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 דין חציצה בנטילה כטבילה 

ט  א. )ויקרא  בשרו"  כל  את  במים  "ורחץ  בפסוק  ו "כתוב 

עצמ"ט את  לטהר  שרוצה  שאדם  צרז(,  גופו  ו  כל  לטבול  יך 

ך לרחוץ ישצרוההלכה בטבילה  .  1במים, וזו הכוונה "ורחץ"

במים איש טהור "וטבל  נטהר,  ואז האדם  ואת הבשר  אם  ". 

ויכנס למקוה או המעיין, לא   ניילון  יעטוף את עצמו בשקית 

טהור   להיות  כךיוכל  ידי  ש,  על  בשרו משום  את  רחץ  לא 

שלא   דרשו  ע"א(  ק"ט  )דף  פסחים  במסכת  ורבותינו  במים. 

והוא הדין בנטילת ידים, כי   יה דבר חוצץ בין בשרו למים.הי

 נטילה לטבילה.חכמים דימו את ה

 בדבר שאינו מקפיד וו אחציצה במיעוט גופ

גו רוב  על  רק  ובאו  למים  נכנס  אדם  אם  מכמה  פו,  ב.  חוץ 

  דומה,מקומות שלא באו מים לשם, למשל היה עליו טבעת וכ

 
גם מה שכתוב "וכבס בגדיו במים", הכוונה שהטביל אותם   1

במכונת   הבגדיםשמכבס  אין הכוונהו) על מנת לטהרם במים, 

 (. כביסה

שחוצצת בין המים לבשרו, או שהוא אחז בידית של המעקה 

 ? האם עלתה לו טבילהולא באו מים באותו המקום ביד, 

   טבילה.דאורייתא יצא ידי חובת מהתשובה ש

וב גופו בדברים נאים  סה רם הוא היה מכוכך, גם אמרה  ויתי

אליו,   בטלים  הם  ממילא  אותו,  ומעטרים  שמקשטים  ויפים 

זה,  רק  ולא  חציצה.  מהווים  ולא  בשרו  נחשבים  הם  והרי 

אלא אפילו דבר שלא עשוי לקשט אותו, אבל הוא לא מקפיד 

הוא בשרו   כאילו  נחשב  זה  הרי  לא,  או  בשרו  על  יהיה  אם 

 ו הטבילה.  לתה ממש, ועל

ל ים שהם מלוכלכים "צבעי" שדרך הצבעאדם  ,  דברדוגמא 

תמיד בצבע, ולא מקפידים על זה בכלל, ואדם כזה הולך עם 

הרי זה בחוץ כרגיל, כי אין לו כח בכל פעם לשטוף את ידיו.  

, ומהתורה הדבר  ץאינו מקפיד עליו ולכן אינו חוצהצבע הזה  

 . כלל לא מהווה חציצה בבשרו

מכוסה  מד   הלכה:הום  לסיכ גופו  רוב  אם  התורה  בדבר  ין 

אבל זה    סירולהמקפיד עליו, או שהוא דבר שמקפיד    אינוש

 מיעוט בגופו, הדין שעלתה לו הטבילה.  רק ב

 

 

 יותמעש לכותה
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והגמרא אומרת בשלושה מקומות, במסכת עירובין )ד' ע"ב( 

שבאו   ע"ב(,  )ס"ז  נדה  ובמסכת  ע"א(  )ו'  סוכה  ובמסכת 

על האדם חציצה והמים לא יש    אםשרו  חכמים והוסיפו ואמ

אם הוא מקפיד  יכולים לבוא שם, אפילו אם זה בדבר מועט,  

הזה   לפעמים.  בדבר  חציצה  להסירו  רשאי  וזה  לטבול  אינו 

 עם זה. 

  ם כן מקפיד עליו, גאינו  , אף על פי שוכן אם זה על רוב גופו

 לא עלתה לו טבילה. 

ן מקפיד עליו, אי  םוג  וטוורק אם זה תרתי לטיבותא, גם מיע

 הרי זה מועיל לטבילה.  

והוא הדין לגבי נטילת ידים, שצריך להיזהר שלא יהיה עליו  

ו בכלל.  ערוך  כחציצה  בשלחן  מרן  שכתב  קסא פי  )סימן 

להס"א( צריך  בטבילה :  שחוצץ  דבר  שכל  בחציצה,  זהר 

גמרא במסכת חולין )דף ין בוהמקור לדחוצץ בנטילת ידים.  

לכן ע"ב(.  האד  כל  ק"ז  בבשר  שחוצץ  והדבר  מהודק  ם  וא 

ולא נותן למים לחדור באותו המקום, אפילו אם המקום קטן 

 והוא מקפיד עליו, הרי זה חוצץ.

 לכלוך ושחרורית שתחת הצפרניים

לו   ויש  צפרניים  גזז  שלא  אדם  ולכלוך   מעטג.  שחרורית 

ערוך   בשלחן  מבואר  כך  חציצה.  נחשב  לא  זה  מתחתיהם, 

 )שם(. 

היטב, בוק  אינו דם  רנייכי הלכלוך מתחת הצפ  ,דברוהטעם ל

, תוך וכדומהבביתו  וכפי  שנראה בחוש שאדם שירחץ כלים  

שי יראה  קצר  היטב.זמן  נקיות  ז  דיו   ם דא  אתולעומת 

תעסק בפלסטלינה עם הילדים או בגבס או בצבע וכדומה,  שה

התעסק   מעטמהם  ונכנס   כן  אחרי  אם  גם  הצפרניים,  תחת 

במקבמים   שם  ומוהלכלוך  ונשאר  ביני  .עומד  ם,  הוהחילוק 

ולכן  הצפרניים.  מתחת  חזק  דבוקה  אינה  הזו  שהשחרורית 

 מרן כותב שזה לא חציצה, כי המים חודרים לשם.  

אחר,   בדבר  התעסק  אם  זה  צבעולפי  חציצה כגון  זו  הרי   ,

 ה. ת נטילמאחר והוא דבוק לבשרו, ולפיכך אינו יוצא ידי חוב

ים לא נחשב חציצה,  צפרניהת  ח תף שמהרמ"א כתב טעם נוס

עליו. מקפיד  ואין  מיעוטו  שזה  ה)  מפני  אם   ,מקפיד  וא אבל 

 קות הלכלוך שתחת הצפרנים(.צריך לנ 

 צפרניים גדולות שעוברות את הבשר

הבשרשגדולות  צפרנים  ד.   את  הידים,    עברו  שבאצבעות 

ואפילו שזה    .של האדםמפני שזה חלק מהגוף  אינן חוצצות,  

להיקצץ שואא  ל  ,עומד  נחשב "מרים  להיקצץ  העומד  כל 

חציצה  "לקצוץ זה  ווהרי  דעה במרן  .  ביורה  ערוך  שלחן 

אפילו לגבי טבילה. ואמנם לגבי  מיקל בזה  )סימן קצח ס"כ(  

קודם   הצפרניים  לגזוז  להחמיר  ישראל  בנות  נהגו  טבילה 

)כ לגבי  הטבילה  מקום  מכל  סי"ח(,  שם  יו"ד  בש"ע  מבואר 

כי בזה,  מקילים  ידים  צפרניים   יהר  נטילת  לגזוז  אפשר  אי 

שם סוף ס"ק כב. וע"ע בפרי  ו"ד  לפני כל נטילת ידים )ש"ך י

 מגדים סי' קסא אש"א סק"ב(. 

הבשר את  שעוברות  גדולות  הצפרניים  אם  והם   אבל 

השחרורית   על  מקפיד  ואדם  הזאת,  בשחרורית  מלוכלכים 

ידים לנטילת  גם  חציצה  מהווה  זה  וכמו שכתב )  הזאת, הרי 

. (שצואה שתחת הצפרניים חוצצת  ס"א  ס"אש"ע סי' קמרן ב

 צריך להיזהר בדבר הזה.   תוכוולכן מי שצפרניו אר

וז צפרניו בכל ישתדל לגז  אדםו ואדרבה מצוה גוררת מצוה,  

ערוך    , כמו שכתב מרן בשלחןלכבוד שבת קודשערב שבת,  

שהביא  ספר חסידים )סימן נ"ח(ראיתי ב . ו)סימן ר"ס ס"א(

ם  שנפטר ובא בחלום ופניו ירוקות, ואמר משו מעשה בצדיק  

היה אוכל , ונכנס מאכל איסור בתוכם, ושהיו צפרניו גדולים

. )והוסיף שהיה גם מדבר בין  דבר חם בלא שניקה הצפרניים 

שבת(. בליל  אבות,  לברכת  הח   ויכולו  על סיד  ואם  נענש 

 .כךזהר בצריך האדם לה, כמה הדבר הזה

 והאדם אינו מקפיד, ולהיפך  ידיםדבר שהעולם מקפ

ערוך  מרן  כתב  ה.   קס"א)בשלחן  ב'(  סימן  דבר  סעיף  כל   :

שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. אם זה דרכו להקפיד וזה אין  

שד  שמי  הדין  להקפיד,  שאין   רכודרכו  ומי  חוצץ  להקפיד 

 צץ. דרכו להקפיד אינו חו
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אבל דבר שאדם לא מקפיד ואילו כל העולם מקפידים, הרי 

כ לחציצה,  נחשב  הוזה  פסק  י  )כך  העולם.  רוב  אחרי  לכים 

ונחלקו  טבילה.  לענין  ס"א  קצח  סימן  יו"ד  בש"ע  מרן 

מרן  ופסקו  ידים,  נטילת  לענין  גם  הדין  כך  אם  האחרונים 

בב וסק"ט    רכיהחיד"א  סק"ז  ברורה  והמשנה  סק"א  יוסף 

וכ"פ  ובשער   ידים.  נטילת  לגבי  גם  הדין  שכך  סק"ט  הציון 

 הכה"ח אות יט(. 

הרבה אנשים באומנות הזו, למשל אדם   דרך  אלא אם כן זה

שלא יהיה צבע על   העולם להקפיד  ך כל"צבעי", אע"פ שדר

מקום ,  ידיהם לא    מכל  הצבעים  כל  ושל  שלו  שדרכו  כיון 

ים אחרי רוב העולם  ולכ. אך בדרך כלל היש להקללהקפיד,  

 ה.  שמקפידים, וזה נחשב חציצ

אם זה להיפך, דבר שהעולם לא מקפידים והוא כל מקום  ומ

ם כאן שדעתו בטילה לכל העולם  ים געצמו מקפיד, לא אומר

וזה לא חציצה, אלא הולכים בזה לחומרא, ולכן כיון שהוא  

 מקפיד נחשב לו חציצה.  

להלכה, הקפדה  לפיכך  שיש  של  -  כל  אאו  שו  ,  םהעול  ל ו 

 נחשב הדבר לחציצה. 

 לצבעים בזמננו ההלכה 

מקפידים   המכוניות  מוסכי  ועובדי  ה"צבעים"  שגם  ובזמננו 

מקפידים וף אלשט נקרא שהם  זה  העבודה,  בסיום  הידים  ת 

אינם   העבודה  בשעת  ואמנם  חוצץ.  זה  ולכן  הצבע  על 

טבעת  לגבי  הרי  אבל  הידים,  של  הלכלוך  על  מקפידים 

זה על  בעזרתבה  )שנדבר  שכיון   משך  הפוסקים  כתבו  ה'(, 

ולכן   חוצץ.  זה  הטבעת  את  להוציא  מקפידה  לישה  שבשעת 

 נו נקרא שהם מקפידים.בזמנ גם לגבי "צבעי" וכדומה 

 "חינה" וכתב על היד

תב שזה לא  ו. נשים שדרכם לצבוע ידיהם לנוי, מרן )שם( כ

"חינה",  שנקרא  באירוסין  שעושים  מה  ולכן  חציצה.  נקרא 

זאי חצן  נחשב  והם  ה  לנוי  שזה  בגלל  רק  לא  והטעם  יצה, 

. ולפיכך אף אם  רוצות בקיומו, אלא גם כי אין לזה ממשות

, אינו  ביד אחת וכיוצא בזהרק  שאר  פעמים הצבע יורד או נ 

ידיו.    חוצץ. והיו  סוד"ה  הלכה  ובביאור  יב.  ס"ק  )משנ"ב 

וע"ע בש"ע יו"ד סימן קצח סי"ז. וע"ע בשו"ת חקרי הלכה 

 חיו"ד סימן לה בהערה(.

שיאנשיש  ו עלם  דברי  כותבים  שברצונם    םהיד  ומטלות 

"הן  ספר ישעיה )מ"ט ט"ז(. כתוב בלשכוחבצע וחוששים  ל

י, כלומר הקב"ה מדבר  על כפים חקותיך" רושלים שלא  על 

שכח אותה, ואומר אני "חקקתי" אותך על היד, כי לפעמים  

. 2אדם כותב על היד וזה נמחק, ואילו אני חקקתי אותך שם 

בר הזה לא נחשב לחציצה,  ף היד, הדל כלכן אם אדם כתב ע

שז אדם מפני  אבל  אותו.  למשש  אפשר  ואי  בולט  לא  ה 

ויב עבה  כיון שהדיו  וכיו"ב,  תורה  בספר  ו שכותב  ממילא ש 

יש בו ממשות, הרי זה חציצה ואסור ליטול ידים עם הצבע 

הזה. הכלל הוא שאם זה דבר שאין בו ממשות, אינו חוצץ. 

 חוצץ.וא אבל דבר שיש בו ממשות, ה

סלגב שלא י  הסופרים  של  דרכם  הרי  לכאורה  סת"ם,  ופרי 

שאמרנו כמו  אבל  בזה.  חשש  ואין  בזה,  לגבי    להקפיד 

המוסכים, שבזמננו כולם מקפידים בסיום די  ה"צבעים" ועוב

לנקות   היטב  העבודה  הידים,  היטב  הם  את  הרי  כן  ואם 

 חוצץ.כך להלכה הרי זה לפימקפידים על הלכלוך. 

 ה היא חציצ  אם טבעת באצבע

לכאורה לפי דברי מרן שאמרנו שכל   .ז. לגבי טבעת באצבע

דבר שהוא לנוי אינו חוצץ, לפי זה גם טבעת כיון שהיא לנוי  

  נה חוצצת?אי

כיון  בלבד,  היד  באצבע  מיעוט  רק  אפילו שזה  להלכה  אבל 

כאשר כי  אותה,  להסיר  מקפידה  האשה  רוצים    שלפעמים 

 
ולמה הדגיש דוקא על הכפים? על זה הגמרא במסכת תענית )דף    2

שביקשה כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן,  אף ש ( אומרת שד' ע"א 

ימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" )שיר  רבונו של עולם, "ש

ה הקב"ה: בתי את שואלת דבר  אמר ל   . מכל מקוםהשירים ח' ו'(

לפעמים   הזרוע  כי  נראה,  אינו  לפעמים  אבל  נראה  שלפעמים 

למ שנראה  דבר  לך  יעשה  אני  אבל  מכוסה,  לפעמים  עולם,  גולה 

 ולכן כתוב הן על "כפים" חקותיך. 
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בצק האשה ללוש  א  ,  הטבעתמסירה  שתמחש  ת    תלכלךש 

 . מיעוטו ומקפיד עליולפיכך דינו כקות אותה,  ויהיה קשה לנ 

ס"ג( פסק שצריך להסיר   סימן קס"א)בשלחן ערוך ולכן מרן 

 חציצה.   וזהאת הטבעת לפני נטילת ידים, 

רפויה   שתהיה  באופן  אותה  מסירה  היא  אם  גם  מזה,  ויותר 

שא כיון  בזה,  להתיר  שאין  כותב  שם  הרמ"א    יננו מעט, 

נק   יודעים מה ואי    אינורא  נקרא רפוי ומה  רפוי בענין הזה, 

אפשר לתת לכל אחת ואחת תורתה בידה, שהיא תחליט אם  

מ"א ממרן בבית הר זה רפוי ונכנסים מים או לא. ומקור דברי

בכף  וע"ע  סכ"ג.  קצח  סימן  יו"ד  בש"ע  )ועי'  כאן.  יוסף 

 החיים אות לא(. 

ילה, ובתנאי הנטעלתה  ובדיעבד אם נטלה ידים על הטבעת,  

 . ס"ק יח(משנה ברורה ) ששפכה רביעית בבת אחת

בימינו הרבה נשים אינן לשות בצק, וממילא הן לא מסירות 

הט משא  בעתאת  אלא  תמיד.  בכלל,  האצבע  על  אותה  ירות 

ין וא,  ן הטבעת חוצצת, איבצקלשה    שאינהאשה כזאת  כן  ול

הנטילה.   קודם  הטבעת  את  להסיר  שכתבצריך  מרן   ווכמו 

יוסף   הבית  הגר"ע  קיד)בטהרת  עמ'  וח"ג  ר  או   בשו"ת(, 

פי)לציון   ס"יח"ב  בצק  ."א  שלשות  נשים  שאף  ,  והוסיף 

שהאין  בימינו   כיון  חוצצת  את  טבעת  מסירות  הנשים  אין 

ורק אשה המקפידה להסיר את הטבעת   .הטבעת בשעת לישה

 (., צריכה להסירה בשעת נטילת ידיםבשעת לישה

 קרם ידים ושמנונית על הידים

א  אדם שמרח קרם ידים "וזלין" וכדומה על הידים, וממיל ח.  

המים   ידים  נוטל  וכאשר  ושמנוניות,  חלקות  שלו  הידים 

האם  בכלל,  נטל  לא  כאילו  יבשה  נראית  והיד  לו  מחליקים 

 ? עלתה לו טבילה

הזה,  מיריחמ   יש בדבר  שצריך  ם  לפני  ומורים  ידיו  שינגב 

 הנטילה. 

תב שאדם שיש  כ קס"א ס"ק י"ג(ואכן במשנה ברורה )סימן  

 שומן על ידיו, הרי השומן חוצץ. 

ידיםאבל   וקרם  במשחה  להקל  באמת  בשומן יש  דוקא  כי   ,

קרם ידים ה שאין כן במחציצה.  זה    שיש ממשות על הידים

וע"ע בש"ך יו"ד סימן )  ש להקל, ימשותומשחה שאין בהם מ

י"ד.   ס"ק  הקהתי  בנ"ד    וכ"פקצ"ח  שבט  סי'  בשו"ת  ח"א 

 .פ"ה(

 חבושת בידת

ה )א' ו'( כתוב "פצע  ע ביד, בספר ישעיט. אדם שיש לו פצ

וחבורה ומכה טריה לא זורו ולא חובשו", אבל כאן "חובשו"  

? הרי אדם  םי שם על הפצע תחבושת, האם יכול ליטול יד  -

 נטילה.יד לא יצא ידי חובת צי שנטל ח

לו    מי שישתב שאבל מרן בשלחן ערוך )סימן קס"ב ס"י( כ

מכה בידו ורטיה עליה, די לו שיטול שאר היד שלא במקום 

והיינו שאינו יכול להסיר הרטיה מחמת כאב המכה.  הרטיה.  

ס"ח() ס"ק  לאדם    ומחמת,  משנ"ב  בודאי להסירה,  שכואב 

 ת ידים. ום ביד ללא נטילמק  ויאכל באותו רטיהלא יסיר ה

יטול ידים  ולכן  נטילת  על  ומברך  הנותר,  היד  חצי  .  את 

קיים לא  כאילו  נחשב  החבוש  שם    המקום  ליטול  חייב  ולא 

שקטוע   לאדם  דומה  זה  והרי  נאמר  אצידים.  וכי  ב"מ,  בע 

שלא יכול לברך על נטילת ידים כי יש לו רק תשע אצבעות 

ן שהפצע חבוש הרי כיוולא שתי ידים?! לכן גם במקרה הזה  

הו ללא  כאילו  שגלוי  במה  ידים  ליטול  ועליו  קיים,  לא  א 

 תחבושת, ולברך על זה. 

מי שמניח כיסוי על הרטיה,  וכתב בשער הציון )ס"ק נ"ז( ש

למקום הרטיה בלבד. שלא התירו    הכיסויצריך לצמצם את  

 . רק במקום הרטיה

וא , אך הן בפלסטר שמונח על המכהוכעת יש לשאול מה הדי

 ביב למכה?גם מס ל שמונח פלסטר גדו

הנ"ל( הציון  שער  דברי  פי  )על  אומרים  ללא   יש  שיטול 

הוא   היד,  שאר  על  ליטול  ההיתר  שכל  משום  א  וק דברכה. 

כאשר התחבושת נמצאת בדיוק על המקום הפצוע, אבל אם  

זה   הפצוע  המקום  על  רק  לא  שהיא  באופן  היד  את  חבש 

שהרי   ברכה.  בלי  יטול  ולכן  פצוע    וםמקבחציצה  שאינו 

חשש  יש  כן  ואם  משם,  התחבושת  את  להסיר  יכול  האדם 

שהוא יסיר את המקום הזה בסעודה, וממילא ישאר גלוי בלי  

ויכול   של  לטנטילה  המקום  ובשלמא  שלו.  האוכל  את  מא 
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הפצע אין חשש שיסיר את התחבושת כי הוא פצוע שם, אבל  

 .  שםמ הבמקום שאינו של הפצע הוא יכול לבוא ולהסיר אות

מורי ורבי מר דודי הגאון הרב רחמים מאזוז שליט"א  אולם  

התחבושת מסייעת  אם    כתב להקל  (שם  )בהגהות איש מצליח

אין   כן  ואם  הרטיה,  תיפול  שלא  שיוציאנהלו  בשעת    חשש 

 , ודינה כרטיה שעל המכה. האוכל ואינה חוצצת

הציון בשער  שהחמיר  על ,  ומה  שמניחים  סמרטוט  על  זה 

שיסירנו מונח לנקיות בעלמא, ולכן יש לחוש  וא  הרטיה, שה

שאם מונח שלא במקום הרטיה   ועל זה החמיר  .בזמן האוכל

 יטול ללא ברכה.

ת תהיה על  ושהכלל הזה שצריך שהתחבונבאר את הדברים:  

פעמים אדם חובש  אלא    . מקום הפצע אינו חד משמעי לגמרי

במקום אחד הרבה מעל מה שצריך, למשל אדם שיש לו מכה 

מו והוא  באצבע  סתם,  קטנה  ולמטה  למעלה  האצבע  על  סיף 

באמצע   התחבושת  את  שיסיר  חשש  יש  כאלו  באופנים 

 הסעודה כדי שתהיה מונחת רק על האצבע בלבד. 

האבל   בדיוק,    ינהאבושת  תחפעמים  הפצע  במקום  מונחת 

 חשש כלל שיבוא להסיר אותה משם.   ובכל זאת אין

שהוא   כל  פצע  לו  שיש  אדם  מאד:  פשוטה  דוגמא  ואתן 

ו מדבק  באצבע,  אגד  שמקום  פל"   –שם  אפילו  הרי  סטר", 

אין חשש   באצבע,  אחת  בנקודה  רק  הוא  שיבוא הפצע  כלל 

צה שיהיה רוסטר מעט מהצדדים, שהרי הוא  להסיר את הפל

שהפל מנת  על  בצדדים  יגם  היטביסטר  לו   דבק  יפול  ולא 

נמצאת על הצדדים באופן שעשויה   משם. לכן אם התחבושת

 יש להקל. לתפוס את עיקר התחבושת שלא תיפול,

מצאת על גבי נ   ולפי זה ההלכה הידועה שאם התחבושת לא

ידים ולברך, זהו דוקא בתנאי   מקום המכה אי אפשר ליטול 

שהיא לא עוזרת לתחבושת להיאחז ביד, אבל אם היא עוזרת  

יטול את המקום הנותר ה והאדם חייב את זה, ממילא יכול לל

ולברך על זה. ]ועי' בטהרת המים שיורי טהרה מערכת נ אות 

ועי'    "הס  מט. ובספר הליכות עולם ח"א פ' שמיני ובהערה. 

ח"א   חיים  תורת  בספר  וע"ע  רלב.  עמ'  ח"ח  ברורה  בהלכה 

 ואכמ"ל[.  שצב.עמוד 

 צבעגבס ביד, גלד עור יבש, פלסטיק בא

ב   יד י.   נטיאיבודאי ש גבס,  החבושה  לה במקום  ן היד טעונה 

באמצע  הגבס,   אותו  יוריד  שהאדם  חשש  אין  שבודאי  כיון 

 . הסעודה כלל

ב בשם האחרונים שטוב  ותוהנה המשנה ברורה )ס"ק עא( כ

על הרטיה אחר הנטילה כשבא לאכול,  כיסוי לבן ונקי  לכרוך  

 לכסות זוהמת הרטיה.  

הציון בשער  "אחר   והסביר  אלו  תיבות  הוספתי  נז(:    )ס"ק 

משום   גבי  שהנטילה",  על  הנוסף  הסמרטוט  את  יכרוך  אם 

שיעור   שיהיה  לצמצם  צריך  יהיה  הנטילה,  קודם  התחבושת 

הנקי   שיעור ששהסמרטוט  כרוחב  רק  התחבושת  גבי  על  ם 

יותר ולא  הנטילה,    .הרטיה  ידי  יוצא  אינו  כן  לא  שאם 

לא   הרטיה  עליו  שאין  מהיד  ידי  שהמקום  על  לאכול  התירו 

ש שיבוא ליגוע. ורק במקום הרטיה עצמה  המפה, משום חש

הקילו משום שכואב לו ובוודאי לא יסיר הרטייה, כמו שכתב  

החשש הוא שמא וכיון שכל  ן.  כאהרא"ש ושאר פוסקים. עד  

בדבר  להקל  יותר  הסברא  בגבס  כן  ואם  אותו,  ויוריד  יבוא 

 הזה.

לאדם להסיר אותו, הרי זה  וכעין זה גלד של עור, אם כואב  

ו, ואפשר ליטול כך את הידים )הרמ"א כאן ס"ב.  חלק מגופ

וע"ע בש"ע יו"ד סימן קצח ס"ט ובמג"א כאן סק"ט ומשנ"ב  

 ל(.  ת ס"ק טז וכה"ח או

לו  ונתנו  באצבע,  העליון  בפרק  לו מכה  מי שיש  הדין  והוא 

שלא  לו  ואמרו  האצבע,  כל  את  לו  שתופס  פלסטיק  כעין 

את יכול    להוריד  הוא  אמנם  שבועיים.  במשך  בפועל  זה 

להוריד את זה, אבל זה יגרום לו לבעיות וינזק מזה. לכאורה 

 זה לא במקום המכה כי זה תופס את כל האצבע כולה. אבל 

ידים, מפני שהפלסטיק הזה חייב לתפוס    להלכה יכול ליטול

 .צורת האחיזה  ןהכל ביחד, כי כ

 

 

 



6 
  

 "לק" בצפרניים אם חוצץ

" לגבי  בצפרניים,  יא.  להקללק"  יש  הדין   זה  איןש  מעיקר 

וכיון  חציצה זה,  את  להסיר  שלא  מקפידה  שהאשה  מפני   ,

 ליופי ולקשט אותה, אינו חציצה.   באשזה 

פי   על  )משנ"ב    ואף  חוצץ  אינו  בצבע,  ממשות  סימן שיש 

 סוף ס"ק יד(.  קס"א 

שבוע אחרי  לפעמים  לרדת  -אמנם  מתחיל  הלק  שבועיים 

ו בעיה  ש  אינובצפרניים  תהיה  כזה  באופן  הסוף,  עד  כי  לם 

ה להיות עם אשהיא מקפידה להשלים אותו, שהרי לא נעים ל

חצ גבר  כמו  אצבע  בחצי  או י  לק  צריכה  לכן  מגולח..., 

אי  ולהשלים את הלק עד הסוף, או להוריד את הלק לגמרי,  

פנים   כל  ועל  ידים.  נטילת  בשביל  חצי  חצי  שיהיה  אפשר 

על כולו  מסודר  הלק  )וע"ע    כאשר  בזה.  בעיה  אין  האצבע, 

 ת יביע אומר ח"ב חיו"ד סי' יג(.בשו"

 קעקוע על הגוף 

ע  אישיב.   קעקוע  להם  שיש  אשה  חוצץ  ל  או  אינו  הגוף, 

בטהרת    בזה  האריך)ו  בטבילה, מפני שהוא מתחת לפני העור

שלא יכול להסיר אותו,    אישהבית ח"ג עמ' כט והלאה(. אבל  

ילך למקוה אותו עם   עדיף שלא  רואים  בכלל, מפני שכולם 

בלשון  מתאים  לא  הזה  הקעקוע  אם  ובפרט  הזה,  הקעקוע 

רבים, "אשרי נשוי פשע ב  המעטה, ועל ידי זה מפרסם חטאו

ברוחו  ואין  עוון  לו  ה'  יחשוב  לא  אדם  אשרי  חטאה,  כסוי 

א' ל"ב  )תהלים  והיום  -רמיה"  להוריד  ב'(.  אפשרויות  ישנם 

מהקעקועאת   ולאחר  ויטבול ,  ילך  אשה    .3כן  מקום  ומכל 

 

ט אלה מהקהל:  ש  3 גברים,  לגבי  כמה  בילת  לטבול  אדם שרוצה 

ו  לצאת  שצריך  וכדומה,  ספירות  עשר  כנגד  כמה  לפעמים  טבול 

יפעמים.   יהאם  עדיפות שאדם  ויכנס   קוהמהמ כולו    צאש    ויחזור 

כולוש  מספיק שאחר עשר פעמים, או ש  ויוציא  ים  למ  יכנס  יכניס 

 צבע שלו עשר פעמים?  את הא

מחמת   מטבילה  תמנע  שלא  בודאי  בטבילה,  המחוייבת 

 קוע. הקע

 הידים או הנטלה רטוביםנטילה כאשר 

לפעמים הספל של הנטילה רטוב במים,    הקהל:שאלה מיג.  

ידיוואדם   שנוטל  אחר  הללו  במים  האםנוגע    מועילה   , 

 ?  או שידיו נטמאו טילההנ 

 

ילות. מפני שכל  טב בשתי האופנים זה נחשב לעשר    :תשובת הרב

הענין הוא שאדם יטבול כל גופו במים, ואם חלק קטן מגופו בחוץ  

יצא ידי חובה. מרן בשלחן ערוך יורה דעה )סימן קצח ס"מ(    לא 

גבה, שמא שערה  תב שאשה הטובלת צריכה שתעמוד אחת  כ על 

ולא למעלה  תצוף  שצריכה    אחת  מכאן  רואים  טבילה.  לה  עלתה 

ג כל  מעשתהא  ואם  במים,  חובה.  ופה  ידי  יצאה  לא  בחוץ  עלה  ט 

עלה   כאילו  נחשב  מגופו,  חלק  או  אצבעו  שהוציא  אדם  לכן 

 ה.  מהמקוה, ואין הפרש בדבר הז

ם  אומרי המקובלים היו עושים הרבה טבילות באופן הזה.  ואדרבה  

המקובלים י   רבותינו  הקודש  רוח  צריך  (  כ"ו  חוד)שער  שהכועס 

" ועוד  כמנין "כעס   לטבול מאה חמשים ואחת פעמים לכפר על זה,

חכמים  אחד   לשון  בספר  להגרי"ח  ע"ב[.  ]וע"ע  סימן  ח"א 

ואמרתי   הכעס,  מדת  על  לעבוד  שרציתי  תקופה  היתה  )בבחרותי 

נדר  ש ואחת  בלי  חמשים  מאה  במקוה  לטבול  אלך  שאכעס  ביום 

הייתי רוצה לכעוס בכלל...(, ואיך  הטרחה הזו לא  טבילות. ורק מ

כל לעשות  האלה?  אפשר  מכניסים    הטבילות  בפשטות  אלא 

 את האצבע או חלק מהגוף בלבד.   םי ומוציא

של הגברים היא רק בדברים מיוחדים   ומקום הטבילה הז אבל מכל

בלבד, או בערב ראש השנה שכתוב לעשות חמש טבילות ובערב  

 במה שלא כתוב בהלכה.    ולצריך לטב יןא  אבל .שבועות וכיו"ב 

מעיין למקוה וכדומה, כי רק    לו עדיפות ביןמי שטובל אין    מתאבו

וטהרה בטומאה  נזהרים  שהיו  היה  בזמן  זב  איש  לטבול ,    צריך 

ל  .במעין אין  לגמרי,  טמאים  הכי  שבלאו  היום  נפק"מ    איש אבל 

טמא   יהיה  שלא  לו  עוזר  זה  במקוה  שטובל  אדם  וכי  הזה.  בדבר 

שליט   ]א"ה.מדרס?!   מוה"ר  בתשובת  בירחון  "וע"ע  שנדפסה  א 

 אור תורה טבת תש"ף מ"ש בזה[. 
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 כך המנהג להקל. הנטילה מועילה, ו תשובת הרב:

ב  " קס  מןכעת בקצרה )עי' ש"ע סי   באר בעבר דברתי בזה, וא

ושאר   מט,  ומשנ"ב ס"ק  ס"ו,  ס"ה  אחרונים שם(. לפי ס"ד 

האדם ההל של  הידים  רק    כה  מים,  ולטמא  להיטמא  יכולות 

אדם נוטל את ידיו לצורך נטילת ידים,    יש ג' תנאים:   כאשר

נוספ נוטל אותם פעם  ושלא  מים,   .תושלא בשיעור רביעית 

כאשר נוגע בידיו במים, הרי שהמים האלה טמאים, והם    אזו

יטמאו את ידיו. ואם לא ינגב את הידים, אפילו ישפוך עליהם  

 ו לטהר אותם. מה רביעיות מים, לא יעזור לכ

אבל אם הוא נוגע במים לא של נטילת הידים, או שנטל ביד  

נוספת,  פעם  היד  אותה  על  שנטל  או  מים,  רביעית  בשיעור 

 חשש.המים לא טמאים, ואין רי ה

ש מי  הדין  סתם  ייד והוא  רטובות  מ)ו  נטילת הלא  של  מים 

בשיעו(ידים שנטל  ממים  רטובות  שהם  או  או ,  רביעית,  ר 

פע עליהם  ולא  שנטל  טמאים  לא  המים  הרי  נוספת,  ם 

 . אין חשש ןמטמאים את הידים, ולכ

שר אדם  , כא4"נטלה"לכן לגבי הכלי של נטילת ידים הנקרא  

אוחז בידית והיא רטובה, נוטל את ידו הימנית, וכשבא ליטול  

את ידו השמאלית מעביר את הנטלה ליד הימנית, והיא נוגעת  

   חשש.שום ה בזל גבי הידית הרטובה, אין במים שע

מים של נטילת ידים, וממילא    אינם  כי המים האלה שבידית

 אינם טמאים כלל.  

 
הסיבות שמברכים    4 אחת  זו  אגב,  שם  דרך  על  ידים,  נטילת  על 

ט'(   )ס"ג  ישעיה  בספר  בפסוק  וכתוב  "נטלה",  שנקרא  הכלי 

חיצת ידים  "וינטלם וינשאם כל ימי עולם". ולכן לא מברכים על ר

להיפךוכדומה.   אומרים  נקרא  )ויש  שהכלי  על  "נטלה",  שם  , 

ענט"י(.   ידיו  הברכה  ועוד טעם אחר, על שם שהאדם מגביה את 

  למעלה, ולכן מברכים על נטילת ידים, ופירושו על הגבהת הידים. 

בקונ)הובא במאירי  הביאורים  ידים  ו  נטילת  הלכות  יד  בית  טרס 

 ]וע"ע בשו"ת אבי הנחל סי' י'[.  ח"ו(.

י  היתה  הידית  אם  מוגם  ונרטבה  הנטולה, בשה  שביד  המים 

רביעית   בשיעור  לפחות  היד  את  ליטול  רגילים  היום  הרי 

במים   נטמאים  ולא  טהורים  ידיו  שעל  המים  וממילא  מים, 

היד  ה.  האל את  שנטל  אחרי  ובוודאי ובפרט  פעמים,  שלוש 

נוגע   אינוולכך כל דבר שיגע במים האלה, הרי    חשש.שאין  

 אותם. במים טמאים, וגם לא מטמא 

דין אדם אחר שנוגע בידית הרטובה הזאת, או שסתם והוא ה

ונרטבו   הברז  את  ולא  ידיפתח  טמאים  לא  שהמים  כיון  ו, 

אין   ידים    חששמטמאים,  וליטול  הזאת,  הרטיבות    אין עם 

 לחשוש לכלום.  צריך

מרביעית   פחות  ידים  נוטל  אדם  אם  שאמרנו,  מה  לפי  אבל 

מא אחרים,  בל טומאה ולט בפעם הראשונה, המים יכולים לק

כל  במקום  או  אחרת  ביד  או  בידית  נוגעות  הן  אם  וממילא 

וליטול   אותם  לנגב  צריך  נושהוא,  המים ספתפעם  כי   ,

לש יועיל  ולא  השניים  טמאים.  המים  כי  במים,  היד  את  טוף 

 יכולים לטהר מים שנטמאו מחמת יד אחרת.  אינם 

כאשר המים שעל היד טהורים, הרי היד טהורה  ומכל מקום  

 שאמרנו.  פיוכ ת במים האלה,ולא נטמא

מצוי כלל, כי בדרך כלל מי שנוטל ידים  זמננו אין זה  אבל ב

המיםב וממילא  ידיו,  על  מים  רביעית  שפך  האלה   ודאי 

 טהורים.  

 ההלכה למעשה 

בזהש  ייד.   מ"א(ב  דיון  אות  קס"ב  )סימן  הציון  וזה    ,שער 

לה יזהר שיהא  : ראיתי בפתחי תשובה שכתב, שלכתחלשונו

וא לח אם כן כשנוטל ידו אחת לגמרי, שאם האוזן הכלי נגוב  

שכבר   ביד  ויגע  ויטול  וכשיחזור  הכלי,  שעל  המים  נטמאו 

וכ"כ היד.  אותו  תיטמא  ומשמע    נטל  שלמה.  שלחן  בספר 

שב צריך  מלשונם  מידו,  הכלי  את  כשלוקח  הראשונה  פעם 

 -ליזהר שאוזן הכלי יהיה נגוב לגמרי, כי אם לא ינגב אותה  

שי המים  תיכף  מיטמאו  האוזן  על  שנוגע ש  האדם  של  היד 
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ה כי  והיד  בהם,  רטובה,  והידית  נטולה  לא  עדיין  שלו  יד 

 תטמא את המים האלה. 

הוה זה  על  מהאחרוניעיר  משמע  באמת  הציון:  שער  ם  רב 

במים   בידו  שנגע  כמו  שזה  המים,  נטמאו  לא  זה  ידי  שעל 

ק"ס  )סימן  למעלה  שמבואר  נטילה,  בשעת  שלא  שבכלי 

 זה.  המים על ידי סי"א( שלא נפסלו 

תב שם הרמ"א שאדם שלא נטל ידיו ונגע מה מבואר שם? כ)

מי  נקראים  ולא  לנטילה,  מים  אותם  נפסלו  לא  ם  במים, 

 בשלחן ערוך )סי' ק"ס ס"ב(טמאים. עד כאן. ויש לנו גם דין  

הלחמים,  ע"ג  ושופך  מהדלי  מים  קצת  אופה שלוקח  שאדם 

כי הוא לקח  מים טמאים,  נחשבים  בדלי לא  המים שנשארו 

ולכאורה עדיין הוא טימא   ה בהם מלאכה.מהם ושפך ולא עש

לא   במים  שנוגע  אדם  ודאי  אלא  בהם?  נגע  כאשר  אותם 

 . בזה( רחבנובאחד השיעורים הואותם כלל. מטמא 

שנוגעת    סייםו היד  אותה  הרי  כן  גם  כאן  הציון:  שער  הרב 

עכשיו בידית רטובה לא נטל אותה עדיין, ולכן כשנוגע במים  

א מטמא  לא  וכן משמשבידית  המובא ותם.  מלחם חמודות  ע 

ברורה,   במשנה  בדיוק  כתבנו  ולכן  אברהם.  במגן  שם 

מתחילה",   עליה  ויש "ששפך  היא,  נטילה  שעת  כבר  דזו 

מים טמאים משפיכה ראשונה שהיתה פחות מרביעית. עליה  

 עד כאן.  

היד   את  ונוטל  מרביעית  פחות  מים  לוקח  אדם  אם  פירוש, 

ואילו  שלו, באותה שעה הוא מטהר א היד  המים מקבלים  ת 

לחילופין   או  שניה.  פעם  מים  עליהם  שישפוך  )עד  טומאה 

ית בבת אחת(. ורק באופן כזה  שיטול בפעם הראשונה ברביע

 ומאה על הידים. לכן בזמננו אין בעיה בזה כלל. באה ט

נטל   שלא  מחשש  להחמיר  שצריך  שכתב  מי  יש  ידיו אמנם 

והידית טמאים  המים  וממילא  שצריך,  טמאים,   כמו   במים 

ש  רחוקות  חששות  אלו  לחשושאבל  צריך  ולפי    אין  להם. 

זה ספק אלא רוב ההלכה ספק בנטילת ידים להקל, וכאן אין  

אין לחשוש שמא אדם לא נטל ידיו   מכריע שנטל כדין, ולכן

מצליח    ע"עו )כהלכה.   איש  רוב  שבהערות  שדעת  כתבו 

את  לנגב  צריך  שלא  ברורה,  משנה  הרב  כדעת  האחרונים 

דת חסידות יש לנגב את אוזן הכלי, יש שכתבו שממהידית. ו

מד בזה  שמחמירים  ויש  בכלי.  שאחז  אחר  ידיו  את  ינא,  או 

 . (ומכל מקום המנהג בזה להקל

ידית רטובה,ללפיכך   לנגב   אין  מעשה אם אדם רואה  צריך 

הנטילה מנגבים את הידים שלהם בבגדים   שקודם. ויש הידית

 וכדומה, ואין צורך בזה.  

ו"ח סי' עד. ועי' בס' חסד לאלפים  ת בית דוד חא]וע"ע בשו"

ה של  )ודרכו  סי"ז.  שמיני  פרשת  שא  ובבא"ח  בא"ח  ס"ז, 

וע"ע  לאלפים.  חסד  ספר  אחר  להמשך  יתד   הרבה  בירחון 

הישיבה  ראש  מרן  בהערות  וע"ש  תש"פ(.  אלול  המאיר 

לו  ועי'  כז.  בכף החיים אות  וע"ע  שליט"א על הבא"ח שם. 

וע"ע   ודו"ק.  לד.  סיבאות  איש  וע"ע בחזון  כג.  אות  כד   '

סי' קח   ובאו"ת תמוז תשנ"ד  בהערות איש מצליח בסוה"ס, 

 באורך[.
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