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 י טומאה וטהרה בסעודהניד: טכסוגיה 

* * 

 עקר

א רק בזמן שמקפידים לא מינוים ביינם נוהגאש יםנדיני הלל ובית שמאי נחלקו בש תיב
ה פמהנוטלים ידיים לפני מזיגת הכוס או לאחריה? אם מניחים את  םא: על דיני טהרה

ני ידבמחלוקות אלו יש להרחיב מעט  להבין כדי השולחן או על הכסת? לע [בת]=המג
 טומאה וטהרה.

 
אב הטומאה, ראשון לטומאה ושני לטומאה בלבד. אב  שי ורהתהממאה יש דרגות. בטו

. לים הם נעשים ראשון לטומאהבאוכם או בכליגע באדם, נוכשהוא , והוא מקור הטומאה
ם שני לטומאה. ה אותעושו נו מטמא אדם וכלים אלא אוכל ומשקה בלבדאיומאה לטון ראש

 .שלישי לטומאה הן מהתוראין כינו מטמא אוכל. לא פילו כשהוא ראשון לטומאה,, אלכוא

ם דב. א .]וכן אדם וכלים הנוגעים במת[ א. מתהטומאה הוא אחד מהדברים הבאים: אב 
]פרה טאות ו. ח י חטאת.ה. מ לה.בד. נ ץ.רג. ש .]זב, זבה, נדה ויולדת[ופו מגשיוצאת טומאה 

  רעת.ז. צ ., חטאות פנימיות, שעיר המשתלח[אדומה
 
 ני הטומאה של כלים משתנים בין ארבעה סוגי כלים:יד

 ת קיבול.יב ן לויאשנטמא בין מתוכו ובין מגבו, ואפילו כ -לי מתכות כ  א.

 נטמא בין מתוכו ובין מגבו, ורק כשיש לו בית קיבול. -י עץ כל  ב.

 אפילו כשהטומאה מונחת באוירו. נטמא מתוכו בלבד, ונטמא -כלי חרס  .ג

 .י זכוכית אינה מהתורה, אלא רק מדרבנן[לטומאת כ]אינו נטמא כלל  -כלי אבן, אדמה וגללים  ד.
 

 :קפם מדרבנןתוש ים חידשו דינים נוספיםחכמ

 וכל מטמא אוכל. א א.

שלישי בתרומה ורביעי בקודש. מהתורה יש רק שני לטומאה, חכמים חידשו שאוכל  .ב
מה שלישית ורתש ןכע בתרומה מטמא אותה ועושה אותה שלישי לטומאה, ווגנשני ה

 לטומאה הנוגעת בקודש מטמאת אותו ועושה אותו רביעי לטומאה. 

מים כח. ה פ"ח מ"ז[רפ]ל הפוסל את התרומה מטמא את המשקין להיות תחלה" "כ ג.
וכלים, מא מכלים ובין ןיבמאדם  בין -חידשו דין מיוחד במשקין, שמשקין שנטמאו 

קין הם ראשון לטומאה, ומטמאים המש - בין מראשון לטומאה ובין משני לטומאה
במשקה אפילו  יכך משקה שנגעפל. [וא אב הטומאההש של זב וקרכ] ילו כליםפאואוכלים 

 מאה משקין בזה אחר זה, הרי כולם ראשון לטומאה ומטמאים אוכלים וכלים.

מאו את כל הכלי רק אם הוא יטוו חכמים לקון שמשקה מטמא כלי רק מדרבנן, הכיו 
 אחוריו טמאים ותוכו טהור.  -ל אם הכלי נטמא מאחוריו בא, נטמא מתוכו
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באדם ובין בכלים, בין  בין - ן לטומאהום. גזרו חכמים שכל הנוגע בראשיטומאת ידי .ד
 ו טמאות, וצריך ליטול את ידיו.ידי - באוכל ובין במשקין

ות, אפילו אינו יודע יניים שהיד ל, כןעסקניות היים דהימה המלך גזר שכיוון שלש 
ידיו. חכמים גזרו שצריך  תא בילטהלחייב  -י שנטמאו, ואם רוצה לאכול קודש וודאב

 . רומה מספיק ליטול את ידיו, ולקודש צריך להטביל את ידיו[תל]ליטול את ידיו אפילו לתרומה 

 רותוקמ

 ויי קידוש או לאחרלפנ -ם ילת ידייטנ .א

 כף לנט"י סעודה", ורש"יתד... ':וכואומרים  ש"בנב: "-.במ' נג

 ה אלו"ד מידי רבינו יונה לח.תל

 ת המפה על השולחן או על הכסתחנה ב.

 ית להו עיקר מדאורייתא"אד... ו':כו ב"ש אומרים מקנח: "ב' נגמ

 בה בדיני טומאה וטהרהחרה .ג]

 מתו למסכת ידיםדקה; טי-ופו(סב)י, טז -' טמע הד' הרב קאפחמב, טהרותר הקדמת הרמב"ם לסד

 ב[-ב"ם הל' שאר אבות הטומאה פ"ז, פ"ח הל' ארמ

 ר הסוגיהבסה

ת שמאי אומרים: נוטלין לידים ואחר כך מוזגין את הכוס, ובית הלל אומרים: יב
 נה נא:[שמ]  מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלין לידים.

 
 שיוקת בית הלל ובית שמאי היא אם בירה שמחלסמהה[ "פ]אה תוספתא יבמ[ .בנ]' הגמ

רי ואחם ששש שמא ידיו יטמאו את המשקיחמ, ם למזיגת הכוסידים את נטילת ידיקהל
ים, מחשש ימאו את הכוס, או שיש להקדים את מזיגת הכוס לנטילת ידם יטקישמהו, הכוס

 ת ידיו.א מאום יטמשקיהו, סוכמן ה טמאויידיו ים שבקישמהש

ן שמא יהיו משקים על אחורי הכוס, וידיים שאינ חשש ידיים ישני נטילת פלכוס  גתזימב
ות ראשון לטומאה. להישאחורי הכלי  יות לטומאה ומטמאות את המשקיםן שנולות הנט
ת הלל אינם חוששים לדבר זה מפני שאחורי הכלי אינם מטמאים את המשקים שבתוך יב

אי מקפידים על טומאת אין סיבה להקפיד על טומאת אחורי הכלי. בית שמ כןהכלי, ול
 ס.וכן הם מחייבים ליטול ידיים לפני שתיית הכלו, בת ההקפדה תבואר בהמשך[יס]אחורי הכלי 

וס, מפני שמותר להשתמש בכלי כה גתיזמאחר ים לייד ליטות הלל סוברים שצריך ליב
ובות היטב, יש חשש שמא המשקים שעל ידיו ינן נגשאחוריו נטמאו במשקים, ואם הידיים א

ת שמאי אינם חוששים לדבר זה מפני יב. 1רי הכלי ויטמאו את הידייםמאחואו טמיי
 שלדעתם אסור להשתמש בכלי שאחוריו נטמאו במשקים. 

                                                 
אדם אינם מקפידים לנגב את ידיהם  ינב זאששש זה קיים רק בכוס שלפני הסעודה, חש ביריםסמ ה גזרה["ד]ס' ות 1

 .יטמאו משקים שבידיויש לחשוש ואיןפה יפה, יהם יאדם מקפידים לנגב יד ינבך הסעודה ותביפה יפה, אבל 
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' מסבירה שמחלוקת בית הלל ובית שמאי נובעת ממחלוקת אם מותר להשתמש הגמ
אי אה של גזרת ניצוצות, שבית שמצות איהמחלוקת זו ו בכלי שנטמאו אחוריו במשקים,

ה גזרה משום "ד]גוזרים ובית הלל אינם גוזרים. נחלקו הראשונים בהסבר גזרת ניצוצות. רש"י 

ידי תלמו ליאוך הכלי על אחוריו, ותות מזיתהנרש שניצוצות הם טיפות משקה פמ ניצוצות[
ורי הכוס שמתערבים שמאחפות משקה טירשים שניצוצות הם פמ ה אלו["ד .חל]רבינו יונה 

ת שמאי אסרו להשתמש בכלי שנטמאו יב, ך הכוס. לפירושו של רש"יעם המשקה שבתו
 תה אטמאנות חורי הכליאה לתזננתיאחוריו במשקים מחשש שמא טיפות מתוך הכלי 

ין צריך לחשוש להם. אם וייחם שכרים שניצוצות אינבהידיים באמצע הסעודה, ובית הלל סו
ש בכלי שנטמאו אחוריו במשקים ת שמאי אסרו להשתמיב, שם של תלמידי רבינו יונהרולפי

המשקה שבתוך הכלי ויטמאו אותו,  םה ענבתתעררי הכלי מאחושטיפות ש החששמפני 
 ובית הלל אינם חוששים לכך. 

 

ית שמאי אומרים: מקנח ידיו במפה ומניחה על השלחן, ובית הלל אומרים: על ב
 נה נא:[שמ]  הכסת.

 
נח בה את ידיו. שמק גבת[מה]=ת המפה קו בית הלל ובית שמאי היכן עדיף להניח אנחל

שש חמ]בית שמאי סוברים שאסור להשתמש בשולחן טמא אפילו כשהוא שני לטומאה 

ותר מו, חולין אלא רק בתרומה[בשיטמא תרומה, אך חולין אינו יכול לטמא, ששני אינו עושה שלישי 
יכך פל. ב עליה[אינה יכולה לטמא את האדם היוש תסכ שכן]ומאה לטא שני ילהשתמש בכסת שה

עדיף להניח את המפה על השולחן מלהניחה על הכסת, מפני שאם המשקים שבמפה 
להם שם משקים, וכשהם נוגעים בכסת טמאה הם  שי טיבים את הנוגע בהם[רמ]=מטפחים 

. שון או שני[אר]=ומאה הטון לטומאה, ככל משקה הנוגע בולד שארות יהל םהופכיו םנטמאי
להשתמש בשולחן שהוא שני לטומאה, ולכן עדיף להניח את  ת הלל סוברים שמותריב

 רשאקר מהתורה, מן עילה לטמא רק ידיים שאין לטומאתוכיהיא  זאהמפה על הכסת, ש
 .כלים שיש להם עיקר מהתורהולה לטמא אוכיהיא  זאיחה על השולחן, שנהל

 וםכיס

לטומאה  שמאי בשתי מחלוקות הנובעות מגזרת חכמים ששני יתקו בית הלל ובלחנ
ון לטומאה היכול לטמא ידיים, כלים שארות ילה םיכפומטמא משקים, ומשקים אלו ה

, שמאי סוברים שצריך ליטול ידיים לפני מזיגת כוס ששותים לפני הסעודה תבי: א. ואוכלים
 גתיזמברים שצריך ליטול אחר סוי שהידיים לא יטמאו משקים שאחורי הכלי, ובית הלל דכ
שמאי  ת. ביבחוריו נטמאו במשקים לא יטמא את מי הנטילה שבידיו. וס, כדי שכלי שאכה

סוברים שיש להניח את המפה שמנגבים בה את הידיים על השולחן הטהור ולא על הכסת 
ת הלל סוברים שיש להניח את המפה על הכסת, מפני ישיכולה להיות שני לטומאה, וב

 ם גם השולחן יכול להיות שני לטומאה.עתשלד


