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 ם אחרוניםמי: ולסוגיה 

* * 

 ערק

ל אחד מן המקומות בכוב נטילת מים אחרונים מוזכר בסוגייתנו ובגמ' בחולין, אבל יח
 . גיותסוראשונים מיישבים בין שתי ההו, הונש ןנוגסת במ' מדברהג

 ורותמק

 להיכם זו ברכה" -' נג: "ת"ר שמן מעכב את הברכה... אני ה' אגמ א.

 וח רעה עלייהו" ... רייןקה: "אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אש-חולין קה.

 תוס' ד"ה והייתם; תוס' חולין קה. ד"ה מים .ב

 ם"ינטילת יד עימ:, "אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא... ב-י"ף מ.ר

 למידי רבינו יונה ד"ה והייתם, ולענין, מפני, ואית

 א"ש סי' ור

 ג-מב"ם הל' ברכות פ"ו הל' אר

 ומשנה ברורה ,שו"ע סי' קפא .ג

 ומשנה ברורה ,י' קעגס 

 וגיהסה ברהס

י קדוש' זה כ', הייתם קדושים' אלו מים אחרוניםו'ים, התקדשתם' אלו מים ראשונו'
 רייתא נג:[]ב  להיכם' זו ברכה.-ני ה' אא', שמן

מר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיין: מים ראשונים מצוה ואחרונים א
: מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? חובה... אמר רב יהודה בריה דרבי חייא

 קה:[-לין קה.וח]  שמלח סדומית יש שמסמא את העינים.
 

ל אחד בכבסוגייתנו ובגמ' בחולין, אך , םימיפע"ס בשוב נטילת מים אחרונים מובא חי
סוק, פם אחרונים היא מצוה הנלמדת ממיילת נטבר שונה לדין. בסוגייתנו הסמן המקומות 

ם מיילת טנ הזכרת שם שמים בברכת המזון, ואילו בגמ' בחולין חיוב וייעודה להתקדש לפני
אחרונים הוא מפני סכנה של מלח סדומית. נחלקו הראשונים בתירוץ הסתירה בין שתי 

 הגמרות:

ת דברי הגמ' בחולין, שחיוב א םציממא"ה והייתם, וביתר פירוט בחולין קה. ד"ה מים[ ]דס' ות
מלח סדומית. לדעת התוס', הגמ' בברכות אינה סוברת אחרונים הוא רק מפני סכנת  מים
חובה המובאת בגמ' ל מצוה במים אחרונים, אלא היא מביאה פסוק כאסמכתא בעלמאש שי

 בחולין. 



ברים שאין סתירה בין שתי הגמרות, ושתי ההלכות סו. ד"ה והייתם[ ]ממידי רבינו יונה לת
וא גם מפאת המצוה להתקדש לפני הללו מתקיימות במים אחרונים. חיוב מים אחרונים ה

את הסכנה של מלח סדומית. תלמידי רבינו יונה מוסיפים שלפי רב מפגם ו הזכרת שם שמים
מצוה להתקדש היא רק . הן שתי ההלכות הללוביהבדל גדול  שי שאילתא נד[] בחאמשאחא 

 על המברך, וסכנת מלח סדומית היא על כולם. המצוה להתקדש היא לפני ברכת המזון,
 בנטילת הידיים אחר ברכת המזון.אף  ייםתקהל ההזהירות ממלח סדומית יכול

דה לתוס', שחיוב מים אחרונים הוא רק מפני הסכנה, אבל ומ ג[-' אהל"ו ]פמב"ם רה
שתיית ים לאויר םהל' ט, מפורש שמים שאינ]בלדעתו יש למים אחרונים הלכות של נטילת ידיים 

חרונים, ומסידור ההלכות א כ מפורש שצריך לנגב ידיו כשנוטל מיםבהמה פסולים למים אחרונים, בהל' 

משמע שגם ההלכות האחרות חופפות. אולי הרמב"ם סובר שהאסמכתא מהפסוק "והייתם קדשים" באה 

 .חכמים ליטול, ולכן דיניה ככל נטילה[ תללמד שיש תקנ

וגם סכנה, אבל דה לתלמידי רבינו יונה, שיש במים אחרונים גם מצוה מוי' ו[ ]סא"ש רה
עת הרא"ש המצוה לדילו ואתקדש לקראת הברכה, לההמצוה היא  נהלדעת תלמידי רבינו יו

 .לק את זוהמת הידייםלסהיא 

ברכה. לשיטת התוס' והרמב"ם  ןייפקא מינה המרכזית בין השיטות השונות היא לעננה
יונה נטילת  נופי שיטת תלמידי רבייה. להנטילה היא רק מפני הסכנה ולכן אין מברכים על

 : ד"ה לענין[]מלמידי רבינו יונה ת רם, ברך עליהלבאורה יש לכוה, ולכן צהמברך היא מ
לברך. ההסבר למנהג הוא על פי דברי רבני צרפת, שהמצוה  לאהג העולם מנ יכ סיפיםומ

 נובשמן ערב, בזמנ םייעל ידי סיכת הידו ניםרותקדש לברכה על ידי נטילה במים אחלהא הי
 ן ערב, אי אפשר לקיים את המצוה בשלמותה, ולכן אין מברכים. שאין שמ

א"ש סובר שאין מצוה חיובית להתקדש, אלא רק מצוה לסלק את זוהמת הידיים לפני רה
א"ש, כרובר סל' ברכות פ"ו ה"ב[ ]ההברכה, ועל סילוק זוהמת הידיים אין ברכה. הראב"ד 

על פי כן לדעתו מברכים על נטילה  אף, והמהזויהם עלוא רק כשיש ה םישחיוב נטילת ידי
 זו. 

קא מינה נוספת בין השיטות השונות היא נטילה בזמננו. לפי שיטת התוס', שנטילת פנ
היא רק מפני מלח סדומית, בזמננו שאין מלח סדומית אין חיוב מים אחרונים. לפי  םיידי

בברכה, אף  התקדש לפני שמזכיר שם שמיםל רךבתלמידי רבינו יונה, שיש מצוה למת שיט
לפני הברכה,  םיפי שיטת הרא"ש, שיש מצוה לסלק את זוהמת הידי. לטולליבזמננו חייבים 

וא מקפיד על ה אין אם אךייב ליטול ידיו קודם הברכה, , חיודי ןויקיפיד על נמקם האד
  רחיצת ידיו, אין חיוב ליטול ידיו במים אחרונים.

 כוםסי

פני הברכה, ל המברך ותנועדו להתקדש מ' במסכת ברכות אומרת שמים אחרוניםהג
כנה של מלח סדומית. סעת ישמים אחרונים נועדו למנ תואילו הגמ' במסכת חולין אומר

רכים עליהם ואינם חובה מבמים אחרונים הם משום סכנה בלבד, ולכן אין ים שתוס' סובר
ם כדי בזמננו שאין לנו מלח סדומית. תלמידי רבינו יונה סוברים שמים אחרונים הם ג
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הדין אמורים גם לברך  רלהתקדש וגם מפני הסכנה, ולכן החיוב הוא אף בזמננו, ומעיק
עליהם. הרא"ש הולך בשיטת תלמידי רבינו יונה, אך לדעתו ההתקדשות של מים אחרונים 

אחר לן לנו רגיל ליטואי יוידפיד על לכלוך קו מנברך איכשהמלכן ו, הילוק הזוהמבס איה
 טול מים אחרונים.ן חיוב לייא, הסעודה

 כההל

וסק שמים אחרונים חובה, אבל יש שאין נוהגים ליטול מים פ י' קפא סע' א, י[]סו"ע שה
אדם הרגיל לרחוץ ידיו אחר הסעודה, חייב ש אחרונים. אפילו הנוהגים שלא ליטול מודים

 שאין מברכים על מים אחרונים. סקפוע' ז[ ]ס"ע שוליטול ידיו קודם הברכה. ה
 
 

 

 

 

 


