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האשכנזי מתחילי "ודבורה אשה"
התימני מתחילי "ויכנע אלוקי"
הספרדי מתחילי "ותשר דבורה"

מהלכות ומנהגי טו' בשבט
הקדמה
מסכת ראש השנה פותחת במשנה :ארבעה  ראשי שני ה .באחד
בניס  ראש השנה למלכי ולרגלי ,באחד באלול  ראש השנה למעשר
בהמה...באחד בתשרי  ראש  השנה לשני ,לשמיטי ,ליובלות ,לנטיעה,
ולירקות .באחד בשבט  ראש השנה לאיל ,כדברי בית שמאי ,בית הלל
אומרי :בחמשה עשר בו.
להלכה נפסק כבית הלל שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות .למאי
נפקא מינא? למעשרות – הואיל והמעשרות אינ שווי בכל שנה ,אלא
בשנה הראשונה והשניה הרביעית והחמישית אחרי השמיטה ,ה שנות
מעשר שני והשנה השלישית והשישית ה מעשר עני ,זאת מלבד מעשר
ראשו שמפרישי ללוי בכל השני .הואיל ואי מעשרי מפירות שנה
אחת על פירות שנה אחרת ,עלינו לדעת מהו היו בו מתחלפת השנה.
בעניי זה יש שוני בי ירקות ותבואה ,לבי פירות האיל .ראש השנה
לעניי המעשר לירקות והתבואה הוא אחד בתשרי ואילו ראש השנה
לפירות האיל הוא ט"ו בשבט.
ג לעניי עורלה ונטע רבעי ,נגמרת השנה בט"ו בשבט ולא באחד
בתשרי ,ויש אומרי שג לעניי פירות השנה השביעית – שנת שמיטה.
השלב הקובע בגידול הפרי הוא ה "חנטה" ,כלומר פירות שחנטו לפני ט"ו
בשבט שייכי לשנה הקודמת ,ופירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט ,שייכי
לשנה הבאה .חנטה זו אינה הפריחה ,אלא הכוונה לתחילת הפרי ,ולפני
שגדל שליש מגודלו.
קבעו חכמי את ט"ו בשבט כיו הגבול בי שנה לחבירתה ,כיוו שביו
זה יצאו רוב גשמי השנה ועלה השר! באיל ,וכל חנטה של הפירות מכא
והיל" ,ברכת השנה החדשה תהא לה.
בט"ו בשבט ,כבר אגורי דישנה ושמנה של האדמה בתוכה ,ממה
שהגש הפרה אותה ,וכל נטיעות שנוטעי מכא והיל" ,חזקה שיקלטו.

פרטי הלכות
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יו ט" ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות .לעובדה זו השלכות על כמה
הלכות התלויות בדיני ערלה ותרומות ומעשרות ,כמובא בהקדמה.
אסור להתענות ביו ט" ו בשבט ,ואי אומרי בו וידוי ונפילת אפי.
והמנהג שאי אומרי וידוי ונפילת אפי ג בתפילת במנחה של יו
י"ד בשבט .וא חל ט"ו בשבט בשבת אי אומרי בו צדקת" צדק וכו'
במנחה) .ילקוט יוס! מועדי(
יש נוהגי לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט וקוראי במשנה ובזוהר
מענייני היו .כיו מקובל להשתמש בספר "פרי ע& הדר" שבו ליקוטי
מיוחד לכ" .וכל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעול .ויש ללמוד
"בהבנה" ככל האפשר ,ובפרט יש ללמוד בהלכות השייכות לדיני ט"ו
בשבט ,בענייני ערלה ותרומות ומעשרות) .ילקוט יוס! מועדי(
נוהגי להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל ט"ו בשבט,
להראות בזה שהוא ראש השנה לאילנות ,ולבר" עליה ברכות
הראויות לה .ומנהג יפה הוא) .ילקוט יוס! מועדי(
בט"ו בשבט יש נוהגי לאכול במיוחד משבעת מיני שנשתבחה בה
אר& ישראל .יש נוהגי לאכול חרובי ,עפ"י דברי הזוהר הקדוש.
בשנה שחל ט"ו בשבט בשבת ,יש נוהגי להביא הפירות לבר" עליה
מיד לאחר הקידוש ,לפני נטילת הידיי לסעודה .מנהג זה מהווה
בעיה מבחינה הלכתית ,היות וישנה מחלוקת בפוסקי א במקרה
כזה צרי" לבר" על הפירות ברכה אחרונה .לכ הנכו לכתחילה להביא
ולאכול את הפירות בסיו הסעודה לפני ברכת המזו ,שאז ברכת
המזו פוטרת) .ילקוט יוס! מועדי(
א הביאו ואכלו מהפירות לפני הסעודה ,אפילו שאכלו מה כשיעור,
כיו שיש מחלוקת א צריכי לבר" ברכה אחרונה או לא ,יש להורות
שלא יברכו ,מאחר וספק ברכות להקל) .ילקוט יוס! מועדי(

ח .לכתחילה אי להביא את הפירות לאחר ברכת המזו ,בכדי להרוויח ברכה
אחרונה ,מפני שיש אומרי שבזה גורמי לברכה שאינה צריכה ,וראוי
לחוש לדבריה) .ילקוט יוס! מועדי(
ט .א הביאו את הפירות לאחר ברכת המזו ,יש לבר" עליה לפניה
ולאחריה כהלכה) .ילקוט יוס! מועדי(
י .כל זה בימי חול ,א" בשבת מותר להביא לאחר ברכת המזו כדי להרוויח
מאה ברכות בכל יו) .ילקוט יוס! מועדי(
יא .פירות שמצויי בה תולעי צרי" שיפתח ויבדק לפני שיבר" עליה
ברכת הנהני) .ילקוט יוס! מועדי(
יב .צרי" להזהיר מאוד מדי פע בפע על בדיקת הפירות והירקות
שמוחזקי בתולעי ,שהוא איסור חמור ,שהאוכל תולעת חייב חמשה
לאוי והרי זה משק& נפשו ומטמא לבו מעבודת השי"ת וכבר העיר לנכו
הגאו ר' חזקיה די סילוא על הדרשני שמרבי לדרוש א" ורק מדברי
אגדות פשטי ורמזי ,ואינ מוכיחי את הע על איסור תולעי
וכיוצא בזה שאיסור חמור מאד .והמזהיר והנזהר ,ירבה שלומ כנהר,
ולמוכיחי ינע ועליה תבא ברכת טוב) .ילקוט יוס! מועדי(
יג .דיני קדימה בברכות – פירות שנשתבחה בה אר& ישראל ה שבעה
מיני ,ככתוב אר& חיטה ושעורה וגפ ותאנה ורמו ,אר& זית שמ ודבש.
)ופירוש דבש היינו דבש תמרי וכמבואר בירושלמי בכורי פרק א'(.
יד .היו לפניו כמה מיני פירות מפירות האר& ויש בה פירות משבעת
המיני ,יש קדימה לשבעת המיני ,אפילו א שאר פירות חביבי עליו.
אבל ,א אי ש ממי שבעה ,מקדי את החביב עליו.
טו .כל הקוד בפסוק בשבעת המיני עצמ קוד בברכה .יוצא א כ
שברכת המוציא היא קודמת לכל ,אחריה "בורא מיני מזונות ,אחריה 
זית ואחריה  תמר ואחריה  ענבי )הפרי עצמו( ,ואחריו תאנה ואחריה
רימו) .עפ"י ילקוט יוס! מועדי(
טז .היו לפניו כמה פירות האיל ופירות האדמה ,מעיקר הדי יכול לבר" על
איזה מי שירצה ,אבל ראוי להקדי "בורא פרי הע&" לצאת לכל הדעות.
יז .ברכת בורא פרי הע& פוטרת את כל מיני פרי הע& שלפניו ,וא אינ
לפניו א יכווי עליה יכול לפוטר בברכה) .ילקוט יוס! מועדי(
יח .דיני קדימה בברכות הוא לכתחילה ואינ מעכבי בדיעבד ,לכ אד
שביר" בטעות על פירות שלא לפי סדר הקדימות הנ"ל אינו צרי" לחזור
ולבר") .ילקוט יוס! מועדי(
יט .כשאוכלי פרי חדש יש להיזהר לא לשכוח לבר" "שהחיינו" ובברכה יש
להקדי את ברכת הנהני על הפרי לברכת שהחיינו ,מפני שתדיר ושאינו
תדיר ,תדיר קוד) .עפ"י ילקוט יוס! מועדי(

אמרי בינה  -אמרי חז"ל בשבח המידות הטובות
לדעת בעל ה "אורחות צדיקי" שלושי דברי שעל האד ל זכור בכל יו
פעמיי ,ולהכניס בעמקי הלב ,כדי שעבודתו תהיה מקובלת לפני הקב"ה,
ותשא ח וחסד לפניו .בגיליו הקוד הובאו שמונה ,להל התשיעי והעשירי:
התשיעית שיזכור אד שיש לו אשה שאוהב אותה כנפשו ,או ב שהוא
אוהבו בכל לב ,הוא טורח תמיד להשיב לה כל צרכ ולעשות כל רצונ,
ואינו עושה זה עבור שירא מה ,או שה ייטיבו עמו עבור שהוא עושה
רצונ ,אלא מרוב אהבה שהוא חושק ב עושה  קל וחומר שיעשה כ לפני
האל ,יתבר" ,שיכוי כל מעשיו לשמו הגדול לבדו ,ולא יעשה המצוות
מאהבת בני אד או מיראת ,או שיקוה לקבל טובה ,אלא יש לו לייחד כל
מעשיו לשמו הגדול לבד ולא ישת! עמו דבר.
העשירית שיזכור מה היו כל מעשיו עד היו הזה :א עסק בעבודת יוצרו
צרי" שיזכור בכל יו במה עשה עבודת הש ,יתבר" ,ובמה מרד נגדו.
ולעול ית לבו שיעסוק יותר בעבודתו ,יתבר" ,ממה שיעסוק בצרכיו .וא
לא עסק כל ימיו בעבודת הבורא ,יתבר" ,לכל הפחות מכא ואיל" יעסוק
)אורחות צדיקי שער הזכירה(
בעבודת הש ,יתבר".

