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 1 : נטילת ידיים לטיבול ראשוןיגסוגיה 
 

 ם לטיבול ראשוןינטילת ידי: יגסוגיה 

* 

 רקע

ראשון. כדי להבין את הטיבול הם של יאם מברכים על נטילת ידיחלקו הראשונים נ
 .ם בפרטימחלוקתם נקדים הקדמה בגדרי טומאה וטהרה בכלל, ונטילת ידי

אומרת: "נטילת ידים ה ]קו.[בגמ' במסכת חולין מובא ם לסעודה ימקור חיוב נטילת ידי
ם ידברי חכמים". החיוב ליטול ידילחולין משום סרך תרומה ועוד משום מצוה... לשמוע 

]הגמ' מביאה גם סיבה שלישית משתי סיבות: א. סרך תרומה. ב. מצוה לשמוע דברי חכמים  נובע

 .לא נעסוק בה כעת[אך 

 כדי להבינו נרחיב מעט בביאור דיני טומאה וטהרה:והמושג "סרך תרומה" צריך ביאור, 

"אב הטומאה", לבין דבר שאינו  -בדיני טומאה וטהרה יש הבדל בין מקור הטומאה 
"ולד הטומאה". אב הטומאה מטמא מהתורה אדם,  -מקור הטומאה אלא רק נטמא ממנו 

כלים ואוכלים. ולד הטומאה מטמא מהתורה אוכלים בלבד. ב"ולד הטומאה" יש הבדל 
מהתורה בין אדם וכלים לבין אוכלים, אדם וכלים מטמאים אוכלים בלבד, ואוכל אינו 

ש רמות בלבד של ושמהתורה יש של היא אפילו לא אוכלים. משמעות הדבר מטמא דבר,
 כללים:  בנויים על שלושהטומאה, וגדריהן 

 מטמא אדם, כלים, אוכלים ומשקים.  -א. אב הטומאה 

 אדם, כלים, אוכלים ומשקים שנגעו באב הטומאה. -ב. ראשון לטומאה 

אדם וכלים אינם ראשון לטומאה.  כלים שהםבאוכלים שנגעו באדם או  -ג. שני לטומאה 
, ואוכל אינו יכול הם אינם נטמאים מראשון לטומאהכיוון שיכולים להיות שני לטומאה 

 להיות שלישי כיוון שאוכל אינו מטמא אוכל.

 :בכללי ההטמאות חכמים חידשו דינים נוספים

 א. אוכל מטמא אוכל. 

חכמים חידשו שאוכל וומאה, ב. שלישי בתרומה ורביעי בקודש. מהתורה יש רק שני לט
שני הנוגע בתרומה מטמא אותה ועושה אותה שלישי לטומאה, ותרומה שלישית לטומאה 

בחולין לא חידשו חכמים הנוגעת בקודש מטמאת אותו ועושה אותו רביעי לטומאה. 
 טומאה זו ויש בה שני בלבד.

. חכמים ז[]פרה פ"ח מ"ג. "כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקין להיות תחלה" 
בין מאדם בין מכלים בין מאוכלים, בין  ,שמשקין שנטמאו :חידשו דין מיוחד במשקין

מראשון לטומאה בין משני לטומאה, המשקין הם ראשון לטומאה ומטמאים אוכלים ואפילו 
אפילו מאה משקין בזה אחר זה, הרי כולם ראשון  ,כלים. לפיכך משקה שנגע במשקה

 כלים.לטומאה ומטמאים אוכלים ו
 

ם. מהתורה כל הגוף הוא יחידה אחת, או ידין נוסף שחידשו חכמים הוא טומאת ידי
 במצב תמידי של טומאה אפילו אין ןם היטהור. חכמים חידשו שידי ולוטמא או שכ ולושכ
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ם מטומאתן היא על ידי נטילת יטומאה נגעה בהן. הדרך היחידה לטהר את הידיש ידוע
ם יד לא הסיח הנוטל דעתו משמירת ידיו, כשמסיח דעתו הידים. נטילה זו תקפה כל עויידי

 חוזרות לטומאתן. 

 ואה מהםאחד ומונה עשרה דברים הפוסלים את התרומה  ]פ"ה מי"ב[המשנה בזבים 
ם יאוכל הנטמא בטומאת ידי -א. "פוסל"  שני חלקים: "פוסל את התרומה"למשפט ם. יידי

ואינו לטמא דבר אחר, "פוסל"= מטמא  יכולת לנטמא ומעניק]"מטמא"= מטמא  אינו מטמא אוכל אחר

ם מטמאות רק את התרומה ואינן יידי -ב. "את התרומה"  .לטמא דבר אחר[ מעניק יכולת לנטמא
ם יש דין שני לטומאה. בחולין אין ישלטומאת ידי היא משמעות הלכה זו מטמאות חולין.

 ותם פוסליאין רביעי ולכן ידים אינן מטמאות חולין, ובתרומה ישלישי לטומאה ולכן ידי
  מטמאות אותה. אינןאותה ו

ידי שלמה המלך. שלמה תיקן טהרת בם נתקנה ימסבירה שטהרת ידי ]יד:[הגמ' בשבת 
ם גם לתרומה. תקנה זו יקנו נטילת ידיים לקדשים, והלל ושמאי ותלמידיהם אחריהם תיידי

 .בת יג:[]ששל בית הלל ובית שמאי היא גזרה אחת מ"גזרת י"ח דבר" 

חייב ליטול ידיו קודם שכל האוכל תרומה  היא םיהנפקא מינה להלכה של טומאת ידי
בחולין אין שלישי לטומאה, ולכן מותר לאוכל חולין בטהרה לאכול ללא נטילת  אכילה.

 -"שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם"  - קנו משום "סרך תרומה"ים, אבל חכמים תיידי
 נטילה אף לחולין. 

 
היא רק משום "סרך  נטילה לחוליןם לתרומה היא משום טומאה וייוון שנטילת ידיכ

ם פוסלות את יתרומה. ידיחולין לבין דיני נטילה לדיני נטילה לתרומה", יש הבדל בין 
ם אינן יידי ;חייב בנטילה ,התרומה, ולכן כל האוכל תרומה, בין אוכל פת בין אוכל פירות

לפירות לא  ואילואוכל פת חייב בנטילה משום תקנת חכמים, פוסלות את החולין, ולכן רק 
כמו כן הנוגע בתרומה  ..[קו]חולין  מגסי הרוח" אינו אלאקנו נטילה, ו"הנוטל ידיו לפירות ית

קנו ישתמפני חייב בנטילה אפילו כשאינו אוכלה, אבל הנוגע בחולין אינו חייב בנטילה 
 נטילה לאוכל בלבד.

 מקורות

 ו: "אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא כל שטיבולו במשקה... לדעתיה ונגע"קט-קטו.גמ'  א.

 תוס' ד"ה כל, צריך, אסוחי ב.
 טור סי' תעג, "ונוטל ידיו לצורך טיבול הראשון... וישפשף" 
 כה: "אמר רבי אלעזר א"ר הושעיא כל שטיבולו במשקין... במידי דמיטניף"-רי"ף כה. ג.

 ר"ן מד"ה כל עד ד"ה והא 
 ב-ב"ם הל' ברכות פ"ו הל' ארמ ד.

 הל' חמץ ומצה פ"ח הל' א וריש הל' ו  
 ומשנה ברורה סק"כ ,שו"ע סי' קנח סע' ד ה.

 נב, ושער הציון אות סט -ומשנה ברורה ס"ק נא ,סי' תעג ריש סע' ו  
ג ע ת  ' י ס ר  ו  ט
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טול ולא י .ונוטל ידיו לצורך טיבול הראשון דכל שטיבולו במשקה צריך נטילה ומברך על נט"י
ומיהו מי שרגיל ליטול כל ימות השנה קודם קידוש ולא חשיב  ,קודם קידוש כי לקידוש א"צ נטילה

גם עתה יכול ליטול קודם: וה"ר  ,לקידוש הפסק שהוא צורך סעודה שהרי אסור לאכול עד שיקדש
מאיר מרוטנבורק כתב שהאידנא א"צ נטילה לדבר שטיבולו במשקה ועל כן לא היה מברך על 

וכ"כ  ,וכן כתבו הגאונים שצריך לברך ,ולא נהירא .וכ"כ בעל העיטור ,על טיבול הראשון נטילת
והרוצה לצאת ידי ספיקא יביא עצמו לידי חיוב נטילה מצד אחר כגון  .ה"ר שמעיה בשם רש"י

 .או יטיל מים( וישפשף דק הבית:שיסך רגליו )ב

 הסבר הסוגיה

 ]גמ' קטו.[ .במשקה צריך נטילת ידיםכל שטיבולו  :אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא
 

חייבים ליטול לכל דבר כך ם לסעודה ירב אושעיא מחדש שכפי שחייבים ליטול ידי
ם. כיוון שנטילת ישטיבולו במשקה. חידושו של רב אושעיא נובע מיסוד דין נטילת ידי

ן ם לחולין נתקנה משום סרך תרומה, דיניה מבוססים על דיני טומאה וטהרה. כיוויידי
נהפך לראשון, והירק הנטבל במשקה הוא שני,  ןם שניות לטומאה, ומשקה הנוגע בהישידי

 ם לסעודה.ים לדבר שטיבולו במשקה, כשם שמחייבים נטילת ידיייש לחייב נטילת ידי

לדבר שטיבולו במשקה זהה לדין נטילת ידיים לסעודה, ים ינטילת ידן הבנה זו, שדי
)סי' , טור ב(-)הל' ברכות פ"ו הל' אהרמב"ם , )ברכות מא. ד"ה כל(י רבינו יונה ]תלמידמקובלת על רוב הראשונים 

לסעודה ים יטילת ידם נעל הבנה זו, ולדעתים חולק ]קטו. ד"ה כל[. תוס' [וראשונים נוספים קנח(
היא תקנת חכמים, ואילו נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה אינה תקנת חכמים אלא דין 

"כדי שידיו לא יטמאו את המשקין ויהא אסור לשתותן ולפסול את  מדיני טומאה וטהרה,
 .1גופו"

נראה להסביר שמחלוקת הראשונים היא ביסוד תקנת נטילת ידיים. רוב הראשונים 
מבינים שהתקנה היא "סרך תרומה", זאת אומרת שחכמים תיקנו שבשעת האכילה יש 

ם היא משום "קדושה ונקיות" להקפיד על דיני טהרת הידיים. תוס' מבינים שתקנת חכמי
 .]עיין תוס' חולין קו. ד"ה מצוה[ ואינה קשורה לדיני טומאה וטהרה

והבולטת בהן היא בין שיטת התוס' לבין שיטת רוב הראשונים יש כמה נפקא מינות, 
ם. לדעת רוב הראשונים יינו של רב אושעיא, שדבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיגדרי ד

ה ולכן חייבים ליטול ולברך על הנטילה ם לדבר שטיבולו במשקית ידיחכמים תיקנו נטיל
אין חיוב ליטול, . לדעת התוס' ובראשונים נוספים[ )סי' תעג(, בטור ב(-)ברכות פ"ו הל' א]כך מפורש ברמב"ם 

 . ]כך מפורש בתוס'[והנוטל אינו מברך על הנטילה 

                                                           
לפי שיטת תוס' דין הגמ', ש"הנוטל ידים לפירות אינו אלא מגסי הרוח", מובן. גסות רוח היא לאדם לקדש   1

המסבירים מדוע  ד"ה כל[ ]ברכות מא. באלפסעצמו במקום שחכמים לא תיקנו זאת. עיין תלמידי רבינו יונה 
לשיטתם, שנטילת ידיים משום "סרך תרומה", אין נוטלים ידיים לפירות בעוד שאוכלי תרומה נוטלים 

 ידיהם לפירות.
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]סי' והטור  ]פ"ח ה"א[רמב"ם ראשון. ההטיבול בגם מחלוקת הראשונים באה לידי ביטוי 

שאין  יםפוסק ]ד"ה כל[ראשון. התוס' הטיבול נטילת הידיים לפוסקים שצריך לברך על  תעג[
 ראשון.הטיבול נטילת הידיים ללברך על 

 
ם ואין מברכים. דברי התוס' יראשון נוטלים ידיהמשמע שלטיבול  ]ד"ה כל[מלשון התוס' 

ם לדבר ירי לדעת התוס' כל השנה אין נוטלים ידים, והיצריכים עיון, מדוע ליטול ידי
ם על דבר שטיבולו יישטיבולו במשקים, ומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שנוטלים יד

 ?הבמשק

ם ים אבל נוטלים ידיימפרש שמעיקר הדין אין צריך ליטול ידי ]סי' תעג אות כח[החק יעקב 
חרת. עיקר הסדר הוא סביב קרבן כדי שישאלו התינוקות. ניתן להסביר את התוס' בדרך א

פסח. בזמננו שאין קרבן פסח, תיקנו חכמים את הסדר שלנו כבבואה של סדר פסח בזמן 
כנגד קרבן פסח וכנגד  -שבית המקדש היה קיים. לכן אנו מביאים לשולחן שני תבשילים 

יקנו נאכל על השובע. לפיכך תהכנגד קרבן פסח  - קרבן חגיגה, ולכן אנו אוכלים אפיקומן
ם לטיבול ראשון, כיוון שבזמן בית המקדש היו חייבים ליטול מפאת דיני יחכמים ליטול ידי

 .[)דף לד עמודה א(]כך משמע קצת במרדכי  טומאה וטהרה

 סיכום

ם בברכה. תוס' יחייב בנטילת ידי ההרמב"ם והטור סוברים שדבר שטיבולו במשק
ם, וודאי שאין לברך עליו. לדעת תוס' יאינו חייב נטילת ידי השדבר שטיבולו במשק יםסובר

 ם לטיבול ראשון כדי שיהיה היכר לתינוקות או זכר למקדש.ינוטלים ידי

 הלכה

ם ואין מברכים על דבר שטיבולו יפוסק שנוטלים ידי ]סי' קנח סע' ד, סי' תעג סע' ו[השו"ע 
מצטט  "כ[]סי' קנח סקראשון בליל הסדר. המשנה ברורה הטיבול ב וכך עושים גם, הבמשק

את המגן אברהם האומר שהעולם נוהגים ליטול לטיבול ראשון בליל הסדר אבל אין נוטלים 
שיש להם על מה לסמוך. המשנה ברורה מביא ו ,בשאר ימות השנה הלדבר שטיבולו במשק

פוסקים שחייבים כל השנה ליטול על דבר ושהרבה אחרונים לא הסכימו עם המגן אברהם 
פוסק שגם בליל הסדר וגם  ]סי' קנח סע' ד אות יא, סי' תעג סע' ו אות ל[ . הגר"אהשטיבולו במשק

 . הם לדבר שטיבולו במשקילברך על נטילת ידי ישבשאר ימות השנה 
 


