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“The Israel Fruit” & “The Fruit From Israel” 

• Eating Shemitta Fruit & Retaining Kedushat Haaretz 
• Rav Rimon & The Apple from Israel 
• The Neztiv & Holding Israeli Produce 
• Dominant theme of Birchat Hamazon 

דברים פרק ח  
ר ָנַֽתן־ָלְֽך:  ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהּטָֹב֖ יָך ַעל־ָהָא֥ ְעָּת ּוֵבַֽרְכָּת֙ ֶאת־יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶה֔ (י) וְָאַכְלָּת֖ ְוָׂשָב֑

• The Fruit & our Destiny  
Yechezkel 36 

ח  ְוַאֶּתם ָהֵרי יְִׂשָרֵאל, ַענְְּפֶכם ִּתֵּתנּו, ּוֶפְריְֶכם ִּתְׂשאּו, ְלַעִּמי יְִׂשָרֵאל:  ִּכי ֵקְרבּו, ָלבֹוא. 
But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches, and yield your fruit to My 
people Israel; for they are at hand to come. 

 Chagai 2 
יט  ַהעֹוד ַהּזֶַרע, ַּבְּמגּוָרה, ְוַעד-ַהֶּגֶפן ְוַהְּתֵאנָה ְוָהִרּמֹון ְוֵעץ ַהּזַיִת, ֹלא נָָׂשא--ִמן-ַהּיֹום ַהּזֶה, ֲאָבֵרְך.  {ס} 

• The Special Bracha Acharona - Imitation & Real (Berachot  37 & 44) 
 Devarim 8 

ז ִּכי יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ טֹוָבה:  ֶאֶרץ, נֲַחֵלי ָמיִם--ֲעיָנֹת ּוְתהֹמֹת, יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר.  ח ֶאֶרץ ִחָּטה 
ּוְׂשעָֹרה, ְוגֶֶפן ּוְתֵאנָה ְוִרּמֹון; ֶאֶרץ-זֵית ֶׁשֶמן, ּוְדָבׁש 

שולחן  ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רח סעיף א  
על חמשת המינים שהם: גפן ותאנה ורימון וזית ותמרה, (א) [א] <א> מברך לאחריהם ברכה אחת מעין שלש. 

 משנה ברורה סימן רח ס"ק א  
(א) מברך לאחריהם וכו' - שמתוך חשיבותן [א] שנשתבחה בהן א"י כדכתיב בקרא ארץ חטה ושעורה וגפן 
ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש [והוא תמרים [ב] שזב מהן דבש] קבעו להן ברכה חשובה בפ"ע לאחריה: 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רח סעיף י  
טז <יג> בברכה אחת (נ) מעין שלש (נא) של פירות דחוצה לארץ חותם על הארץ (נב) ועל הפירות; ובארץ 
ישראל חותם (נג) על הארץ ועל פירותיה; ואם בח"ל (נד) אוכל מפירות [יד] הארץ, חותם ג"כ על פירותיה.  

משנה ברורה סימן רח ס"ק נא  
(נא) של פירות דחוץ לארץ - ר"ל כשהן משבעת המינים: 

 משנה ברורה סימן רח ס"ק נב  
(נב) ועל הפירות - שאין יכול לומר פירותיה כיון שאינם מפירות של א"י ואפילו הובאו לא"י ואכלן שם כיון 

שגדלו בחו"ל [ע"ת וא"ר]: 

  The Real Fruits of Israel as a “Real Thing” Experience
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ב"ח אורח חיים סימן רח  
וכתב עוד ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאמרו וכו'. תימה הלא קדושת הארץ הנשפעת בה 

מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ 
 ….

ועל כן ניחא שאנו מכניסין בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת 
השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה:  


