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 ט"ו בשבט      

 

 '  ו(סע…" )שו"ע או"ח סי' קלא ולא בט"ו בשבט"נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב,          

 . )ס"ק טז( במיני פירות של אילנות""ונוהגין האשכנזים להרבות  ברהם:אן והוסיף במג         

 וכמדומה שכך נוהגים היום בכל קהילות ישראל.          

שמתחילים הפירות לחנוט, אין  יש לשאול מדוע ביום           
משמעות היום היא משמעות   אומרים תחנון? לכאורה 
לקביעת השנה למעשרות, מהי  רק וגעת הלכתית גרידא ונ

 חשיבותו לאדם? ןכם א

"כי האדם עץ  :בתורהנכתבה  ההשוואה בין העץ לאדם          
הו  יע)יש"כימי העץ ימי עמי"    : ובנביא ,)דברים כ, יט(השדה" 

)סה, כב(. מבאר השוואה זו   , )נצח ישראל עמ' מז(המהר"ל  
העץ שורשו בקרקע כי חיותו  שכן  שהאדם הוא  עץ הפוך,

מן הקרקע, ואילו האדם  "בצלם :שורשו בשמים, כי
 . )בראשית א, כז( אלקים ברא אותו"

( מסביר שארית מנחם ח"ג עמ' שעז)בספרו  )פאריס, צרפת(זצ"ל  הרב שמואל יעקב רובינשטיין          
 בצורה נפלאה את ההקבלה בין העץ לבין האדם הישראלי: 

  , שכותב )הל' גירושין פ"ב ה"כ(אפשר ללמוד מהרמב"ם  ,על רצונו הפנימי של האדם הישראלי         
. 'גט מעושה'וימים, את האדם לתת גט, ואין בכך חסרון של שבית דין כופים, במקרים מס

אלא שהיצר   ,והטעם הוא כי רצונו של האדם מישראל לקיים את המצוות ואת רצון חכמים
אלא לשחרר   ,הרע הוא שאונס אותו לעבור עבירות. הכפייה אינה כדי לאנוס אותו לתת את הגט

אותו מכבלי היצר הרע. זאת הסיבה גם שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, כי בעצם  זהו 
רצונו הפנימי, אלא שהוא מעוכב בגלל סיבות צדדיות שאינן תלויות בו. לעומת זאת, בגוי, אין 

מסביר הרב  הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה, כי אין הוא משתוקק לקיים מצוות.
     ירק. בירק הלקיטה קובעת את השנה צ"ל, זהו גם ההבדל שבין אילן לבין נשטיין זרובי

עדיין בתחילת   הפרי –החנטה. אף שבזמן החנטה, תחילת היווצרות הפרי  –ובאילן  ,למעשרות
שורשים  -כי לאילן   ,היא ו הוא כבר מוכן  ובשל. סיבת הדברגידולו, אנו רואים אותו כאיל

להמשך קיומו. לעומת זאת,   הנחוץפשרים לו לאגור את מזונו המא חזקים ועמוקים באדמה
שנתי, שיש לו שורשים חלשים וכושר יניקתם שטחי, גדל על כל מים, -שהוא צמח חד ,הירק

 וממילא אין ערובה לקיומו עד גמר גידולו.

 תש"ף שבטגיליון 

 ט"ו בשבט

 ערכה של השפה העברית 

 לבישת ציצית לתלמידים 
 

לכלל ולפרט: הלכות  
 קצובות, חלק ג' 



       

רשיות שבשניהם אנו מוצאים שעומק השו -נמצאנו למדים שההקבלה שבין העץ לאדם היא       
 להוצאת הכוחות הפנימיים מהכוח אל הפועל.  היא הערובה

 : )ר"ה פ"א מ"א(נאמר במשנה          

"ארבע ראשי שנים… באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי ב"ש ובית הלל אומרים בט"ו         
 . בו"

 שואל כמה שאלות על משנה זו:  צבי אלימלך מדינוב, מאמר ב' לחודש שבט( ב)להרבני יששכר  פרבס        

כשהמשנה .  2  מדוע נוקטת המשנה בלשון יחיד "ראש השנה לאילן" ולא לכלל האילנות? .1        
ובית הלל נוקטת המשנה בהקשר לדעתו של בית שמאי ב"כ"  מאיש ית מביאה את מחלוקת ב
 מדוע לא כתבה המשנה "דברי בית שמאי"? ,הדמיון: "כדברי ב"ש"

שנכתב בלשון יחיד, עפ"י המנהג המקובל  ,בהקשר לשאלה הראשונה מבאר ה"בני יששכר"         
 להתפלל בט"ו בשבט על האתרוג שניטול לקיום מצוות ארבעת המינים בסוכות הבעל"ט. 

אילנות, וביום זה מתחילים פירות השנה לחנוט. לכן במבארת שבט"ו בשבט עולה שרף    ראהגמ          
ה היא, כי ביום זה "ראשית שימציא לו אתרוג נאה ומהודר מועיל ,אדם להקב"הה תפילתו של 

יסוד הצמיחה".  כאשר המשנה כתבה ראש השנה לאילן, היא התכוונה בעיקר לאותו אילן 
 מסוים "פרי עץ הדר" ולכן כתבה בלשון יחיד.

בהמשך מבאר בס' "בני יששכר" את מחלוקת בית שמאי ובית הלל  בעניין ראש השנה לאילנות            
ת כל התורה כולה על רגל אחת.  עניין קבלת הגר שבא ללמוד אלאור מחלוקתם המפורסמת ב

לשמאי ואמר לו: למדני את כל התורה כולה על רגל  שבא גר על מספרת )לא ע"א( בשבת  ראהגמ
לאחר שאמר  ,קיבל אותו וגיירוהלל  ,אחת. ודחפו שמאי "באמת הבניין שבידו". לעומת זאת

)חודש סיון  זה כל התורה כולה ואידך זיל גמור". במאמרו  –לו: "דעלך סני לחברך לא תעביד 

"רעך ורע  :מקורה במצוות אהבת ה' הרעשמצוות אהבת  ,מסביר ה"בני יששכר"מאמר א סי' ז(  
ואהבה זהו היסוד הראשוני לקבלת התורה, בבחינת אתערותא  ,)משלי כז, י(אביך אל תעזוב" 

דלעילא. רק לאחר מכן מתווסף המימד האנושי  ועבודתו של האדם בבחינת יראה ואתערותא 
קי של קבלת התורה וקיבל את הגר, לעומת שמאי שדרש ודלתתא. לכן הלל הדגיש את צדה האל

שכן ע"י אמת הבניין  ,הן אהבה והן יראה, ולכן דחפו באמת הבניין שבידו  ,את "שתי הרגליים"
 ו של הבניין  הנעשה ע"י האדם.בודקים את ישרות

כשם שהלבנה מתחדשת כן ישראל מתחדשים ומתקדמים  ,חז"ל דימו את ישראל ללבנה          
האדם נקרא מהלך. לדעת בית   )זכריה ג, ד(,בעבודת ה'. "ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה"  

התחדשות  עת ,החודשבתחילת כי  ,תאריך א' בשבט כראש השנה לאילנותהשמאי נקבע 
לאילנות מד האנושי. לעומת זאת, בית הלל קבעו את ראש השנה בא לידי ביטוי המ ,הלבנה

כתבה  ,מציין את המימד האלקי והשלם של המציאות. לכןכי זה  ,בעת שהלבנה במילואה
" מאישית לאילן כדברי ב שנההאש "באחד בשבט ר :ארבע ראשי שנים, ובהמשךשיש המשנה 

הבאה שהעיקר הוא אתערותא דלתתא  -הולך לשיטתו בעבודת ה' שלציין כדי  ,וןב"כ" הדמי
עת מילוי בית הלל קבעו את ראש השנה בט"ו בהתחדשות הלבנה. לעומת זאת, ב ליד ביטוי 

 מציין את אתערותא דלעילא ובחינת אהבת ה' ושלמות המציאות. כי זה  - הלבנה 

                        

 א' תש"ס(, מכון 'התורה והארץ' ר אד-)שבט 33גיליון  ,הרב יואל פרידמן, אמונת עתך                   

           

  



 ערכה ומעלתה של השפה העברית 

 נאום בקונגרס העברי העולמי השני

 בירושלים, י"ט באב תשט"ו

כנוסים עולמיים רבים נערכים עתה בישראל. ירושלים מחדשת את נעוריה והופכת למרכז 

האומה, נוסף על היותה מרכז למדינה. אחד מן המיוחדים שבכנוסים אלה, שיש לברך עליו, 

השפה העברית ערכה גדול לאומה,  "הברית העברית העולמית".הוא הכנוס העולמי השני של 

ודש, לשון התנ"ך ולשון המשנה, לא רק משום שהיא השפה לא רק משום שהיא לשון הק

הלאומית המדוברת במדינת ישראל, אלא גם משום שהשפה העברית היא בבחינת שפה 

בינלאומית של עם ישראל, שבני גלויות שונות, מאדום ומישמעאל, ממזרח וממערב, יכולים 

אה היא לקרוא במקורות לדבר בה איש אל רעהו ואח אל אחיו ולהבין את שפתו. תופעה נפל

כיצד בארץ ישראל במאות הקודמות, היתה שפה זו מאחדת ומקשרת את עולי הגלויות 

השונות, וכיצד היתה מסמלת את הקשר בין חלקי העם, ומעידה שלאחר אובדן העצמאות 

המדינית של העם נשאר הוא קשור עם לשונו ולא חדל מלדבר בה, והשפה לא פסקה מלשמש  

 שלא שכח העם את תורתו ואת ארצו. כלי מבטאו כשם

רבנו עובדיה מברטנורה, שהיה רבה הראשון של ירושלים סמוך לפני גרוש ספרד, כותב באגרתו 

"ואני דורש לקהל פה פעמיים בחדש בבית הכנסת בלשון הקודש, כי רובם מבינים   )משנת רמ"ט(:

אלא גם בגולה ובתקופות יותר קדומות. המדקדק  ,בלשון הקודש". ולא רק בארץ ישראל כך

של רבי יהודה הלוי, כותב בספרו "מחברת הערוך": "כל ארץ   רבי שלמה אבן פרחון בן זמנו

ו, וכשיבואו אכסנאים אליהם לא יכירו דבריהם הוצרכו לדבר אדום משונים לשונותיהם זו מז

שהיא שמשה  ,להם לשון הקודש, לפיכך הם רגילים בה". ללשון העברית יש זכות גדולה

ומשמשת אחד הגורמים החשובים לקיום מורשת ישראל ונצחיותו של עם ישראל. עמנו בכל 

ישראל, ולמן פרס והודו ועד פולין   תקופותיו, למן התקופות החשוכות ביותר ועד תקומת מדינת

ורוסיה, כתב את יצירותיו ואת ספרותו בשפת הקודש. כל ילד יהודי התחנך על ברכי שפה זו, 

נוך ואת התרבות הלאומית יכי ממנה ינק את המקורות של האומה, את יסודות הדת, את הח

הארץ, של נשים -היתה מעין ספרות של עמי ,במידה הזעומה שנוצרה ,שלנו. ספרות לועזית

ארצות. התמורה הגדולה  -תמימות. ומי שלא ידע עברית היה לו הדבר לאות קלון של עם

שהתרחשה בתולדות עמנו בדור האחרון, שבאה עם שינוי הערכים ושינוי המושג של התרבות 

על עמנו, וקבעה בהכרח את יחס הדור הצעיר  האירופית כלפי הדת, הטביעה את חותמה גם

 מילא גם לתורתו.  ומ  ,לשפת עמו

השפות האנגלית והצרפתית, שהן מדוברות כמעט בכל העולם כולו ונחשבות לשפות 

בינלאומיות, בלמו את תפוצת השפה העברית, ולצערנו דבר זה גרם לא במעט להתנכרות 

לאומית ודתית, להתכחשות למקור ישראל, להתבוללות ולטמיעה, שכן השפה העברית היא 

וע"י כך גם עם דם וקושר אותו עם עמו, עם מקורותיו, עם ספרותו, המכשיר המוביל את הא

 גורלו.



 

 

אלא  ,חוסר ידיעת השפה העברית פירושו חוסר ידיעת היהדות שאינה ניכרת בכל מאורה

 בלשונה המקורית.

את השיבה ליהדות יש לראות תחילה בהפצת הלשון העברית, בהנחלתה לכל העם כולו בארץ 

מוטלת על כל מי שגורל האומה קרוב ללבו, ושפעמי התחיה והגאולה  ובגולה. חובה קדושה

בוץ התורה, שהיא ל למען החדרת ההכרה הזאת ולמען רמפעמים בקרבו, לפעול ולהפעי

המשמרת של האומה וקשריה עם ארצה וקובעת עתידו של העם. תהא הפעולה מבורכת אם בד 

האנשים את המסובב עצמו, את התורה יחדירו ללבבות    –השפה    –בבד עם הסיבה, עם המכשיר  

 שהיא המטרה הנכספת והיא התוצאה הדרושה לנו מתוך לימוד השפה. 

ברוכים הם כל הצירים הנכבדים שבאו מקצוי גולה ומישראל, לדון בכובד ראש על הדרכים 

בוץ לשוננו הקדושה ושל הפצת רוח היהדות. עליכם נאמר "שלוחי מצוה",  ל האמצעים של רוע

אתם שתהיה השכינה שרויה במעשי ידיכם ותצליחו בכל דרכיכם, ותזכו אתם ונזכה  וראויים

לראות גידולים נאים שתגדלו, שיהיו פאר לעמנו, לתורתו ולארצו. חזקו ואמצו, היו  ,אנחנו

חדורים אמונה שבמעשה זה הנכם מקרבים את הגאולה, כי כך אמרו רבותנו: "בזכות ארבעה 

ויהי רצון   )מדרש תהלים קיד, ד(.: שלא שינו את שמם ולשונם וכו'"  דברים נגאלו ישראל ממצרים

 שנזכה בקרוב לגאולה השלמה, אמן. 

 רלב-הרב יצחק נסים זצ"ל, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' רלא                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גלים, בשנת העשור להקמתו, חנוכה תש"ך הרב יצחק נסים נואם בחנוכת בית הכנסת במושב ניר 

 ( שנה להיווסדו 70תש"ף חגג המושב  בחנוכה)



 

 לבישת טלית קטן כל היום 

 שאלה

 ב"ה, ירושלים א' בשבט תשכ"ט

 לכבוד

 לשכת הראשל"צ

 הרב הראשי לישראל

 הגאון ר' יצחק נסים שליט"א 

 ירושלים

 רב מאד נכבד,

 הנדון: טלית קטן 

להתפנות בימים הקרובים ולכתוב  בחשון כתבתם כי כב' הרב הראשי מקוהבמכתבכם מיום ט' 

הראשי יואיל  אני חוזר על בקשתי במכתבי מיום ו' חשון תשכ"ט שכב' הרב בפרוט כמבוקש.

בכל שעות היום, ושיש לחנך לכך גם ילדים מעדות   לכתוב לנו דברים על חשיבות מצות טלית קטן

נים להפיץ את  יכתבתי שאנו מעוני בשעת התפילה. להסתפק בעטיפת הטלית המזרח, ולא

  הספר וההורים. פנינו גם לכמה רבנים מעולי ארצות צפון אפריקה  הדברים בין תלמידי בתי

נים לפרסם את כל החומר בין התלמידים כדי יאנו מעוני ותימן שיכתבו גם הם דברים כנ"ל.

 את קיום מצוות ציצית.  לחזק

 בכבוד רב,                                                                                                                                 

 א' רון                                                                                                                                     

 מפקח ארצי                                                                                                                                   

 תשובה

 כ"ד בשבט התשכ"ט ב"ה. ירושלים,

 לכבוד

 מפקח ארצי ,מר א. רון

 משרד החינוך והתרבות

 ירושלים., החינוך הדתיאגף 

 שלום וישע רב,



 

 להשיבך,  הורני כב' הרב הראשי ,בתשובה למכתבך מיום א' בחודש זה

וכפי מה שכתב מרן   ,הגולה ללבוש טלית קטן  בארץ וברוב ככל תפוצות  כי היות ומנהג כל היראים

המצוות כל   זהיר ללבוש טלית קטן כל היום כדי שיזכור  כל אדםונכון להיות    "ע סי' כד "וטובובש

שלא לשנות ממנהג חבריהם   ,אינם לובשים  יש לחייב אותם התלמידים אשרבכל רגע" וכו' ע"ש,  

   . *וגדול כוח המנהג שהוא מנהג המקום,

 בכבוד רב,                                                                                                                             

 ד"ר ראובן בונפילהרב                                                                                                                      

                                 מנהל הלשכה                                                                                                                            

 הוצאת )התשובה נדפסה גם בשו"ת שבט מיהודה להרב הראשי לישראל הגרא"י אונטרמן  *

 ט.-או"ח סי' ב עמ' ד. וראה מכתבי הרבנים המובאים שם עמ' ב( "אריאל", ירושלים תשנ"ג

 והרב פלא יועץ ערך ציצית כתב:  .ים" להר"ש יצחק הלוי או"ח סימן אראה שו"ת "דברי חכמו

 ובזה יקנו סדר והיתה להם טלית קטן תחת בגדיהם תדיר, ,ם במצוה זולחנך את הקטני וראוי"

 מוסר פל"א, שו"ת לב חיים עי"ש. שבט "ויהיה להם סיוע על התורה ועל העבודה וכו' ,קדושה

 ב. 'ח"ד סי עתדה סי' קא בשם קיצור של"ה, שו"ת יחוח"א 

                                   

  שער יז סי' ד, חלק ג ,לכלל ולפרט: הלכות קצובות  –הרב יצחק נסים זצ"ל                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' מרכז מורשת הרב נסים'מהנעשה ב

 – הרב יצחק נסים זצ"ל ,ספר חדש מאת הראשון לציון הרב הראשי לישראל לאחרונה יצא לאור
   חלק ג. ,הלכות קצובות  :לכלל ולפרט

הנהגת הציבור בארץ ובתפוצות, זרמו  משנבחר הרב כרבה הראשי של ישראל, והוטל עליו משא"...
בידי הרב תשובות כך הצטברו  ...הארץ והגולה, שחייבו תשובה דחופהקצווי  אל הרב שאלות מכל

ולפיכך  שהיו יפות לשעתן ומהן שיש לעבור עליהן לעורכן ולהשלימן". קצרות רבות שהרגיש ש"מהן
זה אלא מקצת מן השאלות והתשובות   הרב בהקדמתו לשו"ת יין הטוב: "לא עת כנוס לספר כתב

רב את ה לבוא עד מקורן ולחשוף את שורשיהן". כשנתיים אחרי שהוציא שהרבה נתייגעתי בהן
, ועלתה (ביום תשעה באב תשמ"א)עולמו  נתבקש הרב לבית ,המהדורה השניה של שו"ת יין הטוב

 ...את התשובות הקצרות, שכותבן לא הספיק "לעורכן ולהשלימן"? השאלה: האם להוציא לאור

 נחוץ הוא לדורנו ולדורות הבאים. חשוב  רסום הדבריםחשים אנחנו ש"הגיעה עת כנוס" ופ  יותר ויותר
גדול עם אתגרי   ההלכה והחוקר, יכירו את דרכי התמודדותו של פוסק הלכה  שהלומד והמעיין, פוסק

לפתרון השאלות ההלכתיות המתחדשות, פתרונות   תקופתו, וילמדו לעומק כיצד הניח את היסודות
ימצא מענה  ,ובבא אחריו בקודמיו ,לחדש. המעיין בכרך זה לעתים קרובות יכולת ואומץ שהצריכו

 ".את דורנו הלכתי לרבות מהשאלות המעסיקות

 משה נסים )הבן(, מתוך ההקדמה מר  עו"ד                                                                                         
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