
 

 

  

  

  

  ראש השנה למעשר בהמה

(שאין מעשרים מן הנולדים בשנה זו, על הנולדים באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה  )1) (משנה:(המשך  ' א')ב(

  רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי. )2(. בחברתה)

  ש השנה למעשר בהמה. רבי מאיר אומר: באחד באלול רא :(בכורות נ"ז ב') דתנןמני? רבי מאיר היא,  ')ז' ב(

ֲעָמִקים ַיַעְטפּו "בזמן ש "ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן"אמר רבא: דכולי עלמא אלא (ושקיל וטרי במאי פליגי, ומסיק)  ' א')ח(

ר"באדר. והכא בהאי קרא קמיפלגי:  1,"ָבר ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ בשני מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד  2"ַעׂשּ

  מעשר דגן.

אף מעשר בהמה סמוך  3בר: מקיש מעשר בהמה למעשר דגן, מה מעשר דגן סמוך לגמרו עישורו,רבי מאיר ס

  4לגמרו עישורו.

אף  ,ורבי אלעזר ורבי שמעון סברי: מקיש מעשר בהמה למעשר דגן, מה מעשר דגן ראש השנה שלו תשרי

  י.מעשר בהמה ראש השנה שלו תשר

  שיטות הראשונים

שבאחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה,  5כרבי אלעזר ורבי שמעון, הרמב"ם: פסק מתי ראש השנה למעשר בהמה

ֱאלּול וכתב " ָעה ּבֶ ִרים ְוִתׁשְ ֵרי ַעד ֶעׂשְ ִתׁשְ ל ַהּנֹוָלִדים ֵמֶאָחד ּבְ ה ְטָלִאים  -ּכָ ָ ִרין ֵמֵאּלּו ַעל ֵאּלּו. נֹוְלדּו ֲחִמׁשּ ְ ִמְצָטְרִפין, ּוְמַעׂשּ

ֱאלּול ִרים ּבֶ ָעה ְוֶעׂשְ ִתׁשְ ֵרי ּבְ ִתׁשְ ֶאָחד ּבְ ה ּבְ ָ נראה שפסק כסתם משנה, כדעת רבי  הסמ"ג" ומדברי ֵאין ִמְצָטְרִפין. -, ַוֲחִמׁשּ

  6מאיר, שבאחד באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה.

  ראש השנה ליובלות

  .(לשנות יובל)ראש השנה ליובלות  ,באחד בתשרי: משנה(ב' א') 

ִרים  )ם הכיפורים(ביויובל בעשרה בתשרי  !יובלות באחד בתשרי הוא? (ומקשה)(ח' ב')  ּפֻ יֹום ַהּכִ   הוא, דכתיב "ּבְ

                                                
ירוּ תהילים סה,יד:   . 1  .ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ
ָנהדברים, פר' ראה, יד,כב:   . 2 ָנה ׁשָ ֶדה ׁשָ ָ בּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהׂשּ ל תְּ ר ֵאת ּכָ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ  .ַעׂשּ
, דכל ימות (לגמר מלאכת התבואה) וך לגמרו הוא) בברייתא, ותשרי סמ'א "בראש השנה למעשרות תשרי, דהכי תני ליה לקמן (י  . 3

 . רש"י.החמה מניחם ליבש בגרנות שבשדות
דהכי ילפינן מקרא. דכתיב לבשו דהיינו אחד באלול, שהבהמות יולדות באב (שהוא החודש החמישי מאדר) שאז נגמר עיבורן,   . 4

ליהם ומתעברות, בזמן שהעמקים יעטפו בר, דהיינו , אימתי לבשו כרים הצאן, כלומר שמתלבשות מהזכרים העולים עוגו'כרים 

 רבי עובדיה מברטנורא.באדר שהזריעה צומחת וניכרת יפה. ויולדות באב, דזמן עיבורה של בהמה דקה ה' חדשים. 
דאמרו שם אח"כ כל הנולדים מאחד  (בכורות נ"ז ב') דהוי מחלוקת ואח"כ סתם במשנה ,ועוד (לעומת רבי מאיר). דהם רבים  . 5

  בי שמעון. לחם משנה.אלעזר ור ביוהך אתיא כר ,תשרי עד כ"ט באלול הרי אלו מצטרפיןב
  מקורות: רמב"ם (הל' בכורות ז,ו). סמ"ג (עשין ריב).   . 6

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 'ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

ֲעִבירּו ׁשֹוָפר"    !תַּ

  הא מני, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא הוא. (ומתרץ)

ָנה" מה תלמוד לומר : דתניא ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ רת שופר תרועה (מכיוון שאמר שבע שבתות שנים והעב"ְוִקּדַ

ִרים בחודש השביעי, יודע אני שהיא שנת החמישים) ּפֻ יֹום ַהּכִ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר)? לפי שנאמר "ּבְ ", יכול לא תהא מתקדשת (תַּ

ים". מלמד שמתקדשת והולכת  ?אלא מיום הכפורים ואילך (שנת היובל) ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ תלמוד לומר "ְוִקּדַ

  .שרי)(מאחד בתמתחילתה 

ולא  7מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של ריב"ב: מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרין לבתיהן

(אם רצה לשים עטרה בראשו כדרך בני אלא אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהן  8משתעבדין לאדוניהם,

  ושדות חוזרות לבעליהן. ,ים לבתיהןכיון שהגיע יום הכיפורים תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבד 9.חורין)

  11ואי אתה מקדש חודשים. 10ורבנן, שנים אתה מקדש,

ָנה)"יֹוֵבל ִהוא : אידךתניא  ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ים", יכול (ׁשְ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ תֶּ ׁשְ ", מה תלמוד לומר? לפי שנאמר "ְוִקּדַ

(אחר ראש השנה, ך מתקדשת והולכת בסופה , כ(מראש השנה שבתחילתה)כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה 

, שהרי מוסיפין מחול על קודש. (אם משמרים אותה בתוך שנה שלאחריה). ואל תתמה ותימשך קדושתה עד יוה"כ)

ָנה", שנת החמישים  ִהואתלמוד לומר "יֹוֵבל  ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ (שום חלק אתה מקדש, ואי אתה מקדש  (בלבד)ׁשְ

 . (להיות כיובל)אחת שנת החמישים ו מתוך)

ם" שתתקדש מתחילתה, ולא איצטריך "היא" למעט סופה, דורשים כך)ורבנן (ט' א')  תֶּ ׁשְ שנת חמישים  (שלא לומדים מ"ְוִקּדַ

. לאפוקי מדרבי (של המחזור הבא)שנת חמישים ואחת (אותה גם כ), ואי אתה מונה (אותה למחזור קודם)אתה מונה 

  . (שהיא גם שנה ראשונה של המחזור הבא)לה לכאן ולכאן שנת חמישים עו :יהודה, דאמר

  שיטות הראשונים

יב"ב, ששנת היובל מתקדשת רבי ישמעאל בנו של רכסתם משנה, וכ הרמב"ם: פסק ממתי מתקדשת שנת היובל

   13ומראש השנה אין משתעבדין, אבל עדיין אין חוזרין. 12מתחילתה.

                                                
 . רש"י.דכתיב תעבירו שופר והדר וקראתם דרור  . 7
 וקדשתם את שנת החמישים. רש"י.דכתיב   . 8
 ,והעבדים לא היו כורכין סודר ';ברוך עוטר ישראל בתפארה'רך סודר על ראשו מברך מפני שהכו, הירושלמיכתב בשם  והמאירי  . 9

 .וזהו שאמרו ועטרותיהם בראשיהם .וכשהגיע זמן היובל היו כורכין ומברכין .מפני שהוא סימן לחרות
  . רש"י.כששנת היובל נכנסה, מצוה על בית דין לומר: מקודשת השנה  . 10
אין מקדשין אותו, ויליף  ,): בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו'א "דדאמר לקמן בפרק שני (ככרבי אלעזר ברבי שמעון,   . 11

  . רש"י.טעמא מהכא
הגמרא מבארת, ורבנן, שנים אתה מקדש ואי אתה מקדש חודשים. והנה, זו דעת רבי אלעזר ברבי שמעון (לקמן כ"ד א'), וידוע   . 12

  כרבי ישמעאל. 'ליקוטי הלכות'. דשם לא פסקינן כוותיה בזה, וממילא הלכה

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 'ח| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

ּפּוִרים לֹא ָהיּו ֲעָבִדים ִנְפָטִרים " הרמב"ם: כתב שנת היובל מראש השנה עד יום הכיפורים ָנה ְוַעד יֹום ַהּכִ ָ ֵמרֹאׁש ַהׁשּ

דֹות חֹוְזרֹות ְלַבְעֵליֶהן ָ ִדין ַלֲאדֹוֵניֶהם, ְולֹא ַהׂשּ ְעּבְ תַּ יֶהם ְולֹא ִמׁשְ דמכל מקום איסור עבודת הקרקע  הר"ןוכתב  14..."ְלָבתֵּ

  15הוא מראש השנה.

ְנַין "וכתב, כרבנן דפליגי אדרבי יהודה,  ם"הרמבפסק  :היובל האם עולה למניין השניםשנת  ַנת יֹוֵבל ֵאיָנּה עֹוָלה ִמּמִ ׁשְ

ִעים  ע ְוַאְרּבָ ׁשַ ַנת תֵּ א ׁשְ בּוַע, ֶאּלָ ָ ֵני ַהׁשּ ים ׁשְ  -ׁשְ ִ ַנת ֲחִמׁשּ ה; ּוׁשְ ים  -ִמּטָ ִ ַנת ַאַחת ַוֲחִמׁשּ בּוַע.  -יֹוֵבל; ּוׁשְ ָ ׁשּ ּלַ ִנים ׁשֶ ׁש ׁשָ ת ׁשֵ ִחּלַ תְּ

ָכל יֹוֵבל ְויֹוֵבל. תבו וכ 17שהלכה כרבי יהודה, דאמר שנת החמישים עולה לכאן ולכאן. ש"ראו פות,וסתודעת  16"ְוֵכן ּבְ

 18.התרומהכן גם בשם ספר  תוספות

  

  

                                                                                                                                                                         
ושמא (ראה להלן), שהטעם משום שתקיעת שופר מעכבת  ש אומרים (טורי אבן)וי .דהא כתיב תעבירו שופר והדר וקראתם דרור  . 13

אבל  .חל יובל אש השנהשמא יתקעו בשופר ויתברר למפרע שמר ,לכן אין משעבדין מעתה ,לא יתקעו בשופר ולא יהא יובל כלל

. דרך אמונה (ס"ק עו). ועיי"ש בציון ההלכה (ס"ק צב) שכתב שייתכן שאז יצטרכו ויחזרו לעבדותן ,רין שמא לא יתקעואין חוז

  להחזיר דמי בטלנותן באלו עשרה הימים. וצ"ע. מקורות: רמב"ם (הל' שמיטה ויובל י,יד). 
אלא  (מהטעם שהוזכר לעיל בשם הטורי אבן), אין הלוקח אוכל הפירות כל מקוםדמוכתב ב'דרך אמונה' (ס"ק עז), דנראה   . 14

   .יתנו את הפירות למוכר ,ואם יתקעו בשופר ביוה"כ ,משלשין את הפירות
אבל הזוכה אין יכול  ,ושמא הוא חייב להפקיר מספקוכתב ב'דרך אמונה', וצ"ע אם הפירות הפקר. וכתב ב'ציון ההלכה' (ס"ק צה),   . 15

. מקורות: רמב"ם (הל' שמיטה ויובל י,יד). ר"ן (חידושיו ח' ב', וצ"ע .יתברר שאין יובל יחזיר ואם ,ואולי יכול ליטלו .ליטלו מספק

  ד"ה מכאן). 
אֹוִנים ָאְמרוּ ֲאָבל ' :ם"כתב הרמב )הל' ה(מיניה ולעיל   . 16 ל ַהּגְ ָנה  ּכָ ְבִעים ׁשָ ִ אֹוָתן ַהׁשּ ּלֹא ָמנּו ּבְ י ִאיׁש, ׁשֶ יֵדיֶהם ִאיׁש ִמּפִ סֶֹרת ִהיא ּבִ ּמָ ׁשֶ

ִני  ִית ׁשֵ ִית ִראׁשֹון ּוִבְנַין ּבַ ן ּבַ ין ֻחְרּבַ ּבֵ לֹא יֹוֵבלׁשֶ ְלַבד, ּבְ ִמּטֹות ּבִ א ׁשְ ַאֲחרֹוָנהֶאּלָ ָחַרב ּבָ ֶ א ; ְוֵכן ִמׁשּ ים, ֶאּלָ ִ ַנת ֲחִמׁשּ ַבע , לֹא ָמנּו ׁשְ ַבע ׁשֶ ׁשֶ

ן ַנת ַהֻחְרּבָ ת ׁשְ ִחּלַ ְלַבד ִמתְּ ָלה.ּבִ הּוא ַקּבָ ּבֹון ֶזה, ׁשֶ ִפי ֶחׁשְ ְלמּוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ   להלן. וראה  '. ְוֵכן עֹוֶלה ִמתַּ
ב סובר כרבי "כלומר רבי ישמעאל בנו של ריב( דפליג ארבנן דפליגי על רבי יהודהדסתם מתניתין דהכא אוקמא כרבי ישמעאל   . 17

  .)ה שנת"ד י,ז, ב'דרך אמונה', ביאור ההלכה,אה ור( ש עוד"עייוספות. ת .)יהודה
 ,מן הזה, כנזכר לעיל, הלכה הולא בז ,רק בזמן שנהג יובל ,בזה פקא מינהואין נ, )ק מ"שמיטה ויובל י,ז, ס(ב'דרך אמונה' וכתב   . 18

. )האי מאןה "ה ולאפוקי; עבודה זרה ט' ב', ד"ראש השנה ט' א', ד(תוספות . )הל' שמיטה ויובל י,ז(ם "רמב :מקורות. לפי הגאונים

  . )עבודה זרה א,ז(ש "רא. )הלכות עבודה זרה, סי' קלה(התרומה ספר 

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 'ח | דף: אפרק: 


