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 המשך הלכות נטילת ידים

–
 

    




)ז"י  בלע"  סטורטפירוש  (
)פת  עשויה  עם פירוש  

)  צוקארו  ושקדים  ואגוזים 
 


 


 


) דהיינו

)  יין  דבש  שמן  חלב  טל  דם  מים


ואפילו  אינו :  הגה
מטבל רק ראש הירק או הפרי אפילו הכי יטול 

 :)בית יוסף(בלא ברכה 


ודוקא  שנוטלן  בתורת  חיוב  אבל  אם :  הגה
טלן  משום  נקיות  שלא  היו  ידיו  נקיות  מותר נו

.  )ק"הגהת  סמ(



 


 ):ע"ועיין לקמן סימן ק(






ואם  לא  הסיח :  הגה

אם  נגע .  )דברי  עצמו(דעתו  יטול  בלא  ברכה  
באכילתו  במקומות  המטונפות  בגופו  יחזור 

. )ג"ב  וקצ"א  סימן  קצ"תשובת  רשב(ויטול  ידיו  
ושם ,  כפול  לקמן(ד  "  קסועיין  לקמן  סימן

 ):נתבאר דצריך גם כן לחזור ולברך


 




 

) פירוש

)  ביצה וחצירביעית  הלוג דהיינו שיעור



 







גם  יכול :  הגה
לברך  עליהם  קודם  נגוב  שגם  הנגוב  מן 

הגהות  אשירי (המצוה  ומקרי  עובר  לעשייתן  

ואם  שכח  לברך  עד  אחר  נגוב .  )פרק  קמא

 :מברך אחר כך


 







 

–
 


)כלים פירוש  

)  רפש  בקר  ועפרעשויים  מ



    



 






 


     




    


 




     




)בגד פירוש  
)  ז"ו  בלע"פילטר,  קשה






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 

     










וכל  שכן  כלי  שיש  בו  ברזא  למטה :  הגה
טור (הואיל  ומתחלה  נעשה  לקבל  על  ידי  כך  

 :)ובית יוסף
     








הגה :

ונהגו  להקל  כדברי  רבינו  תם  אבל  הסברא 
הראשונה  היא  עיקר  ולכן  יש  להחמיר 

 :לכתחלה



















   






    





אין  ליטול  ידיו  מאותן  אבנים :  הגה

הקבועים  לכותל  ועשה  להם  בית  קבול  וברזא 

אבל  אם  היו  כלי  תחלה  וחברם  לכותל  נוטלין 
 :)אגודה פרק המוכר בית(ממנו 

      
     



     



 








) ז"ה  בלע"ספינ,    דבר  סותם  הנקבפירוש(



 



 




ואיכא  מאן  דאמר  דקטן  פחות מבן ששה דינו (

 :) דברכות'הגהות אשירי פרק ב() כקוף
)ז"ה  בלע"סימיא,    מין  חיהפירוש (

     
) ומכל  מקום
 ):יש להחמיר


) וכוונת  נותן  נמי  מועיל  אפילו

תרומת ()  לכתחלה  אפילו  שלא  כוון  הנוטל  כלל

 :)י"הדשן סימן תק








 ):ויש להחמיר לכתחלה(
)נמשכים פירוש  

)  והולכים  שאינם  מכונסים
 

    



    
 




 


 


 


    ) ויש  אומרים

, דמברכין  על  טבילת  ידים  או  על  שטיפת  ידים
ג "טור  ומרדכי  פרק  אלו  דברים  וסמ(וכן  עיקר  

 :)ואגור

–
 



 







)ככרות פירוש  

)  לחם
     



) והוא  הדין  מים  שהנחתום  מדיח
בית  יוסף ()  ידיו  בהם  מן  הבצק  הדבק  בידיו

 :)בשם רבינו ירוחם




    

 


)    שתיית  הכלב  נקרא  לקיקהפירוש(



 



 


)כל  שכריסו  של פירוש  

 ) תינוק נכוה הימנו



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               













 




    

 










 


   )תולעיםפירוש   (
 ונראה  דוקא  אם

 :'ריסקן דלא עדיף משלג וכו
      





)טור()  וכל  ספק  טהרה  בידים  טהור( 



מי  שלא  נטל  ידיו  ונגע  במים :  הגה

ים לא  נפסלו  אותן  מים  לנטילה  ולא  מיקרי  מ
טמאים  אבל  אסור  לרחוץ  ידיו  ממים  שנטל 

 :)ט"תרומת הדשן סימן רנ(בהם חבירו כבר 
    )פירוש 

)  המים  הנקפים  מרוב  הקור
     

) עיין

).  'א  סעיף  ל"ביורה  דעה  סימן  ר







)לשבחפירוש    (
) ויש  אומרים  דוקא

. )דבריםמרדכי  פרק  אלו  ()  יין  לבן  אבל  אדום  לא


) וכל  שכן

דמותר  ליטול  ידים  בשעת  הדחק  בשכר  או 
הגהות ()  במי  דבש  המבושלין  דעיקרן  מים

 :)אשירי


 




















)  הדיןוהוא  (



 




 










 
–

 


    





ומשום  הכי  לא  נהגו  לנקר  הטיט  שתחת :  הגה

הצפרנים  לנטילה  משום  דהוי  כמיעוטו  שאין 
הגהות (יד  כי  אין  מקפידין  על  זה  לנטילה  מקפ

  אבל  אם )ק  והגהות  אשירי  פרק  אלו  דברים"סמ

היה  מקפיד  הוא  צריך  לנקרן  וכן  עיקר  ואפשר 
שנהגו  להקל  בחציצה  לענין  נטילה  כי  יש 

אומרים  שאין  שייך  חציצה  לנטילה  אבל 
 :העיקר כסברא הראשונה















) גלדי  מכה  שעל  ידיו  אם  אינו
 ):מקפיד עליו אינן חוצצין ספר התרומה


)בית  יוסף( 


    

)ש  פרק  תינוקת"הרא( .



 


     


 
–

 
) דהיינו  ראשי

)  אצבעותיו
הגה :

והוא  הדין  אם  משפילן  מתחלת  הנטילה  עד 

סופה  דשפיר  דמי  רק  שיזהר  שלא  יגביה 
תחלה  ראשי  אצבעותיו  ואחר  כך  ישפילם  דאז 

רק  ויחזרו  ויטמאו  הידים יצאו  המים  חוץ  לפ
.  )י  בן  חביב"בית  יוסף  בשם  מהר(




)ויש חולקים בזה( .




) יש  אומרים  דאם  שופך  על

  פעמים  אין  צריך  ליזהר  בכל  זה  וכן 'ידיו  ג

אגור  בשם  אור  זרוע  והגהות  אשירי ()  נהגו  להקל

 :)ה"פרק כ



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               










והוא :  הגה
הדין  אם  היו  לו  מים  רבים  רוחץ  תחלה  מעט 

כדי  להסיר  הלכלוך  ואחר  כך  שופך  רביעית 
  הנוטל  ידיו .כאחד  ואין  צריך  מים  שלישים

א  מהלכות "מיימוני  פרק  י(צריך  לשפשפם  זו  בזו  

 :)ש פרק כל הבשר"ג והרא"מקואות וכל בו וסמ




     




     
 

     

     










      
    

     



אם  נגע  בהם  אחר  שלא  נטל  ידיו  בעודן  לחות 

מן המים צריך לנגבם ולחזור וליטול שהרי זה 
טמאם  על ידי המים שעליהם לכך צריך ליזהר 

כששופך  מים  שלישית  שהם  שניים  לבד 
יגע  יד  בחברתה  עד מהראשונים  שלא  

שישפוך  גם  זה  על  השניה  או  שישפוך 
מתחלה  על  שתיהן  כאחד  ואם  נטל  כל  יד 

 :מרביעית אין צריך לכל זה












 


 )נתיעץפירוש    ( 


    

     







וכל  שכן :  הגה

  בידו  ששפך  עליה  פעם  אחד ליזהר  שלא  יגע
מרדכי (לידו  השנית  ששפך  עליה  שתי  פעמים  

 :)פרק אלו דברים




 

)פירוש 

כדי  לנגבה  ולפיכך  לא  נטמא  ידו  מה  שאין  כן 
)    בראשו  שחיכך'ד  סעיף  ב"בסימן  קס









 







 

)פירוש 

)  ז"ו  בלע"אינגונט






נוטלים  מים  ראשונים  בין  על  גבי  כלי  בין  על 

 :)טור(גבי קרקע 

–
 



     

)או אוכל על ידי כף:( 





)כלי פירוש  
)  ז"ק  בלע"פירי,    שיניםשיש  לו

) ואסור  להאכיל  למי  שלא  נטל
י "הר()  ידיו  משום  לפני  עור  לא  תתן  מכשול

 :)סוף פרק אלו דברים

–
 




)טור()  ולא  יטנפם( .


והא  דמהני  תנאי :  הגה

דוקא  בנטילה  שאינה  צורך  אכילה  דומיא 
דנטילת  שחרית  אבל  אם  נוטל  לצורך  אכילה 

בית  יוסף  בשם (לא  מהני  תנאי  באותה  נטילה  

 :)י"הר


    

    
ובמקומות  המטונפים  שיש  בהם  מלמולי (

, )ה"ן  סימן קנ"תשובת  הרמב()  זיעה
 

–
 









 




 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

 
–

 



 ואם  שהה  כדי  הילוך

תוספות  פרק  אלו (ב  אמה  מקרי  הפסק  "כ

 :)נאמרים
–

 
) ובפת

דידן  יש  לבצוע  בצד  הפת  ויחתוך  מעט  מצד 

  מהלכות 'הגהות  מיימוני  פרק  ז()  העליון  והתחתון

.  )ברכות

      







ובשבת  לא  יחתוך  בככר  עד :  הגה

אחר  הברכה  כדי  שיהיו  הככרות  שלימות 
ומכל  מקום .  )תוספות  ומרדכי  פרק  כיצד  מברכין(

. )מרדכי(ח  וחתך  כמו  בחול  אינו  מזיק  אם  שכ
ונראה  הא  דלא  יבצע  יותר  מכביצה  היינו 

דוקא  בחול  ואוכל  לבדו  אבל  בשבת  או 
שאוכל  עם  הרבה  בני  אדם  וצריך  ליתן  מן 

הפרוסה  לכל  אחד  כזית  מותר  לבצוע  כפי  מה 
 :ד"ועיין לקמן סימן רע. שצריך לו

) ואם  רבים
נו  לבם  לשמוע  ברכה  ויענו  אמן מסובים  יכוו

. )אור  זרוע()  והמברך  יכוין  לאמן  שאומרים
 

 









 


)י  כל  דבר  הנאכל  עם  הפת"פירש  רש (





ומכל  מקום  מצוה :  הגה

להביא  על  כל  שלחן  מלח  קודם  שיבצע  כי 

השלחן  דומה  למזבח  והאכילה  כקרבן  ונאמר 
בית  יוסף  בשם  שבלי (על  כל  קרבנך  תקריב  מלח  

תוספות (  והוא  מגין  מן  הפורעניות  )הלקט

ועיין  לקמן  סוף .  והגהות  אשירי  פרק  כיצד  מברכין

 :)ע"סימן ק



    




ומכל :  הגה
והא .  )וכל  ב(מקום  לכתחלה  לא  יפסיק  כלל  

דאם  שח  דברים  בטלים  צריך  לחזור  ולברך 
היינו  דוקא  ששח  קודם  שאכל  הבוצע  אבל 

אחר  כך  לא  הוי  שיחה  הפסק  אף  על  פי 
שעדיין  לא  אכלו  אחרים  המסובים  כבר  יצאו 

כולם  באכילת  הבוצע  כי  אין  צריכים  כולם 
לאכול  מן  פרוסת  הבוצע  רק  שעושין  כן 

 :)רוקח ואור זרוע(לחבוב מצוה 


    




 



 


 




 


) או  בעל
,  )טור()  הבית  עם  בני  ביתו  דהוי  כהסיבו







     






 


     



    



 


    
 


הן  כהן  מצוה ואם  הם  שוים  ואחד  מ:  הגה

להקדימו  ואם  הכהן  עם  הארץ  תלמיד  חכם 

קודם  לו  ואם  הכהן  גם  כן  תלמיד  חכם  אלא 
שהוא  פחות  מן  השני  טוב  להקדימו  אבל  אין 

מרדכי  פרק (א  "ועיין  לקמן  סימן  ר.  חיוב  בדבר

.  )א"ה  בשם  רשב"בני  העיר  בית  יוסף  סימן  קל


) והמברך  יאמר  תחלה

אור  זרוע  ובית  יוסף  בשם ()  ברשות  מורי  ורבותי

 :)שבולי לקט


) אבל  מותר  לתת  לכל  אחד  חלקו
קודם  שיאכל  הוא  והם  ימתינו  עד  שיאכל 

.  )תוספות  ומרדכי  פרק  שלשה  שאכלו()  הוא



     



 


 



 




) פרשה  ציון
בידיה  רמז  לפרוסת  המוציא  שנותנין  בידו 

בית  יוסף  ואבודרהם  בשם ()  בשעת  אבילות

 :)א" מהלכות ברכות ותשובות הרשב'ם פרק ז"רמב





 






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               



     

הגה :
ויש  לאכול  הפרוסה  שבצע  עליה  קודם 

שיאכל  פת  אחר  שתהא  נאכלת  לתאבון  והוא 
אגור  ובית  יוסף  בשם  שבולי (משום  חבוב  מצוה  

 :)לקט

–
 




)לחם  שאינו  נקיפירוש    (

   


וכל :  הגה
זה  כשרוצה  לאכול  משניהם  אבל  אם  אינו 

רוצה  לאכול  אלא  מאחד  יבצע  עליו  ואין 
עליו לחוש  לשני  אף  על  פי  שחשוב  או  חביב  

 :)ב"תרומת הדשן סימן ל(







 
    


    


הגה :

ולא  יבצע  ממנה  במקום  שהיתה  דבוקה 
בחברתה  ששם  נראית  כפרוסה  אלא  יבצע 

 :)ל"מהרי(ממקום השלם שבה 






 












  









ודוקא :  הגה

שחביב  עליו  אותו  פת  אבל  אם  אינו  חביב 
כוכבים  אינו עליו  בלא  איסור  פת  של  עובד  

 :)ב"תרומת הדשן סימן ל(צריך להקדימו 
















 
     

   







) ויש  אומרים  שזה

  אלא  אם  כן  יש  בהם  הרבה נקרא  פת  גמור
ך "תבלין  או  דבש  כמיני  מתיקה  שקורין  לעקי

) שכמעט  הדבש  והתבלין  הם  עיקר  וכן  נוהגים
.  )ם"י  וערוך  וכן  יש  לפרש  דעת  רמב"רש(



    




 












    
    

 



 























)ד  כמה  שיעור "ועיין  לקמן  סימן  קפ

 ):אכילה לברך עליה ברכת המזון



) פירוש  כאילו  אמר  תואריתא

)  לומר  תואר  הלחםכ


 
)אדום (





 
)שת  הקמח פירוש  לי

)  במים


     



  ) פירוש  עיסה  שלשוה
)  ועשאוה  כמין  ספוג

)ונהגו  להקל .(



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בדאית  ביה :  הגה(

 )לשון  הטור  והפוסקים(לאחר  אפיה  תואר  לחם  
ן "אבל  אי  לית  ביה  תואר  לחם  כגון  לאקשי

לי  עלמא  אין  מברכין שקורין  ורומזליך  לכו
  ברכות  דלא  מיקרי 'עליהם  המוציא  ולא  ג

ך  מקרי  תואר "א  וקרעפלי"לחם  אבל  פשטיד
  ואין  לאכלם  אלא אם )מרדכי  פרק  כל  שעה(לחם  

וכל  זה  לא .  כן  בירך  על  שאר  הפת  תחלה
מיירי  אלא  בעיסה  שאין  בה  שמן  ודבש 

וכיוצא  בו  אלא  שמטוגן  בהן  אבל  אם  נילוש 
  אצל  פת  הבאה בהן  כבר  נתבאר  דינו

 ):בכיסנין

 ) פירוש  כמין  פת  חולטין  אותו
)  ברותחין

וכן  דבר :  הגה
שבלילתו  רכה  שאפאו  בתנור  בלא  משקה דינו 

כפת  ומברך  עליו  המוציא  ושלש  ברכות  וכן 
תוספות (אם  אפאו  באילפס  בלא  משקה  

 'ם  פרק  ו"ה  ורמבן  פרק  כל  שע"ש  והר"והרא

ומעט  משקה .  )מהלכות  חלה  ושאלתות  וטור

שמושחין  בו  האילפס  שלא  ישרף  העיסה  לא 
  מהלכות 'הגהות  מיימוני  פרק  ג(מיקרי  משקה  

אבל  דבר  שבלילתו  רכה  וטגנו ,  )ברכות
תוספות (במשקה  לכולי  עלמא  לאו  לחם  הוא  

 :)י פרק כיצד מברכין"ן ור"ש והר"והרא

 
     

     
    







 
    





 



ודוקא  שאפאו  בתנור  בלא :  הגה

משקה  אבל  אם  אפאו  במחבת  במשקה  אין 

לברך  עליו  ואין  לאכלו  רק  תוך  הסעודה  כמו 
 :)דעת עצמו(שנתבאר 


 

–
 







) ודוקא

לשמש  אבל  לאחר  שבסעודה  מותר  ליתן  בכי 
.  )י  סוף  פרק  אלו  דברים"הר()  האי  גונא


 

 

)י סוף פרק אלו דברים"הר( 

)כל (







     

שנים  שהיו :  הגה
אוכלין  ביחד  השמש  אוכל  עמהם  בלא  נטילת 

ועיין  לקמן  סימן .  רשות  כדי  שיצטרפו  לזימון
 :א"ע סעיף כ"ק

–
 


    )פירוש 

)  ז"י  בלע"שטארנודאר 




ואם  לא :  הגה

שפשף  אינו  נוטל  כלל  אם  לא  נגע  במקום 
בל  אם  עשה  צרכיו  ודאי  צריך  נטילה טנופת  א

.  )  דברכות'הגהות  אשירי  פרק  ב(


    )פירוש ,
) שמתטרפת  ומתבלבלת דעתו


והא :  הגה

יה  היינו  בתוך  הסעודה דבעינן  נטילה  לשת
דחיישינן  שמא  יאכל  אבל  בלאו  הכי  אין  צריך 

י "י  סוף  פרק  אלו  דברים  ורש"הר(נטילה  לשתיה  

 :)פרק אמר להם הממונה

     

    


 
    

    
    


 


 


 
)כעסן  או  רגזןפירוש   (

 


 ) הרי(



מיהו  כוס  קטן  מאד  מותר :  הגה

וכן  גדול  מאד ,  )בית  יוסף(לשתותו  בבת  אחת  
 :)דברי עצמו(בשלשה או ארבעה פעמים 


ולא :  הגה

יאכל  דרך  רעבתנות  ולא  יאחוז  המאכל  בידו 

 :)טור(אחת ויתלוש ממנו בידו השניה 
 



 




 


     






     

)פירושדברי  עצמו  ל 

 )הטור


 


)מטרידפירוש    (



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 


 


 




 





 





 





 






ול  מלח אחר  כל  אכילתך  אכ:  הגה
ולאחר  כל  שתייתך  שתה  מים  וכמו  שיתבאר 

ונראה  לי  דוקא  שלא  היה .  ט"לקמן  סימן  קע
מלח  בפת  או  במאכלים  שאכל  וכן  שלא  שתה 

משקה  שיש  בו  מים  אבל  בלאו  הכי  ליכא 
וכן  נוהגין  שלא  ליזהר  באכילת  מלח .  למיחש

 :ושתיית מים אחר הסעודה מטעם שנתבאר

–
 













 



 

)החטה  הנקלפת פירוש  
)  ומבושלת




והנשאר  מן  הפת :  הגה
 :)בית יוסף(אחר כך אוכלים אותו 






    

 



 

–
 


    

ויש  אומרים  דמברך  עליהם :  הגה

ש "ד  והרא"א  בשם  הראב"הרשב(וכן  נראה  עיקר  

 'ם  פרק  ח"פרק  שלשה  שאכלו  וכן  דברי  הרמב

 :)מהלכות ברכות
     




 

–
 

     


)ט"עיין ביורה דעה סימן פ:( 
    

    
)ז"ועיין יורה דעה סימן קט:( 







  ויש  שאמרו:  הגה 

שאמצעיים  צריכים  דוקא  מים  מה  שאין  כן 
בית  יוסף  בשם (א  "באחרונים  כדלקמן  סימן  קפ

 :)אורחות חיים

–
 


 

אפילו :  הגה

ד  מברכין  ובית י  פרק  כיצ"הר(מברכה  ראשונה  

 :)יוסף בשם הפוסקים


 
 

 
 

 
 

 
 


