
יקחו מאכל העשוי מן החטה או שעורה - כגון עוגות ויברכו עליו:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות

אחר שיאכלו מעט יאמרו פסוקים בענין חטה ולחם:

"ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו: ִּכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה 
ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית 
ַבְרֶזל  ֲאָבֶניָה  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ָּבּה  ֹּכל  ֶתְחַסר  ֶלֶחם ֹלא  ָּבּה  ֹּתאַכל  ְבִמְסֵּכֻנת  ֲאֶׁשר ֹלא  ֶאֶרץ  ּוְדָבׁש:  ֶׁשֶמן 
ָנַתן ָלְך:  ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר  ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת  ְוָאַכְלָּת  ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנחֶׁשת: 
ֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום:  ִהּׁשָ
ֶּפן ֹּתאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת: ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך 
ִיְרֶּבה: ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר 
ַהָּגֹדל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ָמִים ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש: ַהַּמֲאִכְלָך ָמן 
ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּון ֲאֹבֶתיָך ְלַמַען ַעֹּנְתָך ּוְלַמַען ַנֹּסֶתָך ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתָך: ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי 
ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה: ְוָזַכְרָּת ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען 
)דברים פרק ח פסוקים ו – יח(. ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזה".  

ָהֵעִצים ַעל  ֶלֶחם  ֶׁשל  ִּכְּכרֹות  ְלַהְצִמיַח  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֲעִתיָדה  ְוָדַרׁש:  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן   ָיַׁשב 
)מסכת שבת דף ל עמוד ב(.   

 

יקחו כוס יין או מיץ ענבים ויברכו:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן

יאמרו פסוקים ומדרשים:

ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד".  )תהילים פרק קד פסוק טו(. "ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמּׁשָ

ָלָמה ַהַּיִין ִנְקָרא ַגם ַיִין ְוַגם ִּתירֹוׁש? ַיִין - ַעל ֵׁשם ֶׁשֵּמִביא ְיָלָלה ָלעֹוָלם, ִּתירֹוׁש - ֶׁשָּכל ַהִּמְתָּגֶרה בֹו 
ַנֲעָׂשה ָרׁש. ַרב ַּכֲהָנא ָרֵמי )הקשה(: ְּכִתיב ִתיָרׁש ְוָקֵריַנן ִּתירֹוׁש, ָזָכה - ַנֲעָׂשה ֹראׁש, ֹלא ָזָכה - ַנֲעָׂשה 
ָרׁש.  )יֹוָמא דף עו עמוד ב(.

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהַּיִין?  ַעל  ֶאָּלא  ִׁשיָרה  אֹוְמִרים  ֶׁשֵאין  ִמַּנִין  יֹוָנָתן:  ַרִּבי  ָאַמר  ַנְחָמִני  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָאַמר 
"ַוֹּתאֶמר ָלֶהם ַהֶּגֶפן ֶהֳחַדְלִּתי ֶאת ִּתירֹוִׁשי ַהְמַׂשֵּמַח ֱאֹלִהים ַוֲאָנִׁשים" ִאם ֲאָנִׁשים ְמַׂשֵּמַח - ֱאֹלִהים 
)מסכת ברכות דף לה עמוד א(. ְּבָמה ְמַׂשֵּמַח? ִמָּכאן, ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה ֶאָּלא ַעל ַהַּיִין.  

 יקח זית, ואם אין לו זית יקח תמר או תאנה או רמון )בסדר הזה לפי שהחשוב שהוזכר קודם לתיבת "ארץ" בתורה, קודם לברכה(
ויברך בקול רם, ויכון שבברכת העץ הזו הוא פוטר את כל פרות האילן שיש על השלחן.

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

ִּכְדַבׁש. ּוְמתּוִקים  ְּכָחָלב  ְׁשֵמִנים  ֶׁשֵּפרֹוֶתיָה  ֶאֶרץ   - ּוְדָבׁש"  ָחָלב  ָזַבת   "ֶאֶרץ 

  )מסכת כתובות דף קיב עמוד א(.

ְלַאַחר ֲאִכיַלת ָזִית יֹאַמר:

)ירמיה פרק יא פסוק טז(.  "ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְּפִרי ֹּתַאר ָקָרא ה' ְׁשֶמְך"  

ָלֵכן  "ְוָהְלכּו ּגֹוִים ְלאֹוֵרְך",  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלָכל ָהעֹוָלם.  ֶמן ֵמִאיר - ָּכְך ביהמ"ק ֵמִאיר  ְּכֵׁשם ֶׁשַהּׁשֶ
ִנְקָראּו ֲאבֹוֵתינּו ַזִית ַרֲעָנן ֶׁשֵהם ְמִאיִרים ַלֹּכל ֶּבֱאמּוָנָתם. 

)מדרש רבה פרשת תצוה פרשה לו אות א(.
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ָמר יֹאַמר: ְלַאַחר ֲאִכיַלת תָּ

ָּדַרׁש ַרִּבי ִחָּייא ַּבר לּוְלָיִני: ָּכתּוב: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה, ִאם ֶנֱאַמר ָּתָמר ָלָמה ֶנֱאַמר 
ֶאֶרז, ְוִאם ֶנֱאַמר ֶאֶרז ָלָמה ֶנֱאַמר ָּתָמר? ִאּלּו ֶנֱאַמר ָּתָמר ְוֹלא ֶנֱאַמר ֶאֶרז ָהִייִתי אֹוֵמר: ָמה ָתָמר ֵאין 
ִּגְזעֹו ַמְחִליף - ַאף ַצִּדיק ַחס ְוָחִליָלה ֵאין ִּגְזעֹו ַמְחִליף - ְלָכְך ֶנֱאַמר ֶאֶרז. ִאּלּו ֶנֱאַמר ֶאֶרז ְוֹלא ֶנֱאַמר 
ָּתָמר, ָהִייִתי אֹוֵמר: ָמה ֶאֶרז ֵאין עֹוֶׂשה ֵפרֹות - ַאף ַצִּדיק ַחס ְוָחִליָלה ֵאין עֹוֶׂשה ֵפרֹות - ְלָכְך ֶנֱאַמר 
)מסכת תענית דף כה עמוד א(. ָּתָמר ְוֶנֱאַמר ֶאֶרז.  

ֵאָנה יֹאַמר: ְלַאַחר ֲאִכיַלת תְּ

ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא ַבר ַאָּבא ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ָּכתּוב: "נֹוֵצר ְּתֵאָנה ֹיאַכל ִּפְרָיּה" )משלי פרק כז פסוק יח( ָלָמה 
ִנְמְׁשלּו ִדְבֵרי תֹוָרה ִלְתֵאָנה? ָמה ֵעץ ְּתֵאָנה ֶזה ָכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ְמַמְׁשֵמׁש ּבֹו מֹוֵצא בֹו ְתֵאִנים. ַאף ִּדְבֵרי 
)מסכת עירובין דף נד עמוד א(. ּתֹוָרה ֵכן ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם הֹוֶגה ָבֶהם מֹוֵצא ָבֶהם ָטַעם טֹוב.  

ְלַאַחר ֲאִכיַלת ִרּמוֹן יֹאַמר:

ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵאין אֹור ֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהן ַקל ָוֹחֶמר ִמִּמְזַּבח ַהָּזָהב, ָמה ִמְזַּבח 
ַהָּזָהב ֶׁשֵאין ָעָליו ֶאָּלא ְכֹעִבי ִדיָנר ָזָהב ָעַמד ַּכָּמה ָׁשִנים ְוֹלא ָׁשְלָטה בֹו ָהאֹור, ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשְּמֵליִאין ִמְצוֹות ָּכִרּמֹון ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך. ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש: ַאל ִּתְקֵרי 
 ַרָּקֵתְך ֶאָּלא ֵריָקֵתיְך, ֶׁשֲאִפילּו ֵריָקִנין ֶׁשָּבְך ְמֵליִאין ִמְצוֹות ָּכִרּמֹון - ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה".

)מסכת עירובין דף יט עמוד א(.

ְלַאַחר ֲאִכיַלת ֱאגוֹז יֹאַמר:

ָהִרֹּמִנים" )שיר השירים  ַהֶּגֶפן ֵהֵנצּו  ַהָּנַחל ִלְראֹות ֲהָפְרָחה  ְּבִאֵּבי  ָיַרְדִּתי ִלְראֹות  ִּגַּנת ֱאגֹוז  "ֶאל 
פרק ו פסוק יא(, ָלָמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאגֹוז ָמה ֱאגֹוז ֶזה ַאָּתה רֹוֶאה אֹותֹו ֻכּלֹו ֵעץ ְוֵאין ּתֹוכֹו ִנָּכר, 

ַאְך ְּכֶׁשַאָּתה פֹוְצעֹו ַאָּתה מֹוְצאֹו ָמֵלא ְמגּורֹות ְמגּורֹות ֶׁשל אֹוְכִלים, ָּכְך ִיְׂשָרֵאל - ְצנּוִעים ְוַעְנְווָתִנים 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְוֵאין ַּתְלִמיִדים ֶׁשָּבֶהן ִנָּכִרים ְוֵאין ִמְתָּפֲאִרים ְלַהְכִריז ַעל ִׁשְבָחן, ַאְך ִאם ַאָּתה בֹוְדָקם ַאָּתה 
מֹוֵצא אֹוָתם ְמֵלִאים ָחְכָמה. ְוֵכן, ָמה ֱאגֹוז ֶזה נֹוֵפל ְּבִטיט ְוֵאין ָמה ֶׁשְּבתֹוכֹו ִנְמָאס - ַאף ִיְׂשָרֵאל ּגֹוִלים 
)הובא ברש"י שם(. ְלֵבין ָהֻאּמֹות ְולֹוִקים ַמְלִקּיֹות ַהְרֵּבה ּוְבָכל ֹזאת - ֵאין ַמֲעֵׂשיֶהם ִנְמָאִסים. 

ְלַאַחר ֲאִכיַלת ֶאְתרוֹג יֹאַמר:

ַעל  ְמַרֵּמז  ְוהּוא  ָהֶאְתרֹוג.  ֶזה   - מ(  כג פסוק  )ויקרא פרק  ָהָדר"  ֵעץ  ְּפִרי  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם 
ִכיָנה, ְוַעל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ְוַעל ַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי. ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְהיֹות ָנִקי ִמָּכל ְּפָגם ְוֶכֶתם,  ַהּׁשְ

ֵאר ְנִקָּיה ֵמֶחְטֵאי ָהעֹוָלם. ִּכי ַהְּנָׁשָמה ְטהֹוָרה ִהיא ּוְצִריָכה ְלִהּׁשָ

ּפּוַח יֹאַמר: ְלַאַחר ֲאִכיַלת תַּ

"ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי" )שיר השירים פרק ב 
פסוק ג(. ָלָמה ִנְמַׁשל ַהַּקָּב"ה ְלַתּפּוַח? לֹוַמר ְלָך ָמה ַתּפּוַח ֶזה ִנְרָאה ָלַעִין ְּבֹלא ְכלּום ַאְך ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ּבֹו 

ָטַעם ְוֵריַח, ָּכְך ַהַּקָּב"ה ִחּכֹו ַמְמַּתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ְוִנְרָאה ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוֹלא ָרצּו ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה, 
ְוָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְבֵעיֵניֶהם ְּכָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש, ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ּבֹו ָטַעם ְוֵריַח, ָטַעם ִמַּנִין? ֶׁשֶּנֱאַמר "ַטֲעמּו 
ּוְראּו ִּכי טֹוב ה'" )ְּתִהִּלים פרק לד פסוק ט(, ְוֵיׁש ּבֹו ַמֲאָכל ִּדְכִתיב "טֹוב ִּפְרִיי ֵמָחרּוץ ּוִמַּפז" )ִמְׁשֵלי פרק ח 
יִרים פרק ד פסוק יא(, ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָאנּו  פסוק יט(, ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוֵריַח ַׂשְלֹמַתִיְך ְּכֵריַח ְלָבנֹון" )ִׁשיר ַהּׁשִ

יֹוְדִעין ֹּכָחּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְלִפיָכְך ֵאין ָאנּו ָזִזים ִמן ַהַּקָּב"ה ְותֹוָרתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי ּוִפְריֹו 
)מדרש רבה פרשת בא פרשה יז אות ב(. ָמתֹוק ְלִחִּכי. 

יקחו פרי מפרות האדמה ויברכו:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

יקחו משקה כלשהו ויברכו: )וכשבירכו על היין – ברכת הגפן יקחו מאכל אחר שבירכתו שהכל(

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו

ברכה אחרונה לאחר שתיית רביעית משקה או אחר פירות שאינם משבעת המינים

ֶחְסרֹוָנן ַעל ָּכל  ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות, ִוְ
ַמה ֶׁשָּבָראָת ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ָּברּוְך ַחי ָהעֹוָלִמים.
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