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  כללי קדימה בברכות הנהנין, ע"פ אדמו"ר הזקן

 
  (משנה אחרונה) פ"י בסדר ברכת הנהנין

  .(סי' רי"א משו"ע אדמו"ר לא הגיע אלינו)
 

 ]פוסקיםשאר ה[בסוגריים מרובעות: דעת 
 ערך: שאול סילם

 
 לסדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן, פ"י.: בסוגרייםש ,להלכותהפניות מצוין אחרת, ה אם לאהערה: 

 
 כללים מקדימים:. 1
 
לאכול ממספר מאכלים המונחים לפניו, אזי  כעת) כללי הקדימה אינם מחייבים לאכול את הדבר ה"מוקדם", אלא שאם ברצונו 1
, ע"פ (ה"בה ברכה) / לברך תחילה (במאכלים בעלי ברכות שונות). לים אלו קובעים על מה יצטרך לברך (במאכלים בעלי אותלכ

ע' קונטרס אחרון ס"ק ד'  שבהלכות שבת סי'  –. ו"כעת": לאפוקי אם ברצונו לאוכלו מאוחר יותר בסעודה או לאחריה, כקינוח רמ"א סי' רי"א סע' ה'
 ).רמ"ט

 
ואין הוא צריך להמתין שיביאו בפניו את המאכל "המוקדם" ) כל כללי הקדימה מתייחסים למצב בו המאכלים מונחים לפניו, 2

ואם הביאו לפניו בעודו מברך על מין הראשון, אף  )., ע"פ דברי הב"י סי' רי"אט"זלכה (הכשהוא איננו בפניו כעת.  שברצונו לאכול,
אע"פ שבעת התחלת  - וזאת. (אדמוה"ז שםעל פי שברכותיהן שוות והשני חביב לו והוא ממין ז', מכל מקום יאכל ממין הראשון תחלה 

 מ"א סי' ר"ו ס"ק ח'). –הברכה היה בדעתו לפטור גם את המין השני 
 

 קדימה בין פירות מז' המינים:. 2
 

 –זית שמן ודבש"  ארץחיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון,  ארץ: "(פרשת עקב, דברים ח, ח) ) הקרוב ל"ארץ" שלפניו, בפסוק1
 (ה"ט).קודם. יוצא סדר הקדימה לברכה: זית, תמר, גפן, תאנה, רימון 

 
, יברך על ה"קודם" 535[אך לדעת ההלכה ברורה עמ' (ה"ט).  על זה שירצהיברך  ,) בין "קודם" ע"פ הכלל הנ"ל, לבין חביב2

 בפסוק, בכל מקרה].
 
 קדימה בין סוגי מאכלים שונים:. 3
 
(להעיר כי סימן זה איננו מופיע  כללי הקדימה ניתנים על ידי הסימן: מג"ע א"ש(פרט לסייגים דלהלן) בין סוגים שונים,  מג"ע א"ש:) 1

אדמה על ברכת הקדימת העץ ו – (ה"ז: מוציא, מזונות , גפן (בורא פרי הגפן), עץ, אדמה, שהכל. ברכת הנהנין)בשו"ע ולא בסדר כמות שהוא 
. קדימת מזונות וקדימת היין – הי"ג, ע' להלן. להקדים ברכת בפ"ע אע"פ שאין חיוב גמור בדברטוב שם: בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה ... שהכל, ו

 [וע' שו"ע סי' רי"א סע' ג']. ).קדימת המוציא – הי"ד
 
ת מיני ע"פ שו"ע סע' ו'. ולהעיר כי בטעם לקדימ, "בי(הבמזונות כלולים מזונות העשויים מכל אחד מחמשת מיני הדגן.  ' מיני דגן:ה) 2

ומברך עלייהו המוציא דחשיבי, דעבדי מינייהו פת , מכל מקום, כיון לאו ממין שבעהשם שהוא "אף על גב ד ... איהו השו"ע כתב  הדגן ה"אחרים"
כתב  )אור הגר"אבביבדומה ווכ"כ אדמוה"ז בסדר ברכת הנהנין פ"א ה"ז; (ס" י"ג  במ"אוברכת המזון, קודמת, אף על גב דלא עבדינהו פת". אך 

; רמב"ם אוהוא ע"פ ברייתא בפסחים לה,  – הם מין שעורה  seigle –ושיפון  avoine - שבולת שועל, הוא מין חיטה, וépeautre – מיןכוסד
 ).מהפסוק בישעיה כח, כהבירושלמי לומדים את ענין ה' מיני דגן נעיר כי  הלכות ברכות פ"ג ה"א.

 
  וז"ל הם כוללים את ה' המינים שפורטו לעיל, מקמחם רגילים לאפות לחם. בלבד, "חמשה מיני דגן" הינו מושג הלכתי נעיר אגב שהמושג

ו מבחינה הלכתית, מינים אלהמשנה (חלה פ"א מ"א): חמשה דברים חיבים בחלה: החטים והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל והשיפון. 
) ניתן לאפות 4נ"מ לפסח,  –) הם מחמיצים 3חלה, הם חייבים ב )2) מברכים עליהם כשהם אפוים המוציא או מזונות, 1-מתאפיינים בכך ש

 .ביצהמחייבת ישיבה בסוכה החל מכ ם) אכילת6) קיים עבורם איסור חדש, 5מהם מצות, 
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, (quinoa) , הקנוא(sarrasin) , הכוסמת (millet) , הדוחן(riz) האורז, )(maïs התירס ,(אך לא הלכתית!) , לעומת זאתיתבוטנמבחינה 
 הם למיני דגנים. אף... נחשבים  (sorgho) הדורה

  האבנה עוד להעיר, בנוגע לשיבולת השועל: מזהים את שיבולת השועל עם(avoine, quaker) :ע' רש"י בפסחים לה, א: שיבולת שועל .
פרופסור יהודה פליקס הגיע למסקנה ששיבולת שועל איננה הנקרא היום אבנה, החוקר שועל. ואע"פ שאביינ"א, שיבולת שלה עשוי כזנב 

 ,ברב אויערבאך "גער"ובזמנו הוא הצליח לשכנע את הגרש"ז אויערבאך לברך על קוואקר ברכת שהכל, במשך כשנתיים, הרי הרב אליישיב 
 השועל עם האבנה. את שיבולת המזההשחזר בו, וזאת לאור המסורת רבת השנים 

שברכתו גם כן  משקה שעורים, ומשקה אחריוצא מדברי הב"ח בסי' קפ"ב, שאם לפניו  המינים ומשקה אחר:  משקה מז') 3
"שהכל", ודעתו לשתות משניהם, יש לברך על משקה השעורים, כי הוא משבעת המינים. וכ"פ הט"ז ס"ק א', המשנה ברורה 

 גן אברהם כתב דשכר לא חשיב כלל כמין שבעה, ושאין צורך להקדימו.ס"ק ט' והכף החיים אות ז'. אך המ
 
מאחר והקדימה של העץ על האדמה רצויה אך לא מחויבת (ולא כאדמה ושהכל), אם  :יוצא דופןזהו  אדמה חביב והעץ:) 4

 (ה"ז).יברך עליו לפני שיברך על פרי העץ. יהיה ה"אדמה" חביב, 
 
י והרי"ף), בשלחן ערוך סי' רי"א סע' ג', פוסק מרן: ... ואם הביאו לפניו בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, איזה מהם שירצה יקדים (בבאר הגולה: רש"[

לבורא  להקדים את בורא פרי העץטוב להחמיר" "– ש ג"כ  מביא 527-8בהלכה ברורה עמ' ). בה"גוי"א שבורא פרי העץ קודם (שם: הרא"ש בשם 
, ואין כאן עדיפות לאחד על פני השני", ולא על איזה מהם שירצהפרי האדמה, אך כותב: "ואם היה פרי האדמה חביב בעיניו יותר מפרי העץ, יברך 

 ז להקדים את ברכת בורא פרי האדמה].כאדמו"ר הזקן שמחייב א
  

 )., ע"פ מ"א ס"ק ח' וט"ז ס"ק ד'(הי"ביוצא דופן: ברכה על זית קודמת לברכה על עוגיה משעורים גם זה  זית ועוגיה משעורים:) 5
, ברכת בורא מיני מזונות קודמת לברכת והמ"ב ס"ק כ"ה [אך לפי פשט דברי השו"ע בסע' ה', וכפי שדייקו מדבריו כמה אחרונים, מתוכם המ"א בעצמו

ועפ"ז יוצא פרדוקס עליו דנו הפוסקים בנוגע לסדר הקדימה, כאשר בפניו: עוגה  ].537העץ גם במקרה זה, וכ"פ בהלכה ברורה עמ' 
 משעורים, זית ויין.

 
עליהם (שיש וכד' בננה אננס ופפאיה וגם : אם היו לפניו פירות עץ רגילים וגם אלה יוצאי דופן דין הבננה, האננס והפפאיה:) 6

כי צומח כמעט על פני  ,האננסכי גזע עץ הבננה הוא בעצם ענף הצומח כל שנה מחדש מן השורש,  ,הבננה – או פירות העץ ,ספק אם הם פירות האדמה
תמיד  –) ומברכם עליהם בפועל בורא פרי האדמהכי הפירות צומחים ישירות מן הגזע) והפפאיה הקרקע בתוך צמח הנקרא אף הוא אננס, 

(הרב יקותיאל גרין  אפילו אם פירות העץ הרגילים הם החביביםהפפאיה "בורא פרי האדמה", או על הבננה האננס  תחילהיברך 
 ).333ר"ו עמ' וסי'  270ר"ג עמ' . וע' בדומה בהלכה ברורה סי' 324בפירושו על סדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן, פ"י עמ' 

 
 סוגי ברכה שונים.ין ) לשיטת אדמו"ר הזקן, אין קדימה של שלם ב7
 
 העץ:סדר הקדימה בין פירות . 4
 

 , ע"פ דברי הט"ז סי' רי"א ס"ק א'(ה"ח על זה שירצהיברך  , אע"פ שאיננו מז' המינים,אפילו לא שלם, ו"חביב"ז' המינים  -
 , )(*). ומה שהפרי מז' המינים: היינו אפילו אם איננו שלם, כ"פ המ"א בס"ק א'

  ,)]ברורה עמ' תקכ"ג וכ"פ בהלכה[. , ע"פ מגן אברהם סי' רי"א ס"ק א'(ה"ו לשלםאחריהם הקדימה  -
  .(**) (ה"ו) שאינו שלם לחביבאחריהם הקדימה  -

 ]₪ 7[וסימנו: 
 פשוט שז' המינים שלם וחביב לא שלם, יברך על ז' המינים כי שלם עדיף מחביב. אך ישנו כאן חידוש, שאם הפרי החביב והפרי מז' הערה :

שירצה, ואין ללמוד ק"ו מקדימת ז' המינים לא שלם, על שלם מז' המינים,  גם כאן יברך על זהאו שניהם שלמים, המינים, שניהם לא שלמים, 
 ומקדימת שלם על חחביב.

איזה נחלקו תנאים בברכות פ"ו מ"ד: "היו לפניו מינים הרבה, רבי יהודה אומר: אם יש ביניהם ממין שבעה, מברך עליו, וחכמים אומרים: מברך על (*) [
שו"ע, הביא החכמים. דעת רבי יהודה, אך הרמב"ם פסק דעת כ פסקו  רוב הראשונים : ונחלקו הראשונים להלכה מהם שירצה" (והיינו: החביב עליו).

ש בהם ' רי"א סע' א' את דעת רוב הראשונים, שמעלת שבעת המינים עדיפה, אך בסע' ב' כתב: "ולהרמב"ם, אם היה מין אחד חביב לו יותר ... בין שייבס
   ... ". לו אז באותה שעה ממין שבעה ... מקדים החביב
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המשנה , הלבושהט"ז כתב על דברי השלחן ערוך, בס"ק א', שהעושה לפי כל שיטה, יהיה לו על מי לסמוך, וזהו המקור לפסיקת אדמו"ר הזקן כאן. אך 
התייחסו לפסקי השו"ע  )524עמ' ( ברורהההלכה ו )אות ז'( הכף החיים ),פרשת מטות הלכה ב'( הבן איש חי(ס"ק י"ג, ובשער הציון ס"ק ח'), ברורה  

 .]שמעלת ז' המינים קודמת למעלת "חביב"כאן כאל "סתם ויש אומרים", והכריעו כדעת רוב הראשונים, 
 
ע"פ הגמרא  –שהביא אחרי כל הנ"ל קדימה לפרי "שהוא יפה וחשוב יותר", ולמד את זה ממה שנפסק בשו"ע  523עמ' וע' בהלכה ברורה (**) [

 שבוצע הפת ממקום שנאפה היטב]. -ן קב: בסנהדרי
 
 הגדרת חביב בכל הנ"ל:. 5
 
 (*) (הט"ו). ) חביב הוא הן אם חביב עליו בדרך כלל, הן אם הוא רוצה בו עכשיו יותר.1
 
על זה יברך  –) ואם ישנו אדם שבדרך כלל חביב עליו מאכל אחד, אך עכשיו רוצה יותר מאכל אחר, ורוצה לאכול משניהם 2

 (*)(הט"ו). . שירצה
 

סי' רי"א סע' א' פסק מרן כדעת הראשונים לפיהם "נקרא חביב המין שרגיל להיות חביב עליו, אפילו אם עתה חפץ במין השני", ובסע' ב'  בשו"ע[(*) 
 ועפ"ז פסק בהלכה ברורה כדעה הראשונה, שחביב: היינו בדרך כלל. הביא את דעת הרמב"ם שפסק שחביב: היינו "החביב לו אז באותה שעה". 

 בס"ק י"א]. המשנה ברורהדעת ג"כ  ך נוטהכאן. וכאדמו"ר הזקן שניתן לעשות כך או כך. וזהו המקור לפסק  ,גם בזהא',  "ק ' בסכתבהט"ז  אך
 

 השלמות:. 6
 

, שמעלת "חביב" קיימת גם כן בין שני מאכלים )533, וכן בעמ' בשם הרבה ראשונים , שער הציון ס"ק ד'524(בעמ' ע' בהלכה ברורה 
 שברכתם "שהכל".
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