
הקדמה

כאשר לפני אדם ישנם מספר סוגי אוכלים יש כללים על איזה מאכל עליו לברך קודם. 
הנה שניים מהכללים:

 1. על מאכל שברכתו חשובה יותר. לדוגמה, מאכל שברכת "בורא פרי האדמה" קודם 
למאכל שברכתו "שהכל" )כיון שברכת "שהכל" היא ברכת הודאה כללית, ואילו "בורא 

פרי האדמה" היא ברכה מפורטת(. 

2. על המאכל החביב עליו יותר )"מין חביב"(. 

השאלה היא כיצד יש לנהוג, כאשר ברכתו של המאכל החביב יותר פחותה 
בחשיבותה, כמו שתקראו בסיפור הבא. )שימו לב: בעת קריאת הסיפור תוכלו להעזר 

בביאורי המילים למטה(.

סיפור 1 | המברך והמלגלג

ביאורי מילים: כרוב ודורמסקין = ירקות שהתבשלו היטב ונהיו רכים מאד )"שלקות"(. 
הנהו תרי תלמידי = אלו שני תלמידים. דהוו יתבי קמיה = שהיו יושבים לפני.

למה לדעתך קפץ הראשון וברך על הפרגיות? ____________________________________

מדוע כעס בר קפרא על המלגלג? ____________________________________________

מדוע כעס בר קפרא על המברך )עיין ברש"י(? ___________________________________

ב"ה



טעמי המחלוקת
כעת יש לברר מדוע המברך חשב לברך קודם על העוף, ואילו חברו סבר שעליו 

לברך קודם על הירקות:

ביאורי מילים: מאי לאו = האם לא? בהא קא מיפלגי = בסברה זאת הם חולקים.

השלם )מתוך התרמילון( את הסבר של מחלוקת תלמידי בר קפרא:

 המחלוקת ביניהם היא: לדעת המברך ברכתם של ה"שלקות" )כרוב ודורמסקין( היא 

________ ולכן יש להקדים ולברך על ה_______ בגלל ש_________. ואילו לפי

המלגלג ברכתן של ה"שלקות" היא _______ ולכן יש להקדים ולברך על _________ 

לפי ש________________ 

תרמילון: בורא פרי האדמה * שהכל * שלקות * פרגיות * ברכתם חשובה יותר * הוא מין חביב

יישום: אמא הגישה לארוחת ערב חביתה )שברכתה 'שהכול'( וסלט ירקות )שברכתו 

'בורא פרי האדמה'(. יונתן אוהב יותר את החביתה, על מה עליו לברך תחילה? 

ענה את דעתך לפי הסוגיה שלמדנו: ______________________________________

קרא בספר "הליכות והלכות" סימן נה סעיפים א' וב'. האם כך נפסק להלכה? ________



סיפור 2 | סעודת רב חסדא ורב המנונא

התורה מונה את שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: "ארץ חטה ושעורה , גפן תאנה 
ורימון ארץ זית שמן ודבש )תמר(" – חכמים למדו שהסדר בתורה אינו סתמי. אלא כל מין 

שהוקדם בפסוק, הוא חשוב יותר, ועל כן יש להקדים ולברך עליו תחילה. 

כעת קראו את הסיפור הבא )פענחו אותו בסיוע ביאורי המילים שבתיבה(:

ביאורי מילים: הוו = היו, יתבי = יושבים, בסעודתא = בסעודה, אייתו לקמייהו = 
הביאו לפניהם, תמרי ורמוני = תמרים ורימונים, שקל = לקח, בריך אתמרי ברישא = 
בירך על התמרים בתחילה, ליה = לו, סבירא = סובר, מר =אדון, להא דאמר = לזאת 

שאמר, ואיתימא = ויש אומרים, מאן יהיב לן = מי יביא לנו, נגרי דפרזלא = רגלי ברזל, 
ונשמעינך – נשמשך.

הקיפו בעיגול את המילים "אמר ליה" שבתוך קטע הגמרא )מילים אלו מציינות תחילת 
אמירה:" שאלה, תשובה וכדומה(.

כעת השב על השאלות הבאות:

כיצד נהג רב המנונא ומה הקשה עליו רב חסדא?____________________________

_________________________________________________________________

מה חידש רב המנונא בהלכה ש"כל המוקדם בפסוק )של שבעת המינים( קודם לברכה" 
)היעזר בפירוש רש"י(: ________________________________________________

_________________________________________________________________

רשמו את סדר הקדמת הברכות בשבעת המינים: ____________________________

_________________________________________________________________


