
 נטילת ידיים לסעודה

א"ר יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה  מסכת שבת:

 "אם חכם לבך ישמח לבי גם אני "בני
 

ידיו אפילו אינו יודע להם שום טומאה  כשיבא לאכול פת שמברכין עליו המוציא יטול: שולחן ערוך

 ויברך על נטילת ידים

 

והיינו כיון דידים עסקניות הן  מפני סרך תרומה א. .טעם תקנת נטילה הוא משני דברים משנה ברורה:

ונוגעים בכל דבר ובזמן שהיה נוהג טומאה וטהרה והכהנים אכלו תרומה היו צריכין ליטול ידיהם מדברי 

תרומה כדי שלא יטמאוה בנגיעתן וכדי שיהיו רגילין הכהנים בזה גזרו ג"כ על כל  סופרים קודם אכילת

איש ישראל האוכל פת שאסור לאכול עד שיטול ידיו וגם עכשיו שאין הכהנים אוכלין תרומה מפני 

 .לאכול בטהרה מהרה בימינוהטומאה לא בטלה תקנה זו כדי שיהיו רגילים בני ישראל כשיבנה בהמ"ק ב

 משום נקיות וקדושהלתקנת נטילה  ועוד טעם

 
 

 מדיני הנטילה:

 

 כמות האוכל המצריכה נטילה: (1

אם אוכל פחות . יש מי שאומר שאם אינו אוכל אלא פחות מכביצה יטול ידיו ולא יברך: ערוך–שולחן 

 מכזית יש מי שאומר שאין צריך נטילה

 

אינו מקבל טומאה מדאורייתא ולא  פחות מכביצה משום דלענין טומאה פחות מכביצה: משנה ברורה

יטמא ע"י הידים לכן יש לומר דגם על הנטילה לא גזרו או אפשר כיון דלענין בהמ"ז חשיבא אכילה דהא 

קי"ל דמברכין בהמ"ז על כזית חשיבא גם לענין נט"י ולא פלוג חכמים בתקנתן ולכן יטול ידיו ולא יברך 

 דברכה אינה מעכבת הנטילה. 

 לכתחלה נכון להחמיר בזה ...דזה לא חשיבי אכילה אף לענין בהמ"ז פחות מכזית:    

 

 

 סדר הנטילה: (2

ונהגו שלא לברך עד אחר  .מברך קודם נטילה שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן שולחן ערוך:

: גם יכול לברך עליהם קודם נגוב שגם הנגוב מן המצוה רמ"א   נטילה משום דפעמים שאין ידיו נקיות 

 ואם שכח לברך עד אחר נגוב מברך אחר כך. .עובר לעשייתן ומקרי

 וינגבם היטב קודם שיבצע שהאוכל בלי נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא

 



והנה הט"ז מחמיר אף לאחר הניגוב ששוב לא יברך ואף דלמעשה אין לנהוג כן דרבו : משנה ברורה

וע"כ יש ליזהר במה שנוהגין איזה  לכתחלה יש ליזהר בזה מאדהאחרונים שמסכימים עם הרמ"א מ"מ 

 אנשים שאומרים שאו ידיכם וממשיכין הדבר מלומר ענט"י עד לאחר הניגוב שלא כדין עושין כן:

 

 , כתב הב"י דהיינו משום דמים הראשונים ששופך על ידיו טמאים הם שנטמאו מחמת ידיו -'לחם טמא' 

צריך להעביר את הראשונים לגמרי ע"י  ואף דשופך מים שניים לטהר המים כדאיתא שם מ"מ לכתחלה

 ניגוב ורש"ל כתב דעיקר הניגוב הוא משום נקיות דכשידיו לחים ממי הניגוב יש בו משום מיאוס 

שמסתפק אם דוקא חלוקו או  כתב המ"א בשם התשב"ץ לא ינגב ידיו בחלוקו שקשה לשכחה ועיין בפמ"ג

בשופך רביעית בבת אחת על שתי ידיו או על כל יד ויד בפני )כתב הב"י(              כל בגדיו במשמע: 

ורש"ל חולק על זה דס"ל דעיקר הניגוב שתקנו הוא  ,עצמו דקי"ל נמי דהמים טהורים הם אין צריך ניגוב

 .לא משום מיאוס וכנ"ל וא"כ מה לי רביעית בבת אחת או

 

 הכלי: (3

 : אין נוטלים לידים אלא בכלי...   צריך שיבואו המים מכח נותןשולחן ערוך 

 

 שעת דחק: (4

ידיו במפה ואוכל  אם אין מים מצויים לפניו ברחוק יותר מארבעה מילין ולאחריו מיל יטול: שולחן ערוך

 פת או דבר שטיבולו במשקה )או אוכל על ידי כף(.

ומסתברא דכשהוא נוסע בגמלא פרחא ]כגון על פאס"ט[ אין חושבין לפי אורך הדרך אלא  הלכה:-באור

 לפי חשבון הזמן של הילוך ד' מילין לאדם בינוני שהוא שיעור ע"ב מינוטי"ן

 

 העושה צרכיו ורוצה לאכול: (5

העושה צרכיו ורוצה לאכול יטול ב' פעמים על הראשונה מברך אשר יצר ועל השניה מברך : ערוך-שולחן

 על נטילת ידים

 

דאם יטול פ"א ויברך מתחלה אשר יצר ואח"כ על נט"י הוי הפסק בין הנטילה לברכתה  משנה ברורה:

ה פוסקים ודע דיש כמ. ואם יברך מתחלה ענט"י ואח"כ אשר יצר הוי הפסק בין ברכת נטילה להמוציא

 .שס"ל דאשר יצר לא הוי הפסק בין ברכת נטילה להמוציא

 

 הפסק בין נטילה להמוציא: (6

יש אומרים שאין צריך ליזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא ויש אומרים שצריך ליזהר  שולחן ערוך:

 וטוב ליזהר


