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)שבת שירה(פרשת: בשלח    
 83‘ עלון מס

 בשבט תשע"ג )ראש השנה לאילנות(‘ טו

י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה   ‘(יט‘, )דברים ככִּ
, המנהג בכל תפוצות ישראל ביום זה, לערוך את ראש השנה לאילנותבשבט, ‘ השבת אנו נחגוג את טו

אומרת שבחג  )דף טז.(השלחן בכל מיני סוגי פירות, לברך עליהם ולאוכלם. הגמרא במסכת ראש השנה 

השבועות העולם נידון על פירות האילן ומנהג ישראל לקשט ביום זה את בית הכנסת בענפי אילנות, אם 

כן מצאנו שני ימים בשנה הקשורים לאילנות, והם, חג השבועות, שביום זה נידון העולם על פירות 

 בשבט שהוא ראש השנה לאילנות.‘האילן, וטו

והדבר תמוה, מדוע ביום שנידון העולם על הפירות, אנו מסמלים אותו בענפי אילן, ואילו ביום ראש 

השנה לאילנות אנו נוהגים לאכול את הפירות, לכאורה היה צריך להיות להיפך, כשהעולם נידון על 

הפירות היה לנו לסמלו בכך שנברך על הפירות ונאכלם, ובראש השנה לאילנות היינו צריכים לקשת את 

 הבית כנסת בענפי אילנות ?

מסביר בדרך רמז ואומר, האילן ממנו יוצא הפרי ולכן האילנות הם כנגד ההורים, האדמור מסאטמר 

 והפירות הינם כנגד הילדים.

בשבט, הוא ראש השנה לאילנות, דהיינו ההורים, ובשביל להרבות זכויות להורים אנו מביאים את ‘ טו

הפירות שהם הילדים, ובזה מבקשים שבזכות המאמץ בחינוך הילדים וההשקעה המרובה שאנו משקיעים 

בהם, נזכה לרוב טובה וברכה, אבל בשבועות שהעולם נידון על הפירות דהיינו הילדים, הם כסיוע 

   מביאים את האילנות, שהם ההורים, שבזכות הוריהם שעומלים במצוות ובחסדים הן יזכו בדין.  

י ָהָאָדם ֵעץ  והנה מצאנו בכמה מקומות שהאדם נמשל לעץ, ומקרא מפורש הוא בתורה בספר דברים: כִּ

האדם נמשל לעץ ובניו לפירות. ראש השנה לאילנות הוא ראש השנה שבו אנו עושים ‘(, יט‘,)כַהָשֶדה 

חשבון נפש על חינוך ילדינו. כל אחד ואחד מאיתנו, ביום זה, יחשוב אם הוא מקדיש לחינוך ילדיו את 

הזמן הראוי לכך, אם הם מקבלים חינוך על פי דרכה של תורה, האם המוסדות שבהם ילדיו מתחנכים הם 

 שהרי בזכות חינוך ילדינו אנו זוכים בדין.‘, וכו‘ הולמים את זהותו היהודית וכו

בנוסף לכל הנזכר כתוב בספרים שראש השנה לאילנות, הוא יום שמסוגל לתפילה על הילדים. לכן כל 

 אדם ישתדל ביום זה להתפלל על בניו, שיצליח לחנכם בדרך הישרה, ושיגדלו בדרך התורה והמצוות.    

   

 : "קשה פרנסתו של האדם כקריעת ים סוף", "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף" )סנהדרין כב, סוטה ב(חז"ל אמרו בגמרא 

ינּו בה' ּוְבמֶשה ַעְבּדֹופרנסה וזיווג, שניהם עומדים באותה שורה של " ". מי שמחפש אמונה, יראה את זה בפרנסה שלו, מי שמחפש אמונה, יראה את זה בזיווג ַויֲַאמִּ

 שלו, עד כדי כך שמן הראוי לשיר שירה כל יום על הפרנסה שהבאת לביתך, כמו ששרנו בקריעת ים סוף! 

 , מהו הצד השווה, של קריעת ים סוף עם פרנסה ועם זיווג? ואומר: "כשפרעה ומצרים רדפו אחרי בני ישראל, הם חזרו לשפלות שלהם.האגורשואל 

על כבודנו,  נגןכמה מחשבות עלו בראשם, אפשרות אחת: לצאת למלחמה נגד המצרים. אומנם הם לא היו אנשי צבא, המנטאליות היא של עבדים אבל בכל זאת, נצא ו

רים, יש למצאו אפשרות שניה: לברוח למדבר. אפשרות קשה מאוד, מה נעשה במדבר? אפשרות שלישית קשה עוד יותר: אולי נרים מטפחות לבנות, נכנע ונחזור 

ה מוות בטוח, ז  ברירה?! אלטרנטיבה אחת לא עלתה על מחשבתם: אולי נמשיך הלאה ונכנס לים?! אלא שזו לא אלטרנטיבה, כי להכנס לים זה עד גובה האף, ואח"כ

קפץ לים, עם ישראל נחשון בן עמינדב מחשבה כזאת ודאי שלא חשבו. מה היה הסוף? מאין באה הישועה? הישועה באה דווקא מהכיוון שעליו לא חשבו כלל. 

. אדם קם בבוקר, חושב, מתכנן, מאין אביא את  -": אף פרנסה של אדם וזיווגו של אדם הם אותו הדבר! בעל האגורקריעת ים סוף! אומר " –אחריו והים נבקע 

וא רץ לפה והיא , הלחמי? חושב, חושב, חושב, ואם יתבונן, ישים לב שלבסוף, הפרנסה מגיעה מכיוון שהוא לא ציפה, כך גם הזיווג, אדם חושב, הזיווג יבוא מפה

יא ָתקּום" -"ַרּבֹות ַמֲחָשבֹות ְּבֶלבהגיעה משם... על זה נאמר:  יש ַוֲעַצת ה' הִּ  )משלי יט, כא(. אִּ

 קריעת ים סוף

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  
  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

 יישר כח גדול
“ ון‘קי סורג‘ג”לתורן השבת:    

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

בשבט ושבת שירה‘ טו  
‘()שופטים ה‘ ותשר דבורה’מפטירים   

   ‘()שופטים ד‘ ודבורה אשה‘האשכנזים מתחילים 
 לא אומרים צדקתך במנחה

ד “בס  

 חידת השבוע 

היכן בפרשה מצאנו 

בשבט ?‘ זכר למנהג טו  

 חידת השבוע שעבר
ל ששלוחו של אדם “היכן בפרשת בא למדו חז

 כמותו ?
ושחטו אותו כל קהל ”נאמר על קרבן פסח תשובה: 

וכי כל עם ישראל שוחטים?! אלא אחד “ עדת ישראל

שוחט והוא שליח של השאר. ומתוך שהתורה קראה 

פ שרק השליח שלהם שחט, “לכולם שוחטים אע

 למדנו ששלוחו של אדם כמותו. 

  17:48הדלקת נרות: 

18:44צאת השבת:   

19:20ר"ת:   

 

 

 כל הקהל הקדוש
מתבקש להעטיר בתפילות 

 לרפואת
 רבי יוסף בן יעקב אמויאל
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה
 הלכות טו‘ בשבט

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 סיפור אמיתי על ברכת שהכל

   שלמה בן חנה סלין, מנשה אמויאל בן יוסףשלמה בן חנה סלין, מנשה אמויאל בן יוסףשלמה בן חנה סלין, מנשה אמויאל בן יוסףכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

משפחה שאם המשפחה נפטרה לעולמה, קיבלו על עצמם לעילוי נשמתה, לברך 

 את ברכת הנהנין רק וכאשר יש מישהו ששומע ועונה "אמן".

באחד הימים חזרה הילדה מבית הספר לביתה והייתה צמאה במיוחד, אך, לא 

היה אף אחד בבית שיענה אמן על ברכתה. היא ישבה וחיכתה שיחזור אחד 

מבני משפחתה ויוכל לענות לה "אמן" על ברכת "שהכל נהייה בדברו". 

 שעתיים וחצי היא חיכתה בצימאונה עד שהגיעה אחיה ועזר לה.

בלילה היא חולמת שאמה הנפטרת מגיעה אליה בחלום ואומרת לה: דעי לך 

ביתי! שמסירות הנפש שעשית לאחר שהתגברת שעתיים וחצי... עשה רעש 

גדול בשמים ובשל כך החליטו לגזור משהו טוב. בכיתתך ישנה ילדה שלקתה 

לאחרונה במחלה הנוראה... ובזכות המעשה הטוב שלך נגזר שהיא תבריא 

 ותצא מזה כליל, תוך שהיא מציינת את שם הילדה.

הילדה התעוררה בבהלה בשעה חמש בבוקר, העירה את אביה וסיפרה לו את 

  החלום.

האב הרגיע אותה והבטיח לה בבוקר לברר את העניין, מאחר ולא היה ידוע 

 לאף אחד על הילדה בכיתתה שחולה.

בבוקר התקשר האבא לאבי הילדה השניה ושואל אותו לשלום ביתו, עונה לו 

השני הכל בסדר מדוע הוא שואל. גילה לו האבא כי הוא יודע על מחלתה של 

ביתו. האבא השני נדהם מאחר והם שמרו זאת בסוד מוחלט. הוסיף האב 

 הראשון לספר לו את כל הישתלשלות החלום והבשורה המשמחת שבסופו.

האנשים ששניהם חסידים, נסעו מיד אל האדמו"ר בירושלים. האדמו"ר הקשיב 

לסיפור בקשב, והורה להם לגשת לבדיקות האמורות להיערך באותו יום לילדה 

  לפני הטיפול הכימותרפי הראשון.

לתוצאות המדהימות והמשמחות המשפחה הייתה כבר מוכנה, ההלם של 

הרופאים היה טוטאלי, הבדיקות היו נקיות ללא שום סימן למחלה בכלל!!! כח 

 ההתגברות של ילדה קטנה באשדוד, יכול להציל חיי אדם ועולם שלם!!!

יום ט''ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות.  ואסור להתענות ביום ט''ו א. 

 בשבט.

במקומות שנהגו שהחתן מתענה ביום חופתו, לא יתענה בט''ו בשבט, ב. 

אף על פי שהוא מתענה בחודש ניסן ביום חופתו. ובלאו הכי מנהג 

 הספרדים שאין החתן מתענה כלל ביום חופתו אפילו בשאר ימות השנה.

אין אומרים וידוי ונפילת אפים בט''ו בשבט. ואם חל ט''ו בשבט בשבת ג. 

אין אומרים צדקתך צדק וכו' במנחה. והמנהג שאין אומרים וידוי ונפילת 

  אפים במנחה של יום י''ד בשבט.

יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט''ו בשבט, וקוראים במשנה ובזהר ד. 

מענינא דיומא, וכבר נדפס ספר ''פרי עץ הדר'' במיוחד לכך, וכל הקורא 

פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. ומכל מקום יש ללמוד ''בהבנה'' ככל 

האפשר, ובפרט יש ללמוד בהלכות השייכות לדיני ט''ו בשבט, בעניני 

 ערלה ותרומות ומעשרות, ובדיני קדימה בברכות

נוהגים להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל ט''ו בשבט, ה. 

ובעיקר פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, להראות בזה שהוא ראש 

  השנה לאילנות, ולברך עליהם ברכות הראויות להם. ומנהג יפה הוא.

כשחל ט''ו בשבט בימי החול, לכתחלה אין להביא הפירות לאחר ברכת ו. 

המזון, כדי להרויח ברכה אחרונה, מחשש שהוא גורם לברכה שאינה 

צריכה. ורק אם טעו והניחום לאחר ברכת המזון על ידי שכחה וכיוצא, 

מותר להביאם, ויברך לפניהם ולאחריהם כהלכה. אך בשבת מותר 

לכתחלה להניחם ולהביאם לאחר ברכת המזון כדי להרויח מאה ברכות 

 בכל יום.

יש נוהגים לרקח האתרוג בסוכר ולעשותו ריבה ולאוכלו בליל ט''ו ז. 

 בשבט, ואין לברך עליו שהחיינו לכל הדיעות.

פירות שמצויים בהם תולעים צריך שיפתחם ויבדקם לפני שיברך ח. 

עליהם. וצריך להזהיר מאד מדי פעם בפעם על בדיקת הפירות והירקות 

שמוחזקים בתולעים, שהוא איסור חמור, שהאוכל תולעת חייב חמשה 

  )ילקוט יוסף(לאוין. והרי זה משקץ נפשו ומטמא לבו מעבודת השם יתברך. 

 שבת שירה
 נוהגין בשבת שירה לתת אוכל לפני 

 העופות ויש להזהר שלא לתת להם ביום 

 שבת עצמו, אלא יניחו האוכל לפני כניסת 

 השבת. וגם נהגו בכל ארצות אשכנז לאכול חיטין

 בשבת זו זכר למן שנפל מן השמים. 

 

 בשבט‘ טו
 א “)מסכת ראש השנה פבשבט, ראש השנה לאילן ‘ טו

 ונוהגים בכל תפוצות ישראל להרבות במיני א( “מ

פירות, של אילנות לכבוד שמו של יום, ויש שעושין 

לימוד באותו הלילה, ולומדים משנה או זוהר, המדבר 

 בענין אותו הפרי ואחר כך מברכין עליו, ויש ספר

  ‘פרי עץ הדר‘מסודר על זה הנקרא ספר  

ומהדרים באכילת פירות ארץ ישראל ומפירות 

 שנשתבחה בהם ארץ ישראל לקיים מה 

  “הציבי לך ציונים”שנאמר 
 ‘(כ‘, )ירמיה לא
 


