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 עניני ט"ו בשבט ואכילת פירות 
 'ארץ ועל פירותיהעל ה '  - ברכת מעין שלש

בברכה אחת מעין שלש של פירות  (  רח סעיף י  ס')   ו"עשהתב  כ
דחוצה לארץ חותם על הארץ ועל הפירות; ובארץ ישראל חותם 

, חותם "ל אוכל מפירות הארץ ועל הארץ ועל פירותיה; ואם בח
 . יהג"כ על פירות

ברורהוכתב   נב  )שם  המשנה  פירותיה (  ס"ק  לומר  יכול  שאין 
כיון שאינם מפירות של א"י ואפילו הובאו לא"י ואכלן שם כיון 

 .[וא"ר ולת תמידעשגדלו בחו"ל ]
", הסתפק  ה"על פירותיחוץ לארץ  על פירות  אם בירך    דיעבד:ב

השולחן  ב  הקצות  יצא  אם  ה(  ס"ק  בדה"ש  ס  וכן )ס'  דיעבד, 
דושי בתרא( וכתב שמסתבר חי)  הגרח"פ שיינברג זצ"ל ק  הסתפ

)ס'    על ברכת מעין שלושבס' דברות מרדכי    ע'. ודיעבדשיצא ב
 . "שצא בדיעבד עימדינא מה שהאריך לבאר שב( 

ישראל:   ארץ  ברורה  ה  כתבספק  נד  )שםמשנה  בספק    ( ס"ק 
כשאוכל  וה"ה  הפירות  על  יאמר  לא"י  הסמוכה  בחו"ל   כגון 

באו מחו"ל יברך בא"י ואינו יודע אם הם מפירות הארץ או שהו
 .ג"כ על הארץ ועל הפירות

בא"י המסופקים  ממקו א  :מקומות  פירות  אכל  שכבשו ם  מות 
[, כתבו מהגליל והגולן  חלקים]ל  עולי מצרים ולא כבשו עולי בב 

אדמת  )ס"ק נט( בשם  והכף החיים)ס' רח ס"ק יא(  ףהברכי יוס
' או ם 'ועל הפירותרך עליהם לבהפוסקים א   החלקו בזשנ  דשקו 
פי'וע ם ך עליהרלבכתבו, שיש    רי הארץספר פרותיה', ובשם  ל 

  'על הארץ ועל הפירות'.
ובבתי אריזה של   :בד"ץ עדה החרדית  תבהשגח  תמרים היות 

ל ע"כ מספק יש לברך "ם גם מאיזור חוהתמרים אורזים תמרי
  מדריך הכשרות)  הבברכה האחרונה ועל הפירות ולא על פירותי

 . (של הבד"ץ
זבתקו   ביםנע מיובאים    ו:פה  זו  ונמכרים   מחו"ל  ענביםבעונה 
מכירות  ב וכדו'(  הרבה  אפריקה  )מדרום  ה ברכהשכונתיות 

 ץ ועל הפירות.האחרונה כנ"ל על האר
וחו הארץ  פירות  לארתערובת  לארץ   :ץץ  חוץ  מפירות  אכל 

תיה משום וכזית מפירות ארץ ישראל חותם על הארץ ועל פירו
אורחות  )שזו היא חתימה יותר חשובה ויש בכלל מאתיים מנה  

בשם  רבינו   קניבסקי  צא  הורה    זצ"להגרי"י  הגרי"ש וכן 
ירור הלכה בשם בעיין    (55עמ'    ת הברכהס' וזא)  אלישיב זצ"ל

 .וט

 ' על המחיה ועל הכלכלה'סח נו
ברורההלשון   נ  משנה  ס"ק  רח  לסיי)ס'  ועל  (  הארץ  'על  ם 

הציון בו '.  חיההמ נבשם  )  שער  שדעת  ס"ק  הביא  המג"א ( 
הכלכלה'  לסיים[  והלבוש] ועל  המחיה  נוסח 'על  שהובא  וכמו   ,

ואבודרהם,   בטור  העתיקו  המ"בוכתב  זה  שהיא  משום    שלא 
עליה   וכבר השיג  יחידאה  יוסףהבידעת  בספר מקור חיים ו .  ת 

מליסא הוא    להגאון  סופר  שטעות  אברהםכתב  במה   במגן 
הכלכ ועל  בספר  שסיים  וגם  רב לה,   הגר"א בהנהגות    מעשה 

יד הו   .סידור הגר"זבכן  ומשמע גם כן שלא יאמר ועל הכלכלה.  
שהעתיקו   אפרים מעתיקים  איזה  שראה  מחמת  בספק  נשאר 

אברבהנוסח   ולבושכהמגן  ברורה הוהכריע  ,  הם   לסיים  משנה 
ג בני ן מנהוכ  )רח סע' א(.  בערוך השולחן וכ"כ    .רק על המחיה

 פמ"ו מה(. ון יצלאור ספרד )
'ו  לחתום  שאין  הכלכ טעם  המלךע'    לה':על  גן  לבעל )  בספר 

ורדים קמח  הגינת  לאלפים"ובספר    (סימן  הפלא )  חסד  לבעל 

דאין   ((זס' רח ס"ק נ  בכף החיים)הו"ד    יא  ס"ק רח  סימן    יועץ
ב הכלכלה'לחתום  ב  'ועל  חותמין  דאין  דקי"ל   שתים, משום 

 כמבואר בגמ' ברכות דף מט ע"א.
 ות[. כיביאר הדברים בארש (ס' ג) מרדכי רותבבס' ד ]וראה

שו"עבתב  כמאידך   סח("נפ)  קיצור  הכלכלה' חתום  ל  א  'ועל 
 .המג"א והלבושוכדעת 

רבינו כתב  ו צב(  בארחות  אות  קניבסקי    )ח"א   זצ"ל שהגרי"י 
מר ונאכל מפרי' כנוסח הכתוב בסדור ספרד וא'  על המחי  בירך

ברך ה אמנם כשעל הכלכלתם על המחי' ווח  ו' ונשבע מטובה וכ
א בצבור  ובקול  המחי'  על  בקול  הכלכלה מר  ועל  בלחש  סיים 

 . עכ"ל  שלא ישמעו
 בסוף הברכה   כלה''על הכללסיים    הגר"מ פיינשטיין זצ"לונהג  

היה] הברכה[  מוסיף  ולא  שאינ  באמצע  מפסכיון  זה ו  ע"י   יד 
  .אח"א עמ' נה(  מסורת משה)

בשם   זצ"להגריוהובא  אלישיב  משה  ויששו"ת  )   "ש  ח"ב מע 
 הכלכלה'. עמ' פא( שיש לומר 'ועל
ן ע"על הכלכלה זאגט מ  סייםמות היה לומנהג פולין בכמה מקו

[ אומרים" נישט"  אין  הכלכלה  הע'  )  הברכהשערי    ["על  פי"ד 
 . הגר"ש וואזנר זצ"ל( בשם סח

זצוק"ל עובדא שאחד   ומרן החזו"א  והוי  על הכלכלה  לא חתם 
ל בהאי  החזו"א  מרן  לפני  צריך "ישנא  חתם  לא  הכלכלה  ועל 

לו מרן    "לומר לא צריך מדוע אתה אומרו'ואמר  ארחות  )  'אם 
 שם(.  רבינו 

ו ובשו"ת   עה(  הגותהנתשובות  ס'  שעושים   )ח"ג  שיש  הביא 
שאומר לאחר  "וע הפסק  אומרים  ואח"כ  המחיה"  "ועל  ל ים 

 הכלכלה ספק". 
המחיה': 'על  על  אמן  מרדכיע'    לענות  ולמאי )שם(    בדברות 

לחתדקי" דאין  כתב  ל  בעל הכלכלה  לדוד)  האדר"ת ום   תפילה 
קפג אחר   (עמ'  תיכף  אמן  יאמר  כן  שחותם  באחד  שומע  דאם 

דבמק"א   שם  והובא  כא  הברכה  נגמרה  כבר  דהא  המחיה  ועל 
אמר אחד בחתימת מעין זצ"ל    הנצי"בוז"ל לפני    האדר"תכתב  

ז"ל   ואמר הוא  ועל הכלכלה  על הקלקלהאין משיב'ג'  לשון   'ין 
 . עכ"ל ידף מ' בע"ז הג

שליט"א מהגרשמענו  ו קנר  'אמן'  נוהגשלמעשה    "י  לענות  ים 
 לאמירת 'אמן'(. הפסק 'ועל הכלכלה' בסוף הברכה )כיון שאין 

 ופירותולעים ורר בתב

 ניקוי מתולעים בשבת
בטנים שאלה  / שקדים  מבין  תולעים  להסיר  מותר  האם   :

 ת?בשב
להסיר   אסור ן  אסור לברור פסולת מאוכל בשבת. ולכ  :תשובה

וכן   ממאכל,  מבין אסור  תולעים  הנגועים  הפירות  את  להוציא 
הפ את  לאכול  כוונתו  אם  אפילו  מיד הטובים,  הטובים  ירות 

ח  מ"ב) וכ"ש שאסושי"ט ס"ק  זה (  יתליעו  ר לבררם כדי שלא 
אפילו מוציא (  ח"א פי"א סע' ב  בדיקת המזון כהלכתה את זה )

והיואת הפירות הטובים מתוך הנגועים   נחשב לבורר לאחר ת 

 
האומרים לחוש לדעות  העיר ת"ח א' שמי שנוהג לומר 'על הכלכלה'    א

ישים לב שלא יבוא לידי    ,[ודעימיה  שצריך לאומרו ]שלא כדעת המ"ב
' 'על הפירות', שאז אין לו לומר    הגפן' אופרי  על  קלקול כשאומר גם 

ב  הפסק  שה"ה  הכלכלה  העל  שנמנעו  טעם  ומ  ברכה.אמצע  יש  זה 
 אומרו. קל לטעות בזה למי שרגיל ל'על הכלכלה' כי ר מלומ

 

 נין הלכה לע
 ט"ו בשבט ברכות,  'בהל שיותרות מעעה

 404גליון   שהמעיו לוך עלד ולא לסמבלב יןהמעילב   ר ון זה מודפס לעוריל ג

   גשפ"ת שלחב ס"דב



 
( משולשזמן  הפירות    איל  את  להוציא  מותר  אך  לו(  סע'  פ"ו 

 . ( שו"ע סי' שיט  )ע' כלם מידהטובים מבין הנגועים, על מנת לא
ב  ענבים  אשכול  ענבים    : מיםלהשרות  אשכול  להשרות  אסור 

 .  בבתוך כלי עם מים או מי סבון ע"מ להסיר את התולעים

 גרעיני פירות בורר ב
בשביל לאחר זמן או בכלי   פסולת, והבוררם  פירות הםגרעיני ה
חייבהמיועד   הפסולת[    לזה,  מתוך  האוכל  מוצאי  אם  )ע'  ]גם 

 בורר פ"ו ס' מט עמ' פ  איל משולשע"ע וס' שכא ס"ק פד(. ) מ"ב
 פ' יג(. 

אכילה: בשעת  הגרעין  ברורהלדעת    הוצאת  בשם   המשנה 
דו לאכלו חז הפרי בימותר להוציא הגרעינים בשעה שאו  הפמ"ג

ילה שום דבשעת אכדהטעם הוא מ  (ס"ק צח)  בשער הציון ע"ש  ו
לברור   מותר  שכתב  ממש  וכמו  ס"ד )  בבה"להפסולת,  שיט  ס' 

 . גהרמב"ןבשם  (ד"ה הבורר
ואפשר שאף סמוך לסעודה מותר לברור הגרעינים, שכיון שאי 

 ס"ק צט(. שער הציון אפשר באופן אחר זה דומה לקליפות )
איש  אכן נדוס)  החזון  ואפילו   דהחמיר  ("ס  הגרעינים,  לברור 

יפכשאוחז   יעשה?  וכיצד  לאכלו,  בידו  או הפרי  השזיף  תח 
)אם   התמר, יאחז בגרעין בידו האחת, ובידו השניה ימשוך הפרי

 .אפשר בדבר ראה בהערה(
)שם( אבל יש לעיין   באיל משולש: כתב  גרעיני ענבים ותפוזים 

)ובגרעיני ענבים, תפו דרך נראה גם זיתים( שהזים, קלמנטינות 
לפ  הגרעין  עם  הפרי  בזה להכניס  ]ויש  דאסור  מסתבר  בזה  ה, 

קודאיס בידו  הגרעין  להוציא  תורה[  כאן ור  דל"ש  הסעודה,  ם 
הטעם דא"א בענין אחר, כן נראה לי אמנם ההיתר של מיד לפה 

 שייך גם בזה. 

 שבת לפני ט"ו בשבט 

 ט"ו בשבט סמוך לשבת
ב': ביום  בשבט  שט"ו  לע  השנה  ט"ו יש  פירות  קנו  אם  יין 

בשבט לפני שבת, האם ראוי לטעום ט"ו בשבט כבר בשבת אם 
וא עונג בשבילו דיש פוסקים שמצות עונג שבת הוא מצוה של ה

, משא"כ להרבות בפירות בט"ו בשבט אינו אלא מנהג )ע' התורה
 ס' קלא ס"ק לא(. מ"ב

ינו מן ט"ו בשבט על שולחן שבת, אועכ"פ אם כבר הניחו פירות  
 הראוי להסיר הפירות מהשולחן כדי לשמור הכל לט"ו בשבט.   

 סדר קדימה בברכות 
    .כה( -ריא ס"ק כד  מ"ב): מזונות, הגפן 

 בפירות שברכתן בורא פרי העץ א( שבעת המינים: 
   ריא :ד(.  שו"ע) ( רימון5( תאנה 4( ענב 3( תמר 2( זית 1 

  ס"ס ל"ה((. "ב מ)ב( שלם ג( חביב )מה שחביב עליו בדרך כלל 
האדמה   בורא  ואם  האדמה  פרי  לבורא  קודם  העץ  פרי  בורא 

דם לבורא פרי העץ, אפילו השני ממין שבעה  הוא חביב הוא קו 
  .ושם(מ"ב  )ע'

 

 
אם החרקים מתים אסור לשטפם משום בורר כנ"ל, ואם החרקים   ב

ם וימותו ע"י השטיפה יש גם איסור נטילת נשמה, היות והורג את  חיי
)פי"ג   שש"כ  מח(  ס"ק  שט"ז  )ס'  מ"ב  ס'    הערההחרקים  ע'  וכן  קג( 

 (.6בדיקת המזון כהלכה )שם הערה 
משולשוע'    ג יג    באיל  ש  רההעפ'  על   שהבה"לאע"פ  יט  סמך  לא 

ורק  הרמב"ן מתוך)  בבבה"ל,  ד"ה  למחות  (שם  שאין  בגרעינים ,  כתב 
מצדד אף סמוך לסעודה מותר )ע"ש(, בזה בודאי יש לסמוך    שהפמ"ג

שלא יסתרו זא"ז. וע'    המ"בהנ"ל, כן נראה לי ליישב דברי    הרמב"ןעל  
א שחילק  ]אל  הבן איש חיר זה בשם  כתב הית ס"ק מח ש  בכף החיים

כתב היתר  ס' קכה    בקצות השולחןבין גרעין אחד לכמה גרעינים[, וכן  
 .הצ"צזה בשם 

ע"ש בס' נ"ד ס"ק ב הסתפק בדבר ובס"ק ה נקט להחמיר, וזה רק    ד
שאינו   כגון  אחר  בענין  אפשר  כשאי  אבל  אחר,  בענין  שאפשר  באופן 

בדבר  אחיזתו רפויה אין איסור  ל מפני  מספיק לאחוז הגרעין והוא נופ
 )שם(. 

שבת    ה עונג  מצות  עיקר  רמב  ס'  שבת  הלכות  ריש  ברורה  במשנה  ע' 
הנביאים,   ידי  על  לנו  ויש נתפרש  עונג".  לשבת  "וקראת  וכמו שנאמר 

 פוסקים )רמב"ן פ' אמור( דעקרו מן התורה. 
והפרי העץ אינו שלם בשער הציון    ו )ריא  ואם מין האדמה הוא שלם 

גרגיר]מסתפק בדבר,  ס"ק ה(   ויברך    [אפונה אחד וחתיכת תפוח  כגון 
 (.125על איזה מהם שירצה )עיין ספר וזאת הברכה פרק יג עמ' 

 שאלה מצויה ב'סעודת ט"ו בשבט' 
שיש לפניו תמר ובננה, והבננה  מי  מי שיש לפניו כמה פירות:   

ין הוא שצריך לברך על )בדרך כלל(, הרי הד הוא יותר חביב עליו 
'חביב'   שזה  וכנ"ל(.    מ"ב)הבננה  לה  גם אך  ס"ק  לפניו  יש  אם 

, אז צריך לברך יותר חביב מבננה  או תפוז שזה בשבילו   תפוח
ל כיון שיש  ומאידך,  ו תמר שזה ממין שבעה על התפוח קודם, 

להקדימו   צריך  קודם(,  אז  שבעה  מין  העץ,  שניהם  אין )היו  אך 
 שהבננה חביב וכנ"ל, והוה גלגל החוזר.  להקדים התמר לבננה,

 הלהזכירנו הלכותי –טעם שקבעו ט"ו בשבט ליו"ט 
אדר"תכתב   דוד)  הג'  ט"ו  בנפש  בשבט   (  הנהגה  ט"ו    "ביום 

ע"ב י"ד  ר"ה  ובמס'  הרמב"ם  מספר  מעשר  הלכות   למדתי 
מה   דבר  לחדש  וחזרתי  כקיום   –והלאה,  חשוב  ויהא   כערכי, 
והתפללת אילן,  במעשר  המצווה המצוה  באותה  שיזכני  לד'   י 

 נים קבעו יום בפועל ממש מה"ת. ומאז נראה לי שמה שהראשו
ל מצוות זה  להזכירנו  הוא  תחנון,  בו  לומר  שלא  טוב,    יום 

 הפרשת מעשר אילנות וכו' ".

 ו בשבט "ערלה בטקביעות זמן  
)ב  2.5אדם נטע אילן לפני    שאלה: האם מותר   (ט"ו באבשנים 

 .ע רבעיר פדיון נטו בשבט לאחבליל ט" הכול מפירותילא
ערלה. איסור  אסורים ב  בליל ט"ו בשבט עדייןת  הפירו  שובה:ת

שחנטו מליל ט"ו בשבט ואילך כשרים לאכילה,   רק פירותדהרי  
הוא חנטה  בגיד  והרי  מוקדם  הראוי שלב  פרי  וכל  הפרי,  ול 

בשבט כבר חנט לפני ליל ט"ו בשבט, ונמצא    לאכילה בליל ט"ו
 ערלה.  ןעדיי םהשהפירות 

גידולו לאחר פי שעיקר  על   ופרי שחנט בתוך שנות הערלה, אף 
 (. יו"ד ס' רצד סע' ד שו"ע)מיכן, אסור הוא משום ערלה 

חנטה: הפרח, כשכבר  שיעור  נפילת  השלב שלאחר  היא   חנטה 
הפרי   "סמדר")ניכר  זה  שלב  נקרא  זיתים (בגמרא  בענבים,   . 

יותר  וחרובים, מאוחר  בשלב  אי)  ז( החנטה  ערלה  שחזון   חדיני 
 ערלה פ ב סע' ב(. משפטי ארץאות ו', 

 בהזכרת יציאת מצרים בלילה   ין נשיםעוד בענ
שניחו )  זצ"להגר"נ קרליץ  שוב הראנו בשם   ברכות  ומזוזה    ט 

הנ"ל יוצא שאשה שאינה מתפללת    המג"אלפי דברי  ( שעמ' שצג
כלל תפילה ערבית מ"מ יש לה לומר ברכת אמת ואמונה וברכת  

ו הזכרת  השכיבנו  מצות  לקיים  בכדי  עשרה  שמונה  ללא  אף 
 . רים בלילהיציאת מצ

יר לומר בשעת ק"ש כן נראה למעשה שראוי לנשים להחמכתב  ו
שעל המטה ברכת אמת ואמונה והשכיבנו כשיטת המג"א אבל 
דס"ל  אריה  השאגת  שיטת  משום  בזה  לחייבם  אפשר  אי 

   עכ"ל. דפטורות ממצות זכירת יציאת מצרים
י פסוק    לומר  תוכולועכ"פ  ברורהע'  )איזה  ס"ק    משנה  סז  )ס' 

 [. כן]מ"מ לא נהגו  .((ג

 קריעת ים סוף בתפילההזכרת 
כתב הטור בשם הירושלמי   (סו ס"ק נג  ס')משנה ברורה  ה כתב  

ים  וקריעת  ומלכות  מצרים  יציאת  ויציב  באמת  להזכיר  צריך 
ע ברשב"א ברכות י"א דלעכובא ומשמסוף ומכות בכורות עי"ש 

 . טלו דיעבדהוא אפי
 
 
 
 
 

 
מאוחר   ז והוא  בוסר,  הוא  בענבים  ו', שהשיעור  אות  ערלה  דיני  איש  חזון  ע' 

מסמדר. אמנם אין ידוע מתי הוא בוסר בענבים, כמבואר בשו"ע ס' רב סע' ב 
ח ) רבינו  וצ"עראה  ע"א,  נג  פסחים  משינצו (ננאל  השיעור  בזיתים  )משיגדל   . 

עליהן   ע  –העץ  נג  פסחים  כעין  רש"י  בהן  )משירשו  משירשן  בחרובין  "א( 
 רש"י שם ע"ב(.  –שרשרות של חרובין 

 ע"ש שביאר מדוע כאן הזמן הקובע הוא חנטה ולא עונת המעשרות, אע"פ   ח
 לשיטת הרמב"ם. שעונת המעשרות הוא הזמן הקובע לשנות המעשר 

כתב    ט )שםהמ"עוד  ע(  ב  י"ד  מברכות  בעי  וצ"ע  והא  בגמרא  "ב 
אדכורי וכו' ושרנו לך ר"ל מי כמוכה עד סוף הברכה וכפרש"י דלפ"ז ל

חסר מכות בכורות ודוחק לחלק בין שחרית לערבית ואולי נוסח אחר  
מירושלמי  וגם  בכורות  ג"כ ספור מכות    היה להם בסוף שהיה בתוכו 

פ"א וצ"ע   ברכות  עי"ש  לכתחלה  רק  דהוא  קצת  משמע  ו'  הלכה 
 עכ"ל. למעשה
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