
 

  

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" ראש השנה"ו בשבט הוא "יום ט. א

ואשר על כן מאז מתחיל תאריך . לאילנות

הנה כי כן . חדש להפרשת תרומות ומעשרות

ראוי ללמוד וללמד בזמן ההוא הלכות 

ודיני , והלכות ברכות, תרומות ומעשרות

.לפחות עיקרי הדברים, תולעים  

 

The Fifteenth day of the 
month of Shevat (Tu 
B’Shevat) is the “Rosh 
Hashana” for trees. From this 
date, start the process of the 
separation of Terumot and 
Ma’asrot. On Tu B’Shevat it 
is appropriate to learn and to 
teach the basics of Hilchot 
Terumot and Ma’asrot and 
the Halacot of Berachot as 
well as the Halacot of Worms 
in food.  

 

יום 'ו בשבט הוא "יום ט -ויום הזה . ב

וגם , ואין אומרים בו וידוי בתפילה' שמחה

.ואין עושין בו תענית. במנחה שלפניו  

 

Tu B’Shvat is a “Yom 
Simcha” therefore we do not 
recite Viyduy in our Tefilot 
starting from Mincha the day 

before. We do not make a 
Ta’anit on this day either.  

 

מכל מקום , הגם שחודש שבט הוא דין. ג

לחודש מתהפך לטובה ומתחילין  ו"מיום ט

.ימי הרחמים  

 

Although the month of Shevat 
is a month of “Judgment”, 
however from Tu B’shvat and 
forward “Mercy” begins  

 

". יום הכנה לתורה"ו בשבט הוא "יום ט. ד

ה שיזכהו "יבקש מהקב, כןואשר על 

.להתחדש ולהתחזק בלימוד התורה  
 

 

The Seforim write that on Tu 
B’shvat the preparation for 
Kabbalt Hatorah begins, 
therefore one should pray to 
Hashem that he merit to 
produce original Torah 
though and strengthen his 
learning.  

 

, ג אצל האשכנזים והספרדים יחדהמנה. ה

לקחת פירות שונים וקטניות ולברך עליהן 

ויש במנהג זה . ויש טעמים לדבר. ת"להשי

, ועוד תיקונים" תיקון גדול בכל העולמות"

.ואין לזלזל במנהג זה  

 

The custom amongst all 
Jewish people is to buy 
different types of fruits and 
nuts and make blessings on 
them. Through this practice 
the Mekubalim write that we 
are making a great “Tikkun” 
in all the worlds as well as 
other “Tikkunim”, and one 
should be careful not to 
degrade this custom.  

 

הלימוד בשעת האכילה ההיא יהיה במשנה . ו

כסדר המסודר , פריאודות אותו , ובזוהר

ו שיר המעלות "ויש שמזמרים ט. בספרים

.שבתהילים  

 

There is a special Tefilah to 
say during the meal, which 
consists of selections of 
Mishna and Zohar about each 
fruit. Some are accustomed to 
recite the 15 Songs of Ascent 
(Tehilim Chapters 120-134).  

  ו בשבט"הלכות ומנהגי ט
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. מבושל בסוכר בין הפירות" אתרוג"יביא . ז

".שהחיינו"אך לא יברך על זה   

 

One should eat on Tu B’shvat 
an Etrog cooked with sugar, 
however do not make a 
Shechyanu.  
 

אשה הרה תאכל מהאתרוג שברכו עליו . ח

.וזה סגולה שתלד בנקל בעזרת האל, בסוכות  

 

It is Segula for a pregnant 
woman to eat from a Etrog 
that was blessed on Sukkot to 
have an easy childbirth.  

 

יאכלם " חרובין"האיש אשר נמצא עימו . ט

.ויש בו טעם על פי סוד. ו בשבט"בט  

 

The Mekubalim write that 
one should eat Carobs on Tu 
B’shvat.  
 

ת ישלב עם "דברי שירות ותשבחות להשי. י

.האכילה  

 

During the meal one should 
sing songs of praise to 
Hashem, and also say Divrie 
Torah.  

 

ל אלא "והמנהג שאין עושין הסדר הנ. יא

אכן אין מניעה . ולא ביום, ו בשבט"בליל ט

ובפרט כשחל ', יום'למי שירצה לעשות ב

.בשבת קודש  

 

The custom is to recite all the 
blessings on the different fruit 
on Tu B’shvat night, however 
someone who wants to do it 
by day may do so especially 
when Tu B’shvat falls out on 
Shabbat.  
 

ו בשבט ובלילו חשובה "ביום ט" צדקה"ה. יב

מטבעות על ' תשעים ואחד'ויש נותנים  .מאד

.פי הסוד  

 

Giving Tzdaka on Tu B’shvat 
is very important. The 
Mekubalim write to give 91 
coins.  
 

שיזכהו "יתפלל לאל יתברך ביום זה . יג

ויש ". לאתרוג כשר טוב ומהודר בסוכות הבא

.נוסח תפילה מיוחדת לזה  

 

During the Amida Tefilah on 
Tu B’shvat one should pray 
that he merit to a Kosher and 
Beautiful Etrog for the 

coming Sukkot. There is a 
special Prayer that was 
composed for this.  
 

מה טוב ויפה לקבל על עצמנו לברך כל . יד

כהוגן מילה " ברכות הנהנין"הברכות ובפרט 

אנחנו מקבלים עלינו בלי : "ולומר!. במילה

".לברך כל הברכות כהוגן, ם הזהנדר מהיו  

 

It is praiseworthy for one to 
take upon himself on Tu 
B’shvat to pay extra attention 
to the meaning of his 
Berachot especially food 
blessings and to say them with 
the proper intent.  
 

ויוכל , הזהיר בברכות מתקדש כל גופו. טו

. ומזכך את החומר שבו. 'רוח הקודש'ות ללזכ

.התולעים אליו לא יגשו -ובשכבו בקבר   
 

One who is always careful 
with the way he recites his 
Berachot sanctifies his whole 
body and has the ability to 
attain Ruach Hakodesh. Also 
when he passes away worms 
will not approach his body.  
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