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 1 רקע לדין -( 1סוגיה יד: דיני הולך ממקום למקום לעניין ביעור פירות שביעית )

 יד: דיני הולך ממקום למקום  גיהסו
 רקע לדין - (1ן ביעור פירות שביעית )יילענ

* * 

 רקע

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

דים את לימוד עמוד ב, עדיף ללמוד תחילה את גדרי דין ביעור פירות שביעית. לפיכך נק
לימוד עמוד א, הדן בהולכת פירות ממקום למקום להדן בגדרי דין ביעור פירות שביעית, 

 .[]בסוגיית הגמ' יש גם דיון על האיסור להפסיד פירות שביעית. לא נעסוק בדין זה

 מקורות

 ג, ח -מסכת שביעית פ"ט משניות ב א.

 .. כולהו נמי למקח וממכר"נג. "תנן התם שלש ארצות לביעור.-גמ' נב: ב.
 יב-רמב"ם הל שמיטה ויובל פ"ז הל' א ג.
 תוס' ד"ה מתבערין ד.

 הסוגיה הסבר

יהודה ועבר הירדן והגליל... שיהו אוכלין בכל אחת ואחת עד  :שלש ארצות לביעור
 ג[-]משנה שביעית פ"ט משניות ב שיכלה האחרון שבה. 

 
כלה הפרי לחיה מהשדה, ייעית עד שהתורה התירה לאכול פירות שביעית בקדושת שב

אסור לאוכלו וחייבים לבערו. מהגמ' הלומדת דין זה מפסוקים, משמע שחיוב  - שכלהומ
מסתפק  ]ויקרא כה, ז[ש ארצות, מהתורה. הרמב"ן וביעור פירות שביעית והחלוקה לשל

בענין "ואולי אפילו הביעור כולו חומר מדברי סופרים, והברייתות השנויות בתורת כהנים 
 ביעור אסמכתא מדרבנן".

 
פוסק: "פירות  ג[-]הל' שמיטה ויובל פ"ז הל' אנחלקו הראשונים מהו הביעור. הרמב"ם 

שביעית אין אוכלין מהן אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה... כלו התאנים מן השדה 
אסור לאכול מאותן שבבית אלא מבער אותן. היו לו פירות מרובין מחלקן מזון שלש 

עודות לכל אחד ואחד, ואסור לאכול אחר הביעור בין לעניים בין לעשירים, ואם לא מצא ס
אוכלין בשעת הביעור שורף באש... ומאבדן לכל דבר שמאבד". הרמב"ם פוסק שמותר 

ש סעודות לאחר שכלה הפרי מהשדה, ומותר לו לחלקם כדי שכל אחד ולאכול מזון של
 ,ש סעודות לכל אחד ואחדולאחר שחילק מזון שלש סעודות. הנותר וכל מזון שלאואחד י

מפרש: "ביעורן  ]ד"ה משום שנאמר בארצך[נשרף או מתבער בכל דרך של כילוי. רש"י 
 משמע כשיטת הרמב"ם שצריך לכלות את הפירות. -שמפקירן במקום דריסת חיה ובהמה" 



ולקים על שיטה זו, ח ]ויקרא כה, ז[והרמב"ן  ]שביעית פ"ט מ"ח[, הר"ש ]ד"ה מתבערין[התוס' 
ולדעתם ביעור פירות שביעית אינו שריפה ואיבוד הפירות אלא הפקרתם לכל. לאחר 

 . 1הפקרת הפירות כל אחד יכול לזכות בהם, ואף בעליהם יכול לזכות בהם

ניתן לבאר שהראשונים נחלקו בהבנת דין ביעור פירות שביעית. הרמב"ם סובר שהתורה 
 יהלאחרורק עד שעת הביעור,  הפירות מותרים - שביעית הגבילה את היתר אכילת פירות

הר"ש התוס', . בהםמוגדרים מאכלות אסורות ולכן חובה לבערם כדי שלא יכשלו  הם
והרמב"ן סוברים שאף לאחר זמן הביעור פירות שביעית אינם מאכלות אסורות. חובת 

הפקר ומותר לכל דין חדש אלא יישום של החובה המקורית. פירות שביעית  ההביעור אינ
של אדם לצבור את הפירות לעצמו היא רק בתנאי שגם אנשים אחרים  ואדם לאוכלם. זכות

כשכלו הפירות מן השדה, פוקעת זכותו של  .וגם חיות השדה יכולים לקחת פירות לעצמם
 האדם להחזיק את הפירות כרכושו הפרטי והוא חייב להפקירם לכל.

 
הגדרת "כלה לחיה מן השדה" אינה זהה בכל אומרת ש ]שביעית פ"ט מ"ב[המשנה 

ליהודה הגדרה עצמאית, לגליל הגדרה עצמאית,  - המקומות, אלא משתנה ממקום למקום
ולעבר הירדן הגדרה עצמאית. מוסיפה המשנה שחלוקת הארץ לשלוש ארצות אינה תקפה 

מי הארצות. בירושל מהם עד שיכלה האחרון שבהם בשלושלזיתים ותמרים ומותר לאכול 
 .]פ"ז הי"א[גם חרובים, וכך פוסק הרמב"ם  הוסיפו לדין זה

ש ארצות מבוססת על ההבנה שחובת ביעור מיועדת לשמור על וחלוקת הארץ לשל
השוויון בחלוקת פירות שביעית, ולפיכך היא תלויה בבסיס קיומי משותף לאנשים ולחיות. 

ש הארצות חשובות כארץ ושלשל זיתים, תמרים וחרובים הוא ארצי, ולכן לגביהם  םשיווק
 .2אחת

 סיכום

שביעית כשכלה המין לחיה מן השדה. מפשטות הגמ' משמע שהחיוב  פירותחובה לבער 
 אולי החיוב רק מדרבנן.שמדאורייתא, הרמב"ן מסתפק 

שצריך לכלות את הפירות  יםהרמב"ם סובררש"י ונחלקו הראשונים מהי חובת הביעור. 
"ן סוברים שצריך להפקיר את הפירות ואחר כך ניתן לזכות הר"ש והרמבהתוס', מן העולם, 

 ולאוכלם.  בהם

 

                                                           
. הרמב"ם גורס: "אחד עניים ואחד ]שביעית פ"ט מ"ח[ראשונים נובעת משתי גרסאות במשנה מחלוקת ה  1

והרמב"ן גורסים: "אחד עניים ואחד עשירים אוכלים עשירים אין אוכלים אחר הביעור", התוס', הר"ש 
 אחר הביעור"

האומרת שהחלוקה לשלוש ארצות אינה בגלל בני אדם אלא בגלל  ]נב:[הסבר זה אינו תואם את הגמ'   2
החיות. אולי ניתן לפרש שהחלוקה תלויה או בבני אדם או בחיות. מותר לאכול בכל יהודה על סמך הפרי 

גלל החיות האוכלות מכל יהודה, אף שבני אדם בקצה יהודה אינם אוכלים מפירות האחרון בכל יהודה ב
של הקצה השני. מותר לאכול בכל הארץ תמרים וזיתים בגלל האנשים שאוכלים מכל הארץ אף שהחיות 

 אינן אוכלות מיהודה לגליל.


