
 

 

 
 

- ראש השנה לפירות האילן  ט"ו בשבט
 

 (תלמוד בבלי מסכת יומא פ"ג עמ' ב') הרוצה לטעום טעם תאנה יפנה למזרחה
 

, החתום למטה, נכספה וגם כלתה נפשי להדפיס ספר הקדוש הזה, להיות מצוי ביד כל איש ואיש ובפרט אני"
בארצנו הקדושה, ארץ אשר לא תחסר כל בה, והוא סדר ט"ו בשבט, שנהגו בו רבים יראי ה' וחושבי שמו, ובכללם 
בערנו גאבס יע"א, שיתקבצו קהל גדול ורב עם, בלילה או ביום ט"ו בשבט הנקרא ר"ח לאילנות, שיכינו את אשר 

יביאו שבעה מינים אשר נשתבחה בהם הארץ הקדושה, ככתוב ארץ חיטה ושעורה וגומר, ושאר מיני פירות 
 ומיני מתיקה מינים ממינים שונים וקודם אכילת כל דבר לומדים לימוד השייך לו ומברכים על כל אחד םוזירעוני

ואחד ברכתו הראוי לו בשפה ברורה ובנעימה."  
(רבי חיים חורי, מבוא לספר "פרי עץ הדר" בו סדר לימוד ט"ו בשבט לכל פרי ופרי) 

 

 )1840-1913(רבי יוסף חיים, בגדאד,  אז ירנן
 

 ָיִעיר, ֵאל ַאִּדיר ַאִּדיִרים ִלְפֵני, ְיַרֵּנן ֵעץ ַהְיָעִרים ָאז
.  ְזִמירֹות ְוִׁשיִרים

 
 ּוָבָרא, ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ַהּבֹוֵרא, ֵאל ׁשֹוֵכן ֲעָרבֹות ָּברּו�

.  ִאיָלנֹות טֹובֹות
 

, ְמָבֵר� ַהָּׁשִנים ָּברּו�, ִּבְׁשֵמי ְמעֹוִנים ָרם ֵאל
. ִעְּנֵבי ְגָפִנים ַמְצִמיחַ 

 
 ּוָבָרא, ֲעָנִפים ּוְזִמיִרים ִהְגִּדיל, ֵאל ָּבאּוִרים ַּכְּבדּו

. ֵזיִתים ּוְתָמִרים
 

 נֹוֶדה לֹו, ְּפִרי ְּתֵאָנה ַמְצִמיחַ , ִיְתָּבַר� ַחי ָּדר ְמעֹוָנה
. ְּבִׁשיר ּוְרָנָנה

 
, ַהַּמְגִּדיל ַעל ֵמי ְנָהרֹות, ֵאל ַחי ִּבְזִמירֹות ַהְּללּו

. ּוִמיֵני ֵפרֹות ִרּמֹוִנים
 

 ֹּכה, ָּבִנים ִעם ָהָאבֹות ִׂשְמחּו, ְלָבבֹות ׁשֹוֵבבֹות ִחְזקּו
. ִנְזֶּכה ְלָׁשִנים ַרּבֹות

 
  ִׁשיר ָחָדׁש ָאִׁשיר

 .ִיְתָּפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּוְׁשמֹו ִיְתַקָּדׁש
 

 

ְוָיְׁשבּו, ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין 
 )4(מיכה, פרק ד' פס'                ַמֲחִריד:

 
 

הוו נהיגין יתבין פשטין ... ר' חייא בר אבא ותלמידיו 
תחות חדא תאנה, ובכל יום ויום היה משכים בעל 

התאנה ומלקט תאנתו, אמרון נשנה את מקומנו שמא 
 עשו הלכו וישבו להם במקום אחר, חושדנו, מה

השכים בעל התאנה ולא מצאן, הלך וחזר אחריהם 
עד שמצאן, אמר להם רבותי מצוה אחת הייתם 

עושין לי ואתם מבקשין למנעה ממני, אמרו ליה חס 
ושלום, ומפני מה הנחתם מקומכם וישבתם במקום 

שמא אתה חושדנו, אמר להם חס  אחר, אמרינן
ושלום, אלא אומר לכם מפני מה אני משכים ללקוט 

תאנתי, שכיון שהחמה זורחת על התאנים הן 
מתליעות, מיד חזרו לתמן, ההוא יומא אשכחון דלא 

לקט, נטלו מהן ופצעו אותם ומצאום מותלעות, אמרו 
 ')ו, שיר השירים רבה(         . ..יפה אמר בעל התאנה

של מי העץ, מתחתיו התיישבת? 
 

 )11 ו' פס' ,(שיר השירים ֶאל-ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי
 

מה אגוז זה את נוטל אחד מהכרי וכולן מדרדרין 
ומתגלגלים זה אחר זה, כך הן ישראל לקה אחד 

 ') ו,שיר השירים רבה(.              מהן כולן מרגישין
הרגשת? 

הרואה פרי המתחדש משנה לשנה בתחילת ראייתו, מברך שהחיינו.    
 (משנה תורה להרמב"ם, ברכות פרק י' הלכה ג') 

 

על כל שראתה  עתיד אדם ליתן דין וחשבון: כתוב בירושלמי סוף פרק עשרה יוחסין רבי חזקיה בשם רב
(רבי מכל מלה חדא בשתא  עיניו ולא אכל, רבי אלעזר חשש לההיא שמעתתא ומצמצם ליה פריטין ואכיל

ילו עני שבישראל פ, על כן איין שםע אלעזר חשש לאותה שמועה, והיה מצמצם לו פרוטות ואוכל מכל דבר חדש בשנה)
 ':הוא ואנשי ביתו ולברך שהחיינו להודות לה ישתדל לקנות מכל פרי חדש לאכול ממנו

  הלכות, פרשת ראה, אות ט"ז)-(הרב יוסף חיים, בן איש חי  
"אפילו עני", למה פרי חדש? 

(תלמוד בבלי מכת בבא בתרא י' עמ' א') ?  אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן
 

כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה, כגון החרדל צריך למתוק, התורמוסים צריך למתוק, 
  )פרשה יא, בראשית רבה(                                             טחן, אפילו אדם צריך תיקון. יהחיטין צריכין לה

"אפילו אדם", למה תיקון? 
ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון,ֶאֶרץ-ֵזית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש:  

 )8-9דברים פרק ח' פס'  (ֶאֶרץ, ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכנֻת ּתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם, לֹא ֶתְחַסר ֹּכל, ָּבּה:


