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  "ואכלת ושבעת... טוב-ובתים מלאים כל"

 

אסכולה אחת גורסת שאיסורי . קיימת שאלה עתיקת יומין על מהותן של מצוות ועברות
ידי -ה אינו מגביל אותנו על"הקב, פי תפיסה זו-על. ה לטובת האדם"ידי הקב-תורה נקבעו על

ידי האיסור הוא מונע מאתנו להזיק -שכן על, ו טובה בציוויואלא הוא עושה לנ, איסורים
: לדוגמה. המגבלות הקוגניטיביות והרוחניות שלנו הן המונעות מאתנו להבין זאת. לעצמנו

המאכלים . אם לגופנו ואם לנפשנו, אכילת נבלות וטרפות אסורה עלינו משום שהיא מזיקה לנו
, שיודע את הנזק הצפוי לאוכליהם, ה"הקב, לםאו. האסורים נראים לנו כמו מאכלים מותרים

, ל ברוח תפיסה זו"וידוע מאמר חז. וכך מציל אותנו מלהזיק לעצמנו, מצווה אותנו בלא תעשה
 ).עא, יומא לט (לפיו אכילת נבלות וטרפות מטמטמת את לבו של האדם

העשויים ן אנו מבינים את הנזק שבלבישת בגדים יא. אותו עיקרון קיים גם באיסור שעטנז
גם איסור שעטנז , כמו במאכלות אסורות, ולכן, ה יודע"אבל הקב. צמר ופשתים יחדיו, שעטנז

 .בא להציל אותנו מנזק
אסכולה אחרת גורסת שאין שום נזק באכילת מאכל זה או אחר או בלבישת אריג בהרכב  

,  חכמי אסכולה זופי תפיסתם של-על. לא נזק רוחני ולא כל נזק אחר,  לא נזק פיזי-כזה או אחר 
אין הבדל מהותי בין בשר הפרה לבשר החזיר מלבד העובדה ההלכתית שבשר הפרה הותר 

 .איסורים אלו אכן באים להגביל את האדם, במילים אחרות. ובשר החזיר נאסר
 מאכלות אסורות

 רשימה של עהשבה מופי, אפשר לבחון את המחלוקת בין שתי אסכולות אלו לאור פרשתנו
-בתים מלאים כלו... לתת לך  ": הרשימה כוללת.ם ישראל ערב כניסתו לארץ ישראלברכות לע

). יא-י',  ו'דב( "כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ת חצובים אשר לא חצבתרֹטוב אשר לא מלאת ובֹ
 .עם ישראל מוזמן ליהנות מברכות אלו, דהיינו, "ואכלת ושבעת"הפסוק מסיים 

" בתים מלאים כל טוב"דהיינו מה כוונת המילים ? במה מלאים הבתים המוזכרים בפסוק
, )א"ע, יז(כתוב במסכת חולין . התשובה מפתיעה? ")ואכלת ושבעת("להנאתם של בני ישראל 

, "הבתים מלאים כל טוב"והגמרא ממשיכה להסביר שלא רק ! שהבתים היו מלאים קותלי חזיר
, כרוכה באיסורי תורה) זיתיםכרמים ו, בורות חצובים(אלא שכל אחת מהברכות בפסוק הזה 

הפסוק קובע שכל איסורי התורה הללו מותרים כאשר עם ישראל נכנס . כולל כלאיים ויין נסך
 .ה"הקב הוא, כביכול,   כאשר המארח,לארץ ישראל

ללא , הקורא הספקן עשוי לתהות אם הכתוב במסכת חולין אינו בגדר דברי מדרש גרידא
הלכות (ם מעלה כי מדובר בהלכה למעשה "יקת הרמבואולם עיון בפס, השלכות מעשיות

 ): א, ח, מלכים
מותר להן לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר ... ם"חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו

ערפי ', בתים מלאים כל טוב'מפי השמועה למדו ו, וכן שותה יין נסך... וכיוצא בו
 .חזירים וכיוצא בהן
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 בורהסשכמו , בגוף או בנפש, ת היו מזיקים לנואם חזיר ומאכלים אסורים אחרים באמ
הרי לא יעלה על הדעת שמאכלים אלו יהיו מותרים לצבא ישראל בעת , האסכולה הראשונה

 ?אם מדובר במאכלים מזיקים" ואכלת ושבעת"וכי אפשר לומר . מלחמה
אין כל רע בחזיר ובמאכלים אסורים אחרים . אולם לפי האסכולה השנייה הכול מובן

כמו שנקבע , ובתנאים מיוחדים, ה"אלא האיסור לאכלם נובע מציוויו של הקב, צמםכשלע
מהות  רע בואין משה. אין סיבה שלא ליהנות מאכילת חזיר, כאשר האיסור אינו חל, נובפרשֵת

אבל כאשר אין איסור תורה . אלא שאכילתם היא עברה על איסור תורה, אסורותהמאכלות ה
 ".ואכלת ושבעת"לכן כתוב בתורה ו ,אין בעיה כלל, ואין עברה
נוכל להבין הלכה נוספת לפיה אין צורך להפריש ילד מאכילת נבלות , פי עיקרון זה-על

פי האסכולה הראשונה הלכה זו היא -על). א"ע, יבמות קיד(וטרפות כל עוד לא הגיע לגיל חינוך 
, לםכוע מהילד לאמדוע אין צורך למנ, אם המאכלים שנאסרו מזיקים לגוף או לנפש; תמוהה

  ?ומה הקשר לגיל חינוך
איך אפשר להסביר את : פתורה- בלתישאלהעדיין נותרה נדמה ש גם לפי האסכולה השנייה

ל "אולם מעיון במאמר חז? "מטמטמת את לבו של האדם"ל שאכילת נבלות וטרפות "מאמר חז
לא האכילה עצמה דהיינו , "העבירה מטמטמת לבו של האדם"שאנו למדים ) א" ע,יומא לט(זה 

אין נזק באכילת , כאשר אין עברה, ולכן. אלא העברה שבדבר, היא המזיקה לנפש האדם
 .מאכלות אסורות

 שעטנז
. את המחלוקת בין שתי האסכולות אפשר לבחון גם לאור המקורות בנוגע לאיסור שעטנז

 אחד הפריטים הן הבגדים של הכוהן הגדול והן, בגדי הכהונה היו עשויים שעטנז, למרבה הפלא
, ד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזרועשו את האפֹ. "של כל כוהן הדיוט) האבנט(

ואילו שש הוא , ותולעת שני הם סוגים של צמר, ארגמן, תכלת). ו, ח" כ'שמ" (שבמעשה חֹ
אלא גם בגדים אחרים , לא רק האפוד. צמר ופשתן יחדיו, האפוד היה אפוא עשוי שעטנז. פשתן
הקודשים -ה בקודש"כאשר הכוהן הגדול עמד לפני הקב. והן הגדול היו עשויים שעטנזשל הכ

 גם -וכל הכוהנים שעזרו על ידו , הוא היה לבוש שעטנז, ביום הכיפורים לעשות את עבודת היום
אם שעטנז באמת גורם לנזק ! אין בכך כל היגיון, פי האסכולה הראשונה-על. הם לבשו שעטנז
 ? איך ייתכן  שהכוהנים מצווים ללבוש דווקא בגדים אלו, אדם-רוחני כלשהו לבני

שאם ) 'הלכה ו' פרק ג, הלכות ציצית, ם"רמב (כתוב בהלכות ציצית. קיימת עוד קושיה
מותר . ולהפך, רשאים להטיל בבגד ציציות של פשתן, לובשים בגד בעל ארבע כנפות עשוי צמר

) של ציצית(פי הכלל שמצוות עשה -על, םאפוא לקיים מצוות ציצית תוך עירוב צמר ופשתי
מה הטעם של הדין הזה אם יש , לפי האסכולה הראשונה). של שעטנז(תעשה -דוחה מצוות לא

 ? בלבישת בגד עשוי שעטנז משום נזק לנפשו של האדם
ה אסר זאת "אלא שהקב, אין שום נזק בלבישת שעטנז.       לפי האסכולה השנייה הכול מובן

ולכן אין סיבה , ישנן נסיבות מיוחדות שבהן האיסור אינו חל. עמושמורות העלינו מסיבות 
אלא הם , לא רק שמותר להם. שהכוהנים לא יעשו את עבודת יום הכיפורים בבגדי שעטנז

וה גדולה ומצ, אותו שעטנז האסור באיסור חמור למי שאינו כוהן. מחויבים ללבוש שעטנז
 .ה"הכול תלוי בציוויו של הקב. שעטנזכי אין דבר רע או טוב ב, לכוהן ללבשו

 
 נתן אביעזר'  פרופ        
             המחלקה לפיסיקה       
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