
 "ל ו הוצאת פירות שביעית לח

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה לאכל. אשר   -פרשת בהר  מדרש   .1
לעבדיו   עקילוס  שהוציא  מה  לא  אוכלין,  שבארצך  מה  בארצך. 

לחוצה לפי מהארץ  שביעית  פירות  מוציאין  אין  אמרו  מיכן  נטוס. 
 .לארץ

לפו בפירות חוץ לארץ ויהא שלא יתח  –  א, ט על הספרא בהר    ר"ש .2
 ם כמו בחולין.נוהג בה

פי' שלא יאכלוהו בקדושת שביעית ויפסידוהו   -' עד  ז עמבית רידב" .3
לין באר"י, אבל בזה"ז  כויו לו אויעשו בו סחורה, והוא הנ"מ בזמן שה

אסור להוציאו לחו"ל  שאין לו אוכלין בא"י ומי ישתה היין, ואם יהיה  
ע"כ לא שייך  מפסיד פירות שביעית,  ונמצא  ויפסידוהו  ירקב בארץ 

 התקנה הזאת וזה פשוט מאוד. 

ו משנה   .4 ה  שביעית  ופירו  -,  שרפה  שמן  מוציאין   תשביעי  תאין 
 . מהארץ לחו"ל

 -תנו רבנן: פירות שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ    - ם נב:  פסחי .5
מתבערין בכל מקום שהן. רבי שמעון בן אלעזר אומר: יחזרו למקומן 

רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוצה .  ויתבערו, משום שנאמר בארצך 
עית. לוו בהדיה רב הונא בריה  לארץ, הוה בהדיה גרבא דחמרא דשבי

דרב איקא ורב כהנא. אמר להו: איכא דשמיע ליה מיניה דרבי אבהו 
אמר ליה רב כהנא; הכי אמר   -הלכה כרבי שמעון בן אלעזר או לא?  

רבי אבהו: הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אמר ליה רב הונא בריה דרב  
זר. אמר רב  איקא הכי אמר רבי אבהו: אין הלכה כרבי שמעון בן אלע

ספרא: נקוט הא כללא דרב הונא בידך, דדייק וגמר שמעתתא מפומיה 
דפומבדיתא.   כרחבה  ישאל  דרביה  בעצו  עמי  יוסף:  רב  עליה  קרי 

 כל המיקל לו מגיד לו.  -ומקלו יגיד לו 

 . פירות שביעית בעינן ביעור בארץ -שביעית ו, ה ר"ש  .6

סי .7 בפירות    –רלאו  ר"ש  שם  שביעית  שיאכלם  בארץ,  ביעור  עו 
 ה. ם בארץ לכתחילפבביעור דהיתרא, ובביעור דאיסורא שישר

  איירי בכה"ג לאחר הביעור.  -פאת השלחן כד נט  .8

ציא או קודם הביעור עד  הוזה מותר ללפי    –עמ' לו  ספר השמיטה   .9
 פקירם.כשהו או אחר הביעור זמנ

קודם לזמן הביעור חיישינן שמא ישאר   -  בית רידב"ז שביעית ה, יח .10
מדא הוא  הביעור  לזמן  וקרוב  ביעור.  הוי בזמן  לכן  וקודם  ורייתא 

 מדרבנן. 

אריא .11 יעקב  עמ'  להרב  ז  תחומין  שפירות עלומר  יתכן    –  40,  פ"ז 
אן ולשומרן קפילהגבניות וכדומה שא"א  וירקות שקיומן קצר, כגון ע

 ור.עארו עד הבישש שיישאם לפני הביאו כי אין חיאין איסור להוצ

אדם הנוסע לחו"ל עליו להקפיד שלא   -ג  שביעית ימאמר מרדכי   .12
יקח עימו פירות שביעית. ובשעת הדחק, אם ברור לחלוטין שהפירות 

 . יש להקל -יאכלו לפני זמן הביעור 

א"כ ה"ל להמשנה לבאר דהאיסור   -  כה  ד,כ   זרעיםערוך השולחן   .13
וגם מהרמב"ם שם שכתב סתם פירות שביעית  ?  הוא רק בזמן הביעור

והטעם    ,אין מוציאין מהארץ לח"ל מבואר להדיא דעל כל השנה קאי
 .בח"ל לא ישמורו הדינים הנהוגים בפירות שביעיתנ"ל שחששו ש

כלן  לא'  ן לכתחילה אפייאין אותאין מוצ  –חזון איש שביעית יג, ג   .14
 למא.ה בע... וזה מעל קודם ביעור

גם מדברי הרמב"ם    -ד  תמוז תשע  מונת עתיךריאל, אהרב יעקב א .15
שאינו סובר כהר"ש, שכן כלל את הלכות הוצאת פירות אפשר לדייק 

שביעית לחו"ל בפרק ה' יחד עם הלכות קדושת שביעית, ולא בפרק 

 ז' יחד עם הלכות ביעור. 

א, והרי אין לנו  ישעה"ד כדיעבד דמל  י" קדכיון  – כדוק קו"א רב קה .16
ק גדולה מזו שבהוצאת פירות א"י בזמננו לחו"ל תלוי יסוד  שעת הדח

ודאי  כה א"כ  א"י,  יושבי  של  וכיון  לכלה  דמי,  בדיעבד  כדיעבד  דהוא 
 ואפילו לכתחילה מוציאין. "דהבשע  ,ןקי"ל דמתבערין במקומ

 לסחורה

רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוצה לארץ,   -פסחים נב:  תוספות   .17
אין מוציאין הקשה ריב"א דתנן    -   עיתהוה בהדיה גרבא דחמרא דשבי 

לח"ל הארץ  מן  שביעית  ופירות  שריפה  מיירי    ?שמן  דהתם  ותירץ 
שמותרת סחורה  דיש  לסחורה  אפיק  ספרא  ורב  נמי    . לאכילה  אי 

 בשוגג הוציאו. 

סחורה  רא שיהא מותר להוציא לסב אין    –ד  יג,  חזון איש שביעית   .18
ן והוא עצמו אסור ליה להוציא לצורך מזונו  ן לאכלו הלוקחין מותריויהי

כמים חוונתם לפרש שלא אסרו  כ סופר הוא, ובדרך. אבל נראה דטעות  
למכורלהוציא   מנת  על  הוצו  .אלא  דבשוגג  בתרא  אסור לתירוץ  יא 

 לתירוץ בתרא.   כילתו, והר"ש הסכיםאף לצורך א וציאלה

ק .19 חרל"פ,  טו  הרב  סי'  הקדש,  לציץ  אחרון  הקצרה    -ונטרס  לענ"ד 
הוא   לחו"ל  מא"י  ההוצאה  דענין  האו  כך  התוס'  דברי  דהסבר  נראה 
כענין סחורה, ומש"ה לא עדיף מסחורה דלדבר מועט דהותר סחורה 
הוצאת  לענין  אבל  מועט,  בדבר  ניחא  כ"ז  וא"כ  הוצאה,  נמו  הותר 

רק שלא יהיה איסור   אצרוגים לחו"ל דניתן לו במתנה הרי זה תרופה
   סחורה בזה, רבל הוצאה דזה גופיה סחורה מנ"ל להתיר. 

ץ הראשון לסחורה המותרת מותר לפי התירו  –  "א כגקו   הרב קוק .20
הבלעה... ע"י  הוא  הסחורה  היתר  מאופני  ואחד  א  וטעמ  להוציא, 

ך על  "פ דברי הש""ל עהוצאה לסחורה המותרת, ישל היתר ה  דמילתא
בשר טהורה בחלב טמאה או בשר טמאה בחלב  ר )פז, ג( "המחב  דברי
"ך הללו שאין רי הש ... עיקרם של דב"ן בבישול ובהנאה ה מותריטהור

בכללותו איסור דבר שיש עליו כבר  לנו לומר שיגזרו חכמים איסור ב
וא התורה,  מן  ישנם אחר  שהרי  אפאו  ע"ג  שיהיה  כאלה  שר פנים 

 אף אנו נאמר כאן   שייך בהם...  תורה ולא יהיהשיסולק האיסור של  
ו הכי אסור הוא מן התורה, ולא בלא  ת בשביעיתרוור סחורה בפישאיס
   ל... "י לחו"כו חכמים לגזור האיסור של דבריהם שלא להוציא מאהוצר

ן המרווח שניתן באמצעותו לענות תרוהפ  –ז  הרב אריאל תחומין   .21
דמת של החקלאים  היצור הוא לענ"ד ע"י התקשרות מוקעיית  על ב

בחו שיווק  סוכנויות  עם  שי"בארץ  הל  את  גידולו,  קנו  בתחילת  פרי 
 ל... "יר את הייצור לחוך לנכרים אפשר להתון שהפרי שייומכי

 הוצאה לעולי מצרים 

א"ר שמעון שמעתי בפירוש שמוציאין לסוריא ואין   -שביעית ו, ה   .22
 . מוציאין לחוץ לארץ

 שמוציאין לסוריא. כיון דנהיגי בה קצת מצות. -מלאכת שלמה  .23

.ולרבי  ת"ק כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש..וסבר    –ר"ש על הספרא   .24
 ארץ ישראל דשמיה כיבוש.שמעון כ

ר ד אמנום לא נתבא ולהוציאן למן כזיב ועד הנהר וע   -ג  חזו"א יג,   .25
 מכזיב ולהלן מותר. ד  ריא משמעוכיון דנחלקו בסו

אשכח תני רבי   ,הוון בעון מימר לא פליגין  -ת ו, ד  ירושלמי שביעי  .26
 . יודה אמר עד גזיב ר"ש אומר עד אמנה

ירמב"ם   .27 ה,  פירות שביעית אין מוציאין אותן מהארץ   -ג  שמיטה 
 . ריאלחוצה לארץ ואפילו לסו



אולם הרמב"ם השמיט נושא זה      -אמונת עתיך תשעד    הרב אריאל .28
משמע   לחו"ל,  רק  להוציא  שאסר  ומכיוון  להלכה,  הביאו  ולא  בכלל 
שבארץ עצמה מותר להביאם לכל מקום... ואכן, לא שמענו שהחמירו 

מתחו שביעית  פירות  של  הוצאה  עולי  באיסור  לתחום  בבל  עולי  ם 
מצרים. ו'פוק חזי מאי עמא דבר', מעשים בכל יום שמעבירים פירות 
 שביעית מתחום עולי בבל לתחום עולי מצרים, ואין פוצה פה ומצפצף.

מותר להוביל פירות שביעית לאילת   –, מז  ת יגשביעימאמר מרדכי   .29
מותר להוציא פירות שביעית לגבולות עולי מצרים מפני )  וסביבתה

שביע שם,  שקדושת  נוהגת  בגבולות  ית  אילת  של  דינה  כי  שהעלנו 
 . (עולי מצרים

אילת, אילו הייתה בתחום עולי      -אמונת עתיך תשעד    הרב אריאל .30
היא  היה מותר להוציא אליה פירות שביעי  –מצרים   ת. אך השאלה 

מכיוון שספק אם אילת בתחום עולי מצרים, האם אומרים גם לקולא 
אליה? להוציא  להיעשות    שאפשר  צריך  שההפקר  לומר  מקום  יש 

בפני ישראלים בארץ, כי פירות שביעית מיועדים רק להם, ולא בפני  
כמו כן, אין להוציא פירות   .נוכרים, שאין להאכילם בפירות שביעית

להם    שביעית יש  כי  בחו"ל,  לישראלים  להאכילם  כדי  אפילו  לחו"ל 
פירות אחרים לאכול, ואינם זקוקים לפירות שביעית כמו ישראלים  
בארץ, שאין להם פירות אחרים והם תלויים בפירות שביעית, וכמו  
ישראלית בחו"ל,   'ואכלו אביוני עמך'. אמנם אם יש קהילה  שנאמר 

אך מכיוון ש'עניי עירך קודמים',  היה מקום להאכילם פירות שביעית,  
ובשביעית כל תושבי הארץ 'אביונים'.ואם כן, יש לומר שגם אם נניח  
שאילת אינה בתחום עולי מצרים, אין ספק שהיא עיר של ישראלים  
בארץ, והביעור יכול להיעשות שם לכתחילה. זאת ועוד, גם אם נניח  

עו לאילת  שאי אפשר לבער באילת, הסיכוי שהפירות הטריים שיגי
 .יישארו עד הביעור ויהיה צורך לבער אותם שואף לאפס

 תרוגיםא

"ל יש בזה חוין את האתרוגין לשולחואם    –ו  חזון איש שביעית י,   .31
 "ל. משום אין מוציאין פירות שביעית לחו

נראה דגם לבד האכילה בחו"ל ההליכה עצמה    -ציץ הקדש טו, ה   .32
שביעי לקדושת  הוא  כביזוי  ע"מ  בחו"ל  להוציאם  דגם  י"ל  לפ"ז  ת, 

 להחזירם אסור. אך למצוה יש להסתפק אולי מותר איסור זה. 

 אתרוגים שא"צ ביעור בזה"ז מותר אפילו הרבה.  -ז דב"ריבית  .33

אילנות  ו דכשנטע  שפסק  ברלין  הגר"ח  הגאון  בשם  שכתב  מה 
אנכי לא ידעתי  ,  לכתחילה על דעתא להוליך היין לחו"ל מותר להוציא

 ה כמובן.שום מקור להוראה זו... ויראה שאין מכאן שום ראי

 


