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 דף ריק

  



 רק תשובה אחת נכונה -אמריקאיות שאלות  50לפניך 
 [מרלמוד לעומק החומומלץ מאד ל – מהשאלות 75%מ  ענית נכונה על פחות

 , מרן הרב עובדיה זצ"ל והמשנה ברורההשו"ע, רמ"אעפ"י פסיקת המקורות שם  –הקונטרס בסוף נמצאות  תשובותה) 
 (ועוד ילקוט יוסף, הלכה ברורה, פסקי תשובות, אור לציון

 בהצלחה רבה

 
 ?ליטול ידים לאכילת פתתיקנו חז"ל מדוע  .1

  כדי לא לטמא את הלחם מטומאת הידים. 
ומשום נקיות  .לכן גזרו על כל ישראלו מורגלים לאכול בטהרהשכאשר יבנה בית המקדש יהיו הכהנים  

 . וקדושה
 לאוכלו בנקיות וקדושה. חם הוא מרכיב המזון החשוב ביותר של האדם הצריכו נטילת ידיםמשום שהל 
, שאז ישנו חיוב מהתורה ליטול ידים ישראל לאכול תרומה בטהרה לכשיבנה בית המקדש-בנילהכין את כדי  

   . ת פתלאכיל
 

. שמעון בירך על נטילת ידים (גרם 30קלה משפרוסה אחת )ראובן בירך על נטילת ידים כשהתכוין לאכול  .2
ללא נטילת ידים כלל. האם ם( גר 15חתיכת לחם )אכל , ואילו לוי גרם( 60)משקלה  הינלחמכשהתכוין לאכול 

 ?ו כדיןנהג
 . בברכה חייב ליטול ידיםפת  מכזיתאוכל יותר זמן ש שכל רק ראובן ושמעון נהגו כדין, 
 . בברכה חייב ליטול ידיםפת  מכביצהאוכל יותר שכל זמן ש נהג כדין, שמעוןרק  
ה, והאוכל פחות מכזית פת פטור לא נהג כדין, שאין לברך על נטילת ידים באכילת פת פחות מכביצ רק ראובן  

 . ן הדין מנטילת ידיםמ
 .ין שכל האוכל אפילו מעט פת חייב ליטול ידיורק לוי לא נהג כד  

 

בירך על נטילת ידים רק לאחר נזכר שלא ונזכר רק כשסיים לנגב, ושמעון ראובן שכח לברך על נטילת ידים  .3
 ?תחילת אכילת המוציא. האם רשאים לברך

 .ידיםרק לראובן מותר, שגם הניגוב שייך למצות נטילת  
  מותר בדיעבד לשניהם, שכל זמן שנמצא בסעודה רשאי לברך. 
  ה הברכה.שסיים לנגב ידיו הסתיימלשניהם אסור לברך, שכל  
 אם ראובן הוא מבני אשכנז, רשאי לברך. 

 
אחר ראובן שכח לברך על נטילת ידים ונזכר רק כשסיים לנגב, ושמעון נזכר שלא בירך על נטילת ידים רק ל .4

מות מכוסים בגופם כדי להתחייב תחייב שוב בברכה נגעו ראובן ושמעון במקותחילת אכילת המוציא. כדי לה
 ?בנטילה מחדש ובכך להרויח ברכה. האם רשאים לנהוג כך

  לשניהם אסור לעשות כך, שגורמים לברכה שאינה צריכה, וספק ברכות להקל. 
 ה להתחייב בנטילה ולהרויח ברכה.לשניהם מותר לעשות כך בדיעבד, שמותר במקרה ז 
 שיש סוברים שמותר לברך אחר הניגוב.רק לראובן מותר לעשות כך בדיעבד, כיון  
  רק לבני אשכנז מותר לעשות כן בדיעבד, לבני ספרד אסור. 

 

ם רשאים טל ידיו ובירך ושמע קדיש לפני שניגב. האדושה, ושמעון נלפני שבירך שמע קראובן נטל ידים ו .5
 ?לענות
 .כיון שכבר בירךרק לשמעון מותר  
   כיון שעדין לא בירך. לראובן מותר 
  לשניהם אסור לענות, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה. ושב ואל תעשה עדיף. 
 .המצוהשכל זמן שלא ניגב נמשכת  לשניהם מותר לענות 

 

ובן ושמעון לארוחת צהרים. מכיון שהיה להם מים בצמצום ולא היה להם במהלך טיול למדבר יהודה, עצרו רא .6
מגבת או נייר לניגוב הידים, ראובן נטל רביעית לכל יד בשלוש פעמים )בכל פעם שליש רביעית( ובירך על 

 ?כדין האם נהגו -דיו אלא שניגב בבג ראובןעשה כמו  וןשמעהסנדויץ שלו עם ידים רטובות. 
 , שחובה לנגב ידים בסוף הנטילה.  ראובן לא נהג כדין 
 שניהם לא נהגו כדין, שאין לאכול בידים רטובות ואין לנגב בבגדים. 
 שניהם נהגו כדין, שמצבם נחשב כאונס ומותר בדיעבד.   
הרמ"א מחמיר.  רטובות, אךבד מותר לאכול בידים לדעת מרן השו"ע בדיע –מחלוקת במקרה של ראובן  

  ושמעון נהג כדין בדיעבד. 
 



בכינרת ואכל את אובן את ידיו חת צהרים. הטביל רכשיצאו מהמים לארוראובן ושמעון נפשו על שפת הכינרת.  .7
 ?ושפך רביעית בפעם אחת. האם נהגו כדין בכליושמעון נטל  כשידיו רטובות, הלחם שלו

 יולא חייב לנגב ידעם אחת עית בפאו נוטל רביים , שהמטביל ידיו בשניהם נהגו כדין 
   שניהם נהגו שלא כדין, שאין לאכול בידים רטובות בכל מקרה. 
   מיריםמח ישוקל ע מהשו" – מח' לגבי שמעון ראובן מותר כיון שהטביל ידיו. 
 מיריםויש מח ע מקלהשו" –ובן רא' בון שנטל רביעית בבת אחת. מחלשמעון מותר כי 

 

 

 הסלטיםמהר עם עם  ('גר 30-)כבל מאביו קמש 'המוציא'רוסת פחצי מל ואכנוהג לראובן  וקרבבשבת בסעודת  .8
ילת יב בנטחי . האםתוך זמן רב סייםמובאיטיות עם החמין כל וגר'( א 30-חלה )כאת שאר הדקות, ו 4תוך ב

 ?ידים עם ברכה
 דקות(. 7.5עד דקות ו 4-לכתחילה באכילת פרס )גרם( תוך כדי  27-)כפת כזית  כלל לא שצריך לאכו 
-)כזית כאכול כל דקות(, ובדיעבד ל 7.5-ס )עד כצה תוך כדי אכילת פרלא שצריך לאכול את כל שיעור הכבי 

 .תוך כדי אכילת פרסגרם(  27
 גם כולאת שאר הפת ניתן לאדקות( ו 7.5תוך כדי אכילת פרס )עד ם( גר 27-שצריך לאכול רק כזית פת )ככן,  

    בזמן מרובה.
שצריך לאכול מרים ומרים שצריך לאכול כל אחת מהזית פת תוך שיעור אכילת פרס ויש או, יש אקתלומח 

 מן מרובה.הכזית השני רשאי לאכול תוך ז ואת לת פרסכזית פת אחת תוך כדי אכירק 
 

. אכלה בלא נטילהגרם( ו 15יכת לחם )לקחה חת, ולשבתמוכן ים גדה רוטבהאם לבדוק  נה רחלהתכוובערב שבת  .9
 בטמה מהרורם( וטעג 15ת לחם )חה עוד חתיכקלור השני, בשיל בסיתלטעום גם מההחליטה ן רגע לאחר מכ

 ?לת השנייהבאכי ה ליטול ידיהכ. האם היתה צרישבסיר
 .ול בלא ברכה()ותט ית פתסוף אכלה שיעור של כז שסוףכן,  
צי ה השנייה גם הייתה לאכול רק חוכוונת , שפטור מנטילה,הייתה לאכול חצי כזיתונית נתה הראשלא, שכוו 

 .היא פטורהכזית, ולכן 
שבוע מעט מהפת, ם כדי לעל הפת, פטורה מנטילה ואם אוכל גא מברכת ד ולכן לאם כוונתה לטעימה בלב  

   א ברכה.יכה ליטול בלצר
, חייבת ליטול ידיה בלא ברכה, ולסוברים אחרונהששתי האכילות מצטרפות לברכה  יםסוברה –מחלקות  

  .דהפסילא  חר המקללך אהורבן הד מצוותב. וחרונה, פטורה מנטילהששתי האכילות לא ממטרפות לברכה א
 

 שקיתל את כ להחליט לאכואד רעב מכיון שהיה תו, וביבארוחת הבוקר שלו  כריך שלשכח את הראובן  .10
 יטול ידיו?לה שלו. האם צריך יתה במגירגרם( שהי 300) בסקויטיםה

   ו חז"ל נטילת ידים.לא, שרק לאכילת פת ממש קבע 
   נטילת ידים )אך לא יברך(.חייב  סעודה עליהם עבכן, כיון שקו 
   ברך(.ורשאי ל) נטילת ידיםחייב  בע סעודה עליהםכן, כיון שקו 
 ברכה. עם ליטול ד רשאיםבני ספר, ובמשנ"כדעת ה ברכה אבל ולטיבני אשכנז  –מחלוקת   

 

לאכול ט לימכן הח חרגר( ולא 150ת ביסקויטים )מהו הדין במקרה הקודם אם ראובן חשב לאכול רק חצי שקי .11
 ?ול ידיותו ללכת ליטך אונצריהאם  –את כל השקית 

   קובע סעודה )ויטול עם ברכה(.ף כיוון שסוף סו ,כן 
   ברכה(. בלאקובע סעודה )ויטול ף כיוון שסוף סו ,כן 
   ה.נטילן פטור מולכ עודה אין מכאן ולהבא שיעור קביעות סעודהע סקבוליט ללא, שכאשר הח 
  טילהפטור מנ חזו"עלטול בלא ברכה, ויב משנ"ת הדעל –חלוקת מ 

 

ל ידיו לדבר ימה ושטפה. האם צריך ליטוה הבננה מידיו לרצפה, הרף ראובן את קליפת הבננה, נפלכאשר קיל .12
 ?הקששטיבולו במ

 בולו במשקה.טול ידיו לדבר שטייל כיון שהפרי רטוב במים, חייבכן,  
 .טבול בננה במשקהללות ישאין רג לא, כיון 
 , אחרת חייב ליטולרגר'( פטו 27משקל הבננה פחות משיעור כזית )אם  
 שקה.ליטול ידיו או לנגב המקו האחרונים להחמיר ות, ולהלכה פסקחלומ 

 

מהם יצא נמעכו הענבים וונחו ע"ג הענבים, ר והתפוחים הע"ג השולחן בסלון. מאחירות סלסלת פאובן הניח ר .13
 ? הטפיח(טופח ע"מ ליעור בש) ם מי שירצה לאכול תפוחדיע"ג התפוחים. האם נידרש ליטול יים במיץ מהענ

 ה.ו במשקנטילת ידים לדבר שטיבולהמצריך  חשב משקהלא, שמיץ הענבים לא נ 
 ש ליטול ידים לדבר שטיבולו במשקהמשקים שנדר 7יין כן, שמיץ הענבים נחשב יין לענ 



 לה, אחרת, פטור מנטילה, וחייב נטיי דינם כייןלסחוט את הענבים, אזאם חשב  
 דרבן לקולאשספק חזו"ע רשאי להקל ם, וליר ויטול ידיצריך להחממחלוקת באחרונים. לדעת המשנ"ב  

 

יטול ידים לדבר דבש תמרים( האם צריכים לבל תפוח בסילן )ורים, ושמעון טטבל תפוח בדבש דב ראובן .14
 ?קהשטיבולו במש

 .המצריכים נטילת ידים משקים 7מ נחשב אחד ורים והן מתמרים( כן, שדבש )הן העשוי מדב 
 בשל סמיכותו, אלא אם כן הוא נוזל כמשקה. נחשב למשקהבימינו מרים( )של דבורים או תש לא, שאין הדב 
 משקים 7צריך ליטול ידיו, שדבש של דבורים נחשב אחד מ רק ראובן  
 משקים 7רים נחשב אחד מ רק שמעון צריך ליטול ידיו, שדבש של תמ 

מי . בתחתיתן ות בשמןת מלאהסופגניוקנולה. פגניות במן ינה סורבקה הכת וזי ינה סופגניות בשמןשרה הכ .15
 ?ידיו לדבר שטיבולו במשקה צריך ליטולהאם שאוחז בידו כדי לאכלם, 

 .משקים המצריכים נטילת ידים 7נחשב אחד מ ( קטניותוהן מ זתים)הן העשוי מ שמןכן, ש 
 .םחד מהמשקים המצריכים נטילת ידינחשב א (קטניותוהן מ זתיםהעשוי מ) שמןלא, שאין ה 
 משקים 7נחשב אחד מ  ששמן זיתצריך ליטול ידיו, רק ראובן  
 ר שמנים הצומח.לא שא, אואינו בגדר של משקהמן זית נחשב מי פירות ששרק שמעון צריך ליטול ידיו,  

 

ל ידיהם ו. האם צריכים ליט וכו קרקיםשלו וטבל בת יוגרטרבב את הע, ושמעון בתוך חלביות געו טבל ראובן .16
 ?לדבר שטיבולו במשקה

 .היוגורט נחשבים למשקשחלב ו, ןכ 
 יך ליטול ידיואובן צררק ר 
 טול ידיוריך לירק שמעון צ 
  קולא.פטור שספק דרבנו לביוגורט, ולהלכה שמעון יו. מחלוקת ליטול ידראובן צריך  כו"על 

 

שהרוב לימון(. האם מתחייבים עלי חסה במי לימון )י לימון )שהרוב מים(, ושמעון טבל טבל עלי חסה במ ראובן .17
 ?בנטילת ידיים

 יבולו במשקהר שטלדב יםנחשברים שני המקשכן,  
אעפ"י  )וטעם כעיקר להחשיב מי הלימון למי פירות יב נטילת ידיםלמשקה לחי לא נחשביםמי פירות ש, לא 

 (הרובמים הש
 , שרוב לימון נחשב מי פירותם. שמעון פטוררוב מים נחשב מיראובן חייב, שרק  
ים אומרים שאפילו רוב מ ן, ישראוב . מחלוקת במקרה שלנחשב למי פירותרוב לימון לכו"ע שמעון פטור, ש 

 ה.נטילוחייב ב ה, ויש אומרים שנחשב למשקופטור (גוברבגלל חמיצות הלימון ש)רות פי ישב למנח
 

לה. ולאכול בלי נטיות ירהפאחוז לבט האם רשאי ל, ראובן התמיםרוב בישול פירות בגב' כהן הכינה קומפוט ע"י  .18
 ?רה לוכיצד תו

 בושלים ודינם כמי פירותהמים מכיוון שפטור,  
 חייב, כיון שיש רוב מים 
 קת, ולכן ראוי שיאכל בכףמחלו 
 , אחרת חייבמי פירות(חשב נשהמים התאדו בבישול , פטור )רוב במידה ו 

 

 ?לא כליבגם ל טוליני סעודה בכלי או שמותר טול ידים לפהאם חובה לי .19
 בשום מקרה. לא כליל כהול בבראסור ליט 
 יברך(.לא שוב ו י יטוללו כלזדמן בשעת הדחק )ואם יבלא כלי בברכה מותר ליטול  
   אוסר.י במקרה שאין לו כלי, והרמ"א מחמיר ו"לדעת מרן השו"ע מותר להקל ולברך ענט –מחלוקת  
  . בשעת הדחק למ"א מקי במקרה שאין לו כלי, והר"אין להקל ולברך ענטשלדעת מרן השו"ע  –מחלוקת  

 

 ?כשר ככלי לנטילת ידים איזה מהכלים הבאים אינו .20
 .ירכלי מני 
 .י חד פעמי מפלסטיקלכ 
 כלי שאינו ראוי להחזיק משקה חם. 
 .כל סוגי הכלים כשרים לנטילת ידים 

 

 יטול מכלי שנשברומסתפק האם רשאי לראובן מסתפק האם רשאי ליטול ידיו מכלי שנשבר מלמעלה, שמעון  .21
 ?נו עומד בעצמו. אכן מהו הדיןלי שאיטול מכי לי, ולוי מסתפק האם רשאהלו שתי ידיות האחיז

 .שרים בדיעבד לשימושאלו ככלים שלושתם רשאים ליטול עם ברכה ש 



 רק שמעון ולוי רשאים ליטול עם ברכה כיון שגוף הכלים שלהם שלם. 
 יציב.י שלו נותר שלם ום ברכה כיון שהכלרק שמעון רשאי ליטול ע 
לשמור את המים ללא  י כיון שהכלי שלו אינו יכולנו רשאלוי איעם ברכה, ון רשאים ליטול ורק ראובן ושמע 

 סמיכה.
 

 שתחתיתו עגולה או כלי בצורת קונוסכלי ראובן מסתפק האם רשאי ליטול מכלי שאינו עומד בפני עצמו )כגון  .22
 ?דיןמהו האכן  –( וי הכליםאו כיס

 .המותר רק בשעת הדחק בלא ברכ 
 ילת ידים.ו ראוי לנטי שאינשבר כלאסור בכל מקרה, שדינו כ 
 אלו. ממים ויטוליק רביעית גם בלא סמיכה אם מחז מותר רק 
 מותר אף לכתחילה ודינו ככלי שלם. 

 

 ?אכן מהו הדין –שתחתיתו עגולה  ליטול מכף המצקת פק האם רשאיוא מסתורה, הראובן גילה שנטלה שלו שב .23
 ן שאינו עומד בפני עצמו בלא סמיכה, ודינו כשבר כלי שאינו ראוי לנטילת ידים.כיו אסור 
 מותר רק בשעת הדחק )ולא יברך(. 
 ול ממים אלו.טרק אם מחזיק רביעית גם בלא סמיכה וי אף לכתחילהמותר  
 במסומך, כיון שעשויה לכך. אעפ"י שאינה מחזקת רביעית שלאאחר  לו כליכשאין מותר  

 

ם או למלא שקית עם מי צעות כובעםמאהאם רשאים הם ליטול ידיהם ב שמעוןאובן ובמהלך הטיול הסתפקו ר .24
 ?. אכן מהו הדיןבברכה מנהטול מולי

 .בשני המקרים אסור כיון שאינם עשוים לקבל משקים 
 .ת את המשקים שבהת הדחק שהיא משמרבאמצעות שקית מותר ליטול בשע רק 
 .קפלינו מתיון שאת הדחק כח מותר ליטול בשעיבאמצעות כוכע קשרק  
 .וליטול ללא ברכה( זורוי לחגמור רא ד )ואם יגיע לידיהם כליבשני המקרים מותר בדיעב 

 

ל שמעון ימלא לשתי ידיו ש –רעיון  יקבן הברכלי, ולראויטול ידים ללא לב כיצד יוכלו ראובן ושמעון ניסו לחשו .25
ם ע"ג ידיו של שמעון, וכך יעשה לאחר מכן שמעון לראובן. האם הרעיון פכיד ישראובן מראובן מים מהברזייה, ו

 ?מותר הלכתית
 ק.לנטילה בשעת הדח דים של חברו ככליכן, שמן הדין מותר להשתמש בי 
 ברכה לבטלה.ברכתם חובה ואו ידי לעשות כן, ולא יצ רלא, שמן הדין אסו 
וע"כ אם הם מבני אשכנז,  .בשעת דחק מקל הרמ"אכך, וע אין יוצאים ידי חובה ברן השו"לדעת מ –מחלוקת  

 רשאים להקל.
רד, רשאים "כ אם הם מבני ספמחמיר ואוסר. וע לדעת מרן השו"ע יוצאים ידי חובה בכך, והרמ"א –מחלוקת  

 .הדחק בשעת להקל
 

ז רירה ראובן פתח את ברבלנטילת ידים, בלית  לא היה כלי ראוי נת לראובן ושמעוןבמהלך האימונים בטירו .26
פעמים בכל יד. האם  3וגין ד, ושמעון פתח וסגר את הברז לסרתן על ידיו שלוש פעמים לכל יוקב ונים שבעהמ

 ?נהגו כדין 
 רק שמעון נהג כדין שנחשב מים הבאים מכח גברא. 
 ה זו(.לא יברכו על נטילשניהם נהגו כדין בשעת הדחק )אך  
 נחשבים באים מכח נותן. םשניהם לא נהגו כדין, שאין המי 
 והרמ"א מקל בשעת הדחק.לדעת השו"ע יש להחמיר בכל מקרה,  –לוקת חמ 

 

 ?ילהם התיכון כיצד עליהם לברך על הטבבישמעון בכינרת, ראובן טבל ידיו  .27
 ."םעל טבילת ידישניהם יברכו " 
 ."על נטילת ידיםיהם יברכו "נש 
 ."םעל נטילת ידייברכו "רמ"א הדעת ל, ו"על טבילת ידים"יברכו  השו"ע לדעת מרן –מחלוקת  
 ."םלת ידיעל טבייברכו "רמ"א הדעת לו, "על נטילת ידיםהשו"ע יברכו "ן ת מרלדע –מחלוקת  

 

הן הרגיל, ואילו למראי ת חזרובע לבן ולאחר מספר דקושהם בצגילה  טלה במים מהברז,ובן את הנאכשמילא ר .28
ל וגרגירי אבן קטנים )דבר שקורה מייד לאחר הפסקת מים(. האם נהגו ם שנמצא בהם חוו במיל ידישמעון נט

 ?כדין
לו לשמעון לא עלתה ירשאי להשתמש בהן, ואראיהן השקוף ואז ד שהמים יחזרו למראובן צריך להמתין ע 

 מעורבים עם פסולת.שהמים כיון  טילההנ
 .(ברכה בליבם הרהרוק )ויבמים הללו רק בשעת הדחים ליטול שניהם רשא 



 .שניהם רשאים ליטול במים הללו מייד עם ברכה 
 .יכרוך הפת במפה(מן הדין אין ליטול במים אלו אפילו בשעת הדחק )ו 

 

של התינוק, ואילו שמעון, שרצה לחסוך במים, מילא החם קבוק את הבמילא מים בנטלה וקירר בתוכם בן ראו .29
ו ם להשתמש במים אלסעודתו. האם רשאיכדי לרוחצם לצורך נקיים הנטלה והכניס לתוכה מלפפון ועגבניה 

 ?לנטילה
 .ף לשתית אדםאו בהמהראויים לשתית עדיין המים ו , מאחרכן 
 .ה במים הללומאחר ונעשה מלאכ לא, 
בקבוק ונעשה בהם מלאכה, לשמעון מותר כיון שלא קלטו המים מחום ה קלטו שהמיםלראובן אסור כיון  

 .מהירקות, ואין זה נחשב למלאכה
 .ותהירקשנהנה מהמים לשטיפת  ןוים, לשמעון אסור כימתכוין להנות מהממותר כיון שאינו רק לראובן  

 

עט ין קר כדי לקרר מהכניס י ןו, ושמעיקר כדי לשומרו צונן בוק ייןקבהניח בתוכם לה ובנטמילא מים  ראובן .30
 ?טילהבמים לנלהשתמש ם שבנטלה. האם רשאים ם החמיהמי
 .מים לנט"יול את הה לפסלמלאככן, שאין זה נחשב  
 לא, שנעשתה במים מלאכה הפוסלת אות לנטילה. 
 .שלא עשה מלאכה במים מותרראובן לרק  
ן אובהרמ"א להקל מקרה של ר תעהמים במקרים אלו, ודלהחמיר  ולאסור דעת מרן השו"ע  –מחלוקת  

 קרה של שמעון.מיר במולהח
 

 ?ולים אלורשאי ליטול במים מג . האםאתמולדן ראה נטלה עם מים שנשאר כך מ .31
 דעת מרן השו"ע לאסור, והרמ"א מקל. –מחלוקת  
 הרמ"א מחמיר.דעת מרן השו"ע להקל, ו –מחלוקת  
 ו.ניכו"ע כיום שאין נחשים מצויים בימר למות 
 שבטל הטעם. תבטלה הגזירה אעפ"ינו, שלא נם בימימצויי אסור אעפ"י שאין נחשים 

 

 ?ו הדיןן מהו להם מים שנפסלו, אכפישבה מים כשרים שהוסיטול ידיו בנטלה מסתפק האם רשאי לדן  .32
 על המים הפסולים. מותר כל זמן שהמים הכשרים מרובים 
 מרובים פי שישים על המים הפסולים. יםהכשר שהמיםמותר כל זמן  
 אסור, שכן אפילו מעט מים פסולים, פוסלים את המים הכשרים. 
 .יותר מרביעיתהרוב והיו יטלה המים הכשרים שבנשיש להחמיר  

 

להשתמש  רתושמעון מסתפק האם מו ינור של המזגן,במים שנוטפים מהצראובן מסתפק האם מותר להשתמש  .33
 ?ו הדיןרח שקיררו את הפירות. אכן מהביות קרה מקוקעבמים שהצטברו ב

 .יםוף המ, שלא נעשתה מלאכה בגכן 
 . כיון שנעשתה מלאכה בגוף המים לא,  
 .מלאכהנעשתה בהם מותר כיון שהמים לא היו באויר העולם ולא ראובן לרק  
 ולא ע"י המים הניפשרים. חרשעיקר פעולת הקירור נעשתה ע"י הק וןכי מותרשמעון לק ר 

 

ו האם רשאים לקחת מים מהים בכלי לצורך לאכול הסתפק ושמעון נפש בכינרת. כשרצו בים התיכוןש נפבן ראו .34
 ?ן מהו הדין. אכנטילת ידים בברכה

 ידיו מותר ליטלן(. לרים מותר ליטול )כשם שמותר לטבוהמק בשני 
 ש בתורה(.ה שורשיש לכיון טבילה חשובה יותר מהנטילה יכול לטבול ידיו במי הים בברכה )והכיון שאסור,  
 , כיון שמי הכנרת לא נפסלו משתית כלב.ליטול רק לשמעון מותר 
 , והרמ"א חולק. טילה בשני המקריםלדעת מרן השו"ע יש להתיר נ –מחלוקת  

 

טילה אובן האם לצורך נבאחד מימות החורף כשירד שלג בירושלים, וגרם לשיבושים בחשמל ובמים, הסתפק ר .35
ג. שלג לתוך כלי וליטול במי השלהפשיר , או לביתושלג הרב שנערם מחוץ לב לו להטביל את ידיו לסעודה מותר
 ?אכן מהו הדין

   רך נטילה, אך אסור להטביל ידיו ע"י הכנסתם לתוך השלג. לצו ר מיםרק להפשי מותר 
ומה לאיסור ן להטביל ידיו בדהמים יפשירו, ואימן הדין אין להשתמש בשלג לצורך נט"י אא"כ ימתין ש 

 ם.ם חמים שהיד סולדת בהימשימוש ב
 וכן מותר להטביל ידיו בשלג. להפשיר שלג וליטול במים ידיו,מותר דין  ןמ 
להפשיר שלג לצורך נט"י, ומחלוקת במטביל ידיו, ואם אין באפשרותו להפשיר השלג, יטביל  ותרע מו"לכ 

 ידיו בלא ברכה.



 

 ?רשאי ליטול ידיו בייןגדולה ת הדחק ם בשעם. האלמצב שאין לו מים לנטילת ידילע ניקראובן  .36
   אך לא יברך על הנטילה. מותר 
 יזוי אוכלין.אסור בשום אופן ליטול ידיו ביין משום ב 
  בשעת הדחק. משקיםיתר המ ליטול, ומותר עליו םיין כיון שהוא ראש למשקים ומקדשיר באסו 
 בן. יין לנז יטלו באף ביין אדום, בני אשכבני ספרד רשאים ליטול  

  

ם שונים כגון: במשקי לסעודהמותר לו ליטול ידיו  יהיה םהאראובן ת מים שנתארכה, התלבט הפסק במהלך .37
 ?פה, חלב, בירהזים טבעי, קלה, מיץ תפוקו

 יברך על הנטילה.   אלאך  מותר 
 אסור ליטול ידיו במשקים משום שנט"י נתקנה רק במים )כמו בביהמ"ק( וכן משום ביזוי אוכלין. 
  וכשהתירו התירו אף בברכהיעבד דמי, כדעם ברכה, ששעת הדחק אף  מותר 

 

 

ת רביעי חצי טול מכלי גדול שיש בוילקק( כמה פעמים או  מכלי קטן )כגון פהאם רשאי ליטול  ראובן הסתפק .38
 ?שתי פעמים רצופות. מהו הדיןמים 
     חד. ים בימכונסאסור, שצריך שיהיה רביעית מים  
 מותר רק אם בסך הכל יטול רביעית לכל יד ובשעת הדחק, אך לא יברך על נטילה זו. 
   יו בשפיכה אחת.דיביעית, ונוטל אחר ליש בכל אחד חצי רני כלים גדולים שמותר רק משמן הדין  
  .אחתעם בפם רביעית ויטול אחר לידיו מקום ן מראש מספר פקקים שבסך הכל יש בהיאם יכ מותר רק 

 

 שנותרוליטול ידים לסעודה אעפ"י  יהפסח, הסתפק האם רשא-את חגחדרו לקר לצבוע את ראובןם לאחר שסיי .39
 ?במים. אכן מהו הדיןכתמי צבע באצבעותיו שלא יצאו מעט 
 יו עד שיסיר כתמי הצבע, שנחשב הצבע חציצה שמעכב הנטילה.ול ידן ליטאסור לראוב 
 . ומותר ליטול ידיואם ראובן אינו מקפיד על הצבע, אין הוא נחשב חוצץ  
 ול ידיו עד שיסירו. ור ליטצץ ואסם הוא על רוב היד נחשב חוא אעפ"י שאין ראובן מקפיד על הצבע, 
 )ודוקא לענין טבילה נחשב לחוצץ(. ין נטילת ידיםץ לענכחוצ טול ידיו שאין הצבע נחשבאובן לימותר לר 

 

הסתפק ני ארוחת צהרים פל .עבולציע לו ועו, את בנו שיסיצקצבעי ארונות במשהוא  ,ראובןמים לקח באחד הפע .40
. ומה הדין עליהם מקפיד ואינאך אצבעותיו רוב ע במי צברו כתידים לסעודה אעפ"י שנות י ליטולהאם רשאהבן 

 ?במקרים אלו. אכן מהו הדין ואינו מקפיד נותר צבע ברוב ידושגם , לאביו
 יהם להסיר הצבע.לעחשב הצבע חציצה שמעכב הנטילה, והם נלשני 
 ינם מקפידים.הצבע חציצה שמעכב הנטילה כיון שאב ין נחשלשניהם א 
 אדם שמקפידים.-ליטול ידיו כיוון. ראובן בטלה דעתו אצל רוב בני, רשאי קצועועי במרק שמעון, שהוא צב 
מרן  תעלד –מחלוקת בראובן יו עם כתמי צבע. מקצועו ורגיל שידלכו"ע לשמעון מותר כיון שהוא צבעי ב 

  פיד, והרמ"א מקל.ינו מקפ"י שאהשו"ע חייב להסיר אע
 

ה זה ליטול ידים ת במקרם רשאיובים שונים לצורך נוי. האציוהגת לצבוע את ידיה בצבעים ובעכהן נגברת  .41
 ?לסעודה

 .חשב לנוי אפילו כל היד צבועהשנ כן, 
 חשב לנוי ובלבד שלא יצבעו את רוב היד.שנ כן, 
 כן, שנחשב לנוי ובלבד שאינן מקפידות לאכול עם יד צבועה. 
 נשים מקפידות בזה.היד כיון שרוב ה וצץ אפילו במיעוטלא, שנחשב לח 

 

יהם וכעבור מספר דקות על יד ר חוםל חימתפים למרוח סוג שי, נוהגים המשתה'חינה' המסורתטקס במהלך  .42
 ?חשב הדבר לחציצהנ. האם ואינו יוצא במים מספר ימיםל צבע על הידיםחזות של להוציאו, דבר המשאיר 

 ועליהם להסירו., כן 
 .ממש ובלא, כיון שאין  
 .וט הידעל מיעלא, ובלבד שיהא רק  
 .ט היד ואינם מקפידיםובלבד שיהא רק על מיעו לא, 

 

סתפק האם יעה הרגיש רעב והדקות. בתחילת הנס 50-ראובן נסע מפ"ת לירושלים באוטובוס, זמן ממוצע של כ .43
 ?ן מהו הדיןים. אכטול ידי ליכול את הכריך שלו מבלאלרשאי הוא 



  הניילון או בנייר או במפה.בתוך כריך אחז השב קצת אונס, וילו כעת מים ונח מותר, כיון שאין 
  י שהיא מדרבנן.מותר אף אם אין לו מפה או כפפות כיון שנחשב למצב של אונס שדוחה מצות נט" 
 יעדו ושם ימצא מים.ל אסור, כיון שאמור להגיע תוך זמן קצר 
 72בתוך  וליעד והרמ"א מחמיר כיון שאמור להגיע מרן השו"ע רשאי להקל במקרה כזה,עת לד –ת מחלוק 

 דקות ושם ימצא מים.
 

ראובן נסע באוטובוס. במהלך הנסיעה הרגיש חולשה ורעב גדול והסתפק בגלל עומס התנועה האם יגיע ליעדו  .44
 ?כן מהו הדיןא ו מבלי ליטול ידים.אכול את הכריך של. האם רשאי הוא לתוך שעה ורבע

או  בניירן או ויאחז הכריך בתוך הניילווחלוש )גיעו ליעדו וגם הוא רעב מאד האם י שמסתפקמותר, כיון  
  .או יכרוך ידיו במפה( במפה

  שהיא מדרבנן. מותר אף אם אין לו מפה או כפפות כיון שנחשב למצב של אונס שדוחה מצות נט"י 
 ליעדו ושם ימצא מים. ירבסור, כיון שאמור להגיע תוך זמן קצר סא 
 72דו בתוך ליעיע הגכזה, והרמ"א מחמיר כיון שאמור ללדעת מרן השו"ע רשאי להקל במקרה  –לוקת חמ 

 דקות ושם ימצא מים.
 

יו לדבר שטיבולו טול ידלכת לילך עבודתו. כיון שהתעצל להמוהכניסם לשקית כדי לאוכלם בף ענבים ראובן שט .45
 ?דיןנהג כ םידיו במפית בד ואכלם. האבמשקה. כרך 

  לא, שגם לדבר שטיבולו במשקה צריך שימתין שיעור עד שיגיע למים ולא רשאי לכרוך ידיו במפה. 
כרוך ידיו במפה, אך ל נט"י במים ולא רשאיים שיעור המתנה לכילת פת קבעו חכמכן, שמן הדין דוקא לא 

 ה די שיכרוך ידיו במפה. ו במשקשטיבולדבר ל
  פת, והרמ"א מקל.ולו במשקה כמו בשטיב בדבר לדעת מרן השו"ע יש להחמיר – וקתמחל 
  קל.לדעת הרמ"א יש להחמיר בדבר שטיבולו במשקה כמו בפת, ומרן שו"ע מ –מחלוקת  

 

וך ידיו במפה או בגד רכמותר לו במקרה זה לוהכיר את ההלכה שהשיג מים לנט"י, לראובן לא היתה אפשרות ל .46
 ?וך צד יכרול. כיולאכ
 ידו האחת שאוחז בה הפת.מן הדין רשאי לכרוך רק  
 כרוך שתי ידיו ולכתחילה יכרוך עד פרק הזרוע.ל צריך מן הדין 
 מן הדין צריך לכרוך שתי ידיו ולכתחילה יכרוך עד סוף אצבעותיו. 
 ותיו.אצבע, וידו השניה עד סוף עובה הפת עד פרק הזר ך ידו האחת שאוחזן הדין צריך לכרומ 

 

לו במשקה  חיוב לדבר שטיבו ת ליטול ידיו ככלראובן אוהב לטבול עוגיות בחלב. כשהיה במקום שאין לו אפשרו .47
 ?פותלאכול בכף או לשים כפדיף ע מה מסתפק

 יף לאכול בכף, שכך דרך אכילה.דע 
 פשרויות טובות באותה מידה.הא שני 
 ידיו. כרוךיף לדע 
 לדעת מרן השו"ע עדיף לכרוך ידיו ולדעת הרמ"א שתי האפשרויות שקולות. –מחלוקת  

 

האם מותר לו לאכול את הכריך שברשותו כשהוא בתוך שקית שהיה רעב ראובן  קהסתפ ובוס,בהיותו באוט .48
 ?אכולל נט"י. האם אכן רשאין וימצא שם מים לקום חפצו ואז יתכניילון או להמתין כשעה עד הגעתו למ

 דקות. 72פחות משיעור  צו תוךקום חפגיע למאסור כיון שאמור לה 
  .דתןם יריבמקו שיתכן ולא ימצא מים מותר כיון  
 רשאי ליטול ידיו –דקות. הגיע ולא מצא שם מים  72ימתין עד שיגיע למקום חפצו בתוך  
 . תין )משנ"ב(מי"ע(, ויש מחמירין שה דהוי אונס )חזון לאכול בלא נטיליש מתירי –מחלוקת  

 

. הסתפק או כפפות ראובן נמצא במונית בדרכו מהמרכז לצפון הרחוק מרחק של מעל שעתים. מאחר ואין לו מפה .49
 ?הדין הכריך בידיו. מה ם רשאי היה לאחוזהא

 מותר 
 . אסור 
 .  קלכות להספק ברלוקת, ולהלכה יש להתיר שחמ 
   בבגדיו(. יר )ואם צריך ישתמש אףמחלוקת ולהלכה יש להחמ 

 

כל יום ויול הלות שהנטי פטור אותו מכליבו שהנטילה הזו תידיו בבוקר כשקם משנתו והתנה בל טלנ ובןאר .50
 ?לאכול פת בצהרים ובערב כיון שנוסע למקום שלא צפוי היות בו מים. האם רשאי לעשות כן

  .בכפפות לבל יטמאולושה ויכסה ידיו פרט שיתנה בפני שוב מותר, 



 "י מפה.ויאכל פיתו ע מן הזהכן בז הדין מותר אך אין לעשות ןמ 
   מן הנטילה. לבל יסיח דעתו ידיו ישמורותר, אף אם יתנה בליבו, והדין ממעיקר  
 ה.אסור, שכן קיימא לן תכף לנטילה סעודה ואין רשאי ליטול ידיו זמן כה רב מהסעוד 

 

 ?באיזה מקרה מהבאים אינו רשאי לעשות תנאי בנטילה .51
 תוין לפטור אכילת פת בסעודטל ידיו לכרשאי כשנו ,במשקהכאשר רוצה לאכול בבוקר דבר שטיבולו  

  .שעות 4הצהרים בעוד 
דת הצהרים בעוד ות בסעשנוטל ידיו לכוין לפטור אכילת פיו בבוקר להסיר רוח רעה, רשאי כיד וטלר נכאש 

  שעות. 4
   כאשר נוטל ידיו לסעודת הבוקר, רשאי לכוין בנטילה זו שתעלה לו גם לסעודת הצהרים. 
 מלאכה קודם הסעודה.ודה ומתנה שיעשה שר נוטל ידיו לסעכא 

 

 ?ד רגלו באמצע סעודתו, האם חייב לחזור וליטול ידיולגר נאלץ ראובן .52
  חייב לחזור וליטול ידיו עם כלי ואף יברך שוב. 
  ברך.י ול בכלי, ופשוט שלאדין אין חובה ליטול ידיו, אך מן הצריך ליט 
 הנטילה. תר מכביצה פת, יברך עלכול יולו לא ם נותריטול שוב עם כלי וא 
 ל אך לא יברך משום סבל, והרמ"א מצריך אף בברכה.טויב לי"ע חילדעת מרן השו –מחלוקת  

 

 

 

 

  



ותעבר הגהלא 

 ?ליטול ידים לאכילת פתתיקנו חז"ל מדוע  .1
  כדי לא לטמא את הלחם מטומאת הידים. 
ומשום נקיות  .לכן גזרו על כל ישראלו מורגלים לאכול בטהרהשכאשר יבנה בית המקדש יהיו הכהנים  

 . וקדושה
 לאוכלו בנקיות וקדושה. חם הוא מרכיב המזון החשוב ביותר של האדם הצריכו נטילת ידיםמשום שהל 
, שאז ישנו חיוב מהתורה ליטול ידים ישראל לאכול תרומה בטהרה לכשיבנה בית המקדש-בנילהכין את כדי  

   . ת פתלאכיל
 

ומבואר  .דיו אפילו אינו יודע להם שום טומאהל י, יטו'המוציא'עליו  פת שמברכין כשיבא לאכול (סעיף אסימן קנח ) "עשוב נפסק
הן ונוגעים בכל דבר והיינו כיון דידים עסקניות  תרומהמפני סרך טעם תקנת נטילה הוא משני דברים אחד  (ס"ק א) משנה ברורה

די שלא ה כם מדברי סופרים קודם אכילת תרומובזמן שהיה נוהג טומאה וטהרה והכהנים אכלו תרומה היו צריכין ליטול ידיה
יטמאוה בנגיעתן וכדי שיהיו רגילין הכהנים בזה גזרו ג"כ על כל איש ישראל האוכל פת שאסור לאכול עד שיטול ידיו וגם עכשיו 

 .בטהרה שאין הכהנים אוכלין תרומה מפני הטומאה לא בטלה תקנה זו כדי שיהיו רגילים בני ישראל כשיבנה בהמ"ק ב"ב לאכול
כן ו (.סמ"ג) "והתקדשתם והייתם קדושים"אקרא ד (ברכות נ"א)וסמכו בגמרא  נקיות וקדושה וםשמועוד טעם לתקנת נטילה 

ואין דרך לאכול מיני דגן  'ראשית דגנך'לפי שאין רוב התרומה אלא ממיני פת דכתיב דוקא בפת הטעם )ס"ק ב( ו במשנ"ב מבואר
דלא תקנו אלא בדבר שקובעין   (ס"ק ג) עוד כתב המשנ"בו .(לבוש)"כ נטילה אלא באופן זה ג רואלא אחר שעושין ממנו פת לא גז

 .סעודה עליו

. שמעון בירך על נטילת ידים (גרם 30קלה משפרוסה אחת )ראובן בירך על נטילת ידים כשהתכוין לאכול  .2
ללא נטילת ידים כלל. האם ם( גר 15חתיכת לחם )אכל , ואילו לוי גרם( 60)משקלה  הינלחמכשהתכוין לאכול 

 ?ו כדיןנהג
 . בברכה חייב ליטול ידיםפת  מכזיתאוכל יותר זמן ש שכל רק ראובן ושמעון נהגו כדין, 
 . בברכה חייב ליטול ידיםפת  מכביצהאוכל יותר שכל זמן ש נהג כדין, שמעוןרק  
ה, והאוכל פחות מכזית פת פטור לא נהג כדין, שאין לברך על נטילת ידים באכילת פת פחות מכביצ רק ראובן  

 . ן הדין מנטילת ידיםמ
 .ין שכל האוכל אפילו מעט פת חייב ליטול ידיורק לוי לא נהג כד  

 

ס"ק ) "בשנמבומבואר  שאם אינו אוכל אלא פחות מכביצה יטול ידיו ולא יברך. יש מי שאומר, סעיף ב(סימן קנח )שו"ע ב מובא
על נטילה  , ולא יטמא ע"י הידיים, לכן יש לומר שגםכביצה אינו מקבל טומאה מדאוריתאהטעם, משום דלענין טומאה פחות מ (ט

לא גזרו. או אפשר, כיוון דלענין ברכת המזון חשיבה אכילה, דהא קימא לן דמברכין ברכת המזון על כזית, חשיבה גם לענין נטילת 
ל כביצה אפילו בלא קליפה, הנטילה. ודע, דאם אוכ ינה מעכבת, דברכה אל ידיו ולא יברךוולכן יטידים, ולא  פלוג חכמים בתקנתן, 

האוכל פחות מכזית פת מעיקר הדין אינו צריך ליטול  (סימן קנח סעיף ד)ילקוט יוסף בוכן נפסק  יך נטילה בברכה.לכולי עלמא צר
 .לאכול שיעור כזית, צריך ליטול את ידיו, אבל לא יברך על נטילה זואת ידיו, ורק אם בדעתו 

 

בירך על נטילת ידים רק לאחר נזכר שלא ונזכר רק כשסיים לנגב, ושמעון ראובן שכח לברך על נטילת ידים  .3
 ?תחילת אכילת המוציא. האם רשאים לברך

 .ידיםרק לראובן מותר, שגם הניגוב שייך למצות נטילת  
  מותר בדיעבד לשניהם, שכל זמן שנמצא בסעודה רשאי לברך. 
  ה הברכה.שסיים לנגב ידיו הסתיימלשניהם אסור לברך, שכל  
 אם ראובן הוא מבני אשכנז, רשאי לברך. 

 

מברך קודם נטילה, שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן; ונהגו שלא לברך עד אחר ש סעיף יא(סימן קנח ) נפסק בשו"ע
ו נקיות קודם שיטול עליהם מים נטילה, משום דפעמים שאין ידיו נקיות, ומפני כך מברכין עליהם אחר ששפשף ידיו, שכבר ידי

ך עליהם קודם נגוב, שגם הנגוב מן המצוה, ומקרי עובר לעשייתן )הגהות אשירי גם יכול לבר (הגה)שם ב הרמ"אוכתב ניים. ש
והיינו לפי טעם הראשון שכתב המחבר דלא דמי  מד(בס"ק )"ב שנמבומבואר . ואם שכח לברך עד אחר נגוב, מברך אח"כפ"ק(; 

דחי דשאני הכא שלא היה ראוי תחלה שוב אינו מברך אח"כ דהואיל ואדחי את שעל מצוה דקי"ל שאם לא בירך מלשאר ברכו
ולכן אף אם כבר נגב ידיו יוכל לברך עוד אבל אם כבר בירך המוציא כתבו הפוסקים לברך מקודם משום שפעמים שאין ידיו נקיות 

כן דרבו האחרונים אין לנהוג  ואף דלמעשה הניגוב ששוב לא יברךהט"ז מחמיר אף לאחר . והנה דשוב אינו מברך על נט"י
ם הרמ"א מ"מ לכתחלה יש ליזהר בזה מאד וע"כ יש ליזהר במה שנוהגין איזה אנשים שאומרים שאו ידיכם שמסכימים ע

ענט"י לאחר )שם( כתב הטעם שאין לברך  ובביאור הלכה. ד לאחר הניגוב שלא כדין עושין כןוממשיכין הדבר מלומר ענט"י ע
)סעיף  ברורה הלכהבו . ע"ש.כול כבר אין שייך ברכת ענט"ילה משום אכילה וכיון דכבר התחיל לאהנטי דעיקרברכת 'המוציא' 

ענט"י קודם שינגב ידיו, דעת רבים מהפוסקים שאינו רשאי לברך אחר הניגב, וכן מנהג הספרדים, וכלל  אם שכח לברך  ל( כתב:
יגוב. ואם נזכר שלא א, רשאי לברך אף אחר הנ"וראות הרמה אחר לכיםולהקל". ולמנג האשכנזים הה גדול בידינו "שספק ברכות

 י."י אחר שכבר בירך ברכת המוציא, אף למנהג האשכנזים אינו רשאי לברך ענט"בירך ענט



אחר ראובן שכח לברך על נטילת ידים ונזכר רק כשסיים לנגב, ושמעון נזכר שלא בירך על נטילת ידים רק ל .4
מות מכוסים בגופם כדי להתחייב תחייב שוב בברכה נגעו ראובן ושמעון במקותחילת אכילת המוציא. כדי לה

 ?בנטילה מחדש ובכך להרויח ברכה. האם רשאים לנהוג כך
  לשניהם אסור לעשות כך, שגורמים לברכה שאינה צריכה, וספק ברכות להקל. 
 ה להתחייב בנטילה ולהרויח ברכה.לשניהם מותר לעשות כך בדיעבד, שמותר במקרה ז 
 שיש סוברים שמותר לברך אחר הניגוב.רק לראובן מותר לעשות כך בדיעבד, כיון  
  רק לבני אשכנז מותר לעשות כן בדיעבד, לבני ספרד אסור. 

 

מנהג האשכנזים שנזכר לאחר הניגוב שלא בירך, נכון בין למנהג ספרדים ובין ל שמי סעיף ל(סימן קנח ) ברורה בספר הלכהמבואר 
)ס"ק מד( שכך כתב הפרי מגדים  בבירור הלכהי. ושם "ויברך ענטוסים שבגופו, ואחר כך יחזור ויטול ידיו לגעת במקומות המכ

ועוד כתב שיש טעם נכון והגון לבטל הנטילה הראשונה שהרי מצינו שהקפידו חז"ל  ע )ס"ס קסד(."והוא עפ"י מה שכתב מרן השו
יש חי, וכדעת התבואות גורם לברכה שאינה צריכה וכמו שכתב הבן ארכה, ונראה שאין לחוש בזה כלל לשלא לעשות מצוה בלא ב

שור שכתב שכל היכא דאיכא ספקא אם יברך עדיף יעשה הסח דעת ואחר כך יברך, ואין לחוש זה משום גורם לברכה שאינה 
 פסקי תשובות ב בספרוכן כת ש.רות אפילו לכתחילה. ע", והסכים איתו שכן להוזצ"לל "צריכה... והציע הדברים לפני מרן הראש

)( 

 

ם רשאים טל ידיו ובירך ושמע קדיש לפני שניגב. האדושה, ושמעון נלפני שבירך שמע קראובן נטל ידים ו .5
 ?לענות
 .כיון שכבר בירךרק לשמעון מותר  
   כיון שעדין לא בירך. לראובן מותר 
  לשניהם אסור לענות, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה. ושב ואל תעשה עדיף. 
 .המצוהשכל זמן שלא ניגב נמשכת  לשניהם מותר לענות 

 

כ יברך ואחר כך ינגב, אבל מי "י והניגוב, יענה ואח"טששמע קדיש או קדושה קודם ברכת ענ מי לב()סעיף  כתב בהלכה ברורה
)ס"ק מז(  בבירור הלכהמבואר שם . שנטל ובירך וקודם שניגב שמע דברים שבקדושה אינו רשאי להפסיק ולענות עד שינגב ידיו

 ו.מברך ועובר לעשיתה. וע"ש בס"ק משכבר בירך ולא ניגב לא יענה ש

 

 

ובן ושמעון לארוחת צהרים. מכיון שהיה להם מים בצמצום ולא היה להם במהלך טיול למדבר יהודה, עצרו רא .6
מגבת או נייר לניגוב הידים, ראובן נטל רביעית לכל יד בשלוש פעמים )בכל פעם שליש רביעית( ובירך על 

 ?כדין האם נהגו -דיו אלא שניגב בבג ראובןעשה כמו  וןשמעהסנדויץ שלו עם ידים רטובות. 
 , שחובה לנגב ידים בסוף הנטילה.  ראובן לא נהג כדין 
 שניהם לא נהגו כדין, שאין לאכול בידים רטובות ואין לנגב בבגדים. 
 שניהם נהגו כדין, שמצבם נחשב כאונס ומותר בדיעבד.   
הרמ"א מחמיר.  רטובות, אךבד מותר לאכול בידים לדעת מרן השו"ע בדיע –מחלוקת במקרה של ראובן  

  ושמעון נהג כדין בדיעבד. 
 

. ומבואר במשנ"ב וינגבם היטב קודם שיבצע, שהאוכל בלי נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמאסעיף יב( סימן קנח ) שו"ע כתב מרן ה
ואף  או מחמת ידיו כדלקמן בסימן קס"בכתב הב"י דהיינו משום דמים הראשונים ששופך על ידיו טמאים הם שנטמש )ס"ק מה(

שם מ"מ לכתחלה צריך להעביר את הראשונים לגמרי ע"י ניגוב ורש"ל כתב דעיקר הניגוב דשופך מים שניים לטהר המים כדאיתא 
לא ינגב ידיו בחלוקו שבשם התשב"ץ )ס"ק יז(  המ"אוכתב   .הוא משום נקיות דכשידיו לחים ממי הניגוב יש בו משום מיאו

 .במשמע אם דוקא חלוקו או כל בגדיומסתפק פמ"ג ש הביאֹו והוסיף המשנ"בו .ה לשכחהשקש

 

בכינרת ואכל את אובן את ידיו חת צהרים. הטביל רכשיצאו מהמים לארוראובן ושמעון נפשו על שפת הכינרת.  .7
 ?ושפך רביעית בפעם אחת. האם נהגו כדין בכליושמעון נטל  כשידיו רטובות, הלחם שלו

 יולא חייב לנגב ידעם אחת עית בפאו נוטל רביים , שהמטביל ידיו בשניהם נהגו כדין 
   שניהם נהגו שלא כדין, שאין לאכול בידים רטובות בכל מקרה. 
   מיריםמח ישוקל ע מהשו" – מח' לגבי שמעון ראובן מותר כיון שהטביל ידיו. 
 מיריםויש מח ע מקלהשו" –ובן רא' בון שנטל רביעית בבת אחת. מחלשמעון מותר כי 

 

ביל ידיו, יכול לאכול בלא נגוב, וה"ה לנוטל ידיו בבת אחת ושופך עליהם רביעית מים המט( גסעיף יסימן קנח ) שו"ע כתב מרן ה
 בב"א, או שנטל ידו אחת ושפך עליה רביעית וכן שפך על חברתה.

 



ניגוב ולמד מזה דה"ה בשופך ך ן מים טמאים כלל ולכן אין צריהטעם הוא משום דבמטביל אין כאש( ס"ק מו) משנ"בבומבואר 
 אין צריך ניגוב.  (כדלקמן בסי' קס"ב)עצמו דקי"ל נמי דהמים טהורים הם חת על שתי ידיו או על כל יד ויד בפני רביעית בבת א

חת או לא ורק במטביל אין ורש"ל חולק על זה דס"ל דעיקר הניגוב שתקנו הוא משום מיאוס וכנ"ל וא"כ מה לי רביעית בבת א
ייתא של טבילת הגוף ושם בודאי אין צריך ניגוב ולכן גם בטבילת ידים לא ניגוב דטבילת הידים הוא כעין טהרה דאור צריכין

תקנו בו ניגוב וכדבריו כתב גם הב"ח בסימן קס"ה וכן הסכימו שאר אחרונים. ואף במטביל דא"צ ניגוב מן הדין כתב המ"א דמי 
 . ע"כ.יגוביו יש בו משום מיאוס וצריך נעל שדעתו קצה

 

 הסלטיםמהר עם עם  ('גר 30-)כבל מאביו קמש 'המוציא'רוסת פחצי מל ואכנוהג לראובן  וקרבבשבת בסעודת  .8
ילת יב בנטחי . האםתוך זמן רב סייםמובאיטיות עם החמין כל וגר'( א 30-חלה )כאת שאר הדקות, ו 4תוך ב

 ?ידים עם ברכה
 דקות(. 7.5עד דקות ו 4-לכתחילה באכילת פרס )גרם( תוך כדי  27-)כפת כזית  כלל לא שצריך לאכו 
-)כזית כאכול כל דקות(, ובדיעבד ל 7.5-ס )עד כצה תוך כדי אכילת פרלא שצריך לאכול את כל שיעור הכבי 

 .תוך כדי אכילת פרסגרם(  27
 גם כולאת שאר הפת ניתן לאדקות( ו 7.5תוך כדי אכילת פרס )עד ם( גר 27-שצריך לאכול רק כזית פת )ככן,  

    בזמן מרובה.
שצריך לאכול מרים ומרים שצריך לאכול כל אחת מהזית פת תוך שיעור אכילת פרס ויש או, יש אקתלומח 

 מן מרובה.הכזית השני רשאי לאכול תוך ז ואת לת פרסכזית פת אחת תוך כדי אכירק 
  

דקות  4לכתחילה תוך ר אכילת פרס )י שיעותוך כדאחד מהכזית  כלך לאכול רישצז( יף ח סעמן קנ)סי תשובהפתחי ר פבסמובא 
ובשו"ת שבט . ז"הגרששכך דעת ( 15הערה מהדות דרשו ) במשנ"בעיין תו לבטלה. וכן ברכו, ואם לא עשה (דקות 7.5עד ובדיעבד 

קנח  מן)סי פר כף החייםסבוע"ע  ת החת"ס שמקל.דקות כשיט 9ל עד כואת הכזית השני ניתן לא( כתב ש"ו סימן סססח) הלוי
לרב זמיר כהן )ח"ב סימן ססס(  הןכנזר  ו"תשבין כזית. ועילת אכיר עוביצה פת תוך שישצריך לאכול כ ראה מדבריו( שנאות ט

ס ית תוך כדי אכילת פרשצריך לאכול כל כז)(  ףסלקוט יויבספרו ל"צ הגר"י יוסף שאריך בנושא, ומביא שדעת הראשמשליט"א 
מרן הרב ת עיו שדברקות יטול בלא ברכה. ונראה מדד 10-ם אוכל כל כזית בם שאפוריכיה ש בו סכנה ביוםחולה שי מאכילת

לא סובר כהן רב נזר ה אולם)( שצריך לאכול כל כזית תוך כדי אכילת פרס.  בשו"ע הרבכדעת מה שכתב )( וק"ל זצ עובדיה יוסף
ד תוך כדי שיעור אכילת פרס חר כזית אכול פת בשיעושמספיק לאהרי יצה, טמאים בשיעור כבים שמילת ידעניין נטאלא שלכך, 

כילתו נחשבת צא שגם אה איטית, ויוצה גם באכילת ישלים לכבירכת המזון, ואת שאר הפוהתחייב בב ההא שם אכיליכדי ש
מטעם סרך תרומה  עודהה לסמים נטילעור שמטמא ידים ועל זה קבעו חכסוף סוף אכל כביצה שהוא שיעפ"י ההלכה וגם אכילה 

 )(. מאירה"ת שרגא בשוכ"כ )( ו בירור הלכהב זילבר בספר רהגאון ה , אתלדבריורים ביא חבת. ומיצה פיעורו כבשש

יזרז עצמו לאכול לוקת ע"י שלק מן המחיים להסתן ראוי לכל אדם ירא שמ, ועל כאחרונים בנושאב א איפוא שישנה מחלקותיוצ
על מי ו טיות, יש לכילת פרס ואת הכזית השני אוכל באיכדי אתוך  ק כזית אחדאכול רקל ל. והמכל כזית תוך כדי אכילת פרס

 לסמוך ליטול ידים בברכה.

 

. אכלה בלא נטילהגרם( ו 15יכת לחם )לקחה חת, ולשבתמוכן ים גדה רוטבהאם לבדוק  נה רחלהתכוובערב שבת  .9
 בטמה מהרורם( וטעג 15ת לחם )חה עוד חתיכקלור השני, בשיל בסיתלטעום גם מההחליטה ן רגע לאחר מכ

 ?לת השנייהבאכי ה ליטול ידיהכ. האם היתה צרישבסיר
 .ול בלא ברכה()ותט ית פתסוף אכלה שיעור של כז שסוףכן,  
צי ה השנייה גם הייתה לאכול רק חוכוונת , שפטור מנטילה,הייתה לאכול חצי כזיתונית נתה הראשלא, שכוו 

 .היא פטורהכזית, ולכן 
שבוע מעט מהפת, ם כדי לעל הפת, פטורה מנטילה ואם אוכל גא מברכת ד ולכן לאם כוונתה לטעימה בלב  

   א ברכה.יכה ליטול בלצר
, חייבת ליטול ידיה בלא ברכה, ולסוברים אחרונהששתי האכילות מצטרפות לברכה  יםסוברה –מחלקות  

  .דהפסילא  חר המקללך אהורבן הד מצוותב. וחרונה, פטורה מנטילהששתי האכילות לא ממטרפות לברכה א
 

פסק ה כנכזית פת המצריך נטילת ידים בלא ברכור סו"ס אכלה שיע ים, שהריך ליטול ידימקרה כזה צרי, שבאור לציוןר ספבכתב 
 ג-ף בבשו"ע סימן קנח סעי

 שקיתל את כ להחליט לאכואד רעב מכיון שהיה תו, וביבארוחת הבוקר שלו  כריך שלשכח את הראובן  .10
 יטול ידיו?לה שלו. האם צריך יתה במגירגרם( שהי 300) בסקויטיםה

   ו חז"ל נטילת ידים.לא, שרק לאכילת פת ממש קבע 
   נטילת ידים )אך לא יברך(.חייב  סעודה עליהם עבכן, כיון שקו 
   ברך(.ורשאי ל) נטילת ידיםחייב  בע סעודה עליהםכן, כיון שקו 
 ברכה. עם ליטול ד רשאיםבני ספר, ובמשנ"כדעת ה ברכה אבל ולטיבני אשכנז  –מחלוקת   

 

ואינו קובע סעודה עליהם אין צריך נטילת  באה בכסניןשאם אוכל פת שאין מברכין עליה המוציא כגון פת ה )סעיף א(בשו"ע  כתב
 מובאו יך נטילה )בברכה(.רצש (קסח ן סימן. ראה להלעוגה או עוגיותכגון ידים. ומשמע, שאם קובע סעודתו על פת הבאה בכסנין )



יא וברכת עוגיות ברכת המוצמחוייב לברך על קובע סעודתו על פת הבאה בכסנין כשזה כשבמקרה ( ח)סעיף קנח ס"ק "ב במשנ
ח"ב פ"ב ) רכת ה'ב. וכ"פ בספר אות ז( שלא אומרים סב"ל אף שיש חולקים) םייכף הח"כ צריך ליטול עם בברכה. וכולכן זון המ
ה רשאי עם ברכה והרוצה לסמוך על זצריך ליטול  םשלדעת רבים מן הפוסקיב ( כתג)סעיף  רההלכה ברוספר וב .. ע"ש(יג"סי
 .(ססס) בילקוט יוסףכ"פ . ו(אשעוד בנו מה שכתבע"ש ) התחילות כן אפילו לכשלע

לאכול ט לימכן הח חרגר( ולא 150ת ביסקויטים )מהו הדין במקרה הקודם אם ראובן חשב לאכול רק חצי שקי .11
 ?ול ידיותו ללכת ליטך אונצריהאם  –את כל השקית 

   קובע סעודה )ויטול עם ברכה(.ף כיוון שסוף סו ,כן 
   ברכה(. בלאקובע סעודה )ויטול ף כיוון שסוף סו ,כן 
   ה.נטילן פטור מולכ עודה אין מכאן ולהבא שיעור קביעות סעודהע סקבוליט ללא, שכאשר הח 
  טילהפטור מנ חזו"עלטול בלא ברכה, ויב משנ"ת הדעל –חלוקת מ 

 

כל שרק אם מעתה יאכל שיעור קביעות סעודה, יטול ידיו, אבל אם רק בצירוף מה שאשע"צ אות ח( ס"ק ח וב) בנ"א במשמוב
  ע"כ. .ממילא אין צריך גם נטילת ידים, וכן כתב בחיי אדם ופשוטססס( עיין  –לשיטתו  המוצא'')כבר, שאז אין צריך גם לברך 

 ךיים לא יברב. ולכף החלמשנ" –מוציא זור לברך העם צריך לחמחלוקת  –סימן קסח ועיין בסימן 

ל ידיו לדבר ימה ושטפה. האם צריך ליטוה הבננה מידיו לרצפה, הרף ראובן את קליפת הבננה, נפלכאשר קיל .12
 ?הקששטיבולו במ

 בולו במשקה.טול ידיו לדבר שטייל כיון שהפרי רטוב במים, חייבכן,  
 .טבול בננה במשקהללות ישאין רג לא, כיון 
 , אחרת חייב ליטולרגר'( פטו 27משקל הבננה פחות משיעור כזית )אם  
 שקה.ליטול ידיו או לנגב המקו האחרונים להחמיר ות, ולהלכה פסקחלומ 

 

ריך נטילת ידים, דמלתא דלא שכיחא עליו משקה אין צאו להיות  אין דרכו לטובלוס"ק יב( שדבר שסימן קנח ) במשנ"במובא 
פרי שיש רגילות לטובלו בלחייב זה דווקא  דעת הגרש"א, ש19ערה רשו הרת דבמהדוכתב מה שו. ת"דכע היא ולא גזרו בה רבנן.

ח,  פים)סעי בפסקי תשובותכ כ"ו קה.טבול במשת לין כלל רגילות לטובלו, אך בננה אמטבילו במשקה שאין רגילובמשקה והוא 
 . ע"ש.יא(

 

מהם יצא נמעכו הענבים וונחו ע"ג הענבים, ר והתפוחים הע"ג השולחן בסלון. מאחירות סלסלת פאובן הניח ר .13
 ? הטפיח(טופח ע"מ ליעור בש) ם מי שירצה לאכול תפוחדיע"ג התפוחים. האם נידרש ליטול יים במיץ מהענ

 ה.ו במשקנטילת ידים לדבר שטיבולהמצריך  חשב משקהלא, שמיץ הענבים לא נ 
 ש ליטול ידים לדבר שטיבולו במשקהמשקים שנדר 7יין כן, שמיץ הענבים נחשב יין לענ 
 לה, אחרת, פטור מנטילה, וחייב נטיי דינם כייןלסחוט את הענבים, אזאם חשב  
 דרבן לקולאשספק חזו"ע רשאי להקל ם, וליר ויטול ידיצריך להחממחלוקת באחרונים. לדעת המשנ"ב  

 

 אינם נחשבים יין להכשיר אוכלים ל...משקים היוצאים מהענבים )סעיף ט( שובות בפסיק תשמובא 

 

יטול ידים לדבר דבש תמרים( האם צריכים לבל תפוח בסילן )ורים, ושמעון טטבל תפוח בדבש דב ראובן .14
 ?קהשטיבולו במש

 .המצריכים נטילת ידים משקים 7מ נחשב אחד ורים והן מתמרים( כן, שדבש )הן העשוי מדב 
 בשל סמיכותו, אלא אם כן הוא נוזל כמשקה. נחשב למשקהבימינו מרים( )של דבורים או תש לא, שאין הדב 
 משקים 7צריך ליטול ידיו, שדבש של דבורים נחשב אחד מ רק ראובן  
 משקים 7רים נחשב אחד מ רק שמעון צריך ליטול ידיו, שדבש של תמ 

 

ל , שמן, חלב, טדבשיין, דהיינו שבעה משקים, שסימנם י"ד שח"ט ד"ם )ד מבאחשטיבולו  ( שאם אוכל דבריף ד)סע השו"עכתב 
ה"ב סעיף  חר.)ס"ק יד( שהכוונה לדבש דבורים ולא של תמרים או של דבר א נ"במשבמבואר טילה. ולא נתנגב צריך נדם, מים( ו

 יםקך מובא בכל הפוסוכיב. 

 

מי . בתחתיתן ות בשמןת מלאהסופגניוקנולה. פגניות במן ינה סורבקה הכת וזי ינה סופגניות בשמןשרה הכ .15
 ?ידיו לדבר שטיבולו במשקה צריך ליטולהאם שאוחז בידו כדי לאכלם, 

 .משקים המצריכים נטילת ידים 7נחשב אחד מ ( קטניותוהן מ זתים)הן העשוי מ שמןכן, ש 
 .םחד מהמשקים המצריכים נטילת ידינחשב א (קטניותוהן מ זתיםהעשוי מ) שמןלא, שאין ה 
 משקים 7נחשב אחד מ  ששמן זיתצריך ליטול ידיו, רק ראובן  
 ר שמנים הצומח.לא שא, אואינו בגדר של משקהמן זית נחשב מי פירות ששרק שמעון צריך ליטול ידיו,  



 

ל חלב, ט ,שמןיין, דבש, דהיינו באחד משבעה משקים, שסימנם י"ד שח"ט ד"ם )שטיבולו  )סעיף ד( שאם אוכל דבר השו"עכתב 
ה"ב ומשמע ששאר שמנים אינם בכלל משקה.  .לשמן זית( שהכוונה טו)ס"ק  נ"במשבמבואר טילה. ולא נתנגב צריך נ, מים( ודם

 יםקך מובא בכל הפוסוכ. חסעיף י

 

ל ידיהם ו. האם צריכים ליט וכו קרקיםשלו וטבל בת יוגרטרבב את הע, ושמעון בתוך חלביות געו טבל ראובן .16
 ?לדבר שטיבולו במשקה

 .היוגורט נחשבים למשקשחלב ו, ןכ 
 יך ליטול ידיואובן צררק ר 
 טול ידיוריך לירק שמעון צ 
  קולא.פטור שספק דרבנו לביוגורט, ולהלכה שמעון יו. מחלוקת ליטול ידראובן צריך  כו"על 

 

ל , טחלב שמן,ש, יין, דבדהיינו ם י"ד שח"ט ד"ם )באחד משבעה משקים, שסימנשטיבולו  )סעיף ד( שאם אוכל דבר השו"עכתב 
)ח"ב  באור לציון ןיעיו. וחההוא הדין מי חלב או חמאה שנימחלב ו( שזט)ס"ק  נ"במשבמבואר טילה. ולא נתנגב צריך נדם, מים( ו

 ט()סעיף י ורהה ברבהלכ)אות לד(.  כף החייםו פ"יא תשובה ה( שמוצרי חלב כגון גבינה צהובה הוא מאכל קפוי לא צריך נטילה.
 ה )( ...בפסקי תשוב. ורט או בלבן או באשל וכיוצא בזה צריך ליטול ידיו קודם לכןאכל ביוגשהמטבל מכתב 

 

שהרוב לימון(. האם מתחייבים עלי חסה במי לימון )י לימון )שהרוב מים(, ושמעון טבל טבל עלי חסה במ ראובן .17
 ?בנטילת ידיים

 יבולו במשקהר שטלדב יםנחשברים שני המקשכן,  
אעפ"י  )וטעם כעיקר להחשיב מי הלימון למי פירות יב נטילת ידיםלמשקה לחי לא נחשביםמי פירות ש, לא 

 (הרובמים הש
 , שרוב לימון נחשב מי פירותם. שמעון פטוררוב מים נחשב מיראובן חייב, שרק  
ים אומרים שאפילו רוב מ ן, ישראוב . מחלוקת במקרה שלנחשב למי פירותרוב לימון לכו"ע שמעון פטור, ש 

 ה.נטילוחייב ב ה, ויש אומרים שנחשב למשקופטור (גוברבגלל חמיצות הלימון ש)רות פי ישב למנח
 

 הולכים אחר הרוב.)ס"ק יב( ש במשנ"במובא פירות.  . מי"ע סעיף ד שו

 

לה. ולאכול בלי נטיות ירהפאחוז לבט האם רשאי ל, ראובן התמיםרוב בישול פירות בגב' כהן הכינה קומפוט ע"י  .18
 ?רה לוכיצד תו

 בושלים ודינם כמי פירותהמים מכיוון שפטור,  
 חייב, כיון שיש רוב מים 
 קת, ולכן ראוי שיאכל בכףמחלו 
 , אחרת חייבמי פירות(חשב נשהמים התאדו בבישול , פטור )רוב במידה ו 

 

 קים.זה דין אוכלים ולא משפשר להקל שמשווה לאקנח( ש)סימן  ט יוסףבילקון ועייס"ק יב( סימן קנח ) במשנ"בעיין 

 

 ?לא כליבגם ל טוליני סעודה בכלי או שמותר טול ידים לפהאם חובה לי .19
 בשום מקרה. לא כליל כהול בבראסור ליט 
 יברך(.לא שוב ו י יטוללו כלזדמן בשעת הדחק )ואם יבלא כלי בברכה מותר ליטול  
   אוסר.י במקרה שאין לו כלי, והרמ"א מחמיר ו"לדעת מרן השו"ע מותר להקל ולברך ענט –מחלוקת  
  . בשעת הדחק למ"א מקי במקרה שאין לו כלי, והר"אין להקל ולברך ענטשלדעת מרן השו"ע  –מחלוקת  

 

דאסמכינהו רבנן על מי )ס"ק א(  משנה ברורהבומבואר  .יא בכלים אלאין נוטלים לידסעיף א(  ן קנטימ)ס שו"ע כתב מרן ה
ה דבעינן היינו, קידוש מי חטאת באפר פרמבאר:  (ס"ק א) שער הציוןבושם  .חטאת או על קידוש ידים ורגלים במקדש דבעי כלי

 ".כליאל  חייםם מי"כלי, דכתיב 

 

 ?כשר ככלי לנטילת ידים איזה מהכלים הבאים אינו .20
 .ירכלי מני 
 .י חד פעמי מפלסטיקלכ 



 כלי שאינו ראוי להחזיק משקה חם. 
 .כל סוגי הכלים כשרים לנטילת ידים 

 

לי אבנים, ר(, וכקר ועפ)פי' כלים עשויים מרפש ב וכל הכלים כשרים, אפילו כלי גלליםא(  )סעיף ם סימן קנטשולחן ערוך אורח חיי
 ת וכן כלי עור שמיוחדין לקבל משקה וכדלקמן בס"ד ע"ש:זכוכי צם אואו ע היינו בין של עץ ד(-)ס"ק ב רורהמשנה ב .וכלי אדמה

וכלי . ין נט"יעכ"פ כלים הם וכשרים לענ מדברי סופריםבלת טומאה אפילו היינו אף דכל אלו אינם חשובים כלי כלל לענין ק
 .בתורה לענין קבלת טומאה וזכרס המחרבל כשנצרף בכבשן הוא כלי ף בכבשן רק בחמה וכדומה אנצרשאין  נו טיטהיי -אדמה 

ת ידים וכיוצא בזה לנטיל)סעיף ג( שמותר מעיקר הדין להשתמש בכלים העשוים מנייר או מפלסטיק  בהלכה ברורה ומבואר
חר מכן או שכמה אנשי חשוב בדעתו להשתמש בו עוד לאטילה יודם הנן שקצאת ידי כל הדעות נכון לו כלי אחר. וכדי לובפרט שאי
( שאם דרך תשמישו בצונן אין 6)הערה  ותהפסקי תשוב)סעיף ב( והביאו  בבה"לולענין שימוש בחמין ע"י  ה.ז מכלי יטלו ידיהם
 חמין. ע"ש. ה יכול חהיזעק גםצריך שיהי

 יטול מכלי שנשברומסתפק האם רשאי לראובן מסתפק האם רשאי ליטול ידיו מכלי שנשבר מלמעלה, שמעון  .21
 ?נו עומד בעצמו. אכן מהו הדיןלי שאיטול מכי לי, ולוי מסתפק האם רשאהלו שתי ידיות האחיז

 .שרים בדיעבד לשימושאלו ככלים שלושתם רשאים ליטול עם ברכה ש 
 רק שמעון ולוי רשאים ליטול עם ברכה כיון שגוף הכלים שלהם שלם. 
 יציב.י שלו נותר שלם ום ברכה כיון שהכלרק שמעון רשאי ליטול ע 
לשמור את המים ללא  י כיון שהכלי שלו אינו יכולנו רשאלוי איעם ברכה, ון רשאים ליטול ורק ראובן ושמע 

 סמיכה.
 

 ...ים ולא ישאר בו רביעית, אינו כליכלי שמחזיק רביעית כשסומכים אותו, ואם לא יסמכוהו ישפכו המ)סעיף ג( ש עבשו" נפסק
כלי שנפחתה )ס"ק יב( ש שנ"במבומבואר  ת, נוטלים ממנה.כשהיא יושבת שלא מסומשמקבלת רביעית כ הרחיבה מלמטה עד ואם

אחר אך שיזהר ליטול עית נראה דיש להקל ליטול בה אם אין לו כלי ביקבל רסומך ולה לעמוד על שוליה שלא בממלמעלה ויכול
שאין הכלי  דלא חשיבא כלי כיון נים מחמירין וס"ללי גבוה כמה אחרודבשפה אחרת שהכ בה במקום שנפחת ששם הכלי נמוכה

משקה בלבד יש א כמוציזה ניקב אח"כ נקב קטן אפילו רק כין דרך הצד שנפחת ואם בכלי א שנשפום ההובמק מחזיק המים
מצד  , אך ידקדק ליטולוכלי שיש בה רק פגימה, פשוט דודאי כשר לנטילה (ס"ק טז) שער הציון להחמיר שלא ליטול בו שוב כלל:

כל שהכלי מכיל מכלי שנשבר מלמעלה, ול ידיו ין ליטיקר הדה )סעיף יא( שמותר מעברור בהלכהמובא . ד השניהפגם ולא מצ
כתב שאם נפלו אוזני  )אות ט(  ותהפסקי תשובו ויטול מהצד הנמוך שנשבר. מבלי שיסמכוהו. ומאלי לעמודת וגם יכול רביעי

 ן כליםוכל שכ ליםידיות, ורק ספלים גדו קושי לשתמש בהם ללא להשתמש שאין כלל וחזים אותו, מותרהכלי )של ימינו( שא
 ר.להחמי'גיסטרא'(, שנשברו ידיותיהם יש כבדים יותר )כלי שהוא בגדר 

 

 שתחתיתו עגולה או כלי בצורת קונוסכלי ראובן מסתפק האם רשאי ליטול מכלי שאינו עומד בפני עצמו )כגון  .22
 ?דיןמהו האכן  –( וי הכליםאו כיס

 .המותר רק בשעת הדחק בלא ברכ 
 ילת ידים.ו ראוי לנטי שאינשבר כלאסור בכל מקרה, שדינו כ 
 אלו. ממים ויטוליק רביעית גם בלא סמיכה אם מחז מותר רק 
 מותר אף לכתחילה ודינו ככלי שלם. 

 

 .ולא ישאר בו רביעית, אינו כלי םיסמכוהו ישפכו המכלי שמחזיק רביעית כשסומכים אותו, ואם לא י)סעיף ג( ש בשו"ענפסק 
ת שמקבלואם הרחיבה מלמטה עד  .ממנה ליםנוטעית שלא מסומכת, אין רבי מקבלת ואינה פה של חבית שהיא חדה, מגוךהלכ
"י מחזיק הרבה יותר מרביעית עהכלי אם שגם  (ק יג)ס" במשנ"בומבואר  ושבת שלא מסומכת, נוטלים ממנה.עית כשהיא ירבי

ביעית אחר שפיכה לא נתבטל ר שאר בואבל אם י ,ת כשלא יסמכוהויים ולא ישאר בו רביעור אא"כ ישפכו המסמיכה אינו אס
 .ימשם כל

י שאינו עומד מעצמו ובלא שיסמכוהו נשפכים המים מתוכו, פסול לנטילת ידים. ואם הוא כלש (יב)סעיף  הבהלכה ברורמובא וכך 
א ו כשהומתוכלא ימלאנו מים ויטול שים, ומכל מקום יזהר ת, כשר לנטילת ידם ונשאר בו רביעיכלי גדול ונשפכים מתוכו המי

)שם בסעיף יג( שיש מחמירים בכיסוי כלים, מובא ועוד . ם לתוכו כשהוא עומד בלא סמיכהאלא יטול רק מן המים הנכנסי מלא,
חד אותו לקבלת דבר אחר, וגם שייו בלא סמיכה ע"י שאינם מכילים רביעית בלא סמיכה, שיתקנוהו באופן שיוכל לעמוד בעצמ

מכלי כלל  המחמירים נוהגים שלא ליטולז( ש )אות ותהפסקי תשובוכתב  ע"ש(. כא. ס"ק וןבשער הציבלבד )ועיין עוד  משקים
דיו שלא ו יציב, שחוששים שישתמשו במים שמעבר לכמות המים שבכלי כשאינו מוחזק ומים אלו שנשפכים על ימתנדנד חזק ואינ

 ע"ש. ה שיבואו אח"כ.פסלו את מי הנטילבכשרות י

 

 ?אכן מהו הדין –שתחתיתו עגולה  ליטול מכף המצקת פק האם רשאיוא מסתורה, הראובן גילה שנטלה שלו שב .23
 ן שאינו עומד בפני עצמו בלא סמיכה, ודינו כשבר כלי שאינו ראוי לנטילת ידים.כיו אסור 
 מותר רק בשעת הדחק )ולא יברך(. 
 ול ממים אלו.טרק אם מחזיק רביעית גם בלא סמיכה וי אף לכתחילהמותר  
 במסומך, כיון שעשויה לכך. אעפ"י שאינה מחזקת רביעית שלאאחר  לו כליכשאין מותר  

 



בו אלא ע"י סמיכה, חשוב שפיר כלי שתחלת תיקונו כך שאינו יכול לעמוד בלא סמיכה, ואין משתמשין ( ה)סעיף  "עבשוק נפס
 .שתמש בה ע"י סמיכהתחלה להמשנעשה ר"ל  -שתחלת תיקונו כך  (כבק ")ס במשנ"בומבואר  .כלי

טב מהקדירה, אעפ"י שאינה מחזקת והרו המרק ויה להוציאליטול ידים ממצקת העש)אות טו( שיש להתיר  ותהפסקי תשוב וכתב
ישג ידו חר או כלי אחר בהם אם יש לו ספל ארביעית של מסומך, כיון שעשויה לכך, ושפיר נקראת כלי הכשר לנטילת ידים, אול

 כלי רגיל ולא במצקת.בעדיף שיטול 

כתחילה, ואם אינו מכיל אף לטילה שר לנאף בלא סמיכה כיל בתוכו רביעית שמצקת אם הוא מכ (יד)סעיף  הורה ברבהלכא מובו
בבירור אחר. )וע"ש  אם כן אין לו כלירביעית בתוכו אלא בסמיכה על ידי דבר אחר, אין להקל להשתמש בו לנטילת ידים אלא 

     ס"ק לב(. הלכה

 

ם או למלא שקית עם מי צעות כובעםמאהאם רשאים הם ליטול ידיהם ב שמעוןאובן ובמהלך הטיול הסתפקו ר .24
 ?. אכן מהו הדיןבברכה מנהטול מולי

 .בשני המקרים אסור כיון שאינם עשוים לקבל משקים 
 .ת את המשקים שבהת הדחק שהיא משמרבאמצעות שקית מותר ליטול בשע רק 
 .קפלינו מתיון שאת הדחק כח מותר ליטול בשעיבאמצעות כוכע קשרק  
 .וליטול ללא ברכה( זורוי לחגמור רא ד )ואם יגיע לידיהם כליבשני המקרים מותר בדיעב 

 

ים מהם; אבל שק חמת וכפישה, שהם מיני נאדות של עור שתקנן ועשה להם בית מושב, נוטלסעיף ד( סימן קנט ) בשו"ענפסק 
לקבל הם לידים, לפי שאינם עשויין טלין מאין נוים, פת עד שהם מקבלים משקזת בלא סמיכה וזפתן בקופה שהתקינן לשבו

' בגד קשה פילטר"ו בלע"ז(, אפי' כשהם קשים כ"כ שמקבלים מים ואינם זבים מהם, מ"מ פידים )משקים; וה"ה לכובעים של לב
 לים לשתות בהם. שעוברי דרכים רגי"י הדחק מותרים, אינם עשוים לקבל מים; ומ"מ ע

ך הוא כ תןשייעור עשויין לקבל משקין ותחלת ע מה שעשה וכו' והקשה הט"ז הלא נודותתקנן בר"ל ש (ס"ק יח) "במשנבאר וומב
ם ין בהם מיודמי לכלי שתחלת תיקונו כך שבס"ה ולמה צריך תיקון ותירץ דאינו חשיב בית קבול שלהן בלא תיקון מושב שכשא

 הן משקין:עשויים כלל מתחלה לקבל ב ינםינו דאהי -ם לפי שאינם עשוייבס"ק יט( ). ועוד כתב אלא מונח זה על זההם חלל אין ב

היינו כשהם קשים ואין המים זב מהם. ודע דהרש"ל חולק וס"ל דכובע לא נעשה לקבלה  -ם ותרידחק מכא( ע"י הוכן )בס"ק  
דו כרוך ידאז י וכתבמזה יטול ובלי ברכה ] דרך ואין לו כלי אחרדחק גדול כגון ב וכתב הח"א דבשעת כלל ולא עדיף משק וקופה.

 אין שותין מאלה וכ"כ הפמ"ג דלא יברך על נטילה זו: נובזמנידול יש להחמיר דגם עוברי דרכים במפה[ אבל שלא בשעת דחק ג

 חולק וס"ל דכובע לא מהם. ודע דהרש"ל שים ואין המים זבהיינו כשהם ק -ע"י הדחק מותרים  ועוד כתב המשנ"ב )ס"ק כא(
ברכה ]וכתב י ל ובלן בדרך ואין לו כלי אחר מזה יטוכתב הח"א דבשעת דחק גדול כגוופה. ומשק וקדיף נעשה לקבלה כלל ולא ע

ך "כ הפמ"ג דלא יברדאז יכרוך ידו במפה[ אבל שלא בשעת דחק גדול יש להחמיר דגם עוברי דרכים בזמנינו אין שותין מאלה וכ
 על נטילה זו:

ם מבלי ולים לקבל בתוכם מיואפילו הם קשים ויכים מלבד, העשוי כובעיםטו( שאין ליטול ידים מיף עה )סבהלכה ברורמובא ו
הדחק כשאין לו כלי אחר יטול בו ידיו בלא ברכה. וכן כתב ששקיות נייילון שבשעה שאין משקה בתוכן אין ת ובשע מהם, שיצאו
 ם.סולות לנטילת ידילל פנימי כלל, שפלהן ח

 

 

ל שמעון ימלא לשתי ידיו ש –רעיון  יקבן הברכלי, ולראויטול ידים ללא לב כיצד יוכלו ראובן ושמעון ניסו לחשו .25
ם ע"ג ידיו של שמעון, וכך יעשה לאחר מכן שמעון לראובן. האם הרעיון פכיד ישראובן מראובן מים מהברזייה, ו

 ?מותר הלכתית
 ק.לנטילה בשעת הדח דים של חברו ככליכן, שמן הדין מותר להשתמש בי 
 ברכה לבטלה.ברכתם חובה ואו ידי לעשות כן, ולא יצ רלא, שמן הדין אסו 
וע"כ אם הם מבני אשכנז,  .בשעת דחק מקל הרמ"אכך, וע אין יוצאים ידי חובה ברן השו"לדעת מ –מחלוקת  

 רשאים להקל.
רד, רשאים "כ אם הם מבני ספמחמיר ואוסר. וע לדעת מרן השו"ע יוצאים ידי חובה בכך, והרמ"א –מחלוקת  

 .הדחק בשעת להקל
 

 מהכלי ו אחתטל יד; והוא הדין אם נים אלא מן הכליתן מים לחבירו בחפניו, שאין נוטלי לאש (וסעיף נט סימן ק) בשו"ענפסק 
יתה ידו הראשונה ושפך ממנה לידו אחרת, דאינו כלום; ור"ת מתיר בזו, כיון שתחלת נטילה לידו אחת היה מן הכלי, והוא שה

ש להחמיר אשונה היא עיקר, ולכן ירא הרבל הסבר"ת, אונהגו להקל כדברי  הגה:. תעליה רביעית בבת אח טהורה, כגון ששפך
 . לכתחלה

וגם לדעת רמ"א ורש"ל החמיר אף בדיעבד  -שדעת שאר הפוסקים שלא כדעת רבינו תם.  לה(-)ס"ק לד ורהבר "בבמשנומבואר 
 .ת ובלי ברכהו מים יטול שניאבל בנזדמנו ל חקהוא דוקא בשעת הד



יג משש ר"אעת הגן )הוא לחברו(, אך הביא בדהוא לעצמו( ולא בדין הראשו) ן השניקא בדיה שמתיר ר"ת דומש – בבה"ל וכתב עוד
 . ע"ש.כדעת האוסרים כמש"כ הגר"א בעצמו ע"ז ודעתו דלר"ת מותר בכל גווני אך לדינא אין נ"מ כ"כ דבלא"ה העיקר

ין היד נחשבת לכלי. ע"ש פני שאשניה מהאחת ולתת ממנה על ידו ה ושאין רשאי לקחת מים ביד (ט)סעיף י רהבהלכה ברוועיין 
 באריכות.עוד 

 

ז רירה ראובן פתח את ברבלנטילת ידים, בלית  לא היה כלי ראוי נת לראובן ושמעוןבמהלך האימונים בטירו .26
פעמים בכל יד. האם  3וגין ד, ושמעון פתח וסגר את הברז לסרתן על ידיו שלוש פעמים לכל יוקב ונים שבעהמ

 ?נהגו כדין 
 רק שמעון נהג כדין שנחשב מים הבאים מכח גברא. 
 ה זו(.לא יברכו על נטילשניהם נהגו כדין בשעת הדחק )אך  
 נחשבים באים מכח נותן. םשניהם לא נהגו כדין, שאין המי 
 והרמ"א מקל בשעת הדחק.לדעת השו"ע יש להחמיר בכל מקרה,  –לוקת חמ 

 

חבית שיש בה מים, מניחה על ברכיו ונוטל ממנה לידים, ואם היתה מוטה בארץ והמים  (סעיף ט נטסימן ק) בשו"ערן מפסק 
ותם דבר ס ואם היתה ברזא )פי'נטילה  ידיו שם, לא עלתה לורך נקב שבה ונתן ת והמים יוצאים דמקלחים ממנה, או שעומד

הסירה בכל שפיכה ושפיכה. וצריך להחזירה ולברא; כח ג בל המים על ידיו, חשיב שפירה וקהסירנ"ה בלע"ז( בנקב וקב ספיהנ
 ... סד( -)ס"ק סא במשנ"בומבואר 

 

 ?ילהם התיכון כיצד עליהם לברך על הטבבישמעון בכינרת, ראובן טבל ידיו  .27
 ."םעל טבילת ידישניהם יברכו " 
 ."על נטילת ידיםיהם יברכו "נש 
 ."םעל נטילת ידייברכו "רמ"א הדעת ל, ו"על טבילת ידים"יברכו  השו"ע לדעת מרן –מחלוקת  
 ."םלת ידיעל טבייברכו "רמ"א הדעת לו, "על נטילת ידיםהשו"ע יברכו "ן ת מרלדע –מחלוקת  

 

על טבילת  מברכיןשי"א והרמ"א כתב ש"י. על נטאלא  אינו מברך על טבילת ידים,ידיו  המטביל כ(סעיף סימן קנט ) בשו"עמובא 
 אגור(., וכן עיקר )טור ומרדכי פ' אלו דברים וסמ"ג וידים או על שטיפת ידים

מת חיוב הנטילה ים מנה שמחלל מאתויש בכאבל על נטילה נצטוינו  ?הלהיכן צונו על הטביצז( ו-)ס"ק צו "בשנבמומבואר 
הסכימו כדעת המחבר לברך ענט"י ורק אם המים פסולים לנטילה ורק לטבילה  םרוניוהאח. ן עכשיוצטוינו אנו מטבילישנ

ו במעיין, מברך בשם א)סעיף לח( שהמטביל ידיו בנהר  הברור בהלכהומובא   .יםסימן ק"ס ס"ט מברך על טבילת ידוכדלקמיה ב
 לת ידים" יצא ידי חובה.על טביירך "אם ב אשכנזים. ובדיעבדוכן נהגו אף ה ידים" כדין הנוטל ידיו מכלי,נטילת ת "על ומלכו

 

הן הרגיל, ואילו למראי ת חזרובע לבן ולאחר מספר דקושהם בצגילה  טלה במים מהברז,ובן את הנאכשמילא ר .28
ל וגרגירי אבן קטנים )דבר שקורה מייד לאחר הפסקת מים(. האם נהגו ם שנמצא בהם חוו במיל ידישמעון נט

 ?כדין
לו לשמעון לא עלתה ירשאי להשתמש בהן, ואראיהן השקוף ואז ד שהמים יחזרו למראובן צריך להמתין ע 

 מעורבים עם פסולת.שהמים כיון  טילההנ
 .(ברכה בליבם הרהרוק )ויבמים הללו רק בשעת הדחים ליטול שניהם רשא 
 .שניהם רשאים ליטול במים הללו מייד עם ברכה 
 .יכרוך הפת במפה(מן הדין אין ליטול במים אלו אפילו בשעת הדחק )ו 

 

זרים ועט חולו לתוכם, ולאחר זמן מרס שנפט או חמחמת עפר או טי נו מראיהםתמים שנש (סעיף דס סימן ק) הבהלכה ברורמובא 
ם לשתיית בהמה, כשרים לנטילת ידים, ומותר ליטול בהם אפילו וכם, והם ראוייים בתשוקע מראה מים מחמת שהעפר וטיטל

ם ולאחר זמן מועט חוזרי ם לבנים בעת יציאתם,יוצאים מן הברז הבמקומות שהמים ה קודם שיחזרו למראיהם הראשון. וכן
אם נתערב ( כתב א)אות  שובותקי תובפס קודם שיחזרו למראה מים רגילים. , מותר ליטול ידיו בהם אפילום רגילראה מילמ

כשרים המים  ואת המעורב בהם, במים מיני פסולת ולכלוך מוצק שאין מכערין את המים כלל, אלא הרואה רואה את המים
 ת ג( לעניין מראה לבן במים.ואשם )בוכ"כ . הפסולת מעורב במים לת ידים ואפילו בעודלנטי

 

של התינוק, ואילו שמעון, שרצה לחסוך במים, מילא החם קבוק את הבמילא מים בנטלה וקירר בתוכם בן ראו .29
ו ם להשתמש במים אלסעודתו. האם רשאיכדי לרוחצם לצורך נקיים הנטלה והכניס לתוכה מלפפון ועגבניה 

 ?לנטילה
 .ף לשתית אדםאו בהמהראויים לשתית עדיין המים ו , מאחרכן 
 .ה במים הללומאחר ונעשה מלאכ לא, 



בקבוק ונעשה בהם מלאכה, לשמעון מותר כיון שלא קלטו המים מחום ה קלטו שהמיםלראובן אסור כיון  
 .מהירקות, ואין זה נחשב למלאכה

 .ותהירקשנהנה מהמים לשטיפת  ןוים, לשמעון אסור כימתכוין להנות מהממותר כיון שאינו רק לראובן  
 

ואם  .פסולים י זה ונפל לשני,ת בכללשרו או ששרה בהם פתו, אפילו נתכוין עשה במים מלאכה (בסעיף קס סימן ) בשו"עבא ומ
ה במים דבר שיש ם עושדכשאד( ז-ו)ס"ק  במשנ"בומבואר ואם היו כלים מודחים או חדשים, כשרים. . הדיח בהם כלים, פסולים

 ..המים שופכין ב מלאכה ונעשו חשנה בהם ירשו. טילהלים לנן העומדים לשפיכה ופסופכיושלו צורך נעשו כ

 

עט ין קר כדי לקרר מהכניס י ןו, ושמעיקר כדי לשומרו צונן בוק ייןקבהניח בתוכם לה ובנטמילא מים  ראובן .30
 ?טילהבמים לנלהשתמש ם שבנטלה. האם רשאים ם החמיהמי
 .מים לנט"יול את הה לפסלמלאככן, שאין זה נחשב  
 לא, שנעשתה במים מלאכה הפוסלת אות לנטילה. 
 .שלא עשה מלאכה במים מותרראובן לרק  
ן אובהרמ"א להקל מקרה של ר תעהמים במקרים אלו, ודלהחמיר  ולאסור דעת מרן השו"ע  –מחלוקת  

 קרה של שמעון.מיר במולהח
 

מלאכה שע"י  שהצינון נחשב ט()ס"ק  במשנ"בומבואר  .וליםם, פסצינן יין במיאם ש ב(סעיף בהמשך קס סימן ) בשו"עמובא 
נתן ם אש)סעיף יא(  הבהלכה ברורומובא  .שריןחממו מחום היום כואם היה היין צונן ונתן לתוך המים רק שלא יתהמים נצטננו 

שאם אין המים  ת ו()או תבפסקי תשובווכן מבואר  מחמת כן.לנטילת ידים  לא נפסלו המים צונן, שישאר במים משקה צונן כדי
כל, אין ליטול אלא משמרים את המאכל או המשקה שלא יחמם מחום היום, מותרים, אבל אם המים מוסיפים לחלוחית למא

 ים אלו.במ

 

 ?ולים אלורשאי ליטול במים מג . האםאתמולדן ראה נטלה עם מים שנשאר כך מ .31
 דעת מרן השו"ע לאסור, והרמ"א מקל. –מחלוקת  
 הרמ"א מחמיר.דעת מרן השו"ע להקל, ו –מחלוקת  
 ו.ניכו"ע כיום שאין נחשים מצויים בימר למות 
 שבטל הטעם. תבטלה הגזירה אעפ"ינו, שלא נם בימימצויי אסור אעפ"י שאין נחשים 

 

 ין בב"ח שםמו. ועיכים ע"י הס... והבקססימן מובא בטור 

שתה מהן  ששין האידנא לשמאאם שתה מהם נחש אין נוטלין מהם לידים ומים שנתגלו בעלמא אין חו)סעיף כג(  במשנ"בומובא 
 .חמיראין להתיה לענין נטילה ר מזה לשהזנם מצוים ואף מי שננחש דאי

, מותר ליטול ידיו בהם אף לכתחילה. ים שם נחשיםמצוי שאין בתוך כלי מגולה, במקוםמים שהיו )סעיף ו(  הבהלכה ברורומובא 
 ובמקום שמצויים שם נחשים יש להחמיר שלא ליטול מהם.

 

 ?ו הדיןן מהו להם מים שנפסלו, אכפישבה מים כשרים שהוסיטול ידיו בנטלה מסתפק האם רשאי לדן  .32
 על המים הפסולים. מותר כל זמן שהמים הכשרים מרובים 
 מרובים פי שישים על המים הפסולים. יםהכשר שהמיםמותר כל זמן  
 אסור, שכן אפילו מעט מים פסולים, פוסלים את המים הכשרים. 
 .יותר מרביעיתהרוב והיו יטלה המים הכשרים שבנשיש להחמיר  

 

ו נשלימין אפילו לרביעית אם לא נשתבו במים כשרים בטילין במיעוטן ומערין שנתמים פסולסעיף כג( קס סימן )שנ"ב מב מובא
 ]אחרונים[: איהןמר

ים ת, כל שהמים הכשרכשרים, והשלימו המים הפסולים לרביעי מים שנפסלו ונתערבו במים אחרים כתב )סעיף ה( הבהלכה ברורו
היה במים ריהם, ומכל מקום אין צריך שיר כדיבלהחמי ויש ה במים הכשרים רביעיתיהקל. ויש מחמירים שיהם הרוב, יש ל

 וכל שכן שאין צריך שיהיה הפם ששים כנגד המים הפסולים. ם,פסוליהכשרים כפלים מן מים ה

להשתמש  רתושמעון מסתפק האם מו ינור של המזגן,במים שנוטפים מהצראובן מסתפק האם מותר להשתמש  .33
 ?ו הדיןרח שקיררו את הפירות. אכן מהביות קרה מקוקעבמים שהצטברו ב

 .יםוף המ, שלא נעשתה מלאכה בגכן 
 . כיון שנעשתה מלאכה בגוף המים לא,  
 .מלאכהנעשתה בהם מותר כיון שהמים לא היו באויר העולם ולא ראובן לרק  
 ולא ע"י המים הניפשרים. חרשעיקר פעולת הקירור נעשתה ע"י הק וןכי מותרשמעון לק ר 

 



ים הזבים מקרח שהשתמשו ים ממל הידולאסור ליט הפוסקים, שאין ה( שהבנת גדוליאות קס סימן ) בפסקי תשובות מבואר
ם הניפשרים ה ע"י הקרח, והמיבהם לקרר מאכלים ומשקים, חדא, כי אין זה חשיב מלאכה בגופן, כי פעולת הקירור נעשית בעיקר

 באו לכן. תהם בגדר פנים חדשו מהקרח

ם, ובתנאי שיהיו ראויים ייל ידול לנטונוטפים לחוץ, אין בהם פסמתא ההקפאה וממכשיר מזגן ין המתהו ן למיםולפי זה הוא הדי
אין עושים האויר הקר והמים ( שבמזגן המים הנוטפים מתהוים מאידוי האויר החם המתנגש עם 23לשתיה. והוסיף שם )בהערה 

ים חדשות באו לכאן. שום שאחר שנימוח הקרח פנקל מנים לההאחרו )סעיף טז( שכתבו ברורהכה להבועיין  ולת קירור.כלל פע
  ע"ש.

 

ו האם רשאים לקחת מים מהים בכלי לצורך לאכול הסתפק ושמעון נפש בכינרת. כשרצו בים התיכוןש נפבן ראו .34
 ?ן מהו הדין. אכנטילת ידים בברכה

 ידיו מותר ליטלן(. לרים מותר ליטול )כשם שמותר לטבוהמק בשני 
 ש בתורה(.ה שורשיש לכיון טבילה חשובה יותר מהנטילה יכול לטבול ידיו במי הים בברכה )והכיון שאסור,  
 , כיון שמי הכנרת לא נפסלו משתית כלב.ליטול רק לשמעון מותר 
 , והרמ"א חולק. טילה בשני המקריםלדעת מרן השו"ע יש להתיר נ –מחלוקת  

 

 לנטילת ידים אע"פתות מהם, פסולים כלב יכול לששאין המרים  מים מלוחים או סרוחים או (טסעיף קס סימן ) בשו"עמובא 
; ואם הם עכורים מחמת טיט שנתערב בהם, אם הכלב יכול לשתות מהם, כשרים בין לנטילת ידים בילהוה לטשכשרים למי מק

 (טז)אות  תשובותבפסקי  ועיין .כט(-ף כחעיס) הבהלכה ברורועיין פסולים לשניהם.  יכול לשתות מהם, בין למקוה, ואם אינו
שר למתקן ע"י רתיחה, ולכן בעת הדחק כשאין לו שאפכיון וחים טול במי ים מלהסוברים שמותר לי שיש דעות בפוסקים הוסיףש

וזה עדיף  םשיטביל ידיו במי היו במפה. והמובחר אם יוכל יכסה ידיאפשרות אחרת לנט"י יוכל ליטול ידיו במי ים, אך לא יברך, ו
 ם.תוחיאף ממי ים ר

 

[ טילה ]מ"א וש"א בשם רדב"זוכשרין לנ ת כלבלשתיין חזרו להיות ראויין הרתיחו אותמי הים אם )ס"ק לח( ש במשנ"בואר מב]ו
 ולטבול בתוכו לעולם מותר וכמו בכל מים מלוחין

 

טילה אובן האם לצורך נבאחד מימות החורף כשירד שלג בירושלים, וגרם לשיבושים בחשמל ובמים, הסתפק ר .35
ג. שלג לתוך כלי וליטול במי השלהפשיר , או לביתושלג הרב שנערם מחוץ לב לו להטביל את ידיו לסעודה מותר
 ?אכן מהו הדין

   רך נטילה, אך אסור להטביל ידיו ע"י הכנסתם לתוך השלג. לצו ר מיםרק להפשי מותר 
ומה לאיסור ן להטביל ידיו בדהמים יפשירו, ואימן הדין אין להשתמש בשלג לצורך נט"י אא"כ ימתין ש 

 ם.ם חמים שהיד סולדת בהימשימוש ב
 וכן מותר להטביל ידיו בשלג. להפשיר שלג וליטול במים ידיו,מותר דין  ןמ 
להפשיר שלג לצורך נט"י, ומחלוקת במטביל ידיו, ואם אין באפשרותו להפשיר השלג, יטביל  ותרע מו"לכ 

 ידיו בלא ברכה.
 

עד שנעשו  יסקןאם רח , והמלהנקפים מרוב הקור( םי, והגליד )פי' המלג, והברד, והכפורשהיב( סעיף קס סימן ) שו"עבמובא 
אין  אם לא רסקןאבל  )ס"ק נח( במשנ"בומבואר ' ר"א ס"ל(. "ד סיין בי, אם יש בהם כשיעור )עיבלין בהםמים, נוטלין מהם וטו

ואפילו  ,ןקסין לו מים אף בלא רתר בשעת הדחק כשאן כשיעור מקוה מואבל לטבול הידים בתוכן אם יש בה ,נוטלין בהן בכלי
ומ"מ נראה  ,בו ובליןיחד טמ' סאה מחובר נמוח הרבה כל שיש ונח על פני הארץ ואחת אלא מ בה בבתונס הראם אין השלג מכ

שלא לה יש להחמיר גם )סעיף לה( שהוסיף שלכתח בהלכה ברורה. ועיין כ"פ כדי לכסות ידיו במקום שתוחבןדצריך שיהיה ע
 )אות כ(.  בפסקי תשובותד ן עוועיי ידיו מים בכלי. ע"ש. לבשלג וברד, אלא יטולהטביל ידיו 

 

 ?רשאי ליטול ידיו בייןגדולה ת הדחק ם בשעם. האלמצב שאין לו מים לנטילת ידילע ניקראובן  .36
   אך לא יברך על הנטילה. מותר 
 יזוי אוכלין.אסור בשום אופן ליטול ידיו ביין משום ב 
  בשעת הדחק. משקיםיתר המ ליטול, ומותר עליו םיין כיון שהוא ראש למשקים ומקדשיר באסו 
 בן. יין לנז יטלו באף ביין אדום, בני אשכבני ספרד רשאים ליטול  

  

ת וי"א שהיין כשר לנטיל .אלא במים בלבדנטילת מים ראשונים, יש מי שאומר שאין שיב( סעיף בהמשך קס סימן ) בשו"ע נפסק
א כמזלזל בדבר חשוב שנשתנה יה שלאדי , כר לעשות כן לכתחלהשאסו אאלבין לא נתן לתוכו מים, לתוכו מים , בין נתן ידים
 במשנ"בומבואר . י"א דווקא יין לבן, אבל אדום לאבשם המרדכי ש הרמ"אוכתב   צמו. )פי' לשבח( עד שקובע ברכה לע וילעיל

 ""י סמכו על קראם דנטעטוה ,וכש"כ יין דלא .אינם חשובים מיםנם כשרים לנט"י שאימי פירות בלבד )ס"ק נט( בשם הב"י ש
כו דוקא מים לנטילה ס"ל דלא הצריקין דרי משוכש"כ שאר מי פירות ושאכתב ד ועו .ולכן צריך מים דוקא ",טף במיםש לאדיו דוי

 .כיון שצריך לזה ואינו בדרך איבודומשום ביזוי אוכלין אין בזה 



מראה כיון  שינוי ו חשובש אומרים הראשון ס"ל דאיניודנשתנו ממראה מים  -אבל אדום לא ד( ס-)ס"ק סג במשנ"בועוד מובא 
ום ע"י צבע ]כמו שעושין כמה פעמים ביינות שלנו[ משמע אדאותן ועשה ואם היה לבן שהיו מתחלה ]רא"ש[ דעומדים במראיתן 

נא אף בדיעבד כדיעה ידפירות דביין פסול מלקת בין יין למי א דעה שלישית דמחהי -)סד( וי"א שכל מי פירות וכו' דלכו"ע פסולין:
להורות כדעה זו להחמיר ביין א יש ולדינכל מי פירות קרוי מים חוץ מיין רות נוטלין בשעת הדחק דס"ל דבמי פיה אבל אשונר

 .מראה מים נןדבעי -בן. יין ל אדוק)ס"ק יא( שדעת הרמ"א  בט"ז. ומובא ולהקל במי פירות בשעת הדחק

 בשע"צאר מבוהדחק ולא יברך על נטילה זו כא שעת חר והומשקה אביין אא"כ אין לו  לו)אות כא( שלא יט בפסקי תשובותוכתב 
שאם היין התנסך ואינו כשר  החוות יאיר( שדעת 85. ועוד כתב )בהערה חר כך נכון ליטול שניתים אלו מ ולכשיזדמן)ס"ק סט( 

ן אלא ייין לו )סעיף לז( שבשעת הדחק כשא הבהלכה ברורוכתב  ת.ילה כשאר מי פירושיבותו ומותר לנטלשתייה עברה ממנו ח
מה לסמוך )ביין אמיתי ללא תערובת מים(. ולמנהג האשכנזים ו על יש ל תל נטילה זו בשם ומלכוערך מנו ואם רצה לביטול ידיו מ

 יין אדוםל ידיו ביין לבן דוקא, ולא ביש להקל ליטולו מים  ןכשאי

 

ם שונים כגון: במשקי לסעודהמותר לו ליטול ידיו  יהיה םהאראובן ת מים שנתארכה, התלבט הפסק במהלך .37
 ?פה, חלב, בירהזים טבעי, קלה, מיץ תפוקו

 יברך על הנטילה.   אלאך  מותר 
 אסור ליטול ידיו במשקים משום שנט"י נתקנה רק במים )כמו בביהמ"ק( וכן משום ביזוי אוכלין. 
 . שבושלו )קפה, תה( ולא מיץ טבעי ולא ים ון קולה וסודהים שבסיסם מים כגותר רק במשקים קלמ 
  וכשהתירו התירו אף בברכהיעבד דמי, כדעם ברכה, ששעת הדחק אף  מותר 

  

וכ"ש  אשריהות גהבשם  הרמ"א. וכתב "י בשעת הדחקטשאומר שכל מי פירות ראוים לנמי  שייב( שסעיף )בהמשך  בשו"ענפסק 
מי פירות ש )ס"ק נט( בשם הב"י במשנ"בומבואר . דמותר ליטול ידים בשעת הדחק בשכר או במי דבש המבושלין, דעיקרן מים

יך ן צרולכ ",דוידיו לא שטף במים "ראעל ק י סמכווהטעם דנט" ,"כ יין דלאכשו .אינם חשובים מיםאינם כשרים לנט"י שבלבד 
מי פירות ושארי משקין דס"ל דלא הצריכו דוקא מים לנטילה ומשום ביזוי אוכלין אין בזה כיון שאר  וכש"כ.ועוד כתב מים דוקא

ובע ברכה שוב וקיין ח ם בין לא נתן דבכולם מקריימהיינו בין נתן לתוכו  -ו' שאסור וכ )סא( אלא איבוד:שצריך לזה ואינו בדרך 
שארי משקין ומי פירות דלא נתעלו בברכה בפני עצמן נוטלין בל בה"ג אורא פב -)סב( לעצמו . רע"ב סעיף ה' לעצמו כדלקמן בסימן
 אף לכתחלה לדעה זו:

ם יקרן ין שעחילה ליטול ידי במשקיתכו לאכול פת, יוכל לים ושעת הדחק אצלכא( שאם אין לו מ)אות  בפסקי תשובותוכתב 
מיניהן שרובם מים( ולא יברך על הנטילה, ואם ל הקליםמי פירות )תה, קפה וכל המשקאות שלו בהם פירות או עירבו בהם ונתב

ש לו י כדו'(. ... ודע שאםים טבעיים, חלב ובת מים )כגון מיצאין לו גם את אלו יוכל ליטול ידיו במי פירות אעפ"י שאין בהם תערו
 ניהם ויברך על נט"י שדינם כמים.מכל שאר המשקאות הצבועים למיל בהם ף ליטויעדימי סודה, בודאי 

רים )סעיף לז( שאם אין לו אף יין רשאי ליטול בשעת הדחק במי פירות כגון מיץ תפוזים או בשכר העשוי משעו בהלכה ברורה וכתב
שקים קלים, ואפילו בשעת בשאר מתה או או בלהקל ליטול יים בקפה  ןעל הנטילה. אבל אי רצה רשאי אף לברך)בירה(, ואם 

. ע"ש בהרחבה ו מים, יגע בידיו במקומות המטונפים או המכוסים ויטול עם ברכהל נזדמן. ובדיעבד אם נטל בהם ואחר מכן הדחק
 רר המחלוקתלב באוצרות יוסף ס"ס(.

 

ת רביעי חצי טול מכלי גדול שיש בוילקק( כמה פעמים או  מכלי קטן )כגון פהאם רשאי ליטול  ראובן הסתפק .38
 ?שתי פעמים רצופות. מהו הדיןמים 
     חד. ים בימכונסאסור, שצריך שיהיה רביעית מים  
 מותר רק אם בסך הכל יטול רביעית לכל יד ובשעת הדחק, אך לא יברך על נטילה זו. 
   יו בשפיכה אחת.דיביעית, ונוטל אחר ליש בכל אחד חצי רני כלים גדולים שמותר רק משמן הדין  
  .אחתעם בפם רביעית ויטול אחר לידיו מקום ן מראש מספר פקקים שבסך הכל יש בהיאם יכ מותר רק 

 

ת כשהיו. צריך שיהא רביעית מכונס במקום א', שאם נטל משמינית וחזר ונטל משמינית, ידיו טמאויד( שסעיף ) בשו"עמובא 
אחד יה הרביעית מכונס במקום שיה דבעינןמהני  ית על ידיו בקילוח אחד לאניפא( ואפילו נטל שני השמ)ס"ק  במשנ"בומבואר 

 .דוקא

צריך שתהא רביעית מים בכלי בשעה שבא ליטול ידיו, אבל אם לא היה בכלי אלא פחות מא( שסעיף ) הבהלכה ברורומבואר 
ור ו ויחזגב ידישינ דבר מועיל כלל, וצריךה ת ושפך על ידו, איןעוד פחות מרביעי כן חזר ונתן בכלימרביעית, אעפ"י שמיד לאחר מ

ן שעשו לידים כטמאות, תיקנו שיהיה קום אחד כיוית במרביע )אות כב( הטעם שהצריכו ובותי תשבפסקומבואר  ויטול כראוי.
יה שם רביעית מים, מחזיק רביעית ויהצריך שיהיה כלי  עכ"פ רביעית במקום אחד שהוא כמקוה קטן ויש בהם כח טהרה. לכן

 ידיו(.   עלשופך בבת אחת מכל הכלים )כגון שאחר  ל אחד פחות מרביעית אף ששופךים שבככמה כליו מין מועיל ששופך על ידאו

 שנותרוליטול ידים לסעודה אעפ"י  יהפסח, הסתפק האם רשא-את חגחדרו לקר לצבוע את ראובןם לאחר שסיי .39
 ?במים. אכן מהו הדיןכתמי צבע באצבעותיו שלא יצאו מעט 
 יו עד שיסיר כתמי הצבע, שנחשב הצבע חציצה שמעכב הנטילה.ול ידן ליטאסור לראוב 
 . ומותר ליטול ידיואם ראובן אינו מקפיד על הצבע, אין הוא נחשב חוצץ  
 ול ידיו עד שיסירו. ור ליטצץ ואסם הוא על רוב היד נחשב חוא אעפ"י שאין ראובן מקפיד על הצבע, 
 )ודוקא לענין טבילה נחשב לחוצץ(. ין נטילת ידיםץ לענכחוצ טול ידיו שאין הצבע נחשבאובן לימותר לר 



 

אבל במיעוטו, שאינו מקפיד,  ...הטבילה חוצץ בנטילצריך ליזהר מחציצה, שכל דבר שחוצץ ב (אסעיף סימן קסא ) בשו"עמובא 
לה, אבל יטה לנה, כי יש אומרים שאין שייך חציצפשר שנהגו להקל בחציצה לענין נטילאו(... הגה)שם ב הרמ"אוכתב חוש. ל אין

 העיקר כסברא הראשונה. 

דבר נו שלא יהיה שום יהיה חציצה והיי דלענין טבילת הגוף קי"ל דצריך ליזהר שלאז"ל: הקדמה קצרה ו כתב( א)ס"ק  משנ"בהו
 לא עלתה לה טבילה ואף דמן התורהוי לביאת מים ואם היה חציצה קום ראותו המיה את הטבילה דעי"ז לא יהעבמודבק על הגוף 

חציצה אלא א"כ היה החציצה על רוב בשר הגוף מדרבנן אסור אפילו אם היה החציצה על מיעוט הגוף גזירה אטו רובו  וילא ה
אבל דבר שאין דרך  יד ע"זין מקפלה אכך אף שעתה בעת הטבי ראדם להקפיד עליו שישאא"כ כשדרך בני אך לא אסרו חכמים א

ולענין נט"י סור מדרבנן אפילו כשמודבק עליו דבר שאין דרך להקפיד עליו. א ף דאזנו חוצץ אא"כ היה מכוסה רוב הגולהקפיד אי
ור ל רוב מקום הנטילה אסע על רוב היד דהיינו וע"כ אם יש חציצהן דאורייתא תקון ג"כ אף שהוא מדרבנן כל דתקון רבנן כעי

נבאר דברי השו"ע.  להקפיד ע"ז ועתה הדרך אא"כ רק על מיעוט היד אינו אסור היה ואם דרך בני אדם להקפיד עליום אין פילו אא
ו ואח"כ סירו ואם נטל ידים להקפיד עליו להמש"כ ליזהר מחציצה היינו שיסיר מהידים קודם הנטילה כל דבר שדרך בני אד

ן איה אם ך לכתחלה ראוי שיעיין קודם נטיליד תלינן להקל שנתהוה אח"כ ארוב ה בין עלהיד ר חוצץ בין על מיעוט בדנמצא עליו 
 עליו דבר חוצץ:

 ע"ש. .קום הנטילה אע"פ שאין מקפיד חוצץאם רוב היד מכוסה דהיינו רוב מ)בס"ק ח( ש המשנ"בועוד כתב 

 

 

הסתפק ני ארוחת צהרים פל .עבולציע לו ועו, את בנו שיסיצקצבעי ארונות במשהוא  ,ראובןמים לקח באחד הפע .40
. ומה הדין עליהם מקפיד ואינאך אצבעותיו רוב ע במי צברו כתידים לסעודה אעפ"י שנות י ליטולהאם רשאהבן 

 ?במקרים אלו. אכן מהו הדין ואינו מקפיד נותר צבע ברוב ידושגם , לאביו
 יהם להסיר הצבע.לעחשב הצבע חציצה שמעכב הנטילה, והם נלשני 
 ינם מקפידים.הצבע חציצה שמעכב הנטילה כיון שאב ין נחשלשניהם א 
 אדם שמקפידים.-ליטול ידיו כיוון. ראובן בטלה דעתו אצל רוב בני, רשאי קצועועי במרק שמעון, שהוא צב 
מרן  תעלד –מחלוקת בראובן יו עם כתמי צבע. מקצועו ורגיל שידלכו"ע לשמעון מותר כיון שהוא צבעי ב 

  פיד, והרמ"א מקל.ינו מקפ"י שאהשו"ע חייב להסיר אע
 

אבל במיעוטו, שאינו מקפיד,  ...ילה חוצץ בנטילהחוצץ בטבדבר ששכל  צריך ליזהר מחציצה, א(סעיף סימן קסא ) "עבשומובא 
 .אין לחוש

דרכו להקפיד, למי שדרכו  ןיהיה דרכו של זה להקפיד וזה א. חוצץ מקפיד עליו, אינובר שאינו כל ד ב(סעיף ) בשו"עועוד מובא 
"פ שיש על הצבע חוצץ על ידיו, אע ת, איןצבועוידיו יה אחד צבע והיו ו חוצץ. כיצד ה. למי שאין דרכו להקפיד, אינ, חוצץלהקפיד

 ונהיבש חוצץ, והלח איזה חוצץ, שהדיו  צבע על ידיו, הרילא היה צבע, אם היו ידיו צבועות ויש ממש ה .ידיו ממשות של צבעונים
קפיד עליו אינן מ אינו ע חוצץ ) גלדי מכה שעל ידיו, אםנוי וכיוצא בזה, אין אותו צבדיהם לצבוע יכן לחוצץ. וכן הנשים שדר
 חוצצין( )ס' התרומה(. 

ום דכל קודם כפלו כאן משמחבר בסוף סעיף האע"ג דכבר זכר זה ה היינו אם הוא במיעוטו דוקא)ס"ק יא(  במשנ"בומבואר 
מקצת ממקום הנטילה )ס"ק יב(  בבמשנ". וכן מבואר העתיקו בלשונוה ל"י ורצכמובא בב דברי הרשב"א ממש אהסעיף זה הו

 )ועיין עוד במשנ"ב בשאלה קודמת(.ל דאפילו אינו מקפיד חוצץ בו הא קי"יה רואלו הד

 

משמע  ה וכו' וכן כתב הגר"ז וכןליעיין במ"ב שר"ל מקצת ממקום הנט -ו' וכ '(ידיו צבועותוהיו )ד"ה 'ביאור הלכה בועוד מבואר 
צובעות שער ראשן לנוי שכתב שם אע"פ שצבע שנשים לענין במה שהביא שם בשם הרשב"א מעיין בב"י בטוי"ד סי' קצ"ח קצת לה

בכך ואפ"ה אי  י אומנות שרגיליןה גריעא משאר בעלזה פושט בכל השער ורובו שאין מקפיד עליו חוצץ וכו' עי"ש והרי היא אינ
ו ל רובהיה עא דגם בעניננו אם "כ הגר"ז בהדיאח"כ מצאתי שכעי"ש היה חוצץ ת בכך ורוצו לזה רתו דמתכוונות לכתחלהבסלאו 

ואולי  קורווהנה בח"א כתב דלענין צובע וכה"ג שאר בעלי אומנות אפילו אם הוא מכסה כל היד אינו חוצץ ולא ידעתי מ חוצץ
שכיח  צץ כדאיתא בעירובין פ"ק[ דלאעם שחוזהו הטקפיד משום רובו המקפיד ]שמ א שייך לגזור רובו שאיןדבענין זה ל שטעמו

אבל כ"ז הוא דבר חדש או אולי כיון דרגילין לילך כן תמיד כגופייהו דמי ולא שייך חציצה ע"ז ך בככל בהו הקפדה כיון שרגילין ה
שב"א ברת הרלפי ס ידיהן לנוי וכו' כן מוכח עומ"ב דלענין נשים שדרכן לצבבתי עוד ב. ומה שכתרמז לזהולא מצאתי בפוסקים 

ז אינו מדוקדק קצת לשון השו"ע במה שכתב וכן הנשים ולפ" סקכ"אן קצ"ח סי"ז כוותיה עי"ש ובש"ך הנ"ל ופסק שם ביו"ד סימ
 חציצה:וכו' הא לענין נשים עדיפא דאפילו צבוע כל היד אין שייך 

ה זה ליטול ידים ת במקרם רשאיובים שונים לצורך נוי. האציוהגת לצבוע את ידיה בצבעים ובעכהן נגברת  .41
 ?לסעודה

 .חשב לנוי אפילו כל היד צבועהשנ כן, 
 חשב לנוי ובלבד שלא יצבעו את רוב היד.שנ כן, 
 כן, שנחשב לנוי ובלבד שאינן מקפידות לאכול עם יד צבועה. 
 נשים מקפידות בזה.היד כיון שרוב ה וצץ אפילו במיעוטלא, שנחשב לח 

 



 "בשנבמאר ומבוא בזה, אין אותו צבע חוצץ. שדרכן לצבוע ידיהם לנוי וכיוצנשים וכן ה ב(סעיף בהמשך סימן קסא ) בשו"עבא ומ
 ממש כגופן הוא יהר בזה ורוצות כן לעשות שמתכוונות כיון נמי צבועות ידיהן כל אפילו לנוי ידיהן לצבוע שדרכן נשים)ס"ק יב( ש

 .  ..ב כתת ( )או ובפסקי תשובות... לח(  ףי)סע הבהלכה ברורומובא  .חייצי ולא

 

יהם וכעבור מספר דקות על יד ר חוםל חימתפים למרוח סוג שי, נוהגים המשתה'חינה' המסורתטקס במהלך  .42
 ?חשב הדבר לחציצהנ. האם ואינו יוצא במים מספר ימיםל צבע על הידיםחזות של להוציאו, דבר המשאיר 

 ועליהם להסירו., כן 
 .ממש ובלא, כיון שאין  
 .וט הידעל מיעלא, ובלבד שיהא רק  
 .ט היד ואינם מקפידיםובלבד שיהא רק על מיעו לא, 

 

 כמו שהם לצבעים ה"ה לגופו מגיעין הנטילה ומי במים שנמחה מטעם חוצץ אינו שהלח דיו( דיס"ק סימן קסא ) "בשנבממבואר 
 נהיא ממש בה שאין שחרורית ה"וה. צהיצח שייך אין בעלמא צבע של חזותא רק שממ בו אין אם הא עליו שממשו דוקא דיו

 )סעיף לח(  הברורכה בהלועיין  [.אחרונים] חוצצת

 

סתפק האם יעה הרגיש רעב והדקות. בתחילת הנס 50-ראובן נסע מפ"ת לירושלים באוטובוס, זמן ממוצע של כ .43
 ?ן מהו הדיןים. אכטול ידי ליכול את הכריך שלו מבלאלרשאי הוא 

  הניילון או בנייר או במפה.בתוך כריך אחז השב קצת אונס, וילו כעת מים ונח מותר, כיון שאין 
  י שהיא מדרבנן.מותר אף אם אין לו מפה או כפפות כיון שנחשב למצב של אונס שדוחה מצות נט" 
 יעדו ושם ימצא מים.ל אסור, כיון שאמור להגיע תוך זמן קצר 
 72בתוך  וליעד והרמ"א מחמיר כיון שאמור להגיע מרן השו"ע רשאי להקל במקרה כזה,עת לד –ת מחלוק 

 דקות ושם ימצא מים.
 

במפה ואוכל  ו מיל, יטול ידיואם אין מים מצויים לפניו ברחוק יותר מארבעה מילין, ולאחריש סעיף א( גסימן קס) "עשוב נפסק
תירו וא רוצה לאכול אז התר מארבעה מילין והברחוק יו מים אףימצא  כשהולך בדרך ומשער שלאג(  ק)ס" במשנ"בומבואר  .פת

ולאחריו  .אבל אם הוא משער שישיג מים תיכף אחר ד' מילין מחוייב להמתין עד שיבוא לשםמפה על ידיו ת כריכ ל ע"ילו לאכו
 (ק ב"סועעין בהלכה ברורה )ים מותר ע"י מפה. מ כשמשער שלא ימצא בוסגי בשיעור מיל  טרחא לחזור מדרכודיש לו 

 

ראובן נסע באוטובוס. במהלך הנסיעה הרגיש חולשה ורעב גדול והסתפק בגלל עומס התנועה האם יגיע ליעדו  .44
 ?כן מהו הדיןא ו מבלי ליטול ידים.אכול את הכריך של. האם רשאי הוא לתוך שעה ורבע

או  בניירן או ויאחז הכריך בתוך הניילווחלוש )גיעו ליעדו וגם הוא רעב מאד האם י שמסתפקמותר, כיון  
  .או יכרוך ידיו במפה( במפה

  שהיא מדרבנן. מותר אף אם אין לו מפה או כפפות כיון שנחשב למצב של אונס שדוחה מצות נט"י 
 ליעדו ושם ימצא מים. ירבסור, כיון שאמור להגיע תוך זמן קצר סא 
 72דו בתוך ליעיע הגכזה, והרמ"א מחמיר כיון שאמור ללדעת מרן השו"ע רשאי להקל במקרה  –לוקת חמ 

 דקות ושם ימצא מים.
 

לאחריו מיל שיעור ד' מילין ואם מסופק שמא לא ימצא מים לפניו בכתבו האחרונים דה"ה ס"ק ג(  גסימן קס) במשנ"במובא 
 ."י מפהע תאב לאכול מותר ג"כוהוא 

אי שלא י' בודע דאפא משמובחידושי הריטב" רעב הרבהם הוא דוקא אועיין בח"א שכתב ( אם אין  הד") "לבבהשם   ועוד כתב
  .וכיו"ב רק כשהוא צריך לזה הרבה כגון שהוא חלוש מפני טורח הדרךימצא מים ג"כ אין להקל בסתמא 

 

יו לדבר שטיבולו טול ידלכת לילך עבודתו. כיון שהתעצל להמוהכניסם לשקית כדי לאוכלם בף ענבים ראובן שט .45
 ?דיןנהג כ םידיו במפית בד ואכלם. האבמשקה. כרך 

  לא, שגם לדבר שטיבולו במשקה צריך שימתין שיעור עד שיגיע למים ולא רשאי לכרוך ידיו במפה. 
כרוך ידיו במפה, אך ל נט"י במים ולא רשאיים שיעור המתנה לכילת פת קבעו חכמכן, שמן הדין דוקא לא 

 ה די שיכרוך ידיו במפה. ו במשקשטיבולדבר ל
  פת, והרמ"א מקל.ולו במשקה כמו בשטיב בדבר לדעת מרן השו"ע יש להחמיר – וקתמחל 
  קל.לדעת הרמ"א יש להחמיר בדבר שטיבולו במשקה כמו בפת, ומרן שו"ע מ –מחלוקת  

 

פת ואוכל  השו"עיו במפה טול ידמיל, יר מארבעה מילין, ולאחריו תואם אין מים מצויים לפניו ברחוק יא( סעיף  גסימן קסכתב )
 .ולו במשקהבר שטיבאו ד



 .ם אסור אף במפה דילמא אתי למינגעכשמים מצויי ק ב()ס" בהמשנ" ומבואר

וך ידיו במפה או בגד רכמותר לו במקרה זה לוהכיר את ההלכה שהשיג מים לנט"י, לראובן לא היתה אפשרות ל .46
 ?וך צד יכרול. כיולאכ
 ידו האחת שאוחז בה הפת.מן הדין רשאי לכרוך רק  
 כרוך שתי ידיו ולכתחילה יכרוך עד פרק הזרוע.ל צריך מן הדין 
 מן הדין צריך לכרוך שתי ידיו ולכתחילה יכרוך עד סוף אצבעותיו. 
 ותיו.אצבע, וידו השניה עד סוף עובה הפת עד פרק הזר ך ידו האחת שאוחזן הדין צריך לכרומ 

 

ר הכריכה מסתבר דהוא גם כן כשיעור שיעווגם  ך ליטול שתי ידיו דוקא,ילה שצריוכמו בנט( ס"ק ז גסימן קס) שער הציוןבמובא 
ר האצבעות לכף היד, מקום חיבווי"א עד  .ל זרועכל היד עד קנה ש )שיטול המבואר בסימן קס"א סעיף ד שצריך ליטול ידיו במים

 . (הוג כדעת הראשוןנלוראוי 

 

לו במשקה  חיוב לדבר שטיבו ת ליטול ידיו ככלראובן אוהב לטבול עוגיות בחלב. כשהיה במקום שאין לו אפשרו .47
 ?פותלאכול בכף או לשים כפדיף ע מה מסתפק

 יף לאכול בכף, שכך דרך אכילה.דע 
 פשרויות טובות באותה מידה.הא שני 
 ידיו. כרוךיף לדע 
 לדעת מרן השו"ע עדיף לכרוך ידיו ולדעת הרמ"א שתי האפשרויות שקולות. –מחלוקת  

 

ל ה ואוכבמפאחריו מיל, יטול ידיו לויותר מארבעה מילין, ים לפניו ברחוק אם אין מים מצויש סעיף א( גסימן קס) "עשוב נפסק
 (.ל ע"י כף)או אוכ דבר שטיבולו במשקהאו  פת

 . סעיף ד( ימן קנ"חכדלעיל בס)הצריכו נטילה  במשקה םגש (וס"ק ) במשנ"בומבואר 

 ודמכוסה משא"כ בזה שיושאני מפה שידו  נ"ל לרמ"א דין זההאחרונים נתקשו בזה דמ -ע"י כף )ס"ק ז(  במשנ"בועוד מבואר 
 :דוקאנראה דאם יש לו מפה יכרוך במפה ובא"ר יישבו בדוחק ע"ש וע"כ מינגע אתי ל ילמאמגולה חיישינן טפי ד

ג ואינו )סעיף ב( שבמצב כזה יכרוך ידיו במפה א ילבש כפפות ויאכל, ויש מקילים אף באוכל ע"י כף או מזל בהלכה ברורהוכתב 
 ך בו ידיו.ר לכרודבר אחכל  ן לו מפה או כפפות אויאך על דבריהם אלא כשו בפת, ואין לסמונוגע ביד

 )סעיף ד(.... ובותבפסקי תשוכן כתב 

 

האם מותר לו לאכול את הכריך שברשותו כשהוא בתוך שקית שהיה רעב ראובן  קהסתפ ובוס,בהיותו באוט .48
 ?אכולל נט"י. האם אכן רשאין וימצא שם מים לקום חפצו ואז יתכניילון או להמתין כשעה עד הגעתו למ

 דקות. 72פחות משיעור  צו תוךקום חפגיע למאסור כיון שאמור לה 
  .דתןם יריבמקו שיתכן ולא ימצא מים מותר כיון  
 רשאי ליטול ידיו –דקות. הגיע ולא מצא שם מים  72ימתין עד שיגיע למקום חפצו בתוך  
 . תין )משנ"ב(מי"ע(, ויש מחמירין שה דהוי אונס )חזון לאכול בלא נטיליש מתירי –מחלוקת  

 

לאכול אז רוצה והוא  ים אף ברחוק יותר מארבעה מיליןכשהולך בדרך ומשער שלא ימצא מ (גק ס" גסימן קס) "בבמשנמובא 
 ין עד שיבוא לשםמחוייב להמתהתירו לו לאכול ע"י כריכת מפה על ידיו אבל אם הוא משער שישיג מים תיכף אחר ד' מילין 

דה"ה אם וכתבו האחרונים תר ע"י מפה. מים מוצא בו בשיעור מיל כשמשער שלא ימ יולאחריו דיש לו טרחא לחזור מדרכו סג
 . מילין ולאחריו מיל והוא תאב לאכול מותר ג"כ ע"י מפה ור ד'בשיע לפניומא לא ימצא מים מסופק ש

ול על ידי שיכרוך כאמילין רשאי להקל ל מלפניו במרחק ד' ק בדבר אם יש מים)סעיף ג( שאם הוא מסופ בהלכה ברורהוכן מבואר 
 פת.ת מאכילה שאינו רעב הרבה ויכול להימנע לבישת כפפות. וטוב החמיר בז על ידיפה או ו במידי

. הסתפק או כפפות ראובן נמצא במונית בדרכו מהמרכז לצפון הרחוק מרחק של מעל שעתים. מאחר ואין לו מפה .49
 ?הדין הכריך בידיו. מה ם רשאי היה לאחוזהא

 מותר 
 . אסור 
 .  קלכות להספק ברלוקת, ולהלכה יש להתיר שחמ 
   בבגדיו(. יר )ואם צריך ישתמש אףמחלוקת ולהלכה יש להחמ 

 

כתב הא"ר דבמקום שאין לו מפה מותר אף בלא מפה כיון דאין יכול להשיג מים בשיעור זה  (ס"ק ו גסימן קס) במשנ"בואר במ
ובודאי מחויב לעשות  דיו בוכרוך יול ליה שום סודר שיהיה יכל רטילאי עסקינן דליתצוי דאטו בגברי עהוא דבר שאינו מ אך באמת

 בפירושו על פסחים ]שזכינו עתה לאורו[ בדף מ"ז כתב בהדיא כן: "חגם הרוך דמצריך מפה לאו יחידאה הוא דכן דהער



כל יום ויול הלות שהנטי פטור אותו מכליבו שהנטילה הזו תידיו בבוקר כשקם משנתו והתנה בל טלנ ובןאר .50
 ?לאכול פת בצהרים ובערב כיון שנוסע למקום שלא צפוי היות בו מים. האם רשאי לעשות כן

  .בכפפות לבל יטמאולושה ויכסה ידיו פרט שיתנה בפני שוב מותר, 
 "י מפה.ויאכל פיתו ע מן הזהכן בז הדין מותר אך אין לעשות ןמ 
   מן הנטילה. לבל יסיח דעתו ידיו ישמורותר, אף אם יתנה בליבו, והדין ממעיקר  
 ה.אסור, שכן קיימא לן תכף לנטילה סעודה ואין רשאי ליטול ידיו זמן כה רב מהסעוד 

 

בלבד שלא יסיח דחק, ובשעת הליהם כל היום, אפילו שלא ע נוטל אדם ידיו שחרית ומתנהש סעיף א(ד סימן קס) "עשוב נפסק
  .ו, אבל לא יברךיחזור ויטול ידיטוב שלו,  פם( )טור(; ואם מים מצוייםא יטנ) ול דעתו מהם

היום. וצריך כילות שיאכל בכל נטילה זו לכל הא בפיו או עכ"פ שיכוין בלבו שיעלה לותנה עליהם שי( ב-א)ס"ק  במשנ"בומבואר 
א ן ושלבכח גברא ובמים שלא נשתנו מראיהנט"י לאכילה כגון בכלי שלם ורכים לים הנצהדברהיה הנטילה בהכשר כל תשליזהר 

יון ימן ד' זה כנעשה בהן מלאכה וכמבואר בסימנים הקודמים אף דבנט"י שחרית אין קפידא כ"כ בכל אלו הדברים כמבואר בס
. וכן ירא שלא ימצא שם מיםבדרך ושהולך בזה כ"א בשעת הדחק כגון  לקויש מן הפוסקים שכתבו דאין לה. שאנישהוא לאכילה 

יש להחמיר כשמים מצויים לפניו שלא לעשות תנאי זה. וע"ש באריכות שכנזים הג האשלמנ ג( אלא-)סעיפים א רורהבבהלכה ב כת
 )ס"ק א(. בבירור הלכה

ק גדול עת הדחילו בשואפנטילת ידים כלל ועיקר ב ק שלא לסמוך על תנאימעשה המנהג לפסו)אות א( כתב של תבפסקי תשובוו
 (.14' )ע"ש במקור מס' דפה וכא בצירו שיכסה ידיו בכפפות או מלא יסמוך על התנאי אל

 

 ?באיזה מקרה מהבאים אינו רשאי לעשות תנאי בנטילה .51
 תוין לפטור אכילת פת בסעודטל ידיו לכרשאי כשנו ,במשקהכאשר רוצה לאכול בבוקר דבר שטיבולו  

  .שעות 4הצהרים בעוד 
דת הצהרים בעוד ות בסעשנוטל ידיו לכוין לפטור אכילת פיו בבוקר להסיר רוח רעה, רשאי כיד וטלר נכאש 

  שעות. 4
   כאשר נוטל ידיו לסעודת הבוקר, רשאי לכוין בנטילה זו שתעלה לו גם לסעודת הצהרים. 
 מלאכה קודם הסעודה.ודה ומתנה שיעשה שר נוטל ידיו לסעכא 

 

ל אם אכילה, דומיא דנטילת שחרית, אב תנאי, דוקא בנטילה שאינה צורךמהני והא ד סעיף א(בהגה לד סימן קס) הרמ"אכתב 
  . ל לצורך אכילה לא מהני תנאי באותה נטילה )ב"י בשם הר"י(. נוט

דהא בעינן  ינהדה זו עצמו זה לא מר קודם שיאכל סעותנה שיעשה דבר אחשאם נוטל ידיו לאכול ומ( ז)ס"ק  במשנ"בומבואר 
ם לאכילה לו גיעלה תנה שלצורך אכילה וה"ו. מיהו אם נטל ת המחבר בסימן קסכתחלה כמסקנעכ"פ לסעודה תיכף לנטילה 

 .הכיון דאכילה שניה אין עכשיו זמנשניה שיאכל באותו יום ושמר ידיו ג"כ מהני דלא גרע מנטל לד"א 

י ר"י משא"כ בשאינו וש דברא בפיר' לרמ"אפשר עוד לומר דאפירמ"א שה שכתב לבאר דיברי (לא מהניד"ה ) הלכהביאור בועיין 
דאינו מועיל תנאי בנטילה לצורך אכילה זהו דוקא בנוטל לאכילה על עצמו שיוכל  מכיןדיו וא שנוטל יצה כלל לאכול עכשיו אלרו

נאי יל תשאינו רשאי ואינו מוע וכוס וכדומה בזה אמרולה כגון מזיגת הות באמצע איזה פעדעת לאכול תיכף אלא שרצונו לעש
ה ולהכי מוטב שימזוג הכוס קודם ואח"כ ילה לנטידיו וממילא צריך להסמיך הסעוד וצה לאכול הרי מחוייב בנטילתיון שרדכ

ו רוצה לאכול עכשיו כיון שאינ מחויב ליטול ידיולאכול אחר זמן בזה אפשר מודה הרמ"א דהא אינו  יטול ויסמיך סעודה לנטילה
א כזו ברונה סאי באופן כזה וכמו שכתב רבינו יו חיוב נטילה ושפיר מועיל תנין עלייות ואו נקרוצה לאכול נמצאו ידיש ובשעה

 לענין נטילת שחרית וכן נראה מלשון הלבוש ע"ש:

, ומתנה יווכל שנוטל ידיו כראילת ידים שחרית, הינו לא דוקא בנטבדין שמועיל תנאי בנטילה,   ד( )סעיף רורהבבהלכה ומבואר 
אבל אם מה שעות. כ לאחר מועיל התנאי אפילו אם בא לאכול סעודה של פת שיאכל לאחר מכן,לצורך יל לו שתועבשעת הנטילה 

צורך אכילת . ואם נטל ידיו לה, אין התנאי מועילה שעתחר זמן, ולא אכל כלל באואנטל ידיו לסעודה, והתנה שתועיל לו הנטילה ל
 כמה שעות, מועיל התנאי. ילה זו גם לסעודה שיאכל לאחרלו נט שתועילתנה ל פת, ובשעת הנטילה יש של פת, ואכל סעודה סעודה

 

 ?ד רגלו באמצע סעודתו, האם חייב לחזור וליטול ידיולגר נאלץ ראובן .52
  חייב לחזור וליטול ידיו עם כלי ואף יברך שוב. 
  ברך.י ול בכלי, ופשוט שלאדין אין חובה ליטול ידיו, אך מן הצריך ליט 
 הנטילה. תר מכביצה פת, יברך עלכול יולו לא ם נותריטול שוב עם כלי וא 
 ל אך לא יברך משום סבל, והרמ"א מצריך אף בברכה.טויב לי"ע חילדעת מרן השו –מחלוקת  

 

ם, או שחיכך בראשו וכל כוסים באדוירך ומקומות המ מי שעומד בסעודה ונזכר שנגע בשוקש (ב סעיףד סימן קס) "עשוב נפסק
 .'על נטילת ידים'ידיו, ויברך:  ה(, צריך לחזור וליטוללי זיעם מלמושיש בהובמקומות המטונפים בזה ) אצכיו

בשארי מקומות (. ומ"א עיףכמ"ש סימן ק"ע ס)אם הסיח דעתו משמירתו צריך ליטול  דיןהוהוא  (י-ח)ס"ק  במשנ"באר ומבו
וכמבואר בסימן )דא ין קפיותיו אזרועפניו ומקום המגולה שב ןמקומות המגולים כגום זיעה ולאפוקי בסים שבגופו יש בההמכו



אבל אם לא חיכך אלא שנגע בשערותיו א"צ נטילה  צריך ליטולבראשו חיכך אם (. ווע"ש במ"ב דינים השייכים לענינינד' סכ"א ו
 . ע"ש(.קנ"ח במ"בוכנ"ל בסימן קס"ב ס)ואפילו אם קינח בהם 

לת "על נטיומלכות ל כביצה פת יברך בשם ולאכו להמשיךהמכוסים ובדעתו  במקומות עגשאם נ (ו)סעיף  רורהבבהלכה ומבואר 
 )סעיף ( ובותבפסקי תשוכתב ידים".

 


