
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:

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

שחנטו לאחר ט"ו בשבט, שייכים לשנת המעשר הבאה.

בתקליטור  ללמוד  אפשר  ודיניה,  ומעשרות  תרומות  הפרשת  סדר  *את 
בהוצאת מכון התורה והארץ (טל' 08-6847325 )

22



יודע  ואינו  ושונה,  יושב  אדם  "היה  נאמר:  טז)  (פרק  דרשב"י  במכילתא 
מאין יאכל וישתה ומאין ילבש ויתכסה. הא לא ניתנה תורה לדרוש אלא 

לאוכלי המן, שנייה להן - לאוכלי תרומה".
את הקשר בין אוכלי המן לאוכלי תרומה מבאר האברבנאל ע"פ הפסוק 
ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר  (שמות טז, ד): "ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּׁשָ
כדי  השמים  מן  ירד  המן  א".  ִאם  ְּבתֹוָרִתי   ֲהֵיֵל ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען  ְּביֹומֹו  יֹום 
שהיה  "לימד  האברבנאל:  וכלשון  דאגות,  בלא  בתורה  יעסקו  שאוכליו 
נותן להם את המן כדי שיהיו פנויים מבקשת מזונותיהם ויתעסקו בתורה 

שהיה עתיד לתת להם בסיני".
העם  את  מזרז  המלך  חזקיהו  תרומה:  לאוכלי  בנוגע  גם  מוזכר  זה  יסוד 

יושבי ירושלים "ָלֵתת ְמָנת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְלַמַען ֶיֶחְזקּו ְּבתֹוַרת ה'" 
(דברי הימים ב לא, ד). 

חזקיהו מלך יהודה מזרז את ישראל לתת מתנות כהונה, כדי שהכוהנים 
והלויים יהיו פנויים להתמסר לעבודת ה', כשם שירידת המן מן השמים 

נועדה לפרנס את ישראל, כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה.  
פירות ארץ ישראל שהופרשו מהם תרומות ומעשרות דומים למן שירד 

מן השמים 
המן  אוכלי  בין  משווה  שהמכילתא  כותב  תרנ"ו)  (בשלח  אמת"  ה"שפת 
לאנשי ארץ ישראל, מכיוון שאנשי ארץ ישראל אוכלים פירות שהופרשו 
תורה  אין  ולכן  קדושה.  רושם  בהם  ו"נשאר  ומעשרות   תרומות  מהם 
התלויות  במצוות  מתוקן  ומזון  שהמאכל  לפי  ישראל.  ארץ  כתורת 

בארץ...".

תרומות ומעשרות 
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      מנהגי היום
אין מתענים, אין נופלים אפיים ואין אומרים תחנון בט"ו בשבט. אם חל ט"ו . 1

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

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

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

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

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

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

חשש ערלה, מעושרים כדין, ואין בהם תולעים.

מעשרות  בהלכות  בשבט  בט"ו  עוסק  היה  זצ"ל  האדר"ת  הגאון 
בספרו "נפש דוד" (אות טו) מתאר הגאון האדר"ת זצ"ל את סדר יומו בט"ו 

בשבט, ראש השנה לאילן:
"ביום חִמשה עשר בשבט למדתי הלכות מעשר בספר הרמב"ם ובגמרא 
ראש השנה (יד ע"ב) והלאה, וחזרתי לחדש דבר מה כפי ערכי, ויהא חשוב 
כקיום המצווה במעשר אילן, והתפללתי לד' שיזכני באותה המצווה בפועל 
ממש מן התורה. ומאז נראה לי, שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, 
שלא לומר בו תחנון, הוא להזכירנו מצות הפרשת מעשר אילנות, וכדברי 
חז"ל (ספרי דברים, אות מג) על הפסוק (ירמיהו לא, כ): "ַהִּציִבי ָל ִצֻּיִנים... 
ִׁשִתי ִלֵּב ַלְמִסָּלה ֶּדֶר ָהָלְכְּת", וכפירוש רש"י על פסוק: "ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי 

ֵאֶּלה" (דברים יא, יח), וכמו שכתבתי בחיבורי 'זכר למקדש' בס"ד".
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כשט“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. 
וקודם  הקידוש  אחר  בשבט  ט“ו  פירות  לאכול  שצריך  מי  בדיעבד, 

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

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

הסעודה. 

זמן אכילת הפירות  
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פירות  המינים,  משבעת  פירות  הסדר  שולחן  על  מניחים 
העונה ומיני מזונות. יש שנוהגים להניח גם פרי חדש ולברך 

עליו "שהחיינו".

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

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

הנוהגים כדעת הרמב“ם, שמקדימים את הפירות שחביבים עליו כעת. 
כל הקודם בפסוק ”ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן . 3

 - בפסוק  "ארץ"  למילה  הקרוב  כל  אך  לברכה,  קודם  (תמרים)"  ודבש 
חשיבותו גדולה יותר. על כן הזית והתמר קודמים לגפן לתאנה ולרימון, 
מכיוון שהזית והתמר נכתבו מיד לאחר המילה "ארץ" השנייה, ואילו הגפן, 
הראשונה.  "ארץ"  מהמילה  מילים  שתי  בריחוק  נכתבו  והרימון  התאנה 

והגפן קודמת לתאנה, התאנה לרימון והזית לתמר.
אבל . 4 ולתמר,  לזית  קודמים  לפת  או  לתבשיל  העשויים  ושעורה  חיטה 

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

האדמה . 5 פרי  שאם  אומרים  ויש  האדמה,  לפירות  קודמים  העץ  פירות 
חביב עליו מאוד, יש לברך עליו קודם לפרי העץ. 

סדר ט"ו בשבט

"ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון, 
ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש" (דברים ח, ח).
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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')

לוקחים עוגה או עוגייה שעשויה מקמח חיטה  ומברכים לפני האכילה: 

"ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות"

חיטה
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סיפור

מטע הארץ תחילה
ַּבֲחִגיַגת ַמָּטִעים ְּבהֹוד ַהָׁשּרֹון, ִנְתַּכֵּבד ָהַרב קּוק ַּבְּנִטיָעה ָהִראׁשֹוָנה. 

ְּכֶׁשָּקם ְוָהַל ִלְנטַֹע ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹד, ֵעיָניו ָזְלגּו ְּדָמעֹות, ּוָפָניו ָהיּו ְּכַלִּפיד-

ֵאׁש. ְּכֶׁשִהִּגיׁשּו לֹו ֶאת ַהַּמְעֵּדר, ֵסַרב ְלַקְחּתֹו, ִהְתּכֹוֵפף וִטֵּפל ְּבִרְגֵבי-

ָהֲאָדָמה ְּבָיָדיו, ְּכֶׁשֻּכּלֹו ָנתּון ִּבְרָעַדת-קֶֹדׁש.

ַאַחד ַהְּמקָֹרִבים ִהְרָׁשה ְלַעְצמֹו ִלְׁשאֹל ֶאת ָהַרב ַמּדּוַע הּוא ִמְתַרֵּגׁש 

ְסָתם  זֹו  ֵאין  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל,  ְּפִרי  ְוָאַמר: "ְנִטיַעת  ֵהִׁשיב  ְוָהַרב   ,ָּכל-ָּכ

ֶׁשַאף  ָהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ְּבִמּדֹוָתיו  ִהְתַּדְּבקּות  זֹוִהי  ְרִגיָלה,  ַחְקָלִאית  ְּפֻעָּלה 

הּוא ִהְתַעֵּסק ְּבַמַּטע ָהָאֶרץ ְּתִחָּלה".

(מועדי הראי"ה)
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ָ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)

שנוהגים  יש  שעורה.  מקמח  שנאפה  מאפה  אוכלים 
הבירה:  של  ברכתה  משעורה.  שעשויה  בירה  לשתות 

"שהכֹל נהיה בדברו", 
ולכן יש לברך עליה לאחר אכילת הפירות.

שעורה
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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).

זית

לוקחים זית, שנשתבחה בו ארץ ישראל, ומברכים לפני אכילתו
(יש לכוון בברכה גם על שאר פירות העץ): 

"ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ".
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מפרי הארץ
ַּפַעם ָיָצא ָהַרב ָמְרֳּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ"ל ְלִסּיּור ְּבחּו"ל, ְוִדֵּבר ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה 
ֶׁשל ֶאֶרץ- ִיְׂשָרֵאל. ְּבַמֲהַל ַהְּסֻעָּדה ֵהִביאּו ָלַרב ֵזיִתים ָיִפים ּוְגדֹוִלים. 
ָאַמר ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ָלַרב: "ְּכבֹודֹו ִיְטַעם ֶאת ַהֵּזיִתים ַהָּללּו, ֵהם ְּגֵדִלים 

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

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

ֶׁשל חּו"ל...
ָיכֹול  א  ְמאֹד.  ְמֻׁשָּבִחים  ֵהם  ֶּבֱאֶמת   " ְוָאַמר:  ַהֵּזיִתים  ִמן  ָהַרב  ָטַעם 
ֵמֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל".  ֶׁשֵהם  ָּבטּוַח  ְּבחּו"ל.  ְּגֵדִלים  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּזיִתים  ִלְהיֹות 
ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ְּכבֹוד ָהַרב, ַּגם ְּבחּו"ל ְּגֵדִלים ְּדָבִרים ְטִעיִמים". ְוָכל 

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

!ּבֹוא, ָהָאֶרץ ְמַחָּכה ְל

סיפור
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ָ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)

אֹוָתּה  ֶׁשִּתְמְצאּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו ָלֶהם  ָאַמר 
ַּבְּנִטיעֹות,  ְזִהיִרין  ֱהוּו  ֶאָּלא  ִנַּטע,  ְוא  ֵנֵׁשב  ּתֹאְמרּו  א  טּוב,  ָּכל  ְמֵלָאה 
ְנִטיעֹות  ּוְמָצאֶתם  ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם  ְּכֵׁשם  ַמֲאָכל".  ֵעץ  ָּכל  "ּוְנַטְעֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשָּנְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאֶּתם ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם.
(מדרש תנחומא, קדושים סי' ח).  

אוכלים תמר לח או יבש.

ל

מדרש

תמר

ל לל
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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)

 אוכלים ענבים או צימוקים.

גפן
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"ִ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)

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי יֹוָנָתן ֵּבן ֵאְלָעָזר ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ַּתַחת ְּתֵאָנה ַאַחת, ְוָהְיָתה ַהְּתֵאָנה 
ְוָהָיה  ְּדַבׁש,  [ׁשֹוְפעֹות]  ׁשֹוֲאבֹות  ַהְּתֵאִנים  ְוָהיּו  ַטל  ָיַרד  ָיפֹות.  ְּתֵאִנים  ְמֵלָאה 
ָחָלב  ְמַנֶּטֶפת  ְוָהְיָתה  ַאַחת  ֵעז  ָּבָאה  ֶּבָעָפר.  ּוְמַעְרְּבבֹו]  [ָלׁש  ְמַגְּבלֹו  ָהרּוַח 
ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֵמֵעין  ֻּדְגָמא  ּוְראּו  ּבֹואּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַלַּתְלִמיִדים  ְוָקָרא  ִּבְדַבׁש, 
ֵּתַלְכָנה  ְוַהְּגָבעֹות  ָעִסיס  ֶהָהִרים  ִיְּטפּו  ַההּוא  ַבּיֹום  "ְוָהָיה  ,ד):  (יואל  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָחָלב" (תנחומא קדום, תצוה סי' י). 

אוכלים תאנים טריות או יבשות.

תאנה

ללל

מעׂשה ּברּבי יֹונת
מדרש
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רימון

"ֵהֵנצּו ָהִרמִֹנים" 
ֵאּלּו ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשּיֹוְׁשִבים 

ְועֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה 
ְויֹוְׁשִבים ׁשּורֹות ׁשּורֹות 

ְּכַגְרִעיֵני ִרּמֹוִנים. 
(שיר השירים רבא ו' יז')

ּפֹוְׁשֵעי   ָלִקיׁש:   ֵריׁש    ָאַמר    – ג')  ד'  השירים  (שיר    "ַרָּקֵת ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵאין  אּור ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם שֹוֵלט  ָּבֶהן  ק"ו (ַקל  ָוחֶֹמר) ִמִּמְזַּבח  ַהָּזָהב.  
ַמה  ִּמְזַּבח  ַהָּזָהב  ֶׁשֵאין   ָעָליו  ֶאָּלא  ְּכֳעִבי  ִּדיַנר  ַהָּזָהב,  ָעַמד  ַּכָּמה ָׁשִנים 
ְוא ָׁשְלָטה ּבֹו אּור, ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּמֵלִאין ִמְצוֹות ְּכִרּמֹון,  ַעל   ַאַחת   ַּכָּמה  
ְמֵלִאין  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ֵרָקִנין  ֲאִפּלּו     ."ַרָּקֵת ָהִרּמֹון  "ְּכֶפַלח   ֶׁשֶּנֱאַמר   ְוַכָּמה, 

ִמְצוֹות ָּכִרּמֹון (עירובין יט).

אוכלים רימון.
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דבריו של רבי אבא נפסקו להלכה בסדר הברכות בתפילת שמונה עשרה 
גלויות"  "קיבוץ  ברכת  נקבעה  דבריו  פי  על  הגדולה:  כנסת  אנשי  שקבעו 
לאחר "ברכת השנים": "ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? 
ִּתְשׂאּו  ּוֶפְרְיֶכם  ִּתֵּתנּו  ַעְנְּפֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ָהֵרי  "ְוַאֶּתם  ח):  לו,  (יחזקאל  דכתיב 

ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא". (מגילה יז ע"ב). 
"מברך  ברכת  לאחר  ישראל"  עמו  נדחי  "מקבץ  ברכת  את  קבעו  חז"ל 
השנים", משום שכאשר השנים מתברכות זהו סימן שהגיע זמן הגאולה. כפי 
הטעם שכתב המהרש"א (סנהדרין צח, ע"א): "שכל זמן שאין ישראל על 
אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, אבל כשתחזור ליתן פירותיה, 

זהו 'קץ מגולה' שקרוב לבוא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם".

חרוב

ַפַּעם ַאַחת ָהָיה ְמַהֵּל ַּבֶּדֶר, ָרָאה ָאָדם ֶאָחד ֶשׁהּוא נֹוֵטַע ָחרּוב.
ָאַמר לֹו: ֶזה ְלַכָּמה ָשִׁנים טֹוֵען ֵּפרֹות?

ָאַמר לֹו: ְלִשְׁבִעים ָשָׁנה.
ָאַמר לֹו: ְּכלּום ָּבִרי ְל ֶשִּׁתְחֶיה ִשְׁבִעים ָשָׁנה, ְותֹאַכל ִמֶמּּנּו?

ָאַמר לֹו: ֲאִני ָמָצאִתי ֶאת ָהעֹוָלם ַּבֲחרּוִבים; ְּכֵשׁם ֶשָּׁנְטעּו ֲאבֹוַתי ִלי 
ָּכ ֶאַּטע ֲאִני ְלָבַני.

ָאַמר ר' ַאָּבא:
ֵאין ְל ֵקץ ְמֻגֶּלה ִמֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר (יחזקאל לו):

"ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְשׂאּו
ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא".

ְּכֶׁשִּתֵּתן ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ִּפְרָיּה ְּבַעִין ָיָפה ָאז ִיְקַרב ַהֵּקץ,
ְוֵאין ְל ֵקץ ְמֻגֶּלה יֹוֵתר ִמֶּזה. 

 [סנהדרין צח, א: רש"י שם]

חֹוִני ַהְמַעֵּגל ְוֵעץ ֶהָחרּוב
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ְשֵׁקִדים  ַוִיְּגמֹל  ִציץ  ַוָיֵּצץ  ֶפַרח  ַויֵֹּצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה  ָּפַרח  ְוִהֵּנה 
(במדבר י"ז, כ"ג)

ַוִּיְגמֹל - ִמְּלׁשֹון  "ּוְגֻמלֹו ְיַׁשֶּלם  לֹו".  ָלָּמה  ְׁשֵקִדים  ְוא ְּפִרי ַאֵחר?  ֶאָּלא ְּכֵׁשם 
ָאר ֵּפרֹות, ָּכ ָׁשַקד ַאֲהרֹן ְלַהָּצָלָתם  ֵקד ְמַמֵהר ְלהֹוִציא  ֵּפרֹות יֹוֵתר ִמּׁשְ ֶׁשּׁשָ

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ָהָיה,  ֶאְתרֹוג  ַאָּבא:  ר'  ָאַמר  ְוַחּוָה?  ָאָדם  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָאְכלּו  ִאיָלן  אֹותֹו  ָהָיה  ֶמה 
ה ִּכי טֹוב ָהֵעץ" (ָהֵעץ ַעְצמֹו ְוא ַרק ַהְּפִרי), ֵצא ּוְרֵאה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֵּתֶרא ָהִאּׁשָ
ֵאיֶזה ִאיָלן ֶשֵעצֹו ֶנֱאָכל ְּכִפְריֹו? ֵאין ַאָּתה מֹוֵצא ֶאָּלא ֶאְתרֹוג.  (ב"ר ט"ו. ח)  

ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּפִרי ֵעץ ָהָדר", ְמַלֵמד ֶׁשַּטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ָשִׁוים. (סוכה ל"ה)

ָאַמר ַרִּבי ֲחָמא ֶּבן ַרִּבי ֲחִניָנא ַמאי ִּדְכִתיב (שיר השירים ב, ג): "ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי 
קֹוֵדם  ִּפְריֹו  ֶזה  ַּתּפּוַח  ַמה   ,ְל לֹוַמר  ְלַתּפּוַח?  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ָלָּמה  ַהַּיַער" 

ְלָעָליו, ָּכ ִיְׂשָרֵאל ִהְקִּדימּו ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשָמע. (שבת פ"ח, ב)

אתרוג

שקד

תפוח
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שירת העשבים
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ְמַסֵּפר: ִּבְׁשַנת ַתְּרָס"ה, ָזִכיִתי ַלֲעלֹות ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש 
ָהַרב  קּוק.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ּוָפַגְׁשִּתי  ְּבָיפֹו, 
ָיָצא  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  תֹוָרה.  ְּבִדְבֵרי  ְוׂשֹוַחְחנּו  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ִקְּבָלִני 
ֶדה, ַוֲאִני ִהְתַלּוֵויִתי ִאּתֹו.  ַּבֶּדֶר ָקַטְפִּתי ֵאיֶזה ֵעֶׂשב  ַרֵּבנּו, ְּכֶהְרֵּגלֹו, ְלַטֵּיל ַּבּׂשָ
אֹו ֶּפַרח. ִ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".
אֹוֶמֶרת  ַהְּבִריָאה  ָּכל  סֹוד,  ֵאיֶזה  לֹוֶחֶׁשת  ֶאֶבן  ָּכל  ָּדָבר,  אֹוֵמר  ֵעֶׂשב  ִציץ  ָּכל 

ִׁשיָרה...
(מתוך הספר "איש צדיק היה")

לוקחים בוטנים או מיני ירקות ומברכים:

"ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה"

על פרי חדש מברכים:

ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּו"
ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה"

ירקות

סיפור

 *לא ניתן לברך "שהחינו" על אתרוגים כיוון שכבר ברכו עליהם בסוכות.
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חתימת הברכה

להזכיר . 1 צריך  המינים,  משבעת  ישראל  ארץ  פירות  האוכל  כל 
פירותיה“  וחותם ”על  ישראל,  ארץ  של  שבחה  אחרונה  בברכה 

(זיתים, רימונים ותמרים, רובם מגידולי 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).
יחתום . 3 מחו“ל,  וגם  מהארץ  גם  המינים  שבעת  פירות  אכל  אם 

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

המינים. 
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ברכה מעין שלוש
לבני אשכנז (עפ"י נוסח ספרד)

ָּברּו ַאָּתה יי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם,

ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ַהּׂשָ ְּתנּוַבת  ְוַעל 
ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם (ָנא) 
יי ֱאֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוֶד. ְוַעל ִמְזְּבֶח. ְוַעל ֵהיָכֶל. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ְונֹאַכל  ְּבִבְנָיָנּה  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְלתֹוָכּה.  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה 

ה ּוְבָטֳהָרה.   ִמִּפְרָּיּה ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכ ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ

בשבת מוסיף: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶּזה; 

בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום רֹאׁש חֶֹדׁש ַהֶּזה; 

בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה; 

ביו"ט: ְוַשְׂמֵחנּו ְּביֹום ַחג (פלוני) ַהֶּזה. 

ִּכי ַאָּתה יי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְל ַעל ָהָאֶרץ

ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

על פירות משבעת המינים:על היין: 

ַעל ָהֵעץ ְוַעל 
ְּפִרי ָהֵעץ:

על חמשת מיני דגן:

ַעל ַהִמְחָיה 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

על פירות משבעת המינים:על היין:  על חמשת מיני דגן:

ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן (בא''י ַגְפָנּה)
ָּברּו ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ

ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן (בא''י ַגְפָנּה)

ְוַעל ַהֵּפרֹות (בא''י ֵּפרֹוֶתיָה)
ָּברּו ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ

ְוַעל ַהֵּפרֹות (בא''י ֵּפרֹוֶתיָה)

ְוַעל ַהִּמְחָיה. ָּברּו ַאָּתה יי, 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל 

ַהַּכְלָּכָלה. 
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ברכה מעין שלוש
עפ"י נוסח עדות המזרח

ָּברּו ַאָּתה יי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם,

ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ַהּׂשָ ְּתנּוַבת  ְוַעל 
יי  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ְוִלְׂשּבַֹע  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלָּת 
ֱאֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ְוַעל ַהר 
ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה   .ֵהיָכָל ְוַעל   .ִמְזָּבָח ְוַעל   .ְּכבֹוָד ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון 
ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה. ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה 

ה ּוְבָטֳהָרה.    ּוְנָבְרָכ ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ
בשבת מוסיף: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶּזה; 

בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום רֹאׁש חֶֹדׁש ַהֶּזה; 

בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה; 

ביו"ט: ְוַשְׂמֵחנּו ְּביֹום ַחג (פלוני) ַהֶּזה. 

ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְל (יי ֱאֵהינּו) ַעל ָהָאֶרץ

ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל 
ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

על פירות משבעת המינים:על היין: 

ַעל ָהֵעץ ְוַעל 
ְּפִרי ָהֵעץ:

על חמשת מיני דגן:

ַעל ַהִמְחָיה 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

על פירות משבעת המינים:על היין:  על חמשת מיני דגן:
ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן (בא''י ַגְפָנּה)

ָּברּו ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ
ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן (בא''י ַגְפָנּה)

ְוַעל ַהֵּפרֹות (בא''י ֵּפרֹוֶתיָה)
ָּברּו ַאָּתה יי, ַעל ָהָאֶרץ

ְוַעל ַהֵּפרֹות (בא''י ֵּפרֹוֶתיָה)

ְוַעל ַהִּמְחָיה. ָּברּו ַאָּתה יי, 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה ְוַעל 

ַהַּכְלָּכָלה. 

על פירות האילן חוץ מז' מינים ופירות האדמה וירקות ועל כל המשקין ועל דבר שאין גידולו מן הארץ מברכין 
אחר אכילתן "בורא נפשות":

ָּברּו ַאָּתה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן ַעל 
ָּכל ַמה ֶׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי. ָּברּו ַחי ָהעֹוָלִמים:
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במעבדת  שנעשו  מבדיקות  המינים  בשבעת  החרקים  נגיעות  נתוני  להלן 
החרקים של מכון התורה והארץ בשנים האחרונות. 

א.  הנגיעות הגבוהה ביותר היא בתאנים: כ-25%; בכל שקית תמרים (250 
גרם) נמצאו חרקים. בתמרים יבשים אחוז הנגיעות קרוב ל-10%. במשמש 
שנים  לעומת  חרקים  יותר  השנה  התגלו  בצימוקים  כ-3%.  הנגיעות  רמת 
קודמות. נגיעות החרקים היא בעיקר בצימוקים השחורים, ואילו בצימוקים 

הבהירים נמצאה כמות קטנה יותר של חרקים. 
שהאחסון  במקומות  מתרבים  שהחרקים  עולה  הנתונים  מניתוח  ב. 
(באחת  המדף  על  רב  זמן  נמצא  שהמוצר  או  טובים  בתנאים  איננו  בהם 
מחברות השיווק נמצאו משמשים שנגועים באלפי אקריות שקופות). לכן, 
יש להשתדל לקנות מוצרים איכותיים שאוחסנו במקומות בעלי תחלופת 

פירות גבוהה. 
ג. מבדיקת מקום הימצאות החרקים בפירות עולה שיש חרקים שנמצאים 
לכן,  בשטיפה.  אותם  להסיר  ואפשר  הפרי  של  החיצונית  השכבה  על 
מומלץ מאוד לשטוף את הפירות במים חמים לפני הגשתם, כדי להקטין 

את נגיעות החרקים בהם. 
ד. דרכי בדיקת חרקים בשבעת המינים:

זית - אם יש כתמים חומים או שחורים שלא נוצרו מלחץ, או נקב . 1
קטן, יש לחתוך את הזית ולוודא שאין בו נגיעות. 

לבדוק . 2 צורך  ואין  שלם,  שהוא  לבדוק  יש  לח,  התמר  אם  תמר – 
בדיקה נוספת. אם התמר יבש, יש לחתוך אותו לאורכו, להוציא 
את הגרעין ולבדוק את שני צדדיו. אם נמצאו פירורים קטנים או 
חורים, יש לחתוך את האזור הנגוע או להשליך את כל התמר. עם 
זאת יש לדעת שבתמר יש לִעתים סּוכרים שנראים כמו גבישים 

לבנים, אך הם אינם חרקים. 
צימוקים – יש להשרותם במים חמים, ולאחר שהצימוק מתרחב . 3

יש לבחוש את המים ולבחון אם יש חרקים שצפים בהם. 

נספח: בדיקת חרקים בשבעת המינים ובפירות יבשים
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תאנה – בתאנה יבשה מצויים חרקים, ומכיוון שבדיקתה קשה . 4
לאכול  רוצים  זאת  בכל  אם  מאכילתה.  להימנע  עדיף  מאוד 
קפליה  בכל  היטב  אותה  לשפשף  אותה,  לשטוף  יש  תאנה, 
מקום  את  להסיר  התאנה,  את  לחתוך  מכן  ולאחר  החיצוניים, 
החתך, ולבדוק את מרקמה. אם יש חלק בתאנה כהה או שחור 

מן הרגיל, יש לחתוך אותו ולהסירו. 
רימון – אם יש בקליפתו נקבים או שיש לה גוון כהה, יש לפותחו . 5

בנוגע  נגיעות  חשש  שיש  חלקים  נמצאו  אם  היטב.  ולבודקו 
שלא  לב  לשים  יש  הרימון  בבדיקת  אותם.  להסיר  יש  אליהם, 

יידבקו כנימות שדבוקות לקליפת הפרי על הידיים.  
כדי . 6 שבת,  בערב  ממזיקים  פירות  ולשפשף  כנימות  להסיר  יש 

לא לעבור על איסור בורר. מותר לשטוף את הפירות מריסוסים 
ומאבק בשבת, אם השטיפה סמוכה לאכילה. 

שהחרק . 7 המקום  את  לחתוך  יש  בשבת,  בפרי  חרק  נמצא  אם 
היה בו עם חלק שראוי לאכילה, כדי לא לעבור על איסור בורר.
"יֹאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּו" (תהלים כב, כז)
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08-6847325 :   
 talyah@toraland.org.il  |  www.toraland.org.il
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