
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סרטון פתיחה
https://www.youtube.com/watch?v=RZTBFlurYOo 

 
 עורך:

 
 :רבעה ראשי שנים הםא

 אש השנה למלכים ולרגלים.ר :אחד בניסןב
 אש השנה למעשר בהמה.ר  :אחד באלולב
 ,אש השנה לשנים ולשמיטין וליובלותר  :ישראחד בתב

 נטיעה  ולירקות.ל            
 דברי בית שמאי.כ  ,אש השנה לאילןר  :אחד בשבטב

 חמישה עשר בו.ב  :בית הלל אומרים            
                                                            

 א( ,סכת ראש השנה א)מ
 
 

כעין סדר  ,סדר בט"ו בשבטתקופת האר"י ז"ל, נהגו לעשות ב המקובלים בצפת

, את וקריאה ולימוד קטעים הקשורים אליהם פסח, בו ביטאו ע"י אכילת פירות

 הקשר המיוחד של האדם לארץ ולאילנות, בין הטבע לאדם.

 
 
 

 תחילת הסדר

אמר הקב"ה לישראל: כי תבואו אל הארץ, ַאף ַעל ִפי ֶשִתְמְצּאו ֹאוָתה 
לא ִנַטע ֶאָלא "וְנַטְעֶתם ָכלְמֵלאָ  ה ָכל ּטוב, לא תאְמּרו, "ֵנֵשב ֹוְ  

ֵעץ ַמֲאָכל". ומדוע? כי ְכֵשם ֶשִנְכַנְסֶתם וְמָצאֶתם ְנִטיֹעות ֶשָנְטעו ֲאֵחִרים, ַאף 
!ַאֶתם ֱהּיו ֹנוְטִעים ִלְבֵניֶכם  

מדרש תנחומא מביא סיפור העוסק בחשיבות הנטיעות לדורות הבאים 
נקודה שלא תמיד מי שנוטע בהכרח גםושמחדד את ה  
 :נהנה מהפירות

מעשה באנדרינוס המלך שהיה עובד למלחמה והולך עם גייסות שלו "
 להילחם על מדינה אחת שמרדה עליו, ומצא בדרך זקן

אחד שהיה נוטע תאנים. אמר לו אנדריאנוס: בן כמה אתה? אמרו לו אותו 
שנה זקן: בן מאה שנה. אמר לו אנדריאנוס: בן מאה  

עומד וטורח ונוטע נטיעות, וכי סבור אתה לאכול מהן? אמר לו: אדוני 
 המלך, הריני נוטע ואם אזכה אוכל מפירות נטיעותי, ואם

כשם שיגעו אבותי לי כך אני יגע לבני. עשה אנדריאנוס מלחמה  -לאו
 .שלוש שנים וחזר ומצא לו לאותו זקן עומד באותו מקום

https://www.youtube.com/watch?v=RZTBFlurYOo
https://www.youtube.com/watch?v=RZTBFlurYOo


ומלא אותה ביכורי תאנים יפות וקרבן  מה עשה הזקן? נטל סלסלה אחת
 לפני אנדריאנוס. אמר לו: אדוני המלך אני הוא אותו

הזקן שמצאת אותי בהליכתך עומד ונוטע והרי כבר זיכני המקום לאכול 
מהם. קבלם מן -מפירות נטיעותי, ואלו שבתוך הסלסלה  

עבדך. מיד אמר אנדריאנוס לעבדיו: טלו את הסלסלה הימנו ומלאו אותה 
 (מדרש תנחומא, קדושים כ"ה)זהובים" 

 
 : 1קריין 

 בשבט ו"יל טל "דרס"ה נשתנה מ
 ?יל פסחל "דרס"מ

 הלילה הזה כולו פירות. -יל פסח אנו אוכלים מצות ל "דרס"בש
הלילה הזה יין לבן ויין  -יל פסח אנו שותים יין בכל צבע ל "דרס"בש

 אדום.
הלילה הזה אנו מספרים  -יל פסח אנו מספרים ביציאת מצרים ל "דרס"בש

 בשבחם של פירות ארצנו.
 ,בשבט יחיד ומיוחד בין חגי ישראל ומועדיו. חג ארץ ישראלי ו"ום טי

אלא  -מיחתו בקרקעה וגידולו באדמתה. אי אפשר לקיימו כהלכתו צ
 בארץ ישראל.

 
 הארץ-כי תבואו אלו"

 (גכ ,יקרא יט)ו "עץ מאכל-נטעתם כלו
 נתן העץ פריוו
 הארץ יבולה.ו
 ת לנטוע אילנותע
 ת לנטוע ולבנות.ע

 
 :2קריין 

 
  ,ע כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחדד  :בי נחמן מברסלב היה אומרר

לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם, כי כל עשב ועשב יש לו 
 שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגונו של רועה.

השירות והתשבחות הוא היה אומר: הלוואי והייתי זוכה לשמוע את קול 
של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה לשם יתברך בלי תהייה ובלי 
שום מחשבות זרות ואינם מצפים לשום גמול. כמה יפה ונאה כששומעים 

 את השירה שלהם וטוב מאוד ביניהם לעבוד את האלוהים ביראה.
 

   שירת העשביםשירת העשביםשירת העשבים
   מילים ולחן: נעמי שמרמילים ולחן: נעמי שמרמילים ולחן: נעמי שמר

 א. 



 דע לך
 כל רועה ורועהש
 משלו לו ניגון מיוחדש י
 ע לךד
 כל עשב ועשבש
 ש לו שירה מיוחדת משלוי

 ומשירת העשבים
 נעשה ניגון של רועה

 
 ב. 
 מה יפהכ
 מה יפה ונאהכ
 ששומעים השירה שלהםכ
 וב מאודט
 התפלל ביניהםל
 ביראה לעבוד את השםו
 משירת העשבים ו
 תמלא הלב ומשתוקקמ
  

 ג. 
 כשהלבו
 ן השירה מתעוררמ
 ארץ ישראל משתוקק אלו
 ור גדולא
 זי נמשך והולךא



 קדושתה של הארץמ
 ליוע
 משירת העשביםו
 עשה ניגוןנ
 ל הלב.ש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קריין 
3: 

 איך זה להיות עץ?

 דור-דתיה בן

  

 -ַפַעם ָשַאְלִתי ֵעץ 
 "ֵעץ, ֵאיְך ֶזה ִלְהיות ֵעץ?"

 אמר העץ. -"ַאָתה ָווָדאי ִמְתלוֵצץ"
רִצינּות ְגמוַרה, -"לא ולא", אמרתי  "ּבְ

 טוב או רע?" זה
 "רע?" ָתַמה העץ. "מדוע?"

ת ְלָך שאתה ָתקּוַע ָכל ַהָשבּוַע?"  "ולא ִאְכּפַ
 "אֵיֶנִני ָתקּוַע, אני ֲהֵרי ָנטּוַע"

 "ולא ִמְתָחֵשק ְלָך לפעמים ָלֶלֶכת ְלָבֵקר ֲחֵבִרים
 או ִלְראות מה נשמע ִבְמקומות ֲאֵחִרים?"

 "ֵאין לי ָכל צוֶרְך ָלנּוד ְוָלנּוַע.
 יפורים ְמַזְמרות לי ְבאוֶפן ָקבּועַ צִ 

 ָפְרָפִרים לי נוְשִקים, ְמַלֶטֶפת הרוח
 ָכל ַהאוֶפק ָפתּוַח." -ּוְלֶנֶגד ֵעיַני

 אז מה?" -"ּוַבָלְיָלה ְכֶשכּולם ְיֵשִנים
 "בלילה אני ַמֲאִזין ַלְדָמָמה

 ְושוֵמעַ 
 ֵאיְך נוֶשֶמת ַהֲאָדָמה
 ֵאיְך ֵפירות ַמְבשילים

 ְטָלִליםֵאיְך יורדים הַ 
 ּוְבתוְך ֲעָנַפי ְיֵשִנים גוָזִלים ַוֲאִני שוֵמר ַעל ְשָנָתם."

 אמרתי -"אני אוהב אותך עץ" 
 ְוָהַלְכִתי ֶאל ַגִני

 ְוָנַטְעִתי לי עץ מּול ָחלוִני.



ת בכוח סגולת אכילת הפירוש  ,לקינו ואלקי אבותינוא 'יהי רצון מלפניך הו
שנאכל ונברך עליהם עתה ואשר נהנה בסוד שורשיהם העליונים אשר המה 

גם הממונים ו  ,תלויים בם להשפיע עליהם שפע רצון ברכה ונדבה
והמושטרים עליהם יתמלאו מעוז שפע הודם לשוב שנית להגדילם 
ולהצמיחם מראשית השנה ועד אחרית השנה לטובה ולברכה לחיים טובים 

 ולשלום.
 
 

   יםיםיםבעת המינבעת המינבעת המינששש
 
 
רץ זית שמן א ,רץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימוןא - "רץ חיטה ושעורהא"

 ודבש.
 

 )שיר( יהי רצון
  

  יהי רצון מלך עליון
  יהי רצון מלפניך

  יהי רצון שר ואביון
  יחד יזכו לרחמיך

 
  מטל השמיים

  מדבש ושמני הארץ, תן
  מכל טוב מקשה וגן

  רימון זית ודגן
  תמר עינב ותאנה

ל אילן נחיהבצ   
  אדם וחווה נהיה

  ובננו שוב שורש יכה
 

  יהי רצון מלך עליון
  יהי רצון מלפניך

  יהי רצון שר ואביון
  יחד יזכו לרחמיך

 
 מטל השמיים...

 יטהח
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ָבט  שְִ  ִ ִב  ִ ש וגלו ישראל מארצם נַתֲעָלה ט"ו   ִ קָד ֵבית ַהִמְִ  ִ ֶשָחַרב   ִ ִִ מיום 
ֶשל ֹיום ֹטוב שכ  ִ ַמֲעָמד  ֶשללְִ  ִ ֵפֹרוֶתיָה  וִעים לְִ ג  ִסיַמן ַהִגעְִ בְִ  ִ ֻכלֹו ֹעוֵמד   ִ ן    

ִרי  פְִ  ִ ָכֹתו,  ִבר ְִ  ִ ִרי כפי  פְִ ִרי ו  פְִ  ִ ֶאֶרץ ישראל. וראוי הוא כי נברך על כל 
ֹשו  ִ דָר וִמְִ  ִ ִרי  פְִ  ִ ִרי  פְִ  ִ וֹקו,  ס  ופְִ  ִ  .פרי 

ִחיל מפירות שבעת המינים,  ֵפֹרות ָהָאֶרץ וַנתְִ  ִ ָכל ִמיֵני  ִ ַעם מ  אך ראשית ִנטְִ
ֹעוָרה שְִ  ִ ו  ִ  .וראשונים מֵהִחָטה 

ו ֶמֶלך ָהֹעוָלם  ָתה ה' אלֹוהינ  ָ וך א  ָבר   ִ המסובים לוקחים עוגה ומברכים: "
ֹזוֹנות"  ֹבֵורא ִמיֵני מְִ

לקינו מלך העולם בורא מיני א ה'רוך אתה ב :וקחים פרוסת עוגה ומברכיםל
 מזונות.

 
   וס ראשונהוס ראשונהוס ראשונהכככ

נשתה ארבע ו ,בטבעשנה נחגוג גם אנו בסימן המעבר מלבן לאדום ה
 כוסיות כדרך המקובלים בצפת.

 
 :וכך נאמר -קהל מתבקש למזוג כוס ראשונה של יין לבן ה  :ורךע

 ,כוס יין לבן -בשבט  ו"נני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס ראשונה של טה

וס המסמלת את החורף במלוא עוזו וכוחו. לבן הוא השלג בפסגת כ 
 י הדשאים בבוקר חורף צונן. לבנה היא הקרה בראשו  ,החרמון

 
ורא ב  ,לוקינו מלך העולםא ה'רוך אתה ב  :רימים כוס ראשונה ומברכיםמ

 פרי הגפן.
 

   פןפןפןגגג
 

 :6קריין 
 
 
 

 



 
 
 
 
לא מה הגפן שבעליה מבקשים שתשביח מה א  ?מה נמשלו ישראל לגפןל

וקרים אותה ממקומה ושותלים אותה במקום אחר והיא ע  ?הם עושים
ה מ  ,להודיע ישראל בעולם ה"יוון שביקש הקבכ  ,אלישר משבחת. כך

קרם ממצרים והביאם למדבר והתחילו מצליחים שם. קיבלו את ע  ?עשה
 .התורה ויצא להם שם בעולם

 
 

 ) שירה בציבור( / רחל השיר: שי
ֶפן ּגֶ  ֲאעֹוֵלל ּכַ

 

ֵאִרית ָהַרַחש   ְ  ש 

ַלח ִמְנָחה ָלךְ  ְ  ְוֶאש 
י ְמַרת ִלּבִ  – ִמּזִ

יַּ  ֶ ל ש  ד ָהֶעֶצבּכָ  

ֶֹרש    ,לֹא ָעְקָרה ִמש ּ

ִדים ּקְ ֶ ַעם-ש  ַהּזַ  

י ַדף עֹוד ּבִ ָ  .לֹא ש 

 

ֶרת ּנֶ ֶנא ִזְכרֹונֹות ּכִ ד ַהּטֶ  ,ֲאַרּפֵ

ֵמי ַהּבֶֹקר ְ  ֶוֶרד ש 
ן ין ֲעֵצי ַהּגָ  ,ּבֵ

ֳהַרִים  ְזַהב ַהּצָ
ֶמְרָחב רֹוֵגעַ   ּבְ

 ְוִליַלְך ָהֶעֶרב
 ,ַעל ָהֵרי גֹוָלן

 

ַהר  ֵזֶכר ֵליל ַהּסַ
ִים  ,ַעל ֶחְלַקת ַהּמַ

ר ֶ רּוַעת ָהֹאש   זֹו ּתְ
ֲעלֹות ָיַמי  ,ּבַ

ִני תֹוַלַעת ְ ִבש   ּכְ

ֶנא ֹר ַהּטֶ ּה ֶאְקש   ּבָ

ַלח ֵאֶליךָ  ְ  – ְוֶאש 

י ַ ַמח ַלש ּ  ?ֲהִתש ְ



 
 

חנכו את המושבה של מגדיאל והזמינו את מרן רבי אברהם יצחק הכהן 
תו לטעת שתיל. הוא קוק זצ"ל. זה היה בטו' בשבט למגדיאל. וכיבדו או

נוטע שתיל ולא קם. הקהל מופתע לא ידע מה קרה, עד שבא אליו הרב 
זאב גולד זצ"ל ומרים אותו ורואה פניו משולהבות. הוא שואל מה קרה 

 כאן הוא רואה אותו בוכה ולא קם.
  

הוא ) הרב קוק ( אומר בשעה שנטעתי את השתיל, נזכרתי בדברי 
בו, להדבק במידותיו של הקדוש ברוך  התלמוד. הגמרא אומרת: ולדבקא

 הוא.
 אתה חנון. -אתה רחום, הוא חנון  -מה הוא רחום 

  
ואז נזכרתי, מה פעולתו הראשונה של הקדוש ברוך הוא: ויטע עץ בגן  

  עדן מקדם.
 

, מחמת התרגשות לא יכולתי לקום ממקומי. ואני נוטע עץ בארץ ישראל
 .ועל כך לכן נדבקתי והייתי קשור לאדמה

 
   יתיתיתזזז

 :7קריין 
 
 
 
 
 
 
שם שהשמן מאיר כך בית המקדש מאיר לכל כ , "ית רענן יפה פרי תואר"ז

ית ז"כן נקראו אבותינו ל , "הלכו גוים לאורךו" ס( שעיה )ינאמר ש  ,העולם
הם מאירים לכל באמונתם. לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה ש "רענן

 ."יקחו אליך שמן זית זךו"
                                                                                    

 ו("מות רבה פרשה ל)ש
 
מה לא שמן אגוזים ולא שמן , "למן זית זך כתית למאורש" - "אתה תצוהו"

פי שהזית ל ?לא שמן של זיתא  ,צנונות ולא שמן דגים או שאר שמנים
 סיַמן אור לעולם.

 ו' פ' א'(נחומא תצוה )ת
 

 



יכוון בברכתו על כל ו  "ורא פרי העץב"ח זית שלם ויפה בידו ויברך קי
 פירות האילן.

 
 תן במדבר נטע ארזא
 ,שמן-יטה והדס ועץש
 שים בערבה ברושא

 דהר ותאשור יחדיו.ת  ,רושב
                                                            

 (טי  ,שעיהו מא)י
 

   מרמרמרתתת
 :8קריין 

 
 ?מה נמשלו ישראל לתמרל
ריות ח  ,ולבין להילולל  ,לא תמרים לאכילהא  ,ה תמרה זו אין בה פסולתמ
פעת קורות לקרות בהן ש  ,נסינים לכברהס  ,יבים לחבליםס  ,סיכוךל (פות)כ

הם מ  ,ין בהם פסולת. אלא מהם בעלי מקראא  :כך הם ישראל -הבית 
 הם בעלי צדקות.מ  ,ותהם בעלי מצומ  ,הם בעלי אגדהמ  ,בעלי משנה

  
דיק כתמר יפרח כארז צ"ה שנאמר ז  :מגיד ממזריטשה  ,בר-מר רבי דבא

דיקים המעורבים צ  :למדך כי יש שני סוגים של צדיקיםל , "בלבנון ישגה
  ;למדים אותם ומקרבים אותם אל התורה והמצוותמ  ,בדעת עם הבריות

ורה ועל העבודה. מות שלהם ויושבים על התא 'צדיקים המתבודדים בדו
זון מחיה לארץ ולדרים עליה. מ  ,נושאים פירות-הראשונים הם כמו תמר 
 בל עקרים מן הפירות.א  ,נעלים וגבוהים -והאחרונים הם כמו הארז 

 
 דיק כתמר יפרחצ
 ב"הילים צת  :יליםמ

 ממיע  :חןל
 

 דיק כתמר יפרחצ
 ארז בלבנון ישגה.כ

 
 יניקהוו

 יניקהו דבש מסלעו
 יש צושמן מחלמו

                                                                    
 (גי  ,ברים לב)ד
 



 
 וכלים תמר.א

 
   אנהאנהאנהתתת

 
 :9קריין 

 
עשה ברבי יונתן בן אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת והיתה התאנה מ

אה עז אחת ב  ,רד הטל והיו התאנים מתמלאות בדבשי ,תאנים ופרי מלאה
חלב בדבש. קרא לאחד התלמידים ואמר בוא וראה דוגמא  והיתה מנטפת

היה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות ו " :מעין עולם הבא שנאמר
 (.חי  ,ואל ד)י " תלכנה חלב

                                                                        
 י'(צוה אות ת , נחומא הקדמון)ת
 

 ."חלב ודבש רץ זבת"א  :ריםש
 וכלים תאנה או דבלה.א

 
   ימוןימוןימוןררר

 :11קריין 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 רימון נזכר פעמים אחדות בשיר השירים.ה
 :את המדרש הבא ל"רשו חזד  "פלח הרימון רקתךכ"ל הפסוק ע
למדך שאפילו ל  "לא ֵריָקֵתךא  "ָקֵתךרַ "אל תקרי -מעון בן לקיש ש  'מר רא
 מצוות כרימון.לאים מ (בעם ישראל)שבך ש  "יָקִניןרֵ "
 

 )שירה בציבור( ץ הרימוןע
 עקב אורלנדי  :יליםמ

 (דמוןא י'  :יבוד)עממי בוכרי ע  :חןל
 

 ץ הרימון נתן ריחוע

 

 



 ין ים המלח ליריחו.ב
 ,דודך מנדודג ,ומתיח ,בש
 ודך מדוד.ד ,מתית ,בש

 
 ,וצרות אופיר וצרי גלעדא
 ת.ב ,כב מצרים שללתי לךר

 לף הזמר אתלה לך מגןא
 ור עד הירדן.ן היאמ

 
 וכלים גרגרי רימון.א

 
 

   וס שנייהוס שנייהוס שנייהכככ
 עורך

 
ל שום הלובן שעודנו ע  ,בה יין שרובו לבן ומיעוטו אדוםו , רים כוס שנייהנ

על שום טיפות ו  ,מושל בארץ בענפי האילנות ובפרחי השקד המתעוררים
 הכלניות הראשונות והפירות. האודם של

בשבט שרובה יין לבן  ו"ה של טנני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס שנייה
 ומיעוטה יין אדום.

 
 וס זו מסמלת את ניצני האביב הראשונים בתוך החורף הקר.כ

 
לקינו מלך העולם בורא א  'רוך אתה הב  :רימים  כוס שנייה ומברכיםמ

 פרי הגפן.
 
 
למד אותנו כי אכילת מ  ,חשובי המקובלים בצפתמ  ,יים ויטאלח  'ר :ורךע

 ו"פירות ט
ה שבטב  כנגד שלוש מדרגות המתגלמות בעולם שאנו חיים בו. ִהּנָ
 
דרגת עולם הבריאה וכנגדה פירות שכולם פרי ללא קליפה בחוץ או מ .א

  :גוןכ  ,גלעין מבפנים
 רובים.ח  ,פוחיםת  ,אניםת  ,נביםע    

  ,יתיםז  :גוןכ  ,דרגת עולם היצירה וכנגדה פירות שיש גלעין בפניםמ .ב
 ם.שמשימ  ,מריםת
 ,ימוניםר  :גוןכ  ,דרגת עולם העשייה וכנגדה פירות בעלי קליפה מבחוץמ .ג

 גוזים ושקדים.א 
 



 
 

 קריין:
מצא אילן ו  ,ייף וצמאע  ,עשה באדם שהיה הולך במדבר והיה רעבמ

שפירותיו מתוקין וצלו נאה ואמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה 
ם א  ?מה אברכךב  ,ילןא ,ילןא " :בבצלו. וכשביקש לילך אמר ממימיו ויש

יהא צלך נאה ש  ;הרי פירותיך מתוקין -אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין 
הרי אמת מים עוברת -תהא אמת מים עוברת תחתיך ש  ;הרי צלך נאה-

 ."יהיו כמותך -תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך 
                                                                                             

 (ענית ח)ת
 

 אמא אדמה
 

 היא תביט אלי טובה וחכמה 
 כמו בבן השב הביתה מן הדרך 

 תחבק אותי אליה בנשימה חמה 
 אמא אדמה. 

 
 "אתה עייף מן המסע  -היא תגיד 

 אל תפחד אני חובשת את פצעיך" 
 היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה 

 א אדמה אמ
 

 היא תביט אלי טובה וחכמה 
 היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת 

 תחבק אותי אליה בנשימה חמה 
 אמא אדמה.

 
   ימוקיםימוקיםימוקיםצצצ

 
 :13קריין 

אלו בעלי -ומה זו כגפן נמשלה. זמורות שבה א :מר רבי שמעון בן לקישא
אלו עמי  -אלו תלמידי חכמים. עלים שבה  -בתים. אשכולות שבה 

אלו ריקנים שבישראל. והיה ששלחו מארץ ישראל  -ת שבה הארץ. קנוקנו
 וביקשו האשכולות רחמים על העלים שאילמלא העלים לא יתקיימו

 האשכולות.
 
 

 וס שלישיתוס שלישיתוס שלישיתכככ
 

 וזגים כוס שלישית יין אדום מהול בקצת יין לבן.מ : ורךע
 



שרובה יין -בשבט  ו"נני מוכן ומזומן לקיים מצוות כוס שלישית של טה
היא כאיתני החורף והאביב הנאבקים בטבע. הקור ש ,עוטה לבןאדום ומי

פקעיו ו  ,ד שיפרח האגסע ,כאילו מבקש להקפיא את החיים העולים באילן
 המתפוצצים שולחים סביבותם קריאות אביב.

 
מרבדים אדומים של ו  ,יצים אדומים עולים ומכסים את הענפים הלבניםצ

 ונפרשים בשדות הבור. כלניות הולכים
 
הוא חום -וס זו מסמלת את האביב. הצמחים נהנים באחת מן האדום כ

הם גשמי החורף שנאצרו בקרקע. שילוב זה הוא -מהלבן ו  ,השמש השופע
 המעניק את האון והִחיות שיש לו לאביב.

 
 
 
 
 
 
 
 
נגד ארבעה בנים דברה תורה: אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו כ

אחד שהיו לו ארבעה בנים, רצה האב שבניו יחכימו יודע לשאול. מעשה באדם 
ולא ישפטו את הדברים הנקרים להם בחיים בצורה פזיזה ומהירה. מה עשה 

אל העיירה הרחוקה ביותר ממקום מגוריהם וציווה  אותו אב? שלח את בניו
עליהם ללכת אל מתחת לגשר ולהתבונן בעץ הבודד הגדל שם ולחזור ולספר לו 

 .מה ראו

שון נשלח בחורףהבן הרא . 

 .הבן השני נשלח באביב

 .הבן השלישי נשלח בקיץ

 .הבן הרביעי נשלח בסתיו

לאחר שחזרו כולם, אסף האב את ארבעת בניו וביקש מהם לתאר לו מה ראו. 
הבן הראשון תיאר בפניו את העץ היבש המצולק והמכוער שראו עיניו. הבן 

חות מסתתרות בהם. הבן השני תיאר את העץ מלא ניצנים ירוקים והרבה הבט
השלישי לא הפסיק להתפעל ממראה העץ הפורח והמשכר בריח המתוק של 

יופיו כבש אותי סיכם הבן. הבן הרביעי תיאר בפני האב את העץ  -הפריחה, 
 .הכורע תחת עומס הפירות הבשלים שכולם הבטחות ומימוש התקוות

כולכם  -ח ואמרהקשיב האב לבניו ובאותה דממה שהם הקשיבו למוצא פיו פת
צודקים, כל אחד מכם ראה את העץ עונה אחת מחייו,אבל עיניכם הרואות 

אי אפשר לשפוט את העץ ואיכויותיו על פי עונה אחת בלבד. אף האדם כך  כי

 



שהרי נאמר "כי האדם עץ השדה" מהות האדם וחייו ניתנים למדידה רק כאשר 
 .הוא משלים את עונות חייו

פסידו את הבטחת האביב, היופי של הקיץ והציפייה אם תוותרו על החורף, ת
לסתו. אסור לנו לתת שכאב של עונה אחת יהרוס את ייתר העונות, אין לשפוט 

את החיים על פי כאב של עונה אחת, תמיד, אבל תמיד בסוף העונה הקשה 
יבואו ימים טובים יותר שיגשימו עבורנו את ההבטחה והתקווה, סיכם האב 

 .דבריו

ואנו עומדים בפתחו של חג הפסח, חשוב שנדע שחג זה מקפל בתוכו ומאחר  -
גם את הכאב, הסבל, ההבטחה וממוש התקווה, כל זה בתנאי שנמשיך לספר את 

 .הסיפור ולקיים פסח כהילכתו. סיכם האב את דבריו

  
 
 

 וס רביעיתוס רביעיתוס רביעיתכככ
 

 וזגים כוס רביעית יין אדום בלבד.מ  :ורךע
 
 שכולו יין כוס בשבטו "ט של כוס רביעיתלקיים מצוות  ומזומן מוכן נניה

וס הנוריות כ ,וס פרחי דם המכבים והצבעוניכ  ,כוס האביב בהדרו -אדום 
 הרימונים. וס ציציכ  ,והפרג

 
 לקינו מלך העולם בורא פריא  'רוך אתה הב  :רימים כוס רביעית ומברכיםמ

 גפן.ה
 

 רכה אחרונהב
ל הגפן ועל ע  ,ועל הכלכלה ל המחיהע  ,לקינו מלך העולםא ה'רוך אתה ב

ל העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ע  ,פרי הגפן
נא -ורחבה. שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה. רחם

  ,על ציון משכן כבודךו  ,על ירושלים עירךו  ,לקינו על ישראל עמךא ה'
העלינו ו  ,קודש במהרה בימינועל מזבחך ועל היכלך. ובנה ירושלים עיר הו

נברכך עליה בקדושה ו  ,לתוכה וַשמֵחנו בבניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה
 ובטהרה.

וב ומטיב לכל ונודה לך על הארץ ועל המחיה ועל פרי גפנה ט ה'י אתה כ
ל הארץ ועל המחיה ועל פרי גפנה ועל ע ה',ועל פירותיה. ברוך אתה 

 פירותיה.
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 ."ל הדבש ועל העוקץע"שיר כולנו את השיר נ  :סיוםל
 

 ל הדבש ועל העוקץע
 עמי שמרנ  :ילים ולחןמ

   
ל כל ע  ,על כל אלה      על הדבש ועל העוקץ  

 ,אלה
 לי הטובא  ,שמור נא לי   ל המר והמתוקע
 על הדבש ועל העוקץ   ל בתנו התינוקתע
 על המר והמתוק    מור אלי הטובש
 נא תעקור נטועאל    ל האש המבוערתע
 אל תשכח את התקווה    ל המים הזכיםע
 ,השיבני ואשובה   ל האיש השב הביתהע
 אל הארץ הטובה.    ן המרחקים.מ

 
   

 ,שמור אלי על זה הבית
 ל החומהע  ,ל הגןע

 פחד פתעמ  ,מיגון
 וממלחמה

 שמור על המעט שיש לי
 על האור ועל הטף

 על הפרי שלא הבשיל עוד
 ושנאסף.

 ל כל אלה...ע  :וןפזמ
במה נתברך: יהי רצון שבעבור עריכת סדר זה, בזכותן של ארבע כוסות 

ישראל; נזכה להגשמת כל ערכינו, שכל אישה -ובסגולתם של פירות ארץ
ואיש, שכל עץ ואילן יתנו את פריים המיוחד להם בקהילה ובטבע, לאהבה 

ה ושופעת ישראל. שתתחדש עלינו שנת אילן טוב-ולהנאה מאילנות ארץ
 .ברכה עד בלי די

 
 

 תם ונשלם סדר ט"ו בשבט כתיקונו. חג שמח!


