




:שני טעמים בטעם מצוות הנטילה לפני אכילת הלחם
יתרגלו ליטול את ידיהם  שהכהניםכדי , כלומר. משום סרך תרומה-

את ידיהם לפני יטלותקנו חכמים שכל ישראל , לפני אכילת התרומה
, ועל ידי כך מנהג הנטילה ישתרש בקרב כל ישראל, הסעודה

ואין , מפני שהידיים עסקניות ובתוך כך הן נוגעות במקומות מטונפים-
.  ראוי לאכול בידיים מזוהמות

צריך  , כגון שזה עתה רחצם במים עם סבון, ואפילו מי שידיו נקיות
כדי לטהרן ולקדשן לקראת הסעודה , ליטול את ידיו לפני אכילת הלחם

(.ב א”מ; א, קנחח”אוע”שו’ עי)



על ידי הידיים והאצבעות מתבצעות רוב הפעולות 
בכוחן של הידיים לעשות מעשים טובים . האנושיות
הדבר בא לידי ביטוי  . ומאידך מעשים רעים, ומועילים

אפשר להרים אותן אל מעל  , ביכולת תנועתן המיוחדת
נוגעות  , הן אוחזות. הראש ואפשר להורידן מטה

ועל כן הן עלולות להתלכלך יותר משאר , וממשמשות בכל
.האיברים













שכל המזלזל בנטילת ידיים מגיע לידי  "
שהיה , על עצמוחסדאואמר רב , עניות

נוהג ליטול ידיו בשפע מים ובזכות זה 
ראוי להדר לשפוך  , לפיכך. זכה לעשירות

ולא לקמץ וליטול  , מים בשפע על כל כף היד
" את האצבעות בלבד

(.ה”באו’ ועי, ד, קסאע”ושוי ”ב)



ועיקר ייעודו של האדם להתמודד עם העולם  
ותפקיד זה מתבצע  , לתקנו ולרוממו, החיצוני

נושא , שעל ידן הוא פועל ועושה, בפועל בידיים
אלא שתוך כדי יציאתו של האדם אל . ונותן

הוא עלול להתלכלך , ההתמודדות החיצונית
וטומאה זו . ולהיטמא מן הזוהמה שבעולם

נדבקת באצבעות שהן קצה הגוף והן 
.  העוסקות בענייני העולם



☺' פרק ב-שאלות

('סעיף א)? הסיבות לנטילת ידיים לפני אכילת לחם2מה הן 1.

('סעיף ב)הסבירי את משמעות הידיים ותפקידן 2.

:מה הדין במקרים הבאים3.
אני מתכננת לאכול לחם עם סכין ומזלג. א
אני נוגעת בלחם כדיי להאכיל את אחותי הקטנה. ב
בלי לגעת בו, אני אוכלת את הלחם בתוך שקית. ג
('סעיף ב)
('סעיף ג)? עד היכן יש ליטול את הידיים מלכתחילה4.
('סעיף ג)? באילו מקרים? עד היכן יש ליטול את הידיים בדיעבד5.
".  שטיבולו במשקה"את דיני נטילת ידיים על דבר בהרחבהסכמי 6.

('סעיף ד)?  מה נפסק להלכה? מה דעת רוב הפוסקים



'סעיף ו
?האם נוטלים ידיים במקרים הבאים

לפני אכילת כל פירור-
(גרם27" )כזית"לפני אכילת לחם בשיעור -
(גרם54" )כביצה"לפני אכילת לחם בשיעור -



?על איזו כמות לחם צריך לטול ידיים
על כל פירור-
(גרם27" )כזית"לחם בשיעור -
(גרם54" )כביצה"לחם בשיעור -

גם מי שמתכוון  , לפיכך, נכון לחוש לכל השיטות, להלכה
אבל את . ידייםיטול, לאכול שיעור מזערי של לחם

הברכה יברך רק מי שמתכוון לאכול לחם כשיעור  
.’ביצה‘



המים-'סעיף ז

?כמה מים צריך לנטילה-
?איך המים צריכים להראות-
?ראויים לנטילה-מים שהשתמשו בהם כבר-
?בל תשחית/ שפע של מים-



המים

?כמה מים צריך לנטילה-
?איך המים צריכים להראות-
?ראויים לנטילה-מים שהשתמשו בהם כבר-
?בל תשחית/ שפע של מים-



הכלי-'סעיף ח

?כמה הכלי צריך להכיל הכי פחות-
?היתכן-כלי נקוב-
?כלי שבור-
?מותר לטול מקומקום-
?כוס חד פעמית-
?בקבוק-



חציצה-'סעיף י
?מהי ההגדרה לחציצה-
:  מה הדין במקרים הבאים-
אדם שעובד בצביעת קירות*
לק בציפורניים*
טבעת*
פצע*



סדר הנטילה למעשה-א"סעיף י

מה ההבדל בין הנטילה של הבוקר לנטילת  -
?ידיים לפני לחם

כמה נכון להקפיד לשפוך בפעם -
?הראשונה על כל יד

מה צריך  ? האם אפשר לטול מכוס רגילה-
?להקפיד



דקדוקים בעת הנטילה-ב"סעיף י

מה הדין כאשר הידיים  נוגעות זו בזו תוך כדיי  -
?הנטילה

מה הדין כאשר הידיים נוגעות זו בזו בסוף -
?הנטילה

מה הדין כאשר אדם אחר נוגע בידיים של אדם -
ואחרי שניגב את  ? שנטל ידיים לפני שניגב את ידיו

?ידיו



-שאלות



זמן הברכה-ג"סעיף י
?מתי מברכים-
?מתי מברכים-בשאר המצוות-
?למה קיים הבדל-
?מתי מסתיימת המצווה-



הפסק בין ניגוב הידיים  -ד"סעיף י
’המוציא‘לברכת 

?מותר לדבר אחרי הנטילה-
ם"דעת הרמב-
ש"הראדעת -
למעשה--
?לענות אמן-



הנוטל ידיו לאחר עשיית צרכיו-ו"סעיף ט

?פעם אחת או פעמיים-
?למה-



המתפנה באמצע הסעודה-ז"סעיף ט
?צריך לטול שוב ידיים-
?עם ברכה-
יצא ממקום הסעודה ושכח מהסעודה-
ישן יותר מחצי שעה-
ישן פחות מחצי שעה-



שעת הדחק-ז"סעיף י
?כמה רחוק צריך ללכת כדיי לטול ידיים-
?ואם אני בדרך רחוקה-
?רחוקהממשואם אני ממש -



..לסיכום
הלכה שהתחדשה לי-
הלכה שאני מקפידה בה יותר  -

בזכות הלימוד



!חידון.. ועכשיו

!נראה אתכן


