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  שביעית ותפיר
  קדושה או הפרשה

  ובדין בהמה האוכלת מאליה, ויסודו

  ובתלוש ,במחובר ,דיני הפרשת בהמה מאוכלי אדם

 לבהמה אותם מאכילין אין אדם למאכל המיוחדים דפירות ה)"ה ה"(פ ם"ברמב ונפסק ג)"הי ה"(פ בתוספתא אמרו א)

 אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר ,להחזירה אותו מחייבין אין ,ואכלה התאנה תחת מאליה הבהמה הלכה אם אבל ועופות. חיה

  .והלכות חקירות כמהב בו ולברר ,קושיות בכמה זה בדין לעיין ישו לאכול. תבואתה כל תהיה בארצך

 פירות מאכילת בעלמא בהמה להרחיק חובה שתהיה ת"מה ,בעי למאי קרא היא התימה תחילת להקשות. שיש במה נפתח

  להם. לחשוש מצווה יהיה ומי ,להם נחשוש ומדוע ,בעלים אין לפירות ואילו ,מצווה אינה עצמה בהמה והרי ,הפקר

 מצות בזה יהיה ולא ,ההפסד מן אדם מאכל לשמור חייב שיהיה ד"ס הוה קרא דלולי ד') ד"(י א"חזו פירש זו קושיא כלפי

  'ונטשת'. חובת עליו חזרה ממילא ,לשמור מחייב שאינו וכיון ,כן שאינו ל"קמ זה ועל 'תשמטנה'.

ומדוע. שגם אם אין על האדם מצות תשמטנה ונטשת  ,מי חייב לשמור על הבהמות ממאכל בהמה זו לדבריוויש להבין 

אלא הם  ,הדאבל כיון שהפירות אינם של בעל הש ,פירושו שאין עליו חיוב לאפשר אכילת בהמה ,לעזוב זאת לאכילת בהמה

וכי דין משמרת שנו  ,ת נראה איזה גברא מסוים המחויב לשמור פירות אלו שעדיין לא זכה בהם אדם"מה ,הפקר לכל ישראל

  בה כתרומה [וקדשים].

 היה בהמה בעל כל וממילא ,ישראל 'אנשי' לאכילת העומד לממון דומים אלא ,מוחלט הפקר הפירות היו לא קרא דלולי

ואכן אין זה מדיני הפירות אלא  ,ישראל אנשי לאכילת המיועד ישראל בממון יפגע שלא האכילה מן בהמתו להרחיק מצווה

ועל פי זה יעלה כי אכן כלפי בהמת הפקר האוכלת בשדה מעולם  -  במוחלט. הפקר שהפירות ל"קמ ז"וע .מדיני נזקי בהמה

  לא היה צד לומר שיהיו ישראל חייבים להפרישה.

 הרי אדם שזכה דכל ,להחזירה צריכים התלוש מן באכילה אבל ,המחובר מן באכילה אלא נוהג ההיתר שאין הוסיף עלה

  להפרישה. וצריך ,לבהמה אדם מאכל איסור משום בהמה באכילת יש ולכך ,הביעור עד ממונו זה

 אדם 'מאכל של פעולה רואים לא אנו בכך שהרי ,אדם' 'מאכל דין להם אין העץ על הפירות עוד שכל נשמע מינה

  מעצמה. בהלכה אלא התירו לא ומדוע ,הבהמה את להביא מותר יהיה כ"א ותימה לבהמה'.

 לקוץ האיסור על )ב"ע ב"(נ בפסחים בגמרא שאמרו וכמו ,במחובר אפילו נוהג שביעית פירות הפסד איסור הרי ותו

 הדבר יחוד ובין ,הגידול בעיקר כבר קיימת שהיא הקדושה עיקר בין מה כ"וא גמרו. לא שעדיין פירות מפסיד כאשר לעצים

  אדם. למאכל בעולם שמיוחד באוכל מדובר כאשר גם -  אדם באסיפת אלא מתחדש אינו שזה אדם לאכילת

 מאליה. באכילה ודוקא ,מחובר אכילת דוקא להתיר הוקבעה מדוע ,הילפותא בנין בעיקר א. בתימה עומדים נמצאנו

 הפירות דין את החותך החידוש תימה ב. במעמידה. אפילו -  מחובר אכילת כל הותרה ד"א מאליה. אכילת כל הותרה דילמא

 ,להפסידם שאסור שידענו אחר וזאת ,אכילה למנוע קדושה להם ואין ,האכלה למנוע קדושה להם שיש לומר ,במחובר
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  כהפסד. נידון בתלוש בהמה אכילת שלהתיר וידענו

 ולעבדך לך לאכלה לכם הארץ שבת והיתה" אומר הפסוק דהנה להבין. יש מקרא של פשוטו פי על הילפותא בנין ובעיקר

 את ל"חז ופירשו ."לאכול תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך. הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך

  בהמה. לאכילת רק יהיה בהמה לאכילת והראוי ,אדם לאכילת רק יהיה אדם לאכילת שהראוי הפסוקים

 שהרי ,בהמה מאכל אכילת על דיברו לאכול' תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה 'ולבהמתך תורה אמרה כאשר ז"ועפ

 להתיר בא שהוא בהמה מאכל על המדבר זה מקרא ודרשו הוסיפו כיצד כ"וא בהמה. אוכלי אלא בהמה לאכילת נמסרו לא

  אדם. באוכלי כלל מדבר לא זה מקרא הרי ,אדם אוכלי העץ תחת מאליה האוכלת בהמה

 בהמה אכילת על מיוחד היתר שיש למדנו ומינה ,מיותרת זו דתיבה ,'בארצך' תיבת של מהיתור נלמד זה דדבר ת"וכ

 היתר כאן תורה שחידשה מכריח היתור ,בתלוש םג היא תאוכל שהרי ,ןבעינ לא בהמה שלמאכל וכיון ,לארץ במחובר

 העמדתה ולא מאליה אוכלת אלא להתיר לך אין לכך ,תפסת לא מרובה תפסתש כיוןו במחובר. אדם אוכלי האוכלת לבהמה

  .שם לאכילה

 יטותשה פי על אחרות הלכות לכמה 'בארצך' תיבת דרשו ב)"ע ב"(נ פסחים בגמרא שהרי ,הרבה הוא רחוק זה דבר

 לנו שיש כיתור זאת לראות אין לכך, מילתא לעוד לה דרשו גם כ"ובתו, בתוספתא ד"בחס עורר שכבר וכמו, שם השונות

 תימה ועדיין, בהמה במאכל נוהגת שביעית שקדושת כפשוטו קרא אלא ממנו ללמוד לך ואין, הכרח איזה מכך להכריח

  אדם. במאכל אפילו המחובר מן בהמה למנוע צריך שאין זה מפסוק לחדש ל"מנ במקומה

 יש תחילה זה. בדין בהם ולהכריע לעיין שראוי וחקירות צדדים כמה נוסיף עכשיו, להקשות שיש במה עמדנו כאן עד

 בעל ,זו בהפרשה מחוייב היה מי מאליה. מהמחובר האוכלת בהמה גם להפריש שיש ד"דס, הילפותא לולי ד"הס פ"ע לחקור

 וכזאת היא. ישראל כל חובת אפילו ד"א ,הוא ד"בי דין ושמא ,שניהם ואולי ,הבהמה בעל או ,הפקר) עצמם (דהפירות השדה

 לנו יש השדה בעל שבמקום אלא, המחוייב הוא מי, בתלוש מאליה בהמה אכילת להרחיק המחייבת בשיטה גם לחקור יש

  הפירות. בעל את להזכיר

 הדין מהו לעיין יש דעתה ,העץ' 'מתחת הבהמה את להפריש צריך אדם איןד למדנוש הילפותא אחר באה נוספת חקירה

 1בהם. זכו לא ומעולם העץ תחת שנשרו פירות באוכלת א. אופנים. בשלשה לברר יש ובזה תלושים. פירות מאליה באוכלת

  והפקירן. וחזר ,לאכילתו אדם בהם שזכה פירות ג. מאליה. היא אוכלת אך ,אדם ביד המוחזקים פירות אוכלת ב.

  או משפטי הנהגת גברא ,דין החפצא של הפירות ,הנהגת פירות שביעית

 למה דומה חקירה והיא, גברא דין או חפצא דין הוא דינם האם חדא תרתי. הפירות בהנהגת לברר נקדים בסוגיא להבין ב)

 שירחיק, האדם דין שזה או, אדון ללא בשביעית תהיה הארץ צורתש תורה חידשה האם הארץ בשביתת הראשונים שנחלקו

 את לשלול באה הפירות הנהגם שרוב שביעית פירות קדושת במשפט לברר נרד דכזאת, הארץ ואדון כמנהיג מלשמש עצמו

 יעמוד שלא האדם על הלכה זו ד"א, אדנות משוללי שיעמדו הפירות בתבנית הכה זו האם, פרטים מרוב האדם אדנות

                         
 וכלפי זה אולי יש לדקדק מלשון התוספתא להתיר כל אכילת 'תחת' העץ, ולא רק מן המחובר. 1
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  כשליט.

 נידיכ הוקבעו או, 'רוממות' איזו בגידולים ואין 'הפרשה' כדיני נאמרו השביעית נידי האם, לברר לנו שיש נוסף דבר

  'רוממות'. בגידולים ויש קדושה

 ד"הס מעיקר להוכיח ד"במקד השתדל, ארגב הנהגת או חפצא דיני הם הפירות משפטי האם הראשונה בחקירה

 מצווה עדיין אין הרי תימה, פירות מאכילת בהמה להפריש נותן הדין היה הילפותא לא שאם בתוספתא דחזינן, דהתוספתא

 בהם שתהיה החפצא שמדיני, חפצא דין זה הפירות שהנהגת מינה שמעינן הם. והפקר העץ על הם שעדיין, הפירות בהנהגת

  אדם. מאכל בהמה תאכל שלא למנוע נותן הדין היה ולכך, לדינם שמירה הנהגת

 בעל אדנות הוראת של בחינה אדם מאכל בהמה באכילת לראות מקום דיש, היא גרועה הראיה שעיקר מה לבד אמנם

 ה"דבלא נראה אדנות. חידוש גופא שזה, בהמה לאכילת אדם אוכלי תשמיש העמדת בהם לחדש ההפקר פירות על הבהמה

 והתחדשה הילפותא שנאמרה לאחר אמנם, הילפותא קודם ד"מהס עולה הראיה כל שהרי, כלל ידה על להכריע אפשר אי

  לן. סגי לא מהא היא לכך חפצא. דיני ולא גברא דיני הם הפירות שדיני ל"קמ גופא והיא, השיטה נהפכה שמא הלכה

 אמרו דהנה גוי. לאכילת שביעית מדיני חפצא דיני הם הפירות שדיני ולהכריע, אחר ממקום בה להשתדל נראה לכך

 הנוטל בגוי הגין מה אמרו שלא אלא לגוי. שביעית פירות מאכילין שאין ג)"הי ה"(פ ם"ברמב ונפסק ד)"הי ה"(פ בתוספתא

  לא. או, יכולים אם -  להפרישו ישראל מחוייבים האם, לאכול מעצמו

 (תניינא ש"במנח פסקו וכך ד."בסופ מינה לעיל ספיקו את הכריע ובזה, לאיסור שהכריע ג)"הי ה"(פ ז"ברדב נמצא ובזה

 ה"ד ל"ביה ד"הכ ד"(פ אמונה ובדרך, )לה שנה ד"בי אוצר מדין דילמא אך, ד"בי מחיובי שזה הוסיף והוא .ט"תל עמ', ג"קכ

 -  סימן לעיל שכתבנו מה ועיין .אין) ה"(ד ה"ה ה"ובפ כדי) ל"(ביה ל' הלכה שם בדבריו עוד ועיין להשמיט). עשה מצות

 דין שזה מכאן נלמד אם גם כ"וע, דרבנן איסור רק שהוא א"כהחזו לגוי האיסור בעיקר שיטתו [אמנם .-  הערה קדושה

  תקון]. דאורייתא 'כעין של לכלל נזדקק תורה לדין מכאן וללמוד, לרבנן המסגרת את אלא לנו אין, חפצא

, חפצא דין זה הפירות הנהגת שמשפטי מכך ללמוד לנו יש ,מאכילה גוי למנוע החובה על שחלק מי ראינו שלא וכיון

 בקרקע גוי עבודת מציאות האוסרת השיטה זה חפצא דין בכך ואהרה השיטה עומדת שבה הנקודה הארץ שבשביתת וכשם

 בפירות גוי אחיזת מציאת מפרישה ההלכה שאם, השני מהצד זאת נראה בפירות כך, ם"לעכו אמירה דיני ללא גם -  ישראל

 תבנית יהיה מה המורים חפצא דיני הם הפירות משפטי מ"ש, זאת יעשה שלא אומרים ישראל שדיני כיון לאכילתו שביעית

  זאת. צורה לקיום לדאוג ישראל כל וצריכים, הפירות

  או שאין בגידולים אלא 'פרישות' ,האם הנהגת דיני גידולי שביעית מולידים 'קדושה' בפירות

 דין זה האם ידענו לא עדיין אך חפצא. הנהגת הם הפירות הנהגות האם החקירה כלפי אלא הכרענו לא כאן עד אמנםג) 

יכולה לעלות  ,גם כאשר זה דין חפצא - והיינו שמניעת שינוי יעודי החפצא  קדושה. רוממות של הלכה הוא, פרישה הנהגת

שמצוות הפירות שיהיו משוללי קביעות אדנותית יותר מעצם האחיזה  ,האחת היא מחמת מניעת הוראת אדנות ,משתי סיבות

 ,ברוממות מסוימת שהוקבעו הגידולים לעמוד ,לאכילה. והשני זה מניעת שינוי יעוד באופן המוריד אותו מרוממותו

  ורוממותם מחייבת את הנהגתם באופן מרומם.
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למדנו חובה על ישראל למנוע אכילת גוי לא למדנו אלא שתבנית החפצא של הגידולים צריכה להיות משוללת וכאשר 

יש  ולכך צריכים לסלק מנה אדנות אכילת גוי. אבל עדיין לא ידענו אם ,שלא תעמוד עליהם אדנות שאינה רצויה ,אדנות

בגידולים גם רוממות עצמית המחייבת שכל ישראל ישמרו על רוממותם מחמת דין החפצא של הגידולים שיעמדו ברוממות 

  מופרשותם.

ממחלוקת האחרונים האם חובת כל ישראל לפנות גידולי שביעית המוטלים על הארץ בשביל שלא ונראה ללמוד זאת 

דכל שהפירות  ,ה אין) שאכן חובה היא על כל ישראל"ל ד"ה ביה"הה "(פ ח. דדעת הרב דרך אמונה"ידרסו ברגלי בע

  חובת כל ישראל למנוע זאת. ,עלולים להפסד על ידי 'מעשה' המפסיד

מה הא שחייב אדם למנוע ב"ל מהחזו"דפירש בטעם הדין הנ ,ה) לא כן"ה סק"ה ה"אך מאידך דעת הרב חוט שני (פ

מ "[ודומה הוא בדין חו ,מפרנס את עצמו להאכיל בהמתו במאכל אדםמפני שבאכילתה הוא  ,מאכילת מאכל אדם בתלוש

  לנהנה דמשתרשי].

עד שזה יהיה סיבה  - של הפירות שלא ירדו ממעלת אדם למעלת בהמה  מדבריו יש ללמוד כי לשיטתו אין דין בחפצא

מ שאין דין רוממות חפצא להנהגות "ש ,אלא רק מדין 'גברא' הנוטל כביכול את הפירות קים איסור ,למנוע את האכילה

  גברא. ,אלא רק מצו ,הגידולים

וזה מחייב  ,ים במציאות רוממות החפצאכי מחלוקת היא באחרונים האם גידולי שביעית עומדלכאורה ם נמצאנו למדי

אבל ניהוגי רוממות חפצא  ,ולא מצאנו בהם דין חפצא אלא כמניעת כבישת אדנות ,ד אין בהם רוממות"הנהגות מסוימות. א

  לא מצאנו בהם.

 ב) אמרו"ח סוף ה"ועל פי שיטה זו של הרב דרך אמונה נבין את השיטה האוסרת בזיון פירות שביעית. דבירושלמי (פ

ט ה' "ד נ"ומקד ,א פולדא"שאין סכין פירות שביעית במרחץ. ויש מפרשים בטעם הדין מחמת הבזיון שבסיכה במרחץ (מהר

ח ג') שאין מוכרין "א) את דין המשנה (פ"א (שנו"ובדומה פירש הגר ט)."ט סבר לנקוט כן בכוונת מהרי"ה כתב מהרי"ד

ע שמא יהיה אסור להשליך שקדים "ד) שלשיטה זו יל"ז סקכ"ה ה"ש (פ"שזה מטעם בזיון. [ועיין חו ,פירות שביעית במשקל

  ואגוזים של שביעית על חתן].

אמנם לקושטא נראה כי אין לנו לחדש בה מחלוקת על עיקר היסוד האם קדושת שביעית גמרה והעמידה את הפירות 

מה נולד  ,ולא נחלקו בה אלא בפרטים ,דולים לרוממות עיקר החפצאע יודו שבאו הגי"ל שבעיקר היסוד כו"די ,ברוממות

  ח. או לא."אבדון על ידי בע וכן ,בזיוןתשמישי היא מחייבת גם מניעת  םהא ,מרוממות זו

  הפרשה מולידה קדושה

 שבהם כל ההנהגות ,שהרי אין משפטם דומה לכל הקדושים אשר בארץ ,ועתה נבא לבאר מהיכן נולדה בהם רוממותד) 

 ,ורק מכך נגזרו דיניו ,ועמד לשמש לתכלית מרוממת ,מרומם רשתחילה היה הדב ,מתחילה נולדו מחמת רוממות ראשונית

אלא כל עניין הגידולים התחיל בקביעת הגבלות ותחומים  ,כ בשביעית אין תכלית תשמיש רוממות מתחילה"משא

  ם.ומהיכן ניתן רוממות בגידולי ,המצמצמים את ההנהגות והתשמישים

שהנהגת  ,כל הפרוש קדוש יאמרלכי  ,והמעיין במידת הקדושה יבין כי אכן מופרשות עצמה יוצרת רוממות וקדושה
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כל חובת כן ו .פרישות היא עצמה רוממות קדושה. ודבר זה הוא יסוד פרשת נדרים כאשר מופרשות הנדר יוצרת רוממות

 פ מקום שנהגו."נולד מרוממות המקום הנפעלת על ידי הפרישה כפי העולה בפירוש רבינו דוד ברזה דבר ה'מנהג המקום' 

שעצם הגבלת תשישי  ,מ סופם ברוממות קדושה"מ ,תחילתם רוממות קדושהפ שפירות שביעית אין "ולכך נכון מובן כי אע

  הגידולים היא מולידה רוממות קדושה בעצם ההפרשה.

  אלו חלויות קיימות על הפירות במחובר לקרקע

אמנם עדיין מוטל עלינו לברר מאימתי נקבעת הקדושה. דהנהגות פרישות המשתקפות בצמצום תשמישים זה ודאי ה) 

בהם  אכילת העתיד הגלומהמחמת לקוץ כפנייתא וכאשר הבאנו מדברי הגמרא בפסחים שאסור  ,במחוברכבר נמצא 

שכבר במחובר אנו רואים את יעודי העתיד ואוסרים על האדם מלזעזע את הנהגות המחר. נמצאנו מונעים את  ,בקטנותם

רשת הגידולים והרחקתם מתפיסת יד אדם כ כבר במחובר התחילו דיני הפ"וא ,אדנות האדם מקביעת יעודי האוכל המחובר

שהרי המופרשות היא זו  ,בעתידות אכילתם. ועל פי זה הדין נותן לכאורה על פי כל האמור שכבר במחובר תעלה קדושה

  ואם קיימת מופרשות במחובר אף רוממות קדושה תהיה במחובר. ,שמולידה קדושה

 ,הכח המקדש את הפירות זה עצם מופרשותם רשהרי כאמו מחובר עדיין אנו בבית הספק.כלפי כי  האך לקושטא נרא

וכיון  ,וכאשר נתבונן נמצא כי הרוב המכריע של דיני ההפרשה וצמצום התשמישים אינם אלא בתלוש ולא במחובר

יש מקום להסתפק האם גם זה ישמש  ,זה שאין בו אלא 'מקצת' פרישות מהפרישות הראויה ,רישותפשהמקדש זה 'הנהגת' 

  לא.לקדש או 

  ביאור הדין ובנין הילפותא על פי החילוקים בין זמן חלות 'הפרשה' ובין זמן חלות 'רוממות'

ואת המתחדש בדין  ,את הסברות קודם הילפותא ,נחזור להבין את הילפותא ,כאשר העמדנו את הברור ואת המסופקו) 

אלא  ,מאליה לא מספיק דיני הפרשה לאכולשביל לחייב הרחקת בהמה הבאה אחר הילפותא. דפוס ההלכה הוקבע שב

שרק רוממות הפירות היא המחייבת להתעסק בהרחקת כל קלקול המתחדש ובא עליהם על  ,צריכים דיני רוממות הקדושה

  דעת.מי שאינו בר ידי מעשה 

שכל  ,ואין צריך לכך רוממות קדושה ,על פירות סגי בדיני הנהגת הפרשה בידייםאמנם בשביל למנוע העמדת בהמה 

עיקר ועולה מלתכלית שאינה מוטבעת  בידיים ממסירתוצריכים להמנע  ,בהנהגותיושמצווים על צמצום הוראת אדנות אדם 

  תבניתו.

ומעתה נבין שלולי הילפותא היתה התפיסה שבהגבלות ההנהגה הקיימות על המחובר יש מספיק בשביל להוליד רוממות 

  רת הגידולים כהנהגת התורה בשמירת קדשי תרומה.וממילא קדושת החפצא תחייב את שמי ,קדושה

וכלפי זה חידשה תורה ילפותא לומר לך שכל שהוא במחובר הגבלות ההנהגה אינם מספיקות להוליד בו הנהגת רוממות 

 ,וכיון שאין בגידולים קדושה ,זו דרגת הפרשה שאינה מספיקה לקדושה ,דכיון שאין בזמן זה אלא מעט מהמגבלות ,קדושה

  ריך למנוע מהם אכילת בהמה דממילא.אין צ

וכמו שלמדנו  ,שהרי החובה על צמצום התשמישים קיימת כבר במחובר ,אמנם העמדת בהמה בידיים עדיין אסורה

ולכך הנהגת 'מסירת אוכלי  ,בגמרא פסחים על כח הדין המונע 'הפסד' למנוע פעולה במחובר הגורמת הפסד אכילת המחר
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  ואין למסור זאת לבהמה. ,בר במחובראדם לבהמה' גם היא עומדת כ

שהרי כל שהושלמו דיני ,הוא מהדין קדושה החוזר ונולד מן ההפרשה ,ומה שבתלוש צריך להרחיק כל בהמה האוכלת

דפחיתות היא  ,ומדין רוממות קדושה צריכים 'להפריש' בהמה מאכילת אוכלי אדם ,זה סיבה לכך שתווצר קדושה ,ההפרשה

  ולכך נוהג חיוב הפרשה. ,להם

  המקור לילפותא

וכאשר אנו מתבוננים על תיבות  ,שהרי דין זה אינו מסברא ,ז) נשאר לנו לברר היכן אנו מוצאים את ההכרח במקרא

  משמעות ולא יתור.אנו רואים לאורה כי אין בהם לא  ,המקרא

במשמע 'שכל' תבואת הארץ  ,דכאשר אמרה תורה תהיה כל תבואתה לאכות ,ונראה כי הלכה זו בתיבת 'כל' היא כתובה

על  - ח "דבר זה עומד כסתירה לאכילת בע ,ח. ואם נאמר שכבר במחובר חלה 'קדושה' על הגידולים"תעמוד לאכילה לבע

על הדינים  - ואין בה אלא 'הנהגת' הפרשה  ,במחובר עדין לא חלה קדושה דפחיתות היא. לכך מוכרח שכל ,אוכלי אדם

ונמצאת אכל בשלב זה 'כל' תבואת הארץ  ,וממילא כבר אין חובה להפריש בהמה האוכלת מאליה ,הנוהגים במחובר

  ח האוכלים מאליהם."בבע - ח "לאכילת בע


