
 

 

  

  

  

   ראש השנה למעשרות

, (משנכנס תשרי אסור לחרוש ולזרוע מן התורה)באחד בתשרי ראש השנה לשנים, ולשמיטין וליובלות  :משנה(ב' א') 

  . )1מעשר ירק(, ולירקות (למניין שנות ערלה. ואפילו ְנָטָעּה באב, כלתה שנתה הראשונה לסוף אלול)לנטיעה 

  . ולנדרים לירקות ולמעשרות (באחד בתשרי ראש השנה): תנא (י"ב א')

  ?'מעשרות'מאי נינהו, למעשר ירק, היינו  'לירקות' (ומקשה)

  2.(דהיינו מעשר דגן), וקתני דאורייתא )(מעשר ירקתנא דרבנן  (ומתרץ)

משתבוא  (ירק נוסף), וחזר וליקט (לפני השקיעה)ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא תבוא השמש : תנו רבנן

, לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש על הישן, אין תורמין ומעשרין מזה על זה (לאחר שירד לילה)השמש 

(הנלקט) , . אם הייתה שניה נכנסת לשלישית)אשמועינן דירק בתר לקיטה אזיל לעניין מעשר(ולא מן הישן על החדש 

  שלישית, מעשר ראשון ומעשר עני.  (והנלקט)מעשר ראשון ומעשר שני,  (מתעשר)שנייה 

  שיטות הראשונים

, דכל פירות האילן וזרעים וקטניות, חייבים מהתורה הרמב"םדעת : מהתורה בתרומות ומעשרות אלו גידולים חייבים

, שמהתורה אין חייב בתרו"מ אלא הראשוניםוחרובי צלמונה וכי האי גוונא. ודעת רוב  ,בתרומות ומעשרות, חוץ מירקות

   4רבנן.אבל שאר הדברים, אין חיובם אלא מד 3דגן תירוש ויצהר.

  שולחן ערוך

"ד, הלכות תרומות ומעשרות, סימן שלא) ו י )  

ָנה זֹו;  נז.  רֹות ׁשָ ָעְבָרה ַעל ּפֵ ָנה ׁשֶ רֹות ׁשָ ָעְבָרה, ְולֹא ִמּפֵ ָנה ׁשֶ רֹות ׁשָ ָנה זֹו ַעל ּפֵ רֹות ׁשָ ַרם, ֵאיָנּה  ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּפֵ ְוִאם תָּ

ָנה  ָנה ׁשָ ֱאַמר: ׁשָ ּנֶ רּוָמה, ׁשֶ ָבִרים יד,תְּ טכב)(ּדְ א  . ִלּקֵ ּבָ ט ַאַחר ׁשֶ ֶמׁש, ְוָחַזר ְוִלּקֵ ֶ א ַהׁשּ ּלֹא ּבָ ָנה ַעד ׁשֶ ָ ָיָרק ֶעֶרב רֹאׁש ַהׁשּ

ה ַעל זֶ  ֶמׁש, ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּזֶ ֶ ן.ַהׁשּ ה ָחָדׁש ְוֶזה ָיׁשָ ּזֶ רֹות תְּ .. ה, ׁשֶ ַעׂשְ ָנה ַלּמַ ָ ֵרי רֹאׁש ַהׁשּ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ֵני ׁשֶ בּוָאה ְוִקְטִנּיֹות ִמּפְ

  ...תִויָרקוֹ 

                                                
 . רש"י.ראש השנה על הנלקט אחר ראש השנה לענין חדש וישן, שאין תורמין מירק הנלקט ערב. 1
וראה תוספות (ד"ה  יותר משאר כל פירות, משמע שכל שאר פירות, חיוב תרו"מ שלהם מן התורה. 'לירקות'רייתא ממה ששנינו בב. 2

בהרחבה רבה ב'דרך אמונה' (הל' תרומות ב,א, ב'ביאור ההלכה', ד"ה כל אוכל וראה  ועיין להלן בשיטות הראשונים. תנא דרבנן).

 אדם). 
 . וזיתים וענבים ),יפון ושבולת שועלחיטים שעורים כוסמין ש(מיני תבואה  חמשתדהיינו   . 3
התרומות והמעשרות חוץ כל ש, כתב ב'דרך אמונה' (הל' תרומות ב,א, ס"ק א, על פי החזו"א), דקיימא לן כרוב הפוסקים, ולהלכה  . 4

אבל שמן שומשמין  ;דוקא שמן זית תורהושמן שחייב מהתורה. וגם אם הפריש לא חל מה .מדגן תירוש ויצהר הוא מדרבנן

(הל'  . ועיי"ש עוד בהרחבה, בשיטות נוספות בראשונים. מקורות: ראה רשימה ב'ציון ההלכה'לכו"ע מדרבנן ,ואגוזים ושאר שמנים

 . ז)- תרומות ב,א, ס"ק ו

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 י"ב| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

   ראש השנה לנדרים

  . ולנדרים לירקות ולמעשרות (באחד בתשרי ראש השנה): תנא (י"ב א')

, 'לשנה זו'ים עשר חודש מיום ליום. ואם אמר לשנה, מונה שנ (מנכסיו)המודר הנאה מחברו : תנו רבנן(י"ב ב') 

  רי, עלתה לו שנה. אלא בעשרים ותשעה באלול, כיון שהגיע יום אחד בתש (בשעת הנדר)אפילו לא עמד 

  ואימא ניסן! (ומקשה)

  .(ודרך בני אדם לקרוא לאחד בתשרי ראש השנה)בנדרים הלך אחר לשון בני אדם  (ומתרץ)

  הראשוניםשיטות 

 .(ג' א')אלתר כדאיתא בפ"ק דנדרים ניינו לומדין בל תאחר יש לו להתחיל מ, א"הריטבכתב  :לשנההנאה מחבירו המודר 

  .קה משום בל יחל וכן כל כיוצא בזהאינו לו ,ואם נהנה ממנו כמה שנים אח"כ מיד ,אבל מדין נדרו אינו כן

  שולחן ערוך

"ד, הלכות נדרים, סימן רכ) ו י )  

ָ   ו.  לּום ַהׁשּ ׁשְ ָנה זֹו, ָאסּור ַעד תַּ ָ ָנה, אֹו קֶֹדם ָלּה, ְוָאַמר: ׁשּ ָ תֹוְך ַהׁשּ ָנה זֹו מֹוִנים ָהָיה עֹוֵמד ּבְ ָנה. ְוׁשָ ָ יֹום רֹאׁש ַהׁשּ ר ּבְ ָנה ּוֻמתָּ

ר. ֵרי, ֻמתָּ ׁשְ יַע תִּ ִהּגִ יָון ׁשֶ ֱאלּול, ּכֵ ֲאִפּלּו ִאם עֹוֵמד בכ''ט ּבֶ ֵרי, ׁשֶ ׁשְ   ִמתִּ

ָנה, ְסָתם,ָאַמר: ׁשָ   ז.    ..ָאסּור ֵמֵעת ְלֵעת. ָנה ַאַחת, אֹו ׁשָ
( ז "ד, הלכות נדרים, סימן רי ו י )  

ּקֹוְר נָ   א.  אֹותֹו ָלׁשֹון ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ֶרְך אֹותֹו ָמקֹום ּבְ ל, ִאם ּדֶ ָ ֻבׁשּ ע ֵמַהּמְ ּבַ ל ֲאִפּלּו ְלָצִליַדר אֹו ִנׁשְ ָ לּוק, ֲהֵרי ֶזה  ִאין ְמֻבׁשּ ּוְלׁשָ

ַמִים ל ּבְ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ר ׁשֶ א ְלָבׂשָ ל ֶאּלָ ָ ם ִלְקרֹות ְמֻבׁשּ ְרּכָ ּכֹל. ְוִאם ֵאין ּדַ לּוק. ְוֵכן  ָאסּור ּבַ ָצִלי ּוְבׁשָ ר ּבְ ּוְבַתְבִלין, ֲהֵרי ֶזה ֻמתָּ

י ְטֶבְרָיא ְוַכּיוֹ  ַחּמֵ ל ּבְ ָ ֻבׁשּ ן ְוַהּמְ ן ְוַהְמֻטּגָ ָ ֵני ָהִעיר. ֵצא ָבהם, הֹוְלִכים ּבֹו ַאַחרַהְמֻעׁשּ ל ּבְ ׁשֹון ׁשֶ  ַהּלָ

  

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 י"ב| דף:  אפרק: 


