
 

 

 

 

 

  טומאת כלי זכוכית

)משום ספק יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על ארץ העמים  תניא: )י"ד ב'(

, וגזר טומאה על )שיהיו כל נכסיו אחראים לכתובתה(, ועל כלי זכוכית. שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה (1תקברו
 כלי מתכות.

אמר ריש לקיש: הואיל ותחילת ברייתן מן החול,  זכוכית מאי טעמא גזור בהו רבנן טומאה? כלי )ומברר()ט"ו ב'( 
 שוינהו רבנן ככלי חרס. 

 ! )ואילו במשנה במקוואות שנינו שכלי זכוכית נטהרים במקוה(להן טהרה במקוה אלא מעתה לא תהא  )ומקשה(

, כגון שנקבו, והטיף )מתניתין דמקוואות(, הכא במאי עסקינן לעולם אין לכלי זכוכית טהרה במקוה, ככלי חרס(ומתרץ, )
 . )ונחשב ככלי מתכת(לתוכן אבר, ורבי מאיר היא דאמר הכל הולך אחר המעמיד 

 ! )ככלי חרס. ואילו במשנה בכלים מדויק שכלי זכוכית מיטמאים גם מגבם(אלא מעתה לא ליטמו מגבן  )ומקשה(

לעולם לכלי חרס דמו. ודקא קשיא לך לא ליטמו מגבן, הואיל ונראה תוכו  ,רב אשי (ושקיל וטרי, ומסיק) )ט"ז ב'(
  .)מבחוץ דרך דפנותיו, לא חשיב גב, אלא תוך(כברו 

מקבלים טומאה הרי הם טהורים, ואינם כלי זכוכית שנשברו, והתיכן וחזר ועשה מהם כלים,  (עוד מבואר בסוגיא)
 . )שלא כדין כלי מתכות שחוזרים לטומאתם הישנה, וכדלהלן(מכאן ולהבא  אלא

 שיטות הראשונים

ולא מקבלי טומאה אא"כ יש להן תוך ככלי  ,מסקנת רב אשי שכלי זכוכית ככלי חרס הן :טהרת כלי זכוכית במקוה
רבינו מגבם, הואיל ונראית בהם הטומאה כאילו היא בתוכם. כתב  חרס. אלא שגזרו עליהם שיקבלו טומאה

שכלי זכוכית  הרמב"םודעת  .2ויש להם טהרה במקוהשלעלות מידי טומאתן, כלי זכוכית ככלי מתכות הן,  חננאל
 3אין להם טהרה במקוה.

דדמו לכלי חרס, והא דמיטמאו מגבן, מפני שנראה תוכן למסקנה, , דתוספותדעת  :כלי זכוכית מאוירןטומאת 
 . 5ןמיטמאים מאוירכלי זכוכית אינם ד ד, ומאירי"ראבם, "רמבודעת . 4הוא הדין דמיטמאו מאוירן, ככלי חרסכברן, 

                                                

. ולרבי שמעון נמי דאמר אין מטמאין באוהל, מטמאים בהם במגע )יבמות ס"א א'(שכן נכרי מטמא במגע ובמשא ואוהל לרבנן  . 1
 ובמשא ורקב. רש"י. 

)ע"ה ממהלך הסוגיא אצלנו נראה שלמסקנה אין לכלי זכוכית טהרה במקוה. אמנם רבינו חננאל מתבסס על גמרא בסוף עבודה זרה  . 2
)שלענין , לבין עלייה מידי טומאתם )שלעניין זה הם ככלי חרס(ומאה , האומרת שכלי זכוכית כמתכות. ומיישב לחלק בין קבלת טב'(

 . עיין בפירוש ר"ח בסוגיין. זה הם ככלי מתכות, ויש להם טהרה במקוה(

 ם )הל' כלים א,ה(. רמב" –קורות מ . 3

 ות.תוספ משום דכלי זכוכית מיטמי מגבן. ,והא דלא תני בהדי נתר וכלי חרס. 4

ָאה:" :ם"ן הרמבשול. דזה נחלקוהדבר  בטעםו . 5 ִלין ֻטמְּ ַקּבְּ יּו מְּ הְּ ּיִ ֶ רּו ֲעֵליֶהן ש  זְּ ֵרי ּתֹוָרה, ַוֲחָכִמים ּגָ בְּ ָאה ִמּדִ ִלין ֻטמְּ ַקּבְּ כּוִכית ֵאיָנן מְּ ֵלי זְּ  ּכְּ
ָבָרן, לֹ  ֶאה ּכְּ ּתֹוָכן ִנרְּ ֶ ֵני ש  ֵלי ֶחֶרס. ּוִמּפְּ כְּ ֵלי ֶחֶרס, ֲהֵרי ֵהן ּכִ כְּ ָתן ִמן ַהחֹול ּכִ ִרּיָ ת ּבְּ ִחּלַ ע א גָּ הֹוִאיל ּותְּ ּגַ ּתִ ֶ א ַעד ש  אּו ֵמֲאִויָרן, ֶאּלָ ּמְּ ּטַ ּיִ ֶ רּו ֲעֵליֶהן ש  זְּ
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 ישנה בכלי מתכות הטומא

! )טומאתם מהתורה( כלי מתכות דאורייתא נינהו ומקשה()שנינו בברייתא ששמעון בן שטח גזר טומאה על כלי מתכות. 
ֶסף  6יבדכת ֶאת ַהּכָ ָהב וְּ ֶאת ָהעָֹפֶרת."ַאךְּ ֶאת ַהּזָ ִדיל וְּ ֶזל ֶאת ַהּבְּ רְּ ת ֶאת ַהּבַ ֶ חֹש  ֲעִבירּו ָבֵאש   )ֶאת ַהּנְּ ר ָיבֹא ָבֵאש  ּתַ ֶ ָבר ֲאש  ל ּדָ ּכָ

א( ַחּטָ ה ִיתְּ ֵמי ִנּדָ ָטֵהר ַאךְּ ּבְּ   !"וְּ

 . ומאתם()שאף אם חזר והתיכן, חוזרים לטלא נצרכה אלא לטומאה ישנה  )ומתרץ(

( 2)לא יקבנו בכדי טהרתו.  )כשישבור הכלי(אמר אביי: גזירה שמא ( 1)? )גזרו על טומאה ישנה(מאי טעמא  )ומברר(

טבילה בת  )אנשים הרואים שמשתמשים בכלים שנטמאו, בו ביום לפני הערב שמש יאמרו(רבא אמר: גזירה שמא יאמרו 
 יומא עולה לה. 

)שברם לגמרי. שמא לא יקבנו איכא. אבל טעמו של רבא, שמא יאמרו, ליכא, פינהו מרצף מאי בינייהו? איכא בינייהו דרצ

 . (7דהא מינכר עשייה, שנתחדש כולו

 שיטות הראשונים

אּו " הרמב"ם: כתב חזרת כלי מתכות לטומאה ישנה מְּ טְּ ּנִ ֶ רּו ַאַחר ש  ּבְּ ְּ ש  ּנִ ֶ כֹות ש  ֵלי ַמּתָ ה ֵמֶהן  -ּכְּ ָעש ָ ָחַזר וְּ יָכן, וְּ ָטֲהרּו. ִהּתִ
ִלים ֲאֵחִרים  ָנה. -ּכֵ ָ ש  ָאָתן ַהּיְּ ֻטמְּ רּו לְּ ה ִמּמֶ ונקט טעמו של רבא, " 8"ָחזְּ ַיֲעש ֶ יכֹו וְּ ַיּתִ ִלי, וְּ א לֹו ּכְּ ּמֵ א ִיּטַ ּמָ ֶ ֵזָרה ש  ִלי ּגְּ נּו ּכְּ

ִדין ּתֹוָרה  ר ּבוֹ ַאחֵ  הּוא ָטהֹור, ּכְּ ֶ ִאם ּתֹאַמר ש  ּיֹום; וְּ ִאם  -ּבַ ֶ ם ש  ֵ ש  ַטֶהֶרת: ּכְּ ִביָלה מְּ ַהּטְּ ַטֶהֶרת, וְּ ִביָרה מְּ ְּ ּ יֹאַמר: ַהש  ָיבֹוא וְּ
בִּ  ךְּ ִאם ִהטְּ ּיֹום, ּכָ ָהָיה ֲהֵרי הּוא ָטהֹור ּבֹו ּבַ ֶ ש  ִלי ּכְּ ּנּו ּכְּ ה ִמּמֶ ָעש ָ יכֹו וְּ ִהּתִ ר וְּ ּבַ ְּ ָהָיה, ֲהֵרי הּוא ִנש  ֶ ש  הּוא ּכְּ ֶ י ש  ילֹו, ַאף ַעל ּפִ

. ֶמש  ֶ ִריִכין ַהֲעֵרב ש  ִלים צְּ ֵאין ַהּכֵ ֶ ָיבֹואּו לֹוַמר ש  ּיֹום; וְּ  "ָטהֹור ּבֹו ּבַ

 

 

                                                                                                                                                                         
כֹות. ֵלי ַמּתָ כְּ ן, ּכִ ּבָ ין ִמּגַ ין ִמּתֹוָכן ּבֵ ֶהן, ּבֵ ָאה ּבָ מְּ כ יהיה חמור מכל "שאין הטעם מפני שנראה תוכן כברן, אלא שא, ד"הראבוהשיגו  "ַהּטֻ

ז א', "ט)תוספות  –מקורות . חידושים הכתובים בתורה, שלא מצינו שלוש טומאות הללו בשום כלי, מיעטו את האויר מפני שהוא כלה
 מאירי )ט"ו א', ד"ה מן התורה(. . (הל' כלים א,ה)ד "ם וראב"רמב. (ה אלא"ד

 כג. -במדבר לא,כב. 6

ופירוש ראשון ברש"י . )וכפירוש זה נראה בעיניו(ולא יבואו אנשים לטעות ולומר שטבילה בת יומא עולה לה. פירוש שני ברש"י  . 7
 , ושמא יאמרו איכא. )שהרי שברם לגמרי(שאביי לקולא, שמא לא יקבנו ליכא 

וכתב המשנה למלך דנראה דהרמב"ם סבירא ליה כפירוש , אע"ג דרצפינהו מרצף. הרמב"ם ָסַתם, ומשמע שלעולם חוזרים לטומאתם .8
ומשום הכי ורבא לחומרא. , )שהרי שברם לגמרי(שמא לא יקבנו דליכא חשש אביי לקולא, שברצפינהו מרצף, , ראשון דפירש רש"י

 .ב(-רמב"ם )הל' כלים יב,א -ת מקורוסתם דלעולם חוזרים לטומאתם ישנה. 
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  גזירת המניח כלי תחת המים

ים לקבל בהן מי גשמים, אחד כל 9המניח כלים תחת הצינור: )מקוואות ד,א( דתנן ?ואידך מאי היא )ט"ז ב'(
)שאינם קרויים כלים לעניין קבלת טומאה, גדולים ואחד כלים קטנים, ואפילו כלי אבנים וכלי אדמה וכלי גללים 

 .)משום מים שאובים(, פוסלין את המקוה נחשבים כלים לעניין שאיבה(

ה, )ששוכח לא נחשב שאיבמטהרין בשוכח  ובית הלל. דברי בית שמאי אחד המניח ואחד השוכח, (משנה: )המשך

  .הואיל ולא לכך התכוין(

. )וחזרו ב"ה להורות כב"ש. וזו אחת מי"ח גזירות( נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל :רבי מאיראמר  (משנה: )המשך
)ולא נמנו שהוא טהור. אמר רבי יוסי: עדיין מחלוקת במקומה עומדת  )לא תחת צינור(ומודים ב"ש בשוכח בחצר 

 ."ח גזירות(ורבו, ולא הודו ב"ה, ואינה מי

 , טמאים)ואיחרו הגשמים, ושכחם שם(אמר רב משרשיא: דבי רב אמרי: הכל מודים כשהניחם בשעת קישור עבים 
)שלא גילה דעתו מעולם טהורין  דברי הכל . בשעת פיזור עבים,)הואיל ומתחילה לכך נתכוין, לא בטלה מחשבתו בשכחתו(

בטלה  בשעת קישור עבים, ונתפזרו וחזרו ונתקשרו. מר סבר. לא נחלקו אלא שהניחם שרוצה לקלוט בהם גשמים(
 . 10. ומר סבר לא בטלה מחשבתו)כשהתפזרו הסיח דעתו, שסבר לא ירדו גשמים עוד, והמים אינם שאובים(מחשבתו 

 שיטות הראשונים

י לא ולק ארישא דר"מ, וסובר שבית שמאח רבי יוסימפרש ש רש"י :אמר רבי יוסי עדיין מחלוקת במקומה עומדת
בית שמאי  לוקתעומדת, בשוכח תחת הצינור. ורב משרשיא מבאר את מח לוקת, ועדיין מחרבו על בית הלל

לא מתייחס לרישא דר"מ, אלא למה שאמר שמודים  רבי יוסימפרש ש והרמב"ם. )בשוכח כלי תחת הצינור( ובית הלל
ורב משרשיא מתייחס למחלוקת  אף בזה חולקים ב"ש וגוזרים משום מניח. רבי יוסיב"ש בשוכח בחצר. של

 . 11)ולא תחת הצינור( בחצר. ומתייחס רק למניח כלי )ולא למח' ב"ש וב"ה(אליבא דבית שמאי  רבי יוסיר"מ ו

, רבי מאיראליבא ד ית שמאיומסקנה דמילתא לדעת ב ,הרמב"םכתב : המניח כלים תחת צינור מתי פוסל המקוה
ת הצינור, הכל פוסל את המקוה. חוץ ממניח בחצר בשעת פיזור שאחד השוכח ואחד המניח, בין בחצר בין תח

 , לפי רבי מאירעבים או בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו שאינו פוסל. והלכה כבית שמאי אליבא ד

                                                

, מקוואות ד,א. וכעין זה כתב רש"י )כגון שלא היה בו בית קיבול. ראה רמב"ם, בפירושו למשנה בצנור שאינו פוסל את המקוה מדובר . 9
  .שונים, ראה טור וב"י יו"ד רא,ג(הרמב"ם שפסול מים שאובים אינו אלא מדרבנן, הוא מחלוקת גדולה בראשם מנם מה שכתב כאן. וא

. א"ר נחמן בר יצחק: אף )מי"ח גזירות(בגירסת הספרים שלפנינו מקשה: ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת, בצרי להו  . 10
)כי לא הפרישו הכותים מתינוקת שראתה דם, וגזרו חכמים שיטמאו , בו ביום גזרו )אף אם לא ראו דם(כותים נדות מעריסתן  בנות

כגזירה מי"ח גזירות.  )לשיטת רש"י, ראה להלן(. למסקנת הגמרא גם אליבא דרבי מאיר מונים את בנות כותים אף אם לא ראו דם(
 וכן בגאונים אינה נמצאת, כמבואר ברז"ה, עיי"ש.  מחק הגירסא. )בהגהותיו בש"ס(הגר"א 

)כי לא סובר אליבא דרש"י טהור  -שוכח תחת הצינור, לדעת בית הלל, לפי רבי יוסי  )א(יש שתי נפק"מ בין פירוש רש"י לרמב"ם:  . 11
למא טמא, משום שגוזרים אטו )כי נמנו ורבו ב"ש על ב"ה, ולכולי ע. אליבא דהרמב"ם טמא שרבו ב"ש על ב"ה, ולא הודו ב"ה מעולם(

. אליבא דהרמב"ם, טמא )כי מודים ב"ש בשוכח בחצר(אליבא דרש"י, טהור  -שוכח בחצר, לדעת בית שמאי, לפי רבי יוסי  )ב(. מניח(
 . )כי לרבי יוסי אף בזה חולקים ב"ש וגוזרים משום מניח(
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, הלכך ית הללדס"ל כב רבי יוסיפסקו כ, וכרש"יפירשו  ורבנו ירוחם והרא"ששהיא מכלל שמונה עשרה גזירות. 
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 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מקוואות, סימן רא(

וּ מא.  ּ ַעת ִקש  ְּ ש  יָחם ּבִ ֶוה, ִאם ִהּנִ קְּ תֹוךְּ ַהּמִ לּו ֵמֶהם לְּ ּפְּ ּיִ ֶ ל ֵמיָמיו ש  ַקּבֵ ּנֹור לְּ ַחת ַהּצִ ִלים ּתַ יַח ּכֵ ּנִ רּו ַהּמַ ּזְּ ּפַ תְּ ּנִ ֶ קֶֹדם ש  ר ָעִבים וְּ
ִמי ָ ש  דּו ּגְּ ַאַחרֶהָעִבים ָירְּ יָחם, וְּ ִהּנִ ֶ ָעה ש  ָ ש  רּו ֶהָעִבים ּבְּ ְּ ּ ַקש  אּוִבין; ֲאָבל ִאם לֹא ִנתְּ ְּ ָהֵוי ש  ַדַעת וְּ ּוִבים לְּ אּו, ֲחש  ַמּלְּ ִנתְּ ךְּ  ם וְּ ּכָ

 ֶ ם ַעד ש  ָ ֲארּו ש  ְּ ִנש  רּו, וְּ ּזְּ ּפַ ִנתְּ ּור ֶהָעִבים, וְּ ּ ַעת ִקש  ְּ ש  יָחן ּבִ אּו, אֹו ֲאִפּלּו ִהּנִ ַמּלְּ ִנתְּ רּו וְּ ְּ ּ ַקש  ִמים ִנתְּ ָ ש  דּו ּגְּ ָירְּ רּו וְּ ְּ ּ ַקש  ִנתְּ רּו וְּ ָחזְּ
 ֶ ָין ש  ִענְּ ֶכּנּו ּבְּ ּפְּ ִלי אֹו ַיהְּ ּבֹר ֶאת ַהּכְּ ְּ ש  ּיִ ֶ ַבד ש  ִלין; ּוִבלְּ ֵאיָנם ּפֹוסְּ ַדַעת וְּ אּו, לֹא ֲחִשיֵבי לְּ ַמּלְּ ִנתְּ ִאם וְּ ֶ יֶהּנּו ֵמַעל ָהָאֶרץ, ש  ּבִ ּלֹא ַיגְּ

ִים, ֲחש   יהֹו ִמן ָהָאֶרץ ִעם ַהּמַ ּבִ ֶוה.ַמגְּ קְּ ִלים ֶאת ַהּמִ אּוִבין ּופֹוסְּ ְּ   ּוִבים ש 
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ת, ינוקת, פרק נדה מסכת)ש "רא –ת מקורויו"ד רא,מא. וראה ביאור הגר"א שדן בשיטות, וכתב שדברי הרמב"ם תמוהים מאוד, עיי"ש.  . 13
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 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"ו-כ"ה
| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 

 ט"ז-ט"ו


