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  בדין תשמישי אדם באוכלי בהמה
  ר והאסורתהמו

  ביסוד החילוק

  אין מאכילין מאכל אדם לבהמה ולא מאכל בהמה לאדם

 םימתקי ואינו, הצובעים וממין, בהמה ומאכל אדם מאכל שהוא כל, בשביעית אמרו גדול כללז א') "אמרו במשנה (פא) 

ט דכיון "וה ,ש"יש קדו בהמהשנו בזה שגם לאוכלי  .עוריב ולדמיו עוריב לו יש, שביעית ולדמיו שביעית לו יש, בארץ

כל  ,מה וכמו שאמרה ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכולהשנתנה תורה גידולי שביעית גם לתשמיש ב

ם "כ הרמב") וכמשה שהנאתן"א ד"מ' עי בסוכה ("כ רש"וכמש ,הוא מחיל קדושת שביעית שהוא תשמיש מותר בשביעית

  ט)."ה ה"(פ

אלא כל מין ומין אינו נאכל אלא  ,אמנם לא אמרו בזה הנהגה כללית שאוכלים אוכלי אדם ואוכלי בהמה בשביעית

שפירות המיוחדים למאכל אדם לא יאכיל ה) "ה ה"ם (פ"ג) ונפסק ברמב"ה י"והוא מה שאמרו בתוספתא (פ ,למיוחד לו

ז) "ג (עשין קמ"ח) והובא בסמ"ובחלק של מאכל בהמה לאכילת אדם יש את מה שאמר ביראים (קנ ,לבהמה חיה ועוף

  שכשם שאין מאכילין מאכל אדם לבהמה כך אין מאכילין מאכל בהמה לאדם.

ר אכן הלכה זו "פשוטה שאינה צריכה לפנים. ולפואלא שנו זאת כהלכה  ,וטעם מניעה זו לא נתפרשה בתלמוד וראשונים

 - ת בסימן "ש. דתוכן הדין העולה הוא כמשנ"אינה צריכה חידוש אלא זה דין פשוט העולה מעיקר תוכן ההלכה של קדו

דכשם ששביתת הארץ באה למנוע הנהגת אדנות 'הארץ' כך  ,ה שבאה תורה למנוע את הנהגת אדנות האדם על הפירותשקדו

  קדושת גידולי הארץ באה תורה למנוע את הוראת אדנות האדם על 'גידולי' הארץ בשביעית.בחלק של 

ולכך כל  ,די החפצא או מחיקתםודי החפצא וחידוש יעוזה שינוי יעואחד מהדברים שיש בו הוראת אדנות בשיעור נכבד 

ה להיפך "וה ,לתשמישי בהמה זה מהווה חידוש יעוד מחד ומחיקת יעוד מאידך אם ינטל ,לתשמישי אדם הרגיל לעמוד

וכל שינוי יעודי גידולי שביעית  ,נטילת מאכל המיועד לבהמה ואכילתה בידי אדם זה מחיקת יעוד בהמה וחידוש יעוד אדם

  ש."מהווה הוראת אדנות וזה גופא מה שבאו למנוע בקדו

  פ שאין זה תשמיש הרגיל לאדם"אע - לתשמישי אדם המקרים שהתירו להחליף אוכלי בהמה 

משלש הלכות.  ותעלה לנו הקושיא ,ב) אמנם כאשר נתבונן בדיני תשמישי אדם באוכלי בהמה נעמוד בה בתמיה גדולה

  א. צביעה לאדם באוכלי בהמה. ב. מלוגמא לאדם באוכלי בהמה. ג. מחליף אוכלי בהמה באוכלי אדם.

ט) שמשתמשים באוכלי בהמה לצביעת אדם. ודין "ה ה"ם (פ"א) ונפסק ברמב"ח ה"דין צביעה הוא האמור בירושלמי (פ

שממאכל אדם אין וכאן יש עוד תוספת בחידוש  ,מהשעושים מלוגמא לאדם ממאכל בה ,עשיית מלוגמא גם הוא אמור שם

והיתר זה  מ ממאכל בהמה עושים מלוגמא לאדם."ומ ,ואינו כצביעה שצובעים לאדם ממאכל אדם ,עושים מלוגמא לאדם

  ה."עוכדלהלן ב ,ומינה שוב ילפינן להתיר צביעה ,של מלוגמא נלמד מילפותא בירושלמי

ודרכו לצביעה אדם  ,והיינו שהוא מאכל בהמה מחד ,תירו דוקא בדרכו בכךולא אמרו האם ה ,והלכה זו בסתם שנויה



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                                "נשמת שביעית"

  עיון ישיבתי במרחבי התורהשביעית                                                                                                            מסכת        

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

כ מאכל בהמה שאין "ובא הדין לחדש שלא ניתן דין קדימה לאכילת בהמה כיון שהיא 'אכילה'. וא ,ולמלוגמת אדם מאידך

נותו לאכילת דרכו אלא לאכילת בהמה ותו לא יהיה באמת אסור לשנותו לצביעת אדם ולמלוגמא לאדם כמו שאסור לש

כיון שהוא משמש את האדם  ,וגם אם אין דרכו לצביעת ומלוגמת אדם ,ד היתר זה שהתחדש מתיר אפיל לשנותו"א אדם.

שאין זה דרכו. וכצד זה הרחיב הגאון רבי בנימין זילבר הוא ניטל לכך על אך  ,לתועלת מוחלטת בתשמיש צביעה ומלוגמא

  ית עולם.וכן הכריע בספרו בר ,בספר הלכות שביעית

ו מהילפותא שהתירה תורה תשמיש "דהיתר צביעה נלמד בירושלמי מק ,דבריוהכרעת דברי הירושלמי מורה כ ודקדוק

שיהיה  ,ה המתרת לאדם ממאכליועש שצבי"כ ,פ שבאוכלי אדם זה אסור"שאם זה מותר אע ,מלוגמא לאדם מאוכלי בהמה

  מותר לו ממאכל בהמה.

דכשם  ,הנל דבכלל מאתיים מ"תיפו ,ו ממלוגמא"מה צריך ק ,שמדובר בדבר שדרכו לשמש לצביעת אדם ת"אומעתה 

  דמה גרע. ,כך יצבע במאכל בהמתו ,שאדם צובע במאכלו הוא

ם שמותר לאדם (שאינו חשוב) לרחוץ במרחץ "כ) דירד לבאר מה שפסק הרמב"ה ה"מ (פ"ראיה נוספת נביא מדברי הכס

 ,פ שזה משמש לשריפה ואסור בשריפה. ופירש בביאור השני דכיון שרחיצה היא צורך הגוף"אע ,יתשהוסק בתבן של שביע

דכשם שמותר  ,מותר להסיק לשם כך מאכל בהמה. ודומה הוא למה שאמרו שמותר לעשות מלוגמא 'לאדם' מאוכלי בהמה

 ,לחרוג בדפוסי השימושכך יהיה מותר  ,לחרוג בתשמישי בהמה כאשר הם לצורך אדם בחלק של תשמיש מלוגמא

  .ולהשתמש בצורה של הנאתו אחר ביעורו

ת לצורך אדם לא יש שהיתר שריפת תבן שביע"כ כ"א ,ת שלא התירו מאכל בהמה למלוגמא לאדם אלא בדרכו בכך"וא

  ו ללא חילוק."מ מתירה זאת בק"ו. ואילו סתימת דבר הכסביהיה אלא במקום שדרכן להסיק 

שניהם באו להרחיב את ההיתר גם  ,וגם היתר מלוגמא לאדם מאוכלי בהמה ,לאדם באוכלי בהמהמ שגם היתר צביעה "ש

דהילפותא  ,שגם בזה יפה כח האדם להפקיע מתשמיש בהמה ולקובעו לצורך אדם ,למקום שאין דרכו של אדם בכך

  1ומשם ילפינן לצביעה. ,במלוגמא מתפרשת בזה

ה "ם (פ"ב) ונפסק ברמב"ה הי"בהמה הוא הדין האמור בתוספתא (פהדין השלישי שמצאנו בו אדם משתמש באוכלי 

פ שאין אדם מוכר אוכלי אדם לקנות אוכלי בהמה. נמצאנו "אע ,ב) שרשאי אדם למכור אוכלי בהמה לצורך אוכל אדם"הי

  עומדים בשלשה דינים שאדם נוטל אוכלי בהמה ומחליף להם יעוד וקובעם ביעוד חדש לאדם.

  ובעיקר בניינם ,כותלעיין בחילוקי ההל

והדברים צריכים תלמוד בכמה. הקושיא הראשונה היא החילוק בין השתמשות אדם באוכלי בהמה לאכילתו ובין ג) 

גם תשמישי צביעה ומלוגמא האמורים 'ל ". שהרי כנהשתמשות אדם באוכלי בהמה לצורך אחר כמו צביעה ומלוגמא

 ,זה דבר אסור אפילו שמשנה ממאכל בהמה לאדם ,המשנה באכילה כ מדוע"וא ,'מדברים על מעשה שאינו דרך בני אדם

                         

1
אמנם יש לעיין כיצד ילפינן מהיתר תורה מלוגמא לאדם במאכל בהמה להתיר גם במקום שאין זה דרכו, דילמא לא  

  התירה תורה אלא במה שדרכו במלוגמא.



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                                "נשמת שביעית"

  עיון ישיבתי במרחבי התורהשביעית                                                                                                            מסכת        

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

 

ומדוע לא ילפינן להתיר  ,ואילו המשנה בצביעה ומלוגמא זה דבר מותר כיון שהוא משנה ממאכל בהמה לתשמיש אדם

  .לאכילת אדם כמו ששלמדנו להתיר לצביעת אדם

פ שהגידולים עדיין "אע - הדין מורה שלשנות לאכילת אדם אינו רשאי  דנמצא ,שהדבר נראה בתר איפכא ,ויותר נוסיף

פ "ואילו לשנות את האכילה לתשמיש שונה לגמרי ולהעמידו על צביעה ומלוגמא זה מותר אע ,עומדים בתשמיש אכילה

מידת ג להשוות "ומה ראו היראים והסמ ,וגם מחיקת תשמיש אכילה ,גם מחיקת תשמיש בהמה ,שיש בו תרתי לריעותא

ולא השוו זאת למלוגמא וצביעה לאדם באוכלי בהמה  ,למשפט אכילת אדם אוכלי בהמה ,איסור נתינת אוכלי אדם לבהמה

  .שהתירו השתמשות זאת אפילו במקום שאין דרכם של פירות לכך

יא והנה עד כאן הקשינו על החידוש האוסר להעתיק מאכל בהמה לאכילת אדם. אבל באמת נראה כי עיקר הקושיא ה

שנקודה זו עומדת  ,לאידך גיסא על כל חידוש הילפותא הבא להתיר לעקור אכילת בהמה לצורך מלוגמא וצביעה לאדם

  כדבר חדש המתנגד לכל התבנית הכוללת דמשפטי גידולי שביעית.

 ,קעדדין הפירות דומה לדין הקר ,הוראת אדנות למנוע באותוכן הנהגת קדושת הפירות בכבר הראינו לדעת כי הרי ש

כך מצות הפירות שינהגו בהם מנהג אורחים ולא  ,אדונים בשביעית דריסתכפופה תחת  תעמודכשם שמצות הקרקע שלא 

שכל קביעת יעדים או מחיקתם זה הוראת בעלות היותר  ,מנהג בעלים. ולכך אין לאדם למחוק יעודים ולקבוע יעודים חדשים

  ש."על כן דבר זה משמש כעיקר גדול בהנהגת קדו ,גדולה

אחר שזה מהווה שינוי  ,ודבר זה הוא עצמו הטעם שלא יאכל אדם אוכלי בהמה ,וכאשר גם באוכלי בהמה קיימת חובה זו

שאין לך  - אחר שביעדי בהמה לא שייכת מכירה  ,וזה הטעם שלא ימכור אוכלי בהמה ויקנה אוכלי בהמה אחרת ,מהיעוד

והרי צביעה ומלוגמא לאדם מאוכלי בהמה  ,. מעתה תימה נקרא מדוע יש היתר לכל ההלכות הנזכרותכרת אוכליםבהמה מו

וכיצד רשאים לשנות  ,וכמו שהראנו לדעת שהתירו אפילו בדבר שאינו עומד לצביעת ומלוגמת אדם ,זה שינוי מהיעוד

, ופלא גדול כיצד נפרנס את מחודש הילפותא ותבדברים אלו את היעד של הגידולים כנגד כל הכללים וכנגד כל ההלכ

המסוימת המתירה לשנות אוכלי בהמה לצורכי אדם בצרכים מסוימים, עם עיקר הוראת משפט גידולי שביעית המורה למנוע 

  .כל פעולה ועשיה שיש בה כדי הוראת אדנות וכיבוש בעלות על עיקר החפצא של הגידולים

וזאת  - הרי יעודי אוכלי בהמה אינם להחלפה כלל  ,אדם יי בהמה לקנות אוכלאדם מוכר אוכלכיצד ז גם תימה "ועד

 ,ת"כמשנ וזה היה הטעם שאפילו אוכלי בהמה באוכלי בהמה אין מחליפין ,סחר חליפיןממאחר שאין לך בהמה העושה 

  2כלל זה כאשר אנו מתירים להחליף אוכלי בהמה באוכלי אדם. נעלםוכיצד 

  תמצית הביאור

 ולאחר מכן נחזור לפרש ולהרחיב ,על ידי ארבעה וחמשה סעיפים קיצורהנעמיד את הביאור בתמצית ולמען הבהירות  ד)

                         

2
שנות ולחדש כאשר נתבונן על מידת היסוד, דכיון שהיסוד הוא לא ל - פ שהוא מתעלה בשינויו. דבר זה אינו היתר "ואע 

יעודים, שהשינוי הוא 'הוראת אדנות', כך קיימת הוראת אדנות במחליץ מבהמה לבהמה כמו במעלה את המאכל מבהמה 

 כ אם משום זה אין בכך מספיק."לאדם, ע
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 ,שכאשר צורת חפצא מורה משעה ראשונה על יעודו לאיזה תכלית ,יעוד 'שמוסיף'יעוד למי  'המוחק' דומהאינו א.  .בהם

גם בגוונא שכתוצאה  - המחדש' יעוד נוסף על פני היעוד הראשון 'מחיקת' יעוד זה מורה אדנות בשיעור יותר גדול מאשר '

  מכך יחזור היעוד הראשון וימחק.

 שינוי המייחדואילו  ,'מחיקת' יעוד אוכלי בהמה הוא שינוי המוגדראוכלי בהמה לאכילת אדם שינוי הבא לייחד ב. 

  מחיקת יעוד אוכלי בהמה רק בתולדה.עומד כקביעת יעוד חדש הגורר ה הוא שינויאוכלי בהמה למלוגמא וצביעה לאדם 

זה לא  ,מחודש הילפותא בהיתר עשיית מלוגמא לאדם מאוכלי בהמה שדרגת הוראת אדנות הנולדת מחידוש יעודג. 

  ורק הוראת אדנות במידה העולה ממחיקת יעוד היא זו שנאסרה. ,נאסר באוכלי בהמה

ואין אנו לומדים לה היתר מהילפותא  ,גם כזו 'המחדשת' יעוד ,אסורה כל פעולת שינוי יחודומה שבאוכלי אדם ד. 

המתירה זאת באוכלי בהמה. היינו טעמא כיון שיעודי בהמה הם יעודים חיצונים שאין בהם כדי ליתן חלות שם בחפצא 

ודי תשמישי אדם הם נקבעים כשם כ יע"משא ,ואין בהם אלא 'הנהגות' לתכלית מסוימת ,המגדירה את תכליתו לדבר זה

ולכך כל זעזוע ושינוי ביעודי אוכלי אדם מהוה הוראת אדנות בשיעור יותר נכבד אחר שהוא משנה שינוי  ,בעיקר החפצא

ואין לנו ללמוד  ,ודבר זה מהוה הוראת שלטון במידה יותר מרובה ,עיקר החפצאבחלות שם ד הוא שינהשהרי  ,יותר גדול

  היתר לשינוי יעודי אוכלי בהמה במקרה דומה. להתירו ממה שמצאנו

. דבר זה ממקום אחר וכן אין עושים להם מאוכליהם מלוגמא וצביעה ,שאין מוכרין אוכלי בהמה לצורך בהמהומה ה. [

כמו  - אוכלי בהמה שלא ניתן לתשמיש בהמה אלא מה שהיא יכולה לקחת בעצמה  - וכמו שכבר הבאנו בסימן  ,הוא עולה

וזה גם סיבה שלא ימכרו אוכלי בהמה  .ואין צובעין בהמה ,ולכך אין מבשלין אוכלי בהמה ,לקחת לעצמהשהיא יכולה 

  ].(לצורך מאכל בהמה)

  נקודת הוראת האדנות שבשינוי יעודי שביעית

 .ד"קדושת שביעית סק - לבינת נקודה א' נקדים מה שחקרנו בסימן  ד הרחב דבר."נבא בס ,אחר שקבענו תמצית דברה) 

לכך ו ,במידתו הראשונה הנקבעת על פי הנהגתו כפי עיקר צורתוחפצא יעוד האת  רוב דיני גידולי שביעית באים לקיים

דם מגידולי הטילו על האדם הגבלות רבות למנוע כל שינוי ביעוד הראשון. ודבר זה נוצר לצורך הרחקת הוראת אדנות א

  שכל שינוי ביעודי הדבר מהוה הוראת אדנות. ,שביעית

שני חלקים. א. לא לקלקל את היעוד שהיה. ב. לא להמציא יעוד חדש. כאשר  ושורש זה 'למנוע שינוי יעוד' מכיל בקרבו

ניהם כל עשיה של כל חלק מבטאת אדנות לעצמה, שגם ההכרעה לבטל יעוד שהיה, וגם ההכרעה לקבוע יעוד חדש, ש

  מבטאים הנהגת שלטון והוראת אדנות.

והנה באמת כאשר נעיין נמצא שבכל הכרעה מחודשת בהנהגות החפץ יש את שתי החלקים, שכל המחליט למחוק יעוד 

קודם, בזה עצמו קבע את החפצא ליעוד חדש, שמחיקת אחד מיעודי החפצא חוזרת ומעמידה את כל תכלית החפצא בתבנית 

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

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

  יעודים, ונמצא כל חלק מכיל את שני החלקים.
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ת אדנות הפירות נשלל, האם החלק של השלטון 'המוחק' את היעודים שהיו לדבר אלא שהחקירה היא איזה חלק שבהורא

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

  בעצם רגילות תשמישו מעיקר תבניתו.

מה 'המוחק' יעוד למי 'שמוסיף' יעוד, דכאשר צורת חפצא נאמרה הנקודה הראשונה שאינו דו ווכלפי הז נידוןומכח 

מורה משעה ראשונה על יעודו לאיזה תכלית, 'מחיקת' יעוד זה מורה אדנות בשיעור יותר גדול מאשר 'המחדש' יעוד נוסף 

  גם בגוונא שכתוצאה מכך יחזור היעוד הראשון וימחק. - על פני היעוד הראשון 

  הוראת בעלות בשיעור יותר גדול מאשר שינוי מאכילת בהמה למלוגמא וצביעה לאדםשינוי מאכילת בהמה לאדם נתפס כ

ו) לבינת הסעיף השני נביא משל ועל ידו נמחיש את המורגש. כלי כתיבה עומד ליצירת כתב. במקרה שיחדשו לייחדו 

שהאדם מחדש יעוד חדש המשתמש בכח הכותב  בידיים על יחודו לכתיבה. דכיון חידוש יחוד זה יוגדר עקירה ,לקשקש

ליצירה ומפנה אותו  ,עומדת בכליההנוגע באותה נקודה יוצרת  החידוש ז ,אלא שהוא מפנהו לתכלית שונה וגרועה - שבכלי 

  בידים של היעוד הראשון. עקירהזה חידוש הזמנה המהוה  ,דומה אך שונה וגרועה

 ,שיעוד חדש זה פנה לתכלית שונה לגמרי מעיקר יעודו ,ג שולחן"כאה עלייעד את כלי הכתיבה לצורך ה ואילו המחליט

דכיון שהתחדש  ,כעקירה בידיים ואינהאך עקירתו היא עקירה דממילא  ,גם יחוד זה נמצא עוקר בסופו את תשמיש הכתיבה

  .הלך לווהיעוד הראשון ממילא  ,הוא נקבע כפי עצמו ,יעוד ממין חדש

שהיא נקודת  ,נגע הוא בנקודת אכילה ,המחליף יעוד אוכלי בהמה לאכילת אדם ם הם.כי שווי ,ומהמשל נבין בנמשל

דבר זה עומד כמחיקת יעוד החפצא ולא רק  ,א משנה אותה לתשמיש אכילה דומה וגרועואלא שה ,השתמשות קיימת

  ותר מרובה.כהצבת יעוד חדש המוחק בתולדה את היעוד הראשון. וכל מחיקת יעוד עומדת כהוראת אדנות במידה י

ואילו העמדת החפצא למלוגמא וצביעה לאדם בזה היחוד החדש בא כהזמנת החפצא ליעוד חדש המוחק את היעוד 

  .'אשר ההוראה העולה ממעשה 'מחיקת יעוד להדיאזה אנו רואים הוראת אדנות פחותה מוב ,הראשון רק בתולדה

תירה לאדם להורות אדנות במאכלי בהמה בכך כאשר מצאנו בתורה ילפותא המוכאן באה הנקודה השלישית לומר ד

 - הקיים בו שהוא משנה בהם מאכילת בהמה למלוגמא וצביעה לאדם, אין לנו ללמוד מכך אלא אחיזת אדנות בשיעור 

[כנטילת  ת יעודל כל מעשה הזמנה הפועל להדיא מחיקמחיקת היעוד הראשון בגרמת חידוש היעוד הנוסף. אבדהיינו דרגת 

דבר זה המוליד הוראת אדנות במידה יתר מרובה כבר אי אפשר לדמותו להיתר, ובאיסורו  "כילת אדם]אוכלי בהמה לא

  יעמוד.

ושינויו  "ואילו תשמישי בהמה זה רק יחוד להנהגה "וכל שינוי בו נתפס כחידוש גדול "תשמישי אדם זה יחוד בעל חלות שם בחפצא

  מהווה פחות חידוש

בנקודה הרביעית, מדוע לא נלמד מההלכה כלל בדיני שביעית להתיר כל שינוי יעוד המחדש  ז) על זאת עלתה הקושיא

יעוד ומוליד מחיקת יעוד ראשון בגרמא, ויהיה אדם רשאי לשנות באוכלי אדם כמו באוכלי בהמה, ואף העומד לאכילת אדם 

ש' יעוד 'המוחק' יעוד קודם רק בגרמא, ומה יעשה ממנו מלוגמא וצביעה אפילו באין דרכו לכך, שהרי שינוי זה מוגדר 'חידו

  לי אוכלי אדם מה לי אוכלי בהמה.
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 "והתשובה מתחילה בחילוק המוקדם בעיקר הזמנת גידולי שביעית בין המזומן לאוכלי אדם ובין המזומן לאוכלי בהמה

לו הזמנה לאכילת אדם ואי "שהזמנה לאוכלי בהמה היא הזמנה חיצונית שאינה קובעת את היחוד כחלות שם בעיקר החפצא

  .זה יחוד הנקבע כשם עיקר בחפצא

ביחס לחפצא עד ה הרושם הנוצר על ידי בני אדם זאלא  "ונפרש. 'חלות שם' אינה מושג רוחני אלוקי היורד מן השמים

שדבר זה מורה על מוחלטות  "שהיעודים שם רואים אותם כגלומים בתוכו באים לידי ביטוי ביחס שלהם לקריאת שמו

 בני דעת הכרעת פי על מתחשבת המעשה דשם" ה"פכ ג"ש י"בשע ש"הגרש כ"משוזה מ ויחודו לאותה תכלית. רת הדבהזמנ

בו תואר. והזמנה שאין בה חלות שם היא  שהנקרא בעל חלות שם המכוון הוא שהזמנתו יפה ליתן "ובזה בא החילוק ".אדם

  אבל אין בה מספיק כדי לסבב את שם הדבר אחריה. "הזמנה שק מולידה הנהגה

שלא אמרה תורה  "ובהגדרת תשמישי בהמה שחידשה תורה בשביעית כבר למדנו שאין זה עולה כענף בתשמישי אדם

שיעוד עצמם של גידולים נקבע בתורה כעומד  "מהבהאלא זה דין תשמיש  "שישמשו הגידולים את האדם לאכילת בהמתו

חוזר ומחליט יעוד  - אלא עצם יעוד מאכל בהמה לבהמה בבריאה  "מחמת עצמו לתשמישי בהמה בלא זיקת זכות אדם בה

שיחוד זה מחליט את הדבר בשביעית לעמוד לתכלית זו בלבד ולא לשריפה ולא לסחורה וכל שאר  "זה כתשמישי שביעית

  צם היעוד בהמה שבו ללא צורך בכח יחוד האדם.דינים מחמת ע

שיחוד אוכלי  ,ל עד מאודווכאשר נתבונן בה על פי חילוק זה נמצא כי חלוק יחוד אוכלי אדם מאוכלי בהמה חילוק גד

שדעת אדם מזמינה את מאכלי האדם לאכילת אדם. אמנם אוכלי בהמה מתייחדים  ,אדם נקבעים ביחודם מכח 'דעת אדם'

נמצאו אוכלי  ,דעת בהמה אינה דעת ,ואם משום דעת בהמה ,שהרי יחודם אינו מכח אדם ,עת אדם אין בהםדד ,בלי דעת

ואין בהם הזמנה כוללת מוקדמת המזמינה ומייחדת  ,לבהמה רק מחמת רגילות מעשה בהמה הנעשים בהם מייחדיםבהמה 

  אכילה ותשמיש.

כ אוכלי בהמה "משא ,קביעות היעוד כשם עיקר החפצא והוא אשר חילקנו כי כל אוכלי אדם קבועים בהזמנה בדרגת

וכיון שאין בדבר 'דעת' הזמנה לכך אין בזה  ,מהלך של הנהגת עצמה של בהמה הנוהגת בדבר באופנים שוניםאינם אלא 

  בחינת חלות שם יחוד בעיקר החפצא.

 ,הוראת אדנות במידה יותר מרובהי וקלקול ההזמנה מהוה וממילא גם שינ ,אפוכיון שהזמנת אוכלי אדם היא הזמנה עדי

ממי שאינו אלא משבש הוראת הנהגה. ולכך כל שינוי באוכלי אדם מהוה  ,שאינו דומה המשנה חלות שם עיקר החפצא

הוראת אדנות ותפיסת שלטות בשיעור יותר גדול מאשר שינוי אוכלי בהמה. ואין מקום להשוות את רושם האדנות דהמחדש 

לרושם האדנות העולה על ידי המחדש יעוד באוכלי בהמה ומוחק על ידי זה  ,ז יעודים אחרים"יעוד אוכלי אדם ומוחק עי

  יעודים אחרים.

ומעתה נבין נפלא כי גם כאשר חידשה תורה שמידת הוראת האדנות הנולדת מחידושי יעודי אוכלי בהמה אינה שידת 

ששם חידוש זה מורה אדנות  ,יעודים חדשים באוכלי אדםמ אי אפשר ללמוד מכך להתיר גם לחדש "מ ,אדנות האסורה

ולא נתיר יותר ממה שהתירה  ,אלא חידשולכך אין לך  ,ל להתיר תפיסת שלטון במידה מרובה"ומנ ,במידה יותר גדולה

  תורה.

ו ולא למלוגמא. כבר ביארנ ,ולא לצביעה ,לא להחליף אוכלים ,ומה שלצורך בהמה עצמה לא התירו לשנות את אוכליה
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