
 

 

  

  

  

   ירק אחר לקיטההמקור שהולכים ב

ְבַעת ָיִמים)רבי יוסי הגלילי אומר: " )1( :תניא(י"ד א')  ה ְלָך ׁשִ ֲעׂשֶ ּכֹת תַּ ְקֶבָך". (ַחג ַהסֻּ ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ  (דגן)מה גורן  1ּבְ

(עם יבול השנה ומתעשרין לשנה שעברה  (ומשום כך)דילין על מי שנה שעברה, מיוחדים שג (ענבים וזיתים)ויקב 

או ירקות שגדילין על יצ 3.מי שנה שעברה מתעשרין לשנה שעברה, אף כל שגדילין על )2שעברה, אם הביאו שליש

  .(בה הייתה לקיטתם)ומתעשרין לשנה הבאה  4ה,מי שנה הבא

ָך ִמגָּ  )2( ָאְסּפְ ְקֶבָך", מה גורן ויקב מיוחדין שגדילין על רוב מים רבי עקיבא אומר: "ּבְ (הם מי גשמים שרוב ְרְנָך ּוִמּיִ

ומתעשרין לשנה שעברה, אף כל שגדילין על רוב מים מתעשרין לשנה שעברה  זרעים גדילים על ידם, ומשום כך)

ן, שדולין שאובי(ואף על ים . יצאו ירקות שגדילין על כל מ(לכן פירות אילן הולכים אחר שנה שחנטו, שמגשמיה גדלו)

  ).(היא שנת לקיטתםומתעשרין לשנה הבאה  ומשום כך) ומשקין אותן תמיד,

  איכא בינייהו.  )6(שזרעו לירקופול המצרי  5מאי בינייהו? בצלים הסריסין (ומברר)

אש השנה שלושים יום לפני ר (לא השקה אותם)בצלים הסריסים ופול המצרי שמנע מהן מים  :(שביעית ב,ט)דתנן 

(שלא מנע מהם ואם לאו  7.ומותרין בשביעית (עם מעשרות השנה שעברה)מתעשרין לשעבר  (ונלקטו לאחר ראש השנה)

  (עם מעשרות שנת לקיטתם).אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה  יום לפני ראש השנה) 30מים 

  שיטות הראשונים

ַנע ֵמֶהן ַמִים , וכתב "דשביעית ןכסתם מתניתי הרמב"ם: פסק שמנע מהם מים בצלים הסריסים ּמָ ִריִסים ׁשֶ ָצִלים ַהסָּ ַהּבְ

ָנה  ָ לׁש עֹונֹות ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ ַנע ֵמֶהן ׁשָ ּמָ ַעל ׁשֶ ּבַ ּלַ ָנה, ְוׁשֶ ָ ים יֹום ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ לׁשִ חּות  -ׁשְ ָעַבר. ָמַנע ֵמֶהן ּפָ ִרין ְלׁשֶ ְ ִמְתַעׂשּ

אן  ִהְתִחי -ִמּכָ י ׁשֶ א.ַאף ַעל ּפִ ִרין ְלַהּבָ ְ ָנה, ִמְתַעׂשּ ָ ְצִרי ועוד כתב, " "לּו ִליַבׁש קֶֹדם רֹאׁש ַהׁשּ ִריִסים ּופֹול ַהּמִ ָצִלים ַהסָּ ַהּבְ

לׁשִ  ַנע ֵמֶהן ַמִים ׁשְ ּמָ ָנהׁשֶ ָ אן  -... ים יֹום קֶֹדם רֹאׁש ַהׁשּ חּות ִמּכָ ית; ּפָ ִ ׁשּ רֹות ׁשִ ְסִפיֵחי ׁשְ  -ֲהֵרי ֵאּלּו ִמּפֵ   9".8ִביִעיתֲהֵרי ֵהן ּכִ

                                                

 טז,יג.  , פר' ראה,דברים. 1
  . רש"י.ן, שמאותה שעה ראויה ליקצר בדוחקהרי שהלכה בהן אחר שנה שגדלו במימיה, שהבאת שליש שלהן היא גדילת. 2
  . רש"י.שהעלאת שרף האילן לפני חנטה הוא אחר חנטה, שכל גדילת פירותיו על ידי לכך הלכו באילן. 3
  . רש"י.י גוזזין אותה והיא חוזרת וגדילהוהיינו שנת לקיטתן, שהר. 4
הדומה לסריס, הוא מין בצל , ש(פיה"מ שביעית ב,ט)פירש  רמב"םהשאינם נעשים גדולים כשאר בצלים.  )זן בצליםפירש, ( רש"י. 5

 ר עקירתו מן הארץ, אינו מוציא עלים ירוקים, בניגוד לשאר בצלים.שלאח
 זרעו לזרע, קטנית הוא, ולא הלכו בו אלא אחר השרשה.   . דאי6
נמצאו גדילין על  ,שים יום לפני ראש השנהורבי יוסי הגלילי אית ליה הא מתניתין, דכיון דמנע מים של. בפירוש ראשון פירש רש"י, ד7

. ובפירוש שני פירש, דאתיא כרבי עקיבא. דכיון שמנע מהם גדילין על כל מים ומתעשרין להבא רבי עקיבא הריול .מי שנה שעברה

מים, הוקשו ונעשו כזרע, ושוב אין גדלים על כל מים, רק על מי גשמים. ולפירוש זה הסכימו תוספות, רז"ה, רשב"א וריטב"א, 

  ועוד. וראה להלן. 
הר"ש שאם התחיל לצמוח לפני שביעית אין בו משום  דעתי אבל לפ .ם כזמן לקיטתוק יש ספיחידביראזיל לשיטתו  ם"הרמב. 8

  שת שביעית. 'דרך אמונה' (שמיטה ויובל ד,יז, ס"ק קכג).בזה אלא לענין קדו פקא מינהאין נ ,חיןספי
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  אש השנה לאילנותר

  , כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמישה עשר בו. באחד בשבט ראש השנה לאילן: משנה (ב' א')

  ? בשבט) (נקבע בחמישה עשרמאי טעמא  (ומברר) (י"ד א')

(שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, ועלה אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: הואיל ויצאו רוב גשמי שנה 

עדיין רוב תקופת החורף לא (שבט"ו בשבט אע"פ שרוב תקופה מבחוץ  ,השרף באילנות, ומעתה מתחילים הפירות לחנוט)

  10עברה).

  הראשוניםשיטות 

לעניין בל א וערלה. 11,לענין מעשר הוא ראש השנה ו בשבט"טש, י"רש דעת :השנה לאילנות לעניין שביעיתראש 

 ,רבינו חננאל והערוךדעת ו 13.ם"הרמבנראה מדברי וכן  12ו בשבט."בתשרי, ולא בט אף באילנות שנה שלהןשביעית, 

  14ו בשבט בשביעית, מן הששית חשובין."קודם ט מה שחנטוו בשבט, ו"שגם לגבי שביעית ראש השנה הוא ט

                                                                                                                                                                         

ילי, וכסתם מתניתין. ר' . או שפירש כפירוש שני ברש"י, ופסק הלכה כרבי עקיבא מחבירו. או כפירוש ראשון, ופסק כרבי יוסי הגל9

'ליקוטי הלכות' ('עין משפט', אות ד). ור' בהרחבה 'דרך אמונה' (הל' מע"ש א,ט, ב'ביאור ההלכה', ד"ה הבצלים). וכתב ב'דרך 

נת אבל אחר שכבר הגיעו לעו ,מעשרותויש להסתפק אם דוקא שמנע מהם מים קודם שהגיעו לעונת האמונה' (ס"ק סח), 

. עיי"ש. מהני מניעת ההשקאה נת המעשרותשהגיעו לעואחר  לואו אפי ,כירק ואינם משתנים עוד ,דינםכבר הוקבע  המעשרות

  מקורות: רמב"ם (הל' מעשר שני א,ט; הל' שמיטה ד,יז). 
. כמפורש בפרק מאימתי מי"ז במרחשון עד סוף ניסן ,ומתענין בהם שירדו, זמן הגשמים המועיליןמצאנו  רוש,פי :רבינו חננאלביאר . 10

 ,וט"ו משבט ,וטבת ,וכסלו, ןבמרחשו י"זיצאו מימות הגשמים  ,דאמרי בט"ו בשבט ית הללהנה אליבא דב .מזכירין גבורות גשמים

ואף הנה יצאו רוב גשמי שנה זו.  .הרי ב' חדשים וחצי ,וניסן ,ואדר ,חצי שבטמים ונשארו מימות הגש .הרי ג' חדשים פחות ג' ימים

לא משגחינן בתקופה למימרא שעדיין רוב התקופה  ,שנשאר חצי שבט ואדר ומקצת מניסן ,על פי שרוב תקופת טבת עדיין מבחוץ

   .אלא מתעשר לשעבר ,של שנה הבאה היא
    ר.לעניין חישוב שנת המעשכן ו .לאחר שבט, שבאילן הולך אחר חנטה שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם שבט על שחנטו. 11
ט ב', דאתרוג הנלקט בתחילת שביעית קודם חג הסוכות, "וראיה לזה מהא דאמר, סוכה ל )ק יג"שביעית סי' ז, ס( א"החזוכתב ו. 12

אמר שם, של  בלולבוכן . בשבט מתעשר לשעבר ו"ג דלעניין מעשר, הנלקט קודם ט"אסור משום שביעית, דאזיל בתר לקיטה, אע

  ו בשבט אסור. "ט של שביעית קודםבל מראש השנה עד סוכות לא נגמר. אד ,י שם"שישית הנכנס בשביעית, וכמו שפירש רש
ין" ):הל' שמיטה ויובל ד,ט(לשונו זה . 13 ִמּטִ ְ ָנה ַלׁשּ ָ ֵרי רֹאׁש ַהׁשּ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ בּוָאה אֹו  ּבְ ִביִעית: ִאם ָהיּו תְּ ְ ְכְנסּו ַלׁשּ ּנִ ית ׁשֶ ִ ׁשּ רֹות ׁשִ ְוַלּיֹוְבלֹות. ּפֵ

רֹות ָהִאיָלןִקְטִנּיֹות אֹו  רֹות ּפֵ ַעׂשְ יעּו ְלעֹוַנת ַהּמַ ָנה, ְוִהּגִ ָ ִביִעית ֲהֵרי ֵהן ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמ  -  קֶֹדם ֹראׁש ַהׁשּ ְ ׁשּ אֹוֵסף אֹוָתן ּבַ י ׁשֶ ִרין, ְוַאף ַעל ּפִ תָּ

ָנה  ָ א ַאַחר רֹאׁש ַהׁשּ רֹות ֶאּלָ ַעׂשְ אּו ְלעֹוַנת ַהּמַ ָבר; ְוִאם לֹא ּבָ ית ְלָכל ּדָ ִ ׁשּ ֵפרֹות ׁשִ ִביִעית -ּכְ ֵפרֹות ׁשְ הל' מעשר (ם "הרמבוכתב  ".ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ר תְּ " )שני א,ב ָנה ְלַמְעׂשַ ָ ֵרי הּוא רֹאׁש ַהׁשּ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ֵריבּוָאה ְוִקְטִנּיֹות ִויָרקֹות, ּבְ ִתׁשְ ָנה' ְסָתם, הּוא ֶאָחד ּבְ ָ ּנֹאַמר 'רֹאׁש ַהׁשּ  "...ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

ודיע להציל מ'שהוא שכתב  )ף, קדושת האכילה, אות קמד"שער האותיות, אות הקו(ה "ואמנם ראה של. ש", עייא"ביאר החזווכן 

 ו בשבט לאילנות. ", פירושו ראש השנה שלהן, היינו ט), הל' טם"ברמב(האי ראש השנה ד, מהטעות'
ראש (בינו חננאל ר .)הל' שמיטה ויובל ד,ט(ם "מבר .)ה ומשני לולב"ט ב', ד"ה לאילן; סוכה ל"ראש השנה ב' א', ד(י "רש :מקורות. 14

  . )ערך 'בנות שבע'(רוך ע .)ו ב'"השנה ט
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  שולחן ערוך

"ד, הלכות תרומות ומע ו י   שרות, סימן שלא)(

ָ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 ֶעֶרב ט''.. .כב)(ּדְ ט ֶאְתרֹוג ּבְ ט ֶאְתרֹוג ַאֵחר ִלּקֵ ֶמׁש, ְוָחַזר ְוִלּקֵ ֶ א ַהׁשּ ּלֹא ּבָ ָבט ַעד ׁשֶ ׁשְ ּו ּבִ

בּוָא  רֹות תְּ ַעׂשְ ָנה ַלּמַ ָ ֵרי רֹאׁש ַהׁשּ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ֵני ׁשֶ ה ַעל ֶזה, ִמּפְ ֶמׁש, ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּזֶ ֶ ָאה ַהׁשּ ּבָ ֶ ה ְוִקְטִנּיֹות ִויָרקֹות, ְוט''ּו ִמׁשּ

ָבט רֹאׁש  ׁשְ ָ ּבִ רֹות ָהִאילָ ַהׁשּ   ן.ָנה ְלַמַעׂשְ
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