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 ב "פגליון ק

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

   מים אחרונים ותהלכ

 שאי השיעור:נו

רכת  לחם לב השארת . דיבור לאחר מים אחרונים. רונים בטעותאח טל מיםנ. אכילה לאחר מים אחרונים

נטילת מים אחרונים על  .  לא תיאכל לבסוף תיכה שהשארת ח. הבאת לחם חדש לברכת המזון. המזון

עד היכן . אין לו מים אחרונים. ניגוב הידים. חובה? –מים אחרונים . כין בברכת המזוןהסרת הס. השולחן

 .ינטילה מכל. יץ מים אחרונים במ. כיבוד בעל הבית במים אחרונים. מקום הנטילה

 

 אכילה לאחר מים אחרונים 

אם בעל הבית הכריז "מים אחרונים" וחלק מבני  שאלה:  א.  

ו אחרונים,  מים  נטלו  אכן  מכןהבית  צוחים  פיהביאו    לאחר 

הסעודה,  ו לקינוח  מותרפירות  ברכת    וכלםלא  האם  קודם 

 המזון?

הרב:   שתשובת  אחרונים  אדם  מים  לאכול    אינונטל  יכול 

מכןל כמבואר  אחר  ס"א(:    מן)סי  ערוך  בשלחן,  גמר קע"ט 

אחרונים מים  ידיו  ונטל  ולא    ,סעודתו  לאכול  יכול  אינו 

 .שתות עד שיברך ברכת המזון ל

)סב שם  ברורה  אחרונים ש   הביאק"ב(  משנה  כמה  דעת 

אם  רשאי להמשיך לאכול  ו נטל ידיו למים אחרונים,  אפילש

ש המאכל  על  ראשונה  ברכה  לאכוליברך  ויש רוצה   ,

 . םימחמיר אחרונים ש

הלכהבולם  א לאכול  שכתב    (עד)ד"ה    ביאור  אין  למעשה 

בשעה   כי  לברכה, אחרונים  מים    נטלשכלל,  עצמו  הזמין 

המזון)כלומר   ברכת  לברך  עליו  לו (קיבל  אין  וממילא   ,

באכי ועיקר  כלל  ברכה ואפילו    להלהפסיק  יברך  אם 

רביםשונה.  רא ראשונים  כתבו    אור ם,  רשב"רש"י,  :  וכך 

האו של  רבו  הרהרזרוע,    רזרוע,   ב"א הרש  "ד, באמב"ם, 

יונהרו למים   .בנו  ידיו  שנטל  שאחר  סוברים  שכולם 

 ה. אחרונים, אינו רשאי לאכול ואפילו יברך ברכה ראשונ 

והוצרך לחזור ולאכול או לשתות מחמת    ש אונס כלשהויאם  

ב'( אות  )סוף  החיים  בכף  כתב  סיבה,  לברך  איזו  שצריך 

 .ברכה ראשונה על מה שחפץ לאכול

 .חרוניםאלה שנטלו מים אה הדין לז

נבאר   בכעת  הדין  ידיו  דייןעמי שמה  נטל  לאחר שבעל    לא 

 ?לאכול רשאי להמשיךהאם  ,"מים אחרונים" הבית הכריז

הראשונים בזה  ונברך אדם שאמר    :נחלקו  מים  לנו  "הביאו 

והר"ן    רבנו יונה,  ", וכעת רוצה להמשיך לאכולברכת המזון

בלי שרשאי  מקלים   רוצורק  ,  לברך  לאכול  לשתות  י אם  ם 

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אשלי וז זמא יח-מצליחורנו הגאון הרב  של משיעורו 

 טמ"ק  גליון
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לברך לאכול  מאידך  ו  .עליהם  רוצה  אם  שגם  הרא"ש  דעת 

, ת בזה הוא כדין השתיהדין פירורים שאומיש  ו  עליו לברך.

 . שלכל הדעות צריך לברך

קע"ט )רס"י  ערוך  בשלחן  מרן  ונבריך  (:  וכתב  לן  הב  אמר 

אל לשתות  לו  ואסור  הדעת,  היסח  כןא  הוי  עליו    אם  יברך 

]שצריך לברך[, אבל    לה דינה כשתיה להרא"שיכואתחלה.  

מלאכול,   ידו  שסילק  פי  על  אף  באכילה  והר"ן  יונה  לרבנו 

סילקו מהשלחן צריך ואפילו  אין  לאכילתו  לחזור  רצה  אם   ,

לגמרי  לבר נסתלק  לא  ידיו  נטל  שלא  שכל  אחרת,  פעם  ך 

 מאכילה.

כיון שנחלקו הפוסקים, כלל גדול בידינו ספק ברכות להקל. ו

הפוסקים   ךלפיכ שיבר  הנכון ש  כתבו  עד  לאכול  ברכת    ךלא 

 .המזון

על אדם שאמר "בואו נברך ברכת    נוד  פוסקים הללוהאמנם  

מ  .מזון"ה באורחיםאבל  הדין  כן,    ה  אמרו  בעל  שלא  אלא 

המזון",   ברכת  "נברך  אמר  רשאים  האם  הבית  האורחים 

 ?או שנגררים אחר אמירת בעל הבית להמשיך ולאכול

ברור המשנה  י"א  הכתב  אמר  ()ס"ק  הבית  שבעל  שבשעה 

בית נגררים אחריו וגם הם  כל בני הם חובה",  "מים אחרוני

האורח להמשיך לאכול    אם היתה דעתו)ל.  ם יכולים לאכואינ 

א  ,ולשתות אמירת  רשאי  אחר  שיגלה  ף  וטוב  הבית,  בעל 

 .(דעתו בפירוש לפני המסובין שלא היה לו היסח הדעת

אכול  ליכולים  ם  אינ   –ונים  רנטלו כבר מים אחם  אסיכום:  ל

כן ) אם  ש  אלא  אונס  באכילה,  יש  להמשיך  בזה שהוצרך 

לכן קודם  ראשונה  ברכה  ולברך  לאכול  לא (אפשר  ואם   . 

אחרונים  נטלו   ו  –מים  ראשונים,  מחלוקת  יש  אפילו  בזה 

כו ברכת ד שיברלה לא יאכלו אלא עלכתחיש בזה סב"ל,  ש

 המזון.

הברכה  עיין  ו] וזאת  ס"ו(רפ) בספר  כ'  הגרי"ש   ק  בשם 

משום   בסעודה,  הדעת  היסח  דין  אין  שבזמננו  אלישיב 

לסיים   שמוכרח  מי  ורק  תמיד,  הדעת  את  לשנות  שרגילים 

 [.קרא היסח הדעתלגמרי, אז נ   אכילתו ובודאי מחליט בדעתו

 

 

 רונים בטעות אח טל מיםנ

לחן ואחד מבני  וים לשאחרונ   הביאו ספל של מים ב. שאלה:  

ח ידיו,    עתשכ  בש הבית  ונטל  אחרונים  מים  לאחר  נוטלים 

 לאכול? וכדומה, האם הוא רשאי מכן הביאו פיצוחים 

 .ברכה ללא לאכולרשאי ובת הרב: תש

שאדם שסומך על   ס"ב(כתב מרן בשלחן ערוך )סימן קע"ט  

"בואו    מבני הבית, ואמררים, וכגון אורח או אחד  אחשולחן  

בר המזון",  ונברך  לכת  נחשב  זה  הדעת,  אין  על  כי  היסח 

 בעל הבית. אחרכרחו הוא נגרר 

דעת ש,  נטל מים אחרונים ממן אם  האחרונים מה הדי  קוחלונ 

מגדים  ה אחרונים  אש"א  )פרי  ועוד  דיבר  שסק"ג(  רק מרן 

אמר נט  אם  אם  אבל  אחרונים,  ימים  אינו  ל  בזה  ממש,  דיו 

דעתו פן  ם ומקילים שבכל אוקי חול  ך ישומאיד  יכול לאכול.

ולפ הבית,  בעל  אפילו  יאחר  מעשה  כך  מברך. עשה   אינו 

בו) הלכה  ע"ע  אפילו()ד"ביאור  בזה(.  ה  המחלוקת    שהביא 

גם ד זצ"ל בספרו בר  מו"ר הגר"מעת  וכך  )ח"ג    כת ה'הלוי 

חרונים,  הכריז מים את לא  כל זמן שבעל הבי, שפי"א ס"ד(

 ברכה.  ללאל לאכו רשאי –דיו נטל י אפילו אם האורח

להלכה ספק ברכות להקל, ורשאי לאכול ללא ברכה.  כך  לפי

 ומהיות טוב שיימנע מלאכול עד אחר ברכת המזון.

 דיבור לאחר מים אחרונים

שאלה:   וקיבג.  אחרונים  מים  שנטל  טלפון, אדם  שיחת  ל 

 נות? האם יכול לע

 לא יענה.  בת הרב: תשו

)סי' קע"ט   ערוך  אחרונים  אש (ס"אמבואר בשלחן  מים  חר 

ולשתות לאכול  אבל  אסור  שייזה ,  הוסיף  ברורה  ר  המשנה 

מעט"מלדב "אפילו  אחרונים  מים  לאחר  מה    .ר  מפני  וזה 

נטילה  לתיכף  " (במסכת ברכות )דף מ"ב ע"ב  ראמשאמרו בג 

ולכן לכתח יברכה",  בלי  לה לא  ואפילו  מרובה  שהה שהייה 

 דיבור. 

החיים   בכף  מכך,  קע"ט  יתירה  עשה מביא  ה "א(קס)סימן 

ר התברר  ברבנו האר"י שבא אליו תלמיד אחד )ובמקום אח 

אבי כתף  ו לו כצמו( שהיחיים ויטאל בע  התלמיד הוא רביש

הא לרבנו  ובא  יומיים,  לו    ר"יבמשך  לו  וסיפר  שכואבת 
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והשיב   מפניהכתף,  שזה  האר"י  רבנו  פרק   לו  קרא  שהוא 

יות " אותףמשניות בין מים אחרונים ובין ברכת המזון, ו"כת

תיכף  סכת ברכות )דף מ"ב ע"ב(במ "תכף", שאמרו בגמרא  

שלא   ובגלל  ברכה,  כאבה  לנטילה  הזה  התיכף  את  לו  קיים 

מד  הכתף. עלזה  אפילו  פ  ובר  משנהקריאת  ועלרק  אחת    , 

ב וכמה  שצרדיבכמה  סתם  בזהור  להיזהר  החייך  מרן  ד"א  . 

התחסד ואומרים כמה פרקי  לוצים  ם שריש כמה אנשיכתב ש

וינ מש ברכת ות,  מיד  יברכו  אלא  גורע,  המוסיף  כל  למעשה 

 זון.המ

אזעם   בן  הרב  כתב  ש  ישאת  לצורך ז מחי  שנתקנו  מורים 

בנגינות,הבר למנצח  כגון  ואפשר    אינם  כה  הפסק  נחשבים 

בחול בין  בשבת  בין  אותם  עליהםלומר  להוסיף  אין  אבל   , 

 ם דבר אחר שאינו נצרך.שו

 השארת לחם לברכת המזון 

שאלה ל  שי:  ד.  לחהש שנוהגים  השולחן  ם  איר  ת  לברכעל 

  קחת את כלוכן האם אפשר ל   ? מנהגיש מקור ל  המזון, האם

 ? שאיר רק חתיכה קטנהלהו חןולשהלחם שעל ה

התשוב בגמ :  רבת  במהמקור  צ")ד  ריןהדסנ סכת  רא  ב ף 

רבי  אמ  :(ע"א משייר  כל  אלעזר,  ר  שולפשאינו  על  חנו  ת 

ברכה    אינו סימן  שנאמר  רואה  כ"א(וי)אלעולם,  כ'  אין    ב 

כלומר, הטוב לא יחול  )ל טובו.  יחריד לאוכלו על כן לא יש

שו השאיר  שלא  מפני  דברעליו  ולפיכך  ם  להשאיר (.    צריך 

 לחן.ם על השולח

להשאירגבי  ל כמה  )סימן   מרןכתב    ,השאלה  ערוך  בשלחן 

עד לאחר ברכת המזון.    להסיר המפה והלחםאין    (:אק"פ ס"

ביא ה, אבל מרן לוקחים את הכל ר, היה מנהג שאכן היוכלומ

ע"א(הדברי   מ"ב  )ברכות  הלחם    תוספות  את  לקחת  שאין 

חליפים  אם מ. ואף  ברכהיר את הכל עד לאחר האלא להשא

 איר את הלחם. שפה, יש להאת המ

יוהטעם,   עני  יבוא  לולמזומן  אוכל  היה  שאם  )והזוהר   .תת 

 פרשת יתרו הפליג מאד להחמיר בזה(. 

כ לזה    תבהדרישה  שנאממ מסמך  ושבעת ה  "ואכלת  ר 

ניכר רק  וברכת וכל, שהרי אם אדם  אם נשאר א", שהשבע 

ושבוע  ירמשאאינו  רעב   "אכול  באלישע  שנאמר  וכמו   ,

לשפע עדות  ר מותירים מהאוכל זה  כאשוהותר", שמשמע ש

לנו שהקב" נתן  שצרי  .1ה  מרן  שכתב  למה  אחד  טעם  ך זה 

 הלחם. להשאיר את

ה כ, שהברהלכה זוסף לונ   עםט  כתב )סק"א(המשנה ברורה  

ל את האשה מה  באלישע ששאוכמו  ל על משהו,  יכה לחוצר

לו י אמרה  והיא  בבית,  לה  בלבד  ש  שמן  אסוך  לה    , שיש 

שח רו  ביאו שמן  היז"ל  שמסבה  אצבע  כמות  לסוך  רק  פיקה 

יומו בן  זה הספיק לאלישע ואמר לה קטנה של תינוק  , אבל 

"ע רמב"ן עו].  2תיצוק שמן לתוכם וכו'ם והרבה כלישתביא  

וכף החיים כאן סק"א ומבואר שעל מנת  [.  שמות כ"ה כ"ד, 

שתחול  ,  הברכהשתחול   בסיס  שיהיה  ולכן צריך  עליו, 

 .ןלח משאירים את הלחם על השו

 

 

 

 
חאנחנו    1 "לא  המזון  בברכת  ואאומרים  לנו  מזוןסר  לנו  יחסר  יד תמ   ל 

ש ששואלים  אנשים  ויש  ועד",  שלעולם  בעולם  מדינות  יש  אין הרי 

וכמו ורה באקוראינה,  כשיו במה שקמא עלדוג   לאנשים שם מה לאכול, 

 צד ניתן לומר שלא יחסר לנו מזון לעולם?וכי

שבשוהת רבותינו  שכוונת  פשוטה,  לכך  שהקב"ה  ה  את  בשעה  ברא 

שהעולם   טבע  הארץהוא  לתת  כוי  כדור  לכל  ל  אוכל  י  תושבמספיק 

כ ואפילו  העולם  אדם.לילמולו,  שני  של  הי שאי  מה  יארדים  ום מספיק  ן 

תושבים את הלחם  שים או ממשלות שגוזלים מהני שיש אנפלכולם זה מ

אבל הקב"ה ברא את העולם שיוכל לתת לכל ,  שלהם, וזה בעיה אחרת

 ון. אנשי העולם די מז

רואים שמתחילים  ו מאגרי נפט ודלק שזה לא כמו מאגרים שנגמרים, וכמ 

דמה יכול  ח שנמצא באכ, אלא הז וכדומההשתמש בגלהיגמר ועוברים ל

לכ האנשים  ארד ליימל  להספיק  בעולםש י  ויהיו  כוונת  היו  וזו  חכמים  , 

 ר ברא.ש שלא חסר ולא יחסר לכל בריותיו א
ה שורה אלא בדבר הסמוי  ן הברככי אי  דלתרק שאמר לה לסגור את ה  2

 הברכה.ין, וכך לא תיגמר לה מן הע

שליט"א, שידוע כמה כל מילה שלו מדויקת    ן הרב צמח, מורנו הגאואבא

הדיוק שהבתכלית  סיפר  בעיניו,  ראה  ל  וא  הביאו  סאלי  פנכיצד  בבא  י 

וק עראק עם כוסות, והיה מכסה את הבקבוק במגבת וממלא את  ע"ה בקב

בעראק,   ההכוסות  שגמר  נש  סיר לאחר  והעראק  המגבת  כמות  את  אר 

ומוזג לכולם, ושוב היה  קבוק  את הבשוב  מכסה    היהן  שהיה. לאחר מכ

 סיר את המגבת והעראק נשאר כשהיה.מ

ו אשמספרים  אנשים  יש   האלה  הסיפורים  לאדם  ת  אומר    להאמין,קשה 

פר בעצמו סי  שאולי זה גוזמאות, אולי לא מדייקים וכו', אבל את זה אבא 

 יוק. קת בתכלית הדוכל מילה שלו מדוי  לי,

לנו    שלנו והראה  בדור  "בבא סאלי"ההצדיק  את    לם שלחמדוע בורא עו

דם קורא  ור חלש. אם בדלים הללו? מפני שאנחנו נמצאיאת הניסים הגדו

כאלו לא יכולים    ם רים הללו של אלישע ואומר לעצמו שדבריפואת הסי

שעושים כאלה    נובדור של  חכמיםל כאשר אדם רואה בעינים  , אבלהיות

מת  דברים וררת  עומיד  בליבו,  בדור  האמונה  וחומר   שלנואם  קל  כך, 

ה והבדורות  ו אמ תנאים  בוראים,  וחומר  בדורותקל  וחומר  קל  של  בנו   ן 

 הנביאים. 
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 הבאת לחם חדש לברכת המזון

בשעת הסעודה,   לחןשושעל ה  םאשר נגמר הלחכה. שאלה:  

  י ף לשולחן כדלהביא לחם נוסך  צריהאם קודם ברכת המזון  

 לברך עליו?

הרב:   המזון. תשובת  לברכת  לשלחן  חדש  לחם  להביא  אין 

 , ונבאר:הזה גורם לבעיה הפוכ

אמר רבי אלעזר   הזכרנו שמובא בגמרא )סנהדרין צ"ב ע"א(

ברכה  סימן  רואה  אינו  שלחנו,  על  פת  משייר  שאינו  כל 

כל   אלעזר  רבי  בגמרא, שהרי אמר  והקשו  המשייר  לעולם. 

כאי שלחנו  על  ותירצו:  ולפתיתין  זרה,  עבודה  הא   עובד 

וביאר  ד בהדיה.  שלימה  דליכא  הא  בהדיה  שלימה  איכא 

רש"י, שמה שאמרו שאסור לשייר על שלחנו, היינו שמביא  

לאחר   שלימה  וזה פת  ששייר,  הפתיתין  עם  ונותן  שאכל 

 אסור משום שנראה שעושה כן לשם עבודה זרה.  

שאינו   ימכל    :בשלחן ערוך )סימן ק"פ ס"ב(  מרןוכך פסק  

אבל לא   ,משייר פת על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם

ואם עשה כן מחזי דלשם    ,יביא פת שלמה ויתננה על השלחן

 .ם לגד שלחןשנאמר העורכי ,עבודת כוכבים עביד

של  פורשמו לחם  יביא  השולחןשלא  על    לחם רק    אלא  ,ם 

 שאינו שלם.

שאם   רק  שניה  בסעודה  לאדם  חלותנשאר    ק וזקוהוא    תי 

למצות   שלישיתלהם  לסעודה  משנה  ל,  לחם  ברך  ורוצה 

שתי יש לפניו  על שלחנו חצי פת.  ר  שייהמזון וכיצד יברכת  

  .כלללהביא או לא להביא לחם שלם או  –יות אפשרו

ו תבכ  בהגהות איש מצליחוורה להקל בזה,  דעת המשנה בר

בי מרן  דעת  נראה  וגם  ורה  שכן  חדעה.  איש  שדעתו הבן  י 

גלהחמי בסוהם  ר,  כתב  בכך,  א  להקל  שאפשר  בניהו  פרו 

ה שעל  הלחם  לאדם  נגמר  ככלהיכול    –שולחן  שאם  ר  ביא 

 שלם.

שלחנו.כום:  סיל על  לחם  פתיתי  ישייר  היה   לכתחלה  אם 

ה על  שלם  בזהככר  אין  לברכת  להשאי  חשש  שולחן,  רו 

 שביל הברכה. שלם במיוחד באבל אין להביא ככר  .המזון

שיביא ככר    , אלא אורי ככצחלהביא  ואדם שאין באפשרותו  

 זה אפשר להביא ככר שלם.אופן , בכללשלם או שלא יביא 

 לא תיאכל לבסוף תיכה שהשארת ח

שאלה:   עלילאסנדוויץ'  האוכל  ו.  האם  בוקר,   ורוחת 

 מזון?ה  כתתיכה לברלהשאיר ממנו ח

לא ישאיר פת, משום שהחתיכה תלך לאיבוד,  תשובת הרב:  

 אך יכול להשאיר ירק וכדומה.

וכן  יספר  ב ללב  אזכור    בספרפה  יכאברהם  שאם  דע  ותבו 

אותה  ישאיר  בוד, ודאי שלא  תיכה הזו תלך לאיבוודאות שהח

המזון.   ש)ולברכת  לדעת,  העיקריהטעצריך  אירים  ששמ  ם 

היה מה לתת  שאם יבוא עני י  על מנת וא  ה,  כת המזוןברפת ל

 (.לו

בדרך כלל ו  בבית)ו  דלאיבו  הזו ודאי תלך  וסההפראבל אם  

לארוחה  ומרהיכול לש ,פרוסה  נשאר לאדםאם כי אין חשש, 

וי  ,(הבאה גמור,  תשחית  בל  איסור  יש  כמעט  בזה  בזה  ש 

 איסור דאורייתא. 

ישאיר ם אינו יכול להשאיר פת,  עם זאת, כתב ביפה ללב שא

המת מדברים  ולפתי מעט  הפת,  עם  ירקות    כגוןם  שאוכל 

ס ויעודתו, שיבמהלך  לאכלשאיר מהם  הם  ברכת    . מזוןאחר 

לא   בר  תיכףאבל  הוא  כ  ,וןהמז  תכאחר  ברכה  י  בזה  גורם 

צריכה מעט  ,שאינה  ימתין  ואלא  מכן,  על    לאחר  יברך 

 הירקות ויאכלם.

 לחןו נטילת מים אחרונים על הש

שאלה:   אפשר  ז.  השולחן  ליטולהאם  על  אחרונים    ?מים 

 השולחן בשעת הברכה? ל י עשאיר את הכלהלמותר האם ו

הרב:   ליטתשובת  השול  רשאי  גבי  על  אחרונים  חן, לומים 

פירורי  אלא   על  שנוטל  המים  יישפכו  שלא  להזהר  שצריך 

 לחם. 

ידיו    (:ג'עיף  )ס  מרן בשלחן ערוך   כתבשוכמו   קודם שיטול 

ה פירורי  יתביכבד  שם  יישארו  של שלא  במים  ויימאסו  ם 

יהיה  לה  הנטילה. ולכן יש י  , כשנוטל  םבמקולחם  זהר שלא 

 . והוימאיסו מים יישפכו על גבי הלחםשהיש חשש 

יושב עלאם  במקומם  ניתן    ים  הלחם להשולחן,  את  הסיט 

 .ק"ט(ויימאס )משנ"ב ס רטב ידי שלא יכ הלם הנטיממקו
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נטילת ידים מהבוקר  מים של  אמנם    –לגבי הכלי של המים  

יש בהם רוח רעה ואסור לברך כנגדם, ואם רוצה לברך עליו  

 זה שונה.מים אחרונים לכסות אותם, אבל 

שורה רק ח הרעה  וח רעה, אבל הרונים יש רגם במים אחרו

וב  נוגעים  שהמיםלאחר   הקרקע    אלאם  קרקע,  על  נשפכו 

ש בגמרא  מבואר  וכדומה,  עצים  גבי  על  רוח אין  אלא  בהם 

)סי'עהר מרן  כתב  וכך  ס"ב(קפ"  ,  מים    א  ליטול  שמותר 

. ולכן למעשה אין איסור להשאיר את  אחרונים על גבי קרקע

אהכלי   המים  השולחןעם  על  )חרונים  הדין    להלןו.  יתבאר 

 . (נוספים אופניםב

 המזון ברכת כין בהסרת הס

שאלה:   מקפידים  יח.  הש  את  מהשולחן להסיר  סכינים 

מקפידים   יש  וכן  אותם,  מכסים  שרק  ויש  הברכה  בשעת 

שאינ להסיר   ויש  טוב  ויום  בשבת  מקפגם  מה ם  בכך,  ידים 

 ון להלכה? נכה

,  ברכת המזון  ן בשעתאת הסכיכסות  נוהגים לת הרב:  תשוב

,  שוןרא  טעם  :לדבר  יםטעמשני  וומקורו בדברי הראשונים,  

ש"כ(כתבו   )עמ'  אבודרהם  דוד  ורבי  של"ב(  )סימן   הרוקח 

ה והשולחן  האדם,  חיי  מקצר  משהברזל  כמו  )חגיגה    זבח וא 

י זה  בר אלהמזון "ויד  ברכתני  לפו שאומרים  , וכמכ"ז ע"א(

בח כתוב "לא תניף  וכיון שעל המז  ,3השולחן אשר לפני ה'" 

 סכין מעל סיר את ה צריך לה  ,)דברים כ"ז ה'(  " עליהם ברזל

 בשעת הברכה. השולחן

נוסף  טע קנ"ה(הביא  ם  )סימן  הלקט  ו  נ ברבשם    בשבלי 

בה, שמשמח ירושלים  בו  תלברכגיע  שהאחד  עשה  ונזכר  נה 

נהגו ן בבטנושם בחורבן הבית, ומרוב צער תקע סכי , ולכן 

 אותו בשעת הברכה.לסלק 

יוס בבית  כתב  ק"פ(  ףמרן  סימן  ישש  )סוף  הבדל   לכאורה 

הסכין  בשבת   האםהטעמים    בין את  לכסות    שלטעם   ,צריך 

בשבת.   אף  הסכין  את  לכסות  יש  שמחה  רבנו  ולמעשה  של 

סות הסכין, ומנהגן של טובים שלא לכ  מיםנוהגים בשבתות וי 

 ישראל תורה היא. 

ם  את הסכין גם ביו  תראוי לכסו  יש אומרים שעל פי הקבלה 

אין צורך לכסות אותו  פי הקבלה  ם על  ם שג שבת, ויש אומרי

 ולכן למעשה כל אחד יעשה כמנהגו. ,בשבת

 
זה  המזבח, ואמר לו פסוק זה נאמר בשעה שהקב"ה הראה ליחזקאל את  3

דיבר אתו    הוא לא", כי  חזבורה היה צריך לומר "זה המולכאהשולחן,  

הפני לחם  שולחן  על  ר,  םעכשיו  אומרים  בית בואלא  שאין  שבזמן  תינו 

את קייהמקדש   המזבח  על  אומר  ולכן  עליו,  מכפר  אדם  של  שולחנו  ם 

 .חן""זה השול מיליםה

אומר שיש בזה  ל  ז"אבל רבנו הארי  דיברנו על כיסוי הסכין,

אנשי יש  האדם,  של  הנשמה  שורש  בין  ששורש    םהבדל 

ו מקין,  הוא  צנשמתם  להם  להסיר  הסכין  גמריכים  את  רי 

הברכה,   מקיבשעת  אינו  נשמתם  ששורש  כאלה  וויש  י דן 

ואין האדם יודע  שהיות    הפוסקים  למעשה דעתסוי. ולהם בכי

על כולם לסלק לגמרי את הסכין מעל  נשמתו,  מהיכן שורש  

 השולחן.

מסכימים    יש שאם שאינם  חושבים  הם  מקין,  שהם  לחשוב 

צדיקים קין  הם  משורש  שהם  יתכן  שגלא  האמת  אבל  ם  . 

או  . זה לא קשור לאופי  ם היה מקיןתשמשורש נ   גדולי עולם

אלא  ל האדם  של  שמים  היראת  לשורש  ולכן  קשור  נשמה, 

 גמרי מהשולחן. ראוי שיסלקו את הסכינים ל

זאת,   יושבים  מים  פעה  הרבעם  שכולם  בשולחן  נמצא  אדם 

וכדומה,  וסועדים באולמות  או  בישיבות  צריך  ו,  וכגון  הוא 

י  כעת  לברך שכולם  עד  ימתין  האם  המזון,  או  ברכת  גמרו 

  ! לאכו? והרי הם צריכים לםיאמר להם שירימו את הסכיניש

ואפילו  ,  סביבתובזה כתבו האחרונים שיסלק את הסכינים מ

על   נשארים  שההשהם  כיון  ליד  שולחן,  נמצאים  שאר ם 

 לברך כך ברכת המזון.יכול  –ם והם עדיין אוכלים עדיסוה

 ובה? ח –מים אחרונים 

שאלה:   בט.  אחרו  זמננוהאם  חומים  הם  ומה  נים  בה, 

 שמעות שהם חובה?המ

הרב כתב  מ:  תשובת  ס"א(רן  קפ"א  )סימן  ערוך   בשלחן 

חובהש הם  אחרונים  ימים  על  אינן  נשים שש  .    ה זמקפידות 

כך לנשים אלהלכה  אבל  ,  כל  גברים  בין  חילוק  שום  ין 

 הלכה זו.ב

טעמים   שני  ציש  ליטוריכי מדוע  אחרוניםם  מים  טעם    :ל 

ממה  נ"ג ע"ב(נאמר בגמרא במסכת ברכות )דף    הוא  ראשון

  ים כי קדוש אני ה' ייתם קדוששנאמר בפסוק "והתקדשתם וה

ז'(  " כ'  מים  )ויקרא  אלו  ש"והתקדשתם"  חכמים  ודרשו   ,

קדושים"שונים,  רא אחרונים,  ו"והייתם  מים  כך    אלו  ואחר 

" שזה בשעת ברכת המזון. וחובה על האדם   "כי קדוש אני ה'

  לקיים את "והייתם קדושים".

ים חולין )דף ק"ה ע"א( שמ  במסכתו חכמים  אמר  בנוסף לזה

  מלח סדומית חוששים שנתערב באוכל  שאחרונים חובה, לפי  

לגרוש סכנהיכול  מ' .  ם  )ברכות  יונה  רבנו  תלמידי  וכתבו 

בזמננו אין מלח סדומית, אבל על כל שאמנם   ע"ב ד"ה ואי(

שאדם  כ, ולכן  4כעין זה  מזיק  מלח שהואלחוש שיש  פנים יש  

 
ה  4 מגפת  בזמן  האחרונות  הללו בשנתיים  הדברים  כמה  התברר  קורונה 

שהגיעה    ם.כוני נ נזהרוהקורונה  מגפת  עד  לא  אנשים  מאז אבל  ,  הרבה 

קום  זשהו מ גע באירק נופעמים אדם  מדו שול   גפהת המאנשים הכירו אש

בעינ  ולאחר נוגע  לשמכן  מעביר  הוא  וכדומה,  חיו    . זיהומיםוקים  דיים 

 עלולות להזיק אף בעתיד.התוצאות אך   מגיע במהרה,יד זה מנם לא תמא
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לאכולמסיי ל  ם  כדי  אחרונים  מים  ליטול  את עליו  שטוף 

 המלח הזה. 

הנפ את  הרגו  אחרונים  שמים  חז"ל  דברי  ורש"י שידועים   ,

אתשם   הרגו  כיצד  מעשה  גםשהנפ  הביא  ידועים  דברי   . 

רו  פטדברים  רבעה  שא)דף י"ז ע"ב(  ן  ביעירומסכת  ב מים  חכ

ואחד מהם הוא שפ ם  וע ים,  שונ טרו אותם ממים ראבמחנה, 

 ם.זאת לא פטרו אותם ממים אחרוני

המשנה  ד"א בברכי יוסף )סק"א( ומרן החי  וכתב  יתירה מכך,

, עדיף  ין לו מים אחרוניםשאם אדם יודע  שא )סק"ב(רה  ברו

לחיאשלא   כללכל  לו.  ם  יהיה  שלא  יודע  כן  אם  מים   אלא 

כול להקל, הא לאו הכי אין  שבזה י  סהתר מכדי הילוך פרביו

 ם. לא ליטול מים אחרוניולהקל לו 

לדו יש  זה  יעשה אדם שאין  ולפי  מיםמה  לו מספיק  ואםן   , 

שניה לסעודה  אחרונים  מים  מים    ו יישארלא    יטול  לו 

לסרא שליששונים  ברורה ?  יתעודה  המשנה  לפי  לכאורה 

שמים   הדין  עיקר  כעת  שיעשה  עדיף  אחרונים  שאמרנו, 

שאחובה,   כןפילו  לעשות    מחמת  יוכל  שלישית לא  סעודה 

מוסכם בראשונים שיש אין  שהרי בלחם אלא במזונות בלבד.

בלחיוב   שלישית  סעודה  לאכול  )גמור  רצ"א עי'  חם   סימן 

 (.ס"ה

 ניגוב הידים

שאלה:   במה  י.  לו  שאין  מאדם  כיצלנגב  אחרונים,  ד  ים 

 ינהג?

: יש בשלחן ערוך )סימן קפ"א ס"ח(  כתב מרןת הרב:  תשוב

ש  אינ מיאומרים  אחרונים  נים  צריכים    רמב"ם הול  גוב,ם 

 מנגב ואחר כך מברך. 

שממ אומרים מרן    כתבה  ר""יש  בלשון  מכ  בים,,  ן  ולאחר 

לכאורה  מב"ם",  ר"ולהכתב   אחת,  דעה  רק  משמע שזו 

ש הדין  שדעתו  נ מעיקר  צריכים  פנים  גוב.יאינם  כל    ועל 

מרן   ס"ג(מדברי  קע"ג  )סימן  ערוך  שכל    בשלחן  שכתב, 

בין אמצעיים    חרונים נוהגים במיםהדברים הנוהגים במים א

הי מניגוב  בין להחמיר, חוץ  האמצעיים צריכים  דים שלהקל 

בואר בהדיא שדעת מרן שמים אחרונים ים. מניגוב כראשונ 

 אינם טעונים ניגוב.  

באו   לא  הללו  המים  שבזמננו  את  ולשפלנקות  ובפרט  שף 

חרונים  אלא רק מחמת שחכמים תיקנו מים א  ,ידים מלכלוךה

אינם  הרמב"ם מודה ש  בזה גםש   ויתכן  , מלח סדומית  בירלהע

 ניגוב.  צריכים

 שטוב לנגב ידיו.   רורה )ס"ק י"ט(ומכל מקום כת בבמשנה ב

 אין לו מים אחרונים 

 צד ינהג? אחרונים, כישאין לו מים  אדםא. שאלה: י"

שלמה משה עמאר הראשון לציון הגאון רבי  תשובת הרב:  

כתב  שליט" קור,א  אדי  עליו  שיש  בקבוק  לו  יש  הם    שאם 

וי למ  נחשבים לם  איכול  את בהם  שפשף  לו  דיובי  ותםאסוף 

 . חרוניםלו למים אויועיל ידיו 

לו   שאין  ידיו,  מי  ליטול  אפשרות  החייכתב  שום  ם  בכף 

את  שי מנקה  בכל  בו, ידי  ידיו  וכיוצא  עפר  כגון  דמנקי 

 וכשיגיע למקום מים יטול ידיו למים אחרונים. 

הטעם?   אמה  אדם  הכוחות  כאשר  טוביוכל,  באים  ם  הלא 

לאכול  לק לו  מגיע  ולא  ושבע  אכל  שהוא  האדם  על  טרג 

מדוע לקטרג  הם את הטענות והתואנות  ולשבוע, תמיד יש ל

 על האדם.

שא נודבשעה  לעזאזם  שעיר  כמו  זה  אחרונים  מים  ל,  טל 

לעזאז השעיר  את  הושנותנים  כך  ידי  ועל  מעם ל  מתעלם  א 

  ים את המים האחרונים זה כמו מתנה בשעה שנוטלישראל.  

 מהקטרוגים. ל  ועל ידי כך אדם ניציטרא, סל

רונים יאמר  שכאשר אדם נוטל מים אחרבנו האריז"ל  ואמר  

אלקים נתן  את הפסוק "זה חלק אדם רשע מאלקים", כלומר, 

רשע   הסיטרא)לאדם  החלק    אחרא(  דהיינו  אבל את  הזה. 

הפסוק  לומר את  מאדם ייזהר  למעשה  בן איש חי שרב  כתב ה

יראה לך מי באמת  הוא    "דם רשע"א  הזה, כי אם תקרא לו

.  יוכיח לך מי ניצחאדם רשע, הוא יעמוד עם האדם למשפט ו 

ל מסוגל  אתאדם  האריז"ע  סכן  שרבנו  זה  בכך.  היה צמו  ל 

, כי הוא היה אדם גדול ויכול  אומר את זה, אין ללמוד ממנו

ים  דם מ ה מילים קולומר כך, אבל מי אנחנו שנוכל לומר כאל

 אחרונים. 

וציאות  המל פנים  אבל על כ לכן כתב היא שזה החלק שלו, 

מי בכ שיש  למקום  מגיע  שכאשר  החיים  שם  ף  ידיו  יטול  ם 

א על  חרוניםלמים  יוותר  שאחר    ולא  פי  על  אף  סיום  כך, 

 .בעפר ידיו ניקההסעודה 

 מקום הנטילהעד היכן 

שאלה:   והאם  י"ב.  אחרונים,  מים  ליטול  צריך  היכן  עד 

 ה"? רונים חובים אח צריך לומר קודם לכן "מ

הרב:   יטול  תשובת  הדין  שנימעיקר  בכל   עד  פרקים 

ועל פי    .(יטול פרק אחדלבד האגודל שמספיק למ)האצבעות,  

 ם ומחצה. דברי המקובלים, הטוב ביותר שיטול שני פרקי

הדין   ערוך    מבואר עיקר  קפ"אבשלחן  והטעם (ד"ס  )סי'   .

שהנטילה   מפני  אחרונים  לדבר,  נגע למים  אדם  שמא  היא 

סדומיב ומלח  ידיו,  ת  על  נמצא  אין  הוא  כן  צריך  ומחמת 

ידיו   שאלא  ליטול  היכן  כלל  עד  באוכל  אדבדרך  נוגע  ם 

פרקי שני  שזה  רא בידיו,  באצבעותם  צורך )  שונים  ואין 

השלישי הפרק  את  לי ודל  ובאג,  (ליטול  את    רק  טולעליו 

הראשון.  שיש  שמתוך  א  נמצ  החלק  פרקים  עשר  ארבעה 

ליטול  באצבעות צריך  בלבד ,  האצבעות  בארבעת    –  תשעה 

 יטול שני פרקים ובאגודל אחד. 

כן צריך דים לסעודה עד היילגבי נטילת  ידוע שיש מחלוקת  

קנה שצריך ליטול עד היש דעה   בסימן קס"א ס"ד()ליטול,  
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דע לויש  שצריך  סוף  יה  עד  האצבעותטול  וקשרי   הביא . 

עד( )ד"ה  הלכה  הג  בביאור  דברי  ה  ר"אאת  דעה שלפי 

, (היינו כל כף הידד)  סעודה היא עד הקנהשל  ידים    שנטילת

נ  סממילא  עד  היא  אחרונים  מים  של  ידים  קשרי  טילת  וף 

כהאצבעות ולכן  קשרי  ,  סוף  עד  אחרונים  מים  ליטול  דאי 

 האצבעות.

  רי האצבעות, שיטול ידיו עד סוף קשרבנו האריז"ל  גם דעת  

הוא על פי הקבלה, שיש גימטריא שצריך לעשות אבל טעמו  

]עי' בא"ח פ' שלח לך סי"ב, והליכות עולם    וכו'.קים  "ד פרי

 "ת אור לציון ח"ב פמ"ו סי"ח[. ח"ב עמ' מ"ו ושו

מהיו שדעת  ליטת  שצריך  ו רן  בלבד,  פרקים  שני  לפי  ול  גם 

ענין ד, שכן יש  בלב  מעטוע ליטול  יש סיבה מד  "יבנו הארר

חלק הסיטרא  תר לצמצם במים אחרונים שהרי הם  כמה שיו

ו אדמאחרא,  אחד  רוצצד  שיום  כמה  ומה  לצמצם,    אידך תר 

 צאת ידי חובת כולם.רוצה ל

אחד   שמצד  כך  וחצי,  פרקים  שני  ליטול  יכול  כל  למעשה 

מצמצם   הוא  שני  ומצד  האחרונים,  מהמים  קיבלו  הפרקים 

 כמה שאפשר.

בלבד,  לסיכום:   פרקים  שני  ליטול  יש  הדין  ויש  מעיקר 

פרקישנוט שלשה  טובלים  הקבלה  פי  ועל  שנ   ם.  י  ליטול 

 .כונה ביותרך הנ יא הדרוכך ה ים וחציפרק

 כיבוד בעל הבית במים אחרונים

יש  האם    ,בסעודהרבים  משתתפים  יש  כאשר  י"ג. שאלה:  

למים מצוה   ראשון  ידיו  שיטול  הבית  בעל  את  לכבד 

 אחרונים?

 צורך.אין תשובת הרב: 

)סי  כתבואדרבה,   ערוך  בשלחן  ס"ו(מרן  קפ"א  שאין    מן 

דים שהי  ו רומז לוכאיל  זה את זה ליטול ידיו, כי הוא  מכבדין

מלוכל ידים,  שלו  לשטוף  צריך  הוא  ולכן  כבוד  כות  זה  ואין 

 .במה שרומז לו שידיו מלוכלכות

מכבדים   ליטולא  הבית  בעל  ראשון,  את  ידיו  מבואר  ול  כי 

ש שם  ערוך  סביב  בשלחן  שאוכלים  אנשים  הרבה  יש  אם 

נוטל ראשוןהשלחן,   אינו  הבית  את    בעל  להסמיך  רואי  )כי 

ש כמה  לברכהנטילה  המזון(יותר  האנשים אלא    ת  שאר 

   .תחלה נוטלים

אחרונים, נוטל  האשר כל האנשים נטלו ונשארו רק חמשה  וכ

הבית הנשאריםבעל  ארבעת  יטלו  ולאחריו  אינו ש  טעםוה  ., 

ממש   כולםנוטל  עבורו  אחר  זמן  שישאר  מנת  על  יוכל ש, 

המזון   ברכת  את  ולשחזר  בקול  בזמנם  )לעיין  מברך  שהיה 

כול את  חובומוציא  ידי  בזמננו,  ם  ואף  עושה  ה.  שהוא  כיון 

 .  (זימון

אנשים   חמשה  רק  מסובין  הרבה  אין  אם  מכךואכן  ,  ופחות 

 .  ת נוטל תחלהביבעל ה

 יץ מים אחרונים במ

שאלה:   בקולה  י"ד.  אחרונים  מים  לעשות  אפשר  האם 

 כדומה?ו

מרן  הרב:    תשובת קפ"א  כתב  )סימן  ערוך  שמים  בשלחן 

בכל   נוטלים  מאחרונים  כומיני  כי  את מנקים  לם  שקים, 

 בעיה. איןמזוהמא ולכן הידים 

יש לו מים לא , אבל אם  ן לאדם מיםשאי  רק במקוםהיינו  ו

 כי הוא משחית אותם.  ,)משנ"ב סק"כ( יטול במשקים

וכאין השחתה  אםוכמובן ש  גון שנשאר לו מעט מיץ בכוס, 

מקרה   לאיבוד,  ובכל  ילך  לברז זה  וללכת  לקום  צורך  אין 

  משחית מפני שאינו  ל במקומו במיץ שנשאר,  ואלא יכול ליט

 ת המיץ.א

 י נטילה מכל

מים, או    ברז ים אחרונים מ ליטול מ  ר אפשהאם  ט"ו. שאלה:  

 ?באמצעות כלישצריך ליטול 

 ברז.   י"ול מים אחרונים עמותר ליטתשובת הרב: 

שכתב ס"ב(  קפ"א  )סימן  ערוך  בשלחן  מבואר  אין  כן   :

אחרונים   מים  בכלי.  נוטלים  איהלשון  ואלא  ן "בכלי" 

ידי    משמעותה מוכלי  על  לא  ברז(,  )ולכן  הכוונה  אלא  עיל 

שמ  וכך כלי,    לתוךליטול   בהתחלה  מלשונו  "אין  וכח  כתב 

ודאי שכוונתו  , ושיך "אלא בכלי"ין על גבי קרקע", והמנוטל

 לעולם אפשר ליטול מהברז. קרקע, ולאפוקי מ

כתבו ברורה  כך  למים   המשנה  ידים  שלנטילת  כ"א(  )ס"ק 

ולא כח גברא, אלא  אחרונים   די שיבואו מים  אין צריך כלי 

)בהגהותיו על א  ליט"שיבה שהי   מרן ראשפסק  וכך    .ועל ידי

. וכן מבואר בכף החיים )אות י'. ועי' אות י'(פ' שלח  הבא"ח  

 ת אור לציון ח"ב פי"ג ס"א(."בשו

 

 תשפ"ב  סיוןי"ג השיעור נמסר ביום ראשון 

  -קשר צירת  לקבלת העלון במייל, ולי
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