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  בדין צביעת בהמה בגידולי שביעית
  ובענין ריפוד רפתות בתבן שביעית

  הדמיון והחילוק בין אוכלי אדם לאוכלי בהמה

כל שהוא מאכל אדם, ומאכל בהמה, וממין הצובעים וכו', יש לו  כלל גדול אמרו בשביעית,"ז א') "א) אמרו במשנה (פ

. ודין זה שמאכל בהמה עומד בדיני שביעית מפורש במקרא, דאמרה תורה 'והיתה שבת הארץ לכם "שביעית ולדמיו שביעית

כל תבואתה אשר בארצך תהיה  ולחיה 'ולבהמתךלאכלה' וכו', שבזה הזכירה תורה את דיני אכילת אדם. ובפסוק הבא אמרו 

  ה שביעית)."א (ד"ח ע"י בשבת ס"כ רש"לאכול'. ובזה אמרו את דיני אכילת בהמה, וכמש

כ כאשר אמרה תורה שתהיה תבואת שביעית לאכילת בהמה דברו על "והנה אוכלי אדם אין מאכילים אותם לבהמה, וא

שמשפטם 'לאכול'  - שיש בזה דיני שביעית מ אמרה תורה "גידולים שאינם ראויים לאכילת אדם אלא לאכילת בהמה, ואם מ

  מ שאוכלי בהמה גם הם קדושים, וכל הגבלות שביעית בהם."ש

ה שהנאתן) יוטעם כי תרתי שנו כאן. א. שביעית נוהגת באוכלי בהמה. ב. יעודם "א ד"י בסוכה (מ' ע"ולדברי רש

לאכילה. ב. 'שתנהג שביעית' במה שהנאתו 'לאכילה'. דכשם שבתיבת 'לאכלה' דמאכל אדם דרשו. א. שיהנה באופן הדומה 

דומה לאכילה. כך נאמר במאכל בהמה כשאמרה תורה תהיה 'לאכול', מונח בזה. א. צורת השתמשות בהמה באופן דומה 

  ללאכול. ב. שתנהג שביעית בכל מה שעומד לדבר הדומה ללאכול.

ר ולאיסור שינוי מרגילות השתמשות ולהנאה וברוב ההלכות קדושת אוכלי בהמה שווה לקדושת אוכלי אדם, לדיני ביעו

בשעת ביעור ולאיסור הפסד ולאיסור סחורה. אמנם ישנם דינים שבהם מצאנו שינויים ביניהם, לקולא ולחומרא, ובסימן זה 

  נעמוד על החילוק שביניהם בדיני צביעה.

  'צביעת' בהמה

ושים בקדושת שביעית, שתכלית צביעה דומה ב) למדנו באוכלי אדם שגם גידולי שביעית שתכליתם לצורך צביעה קד

  לתכלית לאכלה, ועל כן זה סיבה להתקדש, ואחר שהדבר קדוש כל דיני שביעית נוהגים בו.

אמר רבי יוסי מפני מה אוכלי אדם "ח א') "(פ בירושלמיאמנם בחלק זה דיני צבע בהמה שונה מצבע אדם, וכמו שאמרו 

וצבעין לבהמה אין עליהן  - ש בהן קדושה. נעשה מאוכלי בהמה צבעין לבהמה עושין מהן צבעים לאדם, שכן צבעי אדם י

פ שהם מאכלי אדם צובעין בהן לאדם. אבל "דברים שדרכן לצבוע בהן, אע"ל "ט) וז"ה ה"ם (פ". ופסק לה ברמב"קדושה

  ."אפילו מאכלי בהמה, שאין קדושת שביעית חלה על צבעי בהמה - אין צובעין לבהמה מפירות שביעית 

פ שכל העומד לתשמיש מתקדש ומתייחד לאותו תשמיש בין בתשמיש אדם ובין בתשמיש בהמה, [וכל "נמצא כי אע

ש זה התייחדותו של חפצא לתשמישו, וזה שאין לו "ש, דעניין קדו"שאינו מיוחד לתשמיש אדם או בהמה אין בו קדו

מ בחלק של תשמיש 'צביעה' יש חילוק "יקדש]. מתשמיש מיוחד לאדם או לבהמה אין לו מסגרת להתייחד בה, אין לו מה 

בין אדם לבהמה, שכלפי אדם 'צבע' נקרא תשמיש, ואילו כלפי בהמה 'צבע' אינו נקרא תשמיש. ולכך המיועד לצביעת אדם 

ש שיעוד זה אינו מוגדר 'יעוד' "ש שהרי יש לו יעוד לשמש את האדם, ואילו המיועד לצביעת בהמה אין לו קדו"קדוש קדו
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ט נמי כל הקדוש ועומד מסיבה אחרת אין צובעין "ש, וכל דבר שאין לו 'תכלית' אין בו קדושה. ומה"דה הנצרכת לקדובמי

  בו בהמה, שזו אינה פעולת השתמשות, ונמצא מאבד פירות שביעית ללא תכלית.

בהמה, ולא פירשו  והלכה זו נאמרה בירושלמי כדין פשוט שאינו צריך לפנים, דמילתא דפשיטא היא שאין קדוש לצבעי

מ דהיא מילתא דפשיטא ואין צריכה לפנים. אמנם "ל, מה סברא בה, ומה החילוק בין צבועי אדם לצבועי בהמה, ש"מנ

לדידן הדבר נעלם באופן היותר מוחלט, וכי מה דבר הוא, והלה זו צביעה וזו צביעה, זה השתמשות וזה השתמשות, 

ט באכילת אדם אנו כוללים גם את הצביעה שיצבע האדם, ואילו באכילת ", ומובשניהם התיבה שהזכירה תורה היא 'אכילה'

  בהמה אין אנו כוללים את אשר יצבעו את הבהמה.

  האם קיימת הרחבה על 'לאכול' דבהמה

ג) ולכאורה היה מקום לומר כי יסוד החילוק נראה כמפורש בתורה, שהרי אמרה תורה 'לאכלה' באדם ושוב אמרה 

בבהמה, ואם נתפוס את המקרא כפשוטו, אין לך אלא תשמיש אכילה ותו לא. אלא שבפסוק המדבר על אכילת אדם 'לאכול' 

הוסיפה תורה ואמרה 'לכם' לרבות שאר דברים, ומתוך הרחבה זו למדנו שתיבת 'לאכלה' משמשת במובן יותר רחב מעצמה 

כ אין לך בבהמה "וי להרחיב יותר מאכילת בהמה, ואשל אכילה. אבל בפסוק המדבר על אכילת בהמה לא הזכירה תורה ריב

  אלא אכילה לחוד ותו לא.

ש חלה על צבעי "ואפילו ממאכל בהמה, דאין קדו - ואין צובעין לבהמה "ה) דכתב "ס (פ"וכזאת מדוייק בדברי קרי

  ."- לאכול- בהמה, דאין לבהמה אלא 'אכילה' כדכתיב 

לבהמה כלום חוץ מאכילה, לא יקרצפוה בלולב שביעית, ואף לא ירחצו אותה בבורית  ז יעלה שאין משתמשין"אמנם עפ

גם למי שמתיר באדם, דמאחר שכלפי בהמה אין את חידוש המסגרת המורחבת של 'הנאתו וביעורו שווה',  - של שביעית 

  ''ב.וכ''נ בחוט שני פ''ה ה''ט ס''ק ל ואין בה אלא קרא כדכתיב 'לאכול', אין בה אלא אכילה.

א י') הביא שאלה בדין ריפוד "ת משנת יוסף (ח"ואילו כאשר ירדנו לברר מצאנו כי נחלקו בה מגדולי הרבנים. בשו

ש ואין בו משום ספיחין "ש, שהתבן הנזרע סמוך לשביעית וגידולו בשביעית קדוש בקדו"הרפתות בתבן שיש בו קדו

כיבת הבהמות, וכאן נשאלה השאלה האם תשמיש זה אף הוא א), נועד לאכילת בהמות ולריפוד הרפתות לש"(כהכרעת חזו

  ש, שהנאתו וביעורו שווה ומותר."מתשמישי בהמה בקדו

א "ט שאין לבהמה אלא אכילה לחוד, ואי משום הא היתה שכיבה אסורה. ודעת הגרשז"ח שם כדברי המבי"דעת הגהמ

נאת שכיבה. וכזאת הביא שם מספר 'פרי נאה'. המובאת שם שאף בבהמה התירו כל שהנאתו וביעורו שווה, ומותרת גם ה

נמצאת מחלוקתם בנידון הנזכר, האם 'לאכול' האמור בבהמה נאמר לאכילה בצמצום, או שגם זה מקבל את ההרחבה דומיא 

  דאכילת אדם.

ם א), דש"ז ה"כ ובירושלמי (פ"ט מעיקר תבנית הילפותא בתו"ונראה שגם לולי פלוגתא זו יש לנו לעורר בדברי המבי

נראה שהפרשה אינה מחולקת לפסקאות נפרדות של דיני אדם בפסוק הראשון ודיני בהמה בפסוק השני, אלא שני הפסוקים 

בנויים כאחד בחטיבה אחת. דמתיבת 'תהיה' הכתובה בפסוק של בהמה דרשו להתיר הדלקת הנר וצביעה (פרט זה נאמר 

מ שהפסוקים כולם נאמרים בערבוביא כהוראת הנהגות "א זו, שס הזכירו ילפות"ם והקרי"י) ואף הרמב"בירושלמי לשיטת ר
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גידולי שביעית לאדם ולבהמה. נמצא שאם מהמקרא עצמו ודאי היה אפשר לפרש שתיבת 'לכם' דפסוק ראשון נאמרה 

ס למדנו לצמצם אכילת בהמה ולהעמידה על 'לאכול' "מ לדעת הקרי"להרחיב את כל האכילות האמורות בפרשה, ואם מ

ל גם זה מורחב, ואין "א הנ"מילתא דסברא היא שדבר זה פחות סובל הרחבה ויותר סובל צמצום. ואילו לדעת הגרשזלחוד, 

בו אלא צמצום הנהגת 'צבועין בהמה', שהשתמשות זו של צביעת בהמה היא שיצאה מהכלל, ורק בה אין משתמשין, אבל 

  נוהג. כל שאר הרחבת הנהגות תשמישי אדם בהנאתו וביעורו שווה שפיר

ושוב קושיא במקומה קמה וגם נצבה מדוע לאכלה האמור באדם מתרחב וכולל בכללו גם צבועין לאדם ואילו לאכול 

  1דבהמה אינו מתרחב לכלול בכללו צבועין לבהמה, וזאת גם אם לחלק של הנאת שכיבה ניקוי או רחיצה הוא כן מתרחב.

  צביעת בהמה מדין כלי תשמישו של אדם

הבין שהמסגרת המתרחבת המתחדשת בהרחבת 'לאכלה' באה להוסיף על העיקר בכל דבר מעין עיקרו ד) והיה מקום ל

עצמו, דלאדם מרחיבים הנאת אדם בתיקוניו, ואילו לבהמה מרחיבים הנאת בהמה בתיקוניה, ולכך אצל אדם שהוא עצמו 

ני צביעתה שאין הצבע הנאה אלא לאדם, נהנה מתיקוני צביעתו, גם זה בכלל תשמישיו, אבל בהמה שאין לה כל הנאה בתיקו

  ל."אין הצביעה בכלל ההרחבה, ולא ניתן בה בהרחבה אלא את השכיבה בניקוי והקירצוף כנ

ודבר זה ישר ונכון, אלא שיש לשאול ממקום אחר, דהתינח שאין לנו להתיר צביעת בהמה מדין 'תשמיש בהמה', אבל 

  מדוע שלא נתיר צביעת בהמה בדין תשמיש אדם.

'כלי  ר"ה הדינים) כולל גם צביעת בגד ואף כלי תשמיש אדם, ולפו"ז ד"ג סק"א (י"ד חזו"הרי היתר צביעת אדם עפש

  2תשמישו' היינו רהיטי ביתו, נמצא לדבריו אדם צובע שלחן כיסא ומנורה, שאף זה בכלל הרחבת אכילתו.

כ "או כמש ,א) שהיא בכלבים קטנים או טלאים שצובעים אותם לקטנים"ז ה"ס (פ"ותועלת צביעת בהמה אמורה ברש

נמצאת תועלת צביעת בהמה לאדם  עושים השרים.או לצבוע כלבי הצידה כדרך ש ,א) לצבוע רגלי הסוס אדומות"ח (ה"בפ

ש לצביעת כלי ביתו, מדוע לא יהיה רשאי לצבוע את "לא נופלת מצביעת כלי ביתו, וכיון שרשאי אדם להשתמש בקדו

ח המשמשים לרכיבה, מה בין צביעת כסא "או שנשאל יותר פשוט על כל צביעת בע 3ח."שעשועי ילדיו מחמת שהם בע

                         

1
לצביעת 'אדם',  ולדברי רב מנא בירושלמי שם יש לנו להוסיף פלא, דהוא דריש לה מתיבת 'תהיה' להתיר מאכל 'בהמה' 

מ ראה להעתיק את הצמצום לצורך צביעת אדם, ולא "הרי שראה בתיבת 'תהיה' מקור להרחבת תשמישי מאכל בהמה, ומ

כ ברורה עד שיש בה כדי ליצור צמצום "להרחבת תיקוני עצמה של בהמה בצביעתה, נמצא סברת מניעת צביעת בהמה כ

 ת שיטתו שאין צובעין ממאכל אדם כלל. ושמא זה יסוד שיטתו].בתוך הרחבה עצמה. והוא יותר תימה. [אמנם תחיל
2

ח), שאין היתר "ח סוף מ"ש שביעית פ"ש (כתבי מנח"ט) ונטיית הרב מנח"ה ה"וזה שלא כשיטת הרב חוט שני (פ 

 ה"ב ד"א מ"ת (ח"ש בשו"אמנם דע כי הכרעת הרב מנח צביעה לאדם אלא על מה שמתכבד בו גופו, שזה בגדים ותכשיטים.

 א."וכיון) גם היא כהחזו

3
מהנידון הידוע על מעמד המשחק בהלכה, האם הוא 'תשמיש' או על החלק של תועלת המשחק ח ישתדל להשיב "והת 

מלאכת  - לא, שכבר עמדו בה הן בדיני טומאה וטהרה והן בדיני שבת גם לענין מלאכה וגם לענין מוקצה (עיין אתה יצרת 
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  ביעת סוס לרכב עליו.לישב עליו, ובין צ

והיה מקום לתרץ כי עד כאן לא מצאנו שהתירו צביעת כלי תשמישו של אדם אלא דומיא דצביעת גופו, שזה משמש את  

וממילא נהנה בכך שתשמישו בכלי צבוע, זה בכלל נכלל במסגרת של 'צבועין  - גופו, ולכך כל כלי שגופו משתמש בו 

ט "ז תשמיש גופו, אלא חזותא היא לו. ומה"שאינה נכללת בכלל תשמישי אדם, שאיל "נ י"'לאדם', אבל צביעת מנורה איה

  צביעת בהמה אינה יכולה לבא מדין תשמיש אדם, שאין גופו משתמש בו אלא משחק עמו.

ז יעלה לנו יסוד מוסד בתבנית 'תשמיש אדם' בגידולי שביעית, שלא נאמרה הרחבת 'לאכלה' אלא כאשר הדבר "ועפ

  ל גוף, ולא בכל דבר הגורם הנאה לגוף.משמש לעצמו ש

ז תשמיש "ש בלולב, דכיון שמשתמשים בו לטאטא את הבין ה"אמנם איכא למשדא בה נרגא, ומתרתי. חדא מדין קדו

אדם, ומעתה אם תשמיש המסיר פסולת ממקומו של אדם נקרא תשמיש גופו, תשמיש הגורם לו הנאה בחיוב ודאי שיהיה 

  4תשמיש גופו.

ומותרים לתשמיש שביעית, ותשמיש זה  - ש "ם שכל המיוחד לכבוסה הם עילה לקדו"רר משיטת הרמבותו יש לעו

מ מגרע גרע מכך "שזה משמש לעצמו של גוף, מ - פ שהוא תיקון בגד "דכבוסה הוא בהסרת המונע מהלבישה, ולכך אע

ש, "י לולב קדוש בקדו"יטת רשא, שהרי לש"שהוא הסרת המונע, ועוד רחוק הוא מתשמיש לולב. [תדע, כאשר הוכיח ג

מ שסגי בשייכות זו לאדם ליצור תואר תשמישו של אדם. "מ מצאנו בהם קדושה ש"ומיני כבוסה אינם קדושים]. ואם מ

ח לא תהיה מותרת משום תשמישו של אדם."ותימה מדוע צביעת בע
5

  

                                                                                

ים להבין כי תשמיש משחק אינו תשמיש, ומינה נשיב כי גם לענין שביעית צביעת משחק ג), ששם לומד"מחשבת סימן כ' סק

  אינה תשמיש אדם אחר שמשחק עצמו אינו תשמיש אדם.

זה אינו מועיל. דכבר הבאנו באתה יצרת שם כי יסוד ההלכה במקרים הנזכרים הוא בכך שבנין אפילו לאך באמת נראה כי 

אינו 'יותר מתוקן' לאחר המשחק, שהמשחק אינו חלק מבנין העולם, אלא הוא רק מכשיר העולם אינו 'חסר' ללא המשחק, ו

בהלכות הנזכרות, אך לענין תשמיש אדם בפירות שביעית המודד  המשלים לאדם את מאוויו ורצונותיו. וכל זה הוא סברא

  הוא הנאתו, וכיון שזה תשמיש עצמו להנאתו, ראוי לו להיות בכלל תשמישי אדם.

4
ות היא להשתמש כאן ביסוד הנזכר בגמרא 'קול מראה וריח אין בהם משום מעילה'. או בנידון הגמרא האם 'חזותא וטע 

מילתא'. שהרי אותה תוצאה העולה מהלולב שהבית 'בלי פסולת', אינה הנאה עדיפא מהנאה מהמוצר הצבוע, ומ"מ זה 

ו של מעשה המתקן את החפצא, ובו אין הנקיון תשמיש מותר, דהמידה הקובעת לתשמישי אדם דשביעית זה מידת עצמ

ב על חזותא. הנידון שם הוא כלפי הגדרת הדבר 'מבוער', האם "א ע"ק ק"י ותוס' בב"(ומה שדנו רש עדיף מהצביעה.

 מציאות הדבר כאשר יש בו חזותא מעכב לראותו כמבוער או לא).

5
מסתימת הירושלמי שהודיע כדבר פשוט שצביעת בהמה אינה ואם נתעקש נוכל למצוא חילוק פרטי בין כל הדברים. אך  

בפרשת קדושה, ולא ראו צורך להסביר זאת, ואף במפרשים נראה כי היה זה דבר פשוט, נראה שביאור הדין עולה בדרך 

  המלך כדבר פשוט שאינו צריך לפנים, וקשה להזדקק בו לחילוקים דקים.
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ל חתמנו בקושיא מה בין צביעת כסא לישב עליו, "ובלאו הכי לענין תשמיש אדם בבהמה צבועה אין בכך תירוץ כלל, דכנ

  ובין צביעת סוס לרכב עליו, הרי דא ודא אחת היא, ומדוע זה מותר וזה אסור.

  משמשי בהמה אינם יכולים לבא מכח תשמישי אדם בבהמה

 –ידה הכללית של יעוד קדושת שביעית לאכילת בהמה, דכפי שראינו בסימן ה) לכך נראה כי יסוד הנידון קבוע במ

כשאמרה תורה שפירות שביעית יהיו לאכילת אדם ובהמה לא קבעו בכך את תשמישי האדם בפירות שביעית, שאכילת 

לית כפולה, ח אינה חלק מתשמישי האדם בגידולים, אלא מתחילת הכרעת יעודי גידולי שביעית התייחדו הגידולים לתכ"בע

ח שבבריאה. אלא שלבהמות שאינם באדנות ישראל לא צריך דין ואין בהם "לשמש את האדם שבבריאה, ולשמש את הבע

הנהגת דין, אבל כל בהמה הנתונה בבעלות בעלי הנהגת דין, הדין מייעד לה את הגידולים כתשמישי בהמת ישראל ולא 

  כתשמישי ישראל לבהמתו.

ש זה הגבלת ההשתמשות לתחום היעוד העיקרי של הדבר, מעתה כאשר אנו "כל מהות קדו) ש- וכאשר למדנו (בסימן 

נותנים את הדבר לתשמישי אדם ובהמה, דבר זה עומד כיעודים נפרדים שהגידולים מיועדים בבריאה לתשמישי אדם 

  ולתשמישי בהמה.

, שיעוד המוצר יכול להשתנות ממקום והנה הגדרה זו של השתמשות במוצר לתכליתו העיקרית, זה דבר הנתון לשינויים

למקום ומזמן לזמן, שהרי יש לך דבר הנאכל במחוז אחד חי ובמחוז שני מבושל, ואפילו במקום אחד יכול ליפול שינוי מזמן 

לזמן. על כן הכרעת יעודי אוכלי אדם תלוים בדעת אדם, שהאדם הוא המחליט ברצונו ודעתו למה ישמש כל דבר ובאיזה 

  אופן.

אמנם כל זה נכון בדברים הנתונים לאדם, שתשמישם הם תשמיש אדם, שבהם הכרעת התכלית העיקרית נתונה בידי אדם, 

וממילא כפופה לפעולות אדם. אבל כאשר אנו מדברים על אוכלי בהמה ותשמישיה, ואנו יודעים כי יעודי בהמה אינם יעודי 

ח "ח, בזה מבחן היעוד קבוע לעולם כפי דרכם של בע"מם של בעאדם לתשמיש בהמה, אלא זה יעוד עצמם של גידולים לעצ

ח אלא כדי לשנות את "ללא דעת אדם המתערבת עמהם, ואין בדעת בני אדם החושבת לחדש או לשבש את שימושי בע –

  הרצון גברא, אבל אין בכך לשנות את יעוד החפצא כלל וכלל.

ה מבין כל אחד כי הסיבה שאין שולקין אוכלי בהמה אינו כאשר זה בנין החילוק בין אוכלי אדם לאוכלי בהמה מעת

מ זה לא יכול "והבישול דומה להפסד, אלא גם כאשר הוא נאכל לבהמה מבושל, מ - מחמת שהבהמה אינה אוכלת שלוק 

להיות 'יעוד' החפצא, דכיון שבהמה עצמה אינה שולקת מאכל, ומאידך לדעת בני אדם אין משקל בקביעת יעוד מוצר 

אותו לבהמה, נמצא מעתה שהבישול מהוה שינוי מהיעוד, וכל מעשה השונה מהיעוד מהוה הוראת  תה מייעדשהבריא

  בעלות בהנהגת הפירות, וזה עצמה של סתירת הנהגת הקדושה הנדרשת והמצווה בפירות שביעית.

ש, "יהיה קדוש בקדו ומינה נכריע ברור שגם אם נמצא מאכל שאין לו הכשר אכילה לבהמה אלא על ידי בישול, הוא לא

פ שאוכלי אדם שאינם נאכלים אלא על ידי "י בישול אינה יעוד כלל. ואע"ויהיה דינו כעצים בעלמא, שאכילת בהמה ע

כ שבאוכלי אדם יש משקל למחשבת אדם, דכיון שכל תהלוכות אדם נגזרות "ש, היינו טעמא כמש"בישול יש בהם קדו

ם ונקבעים על פי יעודי הדעת, אבל מאכל בהמה שהוא דבר המיועד על פי עיקר בדעת והשכל, לכך גם יעודי אוכליו נמדדי

צורתו והשתמשות הבהמה, בו אין היעוד נקבע אלא על פי מה שבהמה עצמה יכולה לעשות ותו לא, וכיון שבהמה אינה 
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בו אלא שימוש זה לא  מבשלת מאכלה, כל הטעון בישול לצורכה הרי הוא כדבר שאין לו יעוד עצמי לאכילת בהמה, ואם אין

  פ שראינו מי שסבר לא כן."נ פשוט אע"ש כלל. וז"יהיה בו קדו

ש, דכשם שאין לך בהמה מבשלת "כ פשוט שבצבועי בהמה אין קדו"כאשר זכינו למידה זו מעתה נבין ברור נפלא מדוע כ

  יעה.את מאכלה כך אין לך בהמה צובעת את עצמה, ולכך ביעודי בהמה אין יעוד הנקרא יעוד צב

ואם משום שהאדם צובע לצורכו, הרי אדם גם מבשל להאכיל את בהמתו, אלא שכאשר נתנה תורה את הדברים העומדים 

לבהמה, לא נתנה זאת לשימוש האדם בבהמה אלא לשימוש הבהמה כמות שהיא, שהיא תשמש את עצמה, ולכך בזה 

המוצר לתועלת עצמו בבהמתו, ואין לו קיום במסגרת הפקיעה תורה את המוצר מכח האדם להכריע את תשמישו לרתום את 

יעודי שביעית בבהמה אלא כמו שהדבר עומד לה לעצמה, ולכן הצבע אין לו קדושה. וכאשר יש לו קדושה, כל שיצבע 

  בהמה יהיה בכך שינוי יעוד, אחר שתשמישי בהמה אינם משמשים אלא לבהמה כמו שהיא ראויה לדאוג לעצמה ותו לא.

ש זה להמנע משינוי יעודים ולא להמציא יעודים "ת בהמה בא כהמצאת יעוד בחפצא, וכל מסגרת קדונמצא שצביע

  ש."כ פשוט שאין צובעים בהמה בקדו"כ ברור מה כ"חדשים מאחר שזו הנהגת אדנות בפירות, ע

לות אלו הם ולאידך גיסא ברורה הסברא להתיר תבן לתשמיש שכיבה לבהמה, וכן תשמיש כל פעולות נקיון, אחר שפעו

פעולות שבהמה עושה בעצמה על ידי גידולים, לכך זה שפיר בכלל יעודי הגידולים מעיקר עניינם, ועומדים לכך בעיקר 

  המסגרת.


