סדר ט"ו בשבט

מנהגי היום
בט"ו בשבט אנו שמחים על התחדשות שנת האילן ,לאחר שרוב גשמי השנה הרוו את העצים .ולכן לא אומרים בו (תפילת)
תחנון.
נהנים ושמחים בטעמם הטוב של הפירות שברא ה' בעולם  ,ועדיף לברך על פירות שגדלו בארץ ישראל ממש.
רמז נתנו לסדר הברכות :המג"ע א"ש .דהיינו אם יש לפניו מינים שונים ורוצה לאכול מהם  -יקדים לברך כסדר הזה:
המוציא ,מזונות ,גפן ,עץ ,אדמה ,שהכל .דהיינו שאם מונחים לפנינו כמה מינים של מאכלים ,יש לברך עליהם כסדר הזה.
בסעודה זו נוהגים לספר בשבחה של ארץ ישראל.
לוקחים מאפה מזונות ומברכים  :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות.
חיטה

החיטה -ממנה עושים את הלחם ,שהיא עיקר מזונו של אדם.
לוקחים כוס יין או מיץ ענבים ומברכים:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

היין משמח את הלב " ְו ַייִן י ְַש ַמח לְ בַ ב ֱאנֹוׁש"..

גפן

לוקחים זית  /תמר /תאנה /רימון ,מברכים ומכוונים שבברכה זו פוטרים את כל פירות האילן שיש בסעודה.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ.
זית

תאנה

רימון

תמר

"זַ יִת ַר ֲענָ ן י ְֵפה ְפ ִרי ת ַֹּאר ָק ָרא ה' ְׁש ֶמְך" -כְ ֵׁשם ֶׁש ַה ֶש ֶמן ֵמ ִאיר ,כָ ְך ביהמ"ק ֵמ ִאיר לְ כָ ל ָהעֹולָ ם.
ֶׁשנֶ ֱא ַמר" :ו ְָהלְ כּו ּגֹויִם לְ א ֵֹורְך" ,לָ כֵ ן נִ ְק ָראּו ֲאב ֵֹותינּו 'זַ יִת ַר ֲענָ ן' ֶׁש ֵהם ְמ ִא ִירים לַ כֹּל בֶ ֱאמּונָ ָתם"
(בתוך סעודת לחם אין מברכים על הירקות)

לוקחים בוטנים או ירקות שגדלו בארץ ישראל ומברכים :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה.
לוקחים בירה או משקה אחר משעורה ומברכים :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
(בתוך סעודה אין מברכים על משקה מלבד יין )

שעורה

אם אכל כנפח חצי ביצה מה'מזונות' ,מהיין ,ומאחד משבעת המינים יברך:

פרי ָה ֵעץ
פרי ַהּגֶ ֶפן ַ ,על ָה ֵעץ ַועל ִ
לוהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַעל ַה ִמ ְחיָה ַועל ַהכַ לְ כָ לָ הַ ,על ַהּגֶ ֶפן ַועל ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ַועל תנּובַ ת ַה ָש ֶדה ַועל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה טֹובָ ה ְּור ָחבָ ה ֶׁש ָרצִ ָית ִוהנְ ַחלְ ָת לַ ֲאב ֵֹותינּו לֶ ֱאכֹול ִמ ִפ ְר ָי ּה ולִ ְשבֹּ ַע ִמוּּובָ  ּה.
לוהינּו ָעלֵ ינּוַ .ועל י ְִש ָר ֵאל ַע ָמְךַ .ועל יר ָּוׁש ִַלם ִע ָירְךַ .ועל ַהר צִ יֹון ִמ ְׁשכַ ן כב ָֹודְךַ .ועל ִמזְ בָ ָחְךַ .ועל ֵהיכָ לָ ְך.
ַר ֵחם ה’ ֱא ֵ
מחנּו בבִ נְ יָנָ  ּהּ .ונְ ָָֽברכָ ְך ָעלֶ ָיה בִ ְק ֻד ָשה ּובְ ָט ְה ָרה.
ּובְ נֵ ה יר ָּוׁש ִַלם ִעיר ַהק ֶֹּדׁש בִ ְמ ֵה ָרה בי ֵָמינּוַ .וה ֲעלֵ נּו לתֹוכָ  ּהַ .וש ֵ
פרי ּגַ ְפנָ ה
לוהינּו ַעל ָה ָא ֶרץ ַועל ִמ ְחי ָָתה ַועל כַ לְ כָ לָ ָת ּה ַועל ִ
כִ י ַא ָתה טֹוב ֵּומ ִטיב לַ כל ונ ֶֹודה לָך ה’ ֱא ֵ
פרי ּגַ ְפנָ ה.
בָ רּוְך ַא ָתה ה’ ַעל ָה ָא ֶרץ ועל המחיה ַועל הכַ לְ כָ לָ  ּה ַועל ִ
אם אכל כנפח כזית (חצי ביצה) מהירקות יברך:

לוהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ,ב ֵֹורא נְ ָפׁשֹות ַרבֹות ו ְֶח ְסרֹונָ ן ַעל כָ ל ַמה ֶׁשבָ ָרא לְ ַה ֲחיֹות בָ ֶהם נֶ ֶפׁש כָ ל ָחי .בָ רּוְך ֵחי ָהעֹולָ ִמים:
בָ רּוְך ַא ָתה ֲאדֹּנָ י ֱא ֵ

שירים לט"ו בשבט
צַ ִדיק כַ ָת ָמר יִ ְפ ָרח | ֶא ֶרץ חיטה ְּושע ָֹורה | ֶא ֶרץ זָ בַ ת ָחלָ ב | ֵעץ ַחיִים ִהיא | ָוְהיָה כְ ֵעץ ָׁשתּול

פניני הלכה

