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 ג "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 

 

  ברכת המזון ותהלכ

 שאי השיעור:נו

. כוס קודם הברכההת שטיפ. חובת מזיגה . ה ממי המזיגהשתיי. שתה מהכוס קודם הברכה . ן על כוסכת המזובר

בירך ך כדי הברכה. פעולה תו . ברכה בהליכה. את הכוס זן יאח היכ, שמאלי. כוס סדוקה. למברךהגשת הכוס 

 . ברכה לילד שלא אכל כזית. במלמול

 

 מזון על כוס ה ברכת

 האם צריך לברך ברכת המזון על הכוס? שאלה: א. 

לברך ברכת   המצו  יחד,יש שלשה שאכלו    אםהרב:  בת  תשו

עלוהמז בשבתות,  הכוס  ן  אפילו  בזה  נוהגים  אינם  ורבים   .

 ת טוב.והמחמיר תבוא עליו ברכ

מתעו הזו  היוהשאלה  יותר  ררת  הם  בעבר  היה מבעבר.  יין 

הרמ"  וכמו,  יקר שאין    )סימןא  שכתב  ס"ב(  גים  והנ קפ"ב 

על  ל מפנ ברך  יין  הייכוס  היום  אבל  מצוי,  שאינו  מצוי י  ,  ן 

 .ברכת המזון על כוס אם צריך לברך כלונשאלת השאלה ה 

בש מרן  ערוךכתב  קפ"ב  לחן  שאומרים    :(ס"א  )סי'  יש 

ויש אומרים שאינה  ,  ה כוס אפילו ביחידשברכת המזון טעונ 

  .בשלשה טעונה כוס אלא

ההלכה מש,  וכך  שלשה ברכיאין  יש  כן  אם  אלא  כוס  על  ם 

לברך אין  מזה  פחות  אבל  יחד,  נראית  .שסועדים  דעת    כך 

הזוהר  וכמרן,   דעת  ע)ך  קנ"ז  דף  לדעת   ,"ב(ח"ב  ואדרבה 

 ס ביחיד. והכהזוהר אין לברך על 

שאין  הרמ"א  דעת  נראה  הכוס    וכך  על  המזון  אלא  ברכת 

ב'שכתב  בשלשה,   סעיף  כשמברכין  ()סוף  מדקדקין  שיש 

יין, שלא לאחוז הכוס בידם רק מניחים אותו על ביחיד על ה

לפניהם.   במשנההשלחן  ט"וברורה    וביאר   (,)ס"ק 

הדעה   תהוא לצאת ידי חובשמברכים על הכוס    דקיםקשהמד

ביחי ורק  דהראשונה שמברכים על הכוס  שמהזוהר משמע  , 

על הכוס, לפיכך מברכים ואין אוחזים בידם  שיחיד לא יברך  

ש האומרים  שאפילו  הכל,  ידי  יוצאים  הובזה  כוס,  רי  צריך 

מן   למצוה  אלא  אינה  )ואחיזתו  השלחן.  על  לפניו  הכוס 

 ביחיד אין צריך כוס כלל.ן  א שמעיקר הדיצהמובחר(. נמ

שיש במקום    לברך על הכוס  גמור  יש חיובהאם  עת נבאר  וכ

 ? שזו רק מצוהאו  שלשה אנשים,

 

 

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

 טמ"ק  גליון
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הדעות   לשתי  שיש  בנוסף  דעה  עוד  מביא  מרן  שהזכרנו, 

כוס כללטעון ברכת המזון  מרים שאיאו ה, אפילו בשלש  נה 

ש שלישי  סוברמרן  כלומר,  שאפיכדעה  יש  ת  אם  שה  לשלו 

 חיוב לברך ברכת המזון על הכוס. ם אין אנשי

 חר לברך על הכוס.מכל מקום מצוה מן המובוכתב הרמ"א, 

ערוך,   השלחן  מרן  כוונ אוגם  חשו  תין  אלא   יובאין  כלל, 

מאד לאדם שיברך    ראוי, אבל  יובכוונתו שמעיקר הדין אין ח

הכוס.   מרן    מוכח  כךועל  ערוךמדברי  )סימן   לעיל  בשלחן 

ס" אלשא ג(קע"ד  לו  אין  מניחוא  ם  אחד,  לאחר    כוס  עד 

עליו. ומברך  על   יברךשלא  מר,  כלו  המזון  הסעודה  באמצע 

ואם באמת דעת מרן שאין    הכוס אלא יניחנה לאחר הסעודה.

כלל כוס  המזון,    צריך  לאחר בברכת  שיניחנה  הטעם  מה 

ולא כרצונו  המזון  אותה  ומכישתה  שלכתחילה ,  משמע  אן 

הכוס. על  לברך  קע"ד  צריך  ס"ס  מרדכי  במאמר  ,  )וכ"כ 

 (.קפ"ב  ס"ירוברוח חיים פלאג'י 

לברך ברכת    הומצ  יש שלשה שאכלו יחד  אםלמעשה    יכךפל

)כלומר אין .  הכוס  זר אחררך לח, אבל אין צוהכוס  המזון על

ץ  להתאמם  דהאהבדלה שצריך  מו כוס של קידוש או  דינו כ

 .(צורךאין  –ואם לא  מוטב, –בכל עוז, אלא אם יש לו כוס 

יש   לכאורה  זה  מדוע  לפי  על תמיהה  לברך  רגילים  איננו 

 הכוס.

חיוב  ,  בימינו  מצוישיין    וןכיולכאורה   יותר  מהדורות  ויש 

יקר היה  בהקודמים שהיין  לזה,.  מצוי  בזמנם    נוסף  היה  לא 

היה שכרות  כוס ה מברך עלואם אדם היה ם, כל כך מיץ ענבי

עליו כבד  לעבו  ,וראשו  ללכת  יכול  היה  היה לא  וזה  ודה 

ואין בו   מאדמצוי    יץ ענבים אבל היום מ  .יוםפריע במהלך המ

שבזמנם. ביין  כמו  וכבידות  להקפיד    הפרעה  יש  ולכאורה 

 ואכן יש שמאד מקפידים על כך. .ל כוסת המזון עברכלברך 

בהערומראולם   שליט"א  הישיבה  ראש  איש  ן  על    מצליחת 

 שאי קשי  רבנןשלא מצינו לב  פר( כת)בסוף הס  משנה ברורה

לברך   מקפידים  כוסברשהיו  על  המזון  בשלשה   כת  אפילו 

ל  כשבזמן חכמי התלמוד  ם  ונראה הטע,  ואפילו לא בשבתות

שיש יין   במשנהואר  שמבכמו  ן, ו יי  ההיהמשקה שלהם  מיני  

עו ויש  המזון,  ויש  שלפני  המזון,  שבתוך  סוג  נוסף  ד  סוג 

ו   וע מדיין בתוך הסעודה,  שותים  ממילא אם  שלאחר המזון, 

היא פחות חשובה מהסעודה כוס לברכת המזון,  שלא נשמור  

, תרים  "שועות אשא ובשם ה' אקראכוס י"שלך?! אדרבה,  

המז ברכת  עליו  לברך  כדי  ראוי    .1ון כוס  היה  בזמנם  ולכן 

המזו ברכת  כוסלברך  על  וגם  ן  שרגיליב,  לאלה  ם  זמננו 

 . ת יין בסעודהלשתו

רגילי שאינם  בזמננו  העולם  רוב  בשת אבל  ים  כתב  ין,  יית 

הישיבה ראש  צ  מרן  הכוס,  שאין  על  לברך  השתייה  כי  ורך 

 היא משקאות קלים. מצויה כיוםה

בל  רת, אה משכנ איץ ענבים שאמנם אפשר לברך על כוס מי

 לגמרי. התבטל  – נהג במשך השניםכיון שהתבטל המ

להדליק נר  ם היה סכנה שבזמנ   לגבי נר חנוכה,מצינו כעין זה 

לאחר מכן ם  נים, אבל גנהיגו להדליקו בפחנוכה בחוץ ולכן ה

סכנהאש  בזמנים שאיןין  הפוסקים  כתבו  לה  ,  דליק חובה 

בחוץ. ב  נרות  הדין  כיוןוהוא  המזון,  ים רגיל  שלא  ברכת 

ייןבש המשתדל  , ומכל מקום  על כוס  ךברורך ל, אין צתיית 

 עליו ברכה.וא תב – לברך על כוס

 שתה מהכוס קודם הברכה 

משילד ש  ב. שאלה: לתוכו,  כוס  תה  אצבעו  הכניס  או  היין 

 ?כוס של ברכהמ לסהאם היין שבכוס נפ

צריך  מרן בשלחן ערוך )סי' קפ"ב ס"ג(  כתבשובת הרב:  ת

פגום הכוס  יהא  מהכוס,  שלא  שתה  לברך  ר  פשא  אי  שאם 

)סי' רע"א   או לקדש או להבדיל על הכוסעליו ברכת המזון,  

 .2יוצא בזהוכ, ס"י, סי' רצ"ו ס"א(

אם )כימילד שתה    ולפיכך  פגומה.  הכוס  הרי  היין,  דוע  כוס 

ו ענבים,  מיץ  אוהבים  קם  אם  ילדים מאד  ראה שאביו  הילד 

ז ומבחינתו  הזלרגע  אי  וס,  מהכט  מעושתה  מצוינת    תדמנוו 

 .(קדש על הכוס הזושר לאפ

 
בספרו  הגאון  כתב    1 פלאג'י  חיים  חיים  רבי  קפ"ב רוח   ()רס"י 

יין בתוך הסעודה הסעודה הוא לא מברך  ולאחר    ,שאדם ששותה 

  ללו האנשים ה,  דזמן שיש שלשה אנשים שמברכים יח כוס בעל ה

כיצ הדין.  את  כך  על  עושה,  יתנו  אתה  עצמך  שהנאת  יתכן  ד 

 ן?! ד ה' יתברך אתה לא שותה יין לברכת המזולכבו ו
כוס    2 דיני  נכעיקר  ברכה  בשו של  בתבו  ערוך  שדיני  לחן  ל  כוס 

שצריך כוס לברך    מקוםדינים אלו שוים בכל  המזון, אבל    ברכת

 עליו. 
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אפשר   הפגאבל  את  יין.    םלתקן  מעט  עליו  שיוסיף  ידי  על 

מים, ועל ידי  מעט    אפילויכול להוסיף עליו  ולא רק יין, אלא  

 ואפשר לברך עליו. זה הכוס נתקן

שלגבי   ברורה אדם  המשנה  כתב  לכוס,  אצבעו  את  הכניס 

ס  ל אם הכני , אבפגמודוקא אם שתה ממנו בפיו  ש)ס"ק י"ח(  

 לום.בכך כ ומצץ אותה, איןתוכו אצבעו ל

 עמו ממנול כוס שטאין לברך עכתב שאמנם הרב בגדי ישע  

באצבעו ואפילו  החיב,  כ"א(  ים כף  להחמיר ב  כת )אות 

וכתב שאין   זה  חלק על )סק"ג(הדביר    פתחאבל ב  לכתחלה.

 .סת אצבעכנ חשש בה

הביא   הסדר  ליל  בהלכות  המנ הרמ"א  ך מהכוס  לשפו  גהאת 

"דם אומר  כאשר  היין  וכוצפרדע  , של  שני  "  בזה  ויש   ,'

בכל את הכוס על הצד ושופכים    םמטייש נוהגים ש  ,מנהגים

 זולהתי  לטבול את אצבעם בכוסגים  והיש נ , ומכה שאומרים

  בהגדה   אג'יחיים פל  רביגאון  ה   כתב  ך כ  החוצה על כל מכה.

ע"א( נ"א  )דף  לראש  חיים  פסח  משנת   של  ספר  בשם 

ה בהכנסת ן חשש פגימסוברים שאיצא שולפי זה יו.  חסידים

 האצבע. 

הדין מעילפיכך   להקל  קר  עליו יש  תבוא  שמחמיר  ומי   ,

 ברכה.

 ה ממי המזיגה ישת

שא  מלה:  ג.  שמקפיד יש  לשתות    י  המזיגה,  לא  של  מהמים 

 ?רוח רעה במים הללוש י םהא

הרב:   המזיגה,  תשובת  של  מהמים  לשתות  חשש  שום  אין 

נבע הזו  הטעות  מהיכן  אנ ונסביר  וגם  ביה,  טעיתי  לדותי  י 

 בזה. 

וש של ב בקידוכת  ,3דלנו עליו רים שכולנו גלת ישבסידור תפ

ממישיש להשבת   לא לשתות  והמזיגהה  זהר  וכמוני  )בנתי  , 

עוד   וטובים(הבינו  לששא   רבים  מהסור  שנ תות   שארומים 

 מהמזיגה. 

 
ת יפות ומסודרות,  עם אותיו ביותר,  יפה ור היה הסיד בזמנו הוא ה   3

ה והוכל  פי  נוסחהלכות  על  וכו'  עואות  איגאון  בן  הרב  חי  ש  זנו 

 ע"ה. 

כוונה  אבל   יש  ן ערוך מרן בשלחכתב  .  לגמרי  אחרתבאמת 

שפק)סי'   שכמו  ס"ג(  שתה  "ב  קודם כומהאם  היין  של  ס 

מי שאומר  ,  גמופ  הברכה יש  פגם   אפילו שתהשכך  מהמים 

 .ואין למזוג בהם כוס של ברכה אותם

שר  קודם המזיגה, המים נפגמו ואי אפה מהמים  ולכן אם שת 

זה בשם יש מי שאומר, אבל כתב את  אמנם מרן  למזוג בהם.  

 בו שכך הדין למעשה, כת  הרב בן איש חייהם  ם ובינ האחרוני

שאושמרן  ומה   מי  "יש  שכתב  מפני  הוא  מצא  למר"  עוד  א 

  כתב כן.חכם ש

  ת הכוס במים קודם שמזג אשמת כן נכתב בסידור תפלת  ומח

שאין שום    ידאו  –שמזג  הללו אין לשתות מהם, אבל לאחר  

ורי ברכה יזה שיתכן ש  לא, אהזה לא רוח רע לא רק ש.  חשש

 יש ברכה במים הללו. ו

 חובת מזיגה

בתוך  ים למזוגם מקפידיש שאינ ד. שאלה:   היין  מים   , כוס 

 ?מים בכוסיש חיוב למזוג אכן האם 

יוסהרב:    תשובת הבית  מרן  הקבלה  ף  דעת  פי  מצוה שעל 

שלש  . וימזגו  של ברכהוס  למזוג מים בתוך כוס היין בכל כ

של   קטנות  נהגו    מים.טיפות  לא  כתב שהאשכנזים  והרמ"א 

   בזה.

ש מבואר  ערוך  את  למזו  צריךבשלחן  בהלכות ין.  הי   כוסג 

המזון ס"ב(  ברכת  קפ"ג  שמתחיל    לפניש  ,מרן  תבכ )סימן 

מגיע כאשר  , ו(בלי מים)מזוג יין לכוס  י   לברך ברכת המזון,

( ימזברכת  לברכת הארץ  הייןנודה לך(    , וג את המים לתוך 

   ע שבח ארץ ישראל.כדי להודי

היין של ארץ ישראל היה מאד חזק, עד כדי כך שאי כלומר,  

כשמגיע ולכן    .4שישפוך לתוכו מים   ת אותו עדאפשר לשתו

מוזגלברכ הארץ  של    ת  היין  כמה  להראות  כדי  מים  לתוכו 

ושותה    "לראל חשוב וחזק. ואפילו אדם שנמצא בחוארץ יש

 
ב  4 שמסכת  הגמרא  אומרת  בארץ  מפסחים  היין  של  איכותו  רוב 

היו   חומץ  ממנו  לעשות  וכדי  להחמיץ,  יכול  היה  לא  הוא  ישראל 

  ר שחרב בית מכניסים לתוכו שעורים כדי להחמיצו בכח. אבל לאח

ן טוב שלא יכול מלהחמיץ  הפכו, באדום היה ייש הדברים התהמקד 

ש  עד  אלא  שעוריםבטבעו  לתוכו  "חומץ    יכניסו  שנקרא  מה  וזה 

 יכול להתקלקל.  אכןהאדומי", אבל יין של ארץ ישראל 



4 
  

ח של  הואיין  גם  מים,ומ  ו"ל,  במעט  אותו  זה   זג  עצם  כי 

הדבר  הארץ,  שבח  על  שמדברת  בברכה  אותו  שמוזגים 

של היין  הגדול  את שבחו    סמל לנומ רון ומעורר בנו את הזיכ

 .ישראלבארץ 

ה שלכאורה  אשונ רודנו  למים  צורך  אין  שלנו  חלש  זוג  ביין 

שבמדרש  קפ"ג(ם. אבל מרן הביא בבית יוסף )סי'  תו במיאו

בנתינת המים  סוד    נרמז  (ברות הנעלם )זהר חדש דף מ"ז ע"

כתב  ן לחלק בין יין ליין, וביין בברכת הארץ, ולפי דבריו אי

שייתמר כוס  ן  למזוג  העולם  נהגו  פיו  שעל  ברכה כן  של 

 אפילו יין שאינו חזק.

)בדרכי משה שם סק"א   ס" אבל הרמ"א  ( בובהגהתו בש"ע 

שמנהג   מוזגיש  אשכנז  ותצראכתב  שהוא ביין    ןאין  שלנו 

 .חלש

אופן  מנם כפי שהזכרנו,א אותו בכל  יש למזוג  פי הסוד   על 

שה שאפילו  המז  חלש,לנו  יין  בברכת  בברכות ובין  בין  ון 

 ות, יש למזוג את הכוס. חרא

  ו וכיצד ימזוג? לא בבת אחת, אלא בשלש טיפות, כמו שכתב 

 .()אות ו' ח' ובכף החייםש חי בן איב

שקוראי) הקדוש  הזוהר  דברי  את  כאן  שבת נזכיר  בליל  :  ם 

על   ואמר  וישת",  יין  לו  "ויבא  הזכתוב  ליה זה  "דרמי  והר 

ב  יצחק  מיא  כלומר,  ממ אבינו  יינא".  הדיהיה  הןידת  יה  , 

יעקפיד  מ אבל  שבקדושה,  דבר  ממידת  בכל  היה  אבינו  קב 

והנה יעקב   .את הרחוקים  ארת, למזג את החסד, לקרב גםתפ

יין, ואומר הזוהר הקדוש שהוא לקח את    יצחקאבינו מביא ל

את  היין   והגבורה,משמסמל  הדין  טיפות    ידת  לתוכו  והטיל 

כאשר יש שכידוע,  בחסדים. מים כדי למתק את הגבורותשל 

ותק בחסד, זהו חסד יותר גדול מאשר , דין שממחסד וגבורה

 .(אם החסד בא לבד

גם בבקבוקים שכתוב  הר שלא יתן הרבה מים.  זייש להאבל  

ו יין  רוב  שיש  "ת  ברכשם  הגפןהיין  פרי  גם   "בורא 

לנו    לספרדים, אין  יין  עדיין  ם, האם יש שידיעה כמה אחוז 

שפוך הרבה מים הוא יכול  י, ואם  רק ששיםזה מאה אחוז או  

מי לרובו  היין  את  ללהפוך  יש  ולכן  טיפות  ם,  שלש  מזוג 

   .בלבד קטנות

יוסום:  לסיכ מרן הבית  הקבלה  ף  דעת  פי  מצוה למזוג שעל 

כ בכל  היין  כוס  בתוך  ברכהוס  מים  כתב )ו  .של  הרמ"א 

בזה נהגו  לא  של  וימזגו    .(שהאשכנזים  קטנות  טיפות  שלש 

 מים. 

 הברכודם הכוס קת השטיפ

לפני הקידוש,  את הכוס  צריך לשטוף  ה הטעם שמה. שאלה: 

 ?הנקיכוס והרי ה

הרב:   מבואר  תשובת  ערוכן  )סימן  בשלחן  ס"אך   : (קפ"ג 

 פה מבחוץ.  עון הדחה מבפנים ושטיכוס של ברכה ט

אולם   קלה.  בשטיפה  די  לכוס  הדחה, חוץ  טעונה  הכוס  תוך 

הואכלומר   הדברים  וטעם  יותר,  חזקה  מפני    שטיפה 

כוסות לשיורי  ש  .שחוששים  להיה  כלומר,  לחם  דרכם  טבל 

ביין,   כעכ  )כפייבש  מטבלים  וכדומהשהיום  כוס תוב  ים  ך 

ו(קפה הכוחו,  בתוך  הזה  מהלחם  נשאר  שמא  ו ששים  זה  ס 

 ס, ולכן צריכים לשטוף את הכוס.נמא

אין    –ת  כוסושיורי    בה  אבל כתב מרן שאם הכוס נקיה ואין

 לשטוף אותה. צורך

הרב  )סק"ג(רה  ברונה  במש בשם  להלכה  רבה הביא  אליה 

שי בו  ואין  נקי  הוא  אם  כוסות,  ושאפילו  צריך  כן  גם  רי 

זה לא מכובד    גמרי, כי לנקיה  את הכוס כדי שתהיה  וף  לשט

כוס   ו. אדם לא יביא לחברס שאינה נקיה לגמרילברך על כו

והדבר  ,  לאדם מכובד  יביאודאי שלא  בשאינה נקיה לגמרי, ו

 חתך".הו נא לפם "הקריבמשו יאינו ראו

אין צורך    לגמרי,   הנקיעל כל פנים הכוס  שאם    ומבואר שם

 .לשטוף את הכוס

אליהו  בן  ואכ רבי  הכוס  יש  לונדרמפירוש  אם  שגם  כתב 

ומדנקיה שוטפים  זאת  בכל  או,  כיחים  הברכה.  לכבוד   ך תה 

הרמב"ם   על  מנוח  רבנו  גם  מפ)סוף  כתב  ז'  לכות הרק 

שאפברכות( הכ,  אם  לילו  נקיה  לשטוף הדרך    –חלוטין  וס 

 וכן עמא דבר. ,אותה

הה כף  ד'()חיים  רב  שכךה  אות  ב  גם  ביא  י תיקונ מבואר 

גם  הרוהז ולכן  נקיה  ,  הכוס  אותה   דיח להו  לשטוף  ראויאם 

 . סמוך לברכה



5 
  

בשטי בפדי  אחת  את    בעדה)ו  .דלבה  לשטוף  נוהגים  שלנו 

טוף  מן הדין אין צורך לש. זהו רק מנהג, והכוס שלש פעמים

 .5( ותר מפעם אחתי

אם היא נקיה  וצריך לשטוף את הכוס של הקידוש,  לסיכום:  

להדיחהאין   מצוה  יש  אבל  מחיוב  נא "שום  ,  הקריבהו 

 לפחתך".

ומעידים  םהראשוניו אליהו  ביניהם  ,  ורבינו  מנוח  רבנו 

ישגם  מלונדריש,   לחלוטין  נקיה  הכוס  אותה  אם  לשטוף  ש 

 .הסודי על פגם הוא ביא שכך ף החיים ה בכקודם הברכה, ו

 למברך הגשת הכוס 

  , או שהוא האם יש מצוה שיגישו את הכוס למברךו. שאלה:  

 ?מנהג בעלמא

הרב:   זתשובת  הלכה    ,מנהגה  אין  בשולחן    מפורשתאלא 

מ)סי'    ערוך ס"ד(:  ידיוקבקפ"ג  בשתי  "מקבלו"  .  לו  הלשון 

ש הכומלמד  את  למברך  יושיט  שמישהו  )סצריך  כתוב .  לא 

צרי ולכן  מאדם  "נוטלו",  אותו  לקבל  ידיו  אחרך   (. בשתי 

יא לברך  מתחיל  ימיוכאשר  ביד  הכוס  את  ולא  ן  חז  בלבד 

 יסייע בשמאלו. 

גם המושיט את הכוס למברך, גם הוא על פי הקבלה צריך ש

כה"ח אות ,  ש"א פ' שלח סט"זבא"ח  )  יושיט לו בשתי ידים

על    .(י"ט פנים,אבל  הפשגם    כל  צלפי  הפחות  לריך  ט  כל 

 פילו ביד אחת. וא אדם קודם הברכהמסור את הכוס לל

עים את ההלכה,  יוד  אינםכאשר אדם נקלע למקום שאנשים  

הכוס,   את  לו  שיגיש  ממישהו  מבקש  הוא   אינם וכאשר 

כוונתו מה  רו  הוא)  מבינים  שהמברך  שישרתו חושב  צה 

 .את הכוסו יגביה המברך לבדכזה אופן , ב...(אותו

 
, הוא שאל  ללסי ז" אב נח טר  עם חמי, ר' ה שנפגשתי  פעם ראשונ  5

מפנים ושטיפה    "הדחה   כתב  רןם למנהג הזה, והרי ממה הטע  אותי

תי  עד שראישיתי בזה הרבה זמן,  "? עניתי לו שגם אני התק מבחוץ

יו ערוך  מרןשבשולחן  כתב  נסך  יין  בהלכות  דעה  גוי    רה  שאם 

לשיורי הכוסות, ולכן צריך להדיח את הכוס  חוששים  שתה מהיין,  

ם  שכתב מרן כאן שמשוחמת  יתכן שמ. אמרתי לו ששלש פעמים

לשט  צריך  כוסות  ש שיורי  פעמים,וף  של   ךלפיכ  לש  בכוס    גם 

שיורי  משום  הוא  שהטעם  נהגגם    –כוסות    ברכה  לשטוף  ו  בזה 

מכל  אבל  כוסות של גוים,  ורי  א שיזה לאצלנו  שלש פעמים. אמנם  

הרי  וגם כאן    מצינו שכשצריך כוס נקיה לגמרי, מדיחים ג' פעמים. 

 יש ענין שהכוס תהיה נקיה לגמרי. 

כיוהטע ע"א(בגמרא    ם,  נ"א  )דף  ברכות  נאמר  במסכת 

  , שטיפה, : טעון הדחהשעשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה

מלא,  חי עיטוף,  ,  בעיטור,  נושנוטלו  ידיו,  ין,  ימבתנו  תי 

עינ  נותן  טפח,  הקרקע  מן  ויימגביהו  בו,  אוו  אף ש  מרים 

אנו  :  מררבי יוחנן אאבל לאחר מכן    משגרו במתנה לאשתו.

   ., חי ומלאפה, שטיה בלבד: הדחהאין לנו אלא ארבע

ה ברכחיד"א  וכתב  מחזיק  תלמידי    שב"אהרבשם    הבספרו 

והרמ יונה  שכתוב  מפ"ע  רבנו  שמה  הם  "ארבעה"  אנו, 

אבל   כך  לעיכובא,  המובחר.  מן  למצוה  הם  הדברים  שאר 

 . משנה ברורהא, וכן הביא הרב  "ב גם הגר כת

י שמישהו  אפשרות  אין  אם  הכוגולכן  את  לו  ל  יטו  –ס  יש 

הכוס מהשולחן.   את  רק  בעצמו  לבד  כאשר  לא  ואשתו  הוא 

ואשתו   לא  בבית  הלכתכעת  מבחינה  איכולה  למסור  ת  ית 

תמסור לו, אלא לבד והיא לא    יקחשבזה בודאי    הכוס לידיו,

אםא נוספים  פילו  אנשים  שיש  במקום  שאינם   נמצא  אלא 

יגיד להם  מודעים להלכה יבלהגיש  , ואם הוא  נו  ילו הם לא 

בעיניהםז,  אותו ייחשב  שנ   ה  מה  בפראכמו   השבוע   שתמר 

השתרר",   גם  עלינו  תשתרר  כ"כי  יכולבמצב  להתעלם   זה 

 ס מהשולחן.בעצמו את הכוולקחת 

יא הפש  בל  מצב  שגם  אנשים  וך,  את  אמנם  יודעים  לא 

אם הוא יעשה את זה הם יתעניינו וישאלו  , אבל  ההלכה הזו

ש בודאי  כזה  במצב  זה,  את  עושה  הוא  למה  יבקש  אותו 

הכוסושיטו  שי את  ולאחר  ו  לו  חיים,  אורחות  אותם  ילמד 

י להםביסהברכה  והט  ר  ערוך,  בשולחן  כתוב  הוא שכך  עם 

הייןאת  להראות   כוס  של  שמי,  הכבוד  ידי  מוסר  שעל  שהו 

וא  השתי ידיו והוא מקבל את זה בחזרה בשתי ידיו,  את זה ב

 ה בזה את חשיבות כוס הברכה.מרא

וא  משום מה אנשים לא כל כך לו  פייודעים את ההלכה הזו 

במפ כתובה  ערושהיא  בשולחן  מפני  ךורש  שזה  יתכן   .

מ לא  בהלשהדבר  אבלקיכות  ופיע  כמו    למעשה  דוש, 

כו  שהזכרנו דיני  בכל  בהלכות  מופיעים  ברכה  של  רכת ס 

כוס דיני  לכל  נוגע  שם  שכתוב  מה  וכל  שמברכים    המזון, 

 . םריראוי לפרסם את הדב , ודם עושהעליו על מצוות שא
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 כוס סדוקה

שאל בהמאד    נאה  כוסה:  ז.  יש  היא סד  אך  האם  קטן,  ק 

 ? לברך עליה כשרה

 .הקסדו אין לברך על כוס לכתחלהתשובת הרב: 

מרן ס"ג(  כתב  )סימן קפ"ג  ערוך  צריך בשלחן  אחר    :  לחזר 

 כוס שלם. 

החיים   כף  מהדבריההרב  שאחד  מהטור  שצריביא  כים  ם 

חי? יש ה "חי". מה זה היברכה הוא שהכוס יהיות בכוס של ל

,  ירושים הוא שהכוס לא שבורבכך כמה פירושים, ואחד מהפ

שבור   הוא  כוס  הואם  גם ההג.  ת""מ וא  מופיעה  הזו  דרה 

כלים שבורים שבירתם היא  "מא, ש בא קב מסכת  בתוספות ב

 צריך לחזר אחר כוס שלם שלא תהיה שבורה. לכן ו ,תתן"ימ

כוס כזו אין  ב  כוס שלמה אלא שיש בה סדק? גםומה הדין ב

גם בזה אין לברך ל הכוס שבור,  רק הבסיס שלברך. ואפילו  

משנה  הכן הסכימו  ודולה,  תב בשיירי כנסת הג. כך כלכתחלה

 והכף החיים.  )ס"ק י"א( ברורה

כוס  כום:  לסי על  לברך  רצוי  בין  לא  סדוקה,  או  שבורה 

 לו היא כוס מאד יפה. פגם למעלה ובין שהוא למטה, ואפישה

 את הכוס  זן יאחהיכ, שמאלי

את הכוס ביד שמאל או    זהאם יאחאדם שמאלי,  ח. שאלה:  

יכול להיעזר    , האם הואןיז ביד ימלאחו  עליוואם  ?  ביד ימין

 פך לו היין?ד שמאל שלא יישבי

 לספרדים, איטר יאחז ביד ימין של כל אדם. ובת הרב: תש

ס של ברכה בהלכות כוכי מרן    בשלחן ערוך.יש בזה סתירה  

שאומר   מי  יש  כתב:  ס"ה(  קפ"ג  איטר  )סימן  המברך  שאם 

 אדם.ימינו שהוא שמאל כל אוחז הכוס ב 

לולב בהלכות  ש)סי  אבל  ס"ג(  תרנ"א  את  מן  לאחוז  צריך 

ימי ביד  ערוך:  ן,  הלולב  בשלחן  מרן  כתב  איטר  איטר לגבי 

אדם כל  בשמאל  ואתרוג  אדם,  כל  בימין  לולב  דבתר  נוטל   ,

 ימין ושמאל דעלמא אזלינן, ולא בתר ימין ושמאל דידיה.  

די  ימין  בתר  דאזלינן  אומרים  הרמ"א, שיש  דיה,  )וכתב שם 

וכן ידיה  בימין דויש ליטול הלולב   והאתרוג בשמאל דידיה, 

 .  (חובה נהגו וכן עיקר. ואם היפך יצא ידי

סתירה   ערוךכשיש  שמשנה  בשלחן  לומר  יש  כלל  בדרך   ,

עיקר,   זאחרונה  כה  ולפי  בהעיקר  מרן  לולב  דברי  הלכות 

 ביד ימין.ז שיאח

החיד" מרן  )א  וכתב  יוסף  קפ"ג  בברכי  שמרן   סק"ד(סימן 

 שם מרן כתבואילו  מאל,  ד ששיאחז בי"  "יש מי שאומרכתב  

ימין ביד  לאחוז  שצריך  מרן  בסתם  שדעת  נמצא  זה  ולפי   ,

 .  היא לאחוז ביד ימין למעשה

לא יאחז את הכוס ביד שמאל , אדם שמאלי  גם על פי הקבלה

ח אות ")בא"ח פ' שלח לך סי"ט, כה  אך ורק ביד ימין.  אלא

 (.כ"ט, ושכן משמע בזוהר פ' תרומה דף קנ"ז ע"ב

 עזר ביד שמאל, אלא יאחזנה ביד ימין בלבד. ואין להי

והוא לו,  קשה  מ  אם  היחושש  כל צאי  קודם  היד,  של  יבות 

שצרי לדעת  למלא  איןך  עד    את  חובה  השפה הכוס  קצה 

 .למעלה

, אבל אין  )סימן רע"א ס"י(  הכה להיות מלאהכוס צריאמנם  

בע צאה, אלא אפילו אם יש רוחב  תיהכוונה מלאה על כל גדו

עוד יש  וכלום.    ךבכאין    –כל זמן שיש רביעית  ת הכוס,  שפמ

שאוש נקרא  אדרבהמרים  זה  מעוטרת"כו,  היינו  ד",  ס 

שום בעיה למלא את משהו סובב אותה, ועל כל פנים אין  ש

 תיה. מלאה על כל גדוחות מהכוס מעט פ

לא יאחז את הכוס ביד  אמנם    ,שפךואם בכל זאת חושש שיי

שמאל לא    דך, שיולחן ערוש בגמרא ובשפורך מכ  , כישמאל

אבל ימין,  ליד  שמאל    תסייע  ביד  ימין  יד  את  לאחוז  יכול 

 שלו.

שיתכן  ,  כתבבהליכות עולם )ח"ב עמ' מ"ז(  הגר"ע יוסף    מרן

מי  שמרן   "יש  של  הדעה  את  קידוש  בהלכות  הביא  בכוונה 

בשאומר" כי  יין  כו,  של  לשמאלי ס  בעיה  ס  הכו   ים,יש 

והיין    אדם  כל  אותה ביד ימין של  כשאוחזיםבידם    תדנדנ מת

  . את הדעה הזו כדי להקל עליהם, ולכן הביא  עלול להישפך

 (.ח"ב פ"א ס"ב ברכת ה' )וע"ע ב

הכוס  לסיכום:   את  יאחז  שמאלי  אדם  ימיןגם  וכמו  ,  ביד 

פי הקבלה. ומכל שמבואר בשולחן ערוך, וכך הוא הנכון על  

בכוס מעט פחות  יישפךם חושש שמא  מקום, א או שישים   ,
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יאחז את הכוס ביד  ביעית, או שאין הכי נמי  יל ר ובלבד שיכ

 לו.שמא

 ברכה בהליכה

רשאי לברך ברכת  אוטובוס, האם  אדם שממהר לט. שאלה:  

 בהליכה?המזון 

 .אסור לברך בהליכהתשובת הרב: 

לשוןו ע  זה  בשולחן  )סמרן  קפ"רוך  ס"ט(י'  לי  :ג  שב  צריך 

בין אם היה הולך בביתו כשאכל או עומד    –בשעה שמברך  

  . מגיע לברך צריך לישב כדי שיוכל לכוין יותרכש  ,באו מיס 

 . וגם לא יהא מיסב שהוא דרך גאוה אלא ישב באימה

, שאם אדם  (עיף י"אס)שם    מבואר בשלחן ערוךומכל מקום  

ממהר,   מאד  שהוא  מפני  הליכה  כדי  תוך  מצ)אכל  וי וזה 

הולכים בזה  קבוצהב  כאשר  יש,  (וכיוצא  לא   כעתב  ואם 

 .תוך כדי הליכה ךיו, בזה יכול לברעל תתהיה דעתו מיושב

זה רק לאדם ש יוכל לכולאבל  ולאדם רגיל, אי אפשר  ן.  יא 

שהשבש יעשה עה  הברכה  את  ואילו  ישב,  הוא  אוכל  וא 

בהליכה  עמידהב אכן  או  אם  גם  מזה,  ויותר  כדי תואכל  .  ך 

 ישב.  –בשעה שמברך הליכה, 

 ה תוך כדי הברכהעולפ

אמו המברכת  מותר ל  לה, האםתינוק הבוכה בעגאלה:  ש  .י

 הברכה? בשעתלה  גאת הע נדנדברכת המזון ל

סימן  ש"ע  )  עוסק במלאכתו  בעודואסור לברך    תשובת הרב:

 ך עראי. זה נראה דרהטעם לדבר הוא ש .(קפ"ג סי"ב

קרי",   עמי  תלכו  "אם  הפסוק  על  דרשו  המשך  רבותינו 

, אבל זה דבר מאד חמור,  תו עכשיולא נזכיר אוהפסוק ידוע ו

 עושה את המצוה דרך מקרה. ות הפסוק היא שאדםומשמע

נרגע, תעצור את ברכת אם בכל   זאת היא רואה שהילד לא 

אותוןהמזו תרים  עליה  ,  אותו  תמשיך ,  ותניח  מכן  לאחר 

כל תעשה  לא  אבל  הברכה  לברך,  כדי  תוך  זה פעולה  כי   ,

 עראי. נראה כמשהו 

 במלמול בירך

בר. שאלה:  י"א את  שמלמל  האם אדם  המזון,  ידי    כת  יצא 

 חובה?

הרב:   בתשובת  המילים  את  הוציא  אשפתיואם  שלא  פ,  ילו 

צריך להשמיע לאוזניו, אבל    כתחילהל  .יצא  –השמיע לאוזנו  

 יצא. –לא השמיע אם 

בעינים" ולא הוציא את המילים בפה, לא  אבל אם קרא רק "

 שוב על ברכת המזון.ר יצא ידי חובה ועליו לחזו 

 ברכה לילד שלא אכל כזית 

שאלה:  י"ב את.  להרגיל  שרוצה  בבר  אדם  המזון, בנו  כת 

 כל כזית? אשלא  "פעלברך אלומר לו האם רשאי 

בספר ברכת יצחק )מסכת ברכות סימן ה' אות    תשובת הרב:

חמיו   ב'( בשם  אוירבךהביא  שלא הורה  ש  ,הגרש"ז  שקטן 

יברך לא  שבע  ואינו  כזית  שיעור  פיאכל  על  שאף  שאדם    . 

ם עליו להרגיל אותו  ו, מכל מקהת בנו בברכצריך להרגיל א

לב אותו  שמחנך  וכמו  ההלכה,  לא ,  רךכפי  לחנכו  עליו  כך 

וכי לבטלה,  ברכות  כזית  לברך  אפילו  אכל  שלא  לא   –ון 

 רך. יב

אותוא ללמד  רוצה  הוא  יכול  תיבות    את  בעלמא  ם  הברכה, 

מס שיאכל  בלי  אפילו  זאת  א  .פיקלעשות  רוצה    ם אבל 

אכל  ו לברך אלא אם כן  יאמר ללא    –להרגיל אותו למצוה  

 כזית.

אף על פי שאכל  אבל אם הילד שבע מהאכילה המועטת הזו,  

שי אוירבך  הגרש"ז  הורה  מכזית,  לחנכפחות  ברכת  ו  ברך 

 המזון. 

ושבעים,ואכן   מעט  שאוכלים  ילדים  "ואכלת   יש  נקרא  זה 

  רגיל אותו לברך גם על ושבעת" של הילד הזה, ולכן יכול לה

מכזית ]פחות  פי.  על  צרש   אף  רגיל  קיים  ל קודם  יך  אדם 

את   יש  כך  אחר  ורק  כזית,  שיאכל  דהיינו  ת",  "ושבע"ואכלת", 

דובר  אבל אם מ  [כת המזוןמכזית לא יברך בר  חותואם שבע בפ

 אכל כזית. ו לברך אם לא להרגילאין  –בילד רגיל 

של אם אכל כזית רשאי לחנכו לברך, ואין חשש    אם יש ספק

, ק אם בירך ברכת המזוןופסלד מוכמו שאם י  .ה לבטלהברכ

 ספת.פעם נועליו לברך 
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