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 תגלצן עבי
 שניאור ז. רווח

שאיט"ל

 רב קהילת 'משכן התורה' אלעד
וראש המכון למצוות התלויות בארץ

  המעבר לשנה החמישית 
 חרקים בפירות המצויים בטו בשבט

 המעבר לשנה החמישית:

ירקות מאוסמים:
יש לשים לב, שהגם ששני השנים שוים כאחד לענין מעשר שני, מכל מקום אין מפרישים מזה . 1

על זה. ויש לשים לב שבירקות טריים אמנם כבר אין כל חשש לתערובת. מכל מקום בירקות 
מאוסמים התערובת מצויה, ובעיקר תפוח אדמה, בצל ומיני דלעת. 

חלקה, . 2 קליפתו  ותפו"א  חומה,  שלו  הקליפה  הישן  הבצל  כאשר  כלל,  בדרך  להתבונן  ניתן 
של  צבעם  כאשר  ישנים,  דלעת  מיני  וכן  קשקשים[,  ]כעין  סדוקה  שקליפתו  החדש  לעומת 

החדשים הוא ירוק יותר.

בכל עת שיש ספק יש להזהר בכל דרך שלא להפריש מזה על זה.. 3

פירות האילן:
פירות שהגיעו לשליש בתשע"ט אף שייקטפו בשנת תש"פ לאחר טו בשבט, מכל מקום דינם . 1

כדין השנה הרביעית.

פירות שיביאו שליש לאחר ט"ו בשבט תש"פ ]בד"כ החל מפרי השסק ואילך[, שייכים לשנה . 2
החמישית.

אתרוג שייקטף לאחר ראש השנה של תש"פ ולפני ט"ו בשבט, שייך לשנה הרביעית. והנקטף . 3
לאחר ט"ו בשבט תש"פ שייך לשנה החמישית.

פירות הדר מעיקר הדין, דינם ככל פירות האילן, ויש שחששו לדמותם לאתרוג מספק, ועל כן . 4
מפרישים מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.

מידע הלכתי
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 טבלה על נגיעות בתוצרת החקלאית המצויה בטו בשבט

אופן השימוששם המוצר

בחזקת נקיאבוקדו

בחזקת נקיאבטיח

בחזקת נקיאגוז ברזיל

אגוז לוז עם 
קליפה

חייב בדיקה ויזואלית

אגוז מלך עם 
קליפה

חייב בדיקה ויזואלית

בחזקת נקיאגוז מקדמיה

אגוז פקאן 
מסוכר

בחזקת נקי

אגוז פקאן 
מקולף

חייב בדיקה ויזואלית

אגוז פקאן 
עם קליפה

בחזקת נקי

בחזקת נקיאגוז צנובר

בחזקת נקיאגוז קוקוס

חייב בדיקה ויזואליתאגוז קשיו

אגוזים 
ושקדים 
קצוצים

חייב בדיקה ויזואלית

בחזקת נקיאגס

באם הפרי רך חייב אוכמניות
בדיקה

אננס 
בשימורים

בחזקת נקי

להוריד המשקעים בקילוףאננס טרי

חייב בדיקה ויזואליתאננס מיובש

להסיר העלה ולשטוף אפרסמון

זהירות מכנימות ע"ג אשכולית
הקליפה. באם הפרי רך 
מידי יש לבדוק פנימית

בחזקת נקיאתרוג מסוכר

בטנים מצופים 
שוקולד

לפתוח ולבדוק מדגמית

בטנים 
מקולפים

חייב בדיקה ויזואלית

אופן השימוששם המוצר

בטנים עם 
קליפה

בד"כ בחזקת נקי

בחזקת נקיבננה טריה

בחזקת נקיבננה צ'יפס

חייב בדיקה, כמו גוג'י ברי
"צימוקים"

לפרוס לפלחים ולבדוקגויאבה

גרעיני 
אבטיח

לפתוח ולבדוק מדגמית

בחזקת נקיגרעיני דלעת

גרעיני 
חמניות

לפתוח ולבדוק כל אחד

דובדבנים 
בסירופ / 

חמוץ

חייב בדיקה ויזואלית

דובדבנים 
בסירופ / 

מתוק

חייב בדיקה ויזואלית

דובדבנים 
מיובשים

קשה מאד לבדיקה

דובדבנים 
מסוכרים

יש לבדוק מידגמית

בדיקה ויזואלית, וכשיש זיתים
חשד יש לפתוח

לפרוס לפלחים ולבדוקחבושים

חמוציות טריות/
מסוכרות

בחזקת נקי

חמוציות 
מיובשות

חייב בדיקה, כמו 
"צימוקים"

חוצים לשנים ובודקים חרובים
ויזואלית

לדר באריזות 
סגורות

בחזקת נקי

לדר באריזות 
פתוחות

יש לבדוק ויזואלית

בחזקת נקימלון
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אופן השימוששם המוצר

לבדוק ויזואליתמנגו מיובש

חוצים לשנים ובודקים משמש מיובש
ממול מקור אור

להשרות במים עם חומר ענבים
ולשטוף תחת ברז

לפתוח ולבדוקערמונים

ראה לעיל "אשכולית"פומלה/ית

חייב בדיקה יסודית פטל / אסנה
והבדיקה קשה

חייב בדיקה ויזואלית פיסטוקים 
לאחר פתיחה

פפאיה/טרי/
שימורים/

מיובש

בחזקת נקי, את המיובש 
לבדוק ויזואלית

חייב בדיקה – להשרות צימוקים
10% במים חמים ל-10 

דקות, אם צפים חרקים 
יש לזרוק הכל, באם הכל 

נקי אפשר להשתמש

לפתוח ולבדוק מדגמיתקבוקים

קיווי טרי או 
מיובש

בחזקת נקי, את המיובש 
לבדוק ויזואלית

ראה לעיל "אשכולית"קלמנטינה

חייב בדיקה ויזואלית רימון
לאחר הפתיחה

לאחר פתיחה חייב בדיקה שזיף מיובש
ממול מקור אור

אופן השימוששם המוצר

שימורי 
פירות

בד"כ בחזקת נקי

שקדים 
מקולפים

חייב בדיקה ויזואלית

שקדים עם 
קליפה קשה

חייב בדיקה ויזואלית 
לאחר פתיחה

טרי מגידול מטופל היטב תאנים
– בחזקת נקי, לחצות 
ולבדוק ויזואלית. טרי 

לא מטופל ויבש – צריך 
בדיקה יסודית וקשה מאד

חייב בדיקה יסודיתתות עץ

לבחור השלימים, להוריד תות שדה
הפרח עם מעט מהפרי, 

להשרות כ 2 דקות במים 
וחומר ולערבב ביד. 

להוציא מהחומר, ולשטוף 
כל תות תחת ברז מים עם 

מברשת.

בחזקת נקיתמר לח

לחצות, להסיר הגלעין תמר מיובש
ולבדוק יסודי

ראה לעיל "אשכולית"תפוז

תפוז סיני 
מסוכר

בחזקת נקי

תפוח עץ – 
טרי / מיובש

בחזקת נקי

ויהי רצון מלפני אלוקי השמים, שיתברכו כל פירות האילנות למטה, ויושפע שפע ברכה והצלחה 
ממקור האיל"ן למעלה, עלינו ועל כל עמו ישראל בכל אתר ואתר )מתוך התפילה על האתרוג לרבינו הבא"ח 

זיע"א(

 ביקרא דאורייתא
שניאור ז. רווח
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חיטה:
חיטים  מקמח  מאפה  מיני  שאר  או  עוגה  יקח 

ויאמר:
ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ  ִּכי 
ַּבִּבְקָעה  יְֹצִאים  ּוְתהֹמֹת  ֲעָינֹת  ָמִים  ַנֲחֵלי 
ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון 

ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש:

ַחּמּוֵקי  ָנִדיב  ַּבת  ַּבְּנָעִלים  ְפָעַמִיְך  ָּיפּו  ַמה 
ָׁשְרֵרְך  ָאָּמן:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ֲחָלִאים  ְּכמֹו  ְיֵרַכִיְך 
ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים 

סּוָגה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:

ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא: ָהרֹוֶאה ִחִּטים ַּבֲחלֹום 
ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָׁשלֹום,  ָרָאה   -

ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך.

ויברך בורא מיני מזונות ויאכל: 
ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ִמיֵני ְמזֹונֹות:

יין:
יקח כוס יין, ויאמר:

ִּכֵּבס  ֲאתֹנֹו  ְּבִני  ְוַלּׂשֵרָקה  ִעיֹרה  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי 
ַחְכִליִלי  סּוֹתה:  ֲעָנִבים  ּוְבַדם  ְלֻבׁשֹו  ַּבַּיִין 

ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים ֵמָחָלב:

ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי 
ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי 

ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים:

ָּתֵני ַּתָּנא ַקֵּמּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן: ָּכל ִמיֵני ַמְׁשִקין 
ְוטֹוב  ׁשֹוֵתהּו  ֵיׁש  ַהַּיִין,  ִמן  חּוץ  ַלֲחלֹום  ָיִפין 
לֹו, ְוֵיׁש ׁשֹוֵתהּו ְוַרע לֹו; ֵיׁש ׁשֹוֵתהּו ְוטֹוב לֹו 
- ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש, ְוֵיׁש ׁשֹוֵתהּו 
ְוַרע לֹו - ֶׁשֶּנֱאַמר ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי 
ָנֶפׁש, ָאַמר ֵלּה ַרִּבי יֹוָחָנן ְלַתָּנא, ְּתֵני: ַּתְלִמיד 
ַלֲחמּו  ְלכּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו,  טֹוב  ְלעֹוָלם  ָחָכם 

ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכִּתי.

ויברך פרי הגפן, ויכוין לפטור כל שאר משקין 
שישתה:

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְּפִרי ַהֶגֶּפן:

זיתים:
יקח זית ויאמר:

ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר ָקָרא ְיהָוה ְשֵׁמְך:

ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך ַלֵּגר ַלָּיתֹום 
ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה: 

ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע 
ָבִניָת:  ְוֹטבֹת ֲאֶׁשר ֹלא  ָלֶתת ָלְך ָעִרים ְּגדֹֹלת 
ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר ֹלא ִמֵּלאָת ּוֹברֹת 
ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר ֹלא ָחַצְבָּת ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר 

ֹלא ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

לֹו,  יֹוֵצא  טֹוב  ֵׁשם   - ַּבֲחלֹום  ַזִית  ָהרֹוֶאה 
ה'  ָקָרא  ֹתַאר  ְפִרי  ְיֵפה  ַרֲעָנן  ַזִית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְׁשֵמְך. ָהרֹוֶאה ֶׁשֶמן ַזִית ַּבֲחלֹום - ְיַצֶּפה ִלְמאֹור 

ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך.

פירות  כל  לפטור  ויכוין  העץ  פרי  בורא  ויברך 
העץ שיאכל: 

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְפִרי ָהֵעץ:

תמרים:
יקח תמרים ויאמר:

ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות  ְיֹהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 

ַיְפִריחּו: 

ֹזאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִיְך ְלַאְׁשּכֹלֹות: 

ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו ְוִיְהיּו ָנא 

סדר ט"ו בשבט

הלימוד והברכות

סדר הברכות באכילת פירות ט"ו בשבט בתוספת אמירת פסוקים ומשניות 
לכל פרי, נערך על ידי מורינו ראש המכון שליט"א.
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ָׁשַדִיְך ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים:

ֲעֹונֹוָתיו,  ַּתּמּו   - ַּבֲחלֹום  ְּתָמִרים  ָהרֹוֶאה 
ֶׁשֶּנֱאַמר ַּתם ֲעוֵֹנְך ַּבת ִצּיֹון.

ויאכל בלי ברכה )כיון שבירך כבר על הזית(:

ענבים ]צימוקים[:
יקח ענבים ויאמר:

ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש  ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת 
ְּתַׁשַּלח  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו 

ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה:  

ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך 
ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך:

ָהרֹוֶאה ֶּגֶפן ְטעּוָנה ַּבֲחלֹום - ֵאין ִאְׁשּתֹו ַמֶּפֶלת 
ֹּפִרָּיה. ׂשֹוֵרָקה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְנָפִלים, 
ִעיֹרה  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלָּמִׁשיַח,  ְיַצֶּפה   -

ְוַלֹּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו.

ויאכל בלי ברכה.

תאנים:
יקח מן התאנים ויאמר:

ְוקֹול  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  ָבָאֶרץ  ִנְראּו  ַהִּנָּצִנים 
ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו: 

ַהְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח 
קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך:

ִמְׁשַּתֶּמֶרת  ּתֹוָרתֹו   - ַּבֲחלֹום  ְּתֵאָנה  ָהרֹוֶאה 
ְּבִקְרּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר נֵֹצר ְּתֵאָנה ֹיאַכל ִּפְרָיּה.

ויאכל בלי ברכה ]אם בדק כראוי מן החרקים, 
ואם לאו יאמר הפסוקים על הראיה בלבד[.

רימונים:
יקח מן הרימונים ויאמר:

ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך: 

ְׁשָלַחִיְך ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים ְּכָפִרים 
ִעם ְנָרִדים: 

ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים: 

ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח 
ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ֹּדַדי ָלְך: 

ְמָגִדים  ָּכל  ְּפָתֵחינּו  ְוַעל  ֵריַח  ָנְתנּו  ַהּדּוָדִאים 
ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך:  

ִעְסֵקּה  ָּפֵרי   - ֻזְטֵרי  ַּבֲחלֹום,  ִרּמֹוִנים  ָהרֹוֶאה 
ְּכִרּמֹוָנא,  ִעְסֵקּה  ָרֵבי   - ַרְבְרֵבי  ְּכִרּמֹוָנא, 
ַּפְלֵגי - ִאם ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא - ְיַצֶּפה ְלתֹוָרה, 
ִרּמִֹני,  ֵמֲעִסיס  ָהֶרַקח  ִמַּיִין  ַאְׁשְקָך  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא - ְיַצֶּפה ְלִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲאִפּלּו   - ַרָּקֵתְך  ַמאי  ַרָּקֵתְך.  ָהִרּמֹון  ְּכֶפַלח 

ֵריָקִנין ֶׁשָּבְך ְמֵלִאים ִמְצוֹת ְּכִרּמֹון.

ויאכל בלי ברכה. 

אתרוג:
נוהגים לעשות מן האתרוג מיני מרקחת ולאוכלו 

בט"ו בשבט:  
ָהָדר  ֵעץ  ְּפִרי  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָלֶכם  ּוְלַקְחֶּתם 
ָנַחל  ְוַעְרֵבי  ָעבֹת  ֵעץ  ַוֲעַנף  ְּתָמִרים  ַּכּפֹת 

ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים:

ִלְפֵני  הּוא  ָהדּור   - ַּבֲחלֹום  ֶאְתרֹוג  ָהרֹוֶאה 
קֹונֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים.

ויאכל בלי ברכה. ואין לברך ברכת שהחיינו ]אף 
הנשים שלא בירכו על ד' מינים כמו שביארתי 
בספרי שו"ת שש משזר כרך שני חאו"ח סי' ז[.

תפוח:
יקח מן התפוח ויאמר:

ִּכי  ַּבַּתּפּוִחים  ַרְּפדּוִני  ָּבֲאִׁשיׁשֹות  ַסְּמכּוִני 
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני:

ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים: 

ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות: 

ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו 
ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי:

ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו 
ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ְּדַרב  ְּבֵרּה  ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר  ה', 
ִׁשיַלת ִמְּׁשֵמּה ְּדַרב: ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֶׁשל ַּתּפּוִחים.

ויאכל בלי ברכה.

אגוז:
יקח אגוז ויאמר:

ַהָּנַחל  ְּבִאֵּבי  ִלְראֹות  ָיַרְדִּתי  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל 
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ֹלא  ָהִרּמִֹנים:  ֵהֵנצּו  ַהֶּגֶפן  ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות 
ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב: 

ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי, ָמה ֱאגֹוז ֶזה ַאָּתה נֹוֵטל 
ֶזה  ּוִמְתַּגְלְּגִלים  ִמַּדְרְּדִרין  ְוֻכָּלן  ֵמַהְּכִרי  ֶאָחד 
ֻּכָּלן  ֵמֶהן  ֶאָחד  ָלָקה  ִיְׂשָרֵאל  ֵהן  ָּכְך  ֶזה,  ַאַחר 

ֵמְרִגיִׁשין.

ויאכל בלי ברכה.

שקד:
יקח שקד ויאמר:

ָהֵעדּות  ֹאֶהל  ֶאל  ֹמֶשׁה  ַוָיֹּבא  ִמָמֳּחָרת  ַוְיִהי 
ֶפַרח  ַויֵֹּצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן  ַמֵטּה  ָפַּרח  ְוִהֵנּה 

ַוָיֵּצץ ִציץ ַוִיְּגמֹל ְשֵׁקִדים:

ֵאפֹוא  ֵכּן  ִאם  ֲאִביֶהם  ִיְשָׂרֵאל  ֲאֵלֶהם  ַויֹּאֶמר 
ִבְּכֵליֶכם  ָהָאֶרץ  ִמִזְּמַרת  ְקחּו  ֲעׂשּו  ֹזאת 
ְדַּבׁש  ּוְמַעט  ֳצִרי  ְמַעט  ִמְנָחה  ָלִאיׁש  ְוהֹוִרידּו 

ְנֹכאת ָוֹלט ָבְּטִנים ּוְשֵׁקִדים:

ְוִיְגמֹל ְׁשֵקִדים ָּגַמל ְלָכל ִמי ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל 
ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי, ְוָלָּמה ְׁשָּקִדים ְוֹלא ִרּמֹוִנים ְוֹלא 
ְואֹותֹו  ָּבֶהם,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְמְׁשלּו  ְלִפי  ֱאגֹוִזים 
ַהַּמֶּטה ָהָיה ְּבָיד ָּכל ֶמֶלְך ּוֶמֶלְך ַעד ֶׁשָחַרב ֵּבית 
ִלְהיֹות  ָעִתיד  ַהַּמֶּטה  ְואֹותֹו  ְוִנְגַנז,  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּבַיד 
ַמֵּטה ֻעְּזָך ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ֹאְיֶביָך.

ויאכל בלי ברכה.

פירות האדמה:
יקח מפרי האדמה ויאמר:

ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום 
ֲעׂשֹות ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: 

ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב  ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם 
ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי ֹלא ִהְמִטיר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים 

ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה: 

ְּפֵני  ָּכל  ֶאת  ְוִהְׁשָקה  ָהָאֶרץ  ִמן  ַיֲעֶלה  ְוֵאד 
ָהֲאָדָמה: 

ְּפִרי  ּבֹוֵרא  ָעָליו  ְמָבֵרְך  ָהֹאֶרז  ֶאת  ַהּכֹוֵסס 
ָהֲאָדָמה. ָאַפאן ִּבְׁשַלן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּפרּוסֹות 
ַקָּימֹות ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות ְוֵאין 
ְמָבֵרְך ַאֲחֵריֶהן ְּכלּום. ֶזה ַהְּכָלל ָּכל ֶׁשְּתִחָּלתֹו 
ָׁשֹלׁש  ַאֲחָריו  ְמָבֵרְך  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶלֶחם  ַהּמֹוִציא 

ְּבָרכֹות.

כל  לפטור  ויכוין  האדמה,  פרי  בורא  ויברך 
פירות האדמה שיאכל אחר כך:

ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְפִרי ָהֲאָדָמה:

שהכל נהיה בדברו:
יקח דבר מאכל שברכתו שהכל ]ושאינו משקה 

שכבר הוציא המשקים בברכת הגפן[ ויאמר:
ָהֲאָדָמה,  ְפִּרי  ּבֹוֵרא  ַהִאיַלן  ֵפּרֹות  ַעל  ֵבַּרְך 
ָהֵעץ, ֹלא  ְפִּרי  ּבֹוֵרא  ָהָאֶרץ  ֵפּרֹות  ְוַעל  ָיָצא. 

ָיָצא. ַעל ֻכָּלּם ִאם ָאַמר ֶשַׁהכֹּל, ָיָצא: 

ַעל ָדָּבר ֶשֵּׁאין ִגּּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, אֹוֵמר ֶשַׁהכֹּל. 
ַעל ַהחֶֹמץ ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהּגֹוַבאי, אֹוֵמר 
ֶשַׁהכֹּל. ַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהְגִּביָנה ְוַעל ַהֵבּיִצים, 
ֶׁשהּוא  ָכּל  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִבּי  ֶשַׁהכֹּל.  אֹוֵמר 

ִמין ְקָלָלה - ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו:

ויברך שהכל נהיה בדברו, ויכוין לפטור כל מה 
שיאכל אחר כך:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכֹל 
ִנְהָיה ִּבְדָברֹו:




