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 ב"סגליון ק

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

דבר שטיבולו במשקהות הלכ

 :נושאי השיעור

ם. פירות שנשטפו לצורך ניקיון. נרטבו מלחלוחית דין "דבר שטיבולו במשקה". אם יש מקום לסמוך על המקלים שלא ליטול ידיה

נטילה לנוגע במים בידיו. עוגה שנרטבה מעט. עוגות דבש, בקלאווה וכדומה. הפסק בדיבור בין הנטילה לאכילה. נטילה שבמקרר. 

לה על שיפוד לשניצלים מטוגנים. שמן זית המעורב בשמנים אחרים. טעה ובירך "על נטילת ידים". פרי רטוב פחות מכזית. נטי

 .ינו נוגע במקום הרטובם אבשר. מרק ואורז עם רוטב. א

 

 ביאור דין "דבר שטיבולו במשקה"

 מה הפירוש דין "דבר שטיבולו במשקה"?א. שאלה: 

"דבר שטיבולו במשקה" פירושו הוא כל תשובת הרב: 

מאכל )פרי, ירק או כעכים וכל מאכל אחר( שרטוב כולו או 

כלים אותו, צריך ליטול את ידיו. אפילו מקצתו, קודם שאו

חייב  –בין שהאדם נוגע במקום הרטוב ובין שאינו נוגע שם 

 ליטול ידיו.

כיצד סדר הנטילה? כפי סדר נטילת ידים לסעודה. ממלאים 

את הספל, נוטלים שלש פעמים ברציפות את יד ימין, ולאחר 

מכן שלש פעמים ברציפות את יד שמאל. מנגבים את הידים, 

 יברך ברכת "על נטילת ידים".אך לא 

 אינו נוגע במקום הרטוב

אדם שאוכל פרי רטוב ונזהר לא לגעת במקום ב. שאלה: 

 הרטוב, האם צריך ליטול ידיו?

מבואר בשלחן ערוך )סי' קנח ס"ד(, שאפילו תשובת הרב: 

 אין ידיו נוגעות במקום המשקה, צריך ליטול ידיו.

 אם יש מקום להקל

והגים ליטול ידים לדבר שטיבולו יש שאינם נ. שאלה: ג

 במשקה, האם יש סימוכין לכך בהלכה?

בגמרא במסכת פסחים )דף קט"ו ע"א( אמרו תשובת הרב: 

שכל שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידים. וכך פסקו רוב 

אמנם וככל הראשונים, וכתבו שצריך לברך על הנטילה. 

 ( ומהר"ם מרוטנבורג )הובא בטורדעת התוספות )ד"ה כל

העיקר להלכה כרוב  שאין הדין נוהג כך בזמן הזה,סי' תע"ג( 

הראשונים, שצריך ליטול ידים. ומכל מקום כתב מרן בשלחן 

 .1ערוך )סימן קנ"ח ס"ד( שאין לברך, שספק ברכות להקל

                                                             
פוסקים בלבד כותבים שאין לברך ולעומתם יש אפילו אם שני  1

מברכים, מפני  הלכה היא שאיןה –מאה פוסקים שכתבו לברך 
אלקיך לשוא" הוא חמור  שהאיסור של "לא תשא את שם ה'

מאד. רבותינו אומרים שבשעה שהקב"ה אמר "לא תישא את 
 ,ארבע מאות פרסההזדעזע כל העולם  –שם ה' לשוא" 

יכול להזכיר ולשאת שם שמים  מהאפשרות שהאדם חלילה
 לשוא.

לכן כל כך מחמירים באיסור הזה, עד כדי כך שבכל פעם שיש 
ספק האם צריך לברך או לא, אפילו אם הספק אינו שקול, כי 
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אמנם יש חושבים שנטילת ידים זו חומרא בעלמא ואינה מן 

יניהם הדין, )אולי מפני שנוטלים ידים ללא ברכה, נדמה בע

שאין בזה חיוב מן הדין, רק חסידות(, וזה מה שגורם להם 

 לא ליטול ידים בכלל.

מרן הגר"ע יוסף כתב על כך בהליכות עולם )ח"א עמוד 

ש"ל(: אודיע נאמנה, אשיחה וירווח לי, כי רבים שגו להקל 

לגמרי בדין טיבולו במשקה, שכנראה רצו לסמוך על דברי 

מת דעת רוב הראשונים, התוספות שמקלים בזה. אולם בא

ופסקם מרן בשולחנו הטהור )סי' קנ"ח ס"ד(, שאוכל 

ח"ב מטה יוסף  לו במשקה צריך נטילת ידים. ובשו"תשטיבו

כתב מילים חריפות על המקילים בזה, )סי' י"ח אות י"ט( 

שהמיקל לאכול דבר שטיבולו במשקה בלי נטילת ידים, הוא 

, סוטה דף ד' )עדיות פ"ה מ"ובכלל מה שאמרו רבותינו 

"המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם )בר מינן( ע"ב( 

אמנם יש שכתבו  ]וע"ע בכה"ח אות כ"ה[. וחייב נידוי".

שמנהג העולם לא להיזהר בזה, אבל כבר כתב הרב שיירי 

( שבמקומותינו כולם נוטלים הגהב"י סק"גכנסת הגדולה )

ל בזה ידים ורק אין מברכים, וכמו שפסק מרן. ולכן המיק

 אינו אלא מן המתמיהים, שכולם צריכים להיזהר בדבר הזה.

והראיה לכך, שכולם בליל הסדר נוטלים ידיהם לפני אכילת 

הכרפס, וזה מפני שמטבילים אותו במשקה, וכתבו 

האחרונים שאדם שלא נוטל ידים כל השנה לפני אכילת דבר 

שטיבולו במשקה, ראוי לשאול אותו בליל הסדר "מה 

לילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אתה לא נשתנה ה

נוטל ידים ואילו עכשיו אתה כן נוטל ידים". )עי' בט"ז סי' 

תעג סק"ו, ובס' שבח פסח להגאון בעל שו"ת זרע אמת, בדף 

 ב' ע"ב(. ולכן חשוב להקפיד בענין הזה.

כפי שהזכרנו, לרוב הפוסקים צריך גם לברך על הנטילה, 

אבל מכל מקום בודאי שחייב אלא שלמעשה לא מברכים, 

                                                                                                    
שני פוסקים כותבים לברך ולעומתם יש מאה שכתבו שלא לברך 

 לא מברכים. –
"אחרי רבים להטות",  -יש מצוה ללכת אחר רוב הפוסקים 

באמת מקיימים את המצוה, אבל בלי ברכה מחומר איסור ו
 הזכרת ה' לבטלה. 

כי הוא  להקפיד בכך, ומי שמיקל אין לו על מה שיסמוך,

 עושה בניגוד לדעת מרן השולחן ערוך ורוב ככל הראשונים.

 פירות שנשטפו לצורך ניקיון

פירות ששטפו אותם לצורך ניקיון בלבד, האם . שאלה: ד

 צריך ליטול ידים קודם אכילתם?

 ו.צריך ליטול ידיתשובת הרב: 

אין חילוק והבדל מה הסיבה שהפירות רטובים, וגם אם 

שטפו אותם לצורך ניקיון, כל זמן שהפירות רטובים צריך 

ליטול ידים קודם אכילתם. וכ"כ המשנה ברורה )ס"ק י"ב( 

שאותם שמשקעים פירות במים לנקותם חשיב טיבולו 

 במשקה.

אבל אם ניגב את הפרי, למרות שקודם לכן הפרי היה רטוב, 

כיון שכעת הפרי יבש ואין טיבולו במשקה, אינו טעון נטילה. 

 .)סוד"ה וכתב רי"ו( כך מבואר בבית יוסף

יש חסידים שכאשר יש להם פרי רטוב אינם מנגבים אותו, 

כי לכאורה אם ננגב ולא ניטול ידים, הרי הוא כמשתמט 

ממצוה דרבנן שתיקנו ליטול ידים. אבל בשו"ת שבט הלוי 

ות ג'( כתב שהוא מותר גמור, כי חז"ל לא ח"י )סי' ט"ו א

גזרו נטילה על פרי יבש כלל, ואפשר לכתחילה לנגב את 

 הפרי ולא צריך ליטול ידיו. 

ואדרבה יש עדיפות לנגב את הפרי קודם האכילה, כי 

כשאדם נוטל ידיו קודם אכילת הפרי הרטוב, הרי הוא מכניס 

ברכה, ראשו במחלוקת הפוסקים אם צריך ליטול ידיו עם 

 לכל הדעות אינו צריך לברך.  -וכאשר הפרי יבש 

 ומכל מקום בודאי שאין איסור לנגב את הפרי קודם האכילה.

 פירות שנרטבו מלחלוחית שבמקרר

פירות שרטובים מהלחלוחית שבמקרר, האם . שאלה: ה

 קודם אכילתם צריכים ליטול ידים?

 אין צריך ליטול ידים. תשובת הרב: 

נה ברורה מהדורת דרשו שהביאו ובאמת ראיתי במש

שבספר ארחות רבנו )ח"ג עמוד רי"ט( היה מסתפק בזה, 

 ולכן נהג להחמיר והיה נוטל ידיו. 

אבל הגרי"י פישר בשו"ת אבן ישראל שכתב שאין על המים 

 הללו שם משקה, אלא זיעה, ואינם מצריכים נטילת ידים.
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ו ( דן באדם שאין להגרש"מ עמאר בשו"ת שמע שלמה )ח"ט

מים אך יש לו בקבוק קר, וכשבקבוק קר פוגש אויר שבחדר 

את לאסוף מצטבר עליו כמין נוזל, והוא דן האם אפשר 

וליטול בהם ידיו למים אחרונים. ושם  2הנוזלים הללו לכוס

 העלה שהוא נקרא משקה, כי זה טל במהותו.

הרי מה זה טל? כאשר דבר קר נפגש עם חום נוצר טל, וזה 

כן גם הנוזל שעל הבקבוק הוא טל, ואפשר הטל הטבעי, ול

 ליטול בו מים אחרונים.

שנינו שלחלוחית שעל קירות של  אמנם במסכת מכשירין

בתים ומערות, אין עליה שם של מים, וגם אם המקום טמא 

ם של מים, כגון אין הלחלוחית נחשבת למים. אבל לטל יש ש

 בבית המרחץ. האדים שיש

לחלק בין אותם הכתלים,  אולם בשו"ת שמע שלמה שם כתב

שהם לא נפגשים עם קור, אלא זו לחלוחית טבעית 

אבל אם שמתמצית מתוך הכתלים, ולכן אין לה שם של מים. 

של החדר, הרי זו למעשה  יש חפץ קר שפוגש באויר החם

 צורת הטל הטבעית שנעשית כל בוקר, ולזה יש שם של מים.

אים את ולכאורה הוא הדין בנידון שלנו, שכאשר מוצי

הפירות מהמקרר ונהפך עליהם לחלוחית, זה למעשה טל 

 טבעי והוא משקה גמור.

( הביאו יח )סי' קנח הערה מהדורת דרשו במשנה ברורה

בשם הגר"י פישר בשו"ת אבן ישראל ח"ח )סי' י"ג( הנ"ל 

שפירות שהוציאו מהמקפיא ויש עליהם רטיבות, אין על מים 

ים. אבל המעיין בספרו אלו שם משקה, ואין צריך נטילת יד

אבן ישראל יראה שלא דן בדיוק לגבי אותו דין שבמשנה 

ברורה דרשו דנו בו, אלא כתב שפירות שבפריזר שנעשה 

עליהם כפור, ולאחר מכן יצאו החוצה והכפור נמס ונעשה 

 למים, אין דינו משקה כדין זיעת הבתים.

ובאמת הטעם הזה אינו שייך לגבי פירות שהוציא מהמקרר, 

שבזמן שהפירות היו במקרר לא היה עליהם לחלוחית, אלא 

רק כאשר יצאו מהמקרר הצטבר עליהם לחלוחית מאויר 

                                                             
 דוקא לאסוף, אבל לא להניח את הידים על הבקבוק. 2

החדר. ולכן טעמו הראשון של הרב שם לא מועיל לגבי 

 הנידון שלנו.

אבל הרב מוסיף שם עוד שני טעמים, שכיון שהמשקה בא 

לאוכל הוא חשוב כאוכל. ועוד כתב טעם נוסף והוא הטעם 

יקרי, שהמשקים הללו לא עדיפים ממי גשמים, שהגמרא הע

)ב"ב טז.( אומרת שצריך שיחשיבו אותם למשקה, וכאן 

 ודאי שלא היה נח לו במשקה שעל האוכל.

לפי זה יוצא שאדם שהוציא פירות מהמקרר, ולאחר 

שהוציאם נוצר עליהם לחלוחית, הוא טל, ואם נוח לו באותה 

הפרי על ידי אותה לחלוחית, )וכגון שמנקה מעט את 

לחלוחית(, הוא נחשב למשקה ועליו ליטול ידים. אבל אם 

 לא נוח לו מכך, הורה הגר"י פישר שאין צריך נטילת ידים.

 נטילה לנוגע במים בידיו

אדם שמניח את ידו תחת הברז ושותה מים, האם . שאלה: ו

צריך ליטול ידיו? וכן מי שרוצה לבדוק את חום החלב כדי 

לחלב ולאחר מכן  תינוק, ומכניס את אצבעולתת בקבוק ל

 , האם צריך נטילת ידים?מוצץ אותה

)סי' קנ"ח ס"ו(: בשלחן ערוך כתב מרן תשובת הרב: 

השותה, אין צריך ליטול אפילו ידו אחת. דהיינו, שאדם 

 השותה מים אינו צריך ליטול ידים כלל.

על אדם ששותה מים  ן,לכאורה אפשר להבין שכוונת מר

אדם שאוכל בכמו דינו החידוש הוא שלא נאמר שבכוס, ו

פרי רטוב, שגם אם אינו נוגע במקום הרטוב צריך נטילת 

ידים שמא יגע במקום הרטוב, והיינו אומרים שהוא הדין 

כאן, שאפילו אם שותה בכוס ולא נוגע יתחייב בנטילת ידים, 

אדם לעולם ומרן מחדש לנו שאינו צריך ליטול ידיו. אבל 

 יתחייב גם הואונוגע במים ושותה,  תחת הברז שמושיט ידו

 בנטילת ידים.

, בידואפילו על אדם ששותה מהנהר אבל האמת שכוונת מרן 

שנוגע בידו , שאף על פי והוא הדין כאשר שותה בידו מהברז

 אינו צריך ליטול ידיו. ,במים

שבדרך כלל אדם שותה בכלי, ממילא אין  והטעם, משום

גם כאשר נוגע בידיו, אינו צריך דרכו לגעת במשקה, ולכן 

 )משנ"ב ס"ק כ"ז(. ליטול ידיו.
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והוא הדין כאשר אדם נוגע בידו בחלב כדי לדעת את החום 

, עשלו בשביל לתת אותו לתינוק, ואחר כך מוצץ את האצב

 )וכ"כ במשנ"ב סוף ס"ק יב(. צריך נטילת ידים. ם כןג

ם מכניסיאנשים . כאשר חשובהלעורר נקודה  עם זאת, יש

ולאחר מכן בחלב,  האצבע נרטבתואת היד לתוך החלב 

ותה, האם צריכים מכניסים את האצבע לפה ומוצצים א

 ?לברך

כלל בגמרא במסכת ברכות )דף  יש בדין הזה מחלוקת. יש

אדם שרק כלומר ש"מטעמת אינה צריכה ברכה",  י"ד ע"א(

רוצה לטעום את התבשיל ולא כדי ליהנות ממנו, אינו צריך 

 לברך. 

וכך פסק מרן בשלחן ערוך )סימן ר"י ס"ב( הטועם את 

התבשיל אין צריך לברך, עד רביעית. ואפילו אם בולעו. ויש 

אומרים שאם הוא בולעו טעון ברכה. וכתב הרמ"א, שספק 

ברכות להקל, ואין לברך אפילו אם בולע. ומכל מקום, כתב 

המשנה ברורה )ס"ק י"ט( שאם בולע את מה שטעם, נכון 

 ליהנות בתורת אכילה, ויברך עליה. לכוין

מן הראוי שבמקום גם לגבי אצבע שרטובה בחלב, ולכן 

ינגב או ישטוף אותה. אבל מעיקר הדין,  ,למצוץ את האצבע

כיון שאין כוונתו ליהנות אלא עושה כן מפני שאין לו במה 

 לנגב את אצבעו, אינו צריך לברך.

 עוגה שנרטבה מעט

עוגה עם קפה, נשפך מעט ת צע אכילבאמאדם ש. שאלה: ז

ם כדי להמשיך ליטול ידי ועלימן הקפה על העוגה, האם 

אלא מעט בקצה רטובה  אינהמפני ששת העוגה, או באכיל

 ה?העוגה, אין צריך נטיל

עצם הדבר שאינה רטובה אלא מעט בקצה תשובת הרב: 

בשולחן ערוך  וכמבואראינה פוטרת מנטילת ידים. העוגה, 

צריך שאדם האוכל דבר שטיבולו במשקה, )סימן קנ"ח ס"ד( 

 .דיו נוגעות במקום המשקהאפילו אין ינטילה 

אבל יתכן שיהיה פטור מנטילת ידים מסיבה אחרת, וזה תלוי 

 בסוגי העוגיות.

ם שהדרך לטבל ויט או כעכים יבשיאם אדם אוכל ביסק

, עליו ליטול ידיו נרטב מעטאותם בקפה, אם הביסקוויט 

. אבל אם מדובר בעוגת שיירטבון לא התכואם אפילו 

שמרים וכדומה, שאין דרך לטבל אותה לעולם במשקה, גם 

והעוגה נרטבה מעט, הדין הוא שאין צריך ליטול  אירעאם 

ידים כדין דבר שטיבולו במשקה, מפני שזה דבר שאינו מצוי 

 ולא גזרו בו חכמים.

להלכה, שכל כך העיקר אמנם יש בדין הזה משא ומתן, אבל 

אינו  –ונרטב  היות רטוב, גם אם אירעשאין דרכו ל דבר

  טעון נטילת ידים.

 , בקלאווה וכדומהעוגות דבש

האם צריך ליטול ידים לפני אכילת בקלאווה . שאלה: ח

עוגת ומה הדין ב ש?שהן נוטפות דב הם,ועוגות כיוצא ב

וכן מה  ו בו?תפוח עץ שניכר בה התפוח עם המים שהתבשל

 רטובות? עוגות גבינהן בהדי

לא כל משקה מצריך נטילת ידים, אלא רק אם תשובת הרב: 

 הוא משבעת המשקים.

, שהם כידוע, סימנם של שבעת המשקים הוא "יד שחט דם"

 ראשי תיבות של יין, דבש, שמן זית, חלב, טל, דם ומים.

הדבש שמוזכר אינו דבש תמרים )סילאן(, אלא דבש 

כתוב "ארץ זבת אמנם בתורה )משנ"ב ס"ק י"ד(. דבורים. 

", ושם ודאי שהכוונה לדבש תמרים שהרי דבש ודבשחלב 

דבורים אינו בא מן הארץ, אבל הדבש של שבעת המשקים 

 הוא דבש דבורים.

תהיה מקור הגבינה הוא מהחלב, ולכאורה כל עוגת גבינה 

אין הכוונה על עוגה שהגבינה בלועה ) ת ידיםנטיל טעונה

עוגה  ילת ידים(, וכגוןשפשוט שאין צריך נטבתוך הקמח, 

גבינה, רואים שם חלק ניכר שכבה של שיש בה קצפת 

 טעונה נטילת ידים. גבינה, ועל זה יש לדון האם אכן

השאלה הזו היא גם על עוגת דבש, וכן בקלאווה ועוגת תפוח 

עץ, שרואים את כל הנוזל שיש שם, האם נצטרך ליטול ידים 

 קודם האכילה?

האוכל  –יש משקה באוכל  הכלל בזה הוא שדוקא כאשר

בל כשהמשקה מעורבב כולו בקמח, מחייב בנטילת ידים, א

וכמו בעוגת דבש, בזה ודאי שאין צריך נטילת ידים. הוא 

הדין גם לגבי עוגת גבינה, שכיון החלב כבר אינו חלב אלא 
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אינה טעונה נטילת ידים, ואפילו אם יגע  –נהפך לגבינה 

 יו.בגבינה עצמה לא יצטרך ליטול יד

בבקלאווה לכאורה הענין יותר חמור, כי שם יש ממש דבש, 

ורואים אותו על האוכל. אמנם אין זה דבש אמיתי, והיא 

הזו  וכר מומס עם מים ואת התערובתסלמעשה עשויה מ

כאן מים והם לכאורה , אבל עדיין יש שופכים על האוכל

 מצריכים נטילת ידים.

מבואר שנוטלים ידים ח"ד )סי' פ"ג( אבל בתשובת הרדב"ז 

 דהיינו נשפך.ניגר, , כשהמשקה לדבר שטיבול במשקה

כאן המשקה אינו נשפך, ולכן  )וכ"פ במגן אברהם סק"ז(.

הדבש הוא דביק. אמנם יש בו טופח על מנת להטפיח, אבל 

אינו נשפך והוא כעין דבר שמנוני, ולכן אין עליו שם משקה, 

אינו צריך  –ומה וגם אדם המחזיק בידו עוגת בקלאווה וכד

 נטילת ידים.

ץ בפנים, אף על פי הוא הדין לגבי עוגת שמרים עם תפוח ע

מכל את כל החתיכות עם המשקה הרטוב, שהאדם רואה 

אין עליו שם משקה ואינו  ,כיון שהמשקה אינו נשפךמקום 

 מצריך נטילת ידים.

שהמשקה ממש נוזל, ושם אכן  "שבקייה"יש עוגיות כגון 

והוא )ים, אלא אם כן המשקה לא ממש נוזל. צריך ליטול יד

אינו צריך  –הדין בלביבות, וגם שם אם הדבש נספג בתוכן 

ם. ובאמת בדרך כלל אין מטגנים בשמן זית, נטילת ידי

ולפיכך אין צריך נטילה בלאו הכי, שדוקא בשמן זית טעון 

 .נטילה(

 הפסק בדיבור בין הנטילה לאכילה

נטילת ידים לדבר שטיבולו האם מותר לדבר בין . שאלה: ט

 ן האכילה?במשקה לבי

 אין לדבר. תשובת הרב: 

כתב שצריך להזהר בנטילת  המשנה ברורה )סי' קנ"ח סק"כ(

ידים לדבר שטיבולו במשקה, בכל דיני נטילה כמו בפת. 

שאין לדבר  פסקושלושה מגדולי הפוסקים בדור האחרון ו

קה. כך אכילת הדבר שטיבולו במשבין נטילת ידים לבין 

)הובא בספר אשרי האיש ח"א פל"א  הגרי"ש אלישיב פסקו

ט )הובא בס' הליכות שלמה פסח פ" , הגרש"ז אוירבךסי"ד(

זון עובדיה )הלכות פסח בחע יוסף מרן הגר""ג(, והערה קפ

 שיש להיזהר שלא לדבר בין הנטילה לבין הברכה. עמ' ל"ב(

ע"ע במה ווע"ע בהגדה של פסח חזון איש, דיני ורחץ ס"ג. )

 שכתבתי בקונטרס הלכות פסח דיני ורחץ ס"א(.

בשלחן ערוך )סימן קס"ו ס"א( שטוב ומדוע? מפני שמרן 

 והרמ"א)להזהר מלהפסיק בין נטילת ידים לברכת המוציא. 

שאם שהה כדי  ן בזריזות רבה,שצריך לעשות כ, החמיר עוד

הילוך כ"ב אמה, הוא הפסק. ואמנם מרן לא כתב כן, אבל 

הר שלא להפסיק בין הנטילה לבין שטוב להזכתב ום מכל מק

 .(הברכה

גם לגבי דבר שטיבולו  גדולי הפוסקים הנ"ל הורו כךו

 במשקה.

ומדוע יש בזה יותר חידוש? מפני שבנטילת ידים של הפת 

כי יש מחלוקת האם מותר לדבר בין הנטילה לבין הברכה, 

 "תיכף לנטילהבמסכת ברכות )דף מ"ב ע"ב( אמרו גמרא ב

ברכה", ונחלקו הראשונים בביאור כוונת הגמרא, ורוב 

שתיכף שמדובר על מים אחרונים, והיינו הראשונים סוברים 

על האדם לברך ברכת המזון. אבל  - לנטילת מים אחרונים

על מים ראשונים, דהיינו יש שסוברים שכוונת הגמרא 

ברכת צריך לברך  ,שתיכף לנטילת ידים שעל הסעודה

 המוציא.

(: יש אומרים שאין ס"א )סי' קס"ו בשלחן ערוך מרןוכתב 

צריך להיזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים 

שצריך להיזהר. ובמקום שיש יש אומרים ויש אומרים במרן 

הלכה כיש אומרים בתרא, ובפרט שכאן מרן בעצמו ממשיך 

 "וטוב להיזהר".

היזהר", , כיון שמרן סיים "וטוב לאפשר להקל כאן לכאורהו

בנטילת ידים  , וגם כאןדיןשאין איסור מעיקר המשמע ו

שמא ק ספיקא להקל, קה, יש לנו ספשלדבר שטיבולו במ

כהפוסקים שבנטילת ידים ראשונים אין איסור לעשות 

הפסק, ושמא כהפוסקים שאין צריך נטילת ידים כלל לדבר 

 שטיבולו במשקה.

מרן ך ו, הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אוירבואף על פי כן

 הגר"ע יוסף כתבו להחמיר.
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 כנראה שהיינו שכיון שאפשר צריך להיזהר.

 לדוגמא, פעמים שאדם מתארח אבל יש מקרים שאי אפשר.

ועדיין לא הביאו, או  ,ויודע שעומדים להניח לפניו פירות

והוא רוצה ליטול ידים, אבל חש אי שכבר הביאו לפניו 

לסמוך כאן רשאי , ולכן לפשוט ידים ראשון ולאכול נעימות

להתיר לו  יקאמפני שיש כאן ספק ספ ,על עיקר הדין ולדבר

  .לדבר

בפרט בליל הסדר לכתחילה אין להקל בזה, וומכל מקום 

לאחר מכן אוכלים את הכרפס, שכולם נוטלים ידים ותיכף 

שבזה כתבו שלשה גדולי עולם שאכן ראוי להיזהר ולא 

 לדבר.

 נטילה לשניצלים מטוגנים

ומדי פעם טועם חתיכה  שניצלים,אדם שמטגן  . שאלה:י

 והשניצל רטוב בשמן של הטיגון, האם צריך ליטול ידים?

שצריך שאחד משבעת המשקים  כבר נתבארתשובת הרב: 

הוא שמן. אבל זה דוקא שמן זית, ובדרך כלל ליטול ידים, 

לא מטגנים בשמן זית. כשמטגנים בשמן זית הוא נותן טעם 

ולכן מטגנים רק בסוגי השמנים האחרים, לוואי באוכל, ולכן 

 לפני אכילת המטוגנים.אין צורך ליטול ידים 

כך כתב גם המשנה ברורה )ס"ק ט"ז( שהאוכל דבר מטוגן 

אלא  לא טוגןאבל אם  .בחמאה כשהיא לחה צריך ליטול ידים

 .נטילת ידיםצריך  , אכן אין(רגיל )או בשמן מןובש

, אם החמאה לחה מטגנים חביתות בחמאהלדוגמא, יש ה

ריכים ליטול ידים, אבל אם מטגנים בשמן וניכרת בחוץ, צ

 אין בכך שום חשש. ,סויה וכדומה

 שמן זית המעורב בשמנים אחרים

שמן בשם "זיתולה", שהוא שמן דבר הרטוב ב. שאלה: אי

 טעון נטילת ידים?זית שמעורב עם שמן קנולה, האם 

, ואם הרוב בדברים הללו הולכים אחר הרובתשובת הרב: 

הוא שמן קנולה דינו כשמן קנולה ואינו טעון נטילת ידים, 

אבל אם הרוב הוא שמן זית או כל דבר אחר משבעת 

)שו"ת מטה יוסף  המשקים, דינו כמשקה וטעון נטילת ידים.

. וכ"פ במשנ"ב סוף ס"ק כ"ו. וע"ע בחזון ח"ב סי' י"ח אות י'

ר"ח. ועי' בערך עובדיה פסח עמ' ל"ו, ובס' ה' נסי ח"ב עמ' 

ג ובכף החיים אות מ'. וע"ע במה שכתבתי השלחן סק"

 (. בקונטרס הלכות פסח דיני כרפס ס"א

 טעה ובירך "על נטילת ידים"

טעה נטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה, ואדם ש. שאלה: יב

 , מה עליו לעשות?"על נטילת ידים" מתוך רגילותובירך 

רוך )סי' קנ"ח בשלחן עכפי שהזכרנו, מרן תשובת הרב: 

אלא  ,פסק שצריך ליטול ידים קודם אכילת דבר רטובס"ד( 

  שאינו מברך עליו.

מה הדין אם אדם בטעות בירך על נטילת ידים, ויש לדון 

 או שאין בזה צורך. , האם עליו לאכול כעת לחם

אוכלים קוסקוס, ובדרך כלל האנשים והוא מצוי גם ב

 ולימוןבמים  רטוביםאוכלים אותו עם ירקות חתוכים 

כיון שזה רטוב במים ומחזיקים , ו(קוראים לזה "משייר")ו

צריך ליטול ידים קודם לפיכך את זה הרבה פעמים ביד, 

כשהאדם נוטל ידיו, טועה קודם האכילה ופעמים ש האכילה.

 .ך על נטילת ידיםומבר

שלא יאכל לחם, והברכה שבירך אינה ברכה  העיקר להלכה

 לבטלה.

הוג בחסידות, ישתוק, יעשה נטילת ידים אם הוא רוצה לנ

רק חסידות,  ונוספת ולא יברך עליה, ואז יאכל לחם. אבל ז

בידיו ויברך ממש ומעיקר הדין יאחז את הירקות הרטובים 

 עליהם.

)סי' בשלחן ערוך ונסביר את הטעם להלכה זו. כתב מרן 

נטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה ואחר כך רוצה קנ"ח ס"ז(: 

יש מי שנראה מדבריו שאין אותה נטילה עולה  ,םלאכול לח

 )וצריך ליטול שוב ידיו בשביל הלחם(. לו

הדברים האלה הם דעת התוספות ומהר"ם מרוטנבורג 

הסוברים שבימינו אין צורך ליטול ידים לדבר שטיבולו 

וכל מה שאיננו מברכים על הנטילה הוא מפני )במשקה, 

מך הנטילה הזו, גם אדם יאכל לחם על ס, וממילא אם (דעתם

שהרי לדעתם אין נטילה זו  אז לא יצא ידי חובה לפי דעתם,

נטילה לאכילה, ואינו יכול לאכול לחם על ידי נטילה חשובה 

 .ינה לצורך אכילהשא
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כל רוצה להתחסד ולצאת ידי חובת ובנידון שלנו, אדם ש

לא ברכה. מפני שהברכה שבירך הדעות, יטול ידיו שנית ל

לה לנטילה השניה, שהרי כל המצוות מברך קודם אכן מועי

 עליהם ועובר לעשייתן.

ו שוב ולאכול לחם. אבל מעיקר הדין אינו צריך ליטול ידי

מפני שרוב ככל הראשונים סוברים שצריך  והטעם לדבר,

נטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה גם בזמן הזה, ולכן זהו 

ו עיקר הדין וברכתו אינה לבטלה, אלא שלכתחילה אנחנ

ו ננולכן אי רים סב"ל מפני אותם הפוסקים המקילים,אומ

אינו חשוב ברכה  ל בדיעבד שכבר בירך,מברכים, אב

 לבטלה.

בידים ושיהיה רק שצריך לשים לב לקחת את הפרי הרטוב 

 לחשוש. ובאופן הזה איןבו יותר מכזית, 

 פרי רטוב פחות מכזית

וכגון פחות מכזית, דם שאוכל פרי רטוב שהוא א. שאלה: יג

 חתיכת מלפפון חמוץ, האם צריך ליטול ידים?

כתב בשלחן ערוך )סימן קנ"ח ס"ב וס"ג( מרן תשובת הרב: 

ברכה, ואם  יטול ידיו ללא שאדם האוכל לחם פחות מכביצה

אוכל לחם פחות מכזית אינו צריך ליטול ידיו כלל, מפני 

 ינו מתחייב בברכת המזון.שא

ולו במשקה שדינו שפרי שטיבמסברא היה נראה לכאורה 

 ליטול ידיו. אין צריךיותר קל, אם אוכל פחות מכזית ודאי ש

מאידך גיסא, הרי בליל הסדר כולנו נוטלים ידים אבל 

הכרפס, בעוד שאנחנו אוכלים כרפס פחות מכזית.  אכילתל

שיאכל  בשלחן ערוך )סימן תע"ג ס"ו(מרן וכמו שפסק 

כיח הרב בן מכאן מוו .פחות מכזית, וגם פסק שיטול ידיו

שגם על פחות מכזית )ש"א פרשת תזריע סי"ז( איש חי 

, אם יש )וכבר הרבה פוסקים פלפלו בזה צריך ליטול ידיו.

 הכרח מזה(. ולהלכה נכון להחמיר בזה.

ידים מפני שיש הבדל בטעמי התקנה ליטול לדבר,  והטעם

אוכל כיון ש. ולפי זה מפני סרך תרומה . טעם אחד,לסעודה

 אינהבתרומה ממש )וגם אינו מקבל טומאה  הפחות מכביצ

)הלכות סעודה סימן שכ"ח( הסתפק , ולכן הרוקח (נטמאת

חכמים לא תיקנו בזה נטילת ידים. יש אומרים שפחות  שמא

ל טומאה מדאורייתא אבל מדרבנן מקבל מכביצה אינו מקב

דעת הרשב"א )שבת צא( שאינו מקבל טומאה טומאה, ו

 אפילו מדרבנן.

ם, אפילו טיפת משקה מקבלת טומאה, ואפילו אבל במשקי

 ,שהפרי קטן ופחות מכזית, כיון שיש עליו משקה כל שהוא

 ומשקה מקבל טומאה בכל שהוא, הפרי טעון נטילת ידים.

 נטילה על שיפוד בשר

 ?האם על אכילת בשר צלוי צריך ליטול ידים. שאלה: יד

 בשר: בשלחן ערוך )סי' קנ"ח ס"ה( כתב מרןתשובת הרב: 

 ,יש מי שנראה מדבריו אף על פי שמוהל טופח עליו – צלי

 )ופטור מנטילת ידים(.דינו כפירות 

כלומר, למרות שהרטיבו את הבשר הזה קודם הצלייה עם 

מים, כיון ששמו אותו על האש ודאי שכל המים התאדו, ומה 

שיש עליו כרגע זה המשקה הטבעי הפנימי שלו ואינו נחשב 

ים.  ועל אחת כמה וכמה שבזמן משקה להצריך נטילת יד

שהביאו אותו אליו הוא ודאי התייבש וודאי שאינו צריך 

 נטילת ידים.

 מרק ואורז עם רוטב

האוכל מרק ירקות או אורז עם רוטב, האם . שאלה: טו

 צריך ליטול ידים?

ס"ח(: סי' קנ"ח )בשלחן ערוך כתב מרן תשובת הרב: 

 דינם כפירות. –תבשיל מחטים והם נגובים 

תבשיל מחטים זה החמין שלנו, הגריסים, ומרן כותב שדוקא 

דינו כפירות ואין ליטול ידים  ,אם התבשיל יבש ומצומק

 עליו.

טעון  – שאם יש עליו רוטבהשלחן ערוך ומשמע מדברי מרן 

 נטילת ידים.

כתבו הפוסקים שאם יש לאדם מרק ירקות שאין  ומכל מקום

ואין דרך  ם רוטבע רזדרך כלל לאוכלו ביד, וכן אם יש לו או

נעזרים ביד באכילה )כגון פעמים לאוכלו ביד, אף על פי ש

כתב המשנה אינו טעון נטילה. כך , (האורז לכףלהכניס 

שאפילו נעזר בידו אינו חשוב אוכל ביד  ,)ס"ק כ"ו( ברורה

ואינו עיקר דרך האכילה, ולכן אפשר לאכול אוכל זה בלא 

 נטילת ידים.
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ו אורז עם רוטב וכדומה, כיון שאין מרק ירקות אלסיכום: 

. בידים ובלי כף, לכן אין צריך ליטול ידים עליודרך לאוכלו 

אבל אדם שיודע שדרכו אכן לאחוז את האוכל בידים 

עליו להקפיד ליטול ון עוף וכיוצא בזה, אכן ולאוכלו, וכג

 ידיו קודם האכילה.
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