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ראש השנה לאילנות
הנטיעות בארץ ישראל
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ,ט"ו בשבט הוא ,ואינו ראש השנה לנטיעות .אי הגיו
וטע לטעת עצי לקראת סו עונת החור .ובכלל ,ראש השנה לנטיעות הוא בא' בתשרי
)משנה ראש השנה א' ,א'( .נטיעות חדשות באר ישראל היא מצוה חשובה ,א היא לא
קשורה לט"ו בשבט.
מנהג הנטיעות בט"ו בשבט החל לפני למעלה ממאה שנה ,א אינו מעוג במקורות .בימי
של תחילת הציונות ,הכריזה הסתדרות המורי על יו זה כיו חג לנטיעה ,התכני לבשו
ופשטו צורה ,א הע נותר במוקד החג.
כבר בפרשת בראשית למדנו מהקדוש ברו הוא את ער הנטיעה" ,ויטע ה' אלוקי ג
בעד" )בראשית ב' ,ח'( .העוסק בנטיעה דבק במידותיו של הקדוש ברו הוא .שנאמר,
"אחרי ה' אלקיכ תלכו ובו תדבקו" )דברי י"ג ,ה'( .וכי אפשר לבשר וד לעלות לשמי
להידבק בשכינה? אלא ,מתחילת בריאתו של עול לא נתעסק הקדוש ברו הוא אלא
במטע תחילה ,א את כשנכנסי לאר לא תתעסקו אלא במטע תחילה ,דכתיב" :וכי
תבואו אל האר ונטעת כל ע מאכל" )ויקרא רבה כ"ה ,ג'( .אמר לה הקדוש ברו הוא
לישראל" :א על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב ,לא תאמרו נשב ולא נטע ,אלא היו
זהירי בנטיעות כש שנכנסת ומצאת נטיעות שנטעו אחרי ,א את היו נוטעי
לבניכ" )מדרש תנחומא בפרשת קדושי(.
אמונה ,זה סדר זרעי! שמאמי בחיי העולמי וזורע .החקלאי לוקח את הזרע ,טומ אותו
באדמה ומאמי בתהלי הטבעי של גשמי ,נביטה וצמיחה ובעז"ה לקיטת הפירות,
הנטיעה נועדה לבנינו לדורות הבאי.
נאמר" ,ואד אי לעבוד את האדמה" )בראשית ב' ,ה'( ,וכדי להגשי את הצור בעיבודה
של האדמה והוצאת הטמו בה בפועל ,נוצר האד .כנאמר" :ויניחהו בג עד לעבדה
ולשמרה" )בראשית ב' ,ט"ו( .הדברי נאמרו בלשו נקבה ,לעבדה פיזית לעסוק בדברי
תורה ולשמור מצוותיה התלויות באר ומצוות השמיטה והיובל.
חטא אד הראשו ,שפג בהרמוניה שבי האד לג ,ומכא כבר צרי לעבוד בכפליי.
האדמה נתקללה "קו ודרדר תצמיח ל " ,והאד & "בזעת אפי תאכל לח" .רק החיבור
לאדמה יביא את האד לביטוי עצמי של ,גאולת האדמה והאד.
האד העובד את אדמתו כדר חיי ,לעול לא יסתפק ביבול המתקבל מעונה אחת של
נטיעה .לא תהיה תפארתו על מחזור אחד של עשייה .הוא ישמור את הזרעי לנטיעה
הבאה ,שהיא תניב יבול גדול ואיכותי יותר מהנוכחית .פניו נשואות אל ההרחבה ,דעתו
נתונה בהתמדה להצמיח עוד ועוד ,להבטיח עתיד עוד יותר טוב" ,נצר מטעי ,מעשי ידי
להתפאר".
מעגל החיי היהודי נע כל העת על שני הצירי :הציר ההיסטורי והציר הטבעי .בי "חג
החירות" ל"חג הקציר" ,בי "חג מת תורה" לבי "חג הביכורי" ,בי "חג הסוכות" לבי "חג
האסי" .אלפיי שנות גלות הרחיקו יהודי רבי מ הטבע .ג מיו ט"ו בשבט כ"ראש
השנה לאיל" ,יו מיוחד בשנה שבו המוקד אינו האד אלא הטבע .אד ,חובתו לשמור
על הטבע ,על האילנות והפרחי .כמאמר חכמי" :בשעה שברא הקדוש ברו הוא את
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אד הראשו ,נטלו והחזירו על כל אילני ג עד ,ואמר לו :ראה מעשיי כמה נאי ה ,ת
דעת שלא תקלקל ותחריב עולמי ,שא קלקלת ,אי מי שיתק אחרי ".

בט"ו בשבט :לאכול פריה וטובה
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאיל .זהו תארי קובע למספר ענייני הלכתיי הקשורי
למצוות התלויות באר .חישוב שנות ערלה ונטע רבעי ,וכ חישוב שנות המעשר .בשנות
הגלות הארוכות והאפלות ,צויי ט"ו בשבט כיו של כיסופי לאר הרחוקה ,כאשר הניחו
שלשי סוגי פירות מאר ישראל ,ואלה הביאו מעט מטע האר ,לחור היהודי הארו
בגלות.
יש מנהגי רבי בעריכת "סדר" ליל ט"ו בשבט ,ועניינ הוא לבר על פירות הע ,להעדי
פירות משבעת המיני ולהעדי פירות אר ישראל כשרי .דהיינו שאינ ערלה ,שה
מעושרי ,שאי בה חשש שביעית נקיי מתולעי ,ומ הראוי בי אכילת פרי לפרי,
חשוב ללמוד על המצוות התלויות בפירות האר ,פסוקי ומדרשי על כל פרי ופרי.
בציווי האלוקי הראשו שבתורה" :ויצו ה' אלהי על האד לאמר :מכל ע&הג אכל
תאכל .ומע הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביו אכל ממנו מות תמות" )בראשית ב',
י"ז( .מדוע צרי לצוות את האד לאכול? הרי ג מבלי שנצווה על האכילה אנו אוכלי,
מחמת שהגו חושק באכילה?
ע כניסת האד לג עד מצווה האד לאכול ,ובדומה ,ע ישראל מובא לאר ישראל על&
מנת לאכול מפירותיה" ,ואביא אתכ אל אר הכרמל לאכל מפריה וטובה" )ירמיה ב' ,ז'(.
וכ" :והאר אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה" )נחמיה ט' ,ל"ו(.
"ושמרת את מצות ה' אלקי ללכת בדרכיו וליראה אתו :כי ה' אלקי מביא אל אר טובה
אר נחלי מי עינת ותהמת יצאי בבקעה ובהר :אר חטה ושערה וגפ ותאנה ורמו
אר זית שמ ודבש :אר אשר לא במסכנת תאכל בה לח לא תחסר כל בה אר אשר
אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת :ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקי על האר הטובה
אשר נת ל " )דברי ח' ,ו'&י'(.
על פי הקדמוני ,הברכה על אכילת פירות ט"ו בשבט מתקנת את חטא ע הדעת .כמוב
שאי הגיו לבר דווקא על פירות יבשי כשה מיובאי מיוו או מתורכיה כיו ,כשיש
בחור פירות טריי מגידול אר ישראל.
ט"ו בשבט מזכיר לנו את המבח שנער לכלה או לחת המיועדי .מגישי לפניה מגש
עמוס בפירות ממיני שוני ,ובודקי באיזה פרי יבחרו תחילה .הא ה מכירי את סדר
הקדימות בברכות?!
מדוע דווקא מבח כזה? מה הקשר שלו לבניית בית? באמצעות ההלכה" .היו לפניו מיני
פירות הרבה & מבר על החביב תחילה" )שו"ע סימ רי"א(.
מה הרעיו? "בדברי הנאכלי ,ש מלובשי ביותר נפשות קדושות ,וכל אחד מזמי לו ד'
יתבר לאכול מאכלי השייכי לחלקי נפש רוח נשמה שיש לו אז ,כדי להשלי את נפשו,
וזהו שאנו מברכי "בורא נפשות רבות וחסרונ" .וחסרונ דווקא!! כי :אלו הנפשות
שאוכל עתה ,ה הניצוצות שנחסרו מנפשו ונפלו לש ,וכעת על&ידי אכילתו הוא משלי
"חסרו נפשו ממש" )לקוטי הלכות ,ברכת הפירות א'(.
תפקידו של האוכל בבית היהודי מהווה אמצעי להתקדש" .תחילה היו ישראל מנקרי
כתרנגולי ,עד שבא משה וקבע לה זמני סעודה" )מד"ר לפרשה(.
ככל שאנו יורדי בסול הבריאה ,עולה החשיבות התזונתית של הדברי .הבשר )שהוא
מסוג ה"חי"( אינו משביע את האד כמו הלח )שהוא מסוג ה"צומח"( ,והלח חשוב
לאד פחות מהמי ,שבלעדיה אי האד יכול להתקיי אפילו זמ קצר )ומי הרי ה
"דומ"( .נמצא איפוא שהאד זקוק לצור קיומו למזו הלקוח מהסוגי הנמוכי ביותר
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של הבריאה .למה? "כי לא על הלח לבדו יחיה האד ,כי על כל מוצא פי ה' יחיה האד"
)דברי ח' ,ג'( .כלומר :לא הלח לבדו) ,החומריות של הלח( ,הוא המחיה את האד,
אלא "מוצא פי ה' " ,קרי הניצו האלוקי שבלח & הוא המעניק לו את החיות .כשהאד
אוכל או שותה דבר מה ,נשמתו "רוכשת" את הניצוצות האלוקיי שהיו חבויי באותו
מאכל או משקה ,ובכ נסגר מעגל .הניצוצות הללו נגאלי על&ידי התכללות בנשמת
האד וכ הנשמה "ניזונה" מה.

האדם והעץ
אד ואיל & היינו ה  .אחד קשה ואחד ר  .אחד גבוה ואחד מ  .אד ואיל היינו ה )בש
הבעל ש טוב(.
דימוי האד ,גדילתו והתפתחותו לע נמצא בתורה" :כי האד ע השדה" )דברי כ' ,י"ט(.
בנביאי" :כי כימי הע ימי עמי" )ישעיה ס"ה ,כ"ב(" .הגבר אשר יבטח בה' ,והיה כע
שתול על מי" )ירמיהו י"ז ,ז'&ח'(.
ובכתובי" :אשרי האיש… והיה כע שתול על פלגי מי" )תהילי א' ,א'(.
תהלי החינו הוא תהלי מדורג .כפי שכל ע נות פריו בזמ אחר ,כ ג הלומדי ,כל
אחד יניב פירותיו בזמ.
תקומתו של הע איננה מושרשת בענפי ובעלי ובפירות המפוארי & אלא ,בשורשיו,
שה מחוזקי במקו אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה .ה מתחזקי על מקור
מי חיי של התחדשות ,כ הוא האד .כל זמ שהוא נצמד לשורשיו הרוחניי ,שו רוח
לא תעקור אותו ממקומו .יונקותיו ,ישגשגו ,יפריחו ויעש שורש למטה ופרי למעלה.
עצי ,ענפי ופירות ,מבטאי משהו מ המייחד והמאחד .העצי למיניה ,כמו ג
ענפיה ופירותיה ,מסמלי את החברה האנושית בכלל ,ואת החברה היהודית בפרט .כפי
שבמקורות הקדומי נמשלו העצי לע ישראל .לזית ,לגפ ,תאנה וצדיקי משולי
לתמר .לכל אחד מה צבע משלו ,צורה משלו ,ואי האחד זהה לחברו .כל אחד מהענפי
פונה לכיוו אחר .יש ענפי הנוטי לצד ימי ,ויש הפוני לשמאל .יש עצי עשירי
בפירות ויש עניי ביבול .חלק קרובי זה לזה ,וחלק רחוקי זה מזה .ויש שענ אחד
מנסה לטפס על חברו ,או מונע את גידולו של האחר .הצד השווה שבה & שבסיס
משות ,וכול יונקי ממקור אחד ,ושואפי לגדול ולצמוח .בניגוד לכל העצמי בטבע,
הע צומח כלפי מעלה בניגוד ל"כוח המשיכה".
האילנות מלמדי אותנו רבות ,על היחס שבי שורשי לבי מראהו החיצוני של הע
שמתבטא בנו ,בגזע ובפירות .לפעמי יש רוחות חזקות ,מחלות ומזיקי שפוגעי בע,
אול כל עוד השורשי טובי ובריאי ,אזי יאסו הע כוחות חדשי וישוב להוציא
ענפי רענני ופירות.
לא מספיק רק לבוא לאר ישראל ,אלא ג צרי להיות נטועי בה .א נאמי שהאר
שייכת לנו ורק אנו יכולי להיות נטועי בה ,הקדוש ברו הוא לא ית לא אחד להזיז
אותנו ממנה" :תביאמו ותטעמו" )שמות ט"ו ,י"ז( .נטיעה שאי בה נתישה ,שנאמר:
"ונטעתי ולא אתוש ובניתי ולא אהרוס ונטעתי על אדמת ולא ינתשו עוד!"
"תביאמו ותטעמו בהר נחלת " .ש ,באר ,יש לנו חיי של נטיעה ,להכות שורשי
יהודיי ועמוקי.
אמרו" :א היתה נטיעה בתו יד  ,ויאמרו ל  :הרי ל משיח!! בוא ונטע את הנטיעה
ואחר כ צא והקבילו" )אבות דרבי נת( .לכאורה באופ טבעי אתה רוצה לזרוק הכל ולרו
ולהקביל פני משיח ,א א באמת אתה מבי את ער הנטיעה ומה שהיא מוסיפה ביישובו
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של עול ,קידומו ופיתוחו ,אתה יודע שזה בעצמו ממגמת המשיח ,ולכ אתה נוטע את
הע ור להקביל פניו.
הע הוא הסמל לשלמות חייו העליונה של האד בירושת האר ,על&ידי מטע .החזרה
לאר ישראל מבטאת שיבה מחדש אל הטבע .ודומה שלא לחינ נמשלה וסומלה גאולת
של ישראל )וא דימויה הלשוני נלקח מעול הצומח") ,ראשית צמיחת גאולתנו"( בהוויה
פיזית ,גשמית ,ארצית ,המחברת את ישראל לאילנות דווקא .במראה שנגלה בחזו
יחזקאל" :ואת הרי ישראל ענפיכ תתנו ופריכ תשאו לעמי ישראל" )יחזקאל ל"ו ,ח'(.
כ ראו חכמי את סימ הגאולה ,עד שאמרו עליו "אי ל ק מגולה מזה!" )סנהדרי צ"ח,
ע"א(.
כ היא בתמצית ברכת ה' לאד ולישראל לעתיד לבוא ,שיהיו ימיה כימי הע ,המחלי
גזעו ומחדש נעוריו.
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