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  קדושת גידולי שביעית

  תוכן הקדושה ומהותה

  'שבת הארץ' לעומק 'קדושת הפירות'

  הארץ וגידוליה. ב. דיני הגידולים והנהגותיהם. א) דיני שבת הארץ נחלקים לשתי מחלקות. א. דיני עבודת

וביארו שגדר החובה  ,והנה בדיני עבודת הארץ וגידוליה כבר האריכו המפרשים טובא כאשר הבאנו בחלק המלאכות

למנוע את המציאות שהארץ  פ שנחלקו הראשונים האם הדין בא"ותוכן המצוה זה למנוע את 'אדנות הארץ' בשמיטה. ואע

או שהדין בא להרחיק את הגברא שהוא עצמו לא ישמש בכתר זה בשנה זו ולא  ,גף השליטה וכיבוש אדנותנתונה תחת מ

מ הא מיהא ברורה נקודת היסוד על כל הצדדים כי חלק שביתת "יעשה כל פעולה המעמידתו כנושא כתר 'אדון הארץ'. מ

  הארץ בא להרחיק רושם 'אדנות הארץ' בשביעית.

אות בהלכות דיני הראשונה יותר נוטה לר בזה הדעת ,חלק של דיני הגידולים והנהגותיהםאמנם כאשר אנו עומדים ב

עולה משני טעמים. א.  ווסיבת הנטיה להשקפה זולא הלכות הנועדות למנוע 'אדנות הפירות'.  ,'קדושת עצמם של פירות'

דיני נפילה וחסרון בדרגת אדנות בעלות הזוכה בפירות שביעית לאכילתו. ב. בדיני הפירות איזו מקופיא אין אנו רואים 

זה דין  ,ות גרמה להםואם אלו הלכות אשר 'קדושת' הפיר ,הפירות נתפסים כהנהגות המחוייבות מחמת 'קדושת' הפירות

ואין  ,ר קדוש יקראשישנם דיני הנהגה מיוחדים לכל אש ,של הפירות בעיקר החפצא שהם 'גידולי שביעית'מדיני עצמם 

  סיבה לתלות את הדבר ולפרשו כהוראת הנהגת מניעת 'אדנות הפירות' בשביעית.

למד כי הנזכרים ת הטעמיםהתבוננות בשני ש ,מתבונן ידחה את אשר עלה בהשקפה ראשונה מיניה וביהו רזואלא שהח

 ,נוע ולהרחיק כל הוראת אדנות בשמיטהלמ ,הם עצמם מורים כי אף דיני הנהגת הפירות עולים בדומה לדיני שביתת הארץ

  'אדנות הפירות'. תואילו דיני הפירות באו להרחיק את הורא ,אלא שדיני הארץ באו להרחיק את הוראת 'אדנות הארץ'

  'קדושת שביעית' לעומת שאר קדושות

ביחס לכל שאר הקדושות שאנו  - מה תוכן עניינו ומה מהות בניינו  ',תחילה נתבונן במושג הנקרא 'קדושת שביעיתב) 

  וכן מעשר שני. ,מתנות כהונה כתרומה חלה ,מכירים כקדושת קדשי מקדש

קיימת הנהגת רוממות, לא מבעיא קדושת המקדש וקדשיו, שהוא בית אלוקים, אלא גם מתנות כהנים הידועות בכל הקדושות 

ש יש לראות רוממות בזה שהיא מיוחדת לאכילה בעיר הקודש "עבקדושת מגבוה, ואפילו  יש בהם רוממות שהם מאכל משרתי

  והמקדש.

לעומת זה בשביעית אין אנו מוצאים איזו רוממות, אלא רק 'הגבלת' תשמישים, שצמצמו את התשמישים כמה וכמה ו

  1צמצומים, ועצם מציאות הנהגת הצמצום היא הנקראת 'קדושה'.

                         
ז א') שהמחליף יין בשמן, אינו יכול לסוך בשמן "ונאחז את הדבר יותר בחזקה על ידי דין שישמש לנו משל ודוגמה. דאמרו בירושלמי (פ 1

גזירה כדין מחליף שמן בשמן האמור שם. והיינו טעמא כיון ששמן זה בא מכח יין, ויין לא ניתן לסיכה,  הזה, והלכה זו היא מעיקר הדין, ואינ
  לכך אף שמן זה אסור בסיכה.
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נאמר כי בכל הקדושות ישנה מטרה ותכלית מסוימת, הקדש נועד לשרת לגבוה, מתנות כהונה בנוסח דומה אך שונה 

נועדו לפרנס כהנים, מעשר שני נועד לאכילת ירושלים. אבל שביעית אין לה איזה תכלית, אלא משמשת היא לאכילה ככל 

  מאכל בכל שני שבוע, אלא שצמצמו והגבילו שלא כל צורות האכילה מותרים.

ד את התשובה ינעמ .כ מדוע אמרו בגמרא 'קדושת שביעית', והרי אין זו קדושה אלא צמצום השתמשות"ה אואם תתמ

 .שעל גביו עליה. תחילת התשובה היא כי תיבת 'קדושה' בעיקר באה להורות את הצמצום וההגבלה ולא את הרוממות תכבי

ים רבות מספור. כיון שבדרך כלל הגבלת פ שיסודה ברוממות, שהרי תיבת 'קדוש' שנויה על בורא עולם פעמ"ואע

גם במקום שהדבר נתון בהגבלת תשמישים שלא  'קדושהיש מקום להשתמש במושג 'כ "התשמישים נובעת מרוממות, ע

  מחמת רוממות.

מ שתיבת 'הקדש' וכן "ז, ומה שייך 'הקדש' לדמיון שאינו. ש"תדע לך שהרי אמרו שאילולי ילפותא היה 'הקדש' לע

קו גם ליחוד המצמצם תשמישים במקומות שאין רוממות המולידה את הצמצום, אלא הצמצום נקבע כהנהגת 'קודש' הועת

  הדבר הראויה לו בעצם מחמת איזה טעם שאינו רוממות.

  קדושת שביעית תחילתה 'הגבלה' וסופה 'רוממות'

אך אכן סופה 'רוממות', כי כל והיא סוף התשובה, דאמנם קדושת שביעית תחילתה רק 'הגבלה',  - קומה ועל זאת נוסיף 

מ "פ שהנהגות צמצום תשמישי שביעית לא נבעו מחמת רוממות מוקדמת, מ"הגבלה יוצרת מציאות של רוממות, ולכך אע

זה עצמו שצמצמו את הנהגות התשמישים לדברים מסוימים ונטלו את האפשרות לעשות כל דבר, זה עצמו מעמיד את הדבר 

  שיית כל אשר זמם, זה עצמו קדוש נקרא.ברוממות מסוימת, שהמוגבל מע

ס מכנה 'פרושים', שהם היו "ן שהמכוון הוא למה שהש"ל 'קדושים תהיו' 'פרושים תהיו', ופירש הרמב"שהרי דרשו חז

  אוכלי חולין בטהרה, שתוכן המצוה להיות נקי וטהור ופרוש מן המותרות.

וינהיג את ריחוקו מהדבר בקביעת חלות המפרישתו ופרשת נדרים כולה עניינה שיקדש האדם את עצמו במותר לו, 

  י כך מרחיקתו ממנו."מהדבר. והנדרים יכולים לבא גם כקונמות, שזו הפרשה המרוממת את הדבר, וע

והוראה זו יכולה לבא גם כקידוש מקום על ידי בני המקום, עד שכל באי אותו מקום יתחייבו להתנהג באותה קדושה, 

בביאור חובת מנהגי המקום, שיש ביד אנשי המקום  )מקום שנהגו פרק בתחילת(רבינו דוד  שהוא היסוד הסובב בפירוש

להנהיג את מקומם בהנהגת פרישות היוצרת רוממות, וממילא נעשה המקום 'מורם', ומחייב את כל באי המקום לנהוג 

  רוממות. הבאות

ת והוראות הגבלה בכל תהלוכות הגידולים פ שיסוד הדין הושתת על חיובי הנהגו"ז נבין בחובת השביעית, דאע"ועד

                                                                                

כ מה שעובר מפרי לפרי הוא 'קדושת שביעית', והדין נותן שינהגו עם כל פרי כפי "ומעתה אם ננקוט שהקדושה היא 'קדושת שביעית', א
  יעית. ושמן ניתן לסיכה.הנהגותיו בקדושת שב

אמנם אם הקדושה היא עצם ההפרשה, שציווי הגבלות הדין על הנהגות הפרי זה עצמו של קדושה, בזה מובן לומר דכל שיסודו יין הוקבע 
  להנהגות יין, ומעתה גם כי יחליפו לשמן, עדיין צמצומי הנהגות יין עליו. ולכך אסור .



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                                "נשמת שביעית"

  עיון ישיבתי במרחבי התורהשביעית                                                                                                            מסכת        

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

והפירות, דבר זה היה 'תחילת' הדין, אבל מציאות הנהגה זו יוצרת קדושת רוממות, ונמצאים פירות שביעית בסופו של דין 

  פ שתחילתה אינה רוממות כמותם."אע - גם הם בכלל הקדושות שיש בהם רוממות 

קדושות שיש בה בחינת 'רוממות', אלא שביסודה אינה ככל נמצאנו למדים כי סוף קדושת שביעית שווה לכל ה

הקדושות, שכל הקדושות תחילתם רוממות שהולידה הנהגות פרישות, ואילו שביעית תחילתה הגבלת תשמישים והפרשתם, 

  ומציאות פרישות זו היא שהולידה הגדרת רוממות על הגידולים.

כבר נשמט כל מה  ,קדושה ולא הקדושה היא זו שיצרה את הדיניםוכאשר אנו למדים כי דיני הפירות אלו הם שיצרו את ה

 ,שהרי הקדושה לא קדמה לדיני ההפרשה ,שלילת הנהגת אדנות על הפירותה לומר שדיני הפירות אינם יבשראינו בקדושה ס

  .הלכה הארץ להנהגות הפירות פרחה לה תוסיבה זו לחלק בין שבית ,אלא דיני ההפרשה הם אלו שקדמו

  'שלטון' הבעלים המשתקף מדיני קדושת שביעיתצמצום 

לומר שאין בדינים הללו 'הרחקת אדנות הפירות' היתה במה שהשקפה ראשונה כיחשה שמכוחה חשבנו ג) הסיבה השניה 

  צמצום לבעלותו וזכותו כלל. לא מצאנולומר כי כל הזוכה בפירות שביעית בתלוש 

 ,ב הדינים עומדים כמורים באצבע על הגבלת שלטון האדם בפירותיואלא אדרבה רו ,וכאשר נתבונן נראה שגם זה אינו

ונבחן מי ומה מהם  ,ואפילו שתחת ידו אינו בשליטתו וכיבוש ידו אלא למחצה לשליש ולרביע. נביא את הדינים בכללותם

  מורה להדיא על הגבלת השלטון וצמצום האדנות.

שזה דין 'ביעור'. ג.  - זמן השימוש  הגבילה תורה אתקר לכל. ב. דיני הקדושה בגידולי שביעית רבים מאוד. א. הפירות הפ

ד י'). ד. אין משנים בהם מדרך תשמישם, ולכך הרגיל לאכול יאכל, "א י"ן. אמנם עיין חזו"מצוה באכילתם (לדעת הרמביש 

אותם מדרכם (לא  בתיקוני המאכל גם אין משניםהרגיל לשתות ישתה, והרגיל לסיכה יסוך, הרגיל בהדלקת הנר יאיר. ה. 

. זאין נהנים מהם בצורה שההנאה באה לאחר הביעור. יבשל את הרגיל להאכל חי, ולא יאכל חי את הרגיל לבשל וכדו'). ו. 

ח. אין מוסרים אותם לאכילת גוי. ט. אין  ביעור.יש אומרים שאין נהנים מהם אפילו קודם ביעור כל הנאה שאין יחד עמה 

ג. אין עושים "ב. אין עושים בהם סחורה. י"א. ואף לא מנהג בזיון. י"ין נוהגים בם מנהג הפסד. יל. י. א"מוציאים אותם לחו

  2פ שפרי עצמו נשאר בקדושתו."אע - ד. קדושתם תופסת את הדמים "בהם רפואה. י

כאשר נבא לבחון מי מההלכות מורה בפשוטו על רצון הדין למנוע את מוחלטות השלטון והוראת האדנות המוחלטת 

. לא גלא לשנות את יעוד התשמיש מאכילה לשתיה וכדו'. קיימת הגבלה בזמן השימוש. ב. א.  3.נראה כי הדינים ,בפירות

ל, שסתם גידולי ארץ מיועדים ". לא להוציאם לחוה 4. לא למוסרם לאכילת גוי.דלשנות את התבנית מחי למבושל או להיפך. 

                         
 אמנם. במחלוקת השנויים בהם ויש, ע"לכו המוסכמים מהם יש. דרבנן תקנות בהם ויש, תורה נידי בהם יש הנזכרים הדינים בכל והנה 2
 .בפירות וקדושה פרישות הנהגות בכלל שהם שבהם ש"הצה
 כחוליה משמש במחובר הפקר וזאת מחמת שדין ,בהם שזכו לאחר הפירות הנהגת דיני תוכן על דללמ נו ראויאי הפירות הפקר דין 3

 עם הבעלים עסק את ומונע, העץ על בעודם הפירות על היורד דין שהוא אחר הפירות הנהגת עם הארץ אדנות הנהגת שלילת את המקשרת
  .ללמדנו יכול אינו לכך ,אחת בבת הפירות ואדון הארץ אדון הנהגת בצורת' הארץ' 'פירות'

 חלק 'ממטרת' הפקר השמיטה. פ שגם גוי רשאי לאוכלם מהפקר. מסירה לגוי היא קביעת יעוד חדש שאינו"ואע 4
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כל הדינים הללו מורים . לא להשתמש בהם לרפואה. ח. לא ליעדם לעסק סחורה. ז. לא להפסידם. ולאכילת יושבי הארץ. 

שבכל המקרים הנזכרים  ,להדיא על רצון הדין שהחזקת הפירות תעמוד ביד המחזיק כזכות אורח באכילתו בבית בעל הבית

נהגת אדנות המתערבת , שזה ה'קביעת היעוד החדש'הרגיל על ידי  'עקירת היעוד' הדין בא למנוע פעולות שניכר בהם

וזה גופא הרושם שאותו משתדל הדין למנוע שלא  ,מעיקר תבניתו על פי רגילות מקומולשנות את הזמנה המוטבעת בדבר 

  יחול על הפירות.

לכל  ולהעמידווכיון שעיקר כח האדם בממונו הוא שלא יבצר ממנו כל אשר יזום לעשות ינהיגנו כרצונו ליעדו לכל יעוד 

תכלית. ומאידך דיני שביעית באים לצמצם ולהגביל את רוב יכולות ניצול החפצא בצורות שונות המתחדשות לבא ברצון 

ולא הותירו ביד האדם אלא את ההשתמשות הצפה על פני הגידולים שבה משתמשים  ,חדש ומחודש כנגד ההנהגה הרווחת

רחיק את האדנות ואת הנהגות האדנות מהפירות. ומעתה אם רוב יושבי המקום. נמצאת פשטת ההלכה משתקפת כבאה לה

דפשוטו ודאי כל משפטי הקדושה בפירות  ,הכרעה זו היא תהיה המחודשת והחדשה ,נבא להחליט שלא זה גדר הדין

  של מניעת 'אדנות הפירות'. המסגרתשביעית הם צורת יציקת 

ות וגידרו שוה לתוכן דין שביתת הארץ וגידרה, שבאה נמצאנו למדים כי אדרבה המידה הברורה נותנת שתוכן דין הפיר

תורה להרחיק את אדנות האדם על הפירות, וזאת על ידי שנטלו ממנו את הרשות לשנות את תכליתם מעיקר רגילות יעודם, 

  ואסרו עליו לעשות כל פעולה המורה על אחיזת שלטון אדנות וכיבוש תחתיו של הפרי.

מ אין לו בהם זכות אלא כאורח הזוכה מיד בעלים לאכילתו, "זוכה בהם לאכילה, מ פ שודאי הפירות קניינו של"ואע

שניתנו פירות אלו לתשמישם המונח בהם מעצם רגילות עניינם ותו לא, ולכך אינם בידו לייעדם לתכלית שונה, או להעמידם 

  לכל תועלת אחרת.

  או 'לא לסתור את היעוד הקודם' ,'לא לקבוע יעוד חדש'

כאש אנו נוקטים שיסוד  ולהעמיד כמה צדדים. ,נבא לעיין ולחקור בו כמה חקירות ,שעמדנו על עיקר בינת היסודד) אחר 

דבר זה מכיל שני חלקים. א. לא לקלקל את היעוד  ,הדין הוא לשמר את הייעודיות של חפצא ולא לקבוע לה יעוד חדש

וגם  ,שגם ההכרעה לבטל יעוד שהיה ,את אדנות לעצמהשהיה. ב. לא להמציא יעוד חדש. כאשר כל עשיה של כל חלק מבט

  שניהם מבטאים הנהגת שלטון והוראת אדנות. ,ההכרעה לקבוע יעוד חדש

 ,שכל המחליט מחוק יעוד קודם ,והנה באמת כד נעיין נמצא שבכל הכרעה מחודשת בהנהגות החפץ יש את שתי החלקים

ודי החפצא חוזרת ומעמידה את כל תכלית החפצא בתבנית שמחיקת אחד מיע ,בזה עצמו קבע את החפצא ליעוד חדש

כל הקובע יעוד  ,ונמצאת תבנית יעוד החפצא באה במידה חדשה. וכמו כן להיפך ,ללא אותו שימוש שהיה מיועד לו - חדשה 

מחק בכך את התבנית היעודית הראשונה שהיה בה בזה גופא שיצר תבנית חדשה יותר רחבה של מכלול  ,חדש לחפצא

  ונמצא כל חלק מכיל את שני החלקים. ,יםיעוד

האם החלק של השלטון 'המוחק' את היעודים שהיו לדבר  ,אלא שהחקירה היא איזה חלק שבהוראת אדנות הפירות נשלל

יעודים שאינם מונחים בו  - החלק של השלטון המחדש יעודים חדשים לגידולים ללא התערבות הזוכה. או  - מעיקר צורתו 

  ישו מעיקר תבניתו.בעצם רגילות תשמ
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בין החלק של מחיקה  ,והאפשרויות שבחקירה זו הם ארבעה. א. אפשר שצריכים את שני החלקים. ב. אפשר שכל חלק נמנע

ובין החלק של קביעת יעוד חדש. ג. אפשר רק החלק של יצירת יעוד חדש מהוה הוראת אדנות אסורה. ד.  ,היעוד שכבר היה

  מהוה הוראת אדנות אסורה. אפשר רק מחיקת היעוד שכבר היתה

האם  ,מ בין הצדדים. א. נחלקו הראשונים בדין הנאה שאין עמה ביעור"ולמען חדד את הצדדים הנזכרים נעמיד שתי נפק

או שגם  ,כאשר ילפינן בגמרא דבעינן דומיא דלאכלה שיהיה הנאתו וביעורו שווה באו למעט רק את מי שהנאתו אחר ביעורו

  הנאה הבאה קודם הביעור התמעטה כיון שאינה 'דומיא דלאכלה.

וכי יור מעלה היא להתעסק עם חפצא בשעת  ,מה מקום לנוע הנאה שאין בה ביעור ,וצד שני זה נראה מחודש בסברא

  יעור.ש שיהיה הדבר מותר בהנאה שאין בה ב"כ ,ו הוא אם התירו להנות בזמן ביעור"הרי אדרבה סברא דק ,כילויו

גם אם יהנה  ,הרי כל המיועד להנאה בשעת כילוי ,שאם האיסור לא למחוק יעוד ,ונבין שהשיטות נחלקו בצדדי החקירה

  ולא ביטא בכך אדנות במידה הנאסרת. ,שעדיין יעודו כדקאי קאי ,לא מחק בזה את יעודו ,ממנו קודם הכילוי

לפי תבנית יעודי החפצא  - בר לא עמד לו מעיקר בריאתו שכל המחדש יעוד שהד ,אבל אם האיסור לא לייצר יעוד חדש

בזה גם המוסיף יעוד של הנאה שאינה ביעור חידש הוראת אדנות בחפצא בכך שהוסיף בו יעוד על  ,פ משפטי תורה"ע

  וזה עצמו של איסור. ,יעודו

שאם האיסור  ,ט)"ח שכ"ן מנפ (עיי"האם הוא בכזית או בשו ,עוד חידוד נוכל למצוא בנידון על שיעור איסור סחורהב. 

ורק במכירת כזית מחק  ,שרק כזית זה שיעור 'אכילה' ,בזה פשיטא שלא יהיה שיעורו אלא בכזית ,'לעקור' את יחוד האכילה

  את מה שהיה מיועד בידו לאכילתו.

מ "שיעור מוכיון ש ,פ"בזה מקום גדול להבין שיעבור במכירה בשו ,אבל אם האיסור לקבוע גידולי שביעית ביעוד חדש

ושפיר יש  ,כבר קבע גידולי שביעית לתכלית חדשה ,מ"מ לתכלית של עסק מו"כאשר קבע גידולים בשיעור מו ,פ"הוא בשו

  מקום להבין שאף זה בכלל האיסור.

  'בבעלים'או דין  'בפירות'מניעת 'אדנות הפירות' דין 

שהיא דין החפצא  ,הפירות יסודה בדיני הפירות שיש לנו להעמיד היא האם הלכה זו של מניעת אדנותחקירה נוספת  ה)

  שלא ישמש האדם בכתר 'אדון הפירות' בשביעית. ,דיני גברא הואד "א ,של הפירות שיעמדו ללא כיבוש אדנות

חובת זה  דין השביתה למניעת 'אדנות הארץ'האם  ,בשביתת הארץנחלקו הראשונים בע"ז (ט"ו ע"ב)  רודוגמת זה כב

יינו שהציווי הוא על הגברא שישבות ממעשי מלאכת הקרקע. א"ד הוא ציווי גברא שהקרקע לא גברא על השביתה, וה

דין  ישתעבד, שהקרקע בשביעית עומדת במשפט הדומה לחובת שביתת בהמתו של ישראל בשביעית דכשם שבשבת 

  (ועיין חזו"א י"ז ס"ק כ"ה). דין שהקרקע לא תעבד. יששהבהמה לא תעבוד כך בשביעית 

 יהיה הנוסח ,נעמיד את מחלוקתם על הגדר העולה בשביעית של החובה להמנע ברושם 'אדנות הארץ' בשביעיתוכאשר 

 בשביעית קרקע שצורת בקרקע הוא דין ד"א, בקרקע כשליט נתפס יהיה שלא שהוא מורה שהדין בגברא היא הלכה האם

  .דבעלים תחתיו בצורת עומדת שאינה קרקע להיות צריכה
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כאשר אנו מכריעים שתוכן הדין בא למנוע את הנהגת האדנות על הפירות  - לדון בהוראת דיני הפירות  ז יש לנו גם"ועד

שרצון  ,למנוע את תבנית הפירות אאו שזה ב ,דגם כאן יש לחקור האם זה בא למנוע את הנהגת הגברא כאדון ,שביעית

  דנות הנוהגת בשאר שני שבוע.עליהו כמידת האהתורה שתבנית הפירות בשביעית יהיה ללא אדנות דרביעא 


