
ט"ו בשבט
• פתיחה - עיניים של ארץ ישראל •

• סדר טו בשבט •
• הלכות ומנהגי הסדר •



בהוצאת ישיבת רעותא 

כל הזכויות שמורות. ניתן להעתיק ולצלם לצורכי לימוד בלבד

עיצוב - | סטודיו נעמה אמיתי |

רעותא )ע"ר( ח.פ. 580387637  מושב כרמל ד.נ. הר-חברון 90404  טלפקס : 02-9605545    

    www.reuta.org.il :אתר  reuta3@neto.net.il : דוא''ל

לפרטים וביקור בישיבה

https://reuta.org/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/


ט"ו בשבט

• עיניים של ארץ ישראל  – הרב נתן אופנר • 
• סדר טו בשבט • 

• הלכות ומנהגי הסדר • 



טו בשבט
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ידידים, הורים ובוגרים יקרים,
זכינו לחזור לארצנו לאחר גלות ארוכה ארוכה, לבנות ולהתיישב 

במלוא מרחביה ולחדש את ריבונותינו המדינית.
אנו זוכים גם לראות עין בעין את התגשמות נבואת יחזקאל "ואתם 

הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא", 
כשארץ ישראל מקבלת אותנו באהבה ונותנת פירותיה ברוב שפע, 

ועל כך אמרו חז"ל: "אין לך קץ מגולה מזה".
יחד עם התעוררות הציונות והשיבה לארץ, השתרש בעם ישראל 
המנהג לחוג את ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, לאכול מפירות 

הארץ ולשבוע מטובה.
גם בישיבה, אנו חוגגים מידי שנה בחיבה רבה את היום הזה, בלימוד 

תורת ארץ ישראל, בשירה ובאכילה מפירות ארצנו.

-------------------------------
החוברת שלפניכם נכתבה ונערכה ע"י צוות הישיבה, במטרה להעמיק 

את החיבור והלימוד לט"ו בשבט.

בתודה ובהוקרה,
אליהו עטיה
מנכ"ל הישיבה
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טו בשבט

עיניים של 
ארץ ישראל

עיניים של ארץ ישראל

רצינו היום לספר סיפור על רבינו קדש הקדשים כפשוטו – רבי 
אברהם דב מאברוטש. אך כדי להבין את הסיפור, צריך קצת רקע, 

להבין מי היה הרבי בעל המחבר ספר 'בת עין', שכל ימיו היה דבוק 
בקדושת ארץ ישראל, עד כדי כך שקרא לספרו 'בת עין' - "מפני 

שהכנסתי בהכתבים קדושת ארץ ישראל אשר עיני ד' אלוקיך בה 
תמיד''. 

רבינו היה תלמיד תלמידי הבעש"ט הקדוש והמגיד הקדוש ממזריטש. 
כל ימיו היה צמא לעלות לארץ ישראל. 

מספרים, 
אולי לא כל כך נעים לספר את זה, אבל חשוב - כדי לראות מהו 

צימאון לארץ ישראל: כשנסע לבקר את רבי אהרן מז'יטומיר שהיה 
חולה, אמר לו רבי אהרן שהרופאים אמרו לו שרפואתו היא שישתה 

ממימי ארץ ישראל, ומכיוון שהנכם משתוקקים לעלות לארץ ישראל, 
על כן אני מבקש אתכם שתקחו כוס עם מעט מים, תכניסו לתוך 

פיכם, ואח"כ תשפכם בחזרה לכוס ואני אשתה ממים שהיו בפיו של 
מי שרוצה לנסוע לארץ ישראל. 

כך עשה רבינו, ורבי אהרן התרפא! 
מי שהביא את הסיפור ציין את דבריו של רבינו על יעקב אבינו, שכבר 
ברגע שיעקב חשב לעלות לארץ ישראל, הגיעו אליו מלאכים של ארץ 

ישראל לשמרו, עוד במחניים. מקור הדברים במהר"ל בגור אריה. 
הפלא הגדול היה שרבי אהרן ידע את כוונתו זו למרות שרבי אברהם 
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דב עדיין לא גילה זאת לאיש - הצימאון לארץ ישראל היה כל כך 
גדול, עד שניכר היה לצדיק העליון רבי אהרן הרצון זה. ואכן בערוב 

ימיו עלה רבינו לארץ ישראל, ושמחתו כשזכה להגיע לאחר ייסורים 
גדולים, 

היתה ללא גבול. 
לא קל היה בארץ ישראל, רבי אברהם דב שחשב להתיישב בטבריה, 

התיישב לבסוף בצפת כי גילו לו ששם נמצא שורש נשמתו. ואכן הפך 
להיות ממנהיגי העיר, ובעת ה'רעש הגדול', רעידת האדמה שהייתה 
בשנת תקצ"ג, חשבו יהודי צפת לעזוב את העיר, אך רבי אברהם דב 

פרסם ש'את צפת לא עוזבים' ובעוז רוחו המשיכו היהודים לגור בצפת 
למרות כל הקשיים.

מעשה טוב מתגלגל שנים רבות ופועל את פעולתו. בפרעות תרפ"ט 
התקמץ היישוב היהודי בצפת, והתכנס לשטח קטן, כך שבתי כנסת 

התאחדו, כמו למשל בית כנסת 'ויז'ניץ-תוניס', וכך גם קרה לבית 
מדרשו של הרבי מאברוטש, שהפך למקום תפילתם של יוצאי מרוקו. 

בין המתפללים היה ילד אחד, שהפך להיות ממפקדי צפת במלחמת 
השחרור. הקושי הגדול בעת המלחמה, הניע תושבים רבים לעזוב את 
צפת, ואז הוא נזכר בסיפור שסיפרו לו בילדותו בבית הכנסת – ופרסם 

קול קורא: 'אנו תלמידיו של הרבי מאברוטש, ואנו יודעים שאת צפת 
לא עוזבים'. פאשקעוויל זה פעל את פעולתו ויהודי צפת לא ברחו, עד 
שברוך ד' היום צפת יהודית לחלוטין ותושביה הערבים, שנלחמו בנו, 
ברחו מן העיר. רוחו של הרבי חפפה על המערכה בצפת, מאה ועשר 

שנים אחר פטירתו.
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וכאן אנו מגיעים לסיפור: 
פעם אחת היה רבינו סגור בחדרו לזמן מה ולא נתן לאף אחד להיכנס. 

כעבור זמן יצא מחדרו בשמחה מופלאה ועשה סעודה גדולה. תלמידיו 
וחסידיו לא הבינו 'לשמחה מה זו עושה', הן לא חודש ולא שבת, ולא יום 

הילולא של צדיקים - מה פשר ההסתגרות בחדר, ולאחר מכן השמחה 
והסעודה? שאלו את רבי אברהם דב וכך הוא סיפר: 

'עוד בהיותי בחוץ לארץ פגשתי שד"ר שבא להתרים כספים לתושבי ארץ 
ישראל וסיפר בשבחה של ארץ ישראל, ומרוב התפעלות אמר – 

מה אומר ומה אדבר, הלא אפילו האבנים הפשוטות המושלכות בחוצות 
מאירות כאבנים טובות ומרגליות. עליתי לארץ ישראל ולצערי התברר 

לי שהשד"ר לא דייק – אבנים הן אבנים ומרגליות לא מושלכות ברחובות, 
חיפשתי אבנים מאירות כאלה ולא מצאתי. נמלאתי קצת קפידא על 

השד"ר שלא דייק. לימים פגשתי את אותו שד"ר בירושלים ושאלתיו – 
וכי אין די דברים לספר על ארץ ישראל וקדושתה, שצריכים גם להוסיף 

דיבורים שאינם מכוונים אל האמת? הביט בי השד"ר ואמר 'מי שעיניו 
זכות, טהורות ונקיות, זוכה ורואה'. מאז נשבר ליבי בקרבי – אני בארץ 

ישראל, מלא צימאון לקדושתה, ולא זוכה לראות... מה יהא עלי?! 
החלטתי להסתגר בחדרי עד שאגיע למדרגה הזו – 

והנה הבטתי החוצה ואכן ראיתי – 
לא סתם אבנים יש בארץ ישראל, אלא אבנים טובות ומרגליות.' 

הוסיף הרב ואמר: 'בשלושת השנים הראשונות שהגעתי לארץ ישראל, לא 
חשתי מאומה, וכמעט התחרטתי על שבאתי לארץ ישראל, אך התברר לי 

שהיו אלה שלוש שנים של ערלה, של מילת הלב. 
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השבת, בקדושת 'כתר', התחלתי להרגיש את קדושת ארץ ישראל והנני 
מתחרט על כל השנים שלא עליתי לארץ ישראל.' 

בשביל לזכות לעיניים של ארץ ישראל, צריך מדרגה מיוחדת. 
העיניים של ארץ ישראל הן אלה הרואות את הטוב הגנוז בכל, את 
המטמוניות שבארץ ישראל החומרית ממש. כשאמרנו שהוא היה 

רבי 'קדש קדשים', הכוונה היא כמו שכותב הרב קוק, שקדש קדשים 
זו המדרגה החושפת גם בחול את הקודש, המדרגה הנאחזת בארץ 

ישראל למרות כל הקשיים, את אותה פנימיות של טוב שנמצאת בכל 
אחד. עבודת ד' של ארץ ישראל מתחילה מהפנים אל החוץ – להאמין 

בעצמנו, לראות את כל הטוב שנמצא בנו. זו לא רק נקודה טובה, אלא 
טוב שלם, מוחלט. כשאנחנו רואים שכולנו אבנים טובות ומרגליות, 

אנו מבחינים בין התוכן הפנימי ללבוש ומתמלאים מוטיבציה להסיר 
את הבגדים הצואים. אנחנו רואים ש"טובה הארץ מאד מאד", לא סתם 

טובה הארץ אלא טובה גם בתוך כל הקושי המתגלה. 
חז"ל מסבירים שהביטוי 'טוב מאד' בא להעמיק את הטוב, לא טוב 

סתמי, אלא טוב המתגבר על כל המצוקות, המופיע אפילו מבעד 
לרע ולמוות. "והנה טוב מאד - אומרים חז"ל - טוב זה יצר טוב, טוב 

מאד זה יצר הרע". יהושע וכלב אומרים "טובה הארץ מאד מאד" 
- עד הקצה האחרון, מסוגלת ארץ ישראל להרים את הכל לקודש, 
אפילו את מה שנדמה כרע מוחלט.  המדרגה של ארץ ישראל היא 

לראות תמיד את הכל מתוך מבט מלא שמחה ואמון. כך נבנים ניגוני 
הכיסופים של ארץ ישראל, וכך נבנית התורה של ארץ ישראל – 

שאיפות גדולות לטוב מוחלט, טוב שאנו ראויים לו ומסוגלים לו, כי 
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אנו כאלה באמת.
ט"ו בשבט הוא חג של ארץ ישראל. ה'בני יששכר' כותב שט"ו בשבט 
הוא ארבעים יום לפני כ"ה אדר- יום בריאת העולם בפועל. ארבעים 
יום קודם ליצירה מכריזים 'בת פלוני לפלוני', ובט"ו בשבט מכריזים 

שהעולם בפועל, וכנסת ישראל שבאה לאור עולם בחודש ניסן, 
מותאמת ומכוונת לרצון העליון. לכן ביום זה כבר מתחילה השמחה 

של פסח, שמחה שאנו מרבים בה משנכנס אדר. שמחה של אמון 
ואמונה, שמחה של עין טובה, שמחה של אמון בעצמנו, של אמון 

בעולם החומרי, שמחה של אמון בעם ישראל, שמחה של אמון 
במדינת ישראל, שהיא הבסיס של ההשפעות הקדושות השופעות 

עלינו ממרום. 
בט"ו בשבט אנו קונים ֶּפה של ארץ ישראל "מצוה לטעום בפה 

מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל''. ואנו 
מתפללים לזכות לעיניים של ארץ, אלו הנפתחות בחודש ניסן, כשאנו 

רואים את האילנות המלבלבים.
נשמח ונגיל ביום זה, ונמשיך עלינו מקדושתה של ארץ ישראל. 
נזכה לאכול מפירותיה הקדושים, שאף כשהם יבשים, יש בהם 

מתיקות גדולה, ו'אל יאמר הסריס הן אני עץ יבש.. "ונתתי להם בביתי 
ובחומותי יד ושם עולם לא יכרתו". לקשור את כולם אל השורש, 

לראות איך גם פירות הנראים כיבשים נשארים קדושים וקשורים לעץ 
החיים, אלו העיניים שאנו קונים ביום זה.

שנזכה.
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סדר 
ט"ו בשבט

סדר ט"ו בשבט 
– כמנהג הרב מרדכי אליהו זצ"ל -

טוב לומר בתחילת הסדר:

ִּכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה: 
ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת, ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר. 

ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון; 
ֶאֶרץ-ֵזית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש. 

ֶאֶרץ, ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם 
ֹלא ֶתְחַסר ֹּכל, ָּבּה; 

ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל, ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנֹחֶׁשת. 
ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, 

ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך.

סדר אכילת פירות טו בשבט
אוכלים קודם מפירות שבעת המינים ואחר כך משאר הפירות

סדר אכילת הפירות על פי קדימותם למילה "ארץ" בפסוק "ארץ חיטה 
ושעורה", וכפי המבואר בהלכות לקמן.    
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           חיטה  
עם חלב כליות חיטה – אמרו: עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור 

גדול
יקח מיני חיטה, ויברך בורא מיני מזונות. יכוון לפטור בברכתו גם מיני שעורה אם יש 

על השולחן.

           גפן  
למה נמשלו דברי תורה ליין? לומר לך, מה יין אין מתקיים אלא בפחות 

שבכלים, כך דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפילה
יקח יין ויברך בורא פרי הגפן.

           זית  
זית רענן יפה פרי תואר – כשם שהשמן מאיר כך בית המקדש מאיר לכל 

העולם
יקח זיתים, ויברך בורא פרי העץ, ויכוון לפטור שאר מיני פירות שבסעודה.

           שעורה
הרואה שעורים בחלום סרו עוונותיו – שנאמר: סר עוונך וחטאתך תכופר

        
           תמר

למה נמשלו ישראל לתמר? מה תמרה זו אין בה פסולת, כך הם ישראל 
אין בהם פסולת. אלא מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי 

אגדה, מהם בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות



טו בשבט

סדר 
ט"ו בשבט

           ענבים
אלוקים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת

           תאנה 
התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך

האוכל תאנה יבשה – יש לבדוק היטב לפני האכילה

           רימון
הרואה רימון בחלום יצפה למצוות שנאמר: כפלח הרימון רקתך – אפילו 

ריקנים שבישראל מלאים מצוות  כרימון

           אתרוג
הרואה אתרוג בחלום הדור הוא בפני קונו שנאמר: פרי עץ הדר

           תפוח 
מאי דכתיב כתפוח בעצי היער? למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, 

מה תפוח זה פריו קודם לעליו, כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע.

           אגוז 
אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן הנצו 

הרימונים



טו בשבט

סדר 
ט"ו בשבט

תפילה לסיום הסדר:

יהי רצון מלפניך, ה', אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעלנו בשמחה 

לארצנו ותטענו בגבולנו, ושם נקיים מצות תרומות ומעשרות וכל 

המצוות התלויות בארץ, אשר הנחלת לאבותינו – היא ארץ זבת חלב 

ודבש,  'ארץ נחלי מים עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ 

חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש' – כאשר ציותנו 

בתורתך על ידי משה עבדך.

אנא ה'! למען שמך הגדול, הגדל לנו חסדך עמנו וקיים לנו את הדבר, 

אשר הבטחתנו על ידי משה עבדך 'ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה 

הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג 

את זרע ואכלם לחמכם לשובע וישבתם בטח בארצכם'.

וקיים בנו את הדבר אשר הבטחתנו על ידי ישעיה נביאך 'ובנו בתים 

וישבו ונטעו כרמים ואכלו את פירים'. וקיים בנו אשר הבטחתנו על ידי 

עמוס נביאך: 'הנה ימים באים נאום ה' ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים 

במושך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה ושבתי את 

שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם 

ועשו גנות ואכלו את פריהם'. וקיים בנו אשר הבטחתנו על ידי יחזקאל 

נביאך: 'והרבתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו 

עוד חרפת רעב בגוים', ונאמר 'ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה 

כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו לחדשים יבכר כי מימיו מן 

המקדש המה יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה'. אכי"ר.



טו בשבט

הלכות 
ומנהגי הסדר

הלכות ומנהגי הסדר

א.
עיקרו של ט"ו בשבט כ'ראש השנה לאילנות' נוגע לעניין ערלה ולגבי 

תרומות ומעשרות. 
ב.

ט"ו בשבט הוא התאריך הקובע לגבי ערלה. נטע עץ ארבעים וארבעה 
ימים לפני ראש השנה, כשמגיע ראש השנה נחשב האילן כבן שנה, 

משום שמקצת שנה ככולה. בראש השנה השני הוא נחשב כבן שנתיים, 
ואילו בראש השנה השלישי עדיין נחשבים פירותיו כערלה עד לט"ו 

בשבט שאחריו. יש אומרים שאף אם עברו שלוש שנים שלמות, דהיינו 
שנטע בתחילת השנה אילן, עדיין צריך לחכות עד ט"ו בשבט שאחרי 

ראש השנה השלישי. )שו"ע יו"ד רצ"ד ה'(
ג.

ט"ו בשבט הוא היום הקובע לגבי הישתנות שנת המעשר. ירקות 
שליקטם קודם לט''ו בשבט, מתחייבים במעשרות של השנה הקודמת, 

ואילו ירקות שנלקטו אחרי ט"ו בשבט מתחייבים במעשרות של שנה זו. 
בפירות האילן הולכים אחר חנטה – חנט האילן לפני ט"ו בשבט, פירותיו 
מתחייבים במעשרות של שנה הקודמת, חנט לאחר ט"ו בשבט, הפירות 

מתחייבים במעשרות של שנה זו. )בגדרה של חנטה נחלקו הפוסקים.(
ד.

בשנים א' ב' ד' ה' של שמיטה מתחייבים במעשר שני, בשנים ג' ו' 
מתחייבים במעשר עני.



טו בשבט

הלכות 
ומנהגי הסדר

ה.
נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו בשבט, )שלחן ערוך או"ח קל"א ה'(  וי"א 
שגם לא במנחה שלפניו, וכן הכריע המשנ"ב. וכן אין מספידים למת 

ביום זה, וכשחל בשבת אין אומרים האשכנזים 'אב הרחמים'. 
ו.

אין גוזרים תענית בט"ו בשבט. )שלחן ערוך תקע"ב ג'( וחתן וכלה אף 
אם נוהגים להתענות ביום חופתם, אין מתענים בו. )מג"א תקע"ג סק"א(.

ז.
נוהגים להרבות באכילת פירות האילן בליל וביום ט"ו בשבט, ומשתדלים 
שיהיו אלו פירות משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומפירות 

שגדלו בארץ ישראל.  
ח.

כתב הרב מרדכי אליהו שיש להקפיד במיוחד ביום זה על הברכות שיהיו 
כדין, ויהיו בכוונת הלב, כיוון שבהם מביא האדם ברכה לפירות האילן. 

)עיין ראש השנה ט"ז ורש"י שם ד"ה שתי הלחם(.

ט.
יש המהדרים להשתדל לאכול פרי חדש ולברך עליו שהחיינו. )ספר 

התודעה(.

י.
כתב הבני יששכר שביום זה יש להתפלל שהשי"ת יזמין לו אתרוג 

מהודר לחג הסוכות הבא עלינו לטובה.
יא.

יש צדיקים שהקפידו ללבוש בגדי חג ביום זה.



טו בשבט

הלכות 
ומנהגי הסדר

יב.
ומה טעם מרבים בו בשמחה? לפי שיש בראש השנה זה מעניין שבח 
ארץ ישראל. כי ביום זה מתחדש כח האדמה שבא"י להניב תנובתה 
ולהוציא פירותיה ולהראות שבחה, ורוב שבחה של ארץ ישראל על 

פירות האילן כפי שנאמר 'ארץ חיטה ושעורה וגפן תאנה ורימון ארץ 
זית שמן ודבש'. ביום זה אדמת ארץ ישראל מחדשת בו כוחותיה להוציא 

שמנה ודובשה, יום של שמחה הוא לישראל נוחליה, אוהביה ומצפיה.  
וכשישראל אוכלים מפירות הארץ ונהנים מטובם, הרי הם מברכים 

עליה תחילה וסוף למי שהנחילם ארץ חמדה זו ומתפללים אליו שיחדש 
נעוריה ונעוריהם כמקדם. )ספר התודעה(.

יג.
טעם נוסף – כי יום זה יום דין הוא על פירות האילן ולכן זמן תפילה 

הוא על הפירות, והאדם 'עץ השדה' הוא, הרי שגם לאדם מעין יום הדין 
הוא, וזהו אופיה של אומה זו, של ישראל, השמחים ביום דין. יצא הדין 

אשר יצא ובלבד שיראו הכל כי יש דין ויש דיין, ומפני שישראל אוהבים 
הדין, לכן הם יוצאים זכאים בדין.)שם(

יד.
טעם נוסף התחדש בדורותינו, שהלא אמרו חז"ל "ואמר רבי אבא אין לך 

קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו 
לעמי ישראל כי קרבו לבא". ובכל שנה מרגישים אנו יותר את הקץ 
המגולה המתגלה בפירות ארץ ישראל הקדושים, ומודים אנו לקב"ה 

באכילתנו על הארץ הטובה ועל גאולתנו ופדות נפשנו. 



טו בשבט

הלכות 
ומנהגי הסדר

הלכות ברכות באכילת הפירות

א.
היות ונוהגים ביום זה לאכול מפירות ארץ ישראל הקדושה, ראוי 

להסמיך ליום זה לימוד בהלכות ברכות וסדר הקדימה בברכות. וכמו 
שאמרו שעל מנת לברך כפי מה שהורונו חז"ל יש לעסוק בהלכות אלה. 

"והנה בדור שלנו צריך משנה זהירות שלא להיכשל בברכות לבטלה, 
עקב מיני המאכלים השונים המתחדשים חדשים לבקרים המכילים 

תערובות שונים אשר גורמים לקושי גדול לדעת את הברכה אשר יש 
לברך עליהם'' )לשון ספר פסקי תשובות תחילת סימן ר"ב(.  

ב.
כשעומדים לפני המברך כמה מינים – עליו להקדים את ברכת המוציא 
לכל שאר הברכות. ברכת מזונות גם היא קודמת לשאר הברכות )מחוץ 
ל'המוציא'(. הברכה השניה – גפן, שלישית עץ, רביעית אדמה, חמישית 

שהכל. )סדר זה נרמז בר"ת מג"ע א"ש(.  לכן יברך קודם על עוגה, אח"כ 
על יין ואח"כ על הפירות.

ג.
כל זה כשמתכוון לאכול את כל מה שנמצא לפניו, אך אם מתכוון לאכול 

רק פרי, אינו חייב לברך על עוגה, אף אם היא נמצאת לפניו. וכן אם 
לפי סדר אכילתו קודם מין מסוים לשני )כגון בשר למנה אחרונה(.

ד.
למרות שיש פרי חביב עליו יותר, עליו להקדים את הברכות לפי סדר 

מג"ע א"ש.
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הלכות 
ומנהגי הסדר

ה.
בשבת ויום טוב עלינו להקדים ברכת היין בקידוש  ולכן אנו מכסים את 

הפת או המזונות. וכפי שניסחו זאת הפוסקים 'כדי שלא יראה בושתו'.
ו.

כשהברכות שוות – נחלקו הפוסקים אם מברך על החביב תחילה או 
על פרי משבעת המינים. דעת  הרמב"ם להקדים החביב ודעת השו"ע 

להקדים מין שבעת המינים. אם אין פרי שחביב עליו במיוחד, עליו 
להקדים את שבעת המינים גם לשיטת הרמב"ם. וכל הקודם בפסוק 

וסמוך למילה 'ארץ' קודם. לכן חיטה קודמת לשעורה )אם יש שני סוגי 
עוגה(, וכן 'שלווה' העשויה מחיטה קודמת לשאר הפירות שברכתם 

האדמה.  
ז.

לכן יברך בסדר זה: חיטה, זית, שעורה, תמר, ענבים, תאנים, רימונים. 
וכמובן שברכה על פרי אחד פוטרת את שאר המינים מברכה. 

ח.
פרי שלם קודם לפרי שאינו שלם, אך פרי משבעת המינים שאינו שלם, 

קודם לפרי שלם שאינו משבעת המינים. 
ט.

פרי שלם משבעת המינים קודם לפרי שאינו שלם משבעת המינים אף 
אם הוא מאוחר בפסוק )הרב אליהו בשם הבן איש חי(.

י.
מעלת פרי משבעת המינים היא רק אם אינו בוסר )הרב אליהו(.



טו בשבט

הלכות 
ומנהגי הסדר

יא.
כשאין לפניו פרי משבעת המינים עליו להקדים לפי סדר זה: שלם, אם 
אין שלם - חביב, אם כולם חביבים – מין שצריך לברך עליו שהחיינו, 
אם אין מין כזה -  משובח בטעמו או במראהו, אם כולם משובחים -  

גדול.
יב.

בירך שלא כסדר הנכון – יצא בדיעבד ידי חובה.
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