
 .1                בס"ד

   

   

 

   'בקיצור שולחן ערוך סימן 
  

  (סעיף א')  .נטילת ידיים בבוקר

  מה הן שתי הסיבות לנטילת ידיים בבוקר?                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

                                                               - __  ____אסור ללכת ארבע אמות בלי ___                                        

  אלא רק לצורך _____.



 .2                בס"ד

   

   

 

  (סעיף ב')טלית קטן.  

  מה ילבש אדם מלבוש ראשון? _________

  כמה אמות אסור ללכת בלי ציצית?____

  האם מברך על הציצית כשלובשה בקימתו בבוקר?_____ 

  מדוע? _______________________________________       

  )ד'- ג' פים(סעידיני נטילת ידיים בבוקר.  

  בקומו בבוקר השלם את סדר הנטילה      

  ____ושופך תחילה על יד _ _ת הכלי ביד____ ומעביר ליד ____נוטל א

  ואחר כך נוטל את הכלי ביד _____ ושופך על יד ______        

  (ימין שמאל...)וכך יעשה ____ פעמים                            

  (ויש הנוהגים ליטול כל יד ארבע פעמים כדי להעביר את שאריות המים הטמאים מהנטילה) 

  .טוב ליטול הידיים עד פרק ה_____

  _______________. עד? (כשאין לו כל כך מים)בשעת הדחק עד היכן מספיק ליטול את ידיו 

  מה רוחץ אדם לכבוד יוצרו?_________את 

  ? את _________ מפני הרירים שבתוכו.(חוץ מהפנים)מה עוד צריך לרחוץ 

  את השם הגדול ב_____ וב_______. זכירצריך להמכיון ש

  את מה יזהר אדם לנגב היטב?___________



 .3                בס"ד

   

   

 

  ___________(סעיף ד') לתוך מה צריך ליטול את ידיו? 

  שורה עליהם.____  מפני שרוח -  אותם?__________________היכן לא ישפוך 

  ______________מ אסור להנותגם ולכן 

  (סעיף ה')לא יגע קודם נטילה ב....  

    לפני שנוטל את ידיו בבוקר? שלא לגעתבמה יזהר       

  .צבע רק את התשובות הנכונות   

  

  

  

  מדוע לא יגע במקומות אלו?

  ______________________________________________________ מפני שרוח

  (סעיף ו')בכלי, ובמים ובכח גברא  

  (ולא סתם רחיצת ידיים במים) ) ב_____1בנטילת ידיים בבוקר שיהיה:    להקפידטוב 

  (ולא במשקים אחרים) ) וב_____2                        

              עם  - כוחו ב(שהאדם ישפוך  ) ובכח _____3                        

  האחת על ידו השנית) ידו                                                                    

 בראש

 בפה

 (בחוטם)באף 

 באוזן

 ברגל

 בעיניים

במקום 
 הקזת דם

 בכלים

 באוכל



 .4                בס"ד

   

   

 

  גברא...? שאין לו כלי, מים או שאין אפשרות ליטול בכחכמה הדין בשעת הדחק 

  יכול ליטול ידיו מתוך __________ ובכל מיני _______ ובלא כח ______

  ויכול לברך "על _____ ידיים".

                      יעשה?נהר מה  ויש לפניאם                                                      

                                                    __________________________  

  לנטילת ידיים בבוקר? אין לו מים כללמה הדין אם                                                    

                                                  ___________________________________  

  אז יברך "על ______ ידיים"ו                                             

בשעת הדחק כשלא נטל את ידיו כראוי מה צריך לעשות אם נזדמן לו אחר כך מים וכלים 

  ____________________________________________ראויים?

  ידיים"?_____. נטילתהאם יצטרך לברך שוב "על 

  (סעיף ז')ברכי נפשי את ה'  

  "?ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשוֹ ְוָכל ְקָרַבי ה' ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת מה לומדים מהפסוק "

  שאסור לברך עד ש_____ את גופו מהפסולת הנמצאת בו.

...ועל כן לא יברך ברכת "על נטילת ידיים" בשעת הנטילה בבוקר עד לאחר ש____ את 

  עצמו וירחץ ידיו עוד פעם אחת ואז יברך "על __________" 

  ו"אשר ____"                                                                  

  וברכות ה______                                                                  

  וברכת "אלוקי _____" וכו'                                                                 



 .5                בס"ד

   

   

 

  (סעיף ח')ם ונטל ידיו בעוד לילה  אם השכי

  אלו ארבעה מקרים יש בהם ספק אם צריך ליטול את ידיו בבוקר?

 עד אור היום.____ והיה  –אם התעורר ונטל ידיו בעוד לילה כדינו  )1

 פעם שניה בעוד לילה._____ והמשיך   –ונטל ידיו כדינו ____ אם התעורר ב )2

 )____"שיתין נשמין" (בערך חצי ___ אם ישן ב )3

 " (בערך חצי שעה)_____ולא ישן "שיתין  ____היה ער כל ה )4

  ____ או לא. ליטולצריכים בבוקר בכל המקרים הללו יש ספק אם 

  "________________" לא יברך אבללכן יטול ידיו _________________ 

  (סעיף ט')אלו דברים צריכים נטילת ידיים במים  

 ._____הקם מן ה )1

 _______.ומבית ה_____ הוהיוצא מבית  )2

 _________. והנוטל )3

 ________. והמגלח )4

 ________. והחולץ )5

 ________.והנוגע ב )6

 ______. והמפלה את )7

 ______. והחופף )8

 ______.במקומות ה____ והנוגע ב )9

 _______.והיוצא מבית ה )10

 המת._____ או שנכנס ל_____ וה את הוהמל )11

  ___. והמקיז )12


