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 הנפקא מינא העיקרית של חודש שבט )ר"ה לאילן ומניין שנות ערלה( היא לפירות. 1

 רות של האדם.פירות אינם נצרכים לאדם, אלא הם מיני מתיקה בלבד. הם מציינים לכאורה את המות

 רואים זאת בהלכה האומרת שאסור לייצא חיטה או שמן אם יש מחסור בהם בארץ, אבל פירות מותר לייצא.

 כל עולם המותרות והמתיקות של החיים תלויים בכוונת האדם אם היא לשם שמים. 

 חיוב תרומות ומעשרות בפירות נקבע בשלב מוקדם מאוד, וכך גם קדושת שביעית.

 ב מראש ולהתכונן הרבה לפני שעוסק האדם במותרות של החיים.צריך לחשו

משל למה הדבר דומה? הרמח"ל במסילת ישרים ממשיל זאת ליוצא לדרך רחוקה, שצריך לתכנן 

 את הדרך רחוק קדימה ולא רק את הצעד הקרוב.

 מופיע בספרי האר"י שהשבטים הם כנגד החודשים. לכל חודש השבט שלו.

 -הדבט של חודש שבט הוא שבט אשר שעליו נאמר: "מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך" 

 עוסק במותרות, אבל עם כוונה למלכות.

יש גמרא מפורסמת על מישהו משבט אשר שהיה מגדל שמן בכמויות וקיים בעצמו 'טובל בשמן 

 רגלו' אך עם זאת היה נותן הרבה צדקה ומכוון מעשיו לשם שמים.

 הרמב"ם שאם מכוון אדם לשם שמים במותרות הוא מתקרב וזוכה לרוח הקודש. אומר

 לא 'מנחית' עליו. אם האדם מתכנן דרכיו כך גם הקב"ה משתף אדם בתכניות שלו.

כוונה במותרות יכולה להיות  -דוגמא לכוונה במותרות מביא הרמב'ם בשמונה פרקים פרק ה' 

 יים מצוות מתוך שמחה.וכך גם יחיה ויק -למשל להיות יותר שמח 

 בונה אדם דירה נאה כדי שתתרחב דעתו בחייו ובתורתו.

 צריך למשול אדם בחייו ובהליכותיו. -הנהגה  -ֵשֶבט  -ְשַבט 

אמנם עיקר גידולם יגיע רק בקיץ, אבל כבר בחודש שבט מתכוננים לכך ומתכננים את  -הפירות 

 זה.

 זאת מלכות. זו היא חירות.

מופיע שבראש חודש שבט מתחילה כבר היציאה לחירות. כן כתוב במדרש  בספרים הקדושים

תחילת  -ובגמרא שכל מכה במצרים נמשכה שבוע וסך כל המכות עשרה שבועות. לפי החשבון הזה 

 עשרת המכות, תחילת החירות, היא בראש חודש שבט.

 

 חודש טוב ומבורך.
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