
 .ניתן לקבל את העלון במייל -  pninim16@gmail.com 054  8455798 - : שיעורים  והרצאותל  –לתגובות  והנצחות  

 !בסייעתא דשמיא

  
  

  

  

  לפרשת השבוע ופרפראות נבחרים

  " חמשה עשר בשבט"
 

**************  

  רהרב יוסף ברג: ורךע
   

  
            

 

  

  .ט״ו בשבט ראש השנה לאילנות
באחד בשבט ראש , ״ארבעה ראשי שנים הם וכו׳) תחילת ר״ה(במשנה 

. בית הלל אומרים בחמשה עשר בו״, השנה לאילן כדברי בית שמאי

כיון דבזמן , מבואר טעם קביעת יום זה לר״ה לאילנות) י״ד ע״א(ובגמרא 

ופירש . הואיל ויצאו רוב גשמי השנה, הזה מתחילין פירות האילנות לחנוט

עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה ועלה השרף  שכבר: רש״י

  . באילנות ונמצאו הפירות חנטו מעתה
  !ר״ה לחידושי תורה ט״ו בשבט

כי בכל שנה אחר ט״ו , אמר מסוכטשוב זי״ע "אגלי טל"הגה״ק בעל ה

קאי , דעיקר ר״ה לאילן, מרגיש שינוי לטובה בחידושי תורה שלו, בשבט

שהרי , ם זה יכולים לזכות להתחדשות בתורהוזהו כי ביו! על חידושי תורה

וקוב״ה , נאמר ״כי האדם עץ השדה״ וכן התורה נקראת ״עץ החיים״

ונכנסין , וביום זה שעולה בו השרף באילנות, אורייתא וישראל חד הוא

ואין , אזי כן הוא באדם שנכנסין בו המים של עץ החיים, המים באילנות

על ״חידושי תורה״ שהם פירותיו של ופירות האילן רומז , מים אלא תורה

  !...האדם
  !מתחילין ימי הרחמים מט״ו בשבט

מהחצי חודש שהוא : מובא להרה״ק מאפטא זי״ע "אוהב ישראל"בספר 

ישמח "מהרה״ק בעל הוכן מובא  .מתחילין ימי הרחמים, ט״ו בשבט

יוצא מר״ת של , שצירוף שם הוי׳ של ר״ח שבט מאלכסנדר זי״ע "ישראל

י״ הם שלא כסדר ומורה -שהאותיות הראשונות ״ה, ואההיה ומירנו ימר ה

ה״ -והאותיות האחרונות ״ו, על דין ח״ו על חציו הראשון של החודש

כי מן ט״ו , שהוא נגד החציו השני של החודש שהוא מראה על רחמים

  !...בשבט מתחיל רחמים

  ! יום המסוגל להיוושע בפקידת עקרותט״ו בשבט 
אמר שנה אחת בעת עריכת  מויז׳ניץ זי״ע "אהבת ישראל"הרה״ק בעל ה

והפירות שאנו  .בשבט מסוגל להיוושע בפקידת עקרותשולחנו שיום ט״ו 

ואלו שטרם , להזכירנו שזקוקים אנו לפירות מתוקים, אוכלים בט״ו בשבט

פירות טובים עם צל , שיעזרם הבורא שיזכו לפירות מתוקים, זכו לילדים

  ... נאה ואמת אמים

והיה מפציר בהרה״ק בעל , באברך אחד שהיה חשוך בנים ל״ע: וכן מסופר

ופעם אחת . זי״ע לברכו שייוושע ויפקד בזרע של קיימא "אהבת ישראל"ה

וועל איך דיר , ״קום צי מיר חמשה עשר בשבט: אמר לו הרבי בזה״ל

ואכן  .)...תרוואתן לך פי, בוא אלי בחמישה עשר בשבט(געבין פירות״ 

  ! ה נושע האברךבאותה שנ
  .אכילת פירות

נוהגין האשכנזים להרבות בו במיני " :"בפרי חדש"ו "מגן אברהם"במובא 

  . "פירות של אילנות בט״ו בשבט להראות בזה שהוא ר״ה לאילנות

טעם למנהג שמברכין עליהם וטועמין מכל מיני : מובא "מטעמים"בספר 

  . שאז ר״ה לפירות וזכות הוא להם כשמברכין עליהם ,פירות

אף שלא נזכר בקדמונים , מנהג זה לאכול פירות: מובא "פרי צדיק"בספר 

ואומרים מהרה״ק הרבי , אבל מנהג ישראל תורה, רק בס׳ למהר״ם חאגיז

  !שהוא עצמו תורה, מלובלין זי״ע

  .הפירות מתפללים על האילנות שיזכו בדין
שהרה״ק רבי שבועות מספר לאחר , בט שנת תש״הביום חמשה עשר בש

מצא , נשתחרר מצפורני הרשעים ימ״ש והיה בשווייץ יואל מסאטמר זי״ע

: ואמר הרבי להחסיד. שם את אחד מחסידיו שגם הוא ניצל מהרשעים

   .בוא ותלווה אותי, הולך לבקר חולההיות ואני 

  

  

  

  

יאמר נא , בשבט היוםהיות וחמשה עשר : על אם הדרך אמר אותו חסיד להרבי

: ואז פתח הרבי בדברי קודשו ואמר. רבינו איזה דבר תורה מעניינא דיומא

לכאורה למה בט״ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות נוהגים לאכול פירות 

ובשבועות שאז דנין את הפירות בעצמן אז נוהגין , לרמז שיצאו פירות טובים

כשדנין , יך להיות הפוךוהלא היה צר, להעמיד אילנות בביהמ״ד ובבתים

ותירץ ? האילנות יעמידו אילנות וכשדנין הפירות יאכלו הפירות ויבקשו עליהן

שלא , אז הדרך הוא, שכשיש לאחד איזה משפט, דאפשר לרמז בזה: מיד ואמר

. אלא יקח סניגור שהוא ימליץ עליו, ילך בעצמו לטעון עליו ולזכות את עצמו

פירות כדי שיתפללו הם שהאילנות יזכו ולכן בראש השנה לאילנות אוכלים 

  ... ובשבועות כשדנין את הפירות מעמידין אילנות, בדין

והנה הוא רואה שהגיע לו , כשהגיע אותו חסיד לביתו, ויהי כעבור שעות מספר

לכן כל הבחורים צריכים , מכתב מהצבא שהיות ועדיין המלחמה בעיצומה

א צריך להתייצב במקום המיועד ולמחרת הו, והוא בתוכם, להתייצב שוב לצבא

אותו חסיד הבין תיכף שלא סתם שמע היום את הדברי תורה . ולשרת בצבא

והחליט שהנה גם הוא לא יתייצב , ולכן צריכים גם לקחת הוראה למעשה, מרבו

שביקש מחבירו , וכן עשה. כדברי הרבי בתורתו, אלא ישלח שליח במקומו, לבד

וא נשאר אחד מהמשפחה ואין לו שום קרוב שילך להתיצב ויאמר שם שהיות וה

חבירו נסע לשם והציג את . לכן הוא מבקש שישחררו אותו, שידאג עבורו

  !... ואכן קיבלו את דבריו ונתנו לו מכתב שחרור, טענותיו

  .רמזים למנהג אכילת הפירות
גימטריה ). כד, ויקרא כו(״ועץ השדה יתן פריו״  :מובא "חמרא טבא"בספר 

  !...בשבט״״חמשה עשר 

יש שרמזו מנהג אכילת  :מובא ק מדז׳יקוב זי״ע"להרה "עטרת ישועה" בספר

״והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר ) תהילים א׳(במה שכתוב , פירות ביום זה

כי שבט מזלו ״דלי״ והוא , ״פלגי מים״ רמז לחמשה עשר בשבט .פריו יתן בעתו״

״אשר פריו , דהיינו חצי חודש שבט, ופלגי הוא חצי, כלי המיועד למלאות בו מים

  ... יתן בעתו״ אשר ביום זה יתן האדם על שולחנו פירות

) תהילים קכ״ב(ויש מרמזין על זה מה שכתוב  :מובא "תולדות יצחק"בספר 

שיום ט״ו בשבט , ה״-״שבטי י. "עדות לישראל להודות לשם ד׳ ה-י״שבטי 

  .״עדות מיועד לישראל להודות לה׳

  .הטעם שנוהגים לילך לצדיקים לקבל מהם פירות ביום זה
רמז להטעם שאנו נוהגין לילך  אדמו״ר ממישקולץ שליט״אשמעתי מכ״ק מרן 

סוק ״אך פרי א על פי הפוה, לצדיקים ביום חמשה עשר בשבט לקבל מהם פירות

ומקבלים את הפירות על ידי , ״אך פרי״ גימטריא ״שבט״ ,)יב, תהילים נח(לצדיק 

  !...שהולכים ל״צדיק״

  ...פירות ללא דוחק
היה רגיל לערוך שולחנו בכל שנה  הרה״ק רבי יצחק אייזיק מזדיטשוב זי״ע

ה קר. ליד השולחן הסיבו חסידים רבים והרבי חילק להם פירות. ביום ט״ו בשבט

לא הספיקו , ולמרות שהיו פירות רבים על השולחן, פעם שהתרבו האורחים

הבה ואגידה לכם איה , אם פירות אתם מבקשים: קם הרבי ואמר. לציבור הגדול

שנינו במשנה ״אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם , איפה תמצאו אותם

בלי דוחק פירות ותמצאו , לכו ועסקו בתורה, הזה וכו׳ ותלמוד תורה כנגד כולם״

  !... מלבד הקרן הקיימת לכם לעוה״ב, הרבה

  !מספר הפירות שנהגו לאכול
ויש שסברו שלא הקפידו במספר , לאכול רבו המנהגים נהגובמספר הפירות ש

אך אנו נביא בפניכם מספר , רק הרבו בכל מיני פירות ובפרט משבעת המינים

  :מנהגים

  דיש שכתבו דמצוה לחזור אחר שלושים  ,מובא מהרה״ק רבי חיים וויטאל זי״ע



 

  
י׳ מינים . י׳ מינים שאין בהם קליפה לא מבפנים ולא מבחוץ. מיני פירות

וי׳ מינים שיש . שיש להם קליפה מבפנים והיינו שגרעיני הפרי אינן נאכלין

  !ומי יעמוד בסוד קדושים .להם קליפה בחוץ

ל י״ג מיני פירות ויש שנהגו לאכו: מובא מהרה״ק בעל הישמח משה זי״ע

  !אח״דכמנין 

עליהם  ולזמר, ויש שנהגו לאכול ט״ו מינים: מובא "ברכת אליהו"בספר 

  .ט״ו שיר המעלות

ויש נוהגים לאכול ט״ו  :מובא ובספר מאמר המנהגים למהר״ם חגיז זי״ע

ג׳ פרקים , ח׳ פרקים דפאה, מינים וללמוד עליהם ט״ו פרקים דמשניות

  ... שהן ביחד ט״ו, השנה ד׳ פרקים דראש, דביכורים
  !פירות המסוגלים לישועה

בנו של הרה״ק רבי אלעזר  הרה״ק רבי דוד בידרמן מלעלוב זי״עעל 

 ,כי ביום זה הראה את כוחו הגדול: מנחם מנדל מלעלוב זי״ע מסופר

כך  -ו״כשם שהאילן מתברך בפירותיו  ,בציינו כי יום זה מסוגל לישועה

  . ישתבח האדם בפירותיו״

הסב , והיה זה בשנת תרע״ו, באחת משנות המלחמה העולמית הראשונה

אולם , רבי דוד לשולחנו ביום ט״ו בשבט ופירות ארץ ישראל שטוחים עליו

שכן מחוץ שכלה חרב ובחדרים קצרה מגפת המחלות את יבולה , אין בא

בנו של אחד מנאמניו נכנס ומספר , וילד קטן, והנה נפתחה הדלת. המר

  . אביו וכל בני ביתו נפלו למשכב וקצם קרובלרבי דוד ש

שמחתי , ריבונו של עולם" :מעות ופרץ בבכידנתקשרו עיניו של רבי דוד ב

ומיד התאושש  .!"אמור נא די לצרותינו! בחגה של ארץ ישראל הושבתה

הוציא פרי מערמת הפירות שלפניו והושיט , הוא פנה אל הילד. ופניו אורו

ובטוח אני כי בזכות , הא לך והבא הביתה: "וטפח על כתפיו בהוסיפ, לו

   ...פירותו בשבט יזכה אביך לראות ממך "פירות ט

  ... והמגיפה פסחה על הבית

  ! מתפללים על אתרוג נאה ומהודר לסוכות בט״ו בשבט

וזה , מובא ע"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"להרה "בני יששכר"בספר 

מה שקיבלנו : יש לרמז". נותלאיל"ולא אמר " ראש השנה לאילן: "לשונו

שיזמין ה׳ , ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר"מרבותינו להתפלל בט

כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות , יתברך בעת המצטרך למצוה

הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל , והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל

תברך לעת שיזמין לו ה׳ י, האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה

וזה שרמז , והנה תפילתו תעשה פירות, "פרי עץ הדר"המצטרך את ה

על האילן המיוחד המבואר : להורות". לאילן"התנא באומרו לשון יחיד 

  .ל"עכ". בתורה למצוה

  . איזה אתרוג יהיה לכל אחד נגזר בשמיםו בשבט "בט
. כי ברוסיה שבימים ההם היה קשה מאד למצוא אתרוג מהודר, מסופר

לעיר ק רבי מרדכי מטשערנוביל זי״ע "הרהלימים יצא אחד מחסידי 

 בעודו על אם הדרך . הבירה בכדי לחפש אתרוג מהודר עבור רבו הק׳

נזכר אותו חסיד שבדרכו חזרה הוא מיועד לעבור דרך העיר , לעיר הבירה

על כן . ין זי״ע'ק רבי ישראל מרוז"הרהן כבודו של רוז׳ין מקום משכ

לאחר שקנה . ע"החליט לקנות אתרוג מהודר גם עבור הצדיק מרוז׳ין זי

הבחין להפתעתו כי האתרוג השני מהודר הרבה יותר , את שני האתרוגים

  ... החליט להחליף את האתרוגים, לכשהתייעץ עם חביריו, מהראשון

נבהל הצדיק ושאל , האתרוג הפחות מהודר כשהגיע לצדיק מרוז׳ין ובידו

ומיד , נבהל החסיד עד מאוד, בפליאה מרובה האם זהו האתרוג שלי ממש

ולאחר מכן . הוציא מילקוטו את האתרוג המהודר והחליפו באתרוג הקודם

 ק מטשערנוביל התעלם מכל הענין ולא סיפר כלום "כשהגיע לרבו הרה

החסיד , מי נגע באתרוג שלי, ואך רבו הרגיש ברוח הקודש ושאל, לרבו

בשבט נגזר  ו"תדע שבט: "ואז אמר לו הצדיק, נבהל וסיפר מיד כל האמת

והצדיק מרוז׳ין ידע בדיוק איזה , בשמים איזה אתרוג יקבל כל אחד ואחד

אך כשראה את האתרוג חשב שמא נשתנה דינו , אתרוג מיועד עבורו

לא רצה לקבל את  ועל כך, ופשפש במעשיו ולא מצא כל סיבה לשינוי

  ...האתרוג אלא את השני שהיה מהודר יותר

•   

ק רבי מנחם מנדל "הרהכי פעם אחת בעת עריכת שולחנו של , מסופר

נתן הרבי לאחד מחסידיו שהיה ידוע כגביר , ו בשבט"בט ע"מקוצק זי

אכול ביצי (, "רוגין-הירש ליב עס: "מכובד ביצי דגים ואמר לו בזה הלשון

והשומעים לא הבינו את . אתרוגין -צליל המילים היה נשמע כמו ) דגים

עד לפני חג הסוכות בשנה ההיא בעת המלחמה , פתרון דבריו הק׳ אלו

באפשרי להשיג אתרוגים למדינה ועלה בידו להשיג שלא היה , הנוראה

אז הבינו כי לזאת . ק מקוצק"והביאו בשלום להרה, אתרוג יפה מאוד

שזה  "עס רוגין"ו בשבט העבר כשאמר לו "ק בדבריו אלה בט"נתכוון הרה

  "... אתרוגין"כמו 

  
  
  

  
  

  ...אתרוג נאה למחצה

היה נוהג לגמור כל ספר תהילים  הרה״ק רבי נפתלי הירצקא מרעצפערט זי״ע

. ת יעזור לו שיזכה בסוכות הבא לאתרוג נאה ומהודר"שהשי, ו בשבט"ביום ט

פעם אחת אירע לו כי אחרי שאמר חצי תהילים באו אנשים שונים ולא הניחו 

אך אחרי , ולסוכות הבא היה לו אתרוג נאה מופלא בהדרו ומראהו, לגמרו

על ידי משמוש היה נעשה , אנשים לברך בו שבירך עליו פעם אחת ונתנו לכמה

אז הראה , וצד האחר של האתרוג נשאר מהודר מאד, צד אחד נוטה לשחרות

ואמר שחלק זה הוא מחמשה עשר בשבט קודם , על צד המהודר של האתרוג

ק והפכו לצד האחר והראה ואמר שזהו חל, לו לומר תהילים שהניחו –צהריים 

  ...הניחו לו לגמור את התהילים שלא – םו בשבט אחר הצהריי"האתרוג מט

  !סגולת אכילת האתרוג בט״ו בשבט
דהנה : בשבט ו"מובא טעם מעניין לאכילת אתרוג בט "הנאום והדרוש"בספר 

שהוא היה העץ היחיד , ידוע שהאתרוג הוא הפרי היחיד שטעם עצו ופריו שוה

עץ פרי עושה תוצא הארץ "ת בבריאת האילנות "מכל האילנות שקיים ציווי השי

ה "ו בשבט שהוא ר"לכן נוהגים לאכלו בט. שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, "פרי

 –שגם הבנים שלנו , ובכך אנו באים לבקש ולרמז, כי האדם עץ השדה ,לאילנות

שילכו בדרכנו בדרך המסורה לנו , יהיו בבחינת טעם עצו ופריו שווה, הפירות

   ... מדורי דורות

ו בשבט "שמי שאוכל אתרוג בט: אמר יסחא זי״עהרה״ק היהודי הקדוש מפש

  !...יזכה להשלים שנתו

והאתרוג עושין אותו : כותב "יפה ללב"בספרו  הגה״ק רבי יצחק פלאגי זי״ע

ו בשבט "להעלותו על השולחן בליל ט) סוכות(מרקחת ביחד עם סוכר אחר החג 

לתת  וסגולה גדולה, ה לאילנות בכלל הפירות שיברכו עליו מאנשי הבית"ר

וגם ליתן ממנו למקשה לילד שאומרים שהוא , אותה לאשה אם היא הרה ללדת

לד בר קיימא לחיים טובים ולשלום וסגולה שתלד בריוח ולא בצער ויצא הו

  !...כשאוכלת ממנו באותה שעה

הנה האותיות : ל"וז, "זרע קודש"כתב בספרו הרה״ק רבי נפתלי מרופשיץ זי״ע 

תהילים (ליצחק  ן"שי". שוה"לאבותינו אברהם יצחק ויעקב הם אותיות  נוספוש

ואותיות ). ה, בראשית יז(לאברהם  א"הו) מב ,ויקרא כו(ליעקב  ו"וא .)ט, קה

שבזכותם ממשיכין רפואה לכל הצריך וכל מיני ". רפאל"בגימטריא " שוה"

חד כמנין א שהוא בי"והנה אילן בגימטריא צ. הצלות וישועות נכללות ברפואה

   .י"אדנ -ה "הוי

אתרוג שוה דהיינו , "לאילןשוה אתרוג " )'ביכורים ב( ולפי זה מפרש את המשנה

ומכאן אסמכתא למנהג ישראל ". רפאל"גימטריא  "שוה"ד, ל"שאתרוג רפואה כנ

  ... דאכילת אתרוג הוי כסגולה לרפואה
  ו בשבט"י שהחינו בט"ישועה ע

מר גורלו  ושטח בפניו, בא יהודי עניע "ל מפרמישלאן זי'ק רבי מאיר"הרה אל

הרהר . ואין לו לתת להם אפילו לחם לפי הטף, ת חננו בעשרה בנים"שהשי

ה "ר, טו בשב"בימים אלו חל ט. מנהג ישראל תורה היא: הצדיק ואמר לו

ברך , דשלך וקנה פרי ח. והמנהג לאכול פרי חדש ולברך עליו שהחיינו, לאילנות

  .ה תוושע"ובעז, ה לאילנות"שהחיינו בר
בבוא . ואסף לו פרוטה לפרוטה, היהודי האמין בדברי הרבי, ישראל קדושים הם

  .שעכשיו התבכר, וכר הגוי פרי חדשמהלך לחנות פירות וביקש מן ה, היום

במחיר פרי חדש . ואין לך לחם לילדיך, אני מכירך שאתה עני, הגוי נזף בו

, ג תפוחים ולהאכיל לכל הילדים"ק 5מרחקים בדמים יקרים תוכל לקבל שמביאים 

ל מה יצא לך מפרי אחד שכ. להשביע לכל משפחתך, ג תפוחי אדמה"ק 10או 

  ?יקבל ממנו פלח אחד

הגוי . הוא האמין בדברי הרבי! היהודי בשלו אני רוצה דווקא את הפרי החדש

הרים מרצפת אחת ... דולשאני עשיר ג ךבוא וארא –ואמר לו , התרגז עליו

אינני  ,עם כל העשירות הגדולה שלי: ואמר ליהודי, והראהו אוצר של דינרי זהב

  ... וירד המחיר לרבע ופחות, אחכה עוד כמה שבועות, אוכל דווקא פרי חדש ויקר

, הביאו לביתו. וקנה הפרי החדש, הוציא כל פרוטותיו ושלם, ברם היהודי בשלו

! בכוונה "מלך העולם שהחיינו וקימנו לזמן הזה... אתה ברוך"חלק לכולם וברכו 

  .כציווי הרבי

שאל לעובדים . וראה שהחנות סגורה, אחר מספר ימים עבר היהודי ברחוב

ואין לו , הגוי מת פתאום! ?לא שמעת, אמרו לו? ושבים מדוע החנות סגורה

  ...והעיריה הוציאה מכרז למכור את החנות למי שירבה במחיר, יורשים

הציע . עשרת אלפים רובל, אמרו לו? היהודי פנה מיד לעיריה ושאל מה המחיר

אולם לא היה לו אפילו רובל אחד לתת לו דמי . וזכה במכרז, רובל 11,000לתת 

ברצוני לבדוק תחילה את מה , ברם, ואמר אני קונה, צץ במוחו רעיון. קדימה

, קיד את מפתחות החנותונתן לו הפ, אתה צודק: אמר לו הפקיד הגוי! שאני קונה

וגם החנות היה לו נחלת , רובל ושילם 11,000והוא הלך והוציא מתחת למרצפת 

התעשר והיה לבעל צדקה מופלג בזכות אמונת צדיקים . עולם לו ולבניו אחריו

   ...ו בשבט"וברכת שהחיינו בט
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