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: היוצאים מגוף הזב והזה' מפני שישנם משקים כד". ראשון לטומאה" ולעולם יהי שמשקאותגזירת חכמים  - 1
 ושכל המשקים יהי חכמים גזרו, ומטמאים אדם וכלים מן התורה, שהן אבות הטומאה -מי רגלים , רוק, זיבה

אב "אלא רק מ "ראשון לטומאה"כלים לא מקבלים טומאה מש פ"אע( ולא אדם כליםדינם כראשון לטומאה לטמא 

   .דין ידיים אינו כדין גוף האדם, יש להדגיש .)כדי להרגיל את העם להיזהר ממשקים טמאים גזרו חכמים שיקבלו, "הטומאה

אך אם ידיו רטובות , הוא אינו טמא -בידיים יבשות " ראשון לטומאה" בידיו בכליאם אדם נגע , הרי שלמעשה
  .)הטומאה עברה מהכלי ליד באמצעות המשקה( "לטומאה שני" הינן וידי -רטוב  מבחוץאו הכלי 

  

  

  

שאם ) שלא ישרפו בגינה תרומה וקדשים ׂ ׂ(שאדם ידע שטומאה זו היא גזירת חכמים , חכמים עשו היכר בטומאה זו
לעומת דין התורה שכלי שנטמא מבחוץ נטמא אף ( כולו טהור -ורק אם נטמא מתוכו , תוכו טהור -נטמא הכלי מבחוץ 

  .)בתוכו

הן מטמאות  -אפילו אם אינו יודע האם ידיו נטמאו , מכיוון שידיים עסקניות) ב"עירובין כא ע( לך גזרשלמה המ - 2
חכמים גזרו שאף על תרומה לכוהנים  .קודשלפני אכילת  )כדי לטהרן מטומאתן(את ידיו  להטבילוחייב , בקדשים

כל העם נטל ( יהם לפני אכילת חוליןחייבו את כל העם ליטול את יד" סרך תרומה"ומתוך , חייב לנטול את ידיו

שני "כ הידיים ןולמעשה די, )חוליןלבין ותרומה לבין היו רגילים ליטול ידיים לפני הארוחה ובכך הכוהנים , ידיים לפני הסעודה
  .)לטמא תרומה( "לטומאה

  

שהיד שתחזיק את הכוס סוברים בית שמאי 

את תטמא  - )ידיים שניות לטומאה( טמאה

הכוס עצמה ך ובכ, המשקין שמבחוץ לכוס

  .תהיה טמאה במשך הסעודה

ולאחר , טול את ידיוישקודם י פסקולכן 

ל יין ש( שהידיים טהורות ימזוג את הכוס

  .)הסעודה אתששותים 

  

  

  

  

  

  

/ ראשון לטומאה  אב הטומאה  אבי אבות הטומאה
  ולד הטומאה

/ השני לטומא
  ולד ולד הטומאה

 שלישי לטומאה

  )יםקודשתרומה ורק ב(
 רביעי לטומאה

  )קודשיםברק (

תמיד משקה : גזרת חכמים
  2שני לטומאהידיים עסקניות והן : חכמיםגזרת   1הופך לראשון לטומאה

  שני

  שני

  ראשון
  שני

 שני/ ראשון 

  )גזירת חכמים(
  ראשון  שלישי/ שני 

  גזירת חכמים

  שני
  גזירת חכמים

  1שני לטומאה יש בכלי דין: חכמיםגזרת 

  טהור  )אין שני( ראשון

  מהתורה



יטול את ידיו יבית הלל חוששים שאדם 

 וכשימזוג את הכוס, ולא ינגבם כראוי

את  יטמאוהכוס הטמאה דפנות , בסעודה

  טומאהואוכל סעודתו ב הרטובות ידיו

כוס היין לאת קודם ימזוג פסקו שלכן 

יטול את יולפני שנוגע באוכלים , )הטמאה(

  .דיוי

  

  

  

  

  

אך . בסעודה אוכלים/כלים/לטמא את ידיולא  יש השתדלות כיצדו, אין להרבות בטומאה

  :יסוד המחלוקת של בית שמאי ובית הלל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אין בכך  -אדם שנוגע בלחלוחית תבשילים בסעודה . ה אין כלי"י ד"רש :לעניין משקין בתוך הסעודה  - 1
ה "ד' תוס ".ליו אלא תורת אוכלאין תורת משקין ע"כי , ומוכשרות לקבל טומאה" רטובות"להגדיר את ידיו כ

מקפידים  שלפני אכילת הלחםמשום , אין חשש בתוך הסעודה שידיו יהיו רטובות ויטמאו מהכלי הטמא. גזירה
מה שאין כן לפני שתייה שהאדם לא מדקדק , )ידיו יבשות ולכן לא יטמאו -וגם אם יגע בכלי הטמא ( יפה ם יפהיילנגב יד

  .לנגב יפה

  

  ?מבחוץ )לטומאה שני( משתמשים בכלי שטמא בסעודההאם 

 טהור משקה שמא(מחשש לניצוצות , אסור: בית שמאי

 )ורטובה טמאה מבחוץ הכוס ואז - החוצה יינתז הכוס מתוך

  וידיו יטמאו בסעודה ונמצא אוכל בידיים מסואבות

אין בכך רע שהכלי טמא מבחוץ בסעודה כי הוא (מותר : ית הללב

אין זה שכיח (ואין חשש לניצוצות , )אינו מטמא את תוכו

או הכוס אם לאורך הסעודה לכן  ,)שיינתזו ניצוצות מהכוס
  נגיעה בכוס לא תטמא את ידיו -  יבשותישארו יהידיים 

  ים בשני לטומאהכלים שטמא איןבסעודה 
  כלים שטמאים בשני לטומאה ישבסעודה   מחמת ניצוצות הכוס בסעודההרטיבות תבוא 

  מחמת נטילת ידיים בסעודההרטיבות תבוא 

לפיכך ייטול ידיו , שיטמאו ידיו בסעודה אין חשש
גם (וכל הסעודה , )להסיר טומאת ידיו( קודם הסעודה

וגם במידה וידיו ( תיעשה על טהרת הקודש) המזיגה

  .)שהכלים טהורים, אין בכך כלום -רטובות מנטילת הידיים 

, וידיו רטובותבמידה , שיטמאו ידיו בסעודה יש חשש

א לא ינגב ידיו מהנטילת ידיים כראוי לפיכך מהחשש שמ
ולאחר מכן נוטל , מוזג ראשית את הכוס כשידיו יבשות -

תבוא נטילת ידיים ותטהרם , וגם אם ידיו נטמאו מהכוס( ידיים

  .)1לפני הסעודה

יש להסמיך את נטילת  מהלכות הסעודה: דבר אחר
כדי שלא  )היין ולא למזוג את כוס(הידיים לאכילת הפת 

ו מלשמור את ידיו שלא יטמאו לאחר נטילת יסיח דעת
  הידיים עד אכילת הפת

 עדיף לקיים את הלכות הסעודה: ש"ה לב"הקשו ב
מאשר לחשוש , להסמיך אכילת הפת לנטילת ידיים

   ?לניצוצות שינתזו מהכוס) חשש רחוק(

  שני

  שני

  שני

  שני

  ראשון

  שני


