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מקורות: מנהגי חמשה עשר בשבט: שו"ע או"ח סקל"א ס"ו, סתקע"ב ס"ג. מ"א סתקע"ג סק"א. סידור אדה"ז לפני 
"למנצח". אגרות קודש חכ"ב ע' קנב. וראה שיחות קודש תשל"ט ח"ב ע' 143. שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 238. 

התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 914. לקו"ש חכ"ו ע' 412. סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 244. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 209 וע' 220 
ואילך. סה"ש תנש"א ח"א ע' 298. לוח כולל חב"ד. וראה בהרחבה 'הלכה למעשה – מועדים' בהוצאת מכון הלכה חב"ד 
חנוכה ופורים פט"ז. סדר הקדימה בברכות: שו"ע אדה"ז או"ח סי' קסז ס"ג, סי' קסח ס"א וסר"ו ס"ג. סדר ברכת הנהנין 

פרק י. וראה בהרחבה 'הלכה למעשה – מועדים' בהוצאת מכון הלכה חב"ד חנוכה ופורים פל"ג.

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל חמשה עשר בשבט תשפ"א

מנהגי חמשה 
עשר בשבט

   •  אין אומרים תחנון בחמשה עשר בשבט, ולא במנחה שלפניו.   •  אין מתענים בחמשה עשר בשבט. ואף חתן 
וכלה אינם מתענים בו, אלא מקדימים ומתענים ביום שלפניו.   •  יש להוסיף בצדקה בחמשה עשר בשבט.   •  
נוהגים ללמוד ולחזור ענין בתורה – מרבותינו נשיאינו או מהדורות שלפני זה – הקשור לתוכנו של היום. בכמה 

קהילות נוהגים לומר ליקוט מתנ"ך וזהר כו', ענינים המדגישים את מעלת פירות האילן, אך אינו מנהג חב"ד.

מנהג אכילת 
הפירות

  •  מנהג ישראל להרבות ביום זה באכילת מיני פירות של אילנות, ובפרט ענבים, תאנים, רימונים, זיתים ותמרים 
)מיני הפירות שבשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל(. כמו כן נוהגים לאכול חרובים.  •  נוהגים לאכול 

פירות בשיעור החייב בברכה אחרונה ]לפחות כזית )27 סמ"ק([.  •  כשיש לפניו פירות שלמים יש לברך על השלם. 
אך בפירות הטעונים בדיקה אין לברך עליהם לפני בדיקתם, ואם כבר ברך יבדקם ויאכל.  •  יש לעורר את הילדים 
אודות קיום מנהג אכילת מיני פירות, ובפרט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כולל גם – להסביר להם )בסגנון 
המתאים להם( תוכן הענין של "ראש השנה לאילן", צמיחה וגידול בכל עניני יהדות, תורה ומצוותיה, להיות אילנות 

עושי פירות טובים.  •  אין מדייקים לקיים את מנהג אכילת הפירות דוקא ברבים. על-פי רוב עושים זאת כל 
אחד בביתו יחד עם בני ביתו. למעשה לא בכל שנה כ"ק אד"ש מתוועד בחמשה עשר בשבט, אך בשנים שבהן ערך 
התוועדות בחמשה עשר בשבט – אכל פירות בהתוועדות, ואף הביע את רצונו שיגישו פירות עבור המשתתפים. 

סדר הקדימה 
בברכות

ברכת הפת קודמת לכל הברכות.. 1
כשלא אוכלים לחם, יש להקדים את ברכת-. 2

"מזונות" על מאפים העשויים א( מקמח חיטה )או 
כוסמין(. ב( משעורה, שבולת שועל, או שיפון.

 ברכת "בורא פרי-הגפן" קודמת לברכת . 3
פירות שבעת-המינים. 

ברכת העץ על אחד הפירות משבעת המינים, . 4
ובברכה זו יפטור את יתר הפירות. מבין פירות 

שבעת המינים שלפניו, יברך על הפרי הקרוב ביותר 
למלה "ארץ" שבפסוק, כך שהסדר הוא: א( זיתים, 

ב( תמרים,  ג( ענבים, ד( תאנים, ה( רימונים. 
אחר-כך יברך על יתר המאכלים, כשתחלה יקדים . 5

ברכת "האדמה" ולבסוף "שהכל". 

כללים חשובים:
קדימת "המוציא", "מזונות", "גפן" חלה גם 

כאשר מחבבים יותר את המאכל האחר.
ברכת הזית קודמת לברכת "מזונות" על 

מאפים הנעשים משעורה. 
מצוה מן המובחר לברך על דבר שלם, 

בין בפת ובין בשאר דברים, אף שהפרוס 
חביב מן השלם.

על-אף שברכת פירות שבעת-המינים 
קודמת לברכה על פירות אחרים, 
 כשהאדם מחבב יותר את הפירות 
האחרים יכול לברך קודם עליהם.

עריכה: הרב שמואל מקמל. 
הגהה: הרב משה קורנוויץ.
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