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שני  לפניו מי שמונחיםשייכים בדיני קדימה בברכות  א.
 אינם המאכלים אם מאכלים, וברצונו לאכול את שניהם כעת.

שלפניו  המאכל, רשאי לברך על , אף שבדעתו להביאםלפניו
ואינו צריך להביא את המאכל האחר גם אם ברכתו של האחר 

  קודמת.

לם בסדר מסוים, כגון כמו כן, מאכלים שמנהג בני אדם לאוכ
אוכל אם , או י בשרת בדג וממשיכה בתבשילפותחסעודה ה

פרי, באופנים אלו, אף אוכל  ואחריהםירקות מבושלים 
שברכת המאכלים המאוחרים עדיפה מצד דיני קדימה, אין 

  צריך להקדימם.

הקדימה בברכות נקבעת לפי מעלת המאכלים, וחמש  ב.
בורא 'לדוגמה: ברכת ברכה מבוררת [ א. מעלות בברכות:

 'שהכל'הפוטרת רק פירות מבוררת יותר מברכת  'פרי העץ
מאכל שלם.  ג.מאכל משבעת המינים.  ב.הפוטרת כל דבר]. 

  מאכל גדול. ה.. מאכל חביב ד.

כשמעלה אחת עומדת מול  כיצד יש לנהוגבהמשך יתבאר 
מעלה אחרת, כגון מי שלפניו פירות שאחד מהם מין שבעה 

  והשני שלם. 'מזונות'והשני חביב, או האחד ברכתו 

נחלקו הראשונים בהגדרת חביב, אם הוא המין שחביב לו  ג.
באותה השעה. ולענין מעשה פסק  תמיד או זה שחביב לו

שחביב לו בדרך ס"א) שהולכים אחר המין  'השו"ע (סי' ריא
  כלל.

כל דיני הקדימה הם לענין לכתחילה, אך בדיעבד אם ברך  ד.
  יצא ידי חובתו. -שהיה צריך לאחרו  על מאכלראשונה 

סדר , שווה שאין ברכתם יםהיו לפניו כמה מיני מאכל ה.
 'אדמה'ה, 'עץ'ה, 'גפן'ה, 'מזונות' :הואהקדימה בברכות 

 דר זה נקבע לפיסהטעם ל. ש"מג"ע א. וסימנך: 'שהכל'ו
נוסחי הברכות, ככל שהברכה יותר פרטנית ומבוררת, היא 

  עדיפה על חברתה.

מעלת נוסח הברכה הפרטית יש לה חשיבות יותר מכל שאר 
קרקר מקמח כוסמין, כה של המעלות, ולכן מי שלפניו חתי

 ,ותמר שיש לו את כל שאר המעלות, שהוא מין שבעה, ושלם
בכל אופן תכריע מעלת הברכה ויקדים  - וגדול יותר ,וחביב לו

  על הקרקר. 'מזונות'לברך 

והוא יש יוצא מן הכלל,  - מג"ע א"שהברכות של  לסדר ו.
השני ו ',העץ'ברכתו ים, האחד מאכלשני שלפניו  באדם

  חביב לו יותר הוא קודם.אם מין האדמה  -' האדמה'ברכתו 

 וגםבדרך כלל  גםצריך שיהיה המין חביב באופן זה אמנם 
 האדמה חביב בדרך כלל אך עתה העץ אם מין אךבשעה זו, 

  חביב יותר, או להיפך שבדרך כלל העץ חביב יותר ורק עכשיו 

  

  

  

  

  יקדים לברך על מין העץ.חביב לו מין האדמה, 

, 'האדמה'ואחר שברכתו  'העץ'אם לפניו מאכל שברכתו  ז.
, יש להסתפק אם הסדר שונה ישנה מעלה מהם לכל אחדו

שלם, חביב, וז' המינים. וי"א  -או , חביב, ז' המינים, שלם הוא
יקדים שוה  שניהם ת, ואם חביבותקובעשרק מעלת חביב 

  .)סוגרייםשירצה. (עי' סעי' ט' ב איזה מהם

, יברך על שברכתן שווההיו לפניו כמה מיני מאכל  ח.
אין שם מאכל משבעת . המאכל שהוא משבעת המינים

ואם יברך על החביב,  - אין שם שלם .יברך על השלם - המינים
מינים,  '(זזשח"ג יברך על הגדול. וסימנך  -אין שם חביב 

לפניו חצי ביסקוויט מקמח ש מי ולדוגמא:שלם, חביב, גדול). 
יברך על הביסקוויט מפני  חיטה ועוגה שלמה מקמח כוסמין,

שהוא מין משבעת המינים, אפילו שהעוגה שלמה וגדולה יותר 
לפניו פרוסת זית ואפרסק, יברך על  אםכן וחביבה. וגם יותר 

לפניו ואם  חתיכת הזית מפני שהוא מין משבעת המינים.
מלפפון שלם ופרוסות גמבה, יברך על המלפפון השלם אפילו 

  שהגמבה חביבה יותר.

יקדים לברך היו לפניו כמה מיני פירות משבעת המינים,  ט.
, ושעורה וכו''ארץ חטה שבפסוק ץ' ארל' על המין הסמוך

י . מזית, תמר, ענבים, תאנה, רימון -סדר המינים הוא ו
'שלוה', אם  -תפוחות  שלפניו פירות מז' המינים וחיטים

  . השלוה חביבה לו יותר, יקדימנה

' סע' ה') נקט שחיטה ושעורה שהם משבעת [השו"ע (סי' ריא
המינים, קודמים לשאר הפירות משבעת המינים רק כשעשה 
מהם תבשיל או פת. אכן אז ברכתן המוציא או מזונות, ונמצא 
שיש להקדימם מצד מעלת ברכתם גם אם לא היו ממין 
שבעה. ואם כוסס חיטה, וברכתו בורא פרי האדמה, כתב 

העץ. בימינו מצויה חיטה תפוחה  השו"ע שאין להקדימו למין
'שלוה', שדינה כחיטה הנאכלת בכסיסה, כמש"כ בסי' ר"ח  -

סעי' ד'. וכ' המ"ב (סי' ריא' ס"ק ט', יח', כז') דבמג"א משמע 
שדין זה הוא דווקא אם מין העץ חביב לו יותר, אבל אם 
חביבותן שוה, יש להקדים את החיטה הקודמת בפסוק לפרי 

א מין שבעה, הוא מאוחר בפסוק]. האחר [שאף שגם הו
ולדבריו, מי שלפניו שלוה ותמר, אם התמר חביב יקדימו, ואם 
חביבובתם שווה יקדים את השלוה אף שברכתה בורא פרי 
האדמה. אכן דעת הגר"א שכשאין ברכותיהם שוות אין שום 
דיני קדימה חוץ מחביב. לכן כתבנו שאם השלווה חביבה לו 

"ע, אבל אם חביבותם שווה נכנסנו יקדימנה, שכן הדין לכו
למחלוקת המג"א והגר"א אם יש דין קדימה בשבעת המינים 
באין ברכותיהם שוות. [כל זה הוא מלבד הנידון האם חיטה 
הנאכלת בכסיסה שברכתה האדמה ולא מברכים עליה את 

    ברכתה החשובה, יש לה מעלת מין שבעה.]

  נו קובע איאך  הוא רק להקדמת הברכה,דין הקדימה י. 

  



 
שלפניו ג' מיני פירות, אחד מין  , מיוכגון את סדר האכילה.

יקדים לברך על מין שבעה  – ואחד חצוי ,שלם, ואחד שבעה
, אך אחר שבירך ואכל מהפרי שהוא מין שבעה, אינו וכנ"ל

צריך להקדים לאכול את הפרי השלם, ויכול לאכול קודם את 
יו מינים שונים של חצוי אם רצונו בכך. וכן, מי שלפנפרי הה

בט"ו בשבט], בסעודת שבעת המינים [כמצוי ובהם גם פירות 
יאכל ואכלו,  עליו דין הקדימה הוא לברך על הזית, ומשברך

 את הקדים, ואינו צריך לרצהבכל סדר שיאת שאר הפירות 
  בפסוק.ש הסדרשבעה לפי  ןמיהפירות מ שאר

אשר  נזכרו מעלות נוספות להקדמה לברכה,[בפוסקים  יא.
ובמקום שאין  מעלות החשיבות שהוזכרו לעיל, לאחרבאות 

חביבים שלפניו המאכלים שני (דהיינו שאת המעלות דלעיל 
יש להקדים לפי מעלות  וכו') גדלם זההבשוה ושניהם שלמים ו

 שמברכים עליומאכל  ואלו המעלות הנוספות:אלו. 
כגון ריבה מאתרוג או  - ה בו מצווהתמאכל שנעש '.'שהחיינו

 .פירות שגדלו בארץ ישראל .רות או תבשיליןיפת מעירוב חצ
מאכל  .שיריים מסעודת מצוה .פירות שנמשלו להם ישראל

  .מזין יותר]

מאכל ומשקה שברכתם שווה, אין בהם דין להקדים אחד  יב.
  לחברו.

 שבעתא' מ - מיני פירות שניהתבאר לעיל, שמי שלפניו  יג.
המינים. עוד התבאר,  ז'חביב, מברך על הפרי מ המינים וא'

שמי שלפניו פרי וירק והירק חביב, מברך על הירק אף אם 
  המינים.  ז'הפרי הוא מ

מי : סקים כיצד יש לנהוג באופן הבאאלו דנו הפו כלליםעל פי 
הוא תפוח  אצלו לפניו זית תפוח ובננה, וסדר חביבותםש

אם יבא לברך על ש, ךצ"ע על מי מהם יקדים לברבננה וזית, 
הזית שהוא מין שבעה, עליו להקדים את הבננה שאין ברכתה 

חביבותה יש להקדימה. אך לברך על הבננה אי בגלל שווה ו
אפשר לו, שהרי התפוח חביב ממנה. ואם ירצה לברך על 
התפוח, הרי דינו להקדים את הזית שהוא מן שבעה, ואין 

  לדבר סוף.

הוא לה"ה, שיברך על הפרי שוהכריע בעל הקהילות יעקב זל
לבחון איזו באים הוא משום שכש ממין שבעה תחילה. והטעם

איזו ברכה חשובה  יש לבדוק ,בין ברכות שונות ברכה להקדים
יותר, וברכה שבאה לפטור מין חביב יש לה חשיבות גם אם 
לא יאכל מיד את הפרי החביב, ובמקרה הנ"ל, לברכת העץ 

ה, היות והיא פוטרת את יש חשיבות יותר מברכת האדמ
התפוח שהוא חביב יותר, וכיון שהכרענו לברך על העץ, כעת 
אנו פונים לדון איזה פרי ממיני פירות העץ יש להקדים, וכאן 
ההכרעה על פי חשיבות הפרי, והכלל הוא שחשיבות מין 

  יברך על הזית תחילה.  ל כןשבעה עדיפה משל חביב, ע

אינו צריך להקדים לאכול [אמנם אחרי שברך ואכל מן הזית 
את התפוח לפני שיברך על הבננה, כפי שהתבאר שדיני 

  ה].לא את סדר האכילאך את סדר הברכות  יםהקדימה קובע

  האם מותר להניח אוכל לפני היונים בשבת שירה
  ת. יש להניח את האוכל ליונים קודם השבת.

אין ליתן מאכל לפני העופות : ")'כתב המגן אברהם (סימן שכד
וכן כתב  ".בשבת שירה כמו שנהגו קצת, דהא אין מזונותן עליך

) '). אכן בספר תוספת שבת (סימן שכד'המשנ"ב (שם ס"ק לא
אפשר דכיון שנהגו כן לשם מצוה דמרגלא בפומיהו "כתב וז"ל: 

שהעופות אמרו שירה בים, לכך אין להקפיד בכך, וכה"ג כתב 
בא"ר בשם מעדני יו"ט בסוף סי' של"ה דהא דנוהגין בשמחת 
תורה לפזר פירות, והנערים מלקטים ונותנים לסלים, דאסור 

כמבואר שם, היינו דכיון  לעשות כן משום דהוי עובדא דחול
שעושין כן לשמחה לא הקפידו בכך, א"כ אפשר דה"ה נמי לענין 

ובספר מקור חיים לבעל  עכ"ל. ",זה, כן נראה ליישב מנהג זה
ולי נראה " :כתב וז"ל) נדפס בשו"ע פרידמן, החוות יאיר (שם

דלא נאסר רק בשנותן לפניהם דמינכרא לכל שטורח בשבילם, 
  ל.עכ" "החלון מה קעביד וכאן דמניח לפני

  

 

 


