
 345mail@gmail.comאשמח לקבל הערות ותיקונים לדף  - " ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו"בבחינת 

  "]מגסי הרוח"-"חולין ומעשר" ב"ע יח[ שלחול ולקוד נטילת ידיים

 כך בעקבות ,זיעהבבלכלוך או  נגעו הן מסתמא, אדם שאין בדעתו לשמור עליהן נקיותו" ידיים עסקניות הן"

, ויקלקלו אותאף ו) 'בשר מהקורבנות וכדו( קודשאוכל שהינו יגעו בהמלוכלות הידיים ש ,מחששושלמה המלך 

כי אין שלישי . אינן מטמאותהידיים אך חולין . קודש להיות שלישי לטומאהבשר לטמא ( "שניות לטומאה"תיקן שידיים דינן כ

יו יהיה חייב קודם האכילה לנקות את ידייו דששרוצה לגעת בק )או ישראל בקורבן שלמים( כהן וממילא כל, )בחולין

 אכילתשאף ל ,יתר על שלמה המלך ה"ש וב"החמירו ב .)וחלקו טהור שחלק מהגוף טמא אין מציאות' אף שמדאו( היטב

חכמים קבעו שניתן . )א"טו ע- א"שבת יד ע(מטמאות אותו להיות שלישי לטומאה  -  ידיים שאינן נקיות תרומה

: הגמרא דנה בחיוב ליטול את ידיו קודם אכילת. לטהר את ידיו באמצעות נטילת ידיים או טבילתן במקווה

  .שר שני ותרומהמע, חולין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משנתנו

 )שני( ולמעשר לחולין) בכלי של רביעית מים( לידיםלידיםלידיםלידים    נוטליןנוטליןנוטליןנוטלין
ואין צורך להטביל את הידיים במקווה של ארבעים ( ולתרומה

  )סאה

לפני אכילת צריך נטילת ידיים  שאין פוסקתהמשנה בביכורים 
ש "כמכאן , ")טעונין נטילת ידים"ש לעומת תרומה וביכורים(מעשר שני 

ממשנה זו קשה על . שאכילת חולין אינה מצריכה נטילה
  ?מעשר שני ולחוליןאכילת משנתנו הסוברת שנוטלים ידיים ל

, מעשר אכילת ניתן לתרץ שאין קושייה בין שתי המשניות בדין
 נטילה על מעשר כיוון שמשנתנו היא כדעת חכמים המחייבים

מאיר  והמשנה בביכורים היא כדעת רבי, )נטילה שבכלל טבילה(
אך עדיין שתי המשניות קשות זו על . שפוטר נטילה לפני מעשר

  ?חוליןאכילת זו בדין 

  ביכורים
  א,ב

 חייבין עליהן - )במזיד( התרומה והביכורים] זר האוכל[
לשלם לכהן את ( וחומש )האוכל בשוגגו. בידי שמים( מיתה

 ואסור לזרים, )מחיר הקרן והחומש של עלות מה שאכל

לקנות או , כרצונולהשתמש בהן (והן נכסי כהן , )בלאו(

רובת לתע ה תרומהנפל(ועולין באחד ומאה , )לקדש אישה

 -  1/100והיחס בתערובת בין כמות התרומה לחולין הוא , חולין
אבל אם יחס התרומה . התרומה מתבטלת ונעשית חולין

וטעונין וטעונין וטעונין וטעונין , )כל התערובת דינה כתרומה -בתערובת גבוה מכך 
ה וכויהפ, כדי שלא יפסלו הידיים את התרומה( נטילת ידיםנטילת ידיםנטילת ידיםנטילת ידים

', דאו והטמא בדיני( והערב שמש )בנגיעתם לשלישי לטומאה

הרי  - )אסור באכילת תרומה עד צאת הכוכבים של יום טהרתו
  .מה שאין כן במעשר, כוריםאלו בתרומה ובי

  פרה

  ה,יא

טמא ( סופרים מדברי )חייב בטבילה( מים ביאת הטעון כל

 ופוסל, הקודש את מטמא -  )אך טהור מהתורה ,רק מדרבנן
, "שני לטומאה"חכמים קבעו שהינו טמא כ( התרומה את

 ומותר, )וממילא מטמא שלישי לתרומה ורביעי לקדשים
שני "מעשר שני וחולין אינם נטמאים מ( ולמעשרולמעשרולמעשרולמעשר לחולין

 במעשר אוסרים חכמיםו .מאיר רבי דברי )"לטומאה

  .)לין אינו נטמאורק חו(

, של חולין משנתנו מצריכה נטילה כיוון שעוסקת באכילה
 והמשנה בביכורים אינה מצריכה נטילה כיוון שעוסקת בנגיעה

  .חולין )ש ב"מעשר וכ( של

לא ייתכן להעמיד את משנתנו באכילת : רב שימי בר אשי
כל  !כי אין דעה הסוברת שיש לנטול לפני אכילת חולין ,חולין

ה ה היא רק בדין אכילרמ וחכמים במשנה בפ"מחלוקתם של ר
ולשון חכמים , "שני לטומאה"שהאדם הינו  שנובעת מכך' מח( מעשר של

 אבל נגיעה, )מעשר לאכוללאכוללאכוללאכולתם לאדם הרוצה ודאי שכוונ" אסור במעשר"
לשני לטומאה בלא  יםע מותר"לכו במעשר ואכילת חולין

כיצד חייבה משנתנו ליטול לפני , וחוזרת הקושיה לעיל .נטילה
  ?)בלא נטילה תע מותר"שלכו( אכילת חולין

  רב נחמן

 הרוח סימג זה הרי -  לפירות ידיו הנוטל כל: נחמן רב
שני "אף ש, על עצמו שמקפיד אף בפירות לטהרת ידיו שמראה(

  .)ויש בכך גאווה, אינו מטמא חולין" לטומאה

משנתנו . משנתנו והמשנה בביכורים עוסקות באכילת חולין
והוא ( מצריכה נטילה כיוון שעוסקת באכילת פת של חולין

והמשנה בביכורים , )מתקנת חכמים לנטול ידיים לפני אכילת פת חולין
 אינה מצריכה נטילה כיוון שעוסקת באכילת פירות של חולין

ירות מעשר אינה צריכה שאכילת פ ,"מה שאין כן במעשר"נשנה במשנה ולכן (
 אבל בפירות תרומה חובה לנטול ,"שני לטומאה"נטילה כיוון שהאדם רק 

כמוכח מרב נחמן שאין ליטול , )"שלישי לטומאה"כיוון שבתרומה יש 
  .ידיים קודם אכילת פירות חולין


