הגאון רבימ

שניאור ז .רווח
שליט"א

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

שנת המעבר במעשרות – פירות האילן
שנת המעבר משנות הערלה
גידולי מים

תרומות ומעשרות:
המעבר לשנת מעשר עני ,כבר החל בירקות ,וכבר ב"ה אלפים רבים של חקלאים יראי שמים ,וכלל
עמך ישראל ,מפרישים בפועל את המעשר עני ,ומזכים בפועל לעניים ,ושוב בהתאם להסכם עם
העני ,משאירים בידם את הממון ,או בתורת הלוואה בסך של כשליש דמיו .או בקנייה של התוצרת
בחזרה מהעני בתמורה לסכומים נכבדים כפי שסוכם עם העניים .ובכך מסייעים למנוע ולהסיר את
הדבר והמגיפה וכדברי המשנה באבות 'בשביעית ,מפני מעשר עני שבשישית' [פ"ה מ"ט].
ובע"ה בחלוף ט"ו בשבט הקרוב ,תחל שנת מעשר עני גם בפירות האילן וכדלהלן:
1.אתרוג שייקטף לאחר ט"ו בשבט תשפ"א ,הגם שכל גידולו היה לפני כן ,מפריש מעשר עני
בלבד.
2.פירות הדר שהביאו שליש לפני ט"ו בשבט תשפ"א ,ונקטפו לאחר ט"ו בשבט תשפ"א ,נכון
להחמיר ולהפריש מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.
3.למי שיש בחצירו עץ לימון ,עליו להבחין על העץ בט"ו בשבט לזהות ולהכיר את אשר על
העץ ,למען לא יכשל בהמשך ויפריש משנה על חברתה ,וכל שיהיה ספק בדבר יפריש מכל
לימון בנפרד באופן שהוא מסופק לגביו .וגם הפרשה זו יעשה בלשון 'תנאי' [-ואם צריך וכו'].
4.פירות האילן שיביאו שליש לאחר ט"ו בשבט תשפ"א מפריש מעשר עני .בין פירות הקיץ
הפירות הראשונים בד"כ הם השסק ,והאפרסקים המוקדמים ביותר [במטעים ניידים] ,ועוד.
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ערלה:
מי שבחצירו אילנות שניטעו בשנת תשע"ח ,ונקלטו שלושים יום קודם סוף השנה .הרי שהם
יוצאים מערלה ונכנסים לשנת הרבעי ,בחלוף טו בשבט הבעל"ט.
1.בעצים רבים המעבר הוא חלק יותר ,כיון שעיקר הפריחה החדשה היא מתחילה רק לאחר טו
בשבט בימים רבים ,אולם פירות כגון עצי הדר ,ובעיקר לימון ,אתרוג ודומיהם ,מצויים כבר

תנובות שדה

׀ גליון מספר 154

יתכלה עדימ ׀

הכלה לש תומא 'ד

הפרחים על האילן ואם לא הורידו את הפרחים בזמן ,יש גם פירות ערלה על העץ .ומידי שנה
אנו מקבלים שאלות ובירורים ,מה לעשות לאחר מעשה ובדיעבד.
2.על כן אני מזכיר לבעלי העצים ,לרדת בטו בשבט אל האילן ,וכל הפרחים שכבר נפתחו וק"ו
פירות להסיר מהאילן לגמרי .רק הפרחים הסגורים לחלוטין אפשר להשאירם על האילן .וכל
הפירות החדשים שיצאו לאחר טו בשבט ,יהיו שייכים לשנת הרבעי.

גידולי מים:
כמובא במאמר בגוף הגליון ,החלו לשווק תוצרת הגדלה בסמוך למרכזי השיווק ,ופירטנו שם את
הסוגיות ההלכתיות בכל הקשור לתרומות ומעשרות .גידול כעי"ז הולך ומתרחב גם במקומות
אחרים ובחוות גידול במקומות שונים ,ובעיקר לקראת שנת השמיטה.
1.הגם שפעמים רבות אני אומר שגידולי מים שאני רואה ,עדיין כיון שתחתית החממה היא
קרקע עולם והנוף נוטה על קרקע עולם ,ולכן יש לדונו כאדמה לגבי ברכת הנהנין גם לדעות
הסוברות שעל גידולי מים מברכים 'שהכל'.
2.אולם בחלק מסוגי הגידולים ,כשהם בתוך קונטיינר סגור ללא קרקע כלל ,וכן בבתי גידול
כאשר לקראת שמיטה מקפידים לכסות היטב את הקרקע ,יש לשים אל לב על ברכת הנהנין,
ושומה על ועדי הכשרות לציין על השקיות ליד ההכשר את תוספת המילים 'גידולי מים' ,כדי
שיבחינו בכך הצרכנים וינהגו כדעת רבותיהם לענין ברכת הנהנין.
3.וראה בספר קצירת השדה (מהדו"ח פ"ד סעי' יד-טו) מש"כ מחלוקת הפוסקים בזה ,ודעת מרן ג"ע
הראש"ל זצוק"ל בספרו שו"ת יחוו"ד (ח"ו סי' יב) שהברכה היא 'שהכל' ולא אדמה על יבולים
אלו.

בברכה ובהצלחה
שניאור ז .רווח
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א"פשת רדא  -טבש ׀ תנובות שדה

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.
חיטה:
יקח עוגה או שאר מיני מאפה מקמח חיטים ויאמר:

טֹובה ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִ ם
יאָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ֹלהיָך ְמ ִב ֲ
ִּכי יְ ה ָֹוה ֱא ֶ
ּוׂשע ָֹרה
ּוב ָהרֶ :א ֶרץ ִח ָּטה ְ
ּותהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִּב ְק ָעה ָ
ֲעיָ נֹת ְ
ּות ֵאנָ ה ְו ִרּמֹון ֶא ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן ְּוד ָבׁש:
ְוגֶ ֶפן ְ
ּמּוקי יְ ֵר ַכיִ ְך ְּכמֹו
ַמה ּיָ פּו ְפ ָע ַמיִ ְך ַּבּנְ ָעלִ ים ַּבת נָ ִדיב ַח ֵ
ֲחלָ ִאים ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָּמןָׁ :ש ְר ֵרְך ַאּגַ ן ַה ַּס ַהר ַאל יֶ ְח ַסר
ּׁשֹוׁשּנִ ים:
ַה ָּמזֶ ג ִּב ְטנֵ ְך ֲע ֵר ַמת ִח ִּטים סּוגָ ה ַּב ַ
רֹואה ִח ִּטים ַּב ֲחלֹום ָ -ר ָאה
ָא ַמר ַר ִּבי ִחּיָ א ַּבר ַא ָּבאָ :ה ֶ
יעְך.
ָׁשלֹוםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרַ :ה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּב ֵ
ויברך בורא מיני מזונות ויאכל:

יין:
יקח כוס יין ,ויאמר:

ּׂשר ָקה ְּבנִ י ֲאתֹנֹו ִּכ ֵּבס ַּבּיַ יִ ן לְ ֻבׁשֹו
א ְֹס ִרי לַ ּגֶ ֶפן ִעירֹה ְולַ ֵ
ּוב ַדם ֲענָ ִבים סּותֹהַ :ח ְכלִ ילִ י ֵעינַ יִ ם ִמּיָ יִ ן ּולְ ֶבן ִׁשּנַ יִ ם
ְ
ֵמ ָחלָ ב:
מֹורי ִעם ְּב ָׂש ִמי ָא ַכלְ ִּתי
יתי ִ
אתי לְ גַ ּנִ י ֲאח ִֹתי ַכּלָ ה ָא ִר ִ
ָּב ִ
יתי יֵ ינִ י ִעם ֲחלָ ִבי ִא ְכלּו ֵר ִעים ְׁשתּו
יַ ְע ִרי ִעם ִּד ְב ִׁשי ָׁש ִת ִ
ּדֹודים:
ְו ִׁש ְכרּו ִ
יֹוחנָ ןָּ :כל ִמינֵ י ַמ ְׁש ִקין יָ ִפין לַ ֲחלֹום
ָּתנֵ י ַּתּנָ א ַק ֵּמּה ְּד ַר ִּבי ָ
ׁשֹותהּו ְו ַרע לֹו;
ׁשֹותהּו ְוטֹוב לֹוְ ,ויֵ ׁש ֵ
חּוץ ִמן ַהּיַ יִ ן ,יֵ ׁש ֵ
ׁשֹותהּו ְוטֹוב לֹו ֶׁ -שּנֶ ֱא ַמר ְויַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב ֱאנֹוׁש,
ֵ
יֵ ׁש
אֹובד ְויַ יִ ן
ׁשֹותהּו ְו ַרע לֹו ֶׁ -שּנֶ ֱא ַמר ְּתנּו ֵׁש ָכר לְ ֵ
ֵ
ְויֵ ׁש
יֹוחנָ ן לְ ַתּנָ אְּ ,תנֵ יַּ :תלְ ִמיד
לְ ָמ ֵרי נָ ֶפׁשָ ,א ַמר לֵ ּה ַר ִּבי ָ
ּוׁשתּו
ָח ָכם לְ עֹולָ ם טֹוב לֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר לְ כּו לַ ֲחמּו ְבלַ ֲח ִמי ְ
ְּביַ יִ ן ָמ ָס ְכ ִּתי.
ויברך פרי הגפן ,ויכוין לפטור כל שאר משקין שישתה:

ּבֹורא ְּפ ִרי ַהגֶ ֶּפן:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוה ֱא ֵ

זיתים:
יקח זית ויאמר:

הוה ְש ֵׁמְך:
זַ יִ ת ַר ֲענָ ן יְ ֵפה ְפ ִרי ת ַֹאר ָק ָרא יְ ָ
יתָך ֹלא ְת ַפ ֵאר ַא ֲח ֶריָך לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום ְולָ ַאלְ ָמנָ ה
ִּכי ַת ְחּבֹט זֵ ְ
יִ ְהיֶ ה:

רֹואה ֶׁש ֶמן זַ יִ ת
ַר ֲענָ ן יְ ֵפה ְפ ִרי ת ַֹאר ָק ָרא ה' ְׁש ֵמְךָ .ה ֶ
ּתֹורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ְויִ ְקחּו ֵאלֶ יָך ֶׁש ֶמן
ַּב ֲחלֹום  -יְ ַצ ֶּפה לִ ְמאֹור ָ
זַ יִ ת זָ ְך.
ויברך בורא פרי העץ ויכוין לפטור כל פירות העץ שיאכל:

תמרים:
יקח תמרים ויאמר:

ַצ ִּדיק ַּכ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ הְׁ :שתּולִ ים ְּב ֵבית
ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו:
יְ ה ָֹוה ְּב ַח ְצרֹות ֱא ֵ
קֹומ ֵתְך ָּד ְמ ָתה לְ ָת ָמר ְו ָׁש ַדיִ ְך לְ ַא ְׁשּכֹלֹות:
זֹאת ָ
ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֱעלֶ ה ְב ָת ָמר א ֲֹחזָ ה ְּב ַסנְ ִסּנָ יו ְויִ ְהיּו נָ א ָׁש ַדיִ ְך
ּפּוחים:
יח ַא ֵּפְך ַּכ ַּת ִ
ְּכ ֶא ְׁש ְּכלֹות ַהּגֶ ֶפן ְו ֵר ַ
ֹנֹותיוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ַּתם
רֹואה ְּת ָמ ִרים ַּב ֲחלֹום ַּ -תּמּו ֲעו ָ
ָה ֶ
ֲעוֹנֵ ְך ַּבת ִצּיֹון.
ויאכל בלי ברכה (כיון שבירך כבר על הזית):

ענבים [צימוקים]:
יקח ענבים ויאמר:

יה
ית לְ ָפנֶ ָ
יע ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם ַו ִּת ָּט ֶע ָהִּ :פּנִ ָ
ּגֶ ֶפן ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַּת ִּס ַ
יה
יה ַו ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץָּ :כּסּו ָה ִרים ִצּלָ ּה ַו ֲענָ ֶפ ָ
ַו ַּת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָ
יה:
קֹות ָ
ַא ְרזֵ י ֵאלְּ :ת ַׁשּלַ ח ְק ִצ ֶיר ָה ַעד יָ ם ְו ֶאל נָ ָהר יֹונְ ֶ
יתים
יתָך ָּבנֶ יָך ִּכ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִ
ֶא ְׁש ְּתָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך:
רֹואה ּגֶ ֶפן ְטעּונָ ה ַּב ֲחלֹום ֵ -אין ִא ְׁשּתֹו ַמ ֶּפלֶ ת נְ ָפלִ ים,
ָה ֶ
יח,
ׂשֹור ָקה  -יְ ַצ ֶּפה לַ ָּמ ִׁש ַ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֶא ְׁש ְּתָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ הֵ .
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר א ְֹס ִרי לַ ּגֶ ֶפן ִעירֹה ְולַ ּׂש ֵֹר ָקה ְּבנִ י ֲאתֹנֹו.
ויאכל בלי ברכה.

תאנים:
יקח מן התאנים ויאמר:

יע ְוקֹול ַהּתֹור נִ ְׁש ַמע
ַהּנִ ָּצנִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץ ֵעת ַהּזָ ִמיר ִהּגִ ַ
ְּב ַא ְר ֵצנּו:
קּומי לָ ְך
יח ִ
יה ְו ַהּגְ ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַ
ַה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפּגֶ ָ
ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי ּולְ ִכי לָ ְך:
ּתֹורתֹו ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶרת ְּב ִק ְרּבֹו,
ָ
רֹואה ְּת ֵאנָ ה ַּב ֲחלֹום -
ָה ֶ
ֹאכל ִּפ ְריָ ּה.
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר נ ֵֹצר ְּת ֵאנָ ה י ַ

ֹלהיָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
יאָך יְ ה ָֹוה ֱא ֶ
ְו ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲ
לַ ֲאב ֶֹתיָך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק ּולְ יַ ֲעקֹב לָ ֶתת לָ ְך ָע ִרים ּגְ דֹֹלת
ּוב ִּתים ְמלֵ ִאים ָּכל טּוב ֲא ֶׁשר ֹלא
יתָ :
טבֹת ֲא ֶׁשר ֹלא ָבנִ ָ
ְו ֹ
יתים
צּובים ֲא ֶׁשר ֹלא ָח ַצ ְב ָּת ְּכ ָר ִמים ְוזֵ ִ
את ּו ֹברֹת ֲח ִ
ִמּלֵ ָ
ֲא ֶׁשר ֹלא נָ ָט ְע ָּת ְו ָא ַכלְ ָּת ְו ָׂש ָב ְע ָּת:

יקח מן הרימונים ויאמר:

יֹוצא לֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר זַ יִ ת
רֹואה זַ יִ ת ַּב ֲחלֹום ֵׁ -שם טֹוב ֵ
ָה ֶ

ְּכ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד לְ ַצ ָּמ ֵתְך:

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

רימונים:

א"פשת רדא  -טבש ׀ תנובות שדה
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תוכרבהו דומילה ׀ תובושתו םירמאמ
ְׁשלָ ַחיִ ְך ַּפ ְר ֵּדס ִרּמֹונִ ים ִעם ְּפ ִרי ְמגָ ִדים ְּכ ָפ ִרים ִעם
נְ ָר ִדים:

ּומ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ים זֶ ה ַא ַחר זֶ הָּ ,כְך ֵהן
ֵמ ַה ְּכ ִרי ְו ֻכּלָ ן ִמ ַּד ְר ְּד ִרין ִ
יׁשין.
יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָקה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֻּכּלָ ן ֵמ ְרגִ ִ

דֹודי נֵ ֵצא ַה ָּׂש ֶדה נָ לִ ינָ ה ַּב ְּכ ָפ ִרים:
לְ ָכה ִ

ויאכל בלי ברכה.

ימה לַ ְּכ ָר ִמים נִ ְר ֶאה ִאם ָּפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר
נַ ְׁש ִּכ ָ
ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים ָׁשם ֶא ֵּתן ֶאת ּד ַֹדי לָ ְך:

שקד:

יח ְו ַעל ְּפ ָת ֵחינּו ָּכל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִׁשים ּגַ ם
ּדּוד ִאים נָ ְתנּו ֵר ַ
ַה ָ
ּדֹודי ָצ ַפנְ ִּתי לָ ְך:
יְ ָׁשנִ ים ִ
רֹואה ִרּמֹונִ ים ַּב ֲחלֹום ,זֻ ְט ֵרי ָּ -פ ֵרי ִע ְס ֵקּה ְּכ ִרּמֹונָ א,
ָה ֶ
ַר ְב ְר ֵבי ָ -ר ֵבי ִע ְס ֵקּה ְּכ ִרּמֹונָ אַּ ,פלְ גֵ י ִ -אם ַּתלְ ִמיד ָח ָכם
תֹורהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר ַא ְׁש ְקָך ִמּיַ יִ ן ָה ֶר ַקח ֵמ ֲע ִסיס
הּוא  -יְ ַצ ֶּפה לְ ָ
ִרּמֹנִ יְ ,ו ִאם ַעם ָה ָא ֶרץ הּוא  -יְ ַצ ֶּפה לְ ִמ ְצוֹתֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
יקנִ ין ֶׁש ָּבְך
ְּכ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְךַ .מאי ַר ָּק ֵתְך ֲ -א ִפּלּו ֵר ָ
ְמלֵ ִאים ִמ ְצוֹת ְּכ ִרּמֹון.
ויאכל בלי ברכה.

אתרוג:

יהם ִאם ֵכּן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו
ּאמר ֲאלֵ ֶהם יִ ְש ָׂר ֵאל ֲא ִב ֶ
ַו ֹי ֶ
הֹורידּו לָ ִאיׁש ִמנְ ָחה ְמ ַעט
יכם ְו ִ
ְקחּו ִמזִ ְּמ ַרת ָה ָא ֶרץ ִב ְּכלֵ ֶ
ּוש ֵׁק ִדים:
ּומ ַעט ְד ַּבׁש נְ כֹאת ָוֹלט ָב ְּטנִ ים ְ
ֳצ ִרי ְ
ׁשֹוקד ַעל ִׁש ְבטֹו
ֵ
ְויִ גְ מֹל ְׁש ֵק ִדים ּגָ ַמל לְ ָכל ִמי ֶׁש ָהיָ ה
ֶׁשל לֵ ִויְ ,ולָ ָּמה ְׁש ָּק ִדים ְוֹלא ִרּמֹונִ ים ְוֹלא ֱאגֹוזִ ים לְ ִפי
ֶׁשּנִ ְמ ְׁשלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ֶהםְ ,ואֹותֹו ַה ַּמ ֶּטה ָהיָ ה ְּביָ ד ָּכל ֶמלֶ ְך
ּומלֶ ְך ַעד ֶׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְונִ גְ נַ זְ ,ואֹותֹו ַה ַּמ ֶּטה ָע ִתיד
ֶ
יח ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרַ :מ ֵּטה
לִ ְהיֹות ְּביַ ד ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻעּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח ה' ִמ ִּצּיֹון ְר ֵדה ְּב ֶק ֶרב אֹיְ ֶביָך.

נוהגים לעשות מן האתרוג מיני מרקחת ולאוכלו
בט"ו בשבט:
ּולְ ַק ְח ֶּתם לָ ֶכם ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר ַּכּפֹת ְּת ָמ ִרים
יכם
ֹלה ֶ
ּוׂש ַמ ְח ֶּתם לִ ְפנֵ י יְ ה ָֹוה ֱא ֵ
ַו ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת ְו ַע ְר ֵבי נָ ַחל ְ
ִׁש ְב ַעת יָ ִמים:

יקח מפרי האדמה ויאמר:

רֹואה ֶא ְתרֹוג ַּב ֲחלֹום ָ -הדּור הּוא לִ ְפנֵ י קֹונֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר
ָה ֶ
ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר ַּכּפֹת ְּת ָמ ִרים.

ֵאּלֶ ה תֹולְ דֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ְו ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ָּב ְר ָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות
ֹלהים ֶא ֶרץ ְו ָׁש ָמיִ ם:
יְ ה ָֹוה ֱא ִ

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].

יח ַה ָּׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶ ה ָב ָא ֶרץ ְו ָכל ֵע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה ֶט ֶרם
ְוכֹל ִׂש ַ
ֹלהים ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ָא ָדם ַאיִ ן
יִ ְצ ָמח ִּכי ֹלא ִה ְמ ִטיר יְ ה ָֹוה ֱא ִ
לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה:

ויאכל בלי ברכה.

פירות האדמה:

תפוח:

ְו ֵאד יַ ֲעלֶ ה ִמן ָה ָא ֶרץ ְו ִה ְׁש ָקה ֶאת ָּכל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה:

יקח מן התפוח ויאמר:

ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהָ .א ַפאן
ּכֹוסס ֶאת ָהא ֶֹרז ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ֵ
ַה ֵ
ּבֹורא
יהן ֵ
ִּב ְׁשלַ ן ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַה ְּפרּוסֹות ַקּיָ מֹות ְמ ָב ֵרְך ֲעלֵ ֶ
יהן ְּכלּום .זֶ ה ַה ְּכלָ ל ָּכל
ִמינֵ י ְמזֹונֹות ְו ֵאין ְמ ָב ֵרְך ַא ֲח ֵר ֶ
ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ ְמ ָב ֵרְך ַא ֲח ָריו ָׁשֹלׁש
ֶׁש ְּת ִחּלָ תֹו ַה ִ
ְּב ָרכֹות.

ּפּוחים ִּכי חֹולַ ת ַא ֲה ָבה
ַס ְּמכּונִ י ָּב ֲא ִׁשיׁשֹות ַר ְּפדּונִ י ַּב ַּת ִ
ָאנִ י:
ׁשֹוׁשּנַ ת ָה ֲע ָמ ִקים:
ַ
ֲאנִ י ֲח ַב ֶּצלֶ ת ַה ָּׁשרֹון
חֹוחים ֵּכן ַר ְעיָ ִתי ֵּבין ַה ָּבנֹות:
ׁשֹוׁשּנָ ה ֵּבין ַה ִ
ְּכ ַ
ּדֹודי ֵּבין ַה ָּבנִ ים ְּב ִצּלֹו ִח ַּמ ְד ִּתי
ּפּוח ַּב ֲע ֵצי ַהּיַ ַער ֵּכן ִ
ְּכ ַת ַ
ּופ ְריֹו ָמתֹוק לְ ִח ִּכי:
ְויָ ַׁש ְב ִּתי ִ
יח ָׂש ֶדה ֲא ֶׁשר ֵּב ֲרכֹו ה'ָ ,א ַמר ַרב
יח ְּבנִ י ְּכ ֵר ַ
ֹאמר ְר ֵאה ֵר ַ
ַוּי ֶ
יח
מּואל ַּבר ִׁשילַ ת ִמ ְּׁש ֵמּה ְּד ַרבְּ :כ ֵר ַ
הּודה ְּב ֵרּה ְּד ַרב ְׁש ֵ
יְ ָ
ּפּוחים.
ָׂש ֶדה ֶׁשל ַּת ִ
ויאכל בלי ברכה.

אגוז:
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יקח שקד ויאמר:

ַויְ ִהי ִמ ָמ ֳּח ָרת ַויָ ּבֹא מ ֶֹשׁה ֶאל א ֶֹהל ָה ֵעדּות ְו ִהנֵ ּה ָפ ַּרח
ַמ ֵטּה ַא ֲהרֹן לְ ֵבית לֵ ִוי ַויֹ ֵּצא ֶפ ַרח ַויָ ֵּצץ ִציץ ַויִ ּגְ מֹל
ְש ֵׁק ִדים:

יקח אגוז ויאמר:
ֶאל ּגִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי לִ ְראֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל לִ ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה
ַהּגֶ ֶפן ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹנִ יםֹ :לא יָ ַד ְע ִּתי נַ ְפ ִׁשי ָׂש ַמ ְתנִ י ַמ ְר ְּכבֹות
ַע ִּמי נָ ִדיב:
נֹוטל ֶא ָחד
ֶאל ּגִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתיָ ,מה ֱאגֹוז זֶ ה ַא ָּתה ֵ
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ויברך בורא פרי האדמה ,ויכוין לפטור כל פירות האדמה
שיאכל אחר כך:

שהכל נהיה בדברו:
יקח דבר מאכל שברכתו שהכל [ושאינו משקה שכבר הוציא
המשקים בברכת הגפן] ויאמר:

ּבֹורא ְפ ִּרי ָה ֲא ָד ָמה ,יָ ָצאְ .ו ַעל
ֵב ַּרְך ַעל ֵפּרֹות ַה ִאילַ ן ֵ
ּבֹורא ְפ ִּרי ָה ֵעץֹ ,לא יָ ָצאַ .על ֻכּלָ ּם ִאם
ֵפּרֹות ָה ָא ֶרץ ֵ
ָא ַמר ֶש ַׁהכֹּל ,יָ ָצא:
אֹומר ֶש ַׁהכֹּלַ .על ַהח ֶֹמץ
ש ֵׁאין גִ ּּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץֵ ,
ַעל ָד ָּבר ֶ ּ
אֹומר ֶש ַׁהכֹּלַ .על ֶה ָחלָ ב ְו ַעל
ּגֹובאיֵ ,
ּנֹובלֹות ְו ַעל ַה ַ
ְו ַעל ַה ְ
אֹומר,
הּודה ֵ
אֹומר ֶש ַׁהכֹּלַ .ר ִבּי יְ ָ
ּיציםֵ ,
ַהגְ ִּבינָ ה ְו ַעל ַה ֵב ִ
ָכּל ֶׁשהּוא ִמין ְקלָ לָ ה ֵ -אין ְמ ָב ְר ִכין ָעלָ יו:
ויברך שהכל נהיה בדברו ,ויכוין לפטור כל מה שיאכל אחר
כך.

