
בשבט  באחד  הם...  שנים  ראשי  ”ארבעה 
ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית 

הלל אומרים בחמשה עשר בו“.
(משנה ראש השנה א,א)

כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם 
הוא ט”ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה 

של ארץ ישראל, שהיא עיקר העולם.

ראשראש  השנההשנה  לאילןלאילן

בס"ד
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ט"ו בשבט בהלכה
ערלה:

לו  מלאו  שלא  עץ  של  פירות  'ערלה' –  פירות  לאכול  עלינו  אסרה  התורה 
שלוש שנים לנטיעתו.

כשהעץ מגיע לשנה הרביעית, הוא נקרא 'נטע רבעי'. 
פירות נטע רבעי מותרים באכילה לאחר חילולם.

קביעת השנה של הפירות (במניין שנות ערלה) היא ט"ו בשבט.
פירות שייחנטו מט“ו בשבט ואילך, לאחר שכבר עברו עליהם ארבע שנים 

מנטיעתם, יתחייבו בכל דיני תרומות ומעשרות.

תרומות ומעשרות: 
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לעניין תרומות ומעשרות (בכל שנה 
זאת  מלבד  מעשר,  ותרומת  ראשון  מעשר  גדולה,  תרומה  מפרישים  אנו 
לשמיטה  ו  ג,  ובשנים  שני,  מעשר  מפרישים  אנו  לשמיטה  א,ב,ד,ה  בשנים 
הפירות  את  לערב  אין  ומעשרות,  תרומות  כשמפרישים  עני).  מעשר   -
לדעת  יש  לכן  השנה.  שצמחו  אלו  עם  שעברה  בשנה  לצמוח  שהתחילו 
מתי מתחילה השנה החדשה, כדי לעשר בנפרד את פרות כל שנה ושנה. 
התאריך הקובע מאיזו שנה הפרי, הוא ט"ו בשבט. פירות שחנטו (שהתחילו 
שחנטו  פירות  הקודמת.  המעשר  לשנת  שייכים  בשבט,  ט"ו  עד  לצמוח) 

לאחר ט"ו בשבט, שייכים לשנת המעשר הבאה.

בתקליטור  ללמוד  אפשר  ודיניה,  ומעשרות  תרומות  הפרשת  סדר  *את 
בהוצאת מכון התורה והארץ (טל' 08-6847325 )
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ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ְלִחָּטה
"ִּבְטֵנ ֲעֵרַמת ִחִּטים". ִהְסִּבירּו ֲחַז"ל: 

"ַוֲהא ֲעֵרמֹות ֶׁשל ִאְצְטֻרָּבִלין 
ְוֶׁשל ִּפְלְּפִלין ָיפֹות ֵמֶהן, 
ְוָלָּמה ִנְמְׁשלּו ְלִחִּטין. 
ֶאָּלא ָיכֹול ָאָדם ִלְחיֹות 

ְּבא ִּפְלְּפִלין ּוְבא ִאְצְטֻרָּבִלין, 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ִלְחיֹות ְּבא ִחִּטים. 
ּוְכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבא ִחִּטין, 
ָּכ ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְּבא ִיְׂשָרֵאל" 

(מדרש תהילים ב')
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סיפור

מטע הארץ תחילה
ָהַרב  ִנְתַּכֵּבד  ַהָׁשּרֹון,  ְּבהֹוד  ַמָּטִעים  ַּבֲחִגיַגת 
ִלְנטַֹע   ְוָהַל ְּכֶׁשָּקם  ָהִראׁשֹוָנה.  ַּבְּנִטיָעה  קּוק 
ָהיּו  ּוָפָניו  ְּדָמעֹות,  ָזְלגּו  ֵעיָניו  ְמאֹד,  ִהְתַרֵּגׁש 
ֵסַרב  ַהַּמְעֵּדר,  ֶאת  לֹו  ְּכֶׁשִהִּגיׁשּו  ְּכַלִּפיד-ֵאׁש. 
ְלַקְחּתֹו, ִהְתּכֹוֵפף וִטֵּפל ְּבִרְגֵבי-ָהֲאָדָמה ְּבָיָדיו, 

ְּכֶׁשֻּכּלֹו ָנתּון ִּבְרָעַדת-קֶֹדׁש.
ֶאת  ִלְׁשאֹל  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  ַהְּמקָֹרִבים  ַאַחד 
ֵהִׁשיב  ְוָהַרב   ,ָּכל-ָּכ ִמְתַרֵּגׁש  הּוא  ַמּדּוַע  ָהַרב 
זֹו  ֵאין  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ְּפִרי  "ְנִטיַעת  ְוָאַמר: 
ְסָתם ְּפֻעָּלה ַחְקָלִאית ְרִגיָלה, זֹוִהי ִהְתַּדְּבקּות 
ִהְתַעֵּסק  הּוא  ֶׁשַאף  ָהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ְּבִמּדֹוָתיו 

ְּבַמַּטע ָהָאֶרץ ְּתִחָּלה".
(מועדי הראי"ה)
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מנהגי היום
אם . 1 בשבט.  בט"ו  תחנון  אומרים  ואין  אפיים  נופלים  אין  מתענים,  אין 

חל ט"ו בשבט בשבת, אין אומרים 'אב הרחמים' ו'צדקתך צדק'. 
בהם . 2 שנשתבחה  המינים  משבעת  בשבט  בט“ו  לאכול  הנוהגים  יש 

ארץ ישראל.
מארבעת . 3 אתרוג  ובמיוחד  אתרוג,  בשבט  בט“ו  לאכול  הנוהגים  יש 

המינים, שברכו עליו בסוכות. 
יש הנוהגים להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג נאה לארבעת המינים . 4

כך  על  לבקש  יכולים  בשבת  חל  בשבט  כשט"ו  גם  הבאה.  בשנה 
בתפילת 'אלקי נצור', ואין בזה 'בקשת צרכים' בשבת. 

את . 5 האכילה  בזמן  וללמוד  ישראל,  ארץ  מפירות  לאכול  הנוהגים  יש 
מפירות  בנמצא  וכשאין  בארץ;  התלויות  למצוות  השייכות  ההלכות 

ארץ ישראל, נוהגים לאכול מפירות חוץ לארץ. 
יש להקפיד כל השנה וקל וחומר בט“ו בשבט, שהפירות הנאכלים הם . 6

בלי חשש ערלה, מעושרים כדין, ואין בהם תולעים.

ָהרֹוֶאה ְׂשעֹוִרים ַּבֲחלֹום
ָסרּו ֲעוֹונֹוָתיו. ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ְוָסר ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר" 
ָאַמר ַרִּבי ֵזיָרא: 

א ָעִליִתי ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַעד ֶׁשָרִאיִתי ְׂשעֹוִרים ַּבֲחלֹום" 

(ברכות נז, ע"א)

ּבּבּבּבחחחחלללללללֹוֹוֹוֹוםםםם ׂשׂשׂשׂשעעעעֹוֹוֹורריייייםםםםםם הההרררֹוֹוֹואאאההה
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"ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש,
ֻאָּמה זֹו ְּכֶגֶפן ִנְמְׁשָלה. ֵּכיַצד? 

ְזמֹורֹות ֶׁשָּבּה (ֶׁשֵּיׁש ֲעֵליֶהם ֵּפרֹות ְמַעִּטים) 
ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ָּבִּתים (ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמְצוֹות). 

ֶאְׁשּכֹולֹות ֶׁשָּבּה (ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֵּפרֹות ַרִּבים) 
ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים (ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ּתֹוָרה). 

ָעִלים ֶׁשָּבּה ֵאּלּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ (ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ּוְתִמיִמים). 
ְקנֹוָקנֹות ֶׁשָּבּה ֵאּלּו ֵריָקִנים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 

(ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָּבֶהם א ּתֹוָרה ְוא ַמֲעִׂשים טֹוִבים) 
ְוֻכָּלם ְּבֶגֶפן ַאַחת. ָמה ַהַּטַעם? 

ְיַבְּקׁשּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות (ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים) 
ַרֲחִמים ַעל ֶהָעִלים (ַעֵּמי ָהָאֶרץ), 

ֶׁשִאְלָמֵלא ֶהָעִלים ֵאין ָהֶאְׁשּכֹולֹות ִמְתַקְּיִמים."
(חולין צ"ב, ע"ב) 66



"ִמְּפֵני ָמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ִלְתֵאָנה? 
ֶׁשרֹב ָהִאיָלנֹות, ַהַּזִית ְוַהֶּגֶפן ְוַהְּתָמָרה ִנְלָקִטין ְּכֶאָחד, 

ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט ְמַעט. 
ָּכ ַהּתֹוָרה, ַהּיֹום לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר ַהְרֵּבה, 

ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּמֶדת 
א ְּבָׁשָנה ְוא ִּבְׁשַּתִים." 

(במדבר רבה יב)

סדר אכילת הפירות
מקדימים לאכול כל דבר שברכתו ’המוציא‘; לאחר מכן אוכלים דבר . 1

שברכתו ’מזונות‘, ולאחר מכן מברכים על היין.
מלבד . 2 האחרים,  העץ  פירות  לכל  קודמים  המינים  ששבעת  נוהגים 

עליו  שחביבים  הפירות  את  שמקדימים  הרמב“ם,  כדעת  הנוהגים 
כעת. 

זית . 3 ארץ  ורימון  ותאנה  וגפן  ושעורה  חיטה  בפסוק ”ארץ  הקודם  כל 
"ארץ"  למילה  הקרוב  כל  אך  לברכה,  קודם  (תמרים)"  ודבש  שמן 
לגפן  קודמים  והתמר  הזית  כן  על  יותר.  גדולה  חשיבותו   - בפסוק 
המילה  לאחר  מיד  נכתבו  והתמר  שהזית  מכיוון  ולרימון,  לתאנה 
"ארץ" השנייה, ואילו הגפן, התאנה והרימון נכתבו בריחוק שתי מילים 
לרימון  התאנה  לתאנה,  קודמת  והגפן  הראשונה.  "ארץ"  מהמילה 

והזית לתמר.
חיטה ושעורה העשויים לתבשיל או לפת קודמים לזית ולתמר, אבל . 4

’אדמה‘  חיטה או שעורה יבשים או שנעשה מהם משקה (שברכתם 
או ’שהכל‘) - פירות המינים האחרים קודמים להם. 

פירות העץ קודמים לפירות האדמה, ויש אומרים שאם פרי האדמה . 5
חביב עליו מאוד, יש לברך עליו קודם לפרי העץ. 
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זמן אכילת הפירות
כשט“ו בשבט חל בשבת, עדיף לאכול פירות ט“ו בשבט בתוך . 1

הקידוש  בין  ולא  ’המוציא‘),  וברכת  הקידוש  (לאחר  הסעודה 
כן  כמו  אחרונה.  בברכה  ספק  לידי  לבוא  שלא  כדי  לסעודה, 
יש  אולם  המזון,  ברכת  לאחר  פירות  סעודת  לעשות  אפשר 
אכילה  זו  תהא  שלא  הסעודה,  אחר  מה  זמן  לשהות  להשתדל 

גסה, ושלא לברך ברכה שאינה צריכה. 
הקידוש . 2 אחר  בשבט  ט“ו  פירות  לאכול  שצריך  מי  בדיעבד, 

וקודם הסעודה, ינהג כדלהלן: 
א. אם אכל פירות שצריך לברך עליהם בתוך הסעודה (כגון: 
בסעודה  אלו  פירות  יאכל  שלא  לו  וידוע  תאנים),  תמרים, 
חייב   הספרדים  הפוסקים  מן  וחלק  אשכנז  פוסקי  לפי   –
לברך ברכה אחרונה קודם נטילת ידיים; ויש מחכמי ספרד 
לאכול  מתכוון  הוא  אם  אולם  אחרונה,  מברכה  שפוטרים 
ברכה  לברך  צריך  אינו  הסעודה,  בתוך  גם  אלו  מפירות 

אחרונה קודם נטילת ידיים. 
(חמוצים,  התיאבון  את  המעוררים  פירות  על  או  יין  על  ב. 

זיתים), אין מברכים ברכה אחרונה קודם הסעודה. 
הסעודה  במהלך  עליהם  מברכים  שאין  ירקות  אכלו  אם  ג. 
אחרונה  ברכה  עליהם  לברך  יש  גזר),  אדמה,  תפוחי  (כגון: 

קודם הסעודה. 

"ֵהֵנצּו ָהִרמִֹנים" 
ֵאּלּו ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשּיֹוְׁשִבים 

ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה 
ְויֹוְׁשִבים ׁשּורֹות ׁשּורֹות 

ְּכַגְרִעיֵני ִרּמֹוִנים. 
(שיר השירים רבא ו' יז')
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סיפור מפרי הארץ
ַעל  ְוִדֵּבר  ְּבחּו"ל,  ְלִסּיּור  ַזַצ"ל  ֵאִלָּיהּו  ָמְרֳּדַכי  ָהַרב  ָיָצא  ַּפַעם 
ָלַרב  ֵהִביאּו  ַהְּסֻעָּדה   ְּבַמֲהַל ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ-  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה 
ִיְטַעם  "ְּכבֹודֹו  ָלַרב:  ָהֲאָנִׁשים  ַאַחד  ָאַמר  ּוְגדֹוִלים.  ָיִפים  ֵזיִתים 
ֶאת ַהֵּזיִתים ַהָּללּו, ֵהם ְּגֵדִלים ָּכאן. ַּגם ָּכאן ֵיׁש ֵּפרֹות טֹוִבים, א 

ַרק ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".
ַהֵּזיִתים ִנְראּו ָיִפים ִּבְמֻיָחד. ֲאָבל ָהַרב א ָטַעם ֵמֶהם, ְוִהְסִּביר: 
ִאם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבֵּזיִתים ַהָּללּו ְּכֵדי ְלַהְמִעיט ִּבְכבֹוָדּה ֶׁשל ֶאֶרץ-

ִיְׂשָרֵאל, א אַֹכל ֵמֶהם.
 ְּכֶׁשָרָאה ָהַרב ֶׁשֻּכָּלם ָטֲעמּו ֵמַהֵּזיִתים ְוִׁשְּבחּו ֶאת ַטֲעָמם, ָלַקח 
ֵהִבין  ַיְבֶנה".  ְּבִקּבּוץ  "ְמֻיָּצר  ָעֶליָה  ֶׁשָּכתּוב  ְוָרָאה  ַהּקּוְפָסה  ֶאת 
ָהַרב ֶׁשִאיׁש ִמְּלַבּדֹו א ָׂשם ֵלב ֶׁשַהֵּזיִתים ַהָּללּו ְמֻיָצִּרים ְּבֶאֶרץ-
ִיְׂשָרֵאל. ָאַמר ָלֶהם: "ִאם ַהֵּזיִתים ַהָּללּו ָּכל ָּכ ְטִעיִמים, ַּגם ֲאִני 

ֶאְטַעם ֵמֶהם".
ָהִאיׁש ֶׁשִּדֵּבר ִּבְׁשַבח ַהֵּזיִתים ִנְרָאה ִּכְמַנֵּצַח. ִהֵּנה, ַּגם ָהַרב אֹוֵכל 

ֵמַהֵּזיִתים ֶׁשל חּו"ל...
ָטַעם ָהַרב ִמן ַהֵּזיִתים ְוָאַמר: " ֶּבֱאֶמת ֵהם ְמֻׁשָּבִחים ְמאֹד. א 
ֵמֶאֶרץ- ֶׁשֵהם  ָּבטּוַח  ְּבחּו"ל.  ְּגֵדִלים  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּזיִתים  ִלְהיֹות  ָיכֹול 

ִיְׂשָרֵאל". ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ְּכבֹוד ָהַרב, ַּגם ְּבחּו"ל ְּגֵדִלים ְּדָבִרים 
יָחה. ְטִעיִמים". ְוָכל ַהִּצּבּור ִהְקִׁשיב ַלּׂשִ

ְמֻיָּצִרים  ֵהיָכן  לֹו  ְוַיִּגיד  ַהּקּוְפָסה  ַעל  ֶׁשִּיְסַּתֵּכל  ִמֶּמּנּו  ָהַרב  ִּבֵּקׁש 
ַהֵּזיִתים ַהָּללּו. ָהִאיׁש ִהְסַּתֵּכל ְוָאַמר: "ִקּבּוץ ַיְבֶנה, ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל". 
ּבֹוא  ְטִעיִמים,  ֵזיִתים  אֹוֵהב   ָּכ ָּכל  ַאָּתה  "ִאם  ָהַרב:  לֹו  ָאַמר 
ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל. ִהיא ְמַגֶּדֶלת ִּבְׁשִביְל ֶאת ָּכל ַהֵּפרֹות ַהְּטִעיִמים. 

!ּבֹוא, ָהָאֶרץ ְמַחָּכה ְל .ּוְלַמַעְנ ַמָּמׁש ִּבְׁשִביְל
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צריך . 1 המינים,  משבעת  ישראל  ארץ  פירות  האוכל  כל 
וחותם  ישראל,  ארץ  של  שבחה  אחרונה  בברכה  להזכיר 
מגידולי  רובם  ותמרים,  רימונים  (זיתים,  פירותיה“  ”על 

הארץ).
האחרונה . 2 בברכה  חותם  חו“ל,  מפירות  האוכל 

הפירות  אם  ספק  שיש  מקרה  בכל  הפירות“.  ”על 
הפירות“  ”על  הברכה   את  יחתום  מחו“ל,  או  מהארץ 

(צימוקים - חלקם מהארץ וחלקם מחו“ל).
מחו“ל, . 3 וגם  מהארץ  גם  המינים  שבעת  פירות  אכל  אם 

יחתום ”על הפירות“. 
שאינם . 4 העץ  פירות  את  גם  פוטרת  שלוש‘‘  ”מעין  ברכת 

משבעת המינים. 

חתימת הברכה

למה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ַלַּזִית? 
ַמה ַּזִית ֵאין ָעָליו נֹוְׁשִרים, 

א ִּבימֹות ַהַחָּמה ְוא ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים - 
ַאף ִיְׂשָרֵאל, 

ֵאין ָלֶהם ְּבֵטָלה עֹוָלִמית, 
א ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוא ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

(ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רפט).
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סיפור
שירת העשבים

ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ְמַסֵּפר: ִּבְׁשַנת ַתְּרָס"ה, ָזִכיִתי ַלֲעלֹות ַעל 
ָהַרב  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ּוָפַגְׁשִּתי  ְּבָיפֹו,  ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת 
ְוׂשֹוַחְחנּו  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ִקְּבָלִני  ָהַרב  קּוק.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ְלַטֵּיל  ְּכֶהְרֵּגלֹו,  ַרֵּבנּו,  ָיָצא  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  תֹוָרה.  ְּבִדְבֵרי 
ֶדה, ַוֲאִני ִהְתַלּוֵויִתי ִאּתֹו.  ַּבֶּדֶר ָקַטְפִּתי ֵאיֶזה ֵעֶׂשב אֹו ֶּפַרח.  ַּבּׂשָ
ִהְזַדַעֵזַע ַרֵּבנּו ְוָאַמר ִלי ְּבַנָחת ִּכי הּוא ִנְזַהר ְמאֹוד ֶׁשֹּלא ִלְקטֹף 
ְּבִלי תֹוֶעֶלת, ֵעֶׂשב אֹו ֶפַרח ֶׁשָּיכֹול ִלְגּדֹול אֹו ִלְצמֹוַח, ִּכי ֵאין ֵעֶׂשב 

ִמְּלַמָּטה ֶׁשֵאין לֹו ַמָּזל ִמְלַמְעָלה ָהאֹוֵמר לֹו "ְּגַדל".
ָּכל  סֹוד,  ֵאיֶזה  לֹוֶחֶׁשת  ֶאֶבן  ָּכל  ָּדָבר,  אֹוֵמר  ֵעֶׂשב  ִציץ  ָּכל 

ַהְּבִריָאה אֹוֶמֶרת ִׁשיָרה...
(מתוך הספר "איש צדיק היה")

ָלָמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּתָמר?  
ַמה ְּתָמָרה זֹו ֵאין ָּבּה ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא:  

ְּתָמִרים ַלֲאִכיָלה, לּוָלִבים ְלַהֵּלל, 
ָחִרּיֹות ְלִסיּכּו... ָּכ ֵהם ִיְׂשָרֵאל - 

ֵאין ָּבֶהם ְּפסֶֹלת, ֶאָּלא: 
ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְקָרא, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה,  
ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ַאָּגָדה, ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ִמְצֹות, 

ֵמֶהם ַּבֲעֵלי ְצָדקֹות. 
(מדרש רבה בראשית מ“א)
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