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מדגהלןמרבי

 שניאור ז. רווח
ת יט"ה

 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:

אתרוג שייקטף לאחר ט"ו בשבט תשפ"א, הגם שכל גידולו היה לפני כן, מפריש מעשר עני . 	
בלבד.

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.

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'[.

הקיץ . 	 פירות  בין  עני.  מפריש מעשר  ט"ו בשבט תשפ"א  לאחר  שיביאו שליש  האילן  פירות 
הפירות הראשונים בד"כ הם השסק, והאפרסקים המוקדמים ביותר ]במטעים ניידים[, ועוד.

ערלה:
שהם  הרי  השנה.  סוף  קודם  יום  שלושים  ונקלטו  תשע"ח,  בשנת  שניטעו  אילנות  שבחצירו  מי 

יוצאים מערלה ונכנסים לשנת הרבעי, בחלוף טו בשבט הבעל"ט. 

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 

מידע הלכתי
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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.

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 
במקומות  גם  ומתרחב  הולך  כעי"ז  גידול  ומעשרות.  לתרומות  הקשור  בכל  ההלכתיות  הסוגיות 

אחרים ובחוות גידול במקומות שונים, ובעיקר לקראת שנת השמיטה. 

היא . 	 החממה  שתחתית  כיון  עדיין  רואה,  שאני  מים  שגידולי  אומר  אני  רבות  שפעמים  הגם 
קרקע עולם והנוף נוטה על קרקע עולם, ולכן יש לדונו כאדמה לגבי ברכת הנהנין גם לדעות 

הסוברות שעל גידולי מים מברכים 'שהכל'. 

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.

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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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:

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

ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש:

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

ַהָּמֶזג ִּבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִּטים סּוָגה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:

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

ויברך בורא מיני מזונות ויאכל: 

יין:
יקח כוס יין, ויאמר:

ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו  ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס  ְוַלּׂשֵרָקה  ַלֶּגֶפן ִעיֹרה  ֹאְסִרי 
ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  סּוֹתה:  ֲעָנִבים  ּוְבַדם 

ֵמָחָלב:

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

ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים:

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

ְּבַיִין ָמָסְכִּתי.

ויברך פרי הגפן, ויכוין לפטור כל שאר משקין שישתה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶגֶּפן:

זיתים:
יקח זית ויאמר:

ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר ָקָרא ְיהָוה ְשֵׁמְך:

ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָך ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה 
ִיְהֶיה: 

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

ֲאֶׁשר ֹלא ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

ַזִית  ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו,  יֹוֵצא  טֹוב  ֵׁשם   - ַּבֲחלֹום  ַזִית  ָהרֹוֶאה 

ַזִית  ֶׁשֶמן  ָהרֹוֶאה  ְׁשֵמְך.  ה'  ָקָרא  ֹתַאר  ְפִרי  ְיֵפה  ַרֲעָנן 
ַּבֲחלֹום - ְיַצֶּפה ִלְמאֹור ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן 

ַזִית ָזְך.

ויברך בורא פרי העץ ויכוין לפטור כל פירות העץ שיאכל: 

תמרים:
יקח תמרים ויאמר:

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

זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִיְך ְלַאְׁשּכֹלֹות: 

ָׁשַדִיְך  ָנא  ְוִיְהיּו  ְּבַסְנִסָּניו  ֹאֲחָזה  ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  ָאַמְרִּתי 
ְּכֶאְׁשְּכלֹות ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים:

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

ויאכל בלי ברכה )כיון שבירך כבר על הזית(:

ענבים ]צימוקים[:
יקח ענבים ויאמר:

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

ַאְרֵזי ֵאל: ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה:  

ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים  ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה 
ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך:

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

ֶׁשֶּנֱאַמר ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה ְוַלֹּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאֹתנֹו.

ויאכל בלי ברכה.

תאנים:
יקח מן התאנים ויאמר:

ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנְׁשַמע 
ְּבַאְרֵצנּו: 

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

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

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

רימונים:
יקח מן הרימונים ויאמר:

ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך: 
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ִעם  ְּכָפִרים  ְמָגִדים  ְּפִרי  ִעם  ִרּמֹוִנים  ַּפְרֵּדס  ְׁשָלַחִיְך 
ְנָרִדים: 

ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים: 

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

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

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

ְמֵלִאים ִמְצוֹת ְּכִרּמֹון.

ויאכל בלי ברכה. 

אתרוג:
ולאוכלו  מרקחת  מיני  האתרוג  מן  לעשות  נוהגים 

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

ִׁשְבַעת ָיִמים:

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

הנשים  ]אף  שהחיינו  ברכת  לברך  ואין  ברכה.  בלי  ויאכל 
שלא בירכו על ד' מינים כמו שביארתי בספרי שו"ת שש 

משזר כרך שני חאו"ח סי' ז[.

תפוח:
יקח מן התפוח ויאמר:

ַאֲהָבה  חֹוַלת  ִּכי  ַּבַּתּפּוִחים  ַרְּפדּוִני  ָּבֲאִׁשיׁשֹות  ַסְּמכּוִני 
ָאִני:

ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים: 

ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות: 

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

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

ָׂשֶדה ֶׁשל ַּתּפּוִחים.

ויאכל בלי ברכה.

אגוז:
יקח אגוז ויאמר:

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

ַעִּמי ָנִדיב: 

ֶאָחד  נֹוֵטל  ַאָּתה  ֶזה  ֱאגֹוז  ָמה  ָיַרְדִּתי,  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל 

ֵמַהְּכִרי ְוֻכָּלן ִמַּדְרְּדִרין ּוִמְתַּגְלְּגִלים ֶזה ַאַחר ֶזה, ָּכְך ֵהן 
ִיְׂשָרֵאל ָלָקה ֶאָחד ֵמֶהן ֻּכָּלן ֵמְרִגיִׁשין.

ויאכל בלי ברכה.

שקד:
יקח שקד ויאמר:

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

ְשֵׁקִדים:

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

ֳצִרי ּוְמַעט ְדַּבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָבְּטִנים ּוְשֵׁקִדים:

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

ֻעְּזָך ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ֹאְיֶביָך.

ויאכל בלי ברכה.

פירות האדמה:
יקח מפרי האדמה ויאמר:

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

ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם 
ִיְצָמח ִּכי ֹלא ִהְמִטיר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין 

ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה: 

ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 

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

ְּבָרכֹות.

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

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

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

ָ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, אֹוֵמר ֶשַׁהכֹּל. ַרִבּי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ָכּל ֶׁשהּוא ִמין ְקָלָלה - ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו:

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


