
 

 

  

  
  

   

   
  
  
  
  
  
  

 

  ט"תשע מטות 
  (חלק ב') , למה זה כל כך חשוב?ַהֹּמְׁשִליםעל כן יאמרו 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  מדוע חצי שבט מנשה קיבל נחלה בעבר הירדן המזרחי, למרות שלא ביקש?
זוהי אחת החידות שעולות עם קריאת פרשת מטות, וגם הסיבה שהתנאי הכפול "תנאי בני גד ובני ראובן". נקרא רק כך 

  לדורות. 
  )דת ימים דברים תשס"בבחמ(תשובות לחידה זו ניתן למצוא 

חידה נוספת, שעדיין לא ענינו עליה, היא מה עומד מאחורי העמידה האיתנה של בנות צלפחד בבקשה לקבל את נחלת אביהן? 
  ננסה לענות על שתי השאלות באמצעות תשובה אחת.

על בכורות שהפסידו את הסברנו בעבר, כי חצי שבט מנשה קיבל נחלה בעבר הירדן המזרחי, כחלק מתהליך של דחיה שנגזר 
  ). חמדת ימים דברים תשס"דמעמדם (עיינו 

ַוֵּיְלכּו ְּבֵני א). בפרשתנו כתוב: " ז"במדבר כ( "ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבןייחוסו של צלפחד הוא: "
  . )מ-לט ב"ל במדבר" (יר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּהָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ָּבּה: ַוִּיֵּתן ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמכִ 

כתוב נראה פשוט שנחלתן של בנות צלפחד הייתה בגלעד, שנכבש מידי סיחון. אולם עיון ברשימת הניצבים של שלמה לפי ה
  המלך מגלה שלא כך!!!

ה ַעל אחד ָהֶאָחד ְלַכְלֵּכל: ְוֵאֶּלה ְוִלְׁשֹמה ְׁשֵנים ָעָׂשר ִנָּצִבים ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִכְלְּכלּו ֶאת ַהֶּמֶל ְוֶאת ֵּביתֹו ֹחֶדׁש ַּבָּׁשָנה ִיְהיֶ וז"ל הכתוב: "
ֶּבן ֶחֶסד ָּבֲאֻרּבֹות לֹו ֹׂשֹכה ְוָכל ֶאֶרץ ֵחֶפר: ֶּבן ֲאִביָנָדב   ְׁשמֹוָתם ֶּבן חּור ְּבַהר ֶאְפָרִים: ֶּבן ֶּדֶקר ְּבָמַקץ ּוְבַׁשַעְלִבים ּוֵבית ָׁשֶמׁש ְוֵאילֹון ֵּבית ָחָנן:

ּוְמִגּדֹו ְוָכל ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת לְ ָּכל ָנַפת ֹּדאר ָטַפת ַּבת ְׁש ִיְזְרֶעאל ִמֵּבית ְׁשָאן ַעד ֹמה ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה: ַּבֲעָנא ֶּבן ֲאִחילּוד ַּתְעַנ
ה ֲאֶׁשר ַּבִּגְלָעד לֹו ֶחֶבל ַאְרֹּגב ֲאֶׁשר ַּבָּבָׁשן ִׁשִּׁשים ָעִרים ְּגֹדלֹות ֶּבן ֶּגֶבר ְּבָרֹמת ִּגְלָעד לֹו ַחֹּות ָיִאיר ֶּבן ְמַנּׁשֶ  ָאֵבל ְמחֹוָלה ַעד ֵמֵעֶבר ְלָיְקֳמָעם:

  יג). -"(מלכים א ד' חחֹוָמה ּוְבִריַח ְנֹחֶׁשת
" הוא בוודאי בנחלת חצי שבט מנשה, בארץ ישראל המערבית, צפונה לשכם ודרומה ֶאֶרץ ֵחֶפרמכאן מוכח כי מיקומה של  "

לעמק יזרעאל ועמק בית שאן. ואכן, הארכיאולוג החשוב, אדם זרטל, שגילה כמה וכמה אתרים באזור זה (כולל המזבח בהר 
ישראל מימי ירבעם משמש  עיבל) זיהה את "ארץ חפר" עם עמק דותן. גם מיקומה של העיר תרצה, ששימשה כבירת ממלכת

כהוכחה נוספת (עיינו מלכים א י"ד יז). תרצה שכנה בשיפולים המזרחיים של השומרון על הדרך משכם לגשר אדם (שם עצרו 
המים בזמן שיהושע ובני ישראל חצו את הירדן בזמן הכניסה לארץ (יהושע ג' טז) ). מיקומה של נחלת צלפחד וממילא נחלת 

ר יהושע, שם מבחין הכתוב במפורש בין נחלתן לבין נחלת בני מנשה הנותרים, שנחלו בגלעד. וז"ל בנותיו רמוז גם בספ
ה ְוִתְרָצה: ֹנָתיו ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלּכָ ְוִלְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה א ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ּבְ הכתוב: "

ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶאל ִּפי ְיֹקָוק ַנֲחָלה ְּבתֹו ֲאֵחי ֲאִביֶהן: ַוִּיְּפלּו ַחְבֵלי ְמַנֶּׁשה ֲעָׂשָרה ְלַבד ֵמֶאֶרץ  ...ַוִּתְקַרְבָנה ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון 
  . )ו-ג ז"יהושע י" (ֵּדן: ִּכי ְּבנֹות ְמַנֶּׁשה ָנֲחלּו ַנֲחָלה ְּבתֹו ָּבָניו ְוֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ָהְיָתה ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַהּנֹוָתִריםַהִּגְלָעד ְוַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַלַּיְר 

בעל צרור  ,רבי אברהם ב"ר יעקב סבעעתה אנו מבינים מדוע חז"ל שבחו את בנות צלפחד שחבבו את הארץ. להלן דברי 
(בעל צרור  ."רבינו ע"ה נתאוה לראות את הארץ. והיה מחבב אותה כמו בנות צלפחד שחבבו את הארץ לפי שמשההמור: "

) בקסטיליה שבספרד. היה תלמידו של ר' יצחק די ליאון, ושימש כרב קהילה. בגירוש ספרד 1440נולד בערך בשנת ר' (המור 
  ):) עבר לפאס שבמרוקו1497נ"ז () גורש לפורטוגל, ובעקבות גירוש פורטוגל בשנת ר1492בשנת רנ"ב (

ההשוואה לדברינו ברורה, משה רבנו נכנס לעבר הירדן המזרחי אבל נתאווה להיכנס לעבר הירדן המערבי. כך גם בנות 
  צלפחד, שהיו מחבבות את הארץ והתעקשו לקבל נחלה בעבר הירדן המערבי, המשובח יותר. 

  
  ונזהר משנאת חינם,דווקא בימי בין המצרים, נחזק את חיבת הארץ 

  שהחריבה את בית מקדשנו וגרמה לגלותנו מארץ חמדתנו.
  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמשגב' 

  נלב"ע
  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 
  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי

  הי"ויצחק ונעמי  בנם של
  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

   ז"ל, נלב"ע בל"ג בעומר תשע"ט אברהם קלייןלע"נ 
  ז"ל גב' לוריין הופמןלע"נ 

  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  מטות

 
  

  הרב מרדכי הוכמן
  

  הרמב"ם ונטילת ידיים לפירות
  

  ) מובא:קו,א(חולין במסכת 

אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן: נטילת ידים לחולין מפני סרך תרומה, ועוד משום מצוה. מאי מצוה? אמר "
אמר ר' אלעזר נקיות. תוספות) ...  (כלומר, יש טעם נוסף לנטילה והוא כדי שיאכל בידים אביי: מצוה לשמוע דברי חכמים

אמר רבי אושעיא: לא אמרו נטילת ידים לפירות אלא משום נקיות. סבור מינה: חובה הוא דליכא, הא מצוה איכא, אמר להו 
  ."אינו אלא מגסי הרוח -רבא: לא חובה ולא מצוה אלא רשות; ופליגא דרב נחמן, דאמר רב נחמן: הנוטל ידיו לפירות 

רכות מא,א מדפי הרי"ף) ביאר שחכמים תיקנו ש'סתם ידיים' של אדם, שהן ידיים שהסיח דעתו משמירתן, תהיינה רבנו יונה (ב
טמאות בדרגת טומאה של 'שני לטומאה'. דרגה זו אינה מטמאה מאכלים שהם חולין, אך היא פוסלת (מטמאה) מאכלים של 

ם שאם ייקח אדם כלי ויטול ממנו מים על ידיו, ידיו תיטהרנה תרומה, ואם יגעו ידיים אלו בתרומה היא תיפסל. ותיקנו חכמי
ויהיה רשאי לגעת בהן בתרומה. וכדי שהכהנים יקבלו עליהם תקנה זו תיקנו חכמים שכל האוכל פת לחם של חולין יהיה חייב 

ידיהם לאכילת פת יסכימו  ליטול לפני כן את ידיו ואפילו הוא אדם מישראל שאינו כהן. וכיוון שיורגלו כולם ואף הכהנים ליטול
  הכהנים ליטול את ידיהם בבואם לאכול תרומה שאז בדרך כלל גם נוגעים בה, ולא יאכלו תרומה טמאה.

  
  אמנם הסבר זה מעורר כמה קשיים.

אם היה חשש שהכהנים יזלזלו בתקנת נטילת ידים לתרומה מה התועלת בכך שיחמירו ויצריכו ליטול ידיים גם לפני אכילת פת 
ין. לכאורה, אדרבא כעת כשהגזרה היא חמורה יותר, היא עלולה להקשות עליהם עוד יותר והדבר יביא לזלזל בה. והרי חול

מצאנו בענייני גזירות בנטילת ידיים שבתחילה גזרו הלל ושמאי בנטילת ידיים ולא קיבל הצבור גזירה זו, ואחר כך באו 
כן, הסברה נותנת שיש להקל בגזירה זו כדי שהצבור יקבל אותה ולא להחמיר  תלמידיהם וגזרו וקיבל הצבור (שבת דף יד,ב). ואם

  בגזירה.
  כמו כן קיים בהסבר זה קושי נוסף, וכדלקמן.

  

  נטילה לפירות חולין
לפי הסבר רבנו יונה קשה מדוע לא הצריכו נטילת ידיים גם לפני אכילת פירות חולין רגילים. והרי כעת הכהנים רואים שלפני 

ירות חולין אין צורך ליטול ידיים, ולדעת רב נחמן וכך הלכה, אף אסור ליטול ידיים לפירות חולין כדי שלא להיחשב גס אכילת פ
  רוח. וכיוון שדין פירות חולין קל יותר, שמא יבואו הכהנים לזלזל בנטילת ידיים לפני שיבואו לגעת או לאכול פירות תרומה.

  
חייבו נטילת ידיים דווקא לפת לחם של חולין משום שרוב התרומות שהיו הכהנים ואמנם רבנו יונה (ברכות, שם) ביאר ש

מקבלים היו מפת לחם, ותרומות של פירות היו מיעוט. כמו כן רוב הפירות אינם חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה, ואף 
הזיתים ויין מן הענבים. ולפי שיטתו בזיתים וענבים שחייבים בתרומה מן התורה, החיוב מהתורה הוא רק לאחר שנעשה שמן מן 

זו, אפשר שחכמים לא חששו כל כך שמא יזלזלו הכהנים בנטילת ידים לפני אכילת פירות תרומה, משום שחיוב התרומה בפירות 
  הוא מדברי חכמים בלבד.

בפירות הוא  פסק שחיוב תרומות ומעשרות )ט,הלכות מעשר אאמנם הסבר זה קשה להיאמר בשיטת הרמב"ם, שהרי הרמב"ם (
מן התורה. ויש להבין כיצד יבאר הרמב"ם את הטעם שחכמים חייבו נטילת ידיים דווקא לפני אכילת פת חולין ולא לפני אכילת 

  פירות חולין.
  כמו כן יש קושי נוסף בשיטת הרמב"ם בחובת נטילת ידיים, וכדלקמן.

  

  צריך נטילת ידים -כל שטיבולו במשקה 
  א:) מובקטו,א(פסחים  במסכת

  ."צריך נטילת ידים -אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא: כל שטיבולו במשקה "
וביאר רבנו יונה (ברכות, שם) שסתם ידיים של אדם (שהן בדרגת 'שני לטומאה') גזרו בהן חכמים שאם יגעו במשקים יהיו אותם 

עלולים לחזור ולטמא דברים אחרים. משקים טמאים בדרגה חמורה יותר של 'ראשון לטומאה'. וכיוון שהמשקים שנטמאו 
  לפיכך החמירו חכמים שגם האוכל פירות וטובל אותם במשקה יצטרך ליטול את ידיו לפני אכילתו כדי שלא לטמא את המשקים.

  
הסברו של רבנו יונה מבוסס על פירוש רש"י, וכעין כך מובא בראשונים רבים. אך הרמב"ם אינו יכול לקבלו. הרמב"ם כתב 

בדרגת 'שני לטומאה' תטמאנה משקים של חולין  בוודאותלמשנה במסכת ידיים שחכמים גזרו שרק ידיים שנטמאו בהקדמתו 
 להיות בדרגת 'ראשון לטומאה'. אך 'סתם ידיים' שגזרו עליהן מספק שיהיו בדרגת 'שני לטומאה' אינן מטמאות כלל משקים של

  יך אדם ליטול את 'סתם ידיו' לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה.חולין. ואם כן, כיצד יסביר הרמב"ם את תקנת חכמים שצר
ונראה שהרמב"ם הבין באופן שונה את מטרת תקנת נטילת ידיים, והדבר קשור להבנת דרכי האכילה בדורות הקודמים, 

  וכדלקמן.
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  דרך האכילה בדורות הקודמים
לים בתוך נוזל מעורר תיאבון כמו חומץ או מי מלח, דרך האכילה הקדומה היתה לקבוע זמן לסעודה, ולטבול את הדברים הנאכ

כדי שיאכלו מהמאכל כמות גדולה המביאה לידי שביעה, ולא יהיו רעבים בשנית אלא בחלוף זמן רב. וכן מצאנו במגילת רות 
  ):ב,יד(

ךְ  ּתֵ ֶחם ְוָטַבְלּתְ ּפִ י ֲהלֹם ְוָאַכְלּתְ ִמן ַהּלֶ ע  ַויֹּאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ּגֹׁשִ ּבַ ׂשְ ט ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוּתִ ְצּבָ ד ַהּקֹוְצִרים ַויִּ ב ִמּצַ ׁשֶ חֶֹמץ ַוּתֵ ּבַ
ַתר:   ַוּתֹ

" שהיה ברשותו, שהוא ָקִליבועז הזמין את רות לאכול לחם ואף לטבול אותו בחומץ המעורר את התיאבון. ולבסוף נתן לה "
). גם את הקלי כח,רש"י שמואל ב יזמתוק וטעים יותר מלחם רגיל (מאכל העשוי ממיני דגן או קטניות המיובשים בתנור, והוא 

טבל בועז בחומץ. בפסיקתא זוטרתא ביאר, שיש קערות ובתוכן שקע כעין כף הנקרא "בית הצביטה", ובועז טבל את הקלי 
". ובאופן נוסף ביאר שם שצב"ט הוא ַוִּיְצָּבט ָלּה ָקִלישהיה ב"בית הצביטה" לפני שהגיש אותו לרות, וזו כוונת הכתוב " בחומץ

  במשמעות צב"ת והקלי שהוטבל בחומץ צב"ת והתנפח לפני שהוגש לרות.
  

אבל  ,החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ): "שבת קיא,אדרך אכילה באמצעות הטבלת המאכל במשקה מוזכרת גם במשנה (
שבת מעשים שנראים כפעולה רפואית, ולכן אסור לשתות כלומר, במקרה של כאבים קלים אסור לעשות ב ".מטבל הוא כדרכו

חומץ כדי שהחומץ ירפא את המחלה שבשיניים, אך מותר להטביל מאכל בחומץ ולאוכלו, שהרי זו דרך האכילה הרגילה ואין 
  ניכר לאחרים שמדובר בפעולה שנועדה לצרכי רפואה.

  
דברים הנאכלים באופן של קביעת סעודה. דברים אלו הם פת ומעתה נראה שלדעת הרמב"ם, חכמים הצריכו נטילת ידיים לפני 

לחם שרגילים לקבוע עליו סעודה, וכמו כן מאכלים שאוכלים אותם על ידי הטבלתם במשקה שגם הם נאכלים באופן של קביעת 
ן בדרגת סעודה. תקנה זו אינה קשורה לחשש שלא לטמא מאכלים או משקים, שהרי כאמור לדעת הרמב"ם 'סתם ידיים' אף שה

שני לטומאה אינן מטמאות משקין. ונראה שהסיבה שתיקנו ליטול את הידיים לפני אכילת לחם היא הסיבה שמחמתה תיקנו 
  ליטול את הידיים לפני אכילת מאכל באופן של הטבלתו במשקה, וכדלקמן.

  

  הסבר 'הכתב והקבלה' למצוות נטילת ידיים
ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ): "מד-ויקרא יא, מגחר מכן נאמר (בתורה הוזכרו בעלי החיים שאסור לאוכלם, ולא

) בבלי ברכות נג,ב...". ובתלמוד (ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתםֱאֵהיֶכם  'דְוא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם: ִּכי ֲאִני 
...". כלומר, חכמים גזרו שיש ליטול ידיים לפני הסעודה, והם הסמיכו אלו מים ראשונים -תנא: והתקדשתם ת הדרשה: "מובא

  ובפירוש 'הכתב והקבלה' דן בדברים: ".ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם"את הגזרה הזו למילה 

רגמו אונקלוס ויונתן בן , ת'ורגליהםורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם 'כי הרחיצה מן הכיור הנאמר (ר"פ כי תשא)  ..."
שלמעלה, כי כל הקרב לשלחן  כבודזו דרך  שרחיצה, וטעם תרגומם אמר הרמב"ן שם, לפי 'ית ידיהון ויקדשון' עוזיאל

ככה ראו רז"ל לקרוא את  ...מלכים לשרתו וליגע בפת בג המלך ויין משתיו רוחץ ידיו תחלה כי הידים עסקניות הן, ע"ש
להיות האדם מתקרב לשולחן לאכול בפת בג מלכו של עולם והוא דרך כבוד קדושה, אכילה גם כן בשם רחיצת הידים ל

כי איננה להם לערבות  מעלה מתקדשים עצמם באכילה עצמה,מצורף לזה כי אנשי ... (שלמעלה לרחוץ ידיו תחלה
וארז"ל נטילת ידים ...) מצות בוראםגשמיותם ולמלא תאותם, אבל יכוונו בה לפעולה שכלית לקיום האיש והמין לבד כפי 

משום סרך תרומה תקנו, דכמו שהיו הכהנים צריכים טהרת ידים לאכילת תרומה וקדש, כן הצריכו טהרת ידים לאכילת 
(ובפרט כשהאכילה היא לפי הכוונה  חולין שהוא קודם הברכה ג"כ קדשי שמים, ואסור לאכול קדשי שמים בידים מסואבות

  ...)"חומרי, כי אם לתכלית היותו משמש לעבודת קדושת יוצרוהראויה לא לערבות ה
כלומר, הכהן מקיים מצווה בעת שהוא אוכל תרומה, וחכמים רצו שהאוכל חולין יאכל אותם לשם מצווה בדומה לכהן. ורצו 

לקיים את גופו וכדי שהאוכל חולין יבין ויפנים בליבו שמאכלי חולין אלו שייכים לבורא העולם, והוא נותן לו לאכול מהם כדי 
את נפשו בכדי שיוכל לעבוד את בוראו, אך לא סתם כך כדי למלא את תאוות לבו. רחיצת הידיים לפני האכילה נועדה  לשמח

  לרומם את דעתו של האדם למחשבות אלו, ולכן היא נקראה נטילת ידיים, וכפי שמממשיך ומבאר שם הכתב והקבלה:

ליהנות על ידיהם מלחם גבוה, הנה להתרוממותם ולהתנשאם ממדרגת פחיתותם  תמעלה ורוממוגורמת לידים  והרחיצה"
את הידים ולנשאם מפחיתות ערכם ולהתעסק בקדשי  לרומםידים, כלומר  נטילתלמדרגה גבוה כזו, תקנו נוסח הברכה על 

ַמיָּא'והתרוממות מעלה, כמו  התנשאותענינו  נטלשמים, כי    )..."ד,לאדניאל ( 'ִנְטֵלת ַעְיַני ִלׁשְ
  

  נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה
לפי הסבר זה נראה שחכמים תיקנו את מצוות נטילת הידיים דווקא בעת שהאדם קובע עצמו לסעודה, ואינו אוכל בדרך עראי. 
שאז בעת שהוא פורש מעיסוקיו הטורדים את דעתו, יש סיכוי שבעת שהוא נוטל את ידיו במים הוא יוכל לרומם את מחשבתו 
לרעיון הנעלה שהוא אוכל כדי לקיים את גופו ולשמח את נפשו כדי שיוכל לעבוד את בורא, ולא לתאוות גופו. באותה העת יש 

  ".ַצִּדיק ֹאֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר): "משלי יג,כהסיכוי שיכוון את מחשבתו לאמור בכתוב (
". אך היא קיימת גם במי ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע) "שמות טז,גלל על לחם, כאמור בכתוב (קביעות סעודה כדי לשבוע נעשית בדרך כ

במדבר שאוכל תוך כדי הטבלת מאכלו בנוזל, כפי שמצאנו אצל רות, שבועז הטביל לה את הקלי בחומץ, ונאמר עליה במדרש (
  ' ".ֹּתאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתַתרוַ 'צדיק אוכל לשובע נפשו זו רות המואביה שכתוב בה ): "רבה פרשה כא
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  מנהג העולם באכילת פירות רחוצים במים
לפי הסבר רבנו יונה וראשונים רבים, ולפיו חכמים תיקנו ליטול את הידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה, מהחשש שהידיים 

רטובים לאחר רחיצתם, מהחשש שיטמא את  יגעו במשקה ויטמאו אותו, צריך ליטול ידיים גם לפני אכילת פירות חולין שנותרו
, דף סט,א, ועוד בשמו). אמנם לפי גרסת הטור (או"ח תעג) בדברי תורת הבית הקצר בית ו שער אטיפות המים שעליהם (רשב"א 

לפני אכילת דבר  מהר"ם מרוטנבורג, לדעת מהר"ם בימינו שאין אנו נוהגים בדיני טהרת מאכלים אין צריך עוד ליטול ידים
  שטיבולו במשקה.

  
ה'דרישה' (אורח חיים סימן קנח) העיר שמנהג רוב האנשים שלא ליטול ידיים לפני אכילת פירות שנותרה עליהם רטיבות של מים 

או משקה. וכתב שנראה שהבינו שהגזרה שלא לטמא את המשקים היתה דווקא כאשר יש למשקים חשיבות והם עומדים בכלי 
ומטבילים בהם את המאכל, אך לא כשיש כמות משקה קטנה שנותרה על גבי המאכל. אלא שבתירוץ זה יש קושי, בפני עצמם 

  שהרי מצד דיני טומאה וטהרה, משקה בשיעור כלשהו נטמא ואפילו שאין לו חשיבות, ומה הסברה לחלק בין המקרים.
שגם בעת שנהגו דיני טומאה וטהרה, 'סתם ידים'  אמנם לפי מה שהתבאר כאן, נראה שמנהג העולם מתבסס על שיטת הרמב"ם,

אינן מטמאות את המשקים, ולא נטלו 'סתם ידיים' לפני נגיעה בפירות חולין הרטובים במשקה. וחובת הנטילה לפני אכילת דבר 
ו שטיבולו במשקה היא משום שמדובר באכילה בסגנון של קביעת סעודה והיא באופן של טבילת המאכל במשקה, וחכמים רצ

  שהאדם יאכל אז מתוך קדושה, ולכן חייבו ליטול את הידיים וכדי לרומם את האכילה.
  

  מדוע הנוטל ידיו לפירות נחשב גס רוח
), או בבלי ברכות כד,בגסות הרוח מופיעה בלשון חז"ל בדרך כלל בהנהגות של דרך ארץ, כמו ביחס למגהק ומפהק בתפילתו (

), או המהלך אחרי רבו (יומא לז,א), והיא כינוי לבעל גאווה. ולא מובן מדוע סחים פו,בפהשותה כוסו בהפסקות מרובות מהרגיל (
) ביאר סעיף יב אורח חיים סימן קנחהיא הוזכרה גם בענין מי שרוצה ליטול ידיו לפני אכילת פירות חולין. ובערוך השולחן (

. אך צריך עדין להבין מדוע רק על פתאלא פירות וחכמים לא גזרו על  ,מחמיר יותר מדברי חכמיםשהנוטל ידיו מראה שהוא 
  דווקא בגזירת חכמים זו הוזכרה גסות הרוח, והרי היא נכונה בכל מקום שאדם רוצה להחמיר יותר ממה שחייבוהו חכמים.

  
מראה אמנם לפי שיטת הרמב"ם הדבר מובן. והטעם הוא שלא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול. הנוטל ידיו לפני האכילה 

בכך שכוונתו לאכול מתוך כוונות קדושות ולא למילוי תאוות גופו. ורב נחמן סבור שחכמים רצו שאדם ישפיל את דעתו ויידע 
שעדיין נותרו בו גם תאוות גשמיות, ויתכן שהוא עלול לאכול את פירות החולין האלו מתוך תאוות אלו. ואם יבוא אדם וייטול 

מקום שלא נצטווה, הרי הוא מראה בכך שהוא טהור ממחשבות ותאוות גשמיות. ונמצא שהוא ידיו לפני אכילת פירות חולין ב
בעל גאווה וגס רוח. ואף אם הוא בעל מחשבות טהורות שכאלו, עדיף שיסתיר זאת ויאכל את הפרות במחשבות שכאלו בלא 

  ליטול לפני כן את ידיו.
  

פירות חולין, ולבירור המנהג הנפוץ שלא ליטול ידיים לפני אכילת מאמר זה נועד לברור שיטת הרמב"ם בענין נטילת ידיים ל
פירות רחוצים שעדיין רטובים. והתברר שלשיטת הרמב"ם 'סתם ידים' אינם מטמאים משקים, ואין צורך ליטול ידיים לפני 

ס"ק כד) שיש  קנח סימן(משנה ברורה אכילת פירות שרחצו אותם במים והם עדיין רטובים. אמנם לענין ההלכה, כבר הורה ב
להחמיר כשיטה המחייבת ליטול אז את הידיים. ודעת ערוך השולחן (שם, סעיף ז) שאם ניגב את הפירות ונותרה עליהם רק קצת 

  רטיבות ניתן להקל.
  

  

  לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ 
  זלמן ושרה  בןשלמה דוד 

   ז״ל אבנית
  טתשע" סיוןנלב"ע 

    הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ   
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  (מתוך ח"ב) 
  

  Quito, Ecuador                              קיטו, אקוודור
  ניסן תשנ"ב

  
  העסקתו כשוחט -אדם שכהן כרב וגייר גיורים שלא כהלכה

  
  שאלה

שלא היה מישהו אחר מוסמך לכך. אלא שעכשיו, בגלל ההוצאות  בדרך כלל בקהילתנו מביאים שוחט מחוץ למדינה, מכיון
המרובות הכרוכות בהבאת שוחט ממקום אחר, הם רוצים לקחת שוחט מקומי שלפני כמה שנים הוא גם היה רב של הקהילה. 

הלכה, לפי טענותיו הוא שומר שבת אבל הבעיה העיקרית עם האדם הזה היא, שבזמן כהונתו כרב עשה הרבה גיורים שלא כ
והיום הקהילה סובלת הרבה מהענין הזה. האם אפשר לסמוך עליו בעניני שחיטה? (כמובן, אם יש לו תעודה מוכרת של שוחט). 

  הכ"נ, ואולי הדבר מרמז על היחס שלו לקדושת השבת.יצריך לקחת בחשבון שהוא בכלל לא מופיע בתפילות של שבת בב
  

  תשובה
, ועל הקהילה להמשיך 1ד למשרת השוחט המקומי אין לקבלו לשמש כשוחט הקהילהפי האמור בשאלתך על אודות המועמ-על

  להביא שוחט מחוץ למדינה, או לאפשר לרב להשתלם בתחום זה אצל שוחט מוסמך.
  

___________________________________  
  
 לג).עיין רמ"א שו"ע יורה דעה (סי' א,א), "באר היטב" (שם ס"ק ט) ו"כף החיים" (שם ס"ק  1

  
  

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש
  

  ה ארנרייך      הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  אני מאשר: גם
  שאול ישראלי הרב

  
  

  
  info@eretzhemdah.orgניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת

   רפאל יצחק בן חנה  ניר רפאל בן רחל ברכה  יהודה בן חיה אסתר

  מאיר בן דינה ציפורה  יצחק אייזיק בן חיה אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 
  נתנאל אילן בן שיינא ציפורה  יאיר מנחם בן יהודית חנה  יוסף בן רחל חלילי

  יוסף (יוסי) בן חנה  רפאל ישי בן צפורה פייגא  נתנאל בן שרה זהבה
  שרה בת שולמית  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  יוסף בן סרח

  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  דוד חיים בן סרח  נעמי בת אסתר
  יפה בת רחל יענטע  מאירה בת אסתר  רבקה רינה בת גרונה נתנה

  נחמה צביה בת שושנה בריינא  ליליאן בת פורטונה  ברכה בת מרים רחל
  חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית  רחל בת שושנה רוחמה  איילת חן בת שולמית

    לבתוך שאר חולי עם ישרא  


