
 בס"ד 

 ט"ו בשבט

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ב/א 

   .ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים משנה

  .רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי .באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה

באחד בשבט ראש  .וליובלות לנטיעה ולירקות באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין

 בית הלל אומרים בחמשה עשר בו: .השנה לאילן כדברי בית שמאי

 

 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י/ב 

בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות בפסח  רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולםתניא 

בראש  צא יוסף מבית האסוריןנולד יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה י

רבי יהושע אומר השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל 

בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד יצחק בראש השנה נפקדה  בניסן נברא העולם

שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו 

 : במצרים בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל

 

 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ב/א 

  , בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניאמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד  

 . שדה פלוני לפלוני ,בית פלוני לפלוני

 

 

 תרל"א שפת אמת פרשת שקלים

באחד באדר משמיעין על השקלים. למה באדר. ויראה שהוא זמן תשובה כמו אלול סוף השנה.  

איש כי גם בניסן ר"ה. ובאדר תשובה מאהבה. לכך מרבין בשמחה שנתעורר רצון ונדיבות בכל  

מישראל. ]וז"ש משמיעין כו'[. שזה ענין השקלים לעורר נדיבות ישראל כי בוודאי אין רצון ה'  

 במחצית השקל. רק בהתעוררות רצון פנימי שבין ישראל לאביהם שבשמים.

 

 

 תרע"ב  שם משמואל בשלח 

חמשה עשר בשבט יש להבין בפלוגתת ב"ש וב"ה )ר"ה פ"א מ"א( דלב"ש באחד בשבט ר"ה 

 לאילנות ולב"ה בט"ו בו. 

דהנה )סנהדרין צ"ז.( ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני  

  אלפים ימות המשיח. הרי דשליש הזמן עבר עד שנעשה העולם על מלואו שיהי' ראוי לתורה.

וכן בנפש האדם זמן הגידול עד שיעמוד על מלואו הוא עד עשרים שנה, וב"ד של מעלה אין 

מענישין את האדם עד עשרים שנה מהאי טעמא, והוא שליש חיי האדם עפ"י מה דכתיב )איוב 

ה'( תבוא בכלח עלי קבר, בכל"ח בגימטריא ששים. ואף דכתיב )תהלים צ'( ימי שנותינו בהם 

מר דכל שביעי הוא הנקודה הפנימית ומקבלת מכל ששה צדדים, כן עשר  שבעים שנה. יש לו

השנים מששים עד שבעים מקבל מן ששים הקודמות ואין בהן עפ"י רוב חידוש מעשים מצד 

עצמן אלא עפ"י מה שהתנהג כל ששים השנה, ורק באותו ענין והנהגה שהתנהג כל הששים  

 ה, באותו ענין מוסיף תלמיד חכם והולך למעלה למעל

ועפ"י מה שאמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בשם זקיני זצללה"ה מקאצק אהא דאמרו ז"ל הזקין 

נעשה כקוף, היינו דענין הקוף שהוא מתדמה במעשיו וכמו שהאדם עושה כן עושה גם הוא, כן  



הוא באדם כשהזקין עושה כעין מה שעשה בהיותו קודם שהזקין, ולפי דרכנו יובנו הדברים  

כלל  מדה השביעית מקבלת מן השש שעלי'.מששים ועד שבעים, וכמו שהבעשר השנים 

 הדברים ששליש שנותיו עוברות עד שעומד על מלואו. 

וכן הוא בשנה, שי"ב חדשים הם ומתשרי עד שבט הוא שליש השנה, ובהם יוצאין רוב גשמי 

 השנה ועולה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. 

כן הוא ברוחניות שהחיים החדשים שאדם משיג בתשרי מתאחדים באדם  ובודאי כמו בגשמיות  

לאט לאט עד שבט שאז עומד על מלואו, ואז הגיעה העת להתחזק ביתר כח ועוצם בעבודת  

השי"ת בחיות חדשה לשאת פרי לטובה ומאי פירות מצוות )סוטה מ"ו סוע"א(, ועולם שנה נפש 

 הם בבחי' אחת. 

ב"ש סבירא להו בפשיטות דמאחד בתשרי עד אחד בשבט הם ד' ולפי"ז יובן טעם מחלוקתם ד

חדשים שליש השנה. וב"ה סבירא להו שהשנה מתחילה להתחשב מיום ט"ו בתשרי שאמרו 

 ז"ל )ר"ה ט"ז.( נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה, ובחג נידונין על המים.  

את לדור אחרון ועם נברא וגו' שהקב"ה וכן הוא ברוחניות עפ"י דברי המד"ר )פ' אמור( תכתב ז

בורא אותם ברי' חדשה וכו' ומה עלינו לעשות ליקח לולב ואתרוג ונקלס להקב"ה, שנראה ג"כ 

שמה שביוהכ"פ נתקבלו בתשובה ונעשו עם נברא יוצא לפועל בסוכות, וע"כ אז דוקא ניקח  

 בשבט: לולב ואתרוג ולא תיכף במוצאי יוהכ"פ. ע"כ מסתיים שליש השנה בט"ו

 

 


