
  ד"בס

  "ו בשבט" טסדר"ב" פרי עץ הדר "- או להיפך !"פרי עץ הדר" ב "ו בשבט"ט סדר " 

 ìáà áåúë éúìá âäðî ùé õøàáøåãéäá íééå÷îò " ãåàî äáøä é
íéøçåñ.äëåðç éðôì ùãåç ,úåéðâôåñ úåàøì ïúéð øáë ,çñô éðôì ùãåçå ,

åëå íéðèåáå ñå÷å÷ úåéâåò.ìàøùé íò ,äðùä çåìá ìëúñäì éìá íâ, 
ìåëéíéúåøéô úòôåä êåúî ÷ø êøãá âç äæéà úòãì  , äôàî éøáãå úå÷øé

úåéåðçá íéöö íåàúôù.  

ïëå , íéðåîéøì áì éúîù øáëå úáèá äøùò æàî íéîé äáøä åøáò àì
íéìåãâä ,úåìîåô , íéæåôú ,úåðéèðîì÷ , íéçåôúå ïåîñøôà
íééñéñò, äðçî ÷åùá íéðëåãä ìò åòéôåäù íéúåú åìéôàå úåððá

åäéäã....å ìò éúáùçäè ãåáëì úåøéô"èáùá å..  

.úåñåðîä úéáä úåø÷ò úöò åîë ,éúîùøå èòå óã éúç÷ì"..è øãñ" å
èáùá ..."úåøéô ,äéúùå íéìëàî,íéçøåà ,ãåòå..  

 íéìëàîä úùâäå äðëäì úåðåéòø ùåôéç éãë êåúìè"èáùá å , éúéàø
äæ ãçåéî íåéá úåøåù÷ä úåáåùúå úåìàù.àîâåãì : úà òá÷ éîè" èáùá å

úåðìéàì äðùä ùàøë?  å òåãîáåùçìù äðùä ùàø ìç éúî úòãì  ...íéöò?  

çè úà åòá÷ åðéîë"úåðìéàì äðùä ùàøë èáùá å .íéùãç äùåìù êøòá 

òåøáíé úåëåñî)è" éøùú å–è "èáù å ( úà ååøé íéùãçä íéîùâäù ãò
úà å÷ùéå õøàä úåðìéàä .êëéôì ,äæ ïîæ éðôì ìãâù éøô ìë ,éð ïééãò ïåæ

äøáòù äðùä éîùâî,  äéìà óøèöéåä éáåùéç êøåöì'úåøùòî.' òãðù éãë 
éðù øùòîá íéáééåçî úåøéô åìéà ,éðò øùòîá åìéàå. éðôì åìãâù úåøéô 

è"èáùá å –íéëééù  úîãå÷ä äðùä ìåáéì .øçàì åìãâéù úåøéô-ïëî , íä
äùãçä äðùä øöåú.) áç"ã (  

äæ íåéá úåùòì âåäð äî?èá ìåëàì íéâäåð úåøéô äæéà "èáùá å?  

 úåøå÷îä ìëåøéëæä" è ïå÷éú"èáùá å"  íâ àø÷ðäïë  "è øãñ"èáùá å "
åàåäúøåñî  ìùéîëç  úôö áä äàî-.17  

ä ïéá úååùäì øùôà êéà äøåàëì"è øãñ"èáùá å"ì "çñô øãñ"? !  

ì úåðëää ø÷éò ìéìçñô ìù øãñä ,á æëøúî úà øéñäì éãë úéáä ïåé÷ð
äúåðéôä ìëî õîç. åîöò øãñá .øãñ ùé..ùã÷,õçøå ,õçé ñôøë ,ãéâî ,

êøåò ïçìåùì íéòéâîå...äãåòñ íéìëåà , íéëéùîîå ïåæîä úëøá íéëøáî
äöøðå ììä íò.  

úàæ úîåòì ,á"è øãñ"èáùá å": úåøéô úìéëàá úåáøäì âåäð,å ãçåéîá
ìàøùé õøà íäá äçáúùðù úåøéô-: íéúéæ ,íéøîú ,íéáðò , íéðàú



åíéðåîéø .ïë åîë øîàì íäéðéáå úåøéô éðéî äøùò ùîç ìåëàì íéâäåð ùé 
 éøåîæî äøùò ùîç"úåìòîä øéù""""        

ïáåîë , ìò íâ ùâã ùéúåëøáä úåøéôä úìéëà éðôì.êøáì ùé  : äúà êåøá
ä ,'êìî åðé÷åìà íìåòä , éøô àøåáõòä .å äðåùàøä íòôä éäåæ íà
ùíééåñî éøô íéìëåà ,ùé ïëì íãå÷ êøáì :ä äúà êåøá ,' êìî åðé÷åìà

íìåòä ,åðòéâäå åðîéé÷å åðééçäù äæä ïîæì. 

: ð ìàøùé úåãòáåâäíéìáé÷ù úøåñîä éôì íéôñåð íéâäðî ååáàî íäéú :
íéáåøç úìéëà ,íéðéîä úòáøàî âåøúàä úìéëà ,ãåòå. ìë úìéëà ïéá

øôì éøôå éåãîíé ìò  úåéåìúä úååöîäáõøà , íéàéáîåíéùøãîå íé÷åñô 
éøôå éøô ìë ìò. . 

 

ùéùì äìøò íðéàù  ùùç àìì íéøùë úåøéô ìåëàì äæ íåéá ãçåéîá áì íé .
íéøùåòî íäù ,íéòìåúî íéé÷ðù ïáåîëå úéòéáù ùùç íäá ïéàù.        

 ùéðîíéâäíéáø  úåãòá úåðåùä, äøèîä ìáà  àéäääæ..  éâãäì úà ù
äéúååöîå õøàä úåáéáç ." 

" øúåéá äáåèä êøãä  äðååëá åéúåøéô ìò êøáì àéä ïìéàì áåè ìåîâì
äøäèå äùåã÷á íìëàìå;íéðéîä úòáù úåøéôî ãçåéîáå  .íàå  êøáî àåä

 ùîî ìàøùé õøàá åìãâù úåøéô ìò- çáåùî äæ éøä".)  ìéìî éåèéá áåù
øãñä"...íéøöî úàéöéá øôñì äáøîä ìëå...øäçáåùî äæ é(". 

 )"ב� איש חי"ה(יוס� חיי� מבגדאד' ר .זוכה ליחס מיוחד אתרוגה ו בשבט"בט בי� כל הפירותמ

 .ו בשבט על הצלחת ע� האתרוג באותה שנה" להתפלל בשחרית ביו� ט תפילה מיוחדתחיבר 

ו בשבט "ל שצרי! לבקש ביו� ט"יש קבלה אצל חכמי אשכנז ז :"בראש תפילה זו הוא כותב

צבי אלימל! ' לר" בני יששכר "ספר להכוונה היא ."תרוג שיזדמ� לישראל אתרוג טובעל הא

 כי הנה ...ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר"להתפלל בט קבלנו מרבותינו".מדינוב  שפירא

הזכות של  והוא כפי, )ה הואיל"ה יד ד"י ר"רש( אשר עולה השר� באילנות )טו בשבט(זה היו�

ראש השנה ' מאמר ב,  מאמרי חדש שבט...(פירות נה תפלתו תעשהוה.., כל אחד מישראל

  )"'ב ,לאילנות

 שבירכו עליו בחג נוהגי� לעשות ריבה מהאתרוג".כתוב..רב יעקב סופרהשל ...בספר כ� החיי�ו
� כ (".ו בשבט"בשבט ע� שאר הפירות שנוהגי� לאוכל� בט ו"ואוכלי� ריבה זו בט, הסוכות
  ).ס,ד" תרסהחיי�

 ;ו בשבט"יש מקו� מכובד בסדר ט, ירות בכלל ולפירות שבעת המיני� בפרטלפש,יוצא
ו בשבט הוא ראש "ט לאור העובדה ששאלה מתעצמתה? מדוע!עולה על כול� אתרוגוה

ברוב הפירות הולכי� . הוא פרי חריג, המוזכר בתוספתא, דווקא האתרוגו .השנה לאילנות
, לעומת זאת. התפתח בצורה משמעותיתכלומר הזמ� שבו הפרי מתחיל ל, אחרי חנטת הפרי



 א� כ� אי� שו� .נקבע לפי זמ� לקיטתו, שממשי! לגדול כל זמ� שהוא על הע�, האתרוג
  ! .ו בשבט במישור החקלאי"שייכות בי� אתרוג לט

לאישה בהריו� שתאכל  סגולהוו בשבט " אתרוג מסוכרת בטתליאכ, תפילה מיוחדת על האתרוג
 הזאת בשעת  שתאכל  מהריבהכמו כ� אישה שמתקשה בלידה . ותעשויה מאתרוג של סוכריבה 
כ�  החיי�  (".טובי� ולשלו� ויצא העובר בריא ושל� לחיי�, ותלד בקלות ללא צער, הלידה

  .וממנו אכלו אד� וחוה בג� עד�,  משו� שהאתרוג הוא הפרי המתוק� היחיד)ש�

  ?היכ� האתרוג מוזכר בתורה

 ָיִמי� 0ְִבַעת' ה ַחג ֶאת 5ָ76חֹ �ֶרָה4 ב6'ת5ְ תֶא ְ-4ְס3ְֶכ� ַהְ(ִביִעי ַלחֶֹד0 �י/ ָעָ.ר ַ-ֲחִמָ(ה 'ְ!
ולקחת� לכ� ביו� "... ומיד אחריו)לט, ויקרא כג (0ַָ-ת/� ַהְ(ִמיִני 6ַב8/� 0ַָ-ת/� ַ-8/�ָהִרא0/�

 �  )מ,ויקרא כג(,"הדרהראשו� פרי ע

  )י"רש. ("..יותר ממנו אין פרי הדר ובאמת, אתרוג  הוא ...-הדר  רי עץפ "

אולי הכוונה לרימון או , פירושו דווקא אתרוג" פרי עץ הדר"מי אמר ש, שאל ם"הרמב
' יחד עם התורה הכתובה בספר שנתן ה(".הלכה למשה מסיני" והוא ענה  ?לפרי אחר
הבסיסיים של שמסביר את הכללים , רבנו גם פרוש הלכתי נמסר למשה, למשה רבנו

  ). למשה מסיני הלכהזה מה שנקרא . ההלכה

        .... בי� משה רבינו לאתרוג  בי� משה רבינו לאתרוג  בי� משה רבינו לאתרוג  בי� משה רבינו לאתרוג דמיו�דמיו�דמיו�דמיו� ה ה ה הדברנו עלדברנו עלדברנו עלדברנו עלבסוכות בסוכות בסוכות בסוכות 

. . . . הצדיק שהוא לבדו אינו צדיק מושל�הצדיק שהוא לבדו אינו צדיק מושל�הצדיק שהוא לבדו אינו צדיק מושל�הצדיק שהוא לבדו אינו צדיק מושל�. . . . האתרוג משל לצדיקהאתרוג משל לצדיקהאתרוג משל לצדיקהאתרוג משל לצדיק. . . . 610610610610 עולה  עולה  עולה  עולה """"אתרוגאתרוגאתרוגאתרוג""""הגימטריה של הגימטריה של הגימטריה של הגימטריה של 
ההדס ההדס ההדס ההדס , , , , הלולבהלולבהלולבהלולב; ; ; ; שלושת המיני�שלושת המיני�שלושת המיני�שלושת המיני� היהודי� הדומי� ל היהודי� הדומי� ל היהודי� הדומי� ל היהודי� הדומי� ליתר יתר יתר יתר ומתפלל על ומתפלל על ומתפלל על ומתפלל על , , , ,  דואג ומשפיע דואג ומשפיע דואג ומשפיע דואג ומשפיעיקיקיקיקצדצדצדצדא� הא� הא� הא� ה

        ....גגגג""""תריתריתריתרי השווה ל השווה ל השווה ל השווה ל613613613613........ מגיע לשלמות מגיע לשלמות מגיע לשלמות מגיע לשלמות))))האתרוגהאתרוגהאתרוגהאתרוג ( ( ( (הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    ,,,,והערבהוהערבהוהערבהוהערבה

        ....613613613613 עולה בדיוק   עולה בדיוק   עולה בדיוק   עולה בדיוק  """"משה רבינומשה רבינומשה רבינומשה רבינו     " " " "הגימטריה שלהגימטריה שלהגימטריה שלהגימטריה של, , , , וכ�וכ�וכ�וכ�

 הדומה לאתרוג המהודר "... מסינילמשההלכה "?פירושו דווקא אתרוג" פרי ע� הדר"מאי� 
  !היותר

  ? מי חיבב את אר� ישראל יותר ממשה רבינו. הלבנצבט  
  !נס לאר� ישראל  כמה הוא השתוקק להיכ

  
  בדמיוני  יכולתי לשמוע באיזו כמיהה והתרגשות משה רבינו  אמר את המלי� 

  
" לכ� כאשר דבר ושמרת� את העבודה הזאת'  אשר ית� הכי תבואו אל האר�והיה "
  )כה,יב,שמות(
  )כג, ויקרא יט..." ונטעת� כל ע� מאכלכי תבואו אל האר�והיה "

..."�, ויקרא כג..."נות� לכ� וקצרת� את קצירה והבאת� את העומר אשר אני כי תבואו אל האר
  )י

..."�  )ב, ויקרא כה." ' אשר אני נות� לכ� ושבתה האר� שבת להכי תבואו אל האר
  
  

אר� ל להביא קצת מ� הפירות ש ג� ביקש ...בסו�הוראות מפורטות ונת�   רבינומשה למרגלי�
  ?למה ).כ(ישראל 

שלושי� ולפי דעה אחרת מאה פירות ,  חמש עשרה הנחתרת מט"...מעשי אבות סימ� לבני� "
  ".  להדגיש את חביבות האר� ומצוותיה היא"ו בשבט"סדר ט"ב



באיזו התרגשות ..בי� כל בני המשפחה"יפו"מז� , אני זוכרת אי! בחו� לאר� חילקנו תפוז אחד
בחצרי! כי טוב יו� "כמו שדוד המל! אמר " בורא פרי הע�"החזקנו פלח ובירכנו עליה 

כ! פלח אחד של תפוז מאר� ישראל היה יקר לנו יותר מאל� פירות )...יא,תהילי� פד"(מאל�
�  .שגדלו בחו� לאר

וה� מאבות� וכ� הלאה , אנו כילדי� קבלנו  אותה מהורינו?מאיפה נבעה אהבה זו לאר� ישראל
  .והלאה עד משה רבינו

  
שכל האר�  מהנשיא שלומהנשיא שלומהנשיא שלומהנשיא שלו י� ישמעב השבט"כל שבט מישמשה רבנו רצה . וכ! עשה משה רבינו

 באיזו שמחה וציפיה משה רבינו חיכה לפירות  .בשמחה גדולה יעלו  ובזה ,טובה מאד
בדמיוני אני יכולה לראות אי! הוא החזיק כל פרי בידיו  . שהמרגלי� נתבקשו להביא חזרה

  . ובזהירות כאילו היה אתרוג בערב סוכות, בהתפעלות ובשמחה עצומה
   אחרילא יזכה להכנס לאר� הואש',  מפי ה ערב כניסת� לאר� ישראל רבנומשהודע לכשנ 

   ...ארבעי� שנה במדבר בדרכ� אל אר� ישראל 
 ָהָהר ,ָה4ֶר� ַה@/ָבה ֲא0ֶר ְ-ֵעֶבר ַה8ְַרֵ?� ָ=א ְוֶאְרֶאה ֶאת ֶאְעְ-ָרה... רא ֵלאמֹי ָ-ֵעת ַהִה' הֶאל ָוֶאְתַחַ=�"

Aְה ְוַהBֶָבנַֹה@/ב ַה�דברי� ג כג(! ...". ,:(  

חמש מאות וחמש עשרה תפילות התפלל משה רבנו  ):מדרש רבה דברי� יא(ל"חזאומרי� 
  . שית� לו להכנס אל אר� ישראל', תחנוני� רבי� הוא שפ! לפני ה"]! ואתחנ�"כמני� [

וג� התפלל על אחותו מרי� ) 10' ת דשמו (4נִֹכי Fִי ְכַבד 3ֶה 6ְכַבד ָל0/� .. 4נִֹכילֹא ִאי0 ְ?ָבִרי�  "
אבל כשהבי� שנגזר עליו לא להיכנס לאר� , )יג,במדבר יב" (קל נא רפא נא לה"תפילה קצרה 

כא� רוכזה כל אהבתו וכמיהתו ! תפילות) טו(חמש מאות וחמש עשרה "...ואתחנ�",ישראל
 של שכינת לאר�...לאר� חמדה טובה ורחבה.. לכל הדורות הבאי� אחריו....לאר� ישראל

  ". זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה)"יד, תהילי� קלב(ה "הקב
  "?נ�אתחו"אז היכ� תפילת משה ב..ידוע שאי� תפילה הולכת לאיבוד

מתו! מילת  (אחת..."היא מופיעה אצל דוד המל! ואצל כל יהודי ויהודי המבקש,אולי
  )זמור כזמ...(' שבתי בבית ה...אותה אבקש'  שאלתי מאת ה")ואתחנ�"
ואי! , לתאר את גדולתו בתורה וביראת שמי�).. י:לד' דב" (ולא ק� נביא עוד בישראל כמשה"

אבל כל אחד מאתנו . זה מעבר לכח הדמיו�, הוא הרגיש כשהוא עלה למרו� לקבל את התורה
שזכה לעלות לאר� ישראל יכול להרגיש את כאבו של משה רבינו מאותו הרגע שנודע לו שהוא 

  . להיכנס לאר� ישראללא יוכל
  

 או לשבוע ,וכי לאכול מפריה הוא צרי!? משה רבנו להיכנס לאר� ישראלרצהמדוע כל כ! 
ר� ר� ר� ר�  אלא בא אלא בא אלא בא אלא באותותותות מתקיימ מתקיימ מתקיימ מתקיימנ�נ�נ�נ� ואי ואי ואי ואי,,,,ת נצטוו ישראלת נצטוו ישראלת נצטוו ישראלת נצטוו ישראלוווו הרבה מצו הרבה מצו הרבה מצו הרבה מצו:::: משה משה משה משהאמראמראמראמר אלא כ!  אלא כ!  אלא כ!  אלא כ! ????מטובה הוא צרי!

  )א"ע סוטה יד( !!!!!!!! על ידי על ידי על ידי על ידיכול�כול�כול�כול� כדי שיתקיימו  כדי שיתקיימו  כדי שיתקיימו  כדי שיתקיימו ,,,, אכנס אני לאר� אכנס אני לאר� אכנס אני לאר� אכנס אני לאר�....ישראלישראלישראלישראל
  

פירות אר� ישראל פירות אר� ישראל פירות אר� ישראל פירות אר� ישראל "כי , פירותיה של אר� ישראל רצה לאכול ממשה רבנו ר של הסבי"י ז"האר
 "! מסוגלי� ליראת שמי�מסוגלי� ליראת שמי�מסוגלי� ליראת שמי�מסוגלי� ליראת שמי�

כי אדמת אר� ישראל . ובאמת שאינו פלא כי פירותיה של אר� ישראל מסוגלי� ליראת שמי�"
, נטע רבעי, ערלה, שמיטה: כגו�, ובאדמתה מקיימי� הרבה מצוות, מקודשת מכל הארצות

  )שדי יער עח (...ת ועודתרומות ומעשרו
  ...ה נענה לבקשתו של משה רבינו לפחות לראות את האר� לפני פטירתו"ובסו� הקב

ָה4ֶר�  ַה3ְִס7ָה ֲא0ֶר ַעל 3ְֵני ְיֵרח/ ַו8ְַרֵאה6 ְיהָֹוה ֶאת Fָל ַו8ַַעל מ0ֶה ֵמַעְרבֹת מ/4ב ֶאל ַהר ְנב/ רֹא0 "
ֶאְפַרִי� 6ְמַנֶ(ה ְוֵאת Fָל ֶאֶר� ְיה6ָדה ַעד ַה�8ָ  ְוֵאת Fָל ַנְפ5ִָלי ְוֶאת ֶאֶר�) ב: (ֶאת ַה7ְִלָעד ַעד ָ?�

  ":צַֹער ְוֶאת ַהֶ=ֶגב ְוֶאת ַהFָFִר ִ-ְקַעת ְיֵרח/ ִעיר ַה5ְָמִרי� ַעד) ג) :ָה'ֲחר/�

 אל תהי קורא Gעד הי� האחרו� ." הזאת היא של נבואה אומרי� שהראייה י"ברשול בספרי " חז
מלמד שהראהו כל העול� כולו מיו� שנברא ועד .  האחרו�היו�היו�היו�היו�אלא עד ' עד הי� האחרו�'

  .שיחיו המתי�



 "וזאת הברכה " בפרשתברכותיו� את מצרוהאר� מחולקת לשבטי� משה רבינו רואה את 
  . לכל שבט ושבט, לע� ישראל כצידה לדר! 

  
  .!?הידיעה" ה "ע�  ברכההא� יש עוד"..וזאת הברכה" חו� מפרשת "..ברכההזאת ו..."

  
  ".לוהי!Gא' ואכלת ושבעת וברכת את ה: "יא ברכת המזו�ה מדאורייתאהברכה היחידה , כ�
היא  ,ברכת הז�, והברכה הראשונה של ברכת המזו�) . חיוב� מדברי סופרי�G שאר הברכות (

   ! בירידת המ� ה� השמי�י משה רבנו "ע  וקנהתוהיא  ,חלה של העיסה"כאילו ה
� על ה"הקב ללהודותברכת המזו� אנו מברכי�  את.שואל לכאורה קושיה גדולה '  הרבי מלובבי

לבר! על  אי! מתאי� אפוא". השמי�לח� מ� " ולא האר�הוא לח� מ� ו ,המזו� שאנו אוכלי�
  ?המזו� הזה בנוסח שתיק� משה על ירידת המ�

 והמעבר ישראלGישראל לקראת כניסת� לאר�Gירידת המ� הייתה הכנה לבניהתשובה היא ש
הוא "ה "המ� נת� לה� כוח שלא לשכוח כי רק הקב. של פרנסה בדר! הטבע, תטבעיהנהגה ל

  ". הנות� ל! כוח לעשות ָחִיל

הברכה הראשונה שאנו מברכי� לאחר שאכלנו ושבענו היא הברכה שתיק� משה רבנו על לכ� 
  )178' עמ, לקוטי שיחות כר! טז(.,"מי�הש לח� מ�"ה
  

  ?ו בשבט"ומה הקשר לסדר ט

 יקדי� Gלאכול מה�  ש דהיינו א� יש לפניו מיני� שוני� ורוצה"ע א"מג: רמז  לסדר הברכותיש 
לפני  הברכותיש דגש ג� על , כמוב�.שהכל, אדמה, ע�, גפ�, מזונות, המוציא: לבר! כסדר הזה

  .אכילת הפירות

  : פסוקי� בעני� חיטה ולח�י�מרו מעט אי�כלואחר שא 

Fִי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ! ְמִביֲאָ! ֶאל ) ז: (6ְלִיְר4ה אֹת/ ְו0ַָמְר5ָ ֶאת ִמְצ/ת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ! ָלֶלֶכת ִ-ְדָרָכיו) ו)
ָ@ה 6ְ.עָֹרה ְוֶגֶפ� 6ְתֵאָנה ֶאֶר� ִח (ח: (ֶאֶר� ַנֲחֵלי ָמִי� ֲעָינֹת 6ְתהֹמֹת יְֹצִאי� ַ-ִ-ְקָעה 6ָבָהר ֶאֶר� ט/ָבה

ֶתְחַסר Fֹל ָ-L ֶאֶר�  ֶאֶר� ֲא0ֶר לֹא ְבִמְסFֵנMת 5ֹאַכל ָ-L ֶלֶח� לֹא) ט: (6ְדָב0 ְוִרK/� ֶאֶר� ֵזית 0ֶֶמ�
ַעל ָה4ֶר�  ת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ!ְו4ַכְל5ָ ְוָ.ָבְע5ָ 6ֵבַרְכ5ָ ֶא) י: (ְנח0ֶת ֲא0ֶר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל 6ֵמֲהָרֶריָה 5ְַחצֹב

  )ספר דברי� פרק ח:( :ַה@ָֹבה ֲא0ֶר ָנַת� ָלְ!

ו בשבט שהיא  להדגיש את חביבות "מטרה הראשונה של סדר טעד כא� ה
ו נוכל לטעות ולחשוב שאכילת "ח, אבל א� נעצור כא�. האר� ומצוותיה

חייבי� , �ולכ! הפירות או נטיעת עצי� של הקר� קימת לישראל הוא העיקר
ספר ב כפי שהיא מובאית  שיוביל אותנו לתכליתללכת עוד צעד קדימה

ו בשבט "ט  בחגיגת  ראההמחבר .עשרה–  שנה600� לפני כמ "חמדת ימי�"
לקרב את  גאולה ובכ"� כדי לעורר כיסופיוישראל  �השפעת שפע אר�חג  

 סעודה חגיגית שאוכלי� בהל ו בשבט"ט תיקו� מיוחד להוא הכי�,הגאולה
ואומרי� בה ברכות ותפילות  ,ישראל�רותיה של אר�ישלושי� מיני פירות מפ

, הנביאי� ומ� הכתובי� על כל פרי ופרי ולומדי� פסוקי� מ� התורה ומ�
   .ומענייני גאולההע� � ופרי כול� מענייני הע�, ומאמרי� מ� המשנה ומ� הזוהר

, "מי ישראלופריכ� תישאו לע"כפי שנאמר , האר� ה� סימ� הגאולה פירות"
  ")פסוקיג פרקכז ישעיהו (" מגולה מזה אי� ל" ק�"
  
   ! העתידהעל הגאולה  בפסוקי�"וצפנתמ"מעני� לראות את האתרוג ו



  !ו בשבט" והתופס מקו� כה נכבד בטהפרי המתוק� מג� עד��  "אתרוג"
  
 ְוַה5ָ6ִִחי� 34,ר �ְ+ֶאֶר ָהאְֹבִדי� ,ָבא, 0ָד)ל ְ+/)ָפר ִיָ-ַקע ַהה,א ַ+()� ְוָהָיה"

  )יג, כז' ישעי(": ִ+יר,ָ/ָלִ� ַה9ֶֹד/ ְ+ַהר' ַלה ְוִהְ/ַ-ֲחו, ִמְצָרִי� ְ+ֶאֶר�
   
  )ג ,נד' ישעי"(:י)ִ/יב, ְנַ/<)ת ְוָעִרי� ִייָר/ 0)ִי� ְוַזְרֵעְ" ִ-ְפרִֹצי ,ְ>מֹאול ָיִמי� ִ;י"
   
 0ִיָלה ְיר,ָ/ַלִ� ֶאת ב)ֵרא ִהְנִני ִ;י ב)ֵרא ֲאִני ֲאֶ/ר ַעד ֲעֵדי ְוִגיל, ִ>י>, ִא� ִ;י"

  )יח ,סה'ישעי( "ָמ>)> ְוַעָ<?
  
ומספר  ע� ישראל יושב  ,ו בשבט"עשרה חודשי� לפני ט,ו בניס� "בליל ט 

אשר ...' ה' א' ב...אנו מברכי�,הסדרבסיו� .ביציאת מצרי�, בגאולה הראשונה
כ� ,  בו מצה ומרורלאכולת אבותינו ממצרי� והגיענו  הלילה הזה גאלנו וגאל א

שמחי� בבני� עיר" ...יגיענו למועדי� ולרגלי� אחרי� ' אבות' ואלוק' אלוק' ה
ונודה ל" שיר חדש על ....ש� מ� הזבחי� ומ� הפסחי�ונאכל וששי� בעבודת" 

  .גאל ישראל' ה' א' ב...וגאולתנ
  

... אל הגאולה  השלמה...ואנו עוד בדר", שנה3000�  לפני כיצאנו ממצרי�
 כיצד מלמד אותנויו� מיוחד ההוא  אבל  מ� התורהובדר" יש לנו יו� שאינו חג

  . את עצמנו ואת הבריאה לקראת הגאולההכי�ל
  

 נאכל מפירותיה של אר� –" ונאכל מפריה ונשבע מטובה...: "ראו  ועמוט"
פרי " בספר  שמובא ישראל ונשבע מטובה ומקדושתה של אר� ישראל כפי

 על פי המבואר בספר יצירה שעבודת חודש ..  . רבי צדוק הכה� מאת"צדיק
 –שתהיה כדוגמת אד� הראשו� קוד� החטא  שבט היא לתק� את עני� האכילה

Aת וכאמצעי לבר" "והנפש לעבודת השי אכילה שכולה קודש ככלי לחיזוק הגו
לאכול בראש השנה לאיל� ישראל   ועל כ� נהגו–ת בברכות הנהני� "את השי

 .בכדי לקדש את אכילת�  מתו" דברי תורה–פירות בקדושה בטהרה ובברכה 

 

  .ו בשבט"יש קשר פנימי בי� ליל הסדר של פסח לסדר ט, ואכ�
 "אז ישיר משה ובני ישראל"יצאנו ממצרי� בהנהגתו של משה רבינו ובשירת 

התעכבנו , לל חטאינובג. "תביאמו ותטעמו בהר נחלת" מכו� לשבת" "בציפיה
 לאר� ישראל בלי משה רבנו אבל ע� תורתו נונכנס  ובמדבר ארבעי� שנה

  .לבית המקדש בירושלי� הבנויהו, להמשי" בדר" לגאולה ........ ...ומורשתו
  

 ,נו מאוד מאודיו בשבט אנו יכולי� לחוש את חסרונו של משה רב"דוקא בט
  ! בדומה לחסרונו בהגדה של פסח

  
לאר� ישראל ומשה רבינו אז יבוא ,  ממש ממש בקרוב,� הגאולהשיבוא יוכ

" ו בשבט"סדר ט"  � ו בשבט" בט"טיש"משה רבינו יערו" ,ע� דור המדבר
 !בנות צלפחד  וכל בית ישראל, כלב ויהושע, בהשתתפות אד� הראשו�



כאשר משה ) כמו במת� תורה( את הדממה בחדר" לשמוע"בדמיוני אני יכולה 
 ועל כל  'וכו.. משה ובני ישראל את השירה הזאתישיראז "רבינו יפתח  ב
ה "משה רבינו יקשור תלי תלי� של שירות ותשבחות להקב, טעימה וטעימה
המלוכה ' כי לה"נמשי" בהוספת הפסוקי� " שירת הי�" לאחר .על כל חסדיו
' ועלו מושיעי� בהר ציו� לשפוט את הר עשיו והיתה לה, ומושל בגויי�

אחד ושמו ' למל" על כל האר� ביו� ההוא יהיה ה' והיה ה, המלוכה
  !התכלית של יציאת מצרי�"...אחד

ה נזכה "בע אזו ,"'את שיבת ציו� וכו'  בשוב השיר המעלות" ,לאחר מכ�ו
מצאתי מדרש (.מפי משה רבינואת הברכה הראשונה של ברכת המזו� לשמוע 

אומר לה� , ר"ה לעשות סעודה לצדיקי� ואומר לו למשה טול וב"עתיד הקב" 
אבל זה כנראה ...:)פסחי� קיט .(שלא זכיתי ליכנס לאר� ישראל, איני מבר"

  )ו בשבט"לא יהיה בט
  
 בשביל משה רבינו ולנו ,אבל לעתיד לבוא , מ� התורהו בשבט הוא לא חג"ט

  ותיקו� לחטא המרגלי� של שירה וזמרה על קדושת אר� ישראלחגהזה יהיה 
 ו לימדל אחריו" וחזמשה רבינו כפי שיו� הזה לבינתיי� עלינו להתכונ�. 

בברכות ודברי ,  מפירותיה של אר� ישראל בשמחה וביראהאכולל...אותנו
לצפות וותפילה שנזכה לקיי� את המצוות התלויות באר� במלוא� , תורה

  . בקרובירושלי� הבנויהבני� בית המקדש בל שנזכה
  

íåéñìå ,éúçôùî ãåñá ïëúà óúùì éðåöøá. 

ãë êåúàáä  òè÷ä úà éúéàø øåòéùä úðëä é"... ìàøùé íò ùâôð íééîòô 
èáù ùãçá äìéëà éðééðò íò . úåøéôî ìåëàì òåãéä âäðîä àåä úçà íòô

èá õøàä"èáùá å ,äùøôá äéðù íòôå , éðôìù úáùá íéàøå÷ ììë êøãáù
è"èáùá å ,çìùá úùøô àéä ,øáãîá ìàøùé åìëàù ïîä úùøô äá ùéù.  

ôáù éåìâä ÷ìçääá ïåçèáå äðåîà éðééðòá úåøåãì øñîä àåä ïîä úùø' .
íçéëåî åäéîøé äéäùë ,äøåúá íé÷ñåò íúà ïéà äîì ,íéøîåà íäå , çéðð

äøåúá ÷åñòðå åðéúëàìî ,ñðøôúð ïëéäî ,ïîä úðöðö íäì àéöåä ,à"ì :
"øåãä ,ä øáã úà åàø íúà' ."åàø àìà øîàð àì åòîù , äæá) äàøä

îäî ïîä úðöðö úà íäìøáã (íëéúåáà åñðøôúð.."  
æ íéø÷éä åðéøåä ìò éúáùçå"ì.  

æ éáà"ä úà  åðúåà ãîéì ìøñîïîä ìù ..äá ïåçèáå äðåîà  ' äñðøôù
íéîùä ïî äàá, øåáéãá ÷ø àì äùòîá àìà .àåä úéáá úåáø íéðù ãáò 

éðù ïæç øåúá ìåàéøèðåîá úñðë...äøåúá àø÷ , øá úàø÷ì íéøåçá ïéëä
äåöîãåòå ..ì êåîñ  úåàìîâì åúùéøô, úéáá äöéçîä úà øéñäì åèéìçä 

úñðëä,ùåøéôåøáãä íéùðå íéøáâì úáøåòî äáéùé  .ññäì éìá , òéãåä àáà
úñðëä úéá úà áæåò àåäù äìäðäì ìë úà ãéñôä àåä äæ ãòöáù úåøîì 

åìù äéñðôä.  
  

æ àîà"äøåúä ãåáëì åéúåîçìî ìëá àáà ìù åðéîéì äãîò ì.  
ëîñî åéä àì äî íåùîé ìò íéíå ãéîúå äàîä úìéçúá ïéìåôá äúãìåä 

 äúãìåä íåéù åðòãé)äúøéçá éô ìò (è àåä"èáùá å .äéäù äîäì  áåùç 



 ïåæîä úëøá úà øéùìå ìå÷á úåëøáä ìë úà øîàì äéä äééç ìë ãçåéîá
øåãéñä êåúî .)á íàäå"äø÷î "æá äøèôð àîà 'øãà(!  

  
 íå÷îá"çîù úãìåä íåé",íéîòô éôìà ìéãáäì , úà àîà ìò øîàð 

íéøéùä øéùá ÷åñôä:  
  
"äîàì àéä úçà éúîú éúðåé àéä úçà)àîà (äøá)äì äøçá ( àéä

äúãìåéì)äúãìåä íåéì( "èáùá åè",úåðá äåàø )äé(äåøùàéå ...)  øéù
å íéøéùä,è(  

  
ïëàå, åðàíéìçééîå îôöíéä äìåàâì äîìù åðéúåäîàå åðéúåáà úåëæá 

íéùåã÷ä. ' àá äæ äðä éãåã ìå÷úåòáâä ìò õô÷î íéøää ìò âìãî,'  
'íéøää ìò âìãî '-úåáà úåëæá ' ,úåòáâä ìò õô÷î '-úåäîà úåëæá . 
)á íéøéùä øéù,èé(  
  

  .אפשר לסכ� את כל השיעור באותיות של האתרוג ...אולי ,לבסו�
  ....התחלהשל אתרוג רומז על ה" א"ה

עדן ואמר   על כל אילני גןנטלו והחזירו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון

מדרש קהלת  –"בראתי וכל מה שבראתי בשבילך, ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם: "לו

 .'ט ,רבא

  

  
  .אתרוג המושל� בג� עד� לפני החטאעל הו
   .וקנתתתתתמ כשכל הבריאה  תהיה בסו�של אתרוג רומז על הגאולה " ת"ה
אה את האר� רעלה אל הר העברי� הזה ו: אל משה' ויאמר ה" בינורמשה אולי רומז ל" ר"ה

  .)ב"י, ז":דברי� כ (אשר נתתי לבני ישראל
  "! בקרובאולה השלמהג"רומז ל" ג"ה

המרחק   "...א" מתחילת התשלישיאות ההוא ה" ג"וה" ת"ה מתהוא האות השלישי" ר"הכש�  ש
  . מרובי�ברחמי�וה בחסד " בעמוסיפה להתקרבומתקרבת  הגאולה "... .הול! ומתקט�

ו "סדר ט"ב" פרי עץ הדר "-או להיפך "!פרי עץ הדר"ב " ו בשבט"סדר  ט" , ואכן
  ...פירושו..."בשבט

זוכה " פרי ע� הדר"ההאתרוג שהוא וכ� ;"פרי ע� הדר"נמצא בספר הנקרא "" ו בשבט"סדר ט"
  ".ו בשבט"סדר ט"ליחס מיוחד ב


