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חמשה עשר בשבט 

 'ה עשר' ב'שבט' 

 'יהיה קודש לה'' 
יצחק ווייס  הרב הה"ג וכו' מו"ה    אמכבוד  

האבד"ק   מפרעשבורג,    אראסוואר ני"ו 

 .ב)ק"ב( יצ"ו  
 

מנהג  הדר',  עץ  'פרי  בספר  ...וכנראה 

ביום   גדולה  כרה  שיכרו  הוא  הספרדים 

ושאר   הנמצאים,  פירות  מיני  בכל  הזה, 

תבשילים, ותפלות ולימודים מיוחדים יש  

להם לפני אכילת כל פרי הדר הדר לבדו,  

קודש   ליום  יום חמשה עשר  ועושים את 

בפירות   לה'  והודות  בהלל  הילולים 

 ומטעמים. 
 

'כל    (בחוקותי כז, לב)ולענ"ד מרומז בתורה  

יעבור תחת ה 'שבט אשר  יהיה   העשירי', 

 קודש לה''. 

 יום 'ה' עשר' ב'שבט', 'קודש לה''. 
 , דבר בעתו סימן צג(ד)שנה טו קונטרס י   ג  וילקט יוסף 

 'פלגי מים' 
)תהלים א,   'והיה כעץ שתול על פלגי מים'

 .ג(

 
תשובה בענין זמן אכילת הפירות בחמשה    א

 עשר בשבט, ביום או בלילה. 
הכוונה להווערבוי רב הג"ר יצחק    לכאורה  ב

ווייס ז"ל בעל 'שיח יצחק' על התורה ושו"ת,  

וכיהן   בפרעשבורג,  שנולד  ועוד,  כתב'  ו'אלף 

הסמוכה, ובשנת תרעו עבר    קאדלבורג כרב ב 

להתורה  'עץ 'היינו,   עץ  'שנקראת    רומז 

 '.חיים

'על פלגי מים', רומז, כי חודש שבט מזל  

שנאמר   כמו  מים,  שהוא  ז( דלי,  כד,  )בלק 

 '.יזל מים מדליו '

מים', כי הוא חצי    פלגיובט"ו בשבט הוא '

 . חודש

ואוכלין   לאילן,  השנה  ראש  אז  כן  ועל 

 . פירות, וזהו 'אשר פריו יתן בעתו'
 עטרת ישועה 

 סוק והיה כעץ()לחמשה עשר בשבט, אד"ה בפ

 'פריו יתן בעתו' 

 בגימטריא 'חמשה עשר שבט' 
מ'עטרת   הנ"ל  כעין  פירוש  הפסוקים  ]תחילת 

 ישועה' באופן אחר[. 

יתן   פריו  'אשר  שסיים  במה  נרמז  והוא 

'פריו יתן בעתו' עולה 'חמשה  בעתו', שכן  

 , במספר המכוון. עשר שבט'

לאכול פירות ביום    , וכמבואר בשלחן ערוך

יתן   'פריו  להיות  האילנות,  על  להגין  זה, 

 בעתו'. 
 )לחמשה עשר בשבט, חמרא טבא  

 סוד"ה בפסוק והיה כעץ(

בשנת   קובץ זה יצא לאור  -]לכהן כאב"ד ווערבוי,  

 . תרעג, כשעדיין היה אב"ד קדלבורג[
מצאנו  לא  יצחק'  'שיח  שבשו"ת  לציין,  יש  ]אך 

 תשובה זו[. 

קובץ תורני שיצא לאור בבאניהאד, על ידי    ג

 . הג"ר יוסף הכהן שווארטץ ז"ל 
 טו שבט תרעג.  ד

 במתק גליון אי| שנה  גתשפ שלחב פרשת
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 'ועץ השדה יתן פריו' 

 בגימטריא 'חמשה עשר בשבט' 
 

 .ה' ז"ל  שמועה טובה מרבינו בעל '
 

' היה  בני שלשיםבכתבי רבינו בעל מחבר '

השדה יתן  כתוב, 'ונתנה הארץ יבולה ועץ  

בחקותיפריו' בפרשת  הכתוב  ד(  ,    ,)כו, 

תיבות  ה עץ  ובולה  יארץ  ה' ראשי  שדה', 

שבט,   חדש  של  צירופו  היו"ה,  צירוף 

מר  ה'(  בחוקותי כז, לג)היוצא מראשי תיבות  

השנה  ההיה  ומרנו  י לראש  רמז  וא', 

 .ו  לאלנות שבשבט
 

בצדו מבנו   ז"ל, ונכתב  חיים שלמה  רבנו 

 בעל מחבר 'שמועה טובה': 
פריו' יתן  השדה  ד(  'ועץ  כו,    ,)בחוקותי 

 גימטריא 'חמשה עשר בשבט'. 
 )חלק השמועות לחמשה עשר בשבט( אור מלא

 עוד רמזים בגימטריא 
דברים   סידר  ידידי זבשעת  אלי  שלח   ,

מו"ה   בתו"י  הג'  קליין  הרבני  מנחם 

וראוי    מנירעדיהאזא רמזים,  איזה  נ"י, 

כחושבנא   דדין  חושבנא  כאן,  להביאם 

 דדין.
 

לכוון  '  ]בגימטריא[  -   ' בחמשה עשר בשבט '

 '. על אתרג לולב הדס וערבה
 

ינתן כח  ' ]בגימטריא[  -  ' חמשה עשר בשבט'

 '. בפירות 
 

 
מקאסאני    ה שלמה  חיים  רבי  הקדוש  הרב 

ה'בני שלשים',   של  מקומו  וממלא  בנו  זצ"ל, 

 ה'אור מלא'. ואחיו של  
)שמועות, לחמשה  חלק זה מובא בספרו 'בני שלשים'    ו

 . עשר בשבט(
יש לו שם תשובה בענין דין קדימה בברכות    ז

הפירות בחמשה עשר בשבט, אם יקדים לברך  

לו   שיש  האתרוג  על  או  המינים,  שבעת  על 

חביבות מיוחדת ביום זה, כי איתעבידא ביה  

 מצוה. עיין שם באריכות.

ועץ  'שמעתי,    ח  ז"ל  דזיקובמובשם הגה"ק  

פריו יתן  ד(  'השדה  כו,   -  ,)בחוקותי 
 '. חמשה עשר בשבט ' בגימטריא[]

 ,י)שנה ד קונטרס ה   ט  תורהאור  

 סימן לה בשולי הגליון; עמוד לח(

 בני חיי ומזוני 
ר'   מהרה"ח  ו שמעתי    ן א לדמ וא שלמה 

יואל  הי"ו, ששמע מיהודי במאנשעסטר ר'  

רבי    וולאדעווער שאביו  ז"ל    אייזעז"ל, 

  סקערנאוויצער ראש הקהל בווארשא היה  

אז   ושמע  לרבו,  עמו  לקחו  ואביו  חסיד, 

חמשה עשר בשבט מסוגל לבני חיי  ממנו ש

 . ומזוני
 

  )א, ג( ואמר שהוא מרומז בפסוק בתהלים  
'והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו  

יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה  

 יצליח'. 
 

 'עץ' מרמז על ראש השנה לאילנות. 

 חצי. -'פלגי' 

 מזל דלי.שבט  -'מים' 

 'פריו יתן בעתו', שאוכלים בו פירות. 
 

 'פריו יתן בעתו' רמז לבני.

 'ועלהו לא יבול' רמז לחיי. 

 'וכל אשר יעשה יצליח' מזוני.
 ... 

 ימים טובים הם בטו לחודש 

 כשהלבנה במילואה 
בטו  הם  ישראלית  אומה  שמחת  ימי  כל 

 לחודש, פסח וסוכות, וטו בשבט וטו באב. 

בענין   מקומות  מראה  כמה  מביא  ובסיומו 

 ברכת 'שהחיינו' על מרקחת אתרוג. 
לפי השנים, לכאורה כוונתו להרב הקדוש    ח

רבי יהושע זצ"ל, בעל 'עטרת ישועה', שנלב"ע  

 בשנת תרעג.
קובץ תורני שיצא לאור על ידי הג"ר פינחס    ט

מקליינווארדיין,   ז"ל  שווארטץ  הכהן  זעליג 

 ם. מחבר כמה ספרים חשובי
 חודש שבט תרצה.  י
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עמו   טעמו  בפסח  הלא  ואם  נגאלו,  שאז 

בסוכות אין בו טעם, וכן טו בשבט לעשותו  

 ראש השנה, וטו באב. 

 

נמשלת  להיות האומה ישראלית  ואפשר,  

 .יא  , ראוי לעשות במילואה ללבנה 
 , להג"ר אליעזר אשכנזי יוסף לקח

 בעל 'מעשי השם' 
 )מגילת אסתר ט, יט(

 התחלה לדבר מצוה 
 

לילה   אין נופלין  בשבט[,   -] חמשה עשר בו  

ויום, וגם במנחה שלפניה אין נופלין. ואם  

 '.צדקתך צדק'חל בשבת אין אומרים 

 

 
דבריו קאים במגילת אסתר שם על הפסוק    יא

בערי   היושבים  הפרוזים  היהודים  כן  'על 

ארבעה עשר לחדש   יום  עושים את  הפרזות 

 אדר' וגו'. 

 ומקשה כמה קושיות. 

מה   על  קאי  כן'  ש'על  הנ"ל,  פי  על  ומתרץ, 

יח) שנאמר   פסוק  בשושן    (שם  אשר  שהיהודים 

 עשו יום טו. 

בגלל זה, 'היהודים הפרזים עושים    ורק 'על כן' 

 את יום ארבעה עשר'. 

נעשה   היה  לא  בשושן  אשר  היהודים  שאם 

גם   היו  בטו,  טוב  יום  שעושים  שני  נס  להם 

יושבי הפרזות עושים יום טוב בטו, כמו כל ימי  

 שמחת אומה הישראלית, שהם בטו לחודש. 

היו   ביד,  שנחו  היות  עם  פורים,  גם  כן,  ואם 

במילואה של לבנה, שהרי על  קובעים יום טוב  

'אשר נהפך להם  (  אסתר ט, כב)כל החודש נאמר  

 מיגון לשמחה. 

אבל, להיות שנעשה נס שני לאנשי שושן, ולא  

נחו עד יום טו, וחוייב הדבר לעשות חוק וזכרון  

כן הפרזים   'על  ימים, הנה  גם שני  נס  היותו 

 עושים יום ארבעה עשר'... 
תשעו    יב השאלה  ליום    קנח גליון  )ב'נחלתנו' 

מרן מהרי"ד זי"ע  הבאנו מ   ב(  -לפרשת נח עמוד א  

אלו,  מבעלזא  ה'לבוש'  דברי  פי  על  שביאר   ,

ז    - הטעם שאין אומרים תחנון ביום השאלה  

 חשון. 

לאילנות,   ,והטעם השנה  ראש  הוא  כי 

מפירות אילן שחנטו    ,לענין שאין תורמין

לכן לאחר   ,קודם  אילן שחנטו  פירות  על 

השנה   גשמי  רוב  יצאו  שאז  לפי  מכאן, 

 , ועלה השרף באילנות מגשמי זאת השנה

ן הפירות לחנוט מאלו הגשמים,  ומתחילי

ואין תורמים מפירות של שנה זו על פירות  

  ,יג)של שנה אחרת, כדאיתא בראש השנה  

אחר    (ב בתרומותיו  הולכין  שבאילן 

 . החנטה

 

  , כיון שזה היא התחלה לדבר של מצוה ו 

 .יב  ובט ם  עשאוהו כמו יו 

 
 (או"ח תרפה, א)  לבוש 

 וזה לשוני שם: 

 התחלה לדבר חדש. 

טעם שאין אומרים תחנון ביום השאלה, על  

' שכתב בטעם שאין אומרים  לבוש 'הפי דברי  

שאז   משום  בשבט  עשר  בחמשה  תחנון 

מתחלת מצות תרומות ומעשרות, כמו כן כאן  

 שמתחילין לומר 'ותן טל ומטר'. 
 

עוד הבאנו שם, ממרן מהר"א זי"ע שאמר: מ'  

 הייבט אהן א נייע תפלה.
 

גליון קנט לפרשת לך לך תשעו, עמוד )ובגליון שלאחריו  

על    ,ורייא זי"ע הקשה הבאנו שהגה"ק מבילג   (ד

דברי   בין  לקשר  זי"ע,  מהרי"ד  ממרן  מ"ש 

 הלבוש בחמשה עשר, לבין יום השאלה. 
 

 וזה לשונו: 

אמנם לדידי גם טעם זה צריך עוד ביאור, כי  

התחלה   של  יום  הוא  בשבט  עשר  בחמשה 

לדבר של מצוה הנוגע למעשה, ונפקא מינה  

יום השאלה הוא   ואילו  ומעשרות,  לתרומות 

רק   "חיי  התחלה  שהיא  תפילה  לענין 

 , וצ"ב. )ראה שבת י, א ברש"י ד"ה חיי עולם( שעה"

מרדכי'[  -]] ב'פרשת  במקור  לומר,  הסוגריים  ויש   :

לתורה   ידים  לנטילת  מים  שצריכים  כיון 

ולברכ השאלה  וןהמזת  ולתפלה  יום  הוי   ,

 התחלה לדבר מצוה[. 
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 התחלה להבאת ביכורים 
על מן   ,יג  הגורל לפני המן[נפל    -]בשבט לא  

ד הבגלל  ביה  ריש  י  שתא  ירחא  וא 

 , די מנהון מקרבין ביכוריא... יאלאילנ
 )ג, ז(  תרגום שני למגילת אסתר

 ... 
לנו  עמד  לאילנות  ראש  זכות  כי  ויזכור 

המן הגורל  בימי  הוא  פור  כשהפיל   ,

מחודש לחודש, כמו שכתוב בתרגום שני,  

 . מועתק לעיל[ - ] עיין שם . וזה לשונו..

הועיל,  הזה  השנה  ראש  שזכות  למדנו 

בחודש   ישראל  עם  בו  לאבד  נברר  שלא 

 שבט... 
 )מאמר ג פרק צז(  זכר דוד 

 ... 
 ילנות. ה לאאש השנשבו ר ,מלך  ' שבט '

 )או"ח תכח( טור 

 
חדשי השנה,  ימות השבוע, וכל  מונה שם כל    יג

לא יכל המן להרע  ומאיזה סיבה  באיזה זכות  

 לישראל באותה חודש. 

הכתב'   'פתשגן  מתוך  הדברים  ונעתיק 

הדברים   שמבאר  שני,  התרגום  שבשולי 

 בקיצור, בלשון הקודש. 

 וזה לשונו: 

עזב הימים ויחל בחדשים, בחדש ניסן לא עלה  

 בידו, על אודות זכות הפסח.

 באייר לא, כי בו ירד המן.

 בסיון לא, כי בו ניתנה התורה על הר סיני. 

בתמוז לא, כי בו נבקעו חומות ירושלים, ואינו  

 ראוי לקום צרה פעמיים. 

באב לא, כי בו חדלו מתי מדבר, ובו שב וירד  

 כבוד ה' ודבר עם משה. 

באלול לא, כי בו עלה משה על הר סיני לקחת  

 את שני לוחות האחרונים.

 ות בית ישראל. בתשרי לא, כי בו יכופרו עונ

במרחשון לא, כי בו ירד המבול, וישאר אך נח  

 ובניו וכל אשר אתו בתיבה. 

 בכסליו לא, כי בו הוסד המקדש. 

על   הרשע  נבוכדנצר  עלה  בו  כי  לא,  בטבת 

 ירושלים, ודי להם בצרה ההיא. 

 כיום גנוסיא של מלכים 
עשר   חמשה  אפילו  השנה,  ראש  יום 

לחניטת   השנה  ראש  שהוא  בשבט, 

ויום  אילנות, מכל מקום הוא   יום שמחה 

 . טוב 

הגהמיי' ריש הלכות ראש השנה  כן כתב  
 , עיין שם.יד
 

שהוא    והסברא יום נותן,  כתר    כעין 

שחנטו  , שבו חוזר תחלת הבריאה,  מלוכה 

עולם בבריאת  בפעם הראשון,  ,  האילנות 

 . גנוסיא של מלכים יום  והוא כ 
 )ז"ך אלול תקצ"ה,  דרשות חתם סופר 

 ד"ה חדות ה'; שסו, א(

 מתחילים לכרות עצים למערכה 

 באב שבו פוסקים   עשר   חמשה   כמו 
 

כיון שהגיע ט"ו באב תשש כח החמה ולא  

)גמרא בבא בתרא קכא,   היו כורתין עצים כו'

 .ב(

בשבט לא, כי בו ראש השנה לאילנות, ומהם  

 מקריבים הביכורים. 

לחדש   השנה,  לקץ  הוא  ובהגיעו  עשר  שנים 

נבלעים הם בידי כדגי   חודש אדר, שמח ואמר:

הים. ולא ידע כי בניהם של יוסף נמשלים לדגי  

'וידגו לרוב בקרב    (ויחי מח, טז )הים, שכן כתוב  

 הארץ'. 
 )הלכות שופר פרק א, סוף אות א(   הגהות מימונית ב   יד

מתשובת   עשר  שב   ריצב"א מביא  חמשה 

להתענות  אין  ציבור  בשבט  גזרו  אם  וגם   .

ובחמישי   בשני  בשבט    -] תענית  עשר  חמשה  ונזדמן 

לא  , דוחין תענית זה עד שבת הבאה, ד באמצע[ 

 . אשכחן תענית בראש השנה 

ארבעה ראשי    )ראש השנה ב, א(ותו, כיון דמתני  

הדדי,   בהדי  להדדישנים,  נמי  בהא    אידמי 

 מילתא, דכולן שוין דאין להתענות. 

 עכ"ל. 
 

ר בתענית, כתב ה'חתם סופר'  ומדכתב דאסו

 שהוא 'יום שמחה ויום טוב'. 

שמחה ומשתה ויום  'ב(    ,)הבמגילה  מרינן  כדא

בהספד,    ' שמחה',  ' טוב שאסורים  מלמד 

בתענית,    'משתה ' שאסור  טוב'מלמד    ' ויום 

 . מלמד שאסור בעשיית מלאכה 
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מלכרות שפסקו  זמן  עד    , זכר  זכר  ולא 

 .טו  אימת פסקו ושהתחילו שוב לכרות

בשבט  ,ואפשר בט"ו  דהכי  דומיא    , דזמנו 

באב   ט"ו  כמו  הגשמים  בימי  שוה  שזמנו 

החמה החמה   ,בימות  כח  מוסיף  אז 

יש פרק  אמרינן בר  אי טעמאדמה  ,באילנות

אש  דט"ו בשבט ר  )ב, א(  האש השנדר  קמא

לב השנ לאילנות  הלל,ה  ואמרינן   ית 

שם   א()יבגמרא  טעמא  ,ד,  הואיל   ,מאי 

 .ויצאו רוב גשמי השנה

זה  החמה    ,והיפך  כח  שתשש  כאן 

יוסיף  ולחלוחית  הגשמים  ימי  ומתחילין 

 . בעצים

שהיו    ,אלא שלא זכר כאן רק זמן הפסיקה

כזאת גדולה  מצוה  שגמרו  על    ,משמחין 

ליה   קראו  מגל'ולכך  תבר  כלומר    ',יום 

עוד אף    שכבר נגמרה המצוה ואין צריכין

 . וק"ל, שהוא מגל ,למכשירי המצוה
 מהרש"א 

 ענינה מכח השמש 
נסתפקנו בענין המנהג לאכול פירות בחמשה  

 עשר בשבט, אם זמנם בלילה או ביום. 
 

,  ענין ראש השנה לאילנות הוא ביום ולכאורה  

הפירות  כי   השמש   טזשרף  מכח  כידוע,  בא   ,

 
בגליון  טו היו    הרשב"ם  שמניסן  כתב  הגמרא 

באב    מניסןכורתים:   ט"ו  כורתים    -ועד  היו 

 . עצים לצורך המערכה לכל השנה

בפסחים   רש"י  כתב  בעצים(וכן  ד"ה  א  : )לז, 

אותן   מביאים  שהיו  יבשים  מימות  בעצים 

בתענית  החמה  כדאמרינן  א( ,  מחמשה    )לא, 

עשר באב ואילך תשש כחה של חמה ולא היו  

 כורתין עצים למערכה. 
א(בגמרא    טז יד,  השנה  טעמא,    )ראש  מאי  מקשי 

 שבשבט קבעו ראש השנה לאילנות. 

 ומתרץ, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה. 

ופירש רש"י, שכבר עבר רוב ימות הגשמים,  

ו  רביעה,  זמן  באילנות שהוא  השרף  ,  עלה 

 ונמצאו הפירות חונטין מעתה. 
 

העולה   הזה  שה'שרף'  כאן,  אמר  זה  ועל 

 ש, שהוא ביום. באילנות, בא מכח השמ 

שנאמר   יד(  וכמו  לג,  תבואות  )ברכה  ']ו[ממגד 

 שמש'. 
 

 והדר פשטנא לן, שגם בלילה זמנם. 

כן   גם  הוא  בשבט,  עשר  חמשה  בוודאי,  כי 

,  יזמענין היום טוב לישראל בחמשה עשר באב  

 שכל החדשים הם ששה כנגד ששה.  יחכידוע  
 

שבגמרא מהטעמים  בבא   ואחד  א;  לא,  )תענית 

על חמשה עשר באב הוא, שפסקו    בתרא קכא, ב(

כח   שתשש  מפני  למערכה,  עצים  לכרות 

 השמש, שהוא המאור הגדול לממשלת היום. 

ומני אז מתגבר כח הסיהרה, דאברא לגירסא  
 .יט

חיים,   יוסיף  המוסיף  ואילך  מכאן  כך,  ומפני 

, והיינו שמוסיפין בתורה, לשום לילות  כ  כידוע

 כימים. 
 

ילת פירות בט"ו  ענין אכ ויש לומר, שזה גם כן  

  מכח השמש באילנות,    שרף , שאז ניתן  בשבט 

יומם  לממשלת ביום,   להוסיף לעסוק בתורה 

 . ולילה 

ועל זה הוא ראש השנה לאילנות, רומז ל'כי  

חפצו אם   ה'  יומם    בתורת  יהגה  ובתורתו 

והיה   שתול ולילה,  אשר    כעץ  מים  פלגי  על 

 .ג( -)תהלים א, ב פריו יתן בעתו' 
 

  כאקודש, שלא נאמר בו    כשחל בשבת   ובפרט 

. שבת יעשה  כולו קודש לה' , רק  'ערב' ו'בוקר' 

לא    )ד, ח( שאמרו במשנה בסוף מסכת תענית    יז

היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב  

 וכיום הכיפורים. 
 )דרוש על סוד טו באב וטו בשבט(ראה 'פרי עץ חיים'    יח

 שכתב 'יגיד עליו ריעו'. 

 . )פרק א(וכן ב'מאה קשיטה' להרמ"ע מפאנו 
א(בגמרא    יט סה,  בן    )עירובין  שמעון  רבי  אמר 

 לקיש, לא איברי סיהרא אלא לגירסא. 
שם(בגמרא    כ בתרא  ובבא  ואילך,    )תענית  מכאן 

 דמוסיף יוסיף. 

ואילך,   באב  עשר  מחמשה  רש"י:  ופירש 

בתורה,   לעסוק  הימים,  על  לילות  דמוסיף 

 יוסיף חיים על חייו. 
במעשה בראשית, שבכל הימים נאמר 'ויהי    כא

אחד', יום  בוקר  ויהי  וכו',    ערב  שני'  'יום 

 ובשבת קודש לא נאמר כן. 
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תורה   יומם  כבכולו  יהגה  'ובתורתו  והיינו   ,

ולילה', בוודאי יומא קגרים ל'והיה כעץ שתול  

וידוע  בעתו',  יתן  פריו  אשר  מים  פלגי    על 

 .כג'בעתו' לילי שבתות  

בלילה  גם  הפירות,  לאכול  הזמן  ,  בוודאי, 

'בתורתו יהגה  ולקבוע עתותיו לתורה, להיות 

ולילה  'והיה  יומם  הברכות,  בכל  ולהתברך   ,'

כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו  

 וכל אשר יעשה יצליח', אמן כן יהי רצון. 
 כד  שבט מיהודה 

 )בשלח, בסעודת ליל שבת 

 שחל בו חמשה עשר בשבט תרס"ח; לב, ב( 

 ראש השנה לחידושי תורה 
זי"ע, החודש שבט נקרא   חי' הרי"מבשם ה

הזה   בהחודש  שבט,  לשון  שם  על 

דערלאנגט מען פון הימעל החידושי תורה  

 . מה שאדם יחדש כל השנה
 

בית שמאי אומרים    (, אב  אש השנה)רוזהו  

לאילנות השנה  ראש  בשבט  כי    ,באחד 

 ' כי האדם עץ השדה'  ',אילן'האדם נקרא  

יט כ  יםשופט ) הם    ,(,  שמאי  שבית  ומחמת 

משום זה ראש השנה שלהם   כה  חריפי טפי

קודם לבית הלל באחד בשבט, ולבית הלל 

 . בט"ו בו. והבן

 . ]ועיין בס' הזכות לט"ו בשבט[
 )שבט(  שיח שרפי קודש 

 מכיר בין חידושי תורה 

 שקודם שבט לשל אחריו 
הגאון   אדמו"ר  קודשו  מפה  ששמעתי  מה 

 זי"ע...  מגור ז"ל   יצחק מאיר הקדוש מו"ה  
 

בית   כדברי  לאילן  השנה  ראש  בשבט  באחד 

בו   עשר  בחמישה  אומרים  הלל  בית  שמאי 

 . (, א)ראש השנה ב

 
הקדוש    כב אכבזוהר  פט,  ב  יומא    ()חלק  שבת 

 דאורייתא. 
על    כג בחוקותי  בפרשת  רש"י  שפירש  כמו 

 'ונתתי גשמיכם בעתם'.   )כו, ד(הפסוק 
רבי   כד הקדוש  אייגר   להרב  זצ"ל    אברהם 

 . לובלין מ
 .)יד, א(כמו שאמרו ביבמות  כה

שיש לדקדק    ,אחר התפילה בפרשת בא אמר

 . כו'  דברי בית שמאי'דהוה ליה למימר  

ב  ,ואמר  הואיל משה  בשבט  את  שבאחד  אר 

ואז מתעורר השגת תורה שבעל    ,כז  התורה וגו'

 . פה

מכיר חידושים של תורה שקודם אחד  ואמר ש 

 . בשבט ומה שאחר אחד בשבט 
 

ותורה שבעל פה    ,ותורה שבכתב הוא האילן

והפירות שגדלים ויונקים מתורה    , הם הענפים

חז"ל    ,שבכתב שאמרו  טכמו  א)תענית  מי   (, 

 איכא מידי דלא רמיזא באורייתא. 

וכמו שברוחניות ובשכליות התורה הוא ראש  

בשבט באחד  לאילנות  שנאמר   ,השנה    כמו 
א ג  )דברים  באחד  'ה(    - ,  חודש  עשר  בעשתי 

בעבר הירדן בארץ מואב הואיל    , לחודש וגו'

לאמר הזאת  התורה  את  באר  היינו    ',משה 

 והוא ראש השנה.  ,כח  תורה שבעל פה

בגשמ השנהכן  ראש  הוא  שמתחילין    ,יות 

 האילנות להוציא הפירות באחד בשבט. 

בתורה נברא  הכל  ב  , כי  הישר 'ועיין    ' ספר 

שכתב תם  כאילן    , לרבינו  הוא  העולם  כי 

  . עיין שם   , ומתוך הענפים נבין השורש  ,הפוך

 . אם כן מעולם התחתון נבין העליון
 

בנדרים  חז"ל  א)לח  ואמרו    שפלפולא (  , 

הק נתנה  רבינו  דוש  דאורייתא  למשה  ב"ה 

 והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראל.   ,בלבד

מחבירו   המחודד  חכם  תלמיד  כל  כן  אם 

 נשמתו קרובה יותר למשה רבינו ע"ה. 

ולכן היה    ,ואיתא דבית שמאי הוה מחדדי טפי 

שאם    ,צריך הבת קול לפסוק הלכה כבית הלל

כבית   הלכה  היה  הדין  כפי  קול  הבת  לא 

מאי. והם קיבלו ממשה רבינו ע"ה החידוד  ש

הגבורה  ,והפלפול  ממדת  כמאמרם    , שהוא 

נקרא  (  ד, א)סנהדרין כ   ', עוקר הרים'שהמחודד 

שהוא מדת גבורה ודין. וענין החידוד הוא גם  

 דברי'. כ ומה הוא הוספת האות כ '  כו
דברים    כז פרשת  בריש  ג(כנאמר  'בעשתי    )א, 

בני   אל  משה  דבר  לחודש  באחד  חדש  עשר 

ושם   וגו',  ה(ישראל'  באר    )פסוק  משה  'הואיל 

 את התורה הזאת'. 
כמו שפירש רש"י שם, 'באר את התורה',    כח

 בשבעים לשון פירשה להם. 
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ולכך    ,והוא נעלם  ,כן מזה שהוא עומק הדין

 . 'אלהים'הדיין נקרא  

כמותם הלכה  אין  המדרש    ,ולכך  כמאמר 

ראה שאין העולם מתקיים  ה יב, טו(  )בראשית רב

 ושיתף וכו'. 

  , ולכן הלכה כמותם  ,ובית הלל היו מצד החסד 

ג(  כמאמר   פט,  יבנה')תהלים  חסד    , וגו'   ' עולם 

בחסד' עולמו  לשבת )  'המנהג  'נשמת'  בתפלת 

 . (קודש

ב  שרמז    ( ואתחנן אופן עד)'  מגלה עמוקות'ועיין 

 . 'ללהמאי  ש חלוקת  מ ' ראשי תיבות  ' משה'

השורש שהתחיל להתנוצץ התורה שבעל  לזה  

היה    , פה המחודדים  שמאי  בית  שיטת  לפי 

כי הרגישו אף דבר שאין מגולה    ,באחד בשבט

הלל  ,כלל  מבית  קרובים    , יותר  שהיו  כיון 

 לנשמת משה רבינו ע"ה כנ"ל. 

ולכן קבעו ראש השנה הלכה באחד בשבט. כי  

באחד   בטבע  מתחיל  והגידול  היניקה  באמת 

היה  ,בשבט וכפי    אבל  מאוד  בהעלם  עדיין 

 . מדתם הרגישו בזה כנ"ל 
 

באחד בשבט ראש השנה לאילן  'וזהו שאמרו  

שמאיכ  בית  ומדתם    ', דברי  שורשם  כפי 

 שהרגישו מקודם. 
 

החסד מצד  שהיה  הלל  הבית  היה    ,אבל 

נגלה   שקצת  בשבט  בט"ו  הארתם  הרגשת 

ראש   וממילא  הלבנה.  במילוי  והיה  יותר. 

שמתגלה קצת    ,השנה לאילנות גם כן בט"ו בו

חכמים    , היניקה תלמידי  לכל  המשיכו  וזה 

 שבכל דור ודור. 
 

.  ' דברי בית שמאיכ ' ולכך רמזו במשנה הלשון 

יצא   אומרים  שהיו  ההלכות  כל  בודאי  כי 

הנ"ל טפישהי   ,ממדריגה  מחודדים  והיה    , ו 

כמו שמשה רבינו ע"ה    ,הארתם באחד בשבט

 התחיל לבאר התורה. 

שמאי להבית  מודים  הלל  הבית    , ובאמת 

שהשגות התורה שבעל פה הוא אחד בשבט.  

אף על פי כן בעולם העשיה אין זה ניכר רק  

הלבנה הלל  , במילוי  כבית  הלכה  אף    . ולכן 

היה   הפלפול  שהוא  כגיגית  ההר  שכפיית 

עם כל זה מודעא רבה וכו' שאין    ,הדין במדת

 העולם יכול לעמוד בזה כידוע. 
 

לקח  ויוסיף  חכם  עמוקים    ,ישמע  דברים  כי 

התנאים    , המה בכל  בתורה  גדול  וכלל 

 אלו ואלו דברי אלהים חיים.  ,והאמוראים

 

טעם אחד  ( ד, א)ראש השנה יולכך אמרו בגמרא 

עיין    שיצאו רוב גשמי שנה.   , על דברי שניהם

 .)ד"ה באחד בשבט( ספות שםבתו
 

  , ולא פירש טעם פלוגתת כל אחד בפני עצמו

 כדרך הש"ס בכל מקום. 
 

הקדוש  מפיו  שיצאו  שהדברים  היו    ,ואמת 

ולפי הבנתי מעט דמעט    ,בקיצור גדול כדרכו

 . ואין חקר לתבונתו  ,רשמתי
 )סימן ד אות ג(רמתים צופים 

 מרגיש שינוי בחידושי תורה שלו 
האדם שהוא עץ כבפסוק,  אילן מרמז על  

וגם מרמז על שפע תורה שהוא עץ חיים  

בראש   התשובה  באמצעות  אז  שנגמר 

 השנה.
 

' בעל  הגדול  טל ואדמו"ר  '  אגלי 

טו   אחר  שנה  בכל  כי  אמר,  זצוקללה"ה 

 בשבט מרגיש שינוי בחדושי תורה שלו. 
 

ד  על  הנה  קאי  לאילן  השנה  ראש  עיקר 

 ... חידושי תורה
 הדרושים דרוש א()חלק ב, חלק ארץ צבי 

 עסקו בתורה ותמצאו פירות 
ביום חמשה עשר בשבט, היו על שולחנו  

הקדוש    -] הרב  מזידיטשוב של  אייזיק  יצחק    רבי 

מרובים,    זצ"ל[ רבינו    וחלקאורחים 

 להמסובים פירות ל'שהחיינו'.

אבל אף על פי שנערמו על השלחן פירות  

לכל   לתת  הספיק  לא  זאת  בכל  הרבה, 

 י האוכלוסין.דורש, מפני ריבו 

,  אתם מבקשים   פירות קם רבינו ואמר: אם  

הריני אומר לכם איפה למצוא אותן. 'אלו  

  אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה דברים ש

)פאה א, א;    'תלמוד תורה כנגד כולם וכו' ו 

א( קכז,  ו שבת  לכו  ותמצאו  ,  בתורה,  עסקו 

הרבה פירות  דוחק  ה'קרן בלי  מלבן   ,

 הקיימת לכם לעולם הבא'. 
 )פרק כא אות ט(  יצחק פאר  
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 הכנה לפסח ולמתן תורה 
 , מחמשה עשר בשבט עד ראש חודש ניסן

הראיה פי  על  מקדשים  היו  מ"ה    , כאשר 

ראש    .ימים עד  באב  עשר  מחמשה  וכן 

 מ"ה ימים. ,השנה

ר כי  ור  בי הכלל,  חד    בי אליעזר  יהושע, 

בניסן נברא עולם, וחד סבר בתשרי   סבר 

 נברא עולם.

השנה   בראש  התוספות  א)כזוהנה  ד"ה   , 

באלול.  כמאן(   בכ"ה  נברא  האדם  מפרש 

ונמצא מט"ו באב עד כ"ה אלול ארבעים 

דאמר   למאן  וכן  הוולד.  יצירת  נגד  יום 

בכ"ה   נברא  האדם  עולם,  נברא  בניסן 

אדר כ"ה  עד  בשבט  מט"ו  נמצא    באדר. 

 ארבעים יום נגד יצירת הוולד. 

ובאמת אנן פסקינן כשני המאן דאמרים.  

באב   בט"ו  דפגרא  יומא  עושין  שאנו  וזה 

 . וט"ו בשבט
 

ופסח  ,  ט"ו בשבט הוא הכנה לפסח   ,ונמצא

הוא הכנה למתן תורה, נמצא ט"ו בשבט  

 .הוא הכנה למתן תורה 

כן  והא ניתנה בסיון,    , ראיה גם  שהתורה 

  ,משנה תורה בשבטומשה רבינו ע"ה אמר  

, כט' בעשתי עשר חודש')דברים א, ג(  ככתוב  

יה שחודש שבט הוא הכנה למתן  הרי רא

 . תורה
 )ליקוטים( קדושת לוי

 למערכת   מכתבים 
 שר כח על הגליון יי

דברי   השוואת  בענין  הטורים' בע' אמנם    ל 

 . לא  'צרור המור'עם דברי  ל  בפרשתן

בע שכוונת  כלל.  עניין  אינו    הטורים ל  לענ"ד 

וכדי   מאד,  עד  גדל  ששמו  כפשוטה,  היא 

 
דבר    כט לחודש  באחד  חודש  עשר  'בעשתי 

ובה  וגו',  ישראל'  בני  אל  ה( משך  משה  )פסוק 

 נאמר 'הואיל משה באר את התורה הזאת'. 
 

 הי"ו  שלמה נפתלי הכהן פרידהרה"ח ר' 

 נישואי בתו לרגל שמחת 

 למזל טוב ולרוב נחת 

גדולת שמו רמזה התורה  זאת  לא    ,להראות 

 .אלא גם ברמז ,רק בפשט המקרא 
 

ב[ של  הנוסחאות  בכל  לא  הטורים אגב,    על 

המצוטט כפי  'בהיפוך  ,  בגליון  נכתב  תיבות 

 ה'[. מש

 פ. א. רוזנפלד

 ... 
 . כב' מוה"ר יעקב יהושע שליט"א

ועוד מפרשים על    'יפות  פנים' מה שהביא מה

הארץ' עין  את  ריבוי    ', וכסה  מחמת  שהיה 

 . הארבה

להוסיף על  יש  סופר'  ה'חתם  שכתב  מה   ,

ב  ה'פרשתןהתורה  דברי  פי  על  יפו,  ת',  פנים 

 וזה לשונו: 

ש"י של  , פירש ר (בא י, יד)' ואחריו לא יהיה כן'

 .יואל היה של מינין הרבה

ע"ח   בתהלים  הא  הרמב"ן  ( מו  )פסוקוהקשה 

(  פסוק לד), ושם ק"ה  'ויתן לחסיל יבולם ' תיב  כ

 ', וצריך עיון. וילק ואין מספר'  כתיב
 

מ"ו בהפלאה    , על פי מה שכתבולפע"ד ליישב 

ש מהם החשיכו השמש  י(  )פנים יפות ד"ה וכיסה

אכלו כסומא    , ולא  בחשיכה  אכלו  ואינך 

 , עיין שם. שאוכל ואינו שבע

כתיב   ע"ח  דבקפיטל  לחסיל    ויתן ' ונלפע"ד 

המה אכלו, ובקפיטל    ',יבולם ]ויגיעם לארבה[

המה לא אכלו    ',וילק ואין מספר' ק"ה כתיב  

אך    ,רק החשיכו השמש, ושניהם מן הארבה

ביואל    ה שאין כןלא אכל רק מין חסיל לבד, מ

וישחיתו אכלו  שם  שהוזכרו  המינים    , שכל 

 .עכ"ל

 בידידות נאמנה 

 יצחק שלמה פייגנבוים

 . בפרשת בא ל
 שהבאנו בפרשת בא גליון תקמא עמוד ז.  לא

 

 בעהט מ'  

 ביים דאווענען   נישט רעדן 
 

לזיכוי  ,  הארות והוספות יתקבלו בברכה 

 3690yb@gmail.com הרבים
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