
ו בשבט"סדר ט

פניני הלכה

.מלך העולם בורא מיני מזונותאלוהינו ' ברוך אתה ה: לוקחים מאפה מזונות ומברכים 

.  שהיא עיקר מזונו של אדם, ממנה עושים את הלחם-החיטה

: ענבים ומברכיםכוס יין או מיץ לוקחים 
.מלך העולם בורא פרי הגפןאלוהינו ' ברוך אתה ה

.."  ֱאנֹוׁשְוַיִין ְיַשַמח ְלַבב "הלב היין משמח את 

.  שבברכה זו פוטרים את כל פירות האילן שיש בסעודהומכוונים מברכים  , רימון/ תאנה/ תמר/ לוקחים זית 
. מלך העולם בורא פרי העץאלוהינו ' ברוך אתה ה

.ק ֵמִאיר ְלָכל ָהעֹוָלם"ָכְך ביהמ, ֵמִאירֶׁשַהֶשֶמן ְכֵׁשם -" ְׁשֶמְך' ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי תַֹּאר ָקָרא ה"
"ֶׁשֵהם ְמִאיִרים ַלכֹּל ֶבֱאמּוָנָתם' ַזִית ַרֲעָנן'ָלֵכן ִנְקָראּו ֲאבֹוֵתינּו , "ְוָהְלכּו ּגֹוִים ְלאֹוֵרְך: "ֶׁשֶנֱאַמר

ֵעץ ָׁשתּולְוָהָיה כְ | ֵעץ ַחִיים ִהיא | ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב | ֶאֶרץ חיטה ּוְשעֹוָרה | ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח 

חיטה

גפן

רימון

תאנה

תמר

זית

(  תפילת)ולכן לא אומרים בו . לאחר שרוב גשמי השנה הרוו את העצים, בשבט אנו שמחים על התחדשות שנת האילןו "בט
.תחנון

.ממשלברך על פירות שגדלו בארץ ישראל ועדיף , בעולם ' הטוב של הפירות שברא הנהנים ושמחים בטעמם 
:  יקדים לברך כסדר הזה-דהיינו אם יש לפניו מינים שונים ורוצה לאכול מהם . ש"אע "המג: נתנו לסדר הברכותרמז 

.יש לברך עליהם כסדר הזה, דהיינו שאם מונחים לפנינו כמה מינים של מאכלים. שהכל, אדמה, עץ, גפן, מזונות, המוציא
.בסעודה זו נוהגים לספר בשבחה של ארץ ישראל

מנהגי היום 

.   מלך העולם בורא פרי האדמהאלוהינו ' ברוך אתה ה: שגדלו בארץ ישראל ומברכיםלוקחים בוטנים או ירקות 
.    אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו' ברוך אתה ה: ומברכיםאחר משעורה לוקחים בירה או משקה 

ָהֵעץ וַעל פִרי ָהֵעץַעל, ַעל ַהֶּגֶפן וַעל פִרי ַהֶּגֶפן, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל ַהִמְחָיה וַעל ַהַכְלָכָלהֱאלוֵהינּו ’ ָברּוְך ַאָתה ה
.    ַע ִמוּּוָב ּה ּה וִלְשבֹּוַעל תנּוַבת ַהָשֶדה וַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת וִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִפְריָ 

ם ִעיָרְך. וַעל ִיְשָרֵאל ַעָמְך. ָעֵלינּוֱאלוֵהינּו ’ ַרֵחם ה .           וַעל ֵהיָכָלְך. ְזָבָחְךוַעל ִמ . וַעל ַהר ִציֹון ִמְׁשַכן כבֹוָדְך. וַעל ירּוָׁשַלִ
ם ִעיר ַהקֶֹּדׁש ִבְמֵהָרה בָיֵמינּו רָכְך ָע . וַשמֵחנּו בִבְנָיָנ ּה. וַהֲעֵלנּו לתֹוָכ ּה. ּוְבֵנה ירּוָׁשַלִ .                           ֶליָה ִבְקֻדָשה ּוְבָטְהָרהּוְנָבָֽ
ָנה  ַעל ָהָאֶרץ וַעל ִמְחָיָתה וַעל ַכְלָכָלָת ּה וַעל פִרי ַּגְפ ֱאלוֵהינּו ’ ִכי ַאָתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלכל ונֹוֶדה לָך ה

.ַעל ָהָאֶרץ ועל המחיה וַעל הַכְלָכָל ּה וַעל פִרי ַּגְפָנה’ ָברּוְך ַאָתה ה

ו בשבט"שירים לט

: המינים יברךומאחד משבעת , מהיין', מזונות'אכל כנפח חצי ביצה מהאם 

(הירקותסעודת לחם אין מברכים על בתוך )

(סעודה אין מברכים על משקה מלבד יין בתוך )

:מהירקות יברך( חצי ביצה)אכל כנפח כזית אם 
:ָברּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים. ָכל ָחיָבֶהם ֶנֶפׁש יֹות ָכל ַמה ֶׁשָבָרא ְלַהֲח ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ְנָפׁשֹות ַרבֹות בֹוֵרא , ָהעֹוָלםֶמֶלְך ֱאלוֵהינּו ָברּוְך ַאָתה ֲאדָֹּני 

שעורה


