
 אכילת פירות בט"ו בשבט
 

 א. סדר ט"ו בשבט
על פי דברי התיקון  ,1מנהג אכילת הפירות בט"ו בשבט הוזכר על ידי מפרשי השולחן ערוך

אש השנה לאילנות ונוהגין האשכנזים להרבות במיני פירות של  ר - : "בט"ו בשבט2יששכר
 אילנות".

לאור כספר בשם "פרי עץ  פסח, יצאהדומה לסדר במתכונת סדר תיקון מיוחד של אכילת פירות, 
הדר", והוא "סדר ט"ו בשבט שנהגו בו רבים יראי ה' וחושבי שמו", ככתוב על שערו. התיקון 

ר נדפס ד. הס3הזה נסמך על אילן גדול והועתק מספר המנהגים הקבלי האנונימי, חמדת הימים
הוא אומץ  ,עדנה סדר הזהלאחרונה הייתה ל .5ומאז הופיע בעשרות מהדורות 4לראשונה בתקי"ג

 . 6במהדורות חדשותפץ הומאז ועל ידי חלק מן הציבור החילוני 

                                                           
 ,באר היטב, אליה רבהמגן אברהם, אורח חיים קל"א ס"ק ט"ז. והעתיקו האחרונים את דבריו: ראה  1

 קיצור שולחן ערוך קל"ט כ"ו.וב אורח חיים שם משנה ברורה
 , קושטא, דף ס"ב כ"ה.4651ר' יששכר ב"ר מרדכי סוסאן,  2
שו"ת שאילת יעבץ )ח"ב קכ"ד( ייחס אותו לנתן . בעל הספר האנונימי הזה התחולל פולמוס גדול 3

מרה ביש"ק נמצאת תחנה שיסד נביא השקר העזתי לא חמדת הימים העזתי: "זכורני שבס' מירם
לא ידעתי( ואותה מלאה לה גלוליה. רמ"ז וה"ן מספר תתי"ד לרמוז על שמברכין החודש )זולתה 

והעירותי על זאת מאז בחתימת ספר תה"ק.  צפן בתוכה. כמו שכבר העידותי בעםשקוץ ש"ץ שר"י 
אך  בעת הזאת לא נמצא ספר קוסמין הלז תחת ידי אשר ראיתיו לפני כמה שנים ביד אורח  עובר 
עלינו. בהבטה בעלמא. ולא בא עוד לידי". אלא שאת מנהג אכילת הפירות והתיקון בט"ו בשבט 

לחודש שבט(: "ונהגו להרבות בפירות  סידורו בית יעקב )שער הגיאהיעב"ץ עצמו משבח, וכך כתב ב
  ולומר עליהם שירות ותשבחות והוא תיקון גדול בעולמות עליונים".

הר"ר אלעזר ב"מ שמואל שמעלקא מקראקא שהיה אב"ד בבראד "ספר אור החיים אות א', כתב על ב
ה ובקהלות אחרות בפולין ונתקבל לאב"ד של האשכנזים באמשטרדם. ונסע משם ללכת לארץ הקדוש

לבא להעה"ק צפת תוב"ב חוה"מ סוכות משנת תק"א, ולא ארכו לו שם הימים כי בסבת התחרות 
ומריבה אשר היה להרב עם תושבי צפת אודות ספר "חמדת הימים", אשר היה משוקץ ומתועב בעיני 
החסיד, עבור מחברו הנביא העזתי, נתקצרו ימיו עד שכבר רצה לצאת משם, לולי מן השמים עכבוהו 

 . "גיע זמנו ליפטר על אדמת הקדשכי ה
זאת החוקרים ציינו ו ,"נכון הדבר לכוין להעץ הנחמד ן' ישי ח"י ע"ל האדמ"ה"ר מואתיקון ה

 .  שבתאי צבי -עולה לגימטריה של וא רי השה, כהוכחה לשבתאיותו
: המו"ל של ספר נהר שלום, ל"א ב, בהגהה(מנחם מענכין היילפרין מהוראדנא )לעומת זאת כתב 

ר חמדת ימים אשר מרן המחבר הקדוש מביא אותו ספרו זה כמה פעמים בל יפלא "על דבר הספ
לאמר הלא הגאון יעב"ץ ז"ל דבר סרה עליו ואמר כי המחבר חה"י היה אותו נביא השקר נתן שר"י, 
לכן מוכרח אנכי להודיע בשערי בת רבים כי בעזר השי"ת חברתי קונטרס על דבר זה ושמה הראתי 

לשווא התחולל עליו הגאון יעב"ץ ברוח סועה וסער אשר באמת לא דובים לדעת בעזהשי"ת אשר 
ולא יער ויהי ברדפו אחרי הצבאים השבתאים הפראים וישב את שביו גם להצדיק בעל חמדת הימים 
)כאשר עשה עוד לגאוני ארץ ולקדושי עליון( אך באמת לא כן הוא ולא קלע אל המטרה כי הראתי 

ר הרב חמדת ימים פלפל בחכמה עם הגאון מהר"ש הלוי ז"ל בעוד בראיות נשגבות בעזהשי"ת אש
הגאון מהר"ש הלוי ז"ל היה בחיים חיותו וידוע אשר מהר"ש הלוי ז"ל נפטר שנת שצ"ה טרם נולד 
נתן. ועוד כמה ראיות באופן אשר המחבר חמדת הימים היה גדול מאד בתורה ובחסידות צא וראה 

ו חמדת הימים וגם הר"י אלגאזי כותב בהקדמתו לספר חה"י את הגאנים אשר נתנו הסכמתם על ספר
שיגע שתי שנים לסדרו בכדי לזכות את הרבים )כן כתב אלי ידידי הרב הג' מקובל אלקי מו"ה שלמה 
עלייאשאוו שליט"א משאוויל אשר יש לו ספר חה"י עם הקדמת מהר"י אלגאזי ז"ל( וגם המחבר 

ישים פעמים ומבאר ע"פ דברי קדשו מאמרים הרבה מקדש מלך על הזוהר מביא אותו יותר מחמ
מזוה"ק וגם מרן המחבר קורא אותו ואת הקדוש בעל משנת חסידים בשם מקובלים אחרונים ופסק 
כמותו לקמן לענין אמירת מגן אבות בשביעי של פסח שחל להיות בשבת אף שהוא נגד פסק הש"ע. 

יא אותו כמה פעמים וגם הרב החסיד וגם הרב הקדוש בעל שמן משחת קודש על שיר השירים מב
אמיתי בעל יוש"ה מביא אותו בספרו הטהור לענין נוסח אתה כוננתה ביוה"כ לומר הנוסח כפי מה 
שאיתא בספר חה"י. וגם בצוואה שלו סי' ג' מזהיר לבניו שראשון לכל ספרי מוסר ילמדו ספר חה"י 

ותו שני פעמים בהלכות יוה"כ וגם ואחריו ראשית חכמה עיי"ש וגם הגאון בעל חיי אדם מביא א
הגאון ר' יעקב מקארלין ז"ל מביא אותו בספרו קהלת יעקב לענין רב יוסף מהדר אפי וגרס בברכות 
דף ח' ומביא בשמו דבר יקר אשר הראשונים לא עמדו ע"ז וכותב ע"ז שהוא דבר נחמד וגם הרב 

ים ועוד הרבה והרבה מחברים עיקרי דינים והרב זכור לאברהם מביאים אאותו להלכה הרבה פעמ
 מביאים את דברי קדשו". 

  הספר נדפס בשאלוניקי בשנת בצאת"ך, שנת תקי"ג. 4
היה חכם  -: "הר"ר בנימין איספינוזא בונציה בשנת תקכ"בספר אור החיים אות ב' כתב שנדפס ב 5

למוד ובשאר חכמות ומדקדק גדול והיה דיין מצויין בהעיר ליוורנו בימי הרבנים מו"ה גדול בת



 8. וכבר הביא הרב זוין7המנהג יוחס לאשכנזים אבל דומה שהספרדים מדקדקים במנהג זה יותר
על המנהג שרווח בירושלים בסוף המאה התשע עשרה למניינם "בט"ו בו  9את עדותו של לונץ

מיני פירות )בשבט( לימדו הספרדים בישיבותיהם כמעט כל הלילה ויהדרו לאכול מכל 
הנמצאים בעיר. ולפני אכילת כל פרי ואחריה ילמדו לימודים מיוחדים מלוקטים מתנ"ך וזוהר 

 וגם יתפללו וישוררו תפילות ופזמונים מיוחדים". 
 

 ב. הסדר וארץ ישראל
מוסכמה היסטורית היא שהמקובלים יצרו את הסדר לט"ו בשבט כביטוי לגעגועיהם לקדושת 

. ספר הסדר עצמו לא מזכיר זאת ולא 11לא ראיתי מקורות להנחה הזאת. 10ארץ ישראל וגאולתה
אומר כמעט דבר על ארץ ישראל. הסדר איננו מדבר דווקא בפירות שגדלו בארץ ישראל אלא 

 בפירות בכלל. 
סדר ט"ו בשבט מזכיר כמובן את המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, אולם הם לא עיקר בו. 

. מיני הפירות הנאכלים 12לתפוח ואגסאיננו מבחין בין תאנה והוא  איננו ז' המיניםהסדר  נושא
בפרי עץ הדר: "מקום שמצויים כל שלושים הפירות שהובאו בסדר ומספרם איננו שבעה. נאמר 

למעלה, ששרשם בעולמות בריאה יצירה עשייה מצווה לחזור עליהם, כי כל המרבה הרי זה 
משנים עשר מיני פירות, לעומת פירות אילן  משובח. ובמקומות שאינם מצויים כל כך לא יפחות

 העליון". 
"ועיין להרב מועד לכל חי ז"ל אות ז"ח, מנהגים שנהגו בלקיחת  כתב: 13תוספת פתח הסמדרוב

הפירות, והעיקר הם ט"ו מינים. ויש נוהגים ליקח דוקא ז' מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 
                                                                                                                                                                      
מלאכי הכהן ומו"ה יצחק נוניס ואיס והביא לדפוס בויניציא בשנת תקכ"ב ספר פרי עץ הדר הוא 

הספר הודפס גם בליוורנו על ידי ר' ישראל קושטא  סדר ט"ו בשבט ...לקוח מספר חמדת הימים".
 שוב בתרמ"ט.בשנת תר"ל ו

ות שהעתיקו בקירוב את הנוסח המקורי ויש אחרות, חילוניות לגמרי, חדשיש מן המהדורות ה 6
שהחמיצו את העיקר ולא שימרו ממנו כלום, לא מנוסחו ולא מרוחו, לא תיקון העולם ולא ברכה, 

כלום, או לא  כוסות המזוגים מיין לבן ואדום. כל המהדורות הללו לא אמרושתיית ארבע אלא רק 
הבינו כלום, ביחס לתפיסה הקבלית של אדום ולבן כצבעי הדין והחסד והתמזגותם של המידות 
והשמות האלוקיים יחד. אלא העתיקו נוסח חדש שמקורו כנראה ב"ספר המועדים" של ד"ר יום טוב 

כביטוי לוינסקי וב"טבע ונוף במורשת ישראל" של נוגה הראובני, שבארו את סיבת הכוסות הללו, 
לשינויי גווני הפריחה בטבע. "הלבן מציין את התנומה והשלכת שבעולם הצומח, עם תשישות כוחה 
של החמה המתחילה בט"ו באב, ואילו האדום הוא אות מבשר ליקיצת הצומח לפריחה ולגידול עם 

זה  התגברות כוח החמה, המתחילה בט"ו בשבט. איתני הטבע, קור וחום, חורף וקיץ, נאבקים כאילו
עד שמנצח האדום ומלכות האביב יורדת לעולם" )ספר המועדים  –בזה ומלכות נוגעת בחברתה 

( המפרט את שינויי צבעי הפריחה, והמעבר 441(. תיאור זה הורחב על ידי נוגה הראובני )עמ' 923
מן הפריחה הלבנה בראשית החורף אל הפריחה האדומה בסופו. אילו היו מביאים את ההסבר 

מוסיפים עליו את ההסבר הזה, ומחזקים את הקשר בין התיקון הרוחני לבין המציאות, ניחא, הקבלי ו
. ההוצאות האחרונות כבר לא ידעו כלל את המקור ונטלו את לו אלא שהם הביאוהו כתחליף

 דבריהם והעתיקו אותם כאילו נתנו למשה מסיני.
גו מהספרדים על פי סדר הרב ראה ר' יעקב רקח בתוספת "פתח הסמדר" בדפוס ליוורנו "כן נה 7

 חמדת ימים ז"ל".
 המועדים בהלכה, חמשה עשר בשבט. 8
 חודש שבט. ,"בתרסלוח ארץ ישראל,  9

"מרכז המקובלים שקם בארץ ישראל התקרב לטבע הארץ, התייחד  993ראה "ספר המועדים" עמ'  10
פירות  עם הרי הגליל ושדותיו ולא מצא תיקון יפה לראש השנה לאילן מאשר להרבות באכילת

 ובעיקר מפרי עצי הארץ".
הייתה בארץ, עיקר פעילותו ש( 4523-4619התיקון נכתב על ידי תלמידי ר' חיים ויטאל ) 11

בירושלים ובצפת, אשר על כן התיקון בודאי ספוג מתורת ארץ ישראל, אולם אין בזה הכרח, מסתבר 
לחוץ לארץ ולא ניתנו להשגה  כלל עויגלא ה פירות ארץ ישראל .נדפס שםכפי ששתוקן בחוץ לארץ 

 . יכללאופן , משום כך הוא עוסק באכילת הפירות בשם
של כמבואר בסיפור ההתגלות הידוע בחוץ לארץ, , התיקון לליל שבועות החל להתרקם תיקון אחר

של"ה, מסכת שבועות, נר מצוה, ה', )הסיפור הועתק בספר הבהיותו בטורקיה, עוד ר' יוסף קארו 
היה מתחבר בבית של רבינו בית יוסף והופיע עליו רוח "מכתב המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקביץ ש

 צוו הוא וחבריו לעלות לארץ ישראל.במהלך התיקון הזה , והקודש"(
נפתרת תמיהה גדולה שאנו תמהים, איך קרה שבט"ו בשבט, כאשר צריך היה הציבור להדר בכך  12

אנים מיובשות ל תוכאבוחר לשבאכילתם ידבק בקדושתה היתירה, הוא  ,אחרי פירות ארץ ישראל
 .נםיקותוהעולם פירות אכן נושא הסדר הוא כי  .ואננס מהוואי מטורקיה

 ר' יעקב רקח, בסוף פרי עץ הדר. 13



י שבלוב( על פי סדר חמדת ימים ז"ל יעויין שם. ומנהגנו פה טראבלוס המערב )טריפול
 )שלושים מינים( שכתוב בפרי עץ הדר". 

במקום חלוקת הפירות לפי שבחן בתורה, מחלק אותם התיקון, בשם ר' חיים וויטאל, לשלושה 
סוגים על פי תכונותיהם. חומריותם של הפירות, קליפותיהם וחרצניהם, מצביעים ורומזים 

 . הספר מונה אותם מלמעלה למטה:למהותם הרוחנית וקרבתם לקדושה
שיש ל' מיני פירות האילן, בעולם הבריאה עשרה  14"ומוהרח"ו )ר' חיים ויטאל( ז"להה ביאר

מהן לעומת עשר ספירות שלה, ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים לאצילות אין להם 
ם, אתרוגים, קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין כמו שהן. ואלו הן ענבים, תאנים, תפוחי

למוניס, אגסים, חבושים, תותים, שורבש, חרובין. ועשרה מיני פירות בהם בעולם היצירה והן 
סוד עשר ספירות דיצירה, שהם בינוניים בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה, שאינן קרובות 

ינו לטומאה כמו עולם העשייה, ולא רחוקים כמו עולם הבריאה ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי א
נאכל, לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות דבריאה. ואלו הם זיתים, גודגוניות, 
שופאי"ופאש, פישקוש, זירגואילאש )פרונאש בלע"ז(, משמשים, וי"ש, נאש, אקאראניס, 
נישפוליש. ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשייה לעומת עשר ספירות, ולכן נאכל מה 

, שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם החמודות כדי שלא יקבל שבפנים ונזרק מה שבחוץ
טומאה. וזה סוד היצר הרע והקליפה דבוקה בנפש. ואלו הן: רמונים, אגוזים, שקדים, ערמונים, 

 לוזים, אלונים, פריסין, פיניוניס, פסתוקים, מאוזיש.
 

 ג. תיקון חטא אדם הראשון
רותיהן לתיקון חטא אדם הראשון אשר חטא בפירות "ומורי ז"ל היה אומר לכוין באכילת  פי

האילן. כי אף כל ימי שנה כל כונתנו לתיקון זה, מכל מקום חביבה מצוה בשעתה, זה היום 
תחילה וראש לפירות האילן. ואשר להיות כבר הודענו בכמה מקומות כי יש בכח הדבור להיות 

ד להשפיע שפע רצון ברכה ונדבה מעורר כח מדות העליונות להאירן באור נפלא יתר גדול מא
בכל העולמות על כן נכון להגות לפני אכילת כל פרי ופרי בסוד שורשו הבא בספר הזוהר 

  .15ובתיקונים בקצת מהם, לעורר שרשיהן למעלה"
עניינו של הסדר הוא ה"תיקון", השלמת תכלית הבריאה ותיקונה על ידי אכילה בקדושה. האדם 

ר לו לקחת מפירותיו ולטעום מיצירתו? יתהמי וא אורח בעולמו של הקב"ה, המאמין יודע שה
 מי נתן לו זכות ורשות לגעת במה שאינה שלו?

)בראשית ב' טז(: "ַוְיַצו ה' בראשית הוויית האדם, כאשר הוצב בגן עדן הותרה לו הבריאה 
ה עשה האדם? במקום להתנהג כאורח, ֱאֹלִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹכל ֵעץ ַהָגן ָאֹכל ֹתאכל". אבל מ

הוא שלח את ידו אל הפרי האסור ואכל ממנו. מאז אנו מסתובבים נזופים בעולמו של הקב"ה 
סדר אכילת הפירות בט"ו בשבט בא לתקן את אכילתו ואיננו יכולים ליהנות ממנו בחופשיות. 

אכילה בהיתר, עם האסורה, הגנובה והחפוזה של אדם הראשון. במקום להסתאב באיסור תבוא 
 ברכה, המכוונת לתכליתו המיוחדת  של כל אחד מן הפירות.

עצם טבעו החומרי החסר של לא היה לבדו, א ם הולוהאדם בחטאו הרס את ההרמוניה בעולם, א
. כך נוצרה בעולם שניות, קיטוב שלא ניתן לגשר 16העולם מביא לחטא, גם הארץ עצמה חטאה

להשלים זה את זה  נעשו אויבים זה לזה במקוםם עליו, בין החומר לרוח, הקשר ביניהם נותק וה
מתקנת את ה ,אכילה בקדושהעל ידי לתקן את החטא הקדמון אפוא ולהפרות זה את זה. צריך 

 החומר ומרוממת אותו, ויוצרת אפיק חדש של חיבור וקשר:
"חטא הארץ, שאין טעם עצו ופריו שוים, הוא הגורם לכל השינויים של הדרגות, שיהיו באופן 

והחברותי הוא היסוד לשינויי הדעות שבין האנשים שתפקיד  מנוגד זה מזה, ובעולם המוסרי

                                                           
אוצר המדרשים  ,חלוקה דומה עם פירוט הפירות מופיעה גם ב"אלפא ביתא דבן סירא" 14

ת סודות גנו ומסיים )אייזנשטיין( עמוד לה )א'(. שם פותר בן סירא את שאלותיו של נבוכדנצר וא
 "אמר לו: ומי נטעם? א"ל: אדם הראשון לקחם מגן עדן ולא יצא עד  שלקחם משם ברשות הקב"ה". 

ודע נפטר בחברון בשנת ת"ד(: "מעין ז' נהר ה'. לאברהם לר' אברהם אזולאי )-בחסדהובאו המינים ופרטיהם 
 רבה מינים..."כי ל' מיני פירות אילן נבראו בעולם, ומכל מין ומין יש ה

 פרי עץ הדר. 15
"ותוצא הארץ דשא. עברה על הצווי שאמר לה הקב"ה, עץ פרי עושה פרי, מה הפרי נאכל אף  16

העץ נאכל. והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ דשא עץ עושה פרי הפרי נאכל ואין העץ נאכל, 
 א.לפיכך נתקללה, ארורה האדמה בעבורך" ילקוט שמעוני, בראשית, א' רמז ח' ורש"י א' י



חייהם הוא הרוחניות, המדע, האמונה, התורה והמוסר העליון, ובין האנשים, שהממשלה 
 וההנהגה הוא גורלם, הנדיבים הגבורים המלכים, וכל ההמון כולו.                                    

יים הכמוס שבכח הארץ, היא מחזירה את הארץ אכילת הצדיקים, המרימה את יסוד הח
לתפקידה, והדרגות מתחילות לקבל צורה הדדית, שתהיה מוכנת להתחברות האופיים של 

 . 17המעשיים והרוחניים בכל יסודי החיים"
 

 ד. הברכה
חכמים הציגו שני פסוקים המגדירים את היתר העולם לאדם באופן ניגודי: "ר' לוי רמי, כתיב: 

, ותשובתם היא: "לא 18מלואה. וכתיב: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"לה' הארץ ו
 קשיא, כאן לפני ברכה כאן לאחר ברכה!"

 כיצד פותחת הברכה לפני האדם את השער הנעול?
המציאות בהן האדם נתקל. כאשר הוא יוצא תופעות ברכה היא קביעת עמדה ערכית כלפי ה

", עליו לברך על יופייה של היצירה ופארה "ברוך שלא בחודש ניסן ורואה "אילנות בלבלובן
. בכך מציב 19חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם"

האדם את הנאתו במקומה ונותן לה את משמעותה הנכונה. הברכות מעוררת את האדם להכיר 
אים את הארץ. להכיר שהיבול לא הושג את גדולת ה', לשבחו ולהודות לו על טובו וחסדו המל

טו( "ְוִכי ִמי -א כ"ט יד-)דברי הימיםבכוח האדם, אלא הכל בא מאת ה'. כמו שדוד מודה בענווה 
ָך ּו ְלָפֶניֲאִני ּוִמי ַעִמי ִכי ַנְעֹצר ֹכַח ְלִהְתַנֵדב ָכֹזאת ִכי ִמְמָך ַהֹכל ּוִמָיְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ִכי ֵגִרים ֲאַנְחנ

 . ְותֹוָשִבים ְכָכל ֲאֹבֵתינּו ַכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקֶוה"
אדם הראשון גנב ואכל את האסור לו. חכמים מרחיבים את האיסור ורואים איסור גמור גם 
באכילת היתר בלא ברכה. הם ניסחו את חובת הברכה לא רק באופן חיובי, אלא גם בשלילה 

זה לתוך הגדרות הלכתיות משפטיות: "אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה והכניסו את הרעיון ה
 אוכאשר ה. , הברכה היא התמורה שנותן האדם20מעל" –בלא ברכה וכל הנהנה בלא ברכה 

מקלס את בוראו ומגלה את כבודו ותפארתו, הוא נותן תמורה לפרי, הוא עצמו נכנס תחתיו, 
הפרי יוצא מקדושתו לחולין, לתועלת האדם, לבניית גופו למלא את תפקידו בהודאה לה', 

הופך את ההנאה מקדשי שמים למעילה,  ברכהה היעדר בהכרת גדולת ה' ואדנותו על הבריאה.
 לפגימה ביצירה, כביכול יצאה האנרגיה האלוהית שבבריאה לשווא וחזרה ריקם.

 ורשיהם:לכך נועד סדר ט"ו בשבט בו נאכלים הפירות בברכה ובלימוד סודות ש
"ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות 
עליהן כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עמדי. ועם כי בדברי כתבי הרב זלה"ה לא נמצא מנהג 
זה, מכל מקום תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר. כי הנה הובא בירושלמי פרק עשרה יוחסין וזה 

ישמעו ענוים וישמחו, א"ר איבון עתיד אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא לשונו, 
אכל. רבי אלעזר הוה מצמצם פריטי למיכל בהון מכל מילי חדש. וטעם הדבר שכשם שהנהנה 
מן העולם הזה בלא ברכה נקרא גזלן, מפני שעל ידי הברכה גורם להמשיך שפע עליון על ידי כח 

נה על אותו הפרי הוא מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית, ולכן הנהנה הברכות, והשר הממו
בלא ברכה גזלן הוי, כי אכל הבריה שהרוחניות היה שורה בה וכילה ומנע כח ההוא מן העולם, 
והיה ראוי לו להמשיך ברכה מלמעלה, והכח הממונה על זה בטל וריק מאותו השפע שהיה בידו 

 .  21ולכן נקרא גזלן"
 

 שירה ה. פרק
הבריאה כולה אומרת שירה, כלומר, כל יצור העושה את תפקידו בשלמות, מגלה את ההרמוניה 

. אולם שירת היקום היא שירה אילמת, אין לה 22שבבריאה, ומעיד על שלמות הבורא וכוונתו

                                                           
 אורות הקודש ח"ג, קדושת האכילה בישראל, ל"א. 17
 ברכות ל"ה א. 18
 ברכות מ"ג ב. 19
 ברכות שם. 20
 פרי עץ הדר. 21
מבחינה זו יש עדיפות ליצורים על האדם שהם ממלאים את תפקידם באופן אינסטינקטיבי  22

)ילקוט  בשלמות ואילו הוא ספק עושה את המוטל עליו ספק לא. זו אולי כוונת חכמים באומרם
שמעוני, תהלים ק"נ, רמז תתפ"ט(: "אמרו על דוד המלך בשעה שסיים ספר תהלים זחה דעתו עליו. 



ביטוי מפורש בשפה. כאן מקומו של האדם, הוא יכול ליטול את כל האמירות האלה ולתת להם 
 , לכן קילוסו של האדם גדול ועולה על שלהם עשרת מונים. 23ה, הכרתית ומודעתמשמעות ברור

"התפלה היא האידיאל של כל עולמים. כל ההויה כולה למקור חייה היא עורגת, כל צמח וכל 
שיח, כל גרגר חול וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני 

י מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות  שבכל יש, וכל כללותו, הכל הומה, היצירה וכל גדוליה, שחק
שואף, עורג ושוקק  לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר. והאדם סופג 
את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קדשו, ובא תור 

מכה גלי אורה, היוצאת בחופש עזה בהגיון שיח אל אלה בתפלה, ה-הגילוי לתשוקות רוממות
קדשה למרחבי אל. מרומם הוא האדם בתפלה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה 

 .24את הכל, מרומם את הכל למקור הברכה ומקור החיים"
כאשר האדם יודע את מקומו בעולמו של הקב"ה, ונוטל עליו את האחריות, מפסיק העולם 

ולאיים עליו, אדרבה, הוא מצווה ליהנות ממנו ולא לתת לפירות הבריאה ללכת  להיות זר לו
לאיבוד. כאשר הוא אוכל באופן הראוי הוא מביא את הבריאה אל תכליתה, ומגלה את כבוד ה', 

, "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, 25"השמים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע"
 . 26יצרתיו אף עשיתיו"

האדם הוא להיות פה לבריאה ולזמר את שירת היקום, אולם אפשר למלא זאת לא רק  תפקיד
בתפילה מילולית אלא גם במעשה, בעצם האכילה בקדושה. הרב קוק משווה את אכילתו של 
עשיו לאכילתו של בועז ושאר צדיקי ישראל. עשיו אוכל אכילת תאווה, כאומרו "הלעיטני נא", 

עבדת אותו ליצרי האדם. הצדיקים אוכלים כדי לחזק את אכילה הדורסת את היקום ומש
כוחותיהם, והתיאבון פועל בצורה אצילית וכח נשגב אצל גדולי הדעה, להתאחד עם כל ניצוצי 

 הקודש הטמונים בתוך המאכלים, לקבלם אל תוך נשמתם, להוסיף בהם אור ומדות עולמים: 
... שחוץ ממה שנטיית הלב להגברת "ויאכל בעז וישת וייטב לבו, וייטב לבו בדברי תורה

הרוחניות של העלאת החיים הכמוסים במאכלים מביאה לחשק רוחני, שמתמלא באהבת התורה 
ולימודה, עוד התוכן המקודש של אכילה קדושה זו היא בעצמה דברי תורה, וזה השולחן אשר 

 . 27לפני ד'"
 

 ו. הפירות מתקנים את האדם
שיש פגם בפירות העולם ועל האדם להעלות אותם ולתקנם סדר ט"ו בשבט מניח על פי הסוד, 

רור השתנו הדברים, סדר החל לשתוקן הסדר באמצעות אכילת הפירות בקדושה. אולם מאז 
השיג מהם הגיעו לגולה, וכל אחד ביקש באהבה לארץ הפירות מקצת מ ,בעולם, הדרכים נפתחו

י רכזקום הממחזרו לתפוס את הפירות ארץ ישראל ש נדמהמאז ו ץראה טעום משהו מקדושתול
מקום שידינו לפחות לפי הנגלה, , משמעות חדשה לגמרי סדרהקנות ליש ללפיכך  ."ו בשבטבט

, לא זו בלבד שאינם זקוקים 28: בפירות של ארץ ישראל יש קדושה משל עצמםהכהה מגעת
 . 29לאדם שיתקן אותם אלא הם מתקנים אותו

                                                                                                                                                                      
אמר לפניו: רבש"ע, כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי? נזדמנה לו צפרדע אחת, אמרה לו: אל 

לה עליה תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירה יותר ממך, ועל כל שירה ושירה שאני אומרת אני ממש
בספרי "עוז שלשת אלפים משל, שנאמר וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף". ראה גם 

 "שירת יהושע ושירת הצפרדע". 423וענווה" עמ' 
כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה. ומשירת העשבים נעשה ניגון של " 23

ידי זה הוא נותן כח בהעשבים" ליקוטי מוהר"ן תנינא  הרועה... ועל ידי שהרועה יודע הניגון על
 ס"ג.

 עולת ראי"ה ח"א עמ' י"ג ז'. ראה מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב העבודה פרק י"ד. 24
 תהילים י"ט ב. 25
 ישעיהו מ"ג ז. 26
 אורות הקודש ח"ג, קדושת האכילה בישראל, ל"א, ושמחת האכילה בקדושה, כ"ט. 27
ות לפי קרבתם את הטומאה והקליפות, אולם, בארץ ישראל מחלק את הפיר "פרי עץ הדר"תיקון  28

ק"מ ב  החששות הללו מתפוגגים. בארץ ישראל אין קליפה אלא כיסוי קלוש, ככתוב בזוהר )ח"ב
וקמ"א א(: "בארעא קדישא מתתקנא כלא בגוונא אחרא, דהא קליפה תקיפא אתברת מההוא אתר 

לשלטאה בההוא דוכתא קדישא, דלאו אתריה ולא שלטא ביה כלל". "לא יכיל ההיא קליפה תקיפא 
איהו. ואי תימא, אי הכי הואיל ולא יכיל ההיא קליפה תקיפא לשלטאה בההוא דוכתא קדישא, 
אמאי קיימא חרוב, דהא חרבא לא הוי בעלמא אלא מסטרא דההיא קליפה תקיפא? אלא ודאי כד 

בריך הוא עבד דלא אתחרב לא אתחרב אלא מההוא סטרא, בשעתא דאסתים למוחא, וקודשא 



השפעה רוחנית  פירות מעשר שני ונטע רבעי בירושלים, העיר בה השכינה שורה, ישלאכילת 
רושלים ילמד מהם: "למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל . מי ששוהה בקרב אנשי יטבעית

 :30הימים"
לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים "

וללמוד תורה כדדרשינן בספרי למען תלמד וגו' גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד לפי שהיה 
שלו והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים עומד בירושלים עד ליראה שיאכל מעשר שני 

 . 31ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה"
לא רק אנשי העיר קדושים אלא עצם קדושת המקום גורמת ומביאה להשראה רוחנית. קדושה 
כזו קיימת לא רק בירושלים אלא מופיעה בכל הארץ. יש קדושה בפירות שביעית שבכל מקום, 

דושת הפירות המיוחדים בזמן ובמקום המיוחדים מופיע בכל פירות הארץ, גם פירות ומשהו מק
משום כך נקבעה ברכה ייחודית לשבעת המינים שבהם הכתוב משבח את חולין, של כל השנים. 

"על הארץ ועל פירותיה". לפירות הארץ, גם  –הארץ, החתימה מבליטה ומייחדת את הפירות 
 ד בגילוי הקדושה.פירות חולין, יש מעמד מיוח

. 32שפע הקדושה מתגלה בארץ באופן ישיר "עיני ה' אלוהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"
 ההשגחה האלוקית המיוחדת הזאת מטביעה קדושה ממשית בגוף הפירות:

"קדושת ארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת 
ארץ, כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי "לא תטמא את הארץ השכינה השוכנת בקרב ה

אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל". ואמר, אם תטמא 
את הארץ נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה, וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ 

מפני הטומאה שטומאתם ונמשך מזה כי גם כן אשר אני שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ נסתלקה 
אנכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כי עד עתה היכל ה' המה היו בני ישראל לפי שהשכינה 
היתה שורה בקרבם ממש, ועתה באכלם פיורות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה, כי 

קדושה מקרב ישראל. ועל כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה ה
כן ניחא שאנו מכניסין בברכה זו "ונאכל מפריה ונשבע מטובה" כי באכילת פירותיה אנו ניזונים 

 . 33מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה"
אין מדובר בתהליך נפשי המתעורר באדם על ידי ברכת הפירות, אלא הקדושה מיוחסת כאן 

 טבוע בפירות מקדש את אוכלם. לפירות עצמם, וכוח הקדושה הממשי ה
 

 ז. ארץ ישראל וגן עדן
אמנם גם בפירות של ארץ ישראל קיימת גשמיות מנוולת, ובגלל חשכת החורבן והגלות 
מתגברת החומריות הזאת ומתעבה מדור לדור, והסכנה שבמאכל הולכת וגדלה. אולם חומריות 

. אם אדם 34נימיותם הם מקדשים את האדםרק בחיצוניותם של הפירות ואילו בפ זו קיימת
מתחבר אל פנימיותה של הארץ, אל קדושתה ומצפה לישועתה, הוא זוכה לטעום בפירותיה 

 טעם רוחני, וככל שגדלה ציפייתו כך יוכל ליהנות מפנימיות הפרי בלי להשתעבד לחיצוניותו: 

                                                                                                                                                                      
תשלוט ההיא קליפה תקיפא על ההוא דוכתא, וכד דחה לון לישראל מניה, ההיא קליפה אתהדרת, 
ואתפתחת כמלקדמין, ובגין דעמא קדישא לא הוו תמן, חפיא על ההוא פתיחו חופאה קלישא 

. על דפרוכתא קלישא, לנטרא ההוא אתר, דלא יסתום ליה ההיא קליפה תקיפא, ואחיד בכל סטרוי"
אופן ס"ה: "וסוד "לה' הארץ ומלואה", שאין קליפה  -ספר מגלה עמוקות פי הדברים האלה כתב ב

 שולטת בכל ארץ ישראל אפילו בחללה". 
המושג תיקון הפירות מופיע בתורה הנגלית בדברי חכמים ביחס להפרשת התרומות והמעשרות,  29

שמעות הקבלית של ה"תיקון", אבל ההפרשה מתקנת את הכרי ומתירה אותו לאכילה, אין זו המ
 אולי די בתיקון הזה ולא צריך לפירות האלה "תיקון" נוסף.

 דברים י"ד כג. 30
תוספות בבא בתרא כ"א א. הרב קוק באורות הקודש ח"ג, סעודת קדושי ישראל, ל', מבאר מדוע  31

חן אשר לפני "כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה": "זה השול
ד'. התרוממות נפשם )של הצדיקים( מתגברת למעלה למעלה, ומרוב זיו חיים העליונים מתגלה גם 
כן הדר ניצוצות החיים, המפוזרים בכל דבר אשר יאכל, והכחות הכמוסים של השכל, הרצון, השירה 

עולים, האלהית וההכרה העליונה, שבמצב תרדמה וקפאון הם נמצאים בכל היצור, הולכים הם ו
 ומתאחדים בנשמתו הגדולה של קדוש עליון, והעולם כולו מתמלא אור ושמחה".

 דברים י"א יב. 32
 ב"ח, אורח חיים ר"ח. 33
 .82ראה לעיל הערה  34



ו, אבל ממאכלי חוץ "המאכל של ארץ ישראל מקדש בפנימיותו, ואינו מגשם כי אם בחיצוניות
לארץ צריכים להזהר. ולפי רוב הצפיה לארץ ישראל מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. וזהו 
סוד הזכרת ירושלים, ב"על נהרות בבל" או "בשיר המעלות שובה" בכל סעודה. צפית ארץ 
ישראל, הבאה תכף למזון, מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ ועושה אותו קרוב לעילוי של ארץ 

ראל. גם בארץ ישראל מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן יש הגשמה, לפי הערך, יש
 .35במאכל, שעולה ומתרחן על ידי צפית הישועה, המובלטת במזמורים האמורים"

הוטל על האדם לתקן את החטא הקדמון, וארץ ישראל היא היא התיקון לחטא ההוא. האדם 
הלך ההיסטוריה מכוונים להחזיר אותו לשם גורש בגלל החטא מגן העדן, כל גלגוליו במ

. אין מדובר בחזון עתידני בלבד, אלא ניצוצות מן העתיד לבוא 36והכתובת היא ארץ ישראל
  הופיעו וקיימים בהווה, והמקרא מציג דרכים בהם ניתן לחזור אל גן העדן.

תורה, אמר שלמה, וחכמים ראו כאן כינוי ל 37"עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר"
הסוללת לאדם דרך רחבה חזרה אל עץ החיים. אין מדובר במושג מופשט, התורה נמצאת בארון 
הברית שבמקדש ומי שישמור את התורה יזכה להגיע לשם. כך היה בתקופת שלמה. העם הגיע 
אל שלמותו החומרית והרוחנית. המקדש נבנה והשכינה שכנה בישראל. שלמה מזכיר את 

פרשת גן העדן וארבעת הפעמים בהם חוזר המושג "עץ החיים" בכל  מושגיה הפנימיים של
 התנ"ך הם דווקא במשלי שלמה. 

, מבטאת 38פרי"-להיטותו של שלמה לטעת עצים, "עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל
את שאיפתו לחזור לתור הזהב ולימי התפארת של גן העדן. אלא ששלמה גילה לאכזבתו שאין 

מגבלות האדם וחטאיו באמצעים חיצוניים ונטיעת עצים, אלא בתיקון מוסרי פנימי מתגברים על 
ואמיתי. כל עוד חולשות האדם נותרו בעינן הרי הן חוסמות בפניו את הדרך חזרה: "סוף דבר 

, ומסקנה זו לגבי כל אדם, 39הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם"
 הראשון. כוללת גם את לקחו של אדם

חרבתיה -נחם ה' ציון נחם כל-כשיבה אל גן העדן: "כי ארצווישעיהו תיאר את גאולת ישראל 
. גם יחזקאל 40ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה"-וישם מדברה כעדן וערבתה כגן

עדן והערים החרבות -דימה את הגאולה העתידה לגן עדן: "ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן
. והוא חזר לכך בתיאור הנהר המופלא שיצא בעתיד לא 41ות בצורות ישבו"והנשמות והנהרס

מעדן אלא מן המקדש. "ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא 
 .42יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה"

 
הי אבותינו שבכח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהן "יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואל

עתה ואשר נהגה בסוד שרשיהן העליונים אשר המה תלוים בם להשפיע עליהן שפע רצון ברכה 
ונדבה וגם הממונים והמשטרים עליהן יתמלאו מעוז שפע הודן לשוב שנים להגדילם ולהצמיחם 

 .43ים טובים ולשלום"מראשית השנה ועד אחרית השנה לטובה ולברכה לחי

                                                           
 אורות הקודש ח"ג, המאכל של ארץ ישראל, ל"ב. 35
והאמן מקומו של גן העדן הקדום הוא לדעת חכמים בארץ ישראל )רמב"ן, בראשית ג' כב(: "ודע  36

כי גן עדן בארץ, ובו עץ החיים ועץ הדעת ומשם יצא הנהר ויפרד לארבעה ראשים הנראים לנו, כי 
פרת בארצנו ובגבולנו, ופישון הוא נילוס מצרים, כדברי הראשונים. אבל כאשר הם בארץ כן יש 

 .12-64ראה בספרי ארפא משובתם, עמ' . בשמים דברים יקראו כן"
ל. וכן י"ג יב וט"ו ד. את הדימוי של עץ החיים צריך לקשור למקורו י"א משלי  ג' יח.משלי  37

בתורה. גן העדן היה מרכזי מאד בתפיסתו של שלמה, והוא דן במשמעותו לימיו. אפשר משום כך 
המזוהה על ידי חכמים כתורה, לבין עץ החיים  -להדגיש את הקשר החיובי שבדבריו בין החכמה 

 שבגן העדן.
 קהלת ב' ה. 38
 לת י"ב יג.קה 39
אולי זו גם משמעותו של תיאור שפע העצים והארזים  ישעיהו נ"א ג, וכן שם נ"ח יא, וס"א יא. 40

העתידי: אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו, ישעיהו מ"א 
 יט. וירמיהו ל"א יא.

אדם, וכמו שבאה ההבטחה על "ארץ ישראל הוא במקום גן עדן שהושם שם ה יחזקאל ל"ו לה. 41
העתיד, דכתיב ביחזקאל )לו, לה(, ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן עדן וגו'" )השל"ה הקדוש, 

 נשא בהעלותך, תורה אור י"ד(.
 יחזקאל מ"ז יב. 42
  .פרי עץ הדרמ תפילה מיוחדת 43


