ראש השנה
לאילן
טֹובה ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י
"ּכִ י ה' ֱאֹלקיָך ְמ ִב ֲיאָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ָמיִ ם ֲעיָ נֹת ְּותהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִּב ְק ָעה ָּוב ָהרֶ :א ֶרץ ִח ָּטה
ּוׂשע ָֹרה וְ גֶ ֶפן ְּות ֵאנָ ה וְ ִרּמֹון ֶא ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן ְּוד ָבׁש".
ְ

(דברים ח’)
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סדר ט"ו בשבט
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כפר דרום ת"ו  -שבי דרום

בהוצאת מכון התורה והארץ
שבי דרום ד.נ הנגב ת.ד 18
מיקוד 8536500 :טל08-6847325 .
פקסMachon@toraland.org.il 08-6847055 .
www.toraland.org.il
כתיבה :הרב יהודה עמיחי ,הרב אהוד אחיטוב,
הרב אברהם סוחובולסקי
עריכה :טל תורג'מן
עיצוב גרפי :אודליה פרל

בס"ד

ראש השנה לאילן
“ארבעה ראשי שנים הם ...באחד בשבט
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.
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ט"ו בשבט בהלכה
ערלה ונטע רבעי:

התורה אסרה עלינו לאכול פירות 'ערלה' – פירות של עץ שלא מלאו לו
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
אנו מפרישים תרומה גדולה ,מעשר ראשון ותרומת מעשר ,מלבד זאת
בשנים א,ב,ד,ה לשמיטה אנו מפרישים מעשר שני ,ובשנים ג ,ו לשמיטה
 מעשר עני) .כשמפרישים תרומות ומעשרות ,אין לערב את הפירותשהתחילו לצמוח בשנה שעברה עם אלו שצמחו השנה .לכן יש לדעת
מתי מתחילה השנה החדשה ,כדי לעשר בנפרד את פרות כל שנה
ושנה .התאריך הקובע מאיזו שנה הפרי ,הוא ט"ו בשבט .פירות שחנטו
(שהתחילו לצמוח) עד ט"ו בשבט ,שייכים לשנת המעשר הקודמת .פירות
שחנטו לאחר ט"ו בשבט ,שייכים לשנת המעשר הבאה.
*את סדר הפרשת תרומות ומעשרות ודיניה ,אפשר ללמוד בתקליטור
בהוצאת מכון התורה והארץ ()www.toraland.org.il
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מנהגי היום
1.1אין מתענים ,אין נופלים אפיים ואין אומרים תחנון בט"ו בשבט .אם חל ט"ו בשבט
בשבת ,אין אומרים 'אב הרחמים' ו'צדקתך צדק'.
2.2יש הנוהגים לאכול בט”ו בשבט משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
3.3יש הנוהגים לאכול בט”ו בשבט אתרוג ,ובמיוחד אתרוג מארבעת המינים ,שברכו
עליו בסוכות.
4.4יש הנוהגים להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג נאה לארבעת המינים בשנה הבאה.
גם כשט"ו בשבט חל בשבת יכולים לבקש על כך בתפילת 'אלקי נצור' ,ואין בזה
'בקשת צרכים' בשבת.
5.5יש הנוהגים לאכול מפירות ארץ ישראל ,וללמוד בזמן האכילה את ההלכות
השייכות למצוות התלויות בארץ; וכשאין בנמצא מפירות ארץ ישראל ,נוהגים
לאכול מפירות חוץ לארץ.
6.6יש להקפיד כל השנה וקל וחומר בט”ו בשבט ,שהפירות הנאכלים הם בלי חשש
ערלה ,מעושרים כדין ,ואין בהם תולעים.

זמן אכילת הפירות
1.1כשט”ו בשבט חל בשבת ,עדיף לאכול פירות ט”ו בשבט בתוך הסעודה
(לאחר הקידוש וברכת ‘המוציא’) ,ולא בין הקידוש לסעודה ,כדי שלא לבוא
לידי ספק בברכה אחרונה .כמו כן אפשר לעשות סעודת פירות לאחר ברכת
המזון ,אולם יש להשתדל לשהות זמן מה אחר הסעודה ,שלא תהא זו אכילה
גסה ,ושלא לברך ברכה שאינה צריכה.
2.2בדיעבד ,מי שצריך לאכול פירות ט”ו בשבט אחר הקידוש וקודם הסעודה,
ינהג כדלהלן:
א .אם אכל פירות שצריך לברך עליהם בתוך הסעודה (כגון :תמרים ,תאנים),
וידוע לו שלא יאכל פירות אלו בסעודה – לפי פוסקי אשכנז וחלק מן הפוסקים
הספרדים חייב לברך ברכה אחרונה קודם נטילת ידיים; ויש מחכמי ספרד
שפוטרים מברכה אחרונה ,אולם אם הוא מתכוון לאכול מפירות אלו גם
בתוך הסעודה ,אינו צריך לברך ברכה אחרונה קודם נטילת ידיים.
ב .על יין או על פירות המעוררים את התיאבון (חמוצים ,זיתים) ,אין מברכים
ברכה אחרונה קודם הסעודה.
ג .אם אכלו ירקות שאין מברכים עליהם במהלך הסעודה (כגון :תפוחי
אדמה ,גזר) ,יש לברך עליהם ברכה אחרונה קודם הסעודה.
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סדר ט"ו בשבט
מניחים על שולחן הסדר פירות משבעת המינים ,פירות העונה ומיני
מזונות .יש שנוהגים להניח גם פרי חדש ולברך עליו "שהחיינו".

סדר אכילת הפירות

1.1מקדימים לאכול כל דבר שברכתו ‘המוציא’; לאחר מכן אוכלים דבר שברכתו
‘מזונות’ ,ולאחר מכן מברכים על היין.
2.2נוהגים ששבעת המינים קודמים לכל פירות העץ האחרים ,מלבד הנוהגים
כדעת הרמב”ם ,שמקדימים את הפירות שחביבים עליו כעת.
3.3כל הקודם בפסוק “ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש
(תמרים)" קודם לברכה ,אך כל הקרוב למילה "ארץ" בפסוק  -חשיבותו
גדולה יותר .על כן הזית והתמר קודמים לגפן לתאנה ולרימון ,מכיוון שהזית
והתמר נכתבו מיד לאחר המילה "ארץ" השנייה ,ואילו הגפן ,התאנה והרימון
נכתבו בריחוק שתי מילים מהמילה "ארץ" הראשונה .והגפן קודמת לתאנה,
התאנה לרימון והזית לתמר.
4.4חיטה ושעורה העשויים לתבשיל או לפת קודמים לזית ולתמר ,אבל חיטה
או שעורה יבשים או שנעשה מהם משקה (שברכתם ‘אדמה’ או ‘שהכל’) -
פירות המינים האחרים קודמים להם.
5.5פירות העץ קודמים לפירות האדמה ,ויש אומרים שאם פרי האדמה חביב
עליו מאוד ,יש לברך עליו קודם לפרי העץ.

ּותאֵ נָה ו ְִרּמֹון,
ּוׂשע ָֹרה ְוגֶפֶ ן ְ
"אֶ ֶרץ חִ ּטָ ה ְ
ּודבָ ׁש" (דברים ח ,ח).
אֶ ֶרץ זֵית ֶׁש ֶמן ְ
מטע הארץ תחילה

סיפור

ַּב ֲחגִ יגַ ת ַמ ָּט ִעים ְּבהֹוד ַה ָׁשּרֹון ,נִ ְת ַּכ ֵּבד ָה ַרב קּוק ַּבּנְ ִט ָיעה ָה ִראׁשֹונָ הּ .כְ ֶׁש ָּקם ו ְָהלַ ְך
יד-אׁשּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יׁשּו לֹו ֶאת ַה ַּמ ְע ֵּדר,
ּופנָ יו ָהיּו ּכְ לַ ִּפ ֵ
לִ נְ ט ַֹע ִה ְת ַרּגֵ ׁש ְמאֹדֵ ,עינָ יו זָ לְ גּו ְּד ָמעֹותָ ,
י-ה ֲא ָד ָמה ְּביָ ָדיוּ ,כְ ֶׁש ֻּכּלֹו נָ תּון ִּב ְר ָע ַדת-ק ֶֹדׁש.
וט ֵּפל ְּב ִרגְ ֵב ָ
ּכֹופף ִ
ֵס ַרב לְ ַק ְחּתֹוִ ,ה ְת ֵ
לּ-כְך ,ו ְָה ַרב
ּדּוע הּוא ִמ ְת ַרּגֵ ׁש ָּכ ָ
ַא ַחד ַה ְּמק ָֹר ִבים ִה ְר ָׁשה לְ ַע ְצמֹו לִ ְׁשאֹל ֶאת ָה ַרב ַמ ַ
זֹוהי
ֵה ִׁשיב ו ְָא ַמר" :נְ ִט ַיעת ְּפ ִרי ְּב ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,אין זֹו ְס ָתם ְּפ ֻעּלָ ה ַח ְקלָ ִאית ְרגִ ילָ הִ ,
ּדֹותיו ֶׁשל ָה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ַאף הּוא ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ַמ ַּטע ָה ָא ֶרץ ְּת ִחּלָ ה".
ִה ְת ַּד ְּבקּות ְּב ִמ ָ

(מועדי הראי"ה)
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חיטה

נ ְִמ ְׁשלּו י ְִׂש ָראֵ ל לְ חִ ּטָ ה

"ּבִ טְ נְֵך ֲע ֵר ַמת חִ ּטִ ים" .הִ סְ ּבִ ירּו חֲ זַ"ל:
"וַהֲ ֹלא ֲע ֵרמֹות ֶׁשל אִ צְ טְ ֻרּבָ לִ ין
ְׁשל ּפִ לְ ּפְ לִ ין יָפֹות ֵמהֶ ן,
ו ֶ
וְלָ ָּמה נ ְִמ ְׁשלּו לְ חִ ּטִ ין .אֶ ּלָ א יָכֹול אָ ָדם לִ חְ יֹות
ּבְ ֹלא ּפִ לְ ּפְ לִ ין ּובְ ֹלא אִ צְ טְ ֻרּבָ לִ ין,
וְאִ י אֶ פְ ָׁשר לָ עֹולָ ם לִ חְ יֹות ּבְ ֹלא חִ ּטִ ים.
ּוכְ ֵׁשם ֶׁשאִ י אֶ פְ ָׁשר לָ עֹולָ ם ּבְ ֹלא חִ ּטִ ין,
ּכָ ְך אִ י אֶ פְ ָׁשר לָ עֹולָ ם ּבְ ֹלא י ְִׂש ָראֵ ל"

(מדרש תהילים ב')
לוקחים עוגה או עוגייה שעשויה מקמח חיטה
ומברכים לפני האכילה:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
"ּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ָ
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות"
ֵ

עֹורים ּבַ חֲ לֹום
הָ רֹואֶ ה ְׂש ִ
וֹונֹותיוֶׁ .שּנֶאֱ ַמר:
ָ
סָ רּו ֲע
אתָך ְּתכֻ ּפָ ר"
"וְסָ ר ֲעֹונֶָך וְחַ ּטָ ְ
אָ ַמר ַרּבִ י ז ֵָירא:
יתי ִמּבָ בֶ ל לְ אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל
ֹלא ָעלִ ִ
עֹורים ּבַ חֲ לֹום"
יתי ְׂש ִ
ַעד ֶׁש ָראִ ִ

שעורה

(ברכות נז ,ע"א)

אוכלים מאפה שנאפה מקמח שעורה .יש
שנוהגים לשתות בירה שעשויה משעורה .ברכתה
של הבירה" :שהכֹל נהיה בדברו",
ולכן יש לברך עליה לאחר אכילת הפירות.
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זית

למה נ ְִמ ְׁשלּו י ְִׂש ָראֵ ל לַ ַּזיִת?

סיפור

נֹוׁש ִרים,
ַמה ַּזיִת אֵ ין ָעלָ יו ְ
ֹלא ּבִ ימֹות הַ חַ ָּמה וְֹלא ּבִ ימֹות הַ ּג ְָׁש ִמים -
אַ ף י ְִׂש ָראֵ ל,
אֵ ין לָ הֶ ם ּבְ טֵ לָ ה עֹולָ ִמית,
ֹלא ּבָ עֹולָ ם הַ ּזֶה וְֹלא ּבָ עֹולָ ם הַ ּבָ א.
(ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רפט).
לוקחים זית ,שנשתבחה בו ארץ ישראל ,ומברכים לפני אכילתו
(יש לכוון בברכה גם על שאר פירות העץ):

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ".
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
"ּברּוְך ַא ָּתה יְיָ ֱא ֵ
ָ
סיפור
מפרי הארץ
יבּותּה ֶׁשל ֶא ֶרץ -יִ ְׂש ָר ֵאל.
ַּפ ַעם יָ ָצא ָה ַרב ָמ ְר ֳּד ַכי ֵאלִ ּיָ הּו זַ ַצ"ל לְ ִסּיּור ְּבחּו"ל ,ו ְִד ֵּבר ַעל ֲח ִׁש ָ
"ּכבֹודֹו יִ ְט ַעם
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּס ֻע ָּדה ֵה ִביאּו לָ ַרב זֵ ִ
יתים יָ ִפים ּוגְ דֹולִ יםָ .א ַמר ַא ַחד ָה ֲאנָ ִׁשים לָ ַרבְ :
טֹוביםֹ ,לא ַרק ְּב ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל".
יתים ַהּלָ לּוֵ ,הם ּגְ ֵדלִ ים ָּכאןּ .גַ ם ָּכאן יֵ ׁש ֵּפרֹות ִ
ֶאת ַהּזֵ ִ
יתים
יתים נִ ְראּו יָ ִפים ִּב ְמיֻ ָחדֲ .א ָבל ָה ַרב ֹלא ָט ַעם ֵמ ֶהם ,ו ְִה ְס ִּבירִ :אם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּבּזֵ ִ
ַהּזֵ ִ
בֹודּה ֶׁשל ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא א ַֹכל ֵמ ֶהםְּ .כ ֶׁש ָר ָאה ָה ַרב ֶׁש ֻּכּלָ ם
ַהּלָ לּו ְּכ ֵדי לְ ַה ְמ ִעיט ִּב ְכ ָ
"מיֻ ָּצר ְּב ִקּבּוץ
ּקּופ ָסה ו ְָר ָאה ֶׁש ָּכתּוב ָעלֶ ָ
ָט ֲעמּו ֵמ ַהּזֵ ִ
יה ְ
יתים ו ְִׁש ְּבחּו ֶאת ַט ֲע ָמם ,לָ ַקח ֶאת ַה ְ
יתים ַהּלָ לּו ְמיֻ ָצ ִּרים ְּב ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלָ .א ַמר
יַ ְבנֶ ה"ֵ .ה ִבין ָה ַרב ֶׁש ִאיׁש ִמּלְ ַבּדֹו ֹלא ָׂשם לֵ ב ֶׁש ַהּזֵ ִ
ימיםּ ,גַ ם ֲאנִ י ֶא ְט ַעם ֵמ ֶהם"ָ .ה ִאיׁש ֶׁש ִּד ֵּבר ִּב ְׁש ַבח
יתים ַהּלָ לּו ָּכל ָּכְך ְט ִע ִ
"אם ַהּזֵ ִ
לָ ֶהםִ :
יתים
יתים ֶׁשל חּו"לָ ...ט ַעם ָה ַרב ִמן ַהּזֵ ִ
אֹוכל ֵמ ַהּזֵ ִ
יתים נִ ְר ָאה ִּכ ְמנַ ֵּצ ַחִ .הּנֵ הּ ,גַ ם ָה ַרב ֵ
ַהּזֵ ִ
טּוח
יתים ָּכ ֵאּלֶ ה ּגְ ֵדלִ ים ְּבחּו"לָּ .ב ַ
ו ְָא ַמרֶּ " :ב ֱא ֶמת ֵהם ְמ ֻׁש ָּב ִחים ְמאֹדֹ .לא יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁשּזֵ ִ
ימים".
"ּכבֹוד ָה ַרבּ ,גַ ם ְּבחּו"ל ּגְ ֵדלִ ים ְּד ָב ִרים ְט ִע ִ
ֶׁש ֵהם ֵמ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל"ָ .א ַמר לֹו ָה ִאיׁשְ :
יכן ְמיֻ ָּצ ִרים
ּקּופ ָסה וְיַ ּגִ יד לֹו ֵה ָ
ו ְָכל ַה ִּצּבּור ִה ְק ִׁשיב לַ ִּשׂ ָ
יחהִּ .ב ֵּקׁש ָה ַרב ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיִ ְס ַּת ֵּכל ַעל ַה ְ
"אם ַא ָּתה
"קּבּוץ יַ ְבנֶ הֶ ,א ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל"ָ .א ַמר לֹו ָה ַרבִ :
יתים ַהּלָ לּוָ .ה ִאיׁש ִה ְס ַּת ֵּכל ו ְָא ַמרִ :
ַהּזֵ ִ
ימיםּ ,בֹוא לְ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלִ .היא ְמגַ ֶּדלֶ ת ִּב ְׁש ִבילְ ָך ֶאת ָּכל ַה ֵּפרֹות
יתים ְט ִע ִ
אֹוהב זֵ ִ
ָּכל ָּכְך ֵ
ימיםַ .מ ָּמׁש ִּב ְׁש ִבילְ ָך ּולְ ַמ ַענְ ָךּ .בֹואָ ,ה ָא ֶרץ ְמ ַח ָּכה לְ ָך!
ַה ְּט ִע ִ
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תמר
לָ ָמה נ ְִמ ְׁשלּו י ְִׂש ָראֵ ל לַ ָּת ָמר?

ַמה ְּת ָמ ָרה זֹו אֵ ין ּבָ ּה ּפְ סֹלֶ ת ,אֶ ּלָ א:
ְּת ָמ ִרים לַ אֲ כִ ילָ ה ,לּולָ בִ ים לְ הַ ּלֵ ל,
חָ ִרּיֹות לְ סִ יּכּוְךּ ...כָ ְך הֵ ם י ְִׂש ָראֵ ל -
אֵ ין ּבָ הֶ ם ּפְ סֹלֶ ת ,אֶ ּלָ א:
ֵמהֶ ם ּבַ ֲעלֵ י ִמ ְק ָראֵ ,מהֶ ם ּבַ ֲעלֵ י ִמ ְׁשנָה,
ֵמהֶ ם ּבַ ֲעלֵ י אַ ּג ָָדהֵ ,מהֶ ם ּבַ ֲעלֵ י ִמצְ ֹות,
ֵמהֶ ם ּבַ ֲעלֵ י צְ ָדקֹות.
(מדרש רבה בראשית מ”א)

מדרש
אֹותּה
ָ
דֹוׁשּ-ברּוְך הּוא לְ יִ ְׂש ָר ֵאלַ :אף ַעל ִּפי ֶׁש ִּת ְמ ְצאּו
ָ
ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָּק
ֹאמרּו נֵ ֵׁשב וְֹלא נִ ַּטעֶ ,אּלָ א ֱהוּו זְ ִה ִירין ַּבּנְ ִטיעֹות,
ְמלֵ ָאה ָּכל טּובֹ ,לא ּת ְ
אתם נְ ִטיעֹות
ּומ ָצ ֶ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר "ּונְ ַט ְע ֶּתם ָּכל ֵעץ ַמ ֲא ָכל"ְּ .כ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְכנַ ְס ֶּתם ְ
יכם.
נֹוט ִעים לִ ְבנֵ ֶ
ֶׁשּנָ ְטעּו ֲא ֵח ִריםַ ,אף ַא ֶּתם ֱהיּו ְ
(מדרש תנחומא ,קדושים סי' ח).

אוכלים תמר לח או יבש.
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גפן

"אָ ַמר ר' ִׁש ְמעֹון ּבֶ ן לָ ִקיׁש,

אֻ ָּמה זֹו ּכְ גֶפֶ ן נ ְִמ ְׁשלָ הּ .כֵ יצַ ד?
(ׁשּיֵׁש ֲעלֵ יהֶ ם ּפֵ רֹות ְמ ַעּטִ ים)
זְמֹורֹות ֶׁשּבָ ּה ֶ
אֵ ּלּו ּבַ ֲעלֵ י ּבָ ִּתים (אֲ נ ִָׁשים ֶׁשּיֵׁש ּבָ הֶ ם ִמצְ וֹות).
(ׁשּיֵׁש ּבָ הֶ ם ּפֵ רֹות ַרּבִ ים)
אֶ ְׁשּכֹולֹות ֶׁשּבָ ּה ֶ
ּתֹורה).
(ׁשּיֵׁש ּבָ הֶ ם ָ
ידי חֲ כָ ִמים ֶ
אֵ ּלּו ַּתלְ ִמ ֵ
ָעלִ ים ֶׁשּבָ ּה אֵ ּלּו ַע ֵּמי הָ אָ ֶרץ (אֲ נ ִָׁשים ּפְ ׁשּוטִ ים
ימים).
ּות ִמ ִ
ְ
יקנִים ֶׁשּבְ י ְִׂש ָראֵ ל
נֹוקנֹות ֶׁשּבָ ּה אֵ ּלּו ֵר ָ
ְק ָ
ּתֹורה וְֹלא ַמ ֲע ִׂשים טֹובִ ים)
(אֲ נ ִָׁשים ֶׁשאֵ ין ּבָ הֶ ם ֹלא ָ
וְכֻ ּלָ ם ּבְ גֶפֶ ן אַ חַ תָ .מה הַ ּטַ ַעם?
ידי הַ חֲ כָ ִמים)
(ּתלְ ִמ ֵ
יְבַ ְּקׁשּו הָ אֶ ְׁשּכֹולֹות ַ
(ע ֵּמי הָ אָ ֶרץ),
ַרחֲ ִמים ַעל הֶ ָעלִ ים ַ
ֶׁשאִ לְ ָמלֵ א הֶ ָעלִ ים אֵ ין הָ אֶ ְׁשּכֹולֹות ִמ ְת ַקּי ְִמים".
(חולין צ"ב ,ע"ב)

אוכלים ענבים או צימוקים.
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תאנה
ּתֹורה לִ ְתאֵ נָה?
"מּפְ נֵי ָמה נ ְִמ ְׁשלָ ה ָ
ִ

ֶׁשרֹב הָ אִ ילָ נֹות ,הַ ַּזיִת וְהַ ּגֶפֶ ן וְהַ ְּת ָמ ָרה נִלְ ָקטִ ין ּכְ אֶ חָ ד,
וְהַ ְּתאֵ נָה נִלְ ֶקטֶ ת ְמ ַעט ְמ ַעט.
לֹומד ְמ ַעט ּולְ ָמחָ ר הַ ְרּבֵ ה,
ּתֹורה ,הַ ּיֹום ֵ
ּכָ ְך הַ ָ
לְ פִ י ֶׁשאֵ ינָּה ִמ ְתלַ ֶּמ ֶדת
ֹלא ּבְ ָׁשנָה וְֹלא ּבִ ְׁש ַּתיִם".
(במדבר רבה יב)

מדרש
יֹוׁשב ַּת ַחת ְּת ֵאנָ ה ַא ַחת ,ו ְָהיְ ָתה ַה ְּת ֵאנָ ה
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי יֹונָ ָתן ֵּבן ֵאלְ ָעזָ ר ֶׁש ָהיָ ה ֵ
[ׁשֹופעֹות] ְּד ַבׁש ,ו ְָהיָ ה
ׁשֹואבֹות
ֲ
ְמלֵ ָאה ְּת ֵאנִ ים יָ פֹות .יָ ַרד ַטל ו ְָהיּו ַה ְּת ֵאנִ ים
ְ
ּומ ַע ְר ְּבבֹו] ֶּב ָע ָפרָּ .ב ָאה ֵעז ַא ַחת ו ְָהיְ ָתה ְמנַ ֶּט ֶפת ָחלָ ב
ָה ַ
רּוח ְמגַ ְּבלֹו [לָ ׁש ְ
ִּב ְד ַבׁש ,ו ְָק ָרא לַ ַּתלְ ִמ ִידים ו ְָא ַמר לָ ֶהםּ :בֹואּו ְּוראּו ֻּדגְ ָמא ֵמ ֵעין ָהעֹולָ ם ַה ָּבא,
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יואל ,ד)" :ו ְָהיָ ה ַבּיֹום ַההּוא יִ ְּטפּו ֶה ָה ִרים ָע ִסיס ו ְַהּגְ ָבעֹות ֵּתלַ ְכנָ ה
ָחלָ ב" (תנחומא קדום ,תצוה סי' י).

אוכלים תאנים טריות או יבשות.
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רימון
"הֵ נֵצּו הָ ִרמֹנִים"

ּיֹוׁשבִ ים
אֵ ּלּו הַ ִּתינֹוקֹות ֶׁש ְ
ּתֹורה
וְעֹוסְ ִקים ּבַ ָ
ְיֹוׁשבִ ים ׁשּורֹות ׁשּורֹות
ו ְ
ּכְ ג ְַר ִעינֵי ִרּמֹונִים.

(שיר השירים רבא ו' יז')

ּפֹוׁש ֵעי
"ּכ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך" (שיר השירים ד' ג') – ָא ַמר ֵריׁש לָ ִקיׁש:
ְ
ְ
(קל וָ ח ֶֹמר) ִמ ִּמזְ ַּבח ַהּזָ ָהב.
יהּנֹם שֹולֵ ט ָּב ֶהן ק"ו ַ
יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,אין אּור ֶׁשל ּגֵ ִ
ַמה ִּמזְ ַּבח ַהּזָ ָהב ֶׁש ֵאין ָעלָ יו ֶאּלָ א ְּכ ֳע ִבי ִּדינַ ר ַהּזָ ָהבָ ,ע ַמד ַּכ ָּמה ָׁשנִ ים
ּפֹוׁש ֵעי יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ְּמלֵ ִאין ִמ ְצוֹות ְּכ ִרּמֹוןַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה
וְֹלא ָׁשלְ ָטה ּבֹו אּורְ ,
"ּכ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך"ֲ .א ִפּלּו ֵר ָקנִ ין ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְמלֵ ִאין
ו ְַכ ָּמהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ
ִמ ְצוֹות ָּכ ִרּמֹון (עירובין יט).

אוכלים רימון.
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חרוב

חֹונִי הַ ְמ ַעּגֵל ו ְֵעץ הֶ חָ רּוב

פַ ַּעם אַ חַ ת הָ יָה ְמהַ ּלֵ ְך ּבַ ֶּד ֶרְךָ ,ראָ ה אָ ָדם אֶ חָ ד ֶשׁהּוא נֹוטֵ ַע חָ רּוב.
טֹוען ּפֵ רֹות?
שנִים ֵ
אָ ַמר לֹו :זֶה לְ כַ ָּמה ָ ׁ
שנָה.
אָ ַמר לֹו :לְ ִשׁבְ ִעים ָ ׁ
שנָהְ ,ותֹאכַ ל ִמ ֶמּּנּו?
אָ ַמר לֹוּ :כְ לּום ּבָ ִרי לְ ָך ֶש ִּׁתחְ יֶה ִשׁבְ ִעים ָ ׁ
בֹותי לִ י
שּנָטְ עּו אֲ ַ
אתי אֶ ת הָ עֹולָ ם ּבַ חֲ רּובִ ים; ּכְ ֵשׁם ֶ ׁ
אָ ַמר לֹו :אֲ נִי ָמצָ ִ
ּכָ ְך אֶ ּטַ ע אֲ נִי לְ בָ נַי.

אתרוג

ֶמה ָהיָ ה אֹותֹו ִאילָ ן ֶׁש ָא ְכלּו ִמ ֶּמּנּו ָא ָדם ו ְַחּוָה? ָא ַמר ר' ַא ָּבאֶ :א ְתרֹוג ָהיָ ה,
(ה ֵעץ ַע ְצמֹו וְֹלא ַרק ַה ְּפ ִרי)ֵ ,צא ְּור ֵאה
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ָּשׁה ִּכי טֹוב ָה ֵעץ" ָ
מֹוצא ֶאּלָ א ֶא ְתרֹוג( .ב"ר ט"ו .ח)
ֵאיזֶ ה ִאילָ ן ֶש ֵעצֹו נֶ ֱא ָכל ְּכ ִפ ְריֹו? ֵאין ַא ָּתה ֵ
ּופ ְריֹו ָשׁוִ ים( .סוכה ל"ה)
"ּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר"ְ ,מלַ ֵמד ֶׁש ַּט ַעם ֵעצֹו ִ
ְּכ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמרְ :

שקד

ו ְִהּנֵ ה ָּפ ַרח ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן לְ ֵבית לֵ וִ י וַ יֹ ֵּצא ֶפ ַרח וַ יָ ֵּצץ ִציץ וַ יִ ּגְ מֹל ְש ֵׁק ִדים

(במדבר י"ז ,כ"ג)

וַ ּיִ גְ מֹל ִ -מּלְ ׁשֹון "ּוגְ ֻמלֹו יְ ַׁשּלֶ ם לֹו" .לָ ָּמה ְׁש ֵק ִדים וְֹלא ְּפ ִרי ַא ֵחר? ֶאּלָ א ְּכ ֵׁשם
יֹותר ִמ ְּשׁ ָאר ֵּפרֹותָּ ,כְך ָׁש ַקד ַא ֲהרֹן לְ ַה ָּצלָ ָתם
הֹוציא ֵּפרֹות ֵ
ֶׁש ָּשׁ ֵקד ְמ ַמ ֵהר לְ ִ
ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל.

תפוח

ּפּוח ַּב ֲע ֵצי
"ּכ ַת ַ
ָא ַמר ַר ִּבי ֲח ָמא ֶּבן ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ַמאי ִּד ְכ ִתיב (שיר השירים ב ,ג)ְ :
קֹודם
ּפּוח זֶ ה ִּפ ְריֹו ֵ
לֹומר לְ ָךַ ,מה ַּת ַ
ּפּוח? ַ
ַהּיַ ַער" לָ ָּמה נִ ְמ ְׁשלּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַת ַ
לְ ָעלָ יוָּ ,כְך יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְק ִּדימּו נַ ֲע ֶׂשה לְ נִ ְׁש ָמע( .שבת פ"ח ,ב)
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ירקות
לוקחים בוטנים או מיני ירקות ומברכים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
"ּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ָ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה"
ֵ
על פרי חדש מברכים:

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו
"ּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ָ
יענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה"
ו ְִקּיְ ָמנּו ו ְִהּגִ ָ
*לא ניתן לברך "שהחינו" על אתרוגים כיוון שכבר ברכו עליהם בסוכות.

חתימת הברכה
1.1כל האוכל פירות ארץ ישראל משבעת המינים ,צריך להזכיר
בברכה אחרונה שבחה של ארץ ישראל ,וחותם “על פירותיה”
(זיתים ,רימונים ותמרים ,רובם מגידולי הארץ).
האחרונה
בברכה
חותם
חו”ל,
מפירות
2.2האוכל
“על הפירות” .בכל מקרה שיש ספק אם הפירות
“על הפירות”
מהארץ או מחו”ל ,יחתום את הברכה
(צימוקים  -חלקם מהארץ וחלקם מחו”ל).
3.3אם אכל פירות שבעת המינים גם מהארץ וגם מחו”ל ,יחתום
“על הפירות”.
4.4ברכת “מעין שלוש’’ פוטרת גם את פירות העץ שאינם משבעת
המינים.
5.5על פירות האילן ,חוץ מז' מינים ופירות האדמה וירקות ועל כל
המשקין ועל דבר שאין גידולו מן הארץ ,מברכין אחר אכילתן
"בורא נפשות".
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ברכה מעין שלוש
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם,
ָּברּוְך ַא ָּתה ייֱ ,א ֵ
על חמשת מיני דגן:

על היין:

על פירות משבעת המינים:

ַעל ַה ִמ ְחיָ ה
ו ְַעל ַה ַּכלְ ָּכלָ ה

ַעל ַהּגֶ ֶפן ו ְַעל
ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן:

ַעל ָה ֵעץ ו ְַעל
ְּפ ִרי ָה ֵעץ:

לבני אשכנז (עפ"י נוסח ספרד)

עפ"י נוסח עדות המזרח

נּובת ַה ָּשׂ ֶדה ו ְַעל ֶא ֶרץ
ו ְַעל ְּת ַ
ית
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
ָ
ֶח ְמ ָּדה
בֹותינּו לֶ ֱאכֹל ִמ ִּפ ְריָּה
ו ְִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
ּטּובּהַ .ר ֵחם (נָ א) יי
וְלִ ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
יִׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך ו ְַעל
ֱא ֵ
ֹלהינּו ַעל ְ
ּוׁשלַ יִם ִע ֶירָך ו ְַעל ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן
יְ ר ָ
בֹודָך .ו ְַעל ִמזְ ְּב ֶחָך .ו ְַעל ֵה ָיכלֶ ָך.
ְּכ ֶ
ּוׁשלַ יִם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
ּובנֵ ה יְ ר ָ
ְ
תֹוכּה .ו ְַׂש ְּמ ֵחנּו
יָמינּו .ו ְַה ֲעלֵ נּו לְ ָ
ְב ֵ
ֹאכל ִמ ִּפ ְרּיָ ּה וְנִ ְׂש ַּבע
ְּב ִבנְ יָנָ ּה ְונ ַ
יה ִּב ְק ֻד ָּשׁה
ּטּובּה ּונְ ָב ֶר ְכָך ָעלֶ ָ
ִמ ָ

נּובת ַה ָּשׂ ֶדה ו ְַעל ֶא ֶרץ
ו ְַעל ְּת ַ
ית
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶׁש ָר ִצ ָ
ָ
ֶח ְמ ָּדה
בֹותינּו לֶ ֱאכֹל ִמ ִּפ ְריָּה
ו ְִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
ֹלהינּו
ּטּובּהַ .ר ֵחם יי ֱא ֵ
וְלִ ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
יִׂש ָר ֵאל ַע ָּמְך ו ְַעל
ָעלֵ ינּו ו ְַעל ְ
ּוׁשלַ יִם ִע ָירְך ו ְַעל ַהר ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן
יְ ר ָ
בֹודְך .ו ְַעל ִמזְ ָּב ָחְך .ו ְַעל ֵה ָיכלָ ְך.
ְּכ ָ
ּוׁשלַ יִם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
ּובנֵ ה יְ ר ָ
ְ
תֹוכּה .ו ְַׂש ְּמ ֵחנּו
יָמינּו .ו ְַה ֲעלֵ נּו לְ ָ
ְב ֵ
יה ִּב ְק ֻד ָּשׁה
ְּב ִבנְ יָנָ ּה ּונְ ָב ְר ָכְך ָעלֶ ָ
ּוב ָט ֳה ָרה.
ְ

ּומ ִטיב לַ ּכֹל
ִּכי ַא ָּתה יי טֹוב ֵ
ְנֹודה לְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ
ו ֶ

ְנֹודה
ּומ ִטיב לַ ּכֹל ו ֶ
ִּכי ַא ָּתה טֹוב ֵ
ֹלהינּו) ַעל ָה ָא ֶרץ
לְ ָך (יי ֱא ֵ

ּוב ָט ֳה ָרה.
ְ

על חמשת מיני דגן:
ו ְַעל ַה ִּמ ְחיָ הָּ .ברּוְך ַא ָּתה יי,
ַעל ָה ָא ֶרץ ו ְַעל ַה ִּמ ְחיָ ה ו ְַעל
ַה ַּכלְ ָּכלָ ה.

על היין:
ו ְַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן (בא''י גַ ְפנָ ּה)
ָּברּוְך ַא ָּתה ייַ ,על ָה ָא ֶרץ
ו ְַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן (בא''י גַ ְפנָ ּה)

ברכת בורא נפשות

על פירות משבעת המינים:
יה)
רֹות ָ
ו ְַעל ַה ֵּפרֹות (בא''י ֵּפ ֶ
ָּברּוְך ַא ָּתה ייַ ,על ָה ָא ֶרץ
יה)
רֹות ָ
ו ְַעל ַה ֵּפרֹות (בא''י ֵּפ ֶ

ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות ו ְֶח ְסרֹונָ ן ַעל
להינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
את לְ ַה ֲחיֹות ָּב ֶהם נֶ ֶפׁש ָּכל ָחיָּ .ברּוְך ַחי ָהעֹולָ ִמים:
ָּכל ַמה ֶׁש ָּב ָר ָ

מכון
התורה
והארץ
כפר דרום ת"ו  -שבי דרום
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