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 סוגיה טו: דיני הולך ממקום למקום 
 (2ן ביעור פירות שביעית )ילעני

* * 

 רקע

מביאה את דין מוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו כדוגמא  ]נ:[המשנה 
ם וחומרי מקום שהלך לשם. נשאלת נוספת לכך שנותנים עליו חומרי מקום שיצא מש

האם דין ביעור פירות שביעית הוא מנהג התלוי בשינוי המקומות? אם התשובה  ,השאלה
 קשה להבין את הגמ'. - קל להבין את הגמ' הדנה במשנה זו, אם התשובה שלילית - חיובית

 מקורות

 על שבין השיצין" נב: "כיוצא בו המוליך פירות שביעית וכו'... ואין אוכלים -גמ' נב. א.

 רש"י ד"ה ולית ליה לר' יהודה כו' ב.
 תוס' ד"ה ממקום 
 רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ז הי"ב 

 הסוגיה הסבר

המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא  ,כיוצא בו
 ]משנה נ:[ צא והבא לך אף אתה. :ר' יהודה אומר .חייב לבער -כלו למקום שכלו 

 

לבין החיוב  לכאורה אין קשר בין דין ביעור פירות שביעיתהמשנה צריך תלמוד,  דין
דין חומרי המקומות שהרי  ,לנהוג כחומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם

ביעור ואילו  ,מתייחס למנהג שמעיקר הדין מותר ובמקומות מסוימים נהגו להחמיר בו
חובה על כל אדם, ללא קשר למקום מגוריו,  - פירות שביעית אינו מנהג אלא חיוב גמור
 יש לדון רקלגבי מוציא פירות ממקום למקום,  ;לבער את פירותיו כשכלה לחיה מן השדה

 .ם, ותו לאאם חובת הביעור תלויה במקום גידול הפירות או במקום המצאות

הולך ממקום שכלו הפירות למקום שלא כלו, וקונה פירות הנחדד את השאלה. האם 
עליו חומרי מקום שיצא משם? ודאי שלא,  םום שלא כלו חייב לבער כיוון שנותניבמק

הפירות אינם חייבים בביעור ואין מנהג לבער פירות שאינם חייבים בביעור. אם כך, גם דין 
מביא פירות ממקום למקום, אינו קשור לחומרי מקומות אלא להגדרת חיוב ביעור בפירות 

 קום אחר. שגדלו במקום אחד ונמצאים במ

לכאורה היה ניתן להסביר שטענה זו היא טענתו של רבי יהודה "צא והבא לך אף אתה". 
אין לכם להתלונן עלי שאיני  ני המקום הנוכחי:המוליך פירות ממקום שלא כלו אומר לב

נוהג כ"מנהג המקום" ומבער את כל  ניבער פירות שביעית, הרימכ"מנהג המקום" ו נוהג
אבל הפירות שהבאתי עמי אינם חייבים בביעור, ואף אתם רשאים  הפירות שגדלו כאן,

 ללכת למקומי ולהביא פירות כאלה ולאוכלם.
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שההשוואה של  ]וכך מפרש הפני יהושע ד"ה מיהו[מכח שאלה זו חייבים לכאורה להסביר 
המשנה בין חומרי המקומות לבין חיוב ביעור פירות שביעית בהולך ממקום למקום, 

"אל ישנה אדם מפני המחלוקת". רבנן סוברים שחיוב ביעור תלוי במקום מתייחסת רק ל
גידול הפירות, ולכן ההולך ממקום למקום חייב להחמיר מעיקר הדין רק כזמן הביעור של 

להחמיר כזמן הביעור של המקום שהלך לשם הוא מפני המחלוקת. כיוון  ומקומו. חיוב
בזמן שלבני המקום היא אסורה  םאכילת שבני המקום אינם יודעים שהפירות ממקום אחר,

מהוה מחלוקת, ואין להתירה. רבי יהודה חולק, ולדעתו בעיית המחלוקת היא רק כשעושה 
 אףלבני המקום, אבל מותר לאכול פירות המותרים לאכילה לבני המקום, אסור דבר ש

 שהפירות נראים כפירות האסורים עליהם.

סור לאכול פירות ממקום שלא כלו במקום הגמ' מאמצת את ההבנה שמפני המחלוקת א
לחלוק עליה, ולכן מקשה: "ולית ליה לרבי יהודה הא דתנן  שאיןשכלו, כהבנה מוחלטת 

 נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם". 
 

. ראשית, הגמ' היתה צריכה לומר 1הראשונים לא קיבלוהו ואכן הסבר זה קשה מאוד
יהודה אל ישנה מפני המחלוקת". שנית, סברתו של רבי יהודה ברורה מאוד,  "ולית ליה לר'

 ומדוע הגמ' דוחה אותה. 

פירות שביעית ממקום למקום חומרי  המוליךנחלקו הראשונים בהסבר הדין שנותנים על 
מפרשים שדין ביעור פירות  ]ד"ה ממקום[מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. התוס' 

, החיוב להחמיר כמקום המצאות הפירות הוא 2ל פי מקום גידול הפירותשביעית נקבע ע
פוסק: "המוליך פירות  ]הל' שמיטה ויובל פ"ז הי"ב[מדין חומרי מקום שהלך לשם. הרמב"ם 

שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו, או ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער, לפי 
י מקום שהלך לשם". משמע שמדין ביעור שנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומר

פירות שביעית הוא רשאי להקל גם כקולות מקום שיצא משם וגם כקולות מקום שהלך 
 .3לשם, ורק מפאת דין חומרי המקומות צריך להחמיר. גם מרש"י משמע כשיטת הרמב"ם

 
כדי לבאר את שיטות הראשונים יש להקדים שיש בתורה שתי פרשות הדנות במצוות 

. בספר ויקרא ז[-]כה, אופרשה שנייה בספר ויקרא  יא[-]כג, יית, פרשה אחת בספר שמות שביע
הארץ שייכת לקב"ה והוא נותנה לנו. בשנה השביעית  -נאמר: "ושבתה הארץ שבת לה'" 

                                                           
האסורה לאחר, אך כאן  כותב שמחלוקת היא רק כשאדם אחד עושה פעולה ]ד"ה ולית ליה לר' יהודה[רש"י   1

מקשים  ]ד"ה ד"ה ממקום[אין מחלוקת. תוס'  -שגם בני המקום הנוכחי יכולים להביא פירות מהמקום השני 
כיצד ניתן להחמיר בחומרי מקום שיצא משם, והרי למדנו שמפני המחלוקת אסור אפילו להחמיר? מתרצים 

 וגיה הוא על חומרי המקומות.תוס' בתירוצם השני שבפירות אין מחלוקת, מוכח שהדיון בס
משום  ]כיוון שיצא ממקום שכלו הפירות[כך מוכח מדברי תוס': "מיהו יש לומר אי מדאורייתא חייב לבער   2

 מחלוקת לא יעבור על דברי תורה".
עיין ד"ה ולית ליה, שהולכים לפי חומרי מקום שהלך לשם, וד"ה ר' יהודה אומר צא, שהולכים לפי חומרי   3

יצא משם. אמנם עיין בד"ה ושמע שכלו במקומן, שרבנן אוסרים גם במקום שאין חומרי מקומות, מקום ש
אינו מתמודד עם איסור זה  ]בד"ה ר' יהודה אומר צא[וכנראה שאיסורם מדין ביעור. אך צ"ע מדוע רבי יהודה 

 המסבירו בדרך אחרת. ]הל' שביעית סי' יג אות ב, ד[חזון איש והוא מתמודד רק עם חומרי המקומות. עיין 
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ת והשביע  אוכלים משלו וברשותו. בספר שמות נאמר: "ואנו "מחזירים" את הקרקע לקב"ה 
 יהנוייעוד השביעית הוא סוציאלי כדי שכולם  -" י עמךנתשמטנה ונטשתה ואכלו אבי  

 בשווה מפרי האדמה.

גם למצות ביעור שביעית משמעות כפולה. מהות מצות ביעור שביעית בשביעית 
. הקב"ה זן את כל בריותיו בשווה, יהנו בשווה מפרי האדמה החיותשאף א יהסוציאלית ה

ת מצות ביעור שביעית בשביעית בבית. מהו הגם לבהמ יש לכלותוכשכלה לחיה בשדה 
שהיא "שבת לה'", שאנו לא אוכלים משלנו אלא משל הקב"ה והקב"ה נותן לנו את הפירות 

מהשדה, אלא  לאחר שכלואכילה ולא להתעשרות, אסור לאגור את הפירות ולשווקם ל
 בזמן שהם מצויים לכל. רק  מותר לאוכלם

א דין בפירות. הפירות של הקב"ה יה מצות ביעור שביעית על פי השביעית שבספר ויקרא
ומותר לנו ליהנות מהם כל עוד לא כלו לחיה בשדה. מצות ביעור שביעית על פי השביעית 

א דין באדם, מותר לאדם לאכול פירות רק כשגם חברו יכול לצאת לשדה ישבספר שמות ה
 . , חייב בעל הפירות לבער את הפירות שברשותווללקטם, כשחברו אינו יכול ללקטם

א אדם המוליך פירות ממקום ישני הדינים הללו ה ביןהתוס' שהנפקא מינה  אומרים
למקום. דין ביעור פירות שביעית שבחפצא של הפירות נקבע לפי מקום גידול הפירות, 

 ואילו דין ביעור פירות שביעית שעל הגברא נקבע על פי חומרי המקומות.

ית הוא דין בגברא בלבד, ולכן גדרי רש"י והרמב"ם סוברים שדין ביעור פירות שביע
המוליך פירות ממקום שכלו למקום שלא כלו  החיוב נקבעים על פי חומרי המקומות בלבד.

או ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער את פירותיו מפני שחיובו האישי נקבע גם לפי 
 .4מקומו המקורי וגם לפי מקומו הנוכחי

 
 סברים שמביאה הגמ' למחלוקת רבנן ורבי יהודה.להשלמת הסוגיה נבאר את ארבעת הה

רב שישא בריה דרב אידי: המחלוקת בין רבנן לרבי יהודה היא בדין אחר. המוליך פירות 
ממקום שכלו למקום שלא כלו חייב לבער מעיקר הדין, כיוון שחל על הפירות חיוב ביעור, 

ייב לכולי עלמא לבער החיוב אינו פוקע. המוליך פירות ממקום שלא כלו למקום שכלו ח
מפני המחלוקת. רבנן ורבי יהודה נחלקו במוליך פירות ממקום שלא כלו למקום שלא כלו, 

רבנן סוברים שאינו חייב לבער, ורבי יהודה סובר שאומרים לו צא  - ושמע שכלו במקומו
והבא עכשיו ממקום שהבאת ותגלה שהם כלו, לפיכך חייבים לבער אף פירות אלו. מחלוקת 

את ן ורבי יהודה היא מחלוקת בדיני ביעור פירות שביעית. רבנן סוברים שאם הוציא רבנ
הפירות לפני שכלו במקומם, אין עליו חיוב ביעור ואזלינן בדין ביעור בתר המקום שהפירות 
נמצאים בו. לדעת רבי יהודה אזלינן בתר מקום גידול הפירות, ואף אם הוציאם לפני שכלו 

 במקומם חייב לבער.

                                                           
נראה שדין זה קיים רק כשהבעלים מוליכים את הפירות ממקום למקום. אם הפירות במקום אחד והבעלים   4

הולכים לפי מקום הפירות, שהרי הפירות לא כלו לחיה בשדה; אם הפירות עברו  -עוברים ממקום למקום 
ים, שהרי לא חל עליהם חיוב המקום הולכים לפי מקום הבעל -ממקום למקום והבעלים נשארו במקומם 

 החדש.
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ביי: הוציא פירות ממקום שלא כלו למקום שכלו והחזירם למקומם, לדעת רבנן אינו א
חייב לבער, ולדעת רבי יהודה חייב לבער. גם לפי אביי המחלוקת היא מחלוקת בדיני ביעור 
פירות שביעית ואינה מחלוקת בגדרי מנהגים. רבנן סוברים שכיוון שהפירות גדלו במקום 

ן ושלא כלו, אין חייבים לבער. רבי יהודה סובר שכיו שלא כלו והם נמצאים במקום
 האינ והיאשהפירות היו במקום שכלו הפירות מהשדה, כבר חלה עליהם חובת ביעור 

 במעבר למקום אחר.  תפוקע

רב אשי ורבינא מסבירים שרבנן ורבי יהודה נחלקו במחלוקת של תנאים אחרים בדין 
בחבית אחת,  םתם בדין כובש שלושה כבשיביעור פירות שביעית. רב אשי מפרש שמחלוק

הכיפין. הקושי  יןאם אוכלים גם על בין השיצין או רק על ב שנחלקוורבינא מפרש 
שמחלוקות אלו אינן קשורות לדין מוליך ממקום למקום הנדון במשנה הוא ם הבהסברי

 הוא מדוע"ע צ. צמוע במקום רבינא של דינו ואת, למקום ממקום במוליך אשי רב של דינו את מפרש]רש"י 

 . [אשי רב של בהסברו נדחק

 סיכום

שיצאו ממקום למקום בחומרי מקום שיצא שביעית המשנה אומרת שיש לנהוג בפירות 
משמע שמעיקר הדין אזלינן בתר מקום  ]ד"ה ממקום[משם וחומרי מקום שהלך לשם. מתוס' 

המקומות. מהרמב"ם א מדין חומרי יגידול הפירות, והליכה אחר מקום המצאות הפירות ה
 ומרש"י משמע שדין ביעור פירות שביעית נקבע רק על פי חומרי המקומות.

חיוב ביעור פירות שביעית נקבע על פי חומרי המקומות מפני שמצות ביעור שביעית היא 
 חיוב על האדם, וחיובי האדם נקבעים על פי דיני המקומות שהאדם נמצא בהם. 

 


