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  אוכלי בהמה וקדושתן
  בתחומי הקדושה וגדרה

  אוכלי בהמה הם 'תשמיש אדם' לאכילת בהמה, או תשמיש לעצמה של בהמה

 ולחיה ולבהמתך .עמך הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה לכם הארץ שבת והיתה"א) אמרה תורה 

  ". הפסוק הראשון מדבר על אכילת אדם, והפסוק השני מדבר על אכילת בהמה.לולאכ תבואתה כל תהיה בארצך אשר

כאשר חלק מצרכו  - ויש לעיין בבנין הדין, האם התורה מייעדת את גידולי השביעית לתשמיש האדם, שישמש לכל צרכו 

ז אכילת בהמה משום לתא דאכילת אדם היא באה. או דילמא הוקבעה אכילת בהמה כתכלית בפני "זה צרכי בהמתו, ועפ

ח לא "תשמישי אדם, ותכלית תשמישי בהמה, ואכילת בע עצמה, דגידולי שביעית ניתנו מתחילתם לתכלית כפולה, תכלית

משום לתא דתשמישי אדם היא באה, אלא יעוד שיעדה להם תורה כיעד עצמי, שיהיו פירות שביעית מיועדים לתכלית 

  1ח. ולהכריע בדבר נבחן במה הלכות, ומהם נשכיל."תשמיש בע

  'חומרי בהמה'

 - לאוכל אדם ולא לאוכל בהמה, חישב עליו אוכל אדם ואוכל בהמה וכל שאינו מיוחד לא "ב) אמרו במשנה (ח' א') 

פ שממאכל בהמה "ש דחומרי אדם היינו שאין עושים מהם מלוגמא, דאע". ופירש הר"נותנין עליו חומרי אדם וחומרי בהמה

ם אותו, עושים מלוגמא לאדם, זה שהוא גם מאכל אדם, דינו כאוכל אדם. וחומרי בהמה, מפרש בירושלמי שאין שולקי

  ל משנה מדרכו."דכיון שדרך בהמה לאכול חי הו

                         

1
פ שאנו עתידים להביא ראיות לפשוט את הספק מכמה הלכות. לקושטא נראה כי אין צריכים לה ראיה, אלא "אע 

  ממקומה היא מוכרעת.

כ דהקשו "ח של הפקר, וזה אפילו בגוונא שלא תהיה לו מכך תועלת. וכדחזינן בתו"שהרי אדם רשאי להאכיל גם בע

ש. שמעינן "ש, ומשני לה עי"ו מחיה, דאם חיה שאינה ברשותך אוכלת, בהמה שברשותך כ"ל בק"ל 'לבהמתך', תיפו"למ

להאכיל חיית הפקר, התירו בכל גוונא בין אם יש תועלת  ו. וכיון שהתירה תורה"כ אין ק"דחיה של הפקר אתה מאכיל, דאל

  בין אם אין תועלת.

ח, אלא תכלית היא "ח שחידשה תורה אינם משום האדם המשתמש בגידולים לאכילת בע"היתר זה מכריח כי אכילת בע

דברי חידוש מ לא נמנענו להאריך בכמה הלכות המורות לזה, בשביל "ח. ומ"בגידולי שביעית שהם מיועדים לכל הבע

  שמתחדשים בעיקר הקיבוץ.

שעל ידי האכילה משמנת ואוכל  - ה שאין) דהיתר מאכל בהמה משום הנאת אדם "ל ד"ביה - "ה ה"א (פ"[ומה שכתב בד

א להעמיד את 'דפוס' "א שבא מרן שליט"ז מתחזקת ועובדת הרבה. כבר פירש בו ג"בשרה, ואפילו בהמה טמאה, עי

פ התועלת לאדם. אבל ודאי שגם לדבריו מאכילים בהמות הפקר גם ללא תועלת אדם, "ע הילפותא הקובעת את התשמישים

  ש לבהמה קבוע כיעוד עצמי לבהמה]."דמסירת קדו
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ה ונראה) פירש שלא יבשל לצורך אכילת בהמה, אבל לצורך אכילת "ד ה' ד"א (י"ובחומרא זו נחלקו המפרשים. בחזו

ז החומרא אינה חומרא אמיתית, אלא דומה למניעת קולא, שאכילת אדם לא תנהיג ניהוג אדם של "אדם שפיר מבשל. ועפ

ס דכל שחישב עליו לשניהם "ל גם לצורך בהמה. אמנם סתימת המפרשים היא שחומרא שנו כאן, וכמו שפירש ברשבישו

מחשבת בהמה אוסרת את הדבר בבישול אפילו לצורך אדם, דכיון שמשפט מאכל בהמה שאין מבשלין אותו, הוקבע צורתו 

  2גם לא לאכילת אדם. - לעמוד חי, ואין לבשלו לכל צורך 

כאשר מותר לו לאכול, מאדם המשתמש  - ש, במה גרע אדם המבשל לצורכו "כבר עורר לתמוה בכתבי מנח ולשיטה זו

האסור עליו באכילה, ולשנותו ממאכל  - ו, אם רשאי אדם ליטול מאכל בהמה "במאכל בהמה לצורך מלוגמא, והדבר ק

תקן לצורכו כפי דרכו את המאכל העומד ש שיהיה רשאי ל"א). כ"ח ה"למלוגמא ולהשתמש בו לצורכו (ילפותא בירושלמי פ

  לאכילה גם לו וגם לבהמתו.

  בישול לבהמה

ט דהאי דינא. שהרי בבישול אוכל בהמה לצורך בהמה "ג) ולעיקר ההלכה שאין מבשלין אוכלי בהמה גם צריך עיון, מ

ן ודאי לא יבשל, אלא ה אין מאכילין אוכלי בהמה, ולאבדו"א, וסברא היא, דהא לאדם בלא"ל מדברי החזו"מיירי, וכנ

  במבשל לצורך בהמה מיירי, וכיון שבהמה אוכלת זה חי ומבושל תימה מדוע אין מבשלין לה.

 - ח במשנה א') שאין מבשלין כיון שהבישול 'מפסיד' "ק בביאורו על הירושלמי (פ"וכבר הבאנו בהערה את דברי הגרח

מ, "ן שהבישול שבח הוא לא, אבל לבהמה שאין נפקוההפסד הוא מה שהמאכל מתמעט בבישול. ובשלמא באדם שרי כיו

  מיעוט זה המתמעט עומד כסיבה לאיסור.

ד יצא דבר פלא, שיהיה מותר לאפות לצורך בהמה, שהרי אפיה אינה מחסרת, אלא אדרבה מוסיפה על "אמנם עפ

ט לא נתיר "ומה עומדת מכ עדיין קושיא במק"השיעור, שמכזית חיטים יעשה פת ששיעורה גדול יותר. ולא שמענו כזאת. ע

  לבשל לצורך בהמה כמו לצורך אדם.

  אין מוכרין אוכלי בהמה ליקח אוכלי בהמה

 אוכלי מוכרין אין אבל. אדם אוכלי בהם קחיול בהמה ואוכלי אדם אוכלי למכור תרומ"ב) "ה הי"ם (פ"ד) פסק הרמב

ויסודו  .וכו' "בהמה אוכלי בהם קחיל אדם אוכלי מוכרין שאין לומר צריך ואין. אחרת בהמה אוכלי בהם קחיל בהמה

                         

2
א להוציא מסברת האומרים שמניעת בישול לבהמה זה דין הבא למנוע "אמנם הא מיהא יש לנו ללמוד מדברי החזו 

א למדנו "מבושל לכך אסור לבשל מאכל בהמה. ואילו בדברי החזו 'הפסד מאכל בהמה', דכיון שבהמה אינה אוכלת

כ לימדה תורה "שאדרבה מניעת בישול מאכל בהמה בא למנוע בישול 'לצורך אכילת בהמה', דבהמה אוכלת מבושל, ואעפ

 כ"א 'משום הפסד'. או דכוונתו שהמבושל מתקיים פחות זמן. או דכוונתו כמש"כ שם חזו"שלא יעשה מעשה זה. ומש

  ז שהדבר נפחת בבישול."בביאור דרך אמונה על הירושלמי ברפ

  ל דהיינו תבשיל 'המוטעם' לאדם]."ב) שאין בהמה אוכלת תבשיל. י"ט ע"ק י"פ שאמרו בגמרא (ב"[ואע
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ז ב') כאשר הביא את הדברים כתב זאת בסתם שאין מוכרין אוכלי "ש (פ"ב). והר"ה הי"ב) וירושלמי (פ"ה הי"מתוספתא (פ

  בהמה ליקח אוכלי בהמה, ולא הזכיר בהמה 'אחרת'.

ל להלכה זו) מה מניעה "ויותר הרחיב עיון בדרך אמונה (בביהד) "ג כ"א (י"והלכה זו מאוד נעלמה, וכמו שכבר עורר חזו

להחליף אוכלי בהמה בבהמה, ומדוע יהיה זה חמור מאוכלי אדם. ותמיה זו כוללת תרתי, גם מה עצם סברת מניעת 

 ההחלפה. ותו גם לכשנבין מה היא סברת מניעת ההחלפה, יהיה עלינו להשתדל להבין מדוע סברא זו יותר נכונה באוכלי

  בהמה מאוכלי אדם, מדוע הנהגה זו שלא יחליף יותר מתאימה לאוכלי בהמה מאוכלי אדם.

ח אחד באוכל המיועד למין "א חידש לבאר שלא כל החלפה נאסרה, אלא דוקא החלפת אוכל המיועד למין בע"ובחזו

ליף לאוכל הראוי למין ם אוכיל בהמה 'אחרת', לומר לך שאין איסור אלא במח"ח שונה, שהיא התיבה שהוסיף הרמב"בע

אחר ולא למין שהשתמש באוכל הראשון. ולכך אוכל בקר ממין אחד אדם מחליף לאוכל בקר ממין אוכל שונה, וכל המניעה 

  היא שלא יחליף אוכל בקר באוכל צאן.

 ח אחד לאחר דומה למחיקת יעוד הגידולים הראשון על"וסברת ההלכה הראויה לדבריו היא שפעולת החלפה ממין בע

ידי הצבת יעוד חדש, שכל עוד היו הגידולים הללו תחת יד המחזיק היה יעודם להעמיד 'לו' אוכל בקר, ומכי החליפם עם 

ש "אוכל צאן נמצא יעד גידולים אלו לשמש 'אותו' להעמיד אוכל לצאן. וכל מחדש יעוד ומחליף יעוד זה עצמו חילול קדו

  ת שביעית, וזה עצמה של חילול הקדושה.שבכך מורה הוא על כבישת אדנותו והנהגתו בפירו

והסיבה שדוקא מאכל בהמה ראוי להנהגת מניעה זו ולא מאכל אדם, שאין איסור להחליף מאכל גדולים במאכל תינוקות 

או זקנים. היינו טעמא כיון דאצל אדם היחס הוא למין אדם שחשיבותו היא חשיבות אדם, ולכך השם הכולל הוא מין אדם, 

לחלוקה הפנימית ביניהם, וממילא אין בהחלפה זו שינוי יעוד. [ושמא אפילו בבהמה לא יהיה חילוק בין מאכל ואין חשיבות 

  גדיים למאכל תיישים, ויהיה ניתן להחליף מזה לזה, דיעד עיזים אחד הוא].

באוכל, ולא ימכור ש למדנו שלא זו השיטה, אלא אף אוכלי בהמה ממין אחד אין מחליפין אוכל "ל בדברי הר"אמנם כנ

שעורים לקנות סלק סוכר אפילו שזה וזה מאכל בקר. ושוב קושיא במקומה עומדת מה הלכה זו ומה עניינה, מה עצם סברת 

מניעת ההחלפה. ותו מדוע סברא זו יותר נכונה באוכלי בהמה מאוכלי אדם, מדוע הנהגה זו שלא יחליף יותר מתאימה 

  מה.לאוכלי בהמה מאוכלי אדם. והיא נעל

  דין צביעה לבהמה

ה) הלכה נוספת שנעורר בה היא דין צבועין לבהמה. וכיון שכבר עמדנו בה לעצמה בארוכה נעורר בה כאן בקצרה. אמרו 

ש, ומה "מ בצבעי בהמה אין קדו"ש, מ"ש, וצובעין בקדוש בקדו"פ שבצבועין לאדם יש קדו"בירושלמי דסברא היא דאע

  ה.ש אין צובעין ממנו בהמ"שקדוש קדו

ה הדינים), "ז ד"ג סק"א (י"כ חזו"והיא תימה כיון שאדם צובע ביתו וכלי ביתו בצבעי אדם אחר שזה תשמיש אדם כמש

כ פשוט בה עד "כ מה לי צובע כסא ליישב עליו מה לי צובע סוס לרכב עליו, דא ודא אחת היא, ומה סברת האיסור, ומה כ"א

  שאינה צריכה אפילו לבאר.

נמצאנו יורדים להבין. א. במאכל המיועד לאדם ולבהמה מה מעכב את האדם לבשלו לצורכו. ב. מה המניעה לבשל 
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ולאפות מאכל בהמה לצורכה. ג. מדוע אין מוכרין אוכל בהמה לקנות לה אוכל אחר. ד. מדוע סברא זו של מניעת ההחלפה 

  ש."עין בהמה בקדונוהגת דוקא באוכלי בהמה ולא באוכלי אדם. ה. מדוע אין צוב

  הגדרת יחוד אוכלי בהמה, ומניעת השינוי בייעודם

ח "ח בשביעית ניתנו כהנהגת עצמם של בע"ו) ונראה כי כאשר נכריע בחקירה שפתחנו בה בתחילה, וננקוט דתשמישי בע

מדנו בסוד עם העיקר הגדול של החקירה והכרעתהבהמה, נבין את הדברים יפה. וזאת כאשר נשלב את בולא כהנהגת אדם 

  ש בפירות."נשמת קדו

ש בגידולים דומה לחובת הנהגת השביתה בקרקע, דהדינים כולם באים להרחיק את "דזאת כבר ידענו כי הנהגת קדו

ש בגידולים באו להרחיקו מהוויתו "הנהגת האדם כאדון, כאשר בשביתת הארץ באו להרחיקו מהוויתו כאדון 'הארץ' ובקדו

הן שלא ימחק וזה כל יעוד, מ הדין מונע מלשנות "שלו, מ שאדם זוכה בגידולים והםפ "עית. ואעכאדון 'גידולי הארץ' בשבי

יעודים קיימים מעיקר תבנית הצורה, והן שלא יחדש וימציא יעודים חדשים, ובזה גופא ניכרת אחיזתו גם במה שקנה שאינו 

  אלא כאורח המחזיק לאכילתו ולא כהנהגת אדון ברכושו.

ולקבוע את תוכן ההלכה עם מה שחקרנו במשפט תשמישי בהמה, תבנית החקירה תהיה האם 'יעוד'  וכאשר נבא לשלב

ח. וכשאמרו כלפי זה איסור שלא יתערב וישנה את היעוד, אמרו שעל "ח זה 'יעוד לאדם' שישתמש לבע"הגידולים לבע

  .ולהשתמש לבהמת האדם להמנע מלהתערב בתשמישו במוצר לבהמה כפי המטבע שניתן 'לו'

ח, שהבריאה בעצם טבעה מייעדת "והצד השני יהיה שהגדרת היעוד שעליו דברה תורה זה העמדת הגידולים מול הבע

ח, שכל התנהלות העולם בצורה רגילה הרי היא 'מערכת הבריאה', וכל הנוצר למערכת זו מזומן "את הגידולים גם לבע

להתערב אינו רשאי מילא כאשר לימדה הלכה שאדם הוא רגיל לשמש, ומ הומיועד לאותה תכלית שלה הוא משמש ול

שלא יתפרש כאדון הגידולים, מה שמוטל עליו זה לשמור על טהרת ייעודיות המוצר  - ביעודי אכילת בהמה בשביעית 

  לבהמה כפי שעיקר הבריאה מייעדתו לבהמה, וזה מה שהוא מחוייב לא לשבש לא לעקור ולא לחדש דבר.

הצד השני שהנקודה הצריכה להשמר ובה צריך להמנע מלהתערב זה ייעודיות הגידולים וכאשר אנו נוקטים להכריע כ

לבהמה כגידולים שעומדים מול בהמה ללא יד אדם באמצע, מעתה ברור שכל יעוד שצריכים לו תפיסת יד אדם, הרי הוא 

חשב 'יעודי בהמה' כגידולים מול 'חידוש' יעוד על פני עיקר תכלית יעוד החפצא, שהרי הנוצר רק מכח תפיסת יד אדם אינו נ

בהמה, דמאחר שבהמה לעצמה אינה יכולה לעשות זאת, אי אפשר לחשוב זאת כעומד לה לעצמה, ורק האדם שיעשה 

  לצורכו ולצרכה הוא המייעד לה.

בעים פ שביעודי אדם ודאי גם הנצרך לתיקון בדעת ותבונה נמנה בכלל יעודי הגידולים. כל הנמסר לאדם, ייעודיו נק"ואע

מתחילה על פי דעת בני אדם, שהרי מיועד הוא לבר דעת. אבל כל שיעודו יעוד בהמה ואין אנו רואים את האדם כחלק 

מהמשתמש בגידול לבהמה, בו אין לנו לחשוב 'יעוד' אלא את התכלית היכולה להתפעל על פי דעת בהמה, וכל חידוש 

  אדנות בגידולים, ומחלל קדושת השביעית. המוסיף עלה הרי זה ממציא יעוד חדש, שזה מעשה ניהוגי

  ביאור איסור בבישול, ובצביעה, ובהחלפה

מעתה. א. ההלכה שאין מבשלין אוכלי בהמה. ב. וכן מה שאין צובעין בהמה. ג. ואף מה  .ז) כאשר זכינו לבינת המסגרת
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ים הללו הם פעולות הצריכות שאין מחליפין אוכלי בהמה באוכלי בהמה, שלשת הלכות אלו ברורות ומאירות. שכל הדבר

דעת אדם, שהבישול הצביעה וההחלפה אינם 'יעודי' בהמה לתשמיש עצמה, שאין לך בהמה מבשלת ולא צובעת ולא 

 למוכרת וקונה, לכך תכלית זו לא קיימת באוכלי בהמה, וכל העושה כן המציא יעוד חדש, והמצאת יעוד זה זה חילו

  3הקדושה בגידולי שביעית.

ליישב את ההלכה המגבילה את השתמשות האדם לעצמו, מדוע גם באוכל העומד לאדם ולבהמה כאחד, נשאר לנו 

מוגבל האדם בהגבלת אכילת בהמה גם כאשר הוא נוטל אכילת אדם ואסור לו לבשל לעצמו, הרי כשם שבעלמא אין אדם 

ן צורת האכילה יהיה רשאי ליטול זאת וכאן הוא אוכל כי זה מיוחד גם לתשמישו, הדין נותן שאף לעני אוכל מאכל בהמה,

  ל בהנהגת אכילת בהמה דהפירות."לאכילתו בצורתו הוא, ומה איכפ

ונבין דכאשר זכרנו אף בהמה אוכלת מבושל, אלא שאין הדבר מיוחד לה לאכילת בישול אחר שהיא אינה יכולה לבשל 

לעצמה. ומעתה כי בישל האדם לעצמו, הנה כוונתו היא לתקן את אכילתו, אבל במציאות הוא תיקן בזה גם אכילת בהמה, 

מחדש במעשה זה יעוד חדש לאוכלי בהמה זה איסורו, שאין שיצר בזה יצירה חדה של 'אוכל בהמה מבושל'. וכיון שהוא 

ההפסד מצד חידוש הבישול לאדם על אוכל המשותף לשניהם, דזה אינו 'חידוש יעוד', אבל כיון שמשעת בישולו התחדש 

  איסורו.ש, וזה "מבט דש על יעוד נוסף שהתחדש גם באוכל בהמה שבחפצא, נמצא המציא יעוד חדש, וזה עיקר חילול קדו

                         

3
) על שור השורף בשביל להכין אפר לרפואתו. גם את''ל שמידה זו קיימת לענין תיקון ומה שאמרו בב''ק (ל''ה ע''א 

  בישול למאכלו, מ''מ ודאי שאין זה תשמיש שכיח עד כדי שנחשוב את הגידולים 'מיועדים' לשימוש זה.


