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 הלכות נטילת ידיים לסעודה   

   19הלכות והליכות . פרק ב. עמוד 

  19עמ'   נטילת ידיים לפני אכילת לחם

האם יש מקור בתורה על מצוות נטילת ידיים .1

 לסעודה? _______

 מי קבע את המצווה הזו? _________.2

 שתקנו את זה בזמן בית המקדש? הסבירי מה הטעם .3

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  

מדוע אם כן צריך גם היום לקיים מצוות נטילת .4

 ידיים? ________________________________

דיים? )סעי' א'( על איזו כמות של לחם צריך ליטול י.5

____________________________________ 

על איזו כמות לחם צריך לומר את ברכת 'על נטילת .6

ידיים..'? )סעי' ב' ( 

____________________________________ 

האם מותר לעטוף את הלחם בשקית ולאכול בלי .7

לגעת בלחם ובלי נטילת ידיים? )סעי' ג'( 

_________________ 

ה מצב כן מותר לעטוף ולאכול כך? באיז.8

____________________________________ 

 מה דעת האדמו"ר הזקן על כך? ______________.9

________________________________________ 

 20עמ'   הכלי הכשר לנטילה    

התנאים שצריכים להיות  בכלי  3כתבי מהם .1

 ח'(: )סעי' שמותר ליטול ממנו ידיים

1_____________________________. 

2_____________________________ . 

3_____________________________ . 

איך אסור ואיך מותר ליטול ידיים מקנקן עם פיה  . 2

 בולטת? )סעי' ט'(

 ________________________________-אסור  

 ________________________________-מותר 

 מילת הטעם בסעיף: ______________העתיקי את 

 כתבי את הטעם :_________________________

_____________________________________ 

 '(ימה יעשה מי שאין לו כלי ? )סעי' . 3

   ___________________________________ 

 האם צריך לברך על נטילת ידיים? __________ .3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21עמ'   המים הכשרים לנטילה    

 _________א'( י)סעי'  איזה מים אסורים לנטילה?   .1

     ____________________________________ 

 . מה הדין למים שהשתנה להם הצבע? )סעי' יב'(2

 פסולים לנטילה  -מים ש____________________    

 נטילהכשרים ל -__ _מים ש__________________  

 יש פוסקים שונים עם  דעות שונות כתבי אותם:

 לדעת אדמו"ר הזקן :_______________________ 

  ______________________________________ 

 לדעת הספרדים : _________________________ 

 ______________________________________ 

 ) סעי' יג'(   . השלימי :3

 מים שנעשתה בהם מלאכה ___________ לנטילה.

ועוד דוגמא מסעיף יד' למים מסעיף יג' תני דוגמא 

 : שנעשתה בהם מלאכה

 סעי' יג: ________________________________

 סעי' יד': _______________________________

 . אם סתם נגעו במים האם מותר ליטול איתם ידיים? 4

 _____ . הסבירי מדוע? ___________________   

  _____________________________________ 

 ראים מים ששתה מהם כלב? ___________ק. איך נ5

 האם מותר ליטול מהם ידיים? _________    

 

 21עמ'  לנטילההכנת הידיים 

בכרטיס המושג כתוב )הסבירי מהי חציצה?  .1

 (.קיר הלכהעל המושגים ש

______________________________________ 

אסור שתהיה חציצה בין כל   לפי סעי' טז' : . השלימי:2

  חלקי היד לבין ה__________.

. מה צריך לעשות כדי שלא תהיה חציצה בנטילת 3

 _______________________________ידיים? 

. אילו עוד דברים על הידיים יהיו חציצה ויש להסירם 4

 ולנקותם? 

 ____סעי' יז' :  ________________________ 

 ______סעי' יח' : _______________________

. אדם שמלאכתו בצביעה וידיו מלוכלכות תמיד, מה 5

 ___________דינו? ) סעי' יט' (  _______________

 . כתבי את מילת הסיבה בסעיף זה : ____________6

 .  5. הסבירי מהי הסיבה לדין שכתבת בשאלה 7

   ____________________________________ 

 )סעי' כ'( .  פלסטר על היד . האם חייבים להסיר ?8

לא חייב להסיר  אם _______________________ 

________________ בנטילה.  ולפי זה אם ______

 כן חייב להסיר לפני שנוטל. 

 

 



 

 22' עמ  הנטילה סדר

 של ידיים לנטילת לסעודה ידיים נטילת דומה במה.  1

 '(  ________________________כא' סעי? )בוקר

_____________________________________ 

   -' כה' וסעי' כב' סעי: )הזקן ר"האדמו לפי השלימי. 2

 ( .ד"חב מנהג

 ____________ ליד יעביר_______  ביד הכלי יקח  

 ____________. יד על פעמים____    יטול 

 ______ ויטול_________  ליד הנטלה את יעביר ואז

 ____________. יד על פעמים

 לפי?  בכלי שנוגעים לפני הידיים את לעטוף יש במה. 3

 ' . _____________________כב' בסעי  ד"חב מנהג

 ? ________זה בקטע יש טעם מילת איזו. 4

 ? _________________________לכך הטעם מה. 5

'( כג' סעי? ) לשפוך שצריכים המים כמות מהי. 6

______________________________________ 

 ? הנטילה בשעת להגיע צריכים המיםביד  היכן עד. 7

 '( ____________________________כג' סעי)   

 פעולות יש לעשות אחרי הנטילה ? ) סעי' כו'( 3. אילו 8

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

 :הפעולות  3. לפי מנהג חב"ד בסעיף כו' כתבי את 9

 ישאיר ______________________________   

 יגביה ______________________________   

 וישפשף ______________________________

 . איזו מילת סיבה יש בסעי' כז'? ____________10

 י מהי ההלכה בסעיף זה ? _____________כתב     

     __________________________________ 


