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 השמיטה ואדם חשוב
 
, ראש ישיבה, הוא תלמיד חכם, בזיקה להגדרה ההלכתית של צמד מילים זה, "אדם חשוב"

לאדם מסוג זה מיוחסות כמה . עשיר מופלג וכיוצא באלה, נכבד בעיני העם, ממונה על הציבור
אף שהטמנה כזאת מותרת , שבתלא יטמין צונן ב: כמו, וכמה הלכות מחמירות בתחומים שונים

לא יטלטל מוקצה ; אף שאכילה כזאת מותרת, ם בדבר הנאכל"לא יאכל בישולי עכו; לאדם רגיל
. אף אם הוא עני ואין לו מה לאכול ועוד, לא יעשה מלאכה בחול המועד; אף באופן המותר

יחסות והנה מתברר שישנה התי, "אדם חשוב שאני: "הלכות אלו מוגדרות בתלמוד במילים
 .לאדם חשוב גם במכלול ההלכות של דיני שביעית

 :יא שנינו, במשנה שביעית ח
 

אדם (ואם מתחשב הוא , מרחץ שהוסקה בתבן או בקש של שביעית מותר לרחוץ בה
 .הרי זה לא ירחוץ) חשוב הוא

 
כך פסק  ". לאכלה ולא להפסד"ולפיכך הם כלולים בכלל , תבן וקש ראויים למאכל בהמה

אין שורפין תבן וקש של שביעית מפני שהוא ראוי ): "ט, ה(הלכות שמיטה ויובל ם ב"הרמב
: ושתי סיבות לפנינו,  הרי זה מותר–לא כן אם הסיקו מרחץ לצורך רחצה ". למאכל בהמה

קש ,  תבן–והשנייה , ולכתחילה אסור, דהיינו בדיעבד,  אנו עוסקים במרחץ שכבר הוסק–האחת 
ח ' שבי(לאדם ואף לכתחילה ) רפואה(לעשות מהם מלוגמה , דועכי, ושאר מאכלי בהמה מותר

על אף זאת נאמר במשנה ; ומרחץ נחשב למעין מגלומה לבריאות האדם לקיומו הסדיר, )א
, מוטלת עליו חומרה יתרה זו, בשל היותו אדם חשוב. לא ירחוץ, הוא" מתחשב"כי אם , לעיל

 .והרחצה נאסרה עליו
כי לכל החומרות , אך בטרם תוצג הסיבה יש להבהיר. סור זהועדיין לא ברורה הסיבה לאי

 : המוטלות בהלכה על אדם חשוב ישנן שתי סיבות מנומקות
 אדם חשוב נדרש להחמיר על עצמו בנושאים שיש בהם שמץ של איסור ולּו הקטן –האחת 
 בשל – ובכלל. כדי שלא ילמדו ממנו להקל ולא ילעיזו עליו שאינו זהיר דיו באיסורים, ביותר

 . ראוי לו שיחמיר ויקדש את עצמו אף בתחומים המותרים, העובדה שאדם חשוב הוא
ועקב כך , להשתנות, עלולים התנאים שבהם הוא נתון ופועל,  בשל היותו  אדם חשוב–השנייה 

 .  משתנה גם הדין לחומרה
עצמו ולא אדם חשוב ראוי שיחמיר על . שני הסברים אלה מתייחסים גם להלכה הנוגעת למרחץ
כדי שאחרים לא ילמדו ממנו להקל ראש , ירחץ במרחץ שהסיקוהו בתבן וקש של שנת השמיטה
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בעזרת חומרה זו הוא מורה דרך לקהל הרחב להוקיר את דיני שביעית . בענייני שביעית
 אדם חשוב מתקבל –נימוק נוסף ). שמעון סירילאו' דעת ר(ולהתייחס אליהם בכובד ראש 

לכבודו עלול הבלן להקל ראש ולהכניס לתוך . בכבוד מיוחד, קום אחרכמו בכל מ, במרחץ
חומרים אלה עלולים להיות גידולים של שנת שמיטה . ההיסק חומרים המפיקים ריח טוב

התנאים עלולים : זאת אפוא הכוונה בנאמר לעיל. הראויים לאכילה והאסורים לשריפה
יסיקו , אם מסיקים בתבן וקש.  ההיסקבשל היותו אדם חשוב משתנים תנאי, כלומר. להשתנות

ויש להקדים ולאסור עליו את הרחצה , לפיכך משתנה הדין. עתה גם בחומרי שביעית נוספים
 1.במרחץ שהוסק בתבן וקש בלבד

) ד"הראב(שאל רבי אברהם בן דוד , ם"דעת הרמב, כאמור, שהיא, על סיבה אחרונה זו
גם בזה שלא הוסק , "שום מרחץ בשביעית אדם חשוב לא ירחץ ב-אם כדבריו : "בהשגותיו

שהרי תמיד קיים החשש שמא , אלא בעצים שאין בהם כל קדושה, בתבן ובקש של שביעית
לפיכך הוא הציע ! והאסורים בהפסד, יוסיפו לכבודו חומרי ריח הקדושים בקדושת שביעית

 .הסבר אחר למשנה דלעיל
כאשר משולם שכר תמורת , יתאסורה הרחצה במרחץ שהוסק בתבן וקש של שביע, לדעתו
כי התשלום הופך את , ולאו דווקא על אדם חשוב, רחצה מסוג זה אסורה על כל אדם. הרחצה

, וזו, ההיתר המופיע במשנה דלעיל מתייחס לרחצת חינם. ההסקה למסחר בֵפרות שביעית
של כי הכבוד המוענק למרחץ ולעומדים בראשו ב, לא כן אדם חשוב. מותרת לכל אדם, כאמור

הוא נושא ערכי במישור , כידוע, מוניטין.  שווה ממון-ביקורה של הדמות החשובה במרחץ זה 
 . והרחצה הופכת להיות ִמסחר בֵפרות שביעית, המסחרי

שאין , אלא להתרחץ במרחץ שהוסק בעצים ובחומרי היסק אחרים, לא נותר לו לאדם חשוב
 .בהם כל קדושת שביעית
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