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ו בשבט”סדר ט  

  ..."ִ�י ָהָד� ֵע	 ַהָ�ֶדה "
  
  
  רש�ר� 
  מורשתרשפי 
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  ?ו בשבט לחג'מתי הפ� ט
 ואחרי�, בימי המשנהו בשבט כבר "התחילו לחגוג את טיש מי שמשערי� כי 

 נהגו לערו& ביו� זה כעי� ,המקובלי� של צפת. מאחרי� זאת עד למאה השש עשרה
. כוונות תפילה וכיוו� שכלל שתיית יי� לב� ואדו� ואכילת פירות האר	 תו&, סדר

אכילת  מנהג .1763שיצא לאור בשנת " חמדת ימי�"דר בא בספר תיאור הס
  .ההגול קהילות התפשט בכל, זכר לפירות אר	 ישראל ולקשר אל האר	, הפירות

 
ו בשבט 'טב,היהודית בשנות השמוני� של המאה שעברה  ע� חידוש ההתיישבות

 המורה והסופר זאב יעב	 בראש תלמידיו מבית הספר יצא 1890 - � "בשנת תר
  .חג נטיעת האילנות -ו בשבט 'וקבע בכ& אופי חדש לט, חגיגית יעקב לנטיעה- בזכרו�
ו בשבט כחג 'רשמי על ט הכריזה הסתדרות המורי� והגננות באורח 1908 בשנת

  .הנטיעות
  
ֶזן ִּכי ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגרְ -ַתְׁשִחית ֶאת-ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפשָֹּה לֹא-ָתצּור ֶאל- ִּכי"

ִּכי ) ט"י, 'דברי� כ( ָלבֹא ִמָּפֶניָך ַּבָּמצֹור ִּכי ָה�ָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדהא ִתְכרֹת ִמֶּמּנּו תֹאֵכל ְואֹתֹו לֹ

  אחד קשה ואחד ר& -  אד� ואיל�  הינו ה&: ָה�ָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה

 )ט"בש� הבעש. (אד� ואיל� הינו ה& - גבוה ואחד מ& אחד
  
  
  .)כג, ויקרא יט( ..."ל ֵעץ ַמֲאכָ - ָה/ֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ָתבֹאּו ֶאל-ְוִכי"

לא , מלאה כל טוב פי שתמצאו אותה-על-א�: הוא לישראל-ברו&-אמר לה� הקדוש
כש� שנכנסת� ומצאת� נטיעות  ,אלא הוו זהירי� בנטיעות, נשב ולא נטע: תאמרו

  )ה"ויקרא רבה כ( .נוטעי� לבניכ� שנטעו אחרי� א� את� היו
  

äèéçäèéçäèéçäèéç        
  ?חוהשאכלו ממנו אד� ו, מה היה אותו האיל�

  . חיטי� היה: מאיר אמר' ר
, טו, בראשית רבה( .אותו האיש פת חיטי� מימיו לא אכל: אומרי�, כשאי� באד� דעה

  .)ח
  

  .אלוקינו מל& העול� בורא מיני מזונות' ברו& אתה ה
  

  ֶאֶר� ִחָ'ה �ְ&עָֹרה ְוֶגֶפ� �ְתֵאָנה ְוִר! � ֶאֶר� ֵזית ֶ�ֶמ� �ְדָב�
  

ïôâïôâïôâïôâ   
  

? שתשביח מה ה� עושי� אלא מה הגפ� כשבעליה מבקשי�? שראל לגפ�למה נמשלו י
כיוו� , כ&. במקו� אחר והיא משתבחת עוקרי� אותה ממקומה ושותלי� אותה

עקר� ממצרי� והביא� ? להודיע ישראל בעול� מה עשה הוא- ברו&-שביקש הקדוש
רבה שמות ( .קיבלו את התורה ויצא לה� ש� בעול�. והתחילו מצליחי� ש� למדבר

  )א, מד
  

 5000מצמחי התרבות העתיקי� ביותר שראשית גידולו באר	 ישראל לפני  -הגפ� 
  .שני�
  . &"מוזכרת יותר מכל פרי אחר בתנ) יי� וצימוקי�(גידולה ותוצרתה  -הגפ�

  
  אלוקינו מל� העול) בורא פרי הגפ�' ברו� אתה ה
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úéæäúéæäúéæäúéæä        
        

  ?למה נמשלו ישראל לזית
ישראל אי� לה�  א�, לא בימות החמה ולא בימות הגשמי�זית אי� עליו נושרי� ... "

  .)שמות רבה לו(" הבא-הזה ולא בעול�-לא בעול�, בטילה עולמית
  
  .)יא, בראשית ח( .."ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טר� בפיה"
  

  .פרי שמוצאו מאר	 ישראל וסוריה ומכא� התפשט ליוו� ורומי העתיקות-זית
 .משמש בעיקר לייצור שמ� א& ג� לאכילה. &"ר פעמי� רבות התננזכ, צמח ירוק עד

  
  הע�אלוקינו מל� העול) בורא פרי ' ברו� אתה ה

  

øîúøîúøîúøîú        
  

  ?למה נמשלו ישראל לתמר
) כפות(חריות  ,לולבי� להילול, תמרי� לאכילה: מה תמרה זו אי� בה פסולת אלא

כ& ה� . קורות לקרות בה� הבית שפעת, סנסיני� לכברה, סיבי� לחבלי�, לסיכו&
, מה� בעלי אגדה, מה� בעלי משנה, בעלי מקרא אלא מה�. ישראל אי� בה� פסולת

  .)א, בראשית רבה מא( מה� בעלי צדקות ,מה� בעלי מצוות
  

äðàúäðàúäðàúäðàú        
 

תמרי� יש בה�  :אלא כל הפירות יש בה� פסולת? למה נמשלה תורה לתאנה
אבל תאנה כולה יפה , קליפי� יש בה� רימוני�, ענבי� יש בה� חרצני�, גרעיני�
  .)יהושע א, ילקוט שמעוני( לאכול

  
  

  .&"ע	 פרי הראשו� הנזכר בתנ-התאנה
  .שנה 4000- מולדת התאנה במזרח אג� הי� התיכו� לפני יותר מ

גרוגרות : הוא שקורי� חכמינו, נטע� מפרי ע	 התאנה שנסחט ממנו כל עסיסו
  .ודבלי�

  
  
  

ïåîéøïåîéøïåîéøïåîéø        
        

  .פרי המצטיי� ביופי וא� שימש סמל לאומי –הרימו� 
מאד מראהו מוכר . שנה 5000- מוצא הרימו� מפרס והוא גדל באזורנו יותר מ

  .תורה-מטבעות עתיקי� וכתרי, מפסיפסי� עתיקי�
הוא נשיר ופרחיו האדומי� הופכי� לפרי המשמש . הרימו� דומה לשיח יותר מע	

  .למאכל ולהפקת מי	
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  מעי� וחרוב בפתח המערה
לכמה שני�  החרוב: אמר לו. ראה אד� נוטע חרוב. חוני המעגל היה מהל& בדר&

? אתה שתחיה שבעי� שנה כלו� יודע: אמר לו. שבעי� שנהל: אמר לו? טוע� פירות
  .א� אטע אני לבני, כש� שנטעו אבותי לי ;מצאתי את העול� בחרובי�: אמר לו

  )א' ע, תענית כג(
שפירותיו  ומצא איל�, עיי� וצמא, מעשה באד� שהיה הול& במדבר והיה רעב
ה ממימיו וישב ושת אכל מפירותיו. מתוקי� וצלו נאה ואמת מי� עוברת תחתיו

א� אומר ל& שיהיו פירותי& ? אברכ& במה, איל�, איל�: "וכשביקש ליל& אמר. בצלו
שתהא אמת מי� ; שיהא צל& נאה הרי צל& נאה ;מתוקי� הרי פירותי& מתוקי�

אלא יהי רצו� שכל נטיעות שנוטעי� . אמת מי� עוברת תחתי& עוברת תחתי& הרי
  )תענית ח( ".יהיו כמות& ממ&

  

çåôúçåôúçåôúçåôú 
  

סופו ואי� קולו  בשעה שכורתי� איל� שעושה פירות קולו הול& מסו� העול� ועד
  )ילקוט ראובני( .נשמע

  
  

ã÷ùã÷ùã÷ùã÷ù        
        

   ?מדוע נקרא שמו שקד
  .שקד� -שפורח ראשו�  משו�

  .מקל שקד אני רואה:ואומר ?ירמיהו, מה אתה רואה: אלי לאמר' דבר ה ויהי"
  )ב'י - א 'י' ירמיהו א( ".לעשותו בריד כי שוקד אני על, היטבת לראות: אלי' ה ויאמר

  
  
  

  
  
  

  :יו) הולדת לכנסת
של מדינת  נחנכה בירושלי� ברוב פאר הכנסת הראשונה) 1949 (ט "בשבט תש ו"בט

ואנו " הנשיא חיי� ויצמ� הכריז בטקס, "יצאנו מפרוזדור המשטר הזמני. "ישראל
ידי כל - כנסת זו נבחרה על. מסודר וקבוע נכנסי� לטרקלי� של משטר דמוקרטי

  ."י ומלא בבחירות אלוורצו� הע� כולו בא לידי ביטוי חופש ,הקהל אזרחי ישראל
בדברי ימי  ט ניטע בירושלי� הבירה האיל� הגדול ביותר"ו בשבט תש"ביו� ט
  )יו� טוב לוינסקי( .ישראל

  
  
  

כימי הע	 ימי '. ישראל מסמל את גאולת, ו בשבט"שנקבע בט, ראש השנה לאילנות
הסופות מטלטלות אותו . בחור� נמשלו ישראל לע	 העומד ערו� וקפוא' עמי

בעצ� ימי , אול� ג� בשעה זו, מצבו ללא תקווה לכאורה; מות עליו לעקרוומאיי
  כ& ישראל נתוני� לביזה. חיות מחודשת ממעמקי האדמה יונק האיל�, החור�

  .משיח ודווקא במעבה האפילה נרק� כבר אורו של, ולמשיסה כל הימי�
  )י�'ל מרוזישרא' על פי ר( .אל� השר� עולה כבר באילנות, למראית עי� שולט היאוש


