סדר ט"ו בשבט

ִּקרַּב ַּה ֵּקץ,
ָּפה ָאז י ְּ
ָּאל ִּפרְּיָּּה ְּבעַּיִּן י ָּ
ִּשר ֵּ
ְּש ִּת ֵּתן ֶּארֶּץ-י ְּ
"כ ֶּ
יֹותר ִּמזֶּה
ְּך ֵּקץ ְּמגֺּלֶּה ֵּ
ְּאין ל ָּ
ו ֵּ

" [סנהדרין צח).

פתיחה:

בט"ו בשבט מתחיל התהליך אותו נסיים רק בעוד חצי שנה ויותר .עתה הפרחים הראשונים על העצים
מתחיל להנץ ,בעוד כחודש -חודשיים הם יחנטו וישאו פרי .נשמח ,במיוחד בפירות הראשונים הנראים
אשית ִֻב ֻכו ֵֻרי ַא ְדד ָמ ְדת ָך ֻ ָת ִביא ֻ ֵביתה' אֱא לֹקיך"ָ
על העץ והחל מחודש סיוון נקיים בע"ה את הפסוקֵ " :ר ִ
(שמות כ"ג)

" ֶא ֶרץ ִח ֻ ָטה

הבאת הביכורים למקדש הייתה לפי תהליך הבשלת הפירות ,כפי שהם מנויים בפסוק:
ו ְדֻשע ָֹרה וְד גֶ ֶפן ו ְדֻת ֵאנָ ה וְד ִר ֻמ ֹון ֶא ֶרץ זֵית ֶש ֶמן ו ְדֻד ָבש" (דברים ח') תחילה החיטים והשעורים ,לאחריהם
הענבים ,התאנים ורימונים .לקראת ראש השנה -הזיתים ואחרונים חביבים התמרים -שמבשילים ממש
בימים אלו.

קום ַה ֻזֶה וַ ִֻי ֻ ֶתן לָ נ ֻו ֶאת ָה ָא ֶרץ
בבואנו אל המקדש ,שמחים בכל הטוב אשר נתן לנו ה' אלוקינו ,אנו נאמר" :וַ יְד ִב ֵאנ ֻו ֶאל ַה ֻ ָמ ֹ
קטע קריאה:
ַה ֻזֹאת ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ו ְדֻד ָבש" (דברים כ"ו) כל מטרת הביאה אל 'הארץ הזאת' היא כדי לקיים את 'ויביאינו אל המקום
הזה' .כפי ששרנו כבר בצאתנו ממצרים:

כשעם ישראל יצא ממצרים הוא מצא את עצמו על הים ,שם הציב לעצמו את יעדיו:
"תביאמו "....ניכנס לארץ ישראל
"תטעמו בהר נחלתך "....ניטע כרמים ועצים ונשתרש בארץ
"מקדש ה' כוננו ידיך "...ואז נבנה את בית המקדש
"ה' ימלוך לעולם ועד "....ובזכות כל זה נזכה למלכות ה' לעולם ועד.
ברוך ה' ,אנחנו בארץ ישראל ,העצים פורחים ,הפירות שרים הלל לקב"ה ,העולם כולו פורח ומתעלה .ואנו
מצפים להתגשמות השלב השלישי בשירת עם ישראל – מקדש ה' כוננו ידיך!!

מהלך הסדר:
על השולחן נמצאים מאכלים מכל פירות שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל  :חיטה,
שעורה ,גפן ,תאנה ,רימון ,זית ודבש (תמר ).
במהלך הסדר מברכים על כל פרי לפי הסדר מג"ע א"ש – מזונות ,גפן ,עץ ,אדמה ,שהכל.

סדר ט"ו בשבט

יִּטעֹם ַט ַעם ָּדגָּן"
ַאבא ו ְִּא ָּמאַ ,עד ֶׁש ְ
יֹוד ַע ִּל ְקרֹא ָּ
" ֵאין ַה ִּתינֹוק ֵ

(סנהדרין ס"ט).

לוקחים עוגיה ,עוגה ,או קרקר העשויים מחיטה ומברכים :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא מיני
מזונות.

לחיטה בבית המקדש תפקיד חשוב מאוד -ממנה הכינו משפחת בית גרמו את לחם הפנים .לחם הפנים
הוא לחם מיוחד המונח תמיד על שולחן לחם הפנים שנמצא בקודש .בשולחן היו שני ניסים מיוחדים:
א .הלחם נשאר חם וטרי גם לאחר שבוע שלם שעמד בקודש.
ב.בנוסף ,כל כהן קיבל רק חתיכה קטנה ,פחות מכזית ,מלחם הפנים ,וזו השביעה אותו כאילו הייתה
ארוחה שלימה.
לחם הפנים מסמל את השפע הגשמי היורד לעולם ,והוא עומד בדיוק מול המנורה ,המסמלת את השפע
הרוחני .שתים עשרה החלות מסמלות שהברכה השורה בלחם נשלחת לכל שנים עשר שבטי ה' ולעולם כולו.
"ועל כן נקרא שלחן שהקב"ה שולח ברכתו בלחם שעליו ומשם הברכה משתלח בכל
המזונות ויבא שובע לכל העולם"

(רבינו בחיי שמות כ"ה)

מוזגים כוס של יין לבן ,ומברכים :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

סדר ט"ו בשבט

אוכלים עוגית שיבולת שועל כנגד השעורה:

ָאביב
ִּכי ַה ְשעֹוֹרָּה ִּ
השעורה היא המין הראשון שגדל מתוך שבעת המינים ,כבר באביב .בחג הפסח ,בנוסף ל'קרבן הפסח' שקרב בי"ד ניסן,
מקריבים גם את 'קרבן העומר' .הקרב בט"ז בניסן .קרבן העומר הינו כבש בן שנה ואיתו באה מנחה מיוחדת – מנחת
העומר.
בתורה לא מפורשת ממה צריך להביא את מנחת עומר ,אך כיוון שהעומר בא בזמן "האביב" ,ובתקופת האביב רק
השעורים מצויים " -כי השעורה אביב" ,למדו חז"ל שיש להביא קרבן שעורים.
המנחה היחידה הנוספת שבא משעורים ולא מחיטים היא מנחת סוטה .שם הטעם ברור" :היא עשתה מעשה בהמה ,תביא
קרבן ממאכל בהמה".
אך במה חטא עם ישראל שהוא מתבקש להביא מנחה מן השעורים?
כשעם ישראל יצא ממצרים הוא עדיין היה שקוע במ"ט שערי טומאה .בשלב הזה עם ישראל עדיין היה במדרגת בהמה.
תהליך הבירור והזדכות של עם ישראל התחיל מן המדרגה הנמוכה ביותר:
"בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו בהן בעלי מומין משעבוד טיט ולבנים .אמרו לו מלאכי
השרת :הרי השעה תן להם את התורה? ! אמר להם הקב"ה עדיין לא בא זי וותן של בני משעבוד
טיט ולבנים .אלא יתעדנו בני עד שלושה חדשים ואח"כ אתן להם התורה" (שיר השירים רבה ,ב)

לאחר שלושה חודשים ,אנו מגיעים אל המעמד הנכסף ,אל מתן תורה .שם אנו כבר מביאים קרבן שלמים ,המבטא
שלמות ,יחד עם שתי הלחם [שעשוי כבר מחיטה ולא משעורה].

מוזגים כוס שנייה של יין לבן מהול ביין אדום ושותים.

סדר ט"ו בשבט

ֹאמר לָ ֶהם ַה ֶֻג ֶפןֶ ,החֳ ַד ְדל ִֻתי
או ְדמ ִרים ִש ָירה ֶא ֻ ָלא ַעל ַה ֻיַיִ ן? ֶש ֻנֶאֱא ַמר" ,וַ ֻת ֶ
" ִמ ַ ֻניִ ן ֶש ֵאין ֹ
ירו ִשיַ ,ה ְדמ ַש ֻ ֵמ ַח אֱא ל ִֹהים וַ אֲ נָ ִשים"ִ ,אם אֲ נָ ִשים ְדמ ַש ֻ ֵמ ַח ,אֱא ל ִֹהים ַֻב ֻ ֶמה ְדֻמ ַש ֻ ֵמ ַח?
ֶאת ִֻת ֹ
או ְדמ ִרים ִש ָירה ֶא ֻ ָלא ַעל ַה ֻיַיִ ן ,בשעת הניסוך על המזבח "
ִמ ָֻכאן ֶש ֵאין ֹ
(ברכות ל"ה):

לוקחים מעט צימוקים כנגד הגפן ומברכים :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ.
סותָֻ .כל ִמי ֶשה ֻוא ִמ ְדתנַ ֵֻדב
לונָ ֹ
יכלֻ ,ו ֺמ ְדדלָ ה ַעל ַֻג ֻ ֵבי ְדכ ֹ
חו ֶשל ֵה ָ
עו ֶמ ֶדת ַעל ֻ ִפ ְדת ֹ
" ֻג ֶֶפן ֶשל זָ ָהב ָהיְד ָתה ֹ
דוקַ ,מעֲ ֶשה ָהיָה,
יעזֶר ְדֻב ַר ִֻבי ָצ ֹ
תולֶ ה ָב ֻהָ .א ַמר ַר ִֻבי אֱא ִל ֶ
או ֶא ְדש ֻכ ֹולֵ ,מ ִביא וְד ֹ
או גַ ְדר ִ ֻגירֹ ,
ָעלֶ הֹ ,
אות ֻכֹהֲ נִ ים( ".מידות ג' ,ח')
יה ְדשלש ֵמ ֹ
וְד נִ ְדמנ ֻו ָעלֶ ָ

אחד הקישוטים היפים והמיוחדים במקדש היה עשוי זהב ,וצורתו -צורת גפן .הגפן הייתה תלויה בפתחו של
המקדש ,מעל הכניסה להיכל.
הגפן נוצרה מתרומות עם ישראל .כל אדם שרצה לנדב זהב למקדש ,היה צר צורה כאחד מחלקי הגפן :עלה ,עינב
או אפילו אשכול שלם .גפן הזהב שימשה ליופי ,עד שהיה צורך בזהב ל'בדק הבית' במקדש .אז היו 'קוטפים' את
הזהב הנדרש ומשתמשים בו.
הרמב"ם מפרש שהסיבה שצורת הקישוט הייתה דווקא 'גפן' היא כדי לסמל שעם ישראל יתברך כגפן .מלבד זאת,
כנסת ישראל נמשלה לגפן ,אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל.
'מעשה ונמנו עליה שלוש מאות כהנים'  -תיאור זה בא לספר בשבחו של העם שתרמו כל כך הרבה זהב ,שכדי
להזיזה היו צריכים כהנים רבים ,עקב משקלה הרב .הגמרא אומרת שאין הכוונה שבפועל מינו 'שלוש-מאות
הכהנים' למשימה ,אלא שזו הגזמה שנועדה להמחיש את התרומות הרבות שהצטברו.

בתמונות רואים את פתח ה'היכל' עם גפן של זהב בחזית .מצאו את תשעת ההבדלים בין שתי התמונות.

מוזגים כוס שלישית של יין לבן מהול ביין אדום

סדר ט"ו בשבט

לוקחים תאנה בודקים אותה ואוכלים.

"וַ ִֻי ְדת ֻ ְדפר ֻו עֲ לֵ ה ְדת ֵאנָ ה" ורק אחר כך-
קול ה' אֱא לֹקים"
וַ ִֻי ְדש ְדמע ֻו ֶאת ֹ

(ילקוט שמעוני במדבר י"ג)

התאנה אינה מופיעה במקדש כפרי ,אולם עצי התאנה אינם משמשים למערכות שעל מזבח העולה:
המערכה הגדולה משמשת לקרבנות ,המערכה הבינונית לקטורת ,והמערכה השלישית לאש התמיד.
מרבית העצים כשרים למערכות העצים במקדש ,אך עץ התאנה הוא המשובח ביותר ,ולכן המערכה השנייה
הייתה עשויה תמיד מעצי תאנה.

ְ
יכם!
ִמ ְצא ֻו אֶ ת ִש ְב ָעת הַ ִֻמ ִינים ִמ ְס ַֻת ְ ֻת ִרים בְֻ תוֹ ך הַ ִֻמ ְש ֻ ָפ ִטים ֶש ֻ ִל ְפ ֵנ ֶ
לדוגמא:
ֹות..
ַס ְבב ָּתא נֶ ֶהנְב ָתה ְבמאֹד ֵמ ַה ַה ָצגָ ה ֶשלָ נּו לִ כְב בֹוד ָשבּועֹות
ִב ְבמיֺ ָחד ַב ֶק ַטע ֵשרּות ִב ְבק ָשה ֶשב ַֹעז יִ ְבת ַח ֵתן אִ ָתּהּה..
ֹות..
ָבאֲ גַ ף נ ָֹוסף לָ ַמדְב נּו ַעל ִהלְב כֹות ַחג ַה ָשבּועֹות
ַה ִשעּור ָהיָ ה ְבמאֹד ְבמ ַענְב יֵ ןן..
ְבב ַמַאכְב לֵ י ֶה ָחלָ ב גִ לִ ינּו ֶש ַס ְבב ָתא א ֶֹוה ֶבת ָמרָ ק ֲחלָ ִביי..
" ְבק ִחיַ ,טלְב יָ ה ,אֶ ת ַה ְבפרָ ִחים לְב ַק ֵשט אֶ ת ֵביִ ת ַהכְב נֶ ֵסת!"
ִהגִ ַיע ַהזְב ַמן לָ לֶ כֶ תִ " :ע ְבצרִ י מֹונִ ית ְבב ַב ָק ָשה!"

שותים את הכוס השלישית

סדר ט"ו בשבט

לוקחים מעט גרגירי רימון.

"כחוט השני שפתותיך -זה הפרוכת
ומדברך נאוה -אלו הנביאים
כפלח הרמון רקתך  -אלו יושבי המדרשות
מבעד לצמתך  -זה הציץ שהיה בין עיניו של אהרן
כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות  -במקום שהיו ישראל נותנים הודיות למקום"
(שיר השירים זוטא ,ד')

לכהן הגדול שמונה בגדים ומתוכם בולט בהדרו מעיל

פוד ְד ֻכ ִליל
ית ֶאת ְדמ ִעיל ָה ֵא ֹ
התכלת " :וְד ָע ִש ָ

ְדֻת ֵכלֶ תַ ֻ ...:פעֲ מֹן זָ ָהב וְד ִר ֻמ ֹון ֻ ַפעֲ מֹן זָ ָהב וְד ִר ֻמ ֹון ַעל ש ֻולֵ י ַה ְדֻמ ִעיל ָס ִביב" .כך היה מימי המשכן ועד סוף
ימי בית המקדש השני .גם יוסף בן מתתיהו ,כהן שחי בדור החורבן ,התפעל מיופיו של המעיל" :הכהן הגדול
היה לובש כתונת עשויה תכלת ובשוליים למטה היו תפורים ותלויים גדילים ,שלפי צבעם דומים היו
לרמונים ,ופעמונים של זהב ..רמון קטן תלוי ויורד בין שני פעמונים ופעמון קטן בין שני רימונים"..
לאופן פריחת הרימון ,מיקומו במעיל הכהן הגדול ולצורת הפעמון משמעות מיוחדת .הרימון זכה לכינוי "מלך
הפירות" .אך דווקא כשהרימון בשיא פריחתו-הוא הפוך ,כתרו פונה כלפיי מטה(מי שמע על מלך שמסתובב עם
הכתר הפוך?) .הרימון וכתרו ההפוך והפעמון הידוע בצורתו המיוחדת מרמזים לנו על המציאות בבית מקדש.
מסביר הרש"ר

הירש" :למקום קביעת הרימונים בשולי המעיל ,כשפניהם כלפי מטה

משמעות סמלית .לא למען השמים אלא למען הארץ יניבו הזרעים את פירות הקדושה
האלוקית .עבודת ה' שבקיום המצוות ,שכל נפש האדם תתקדש בה על ידי קבלת התורה
מן המקדש ,תזרע בארץ שיפעת זרע של חיים הקשורים בברית עם ה'".

המקדש מלמד אותנו שהברכה בעולם נמשכת מן השמים לארץ ,ממש כמו שרואים ברימונים ובפעמונים
המקשטים את שולי בגדי הכהן הגדול.

חידה :מה הקשר בין עץ הרימון לקורבן פסח?
(היעזרו בתמונה וברמב"ם קורבן פסח ,ח' ,י').

"כפלח הרימון רקתך" (שיר השירים,ו')

אמר ר' שמעון בן לקיש" :אל תיקרי רקתך
אלא ריקתיך ,שאפילו ריקנין שבך מליאין
מצות כרמון".
מזבח הזהב היה עשוי מעצי שיטים מצופה
בזהב ,בעובי של דינר אחד ,ולמרות שהיו
מקטירים עליו את הקטורת פעמיים ביום
הוא לא נשרף ולא נחרך .כך בוודאי גם פושעי
ישראל המלאים מצוות כרימון לא נשרפים
ולא נפגעים מהאש (עירובין דף יט.).

סדר ט"ו בשבט

"זית רענן יפה פרי תואר קרא ה ´ שמך"
כשם שהשמן מאיר  -כך בית המקדש מאיר לכל העולם.
(שמות רבה  ,לו)

לוקחים זית

לזית חשיבות מרובה בבית המקדש .מן הזית מפיקים 'שמן זית זך כתית למאור' בתהליך ארוך.
תחילתו במסיק ,המשכו בבית הבד וסופו ככד שמן בלשכת השמנים במקדש .את הזיתים למקדש
בוחרים בקפידה .אלו הזיתים המשובחים ביותר הנמצאים בצמרות העצים  ,שהם גם הבשלים
ביותר המכילים יותר שמן.
לשמן הזית דרגות איכות לפיהן משתמשים בו במקדש -בשמן הטוב ביותר המכונה גם 'הראשון
שבראשון' ,משתמשים כדי להאיר את המנורה .בשמן בדרגה שלאחריו' ,השני שבראשון'
משתמשים למנחות – הבלולות בשמן זית .בשמן באיכות פחותה מכך ,אין א משתמשים בבית
המקדש כלל ,שהרי בית המקדש ראוי לטוב ביותר.
מונָ ם
שימו לב :דווקא שהשמן למאור משובח יותר מן השמן למאכל ,זאת כיוון ש " ָח ָסה ַעל ָמ ֹ

ֶשל יִ ְדש ָר ֵאל" (מנחות פ"ו .):שהרי את קרבן המנחה לרוב מן העני ,שאין ידו מספקת לרכוש
שמן יקר מדי.

מוזגים כוס רביעית של יין אדום ושותים

סדר ט"ו בשבט

מה תמר זה ,אין לו אלא לב אחד -אף ישראל אין להם
אלא לב אחד לאביהם שבשמים"

(סוכה מ"ה):

דבש הינו דבש תמרים ,לכן לוקחים תמר ואומרים,

במקדש אסור להשתמש ב'דבש' גם כאשר הדבר מוסיף לקרבן או למנחה .כפי שנאמר בפרשת
פיטום הקטורת" :אילו היה נותן בה קורטוב של דבש ,אין אדם יכול לעמד מפני
ריחה .ולמה אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרהֻ ִ :כי ָכל ְדשאֹר וְד ָכל
ְד ֻד ַבש  -לֹא ַת ְדק ִטיר ֻו ִמ ֻ ֶמ ֻנ ֻו ִא ֻ ֶשה לַ ה'"...

מהו הדבש שאסור לשימוש בבית המקדש? על פי רש"י כל מתיקת פרי קרויה 'דבש' ,ואילו לפי
פרשנים אחרים מדובר דווקא בדבש תמרים ,זאת בהסתמך על הפסוק "ארץ זבת חלב ודבש",
שבו מיוחס הדבש לתמר משבעת המינים.
אך מדוע הדבש שנשתבח בשבעת המינים ,אסור במקדש? הכלי יקר מבאר שלכל אדם יש תאווה
לכל חמדות העולם הזה המכונים דבש .וכמו שהדבש מתוק לחיך וריבויו מזיק ,כך כל חמדות
העולם הזה הם הכרחיים וריבויים מזיק .העצה היא לקמץ ב"דבש" ,במיוחד בבית המקדש שבו
מנסים להדבק בשכינה..

חידות וחידודים
איזה אדם משול לתמר ?
איך קוראים לקטיף תמרים?
הוא-מאכל מתוק שמוזכר בשבעת המינים
היא-נמצאת על גב הגמל

סדר ט"ו בשבט

מברכים ברכת מעין שלוש ,על היין ,המזונות והפירות:

ָ ֻברו ְֻך אַ ָֻתה ייֱ ,אלֹהֵ ינ ֻו מֶ ל ְֶך הָ עוֹ לָם,
על חמשת מיני דגן
ַעל הַ ִֻמ ְחיָה וְ ַעל הַ ַ ֻכלְ ָ ֻכלָה

על היין

על פירות משבעת המינים

ַעל הַ ֶ ֻג ֶפן וְ ַעל ְֻפ ִרי הַ ֶ ֻג ֶפן

ַעל הָ עֵ ץ וְ ַעל ְֻפ ִרי הָ עֵ ץ

ית וְ ִה ְנחַ לְ ָֻת לַאֲ בוֹ תֵ ינ ֻו ֶלאֱכוֹ ל
וְ ַעל ְ ֻתנו ַֻבת הַ ֻ ָש ֶדה וְ ַעל אֶ ֶרץ חֶ ְמדָֻ ה טוֹ ָבה ו ְֻרחָ ָבה ֶש ָר ִצ ָ
ִמ ִֻפ ְריָהֻ וְ לִ ְשבֻ וֹ ַע ִמ ֻטו ָֻבהֻ ַ .רחֵ ם ( ָנא) יי ֱאלֹהֵ ינ ֻו ַעל יִ ְש ָראֵ ל ַע ֻ ֶמ ָך וְ ַעל יְ רו ָֻשלַיִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל
ָ
ָ
יכל ֶָך .ו ְֻב ֵנה יְ רו ָֻשלַיִ ם ִעיר הַ ֻק ֶדש בִֻ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינ ֻו.
ִציֻוֹ ן ִמ ְש ַ ֻכן ְ ֻכבוֹ ֶדך .וְ ַעל ִמזְ בְֻ חֶ ך .וְ ַעל הֵ ָ
ֹאכל ִמ ִֻפ ְריָֻהֻ וְ ִנ ְש ַ ֻבע ִמ ֻטו ָֻבהֻ ו ְֻנ ָב ֶר ְכ ָך ָעלֶיהָ בִֻ ְק ֺד ֻ ָשה
וְ הַ עֲ לֵנ ֻו לְ תוֹ ָכהֻ  .וְ ַש ְֻמחֵ נ ֻו בְֻ ִב ְני ָָנהֻ וְ נ ַ
ו ְֻב ָטה ֳָרה.
ִ ֻכי אַ ָֻתה יי טוֹ ב וֻמֵ ִטיב לַכֻ ל וְ נוֹ ֶדה לְ ָך ַעל הָ אָ ֶרץ
על חמשת מיני דגן
וְ ַעל הַ ִֻמ ְחיָה.

על היין
וְ ַעל ְֻפ ִרי הַ ֶ ֻג ֶפן.
על של א"י
וְ ַעל ְֻפ ִרי גַ ְפ ָנהֻ .

על פירות משבעת המינים
וְ ַעל הַ ֻ ֵפרוֹ ת.
על של א"י
וְ ַעל ֻ ֵפרוֹ תֶ יהָ .

ָ ֻברו ְֻך אַ ָֻתה ייַ ,על הָ אָ ֶרץ
על חמשת מיני דגן
וְ ַעל הַ ִֻמ ְחיָה וְ ַעל הַ ַ ֻכלְ ָ ֻכלָה.

על היין
וְ ַעל ְֻפ ִרי הַ ֶ ֻג ֶפן.
על של א"י
וְ ַעל ְֻפ ִרי גַ ְפ ָנהֻ .

על פירות משבעת המינים
וְ ַעל הַ ֻ ֵפרוֹ ת.
על של א"י
וְ ַעל ֻ ֵפרוֹ תֶ יהָ .

סדר ט"ו בשבט

ולסיכום-

מה נשתנה סדר ליל ט"ו בשבט מסדר ליל פסח ?
שבסדר ליל פסח אנו אוכלים מצות  -הלילה הזה כולו ֵפרות.
שבסדר ליל פסח אנו שותים יין בכל צבע  -הלילה הזה יין לבן ויין אדום.
שבליל סדר פסח אנו מספרים ביציאת מצרים  -הלילה הזה אנו מספרים
בשבחם של ֵפרות ארצנו.
שבליל סדר פסח אנו עוסקים בגאולה שהייתה -הלילה הזה אנו עוסקים בגאולה
העתידית.
שבסיום ליל סדר פסח אנו אומרים 'לשנה הבאה בירושלים הבנויה' -בסיום
הסדר הלילה אנו מתפללים שנזכה כבר השנה לראות את הגאולה.

יהי רצון שכשם שעשינו סדר
ט"ו בשבט זה
נזכה לעלות לבית המקדש בקרוב
בימינו
ולהעלות ביכורים,
לראות בגאולת הארץ ,בגאולה
השלמה
ובבניין בית המקדש!

סדר ט"ו בשבט

תשובות לשאלות -סדר ט"ו בשבט
תשובה לחידת רימון:
מעץ הרימון היו מכינים את השיפוד שעליו נצלה קורבן הפסח.

תשובות לחידות תאנה:
בֹּע זִי ְת ַּח ֵּתן ִּא ָּתּה( .זית)
ש ַּ
שה ֶּ
ִּק ָּ
שררת ב ְּ
ַּק ַּטע ֵּ
ֺּחד ב ֶּ
ִּמי ָּ
ב ְּ
שברעֹות( .גפן)
ָּמדְּנר עַּל ִּהלְּכֹות ַּחג ַּה ָּ
ֹוסף ל ַּ
ָּאגַףנ ָּ
ב ֲא
שעּור ָה יָּה ְּמאֹּד ְּמעַּנְּיֵּן( .שעורה)
ַּה ִי
אֹוה ֶּב
ְּתא ֶּ
ש ַּ ב ָּ
ְּמ כְּלֵּי ֶּה ָּחלָּב ִּלִּינר ֶּ
ב ַּ

ָה ָהרק ֲאחלָּבִּי( .תמר)

ֶּסת!" (חיטה)
שט ֶּאת בֵּיִּת ַּהכְּנ ֵּ
ְּק ֵּ
ָּחים ל ַּ
" ְּק ִיחז ַ ,לְּיָּהֶּ ,את ַּהפְּר ִּ
שה!" (רימון)
ַּק ָּ
מנ ית בְּב ָּ
ִּצ רִיז ִי
ְּמן לָּלֶּכֶּת" :ע ְּ
ִּיע ַּהז ַּ
ִּה ַּ

תשובה לחידת גפן

תשובות לחידות דבש -תמר:




איזה אדם משול לתמר ? ("צדיק כתמר יפרח" תהילים צ"ב)
איך קוראים לקטיף תמרים? (גדיד)
הוא-מאכל מתוק שמוזכר בשבעת המינים(דבש)
היא-נמצאת על גב הגמל (דבשת)

