
 

 

  

  

  

   ליבולים שוניםשנת המעשר 

. (אחר שנת צמיחתו הוא מתעשר, ולא אחר שנת לקיטתו)משתצמח  (מין תבלין)התלתן  :(מעשרות א,ג)התם נן ת(י"ב ב') 

   1.(מתעשרים אחר שנה שהגיעו בו לשליש בישולם, אם שניה אם שלישית)והזיתים, משיביאו שליש  (דגן ותירוש)התבואה 

  ).2ה אם נזרע(משיהיה זרעה ראוי לצמיחמאי משתצמח, משתצמח לזרעים  (ומבאר)

  3מנא הני מילי?

בּוָא "רבי יונתן בן יוסף אומר:  :כדתניא(ומסיק) ') א(י"ג  ת ֶאת ַהתְּ ִניםְוָעׂשָ ָ לֹׁש ַהׁשּ לֹׁש 'אל תקרי  4,"ה ִלׁשְ אלא ' ִלׁשְ

  לשליש.

ִמיִנת ַוֲאַכְלתֶּ "כתיב קרא אחרינא: והא מיבעי ליה לגופיה! (י"ג ב')  ְ ָנה ַהׁשּ ָ ם ֵאת ַהׁשּ בּוָאה יָ ּוְזַרְעתֶּ ן ַעד ם ִמן ַהתְּ ׁשָ

יִעת ׁשִ ָנה ַהתְּ ָ   ".ַהׁשּ

שהשרישו לפני ראש השנה  )5הן מיני קטניות(, והשומשומין (פרג)האורז, והדוחן, והפרגין : (שביעית ב,ז)התם תנן 

(אם השרישו ערב שביעית , ומותרין בשביעית מעשרות שנה שעברה)ב(, מתעשרין לשעבר (ונלקטו לאחר ראש השנה)

(בשנת לקיטתם. שהולכים בקטניות אחר אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה , . ואם לאו)אש השנהלפני ר

  .השרשה)

(אלו הני  6וזיתים בתר שליש. ירק בתר לקיטה. (דגן וענבים)אמר רבה: אמור רבנן אילן בתר חנטה, תבואה 

  ?כמאן שוינהו רבנן הקטניות, שהולכים בהם אחר השרשה)

    7.אזלי רבנן בתר השרשה, מתוך שעשויין פרכין פרכין :המר רבהדר א

  על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבו!  בכרי)(ונמצא תורם מן החדש שבו  8,אביי: ויצבור גורנו לתוכו "לא

                                                

  . ובזה הם שווים. אמנם בזה הם שונים, שבדגן ראש השנה הוא אחד בתשרי, ובפירות האילן, ט"ו בשבט  . 1
 פירוש רבנו חננאל. וכן פירש הרמב"ם.    . 2
תר לקיטה, ואילן דאזיל בנן בדאילו ירק דאזיל ביה ר ., ומנלן דבתר שליש אזליאתבואה ואזיתים קאי, דמעשר דידהו דאורייתא  . 3

משום דגייזו ליה כל שעתא  ,ירק) מפרש בהו טעמייהו: 'א "דולקמן (י .בהו מנלן מעשר דידהו מדרבנן, ולא מבעיא ,בתר חנטה

, שעל ידי שרף שבא באילן גדל על מי שנה שחנט בה ,אילן. אזיל ביה בתר לקיטה ,וגדל על מי גשמים של שנת לקיטתווהדר צמח, 

 . רש"י.עולה ונכנס בפרי תמיד, וממנו גדלחנטה פירותיו חונטין ובו נגמרין, ששרף האילן לפני 
ת ֶאת הַ ויקרא, פר' בהר, כה,כא:   . 4 ית ְוָעׂשָ ִ ׁשּ ִ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ ִניםְוִצּוִ ָ לֹׁש ַהׁשּ בּוָאה ִלׁשְ   .תְּ
ְר זה לשון הרמב"ם (הל' כלאים א,ח) "  . 5 ה ֲחָלִקים:עֹוִנין ַהּזֵ לׁשָ ֱאָכל ...  ֶנֱחָלִקין ִלׁשְ ל ֵזְרעֹון ַהּנֶ ְקָרא 'ִקְטִנּיֹות', ְוֵהם ּכָ ִני ֵמֶהן הּוא ַהּנִ ֵ ְוַהׁשּ

ָרִגי ִמים ְוַהּפְ ְמׁשְ ֻ ים ְוַהּדַֹחן ְוָהאֶֹרז ְוַהׁשּ גֹון ַהּפֹול ְוָהֲאפּוִנים ְוָהֲעָדׁשִ בּוָאה, ּכְ ֶהן.ן ְוהַ ָלָאָדם חּוץ ִמן ַהתְּ ִפיר ְוַכּיֹוֵצא ּבָ  "סָּ
 ,אבל ירק כל זמן שמוסיפין בו מים הוא גדל והולך .משום דבאילנות החנטה גורמת להן ליגדלהטעם שבירק הולכים אחר לקיטה,   . 6

  . וראה להלן בהרחבה.ולכן עיקרו הלקיטה ם,ממים שאובי לוואפי
יום לוקטים ומפרכים מעט, ולמחר מעט, ואם נלך אחר לקיטה נמצאו מתוך שגורנם עשוי מעט מעט, שאין נלקטים כאחד, אלא ה  . 7

ומעשר פירות . ןאות ןשבשנה אחת משרשת כל השדה, שהרי בבת אחת זורעי. אזלי רבנן בתר השרשה ,ישן מעורבים יחדחדש ו

 .ירש"על פי האילן וקטניות וירק, מדרבנן הם, ויכולת ביד החכמים לקבוע זמן לפי דעתם לכל אחד ואחד. 

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



 

 

  

  

  

 ןרכ(מין קטנית, ודרבי יוסי בן כיפר אמר משום רבי שמעון שזורי: פול המצרי  :(שסומכים על בילה)תניא מי לא 

תורת קטניות עליו ומתעשר אחר השרשה) , זרעו מתעשר אחר לקיטה. והזורע לאכול את, לירק ולזרע. והזורע לירק ןלזורע

מקצתו השריש לפני ראש השנה ומקצתו השריש לאחר ראש השנה, אין תורמין  (לאכול זירעוניו)שזרעו לזרע 

כיצד הוא ולא מן הישן על החדש.  ,על הישן ומעשרין מזה על זה, לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש

  ונמצא תורם מן החדש שבו על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבו.  9,עושה? צובר גורנו לתוכו

בילה, ורבנן סברי אין  (לסמוך על)שזורי סבר יש  בי שמעון: רבי שמעון שזורי קאמרת? ר(רבה לאביי)אמר ליה 

  10.בילה

  . (שיש בילה) שזורי בי שמעוןכרבי יוסי בן כיפר שאמר משום ר אמר שמואל: הלכה אמר רבי יצחק בר נחמני

(שכן דבר לח נבלל יפה. מתקיף לה רבי זירא: ומי אמר שמואל הכי?! והאמר שמואל: לכל אין בילה חוץ מיין ושמן 

  . אבל יבש, אין סומכים בו על בילה)

   11.ריחר גמר פהא דאמר שמואל: הכל הולך א (לרבי זירא)אשתמיטתיה 

  שיטות הראשונים

 ,, שחנטה באילנות, הוא עונת המעשרות, דהיינו הבאת שלישהרמב"םדעת : אילן בתר חנטה, תבואה וזיתים בתר שליש

, שחנטה הוא , ומאירירא"שר"ש, ודעת וכן בתבואה וקטניות, הבאת שליש הוא עונת המעשרות שלהן.  12ברוב האילנות.

 14.כרמב"םפסק  והשו"ע 13רח בעודו בוסר.הפ בכל האילנות מיד שנופל

ָהאֶֹרז " . וכתבדהכל הולך אחר גמר פרי, ולא בתר השרשה ,פסק כמסקנת שמואל הרמב"ם: הכל הולך אחר גמר פרי

ִמין  ְמׁשְ ֻ ָרִגין ְוַהׁשּ ֶהן ֶא  -ְוַהּדַֹחן ְוַהּפְ ָנה, ֵאין הֹוְלִכין ּבָ ָ ִריׁשּו קֶֹדם רֹאׁש ַהׁשּ ִהׁשְ י ׁשֶ ִרין ַאף ַעל ּפִ ְ ִרי, ּוִמְתַעׂשּ ַמר ַהּפְ א ַאַחר ּגְ ּלָ

ְצִרי  א; ְוֵכן ּפֹול ַהּמִ ְרנֹו ְלתֹוכֹו,  -ְלַהּבָ ָנה, צֹוֵבר ּגָ ָ ָנה ּוִמְקָצתֹו ְלַאַחר רֹאׁש ַהׁשּ ָ ִריׁש ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ְקָצתֹו ִהׁשְ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ַהּכֹל ֶאָחד; ׁשֶ ר ִמן ַהּכֹל ּכְ ֵ ִרי. ְותֹוֵרם ּוְמַעׂשּ ַמר ַהּפְ אמאי בעינן אם הכל הולך אחר גמר הפרי , הראב"דוהקשה " הֹוֵלְך ַאַחר ּגְ

  15קיי"ל דאין בילה אלא ליין ושמן. צבור גרנו לתוכו, דהאשי

                                                                                                                                                                         

מה בכך אם ישן וחדש מעורבים, יצבור כל גורנו באמצעיתו, שיהא הכל נבלל יחד יפה, ונמצא כשיתרום ויעשר יהא במעשר מן   . 8

 .רש"י. על פי שבגורן כמו שהוא בתערובת החדש וישן
 .רש"י. , שיהא כולו כאחדרנו לאמצע הגורןיבלול אותו יפה לאחר שנתן מן הראשון בזוית זו, ומן השני בזוית זו, יחזור ויצב  . 9

 .רש"י. של מעשר מן החדש או רובו מן הישןלא נבלל יפה, ורובו  אין סומכין על כך, שיש לומר. 10
דאלו רבי שמעון שזורי  .לא מטעמיה דאמר ,מר שמואל הלכה כרבי שמעון שזוריוכי א .ף הקטניות לא הלכו בהן אחר השרשהוא. 11

 .רש"י. שגדל ונגמר אחר ראש השנהום דכוליה חדש הוא, טעמיה משום בילה, וטעמא דשמואל מש
 . )ב,ה שר שנירמב"ם הל' מע( חוץ מתפוחים ואתרוגים שעונת המעשרות שלהן הוא מיד שנעשה עגול בעודו סמדר. 12
טה שהוא קודם והוא שאמרו אילן שחנטו פירותיו שהדבר מוכיח שעל הפרי עצמו הוא אומר כן. מאירי. והוסיף, דיש מפרשים בענין חנ. 13

 שיצא הפרי כלל אלא שיצא מה שהוא כעין פרחים.
מאירי (ב' ). ולא מצאתי מקורו רא"ש (הו"ד ב'דרך אמונה'. ר"ש (שביעית ב,ז). (הל' מעשר שני א,ב). יו"ד שלא,קכה. מקורות: רמב"ם 14

  , כדעתם. יז,כג) , פר' קורח,רש"י על התורה (במדברוכן ר'  ).א', ד"ה באחד בשבט
  .), ושם השגת הראב"ד; הל' שמיטה ויובל ד,יא, והלכה יג(הל' מעשר שני א,חות: רמב"ם . מקור15

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



 

 

  

  

  

  

א נלקט עד שלישית, דינו , שאפילו נגמר לגמרי בשניה, כיון של, ראב"ד, ורמב"ןרמב"ם דעת: ירק בתר לקיטה

, שאם נגמרו לגמרי בשניה, ואין משביחין עוד אם יישארו בקרקע, הוי כנגמר ראשוניםועוד  תוספותודעת  16כשלישית.

  17.כרמב"םפסק  והשו"עאע"פ שלא ליקטן עד שנה שאחריה.  ,פריין, ומתעשר כשנה שנגמרו

  שולחן ערוך

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

ָנה לְ קכה ָ ֵרי הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ר ָהִאיָלנֹות. . ּבְ ָנה ְלַמֲעׂשַ ָ ָבט, הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ׁשְ בּוָאה ְוִקְטִנּיֹות ִויָרקֹות. ּוְבט''ּו ּבִ ר תְּ ַמֲעׂשַ

י  ית, ַאף ַעל ּפִ ִליׁשִ ל ׁשְ ָנה ׁשֶ ָ רֹות ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ַעׂשְ יעּו ְלעֹוַנת ַהּמַ ִהּגִ בּוָאה ְוִקְטִנּיֹות ׁשֶ יַצד, תְּ ְגְמרּו ְוֶנֶא ּכֵ ּנִ ְספּו ׁשֶ

רֹות קֶֹדם ט''ּו בִּ  ַעׂשְ אּו ְלעֹוַנת ַהּמַ ּבָ רֹות ָהִאיָלן ׁשֶ ִני. ְוֵכן ּפֵ ר ׁשֵ ין ֵמֶהן ַמֲעׂשֵ ית, ַמְפִריׁשִ ִליׁשִ ְ ׁשּ ית, ַאף ַעל ּבַ ִליׁשִ ל ׁשְ ָבט ׁשֶ ׁשְ

עָ  ִרין ְלׁשֶ ְ ית, ִמְתַעׂשּ ִליׁשִ ָנה ׁשְ סֹוף ׁשָ ְך ּבְ ְגְמרּו ְוֶנֶאְספּו ַאַחר ּכָ ּנִ י ׁשֶ אּו ְלעֹוַנת ּפִ ִני. ְוֵכן ִאם ּבָ ר ׁשֵ ין ֵמֶהם ַמֲעׂשֵ ַבר ּוַמְפִריׁשִ

ין ֵמֶהם  ְרִביִעית, ַמְפִריׁשִ ְגְמרּו ְוֶנֶאְספּו ּבָ ּנִ י ׁשֶ ל ְרִביִעית, ַאף ַעל ּפִ ָבט ׁשֶ ׁשְ רֹות קֶֹדם ט''ּו ּבִ ַעׂשְ אּו ַהּמַ ר ָעִני. ְוִאם ּבָ ַמֲעׂשֵ

רֹות ַאַחר ט'' ַעׂשְ א.ְלעֹוַנת ַהּמַ ִרין ְלַהּבָ ְ ָבט, ִמְתַעׂשּ ׁשְ   ּו ּבִ

ַעתקכו.  ׁשְ ָרק, ּבִ ַעׂשְ  ַהּיָ א ְלעֹוַנת ַהּמַ ּבָ י ׁשֶ ית, ַאף ַעל ּפִ ִליׁשִ ל ׁשְ ָנה ׁשֶ ָ יֹום רֹאׁש ַהׁשּ יַצד, ִאם ִנְלַקט ּבְ ּורֹו, ּכֵ רֹות ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ

ר ָענִ  ּנּו ַמֲעׂשַ ין ִמּמֶ ה, ַמְפִריׁשִ ִנּיָ ְ ׁשּ ִניי. ְוִאם ִנְלַקט בָּ ְוִנְגַמר ּבַ ר ׁשֵ   ... ְרִביִעית, ַמֲעׂשֵ

  

                                                

  אא"כ יבשו הן ועוקציהן בשניה, באופן שאין חיבורן חיבור, דאז הוי כנלקטו כבר.. 16
 שר שנימע הנות שיהיראוי להת כי האי גוונא,ב כל מקוםומ. וכתב, ), ס"ק לג(הל' מעשר שני א,ד. יו"ד שלא,קכו. ע"פ 'דרך אמונה' 17

  . מקורות: ר' 'דרך אמונה'.יש להקל מספק ,ל לענין לתת לענייםאב .או מעשר עני אם צריך ,אם צריך

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


