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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

בית הוראה למצוות הארץ

בית הוראה למצוות הארץ
ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"ל

בחסדי השי"ת בית המדרש משמש כתובת לקבל מענה לשאלות הלכתיות ומעשיות 
הלכתיות בנושאי מצוות הארץ. הפניות מגיעות מהציבור הרחב – המבקש לידע את 
המעשה אשר יעשון. במסגרת זו ניתן להתקשר לבית המדרש )6488888 - 02 שלוחה 
31( ולקבל מענה ככל שיש בידינו. וב"ה בשנת השמיטה היו אלפי פניות וזאת בנוסף 
לשאלות שהגיעו בדרכים נוספות. גם ניתן לקבל מענה בשפה האנגלית מאחד מרבני 

בית ההוראה.

בנסיון להרחיב ולשפר את המענה ההלכתי הוקם בית הוראה ע"ש הרב רבי ש.א. 
הכשרות  לחיזוק  ולמאבק  כשרות  לשמירת  היסוד  ממניחי  שהיה  זצ"ל  רוזנברג 
בארה"ב )ועוד חזון למועד לתאר דמותו של מי שמסר עצמו להעמיד הדת על תילה( 

.).o.u(  .כשהוא היה הרב והמנהל בארגון הכשרות של האו.יו

מידי גליון של הליכות שדה נפרסם אי"ה כמה מן השאלות שהגיעו לבית ההוראה עם 
התשובה. 

ויה"ר שלא ניכשל בדבר הלכה.

לחבר בית מדרשנו 

הרה"ג יהושע אידלשטיין שליט"א
ולכל משפחתו

תנחומינו על פטירת האב 

הרה"ג ר' ברוך בן ציון אידלשטיין  זצ"ל
היה מזכה הרבים בחינוך ובכשרות שנים רבות

 וקירב רבים לעבודת ה'

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
ולא תוסיפו לדאבה

אברכי בית המדרש
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

בית הוראה למצוות הארץ

בית המדרש להלכה בהתישבות - אמונת אי"ש*
ע"ש מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

בית הוראה למצוות הארץ 
 ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל

 

בברכה
מזכירות בית ההוראה

א. ביעור בירקות - שנלקטו בשביעית
לדעת מרן החזו"א יבול נכרי חייב בביעור וישנם מינים של ירקות שנלקטו בשביעית וחלף 
כבר מועד הביעור הסופי )כגון מלפפון( וישנם מינים שבתקופה הקרובה יגיע מועד הביעור 
הסופי )כגון: פלפל, גמבה(, ולכן תוצרת ירקות של בתי חרושת )שימורים, קפואים, מפעלי 
סלטים( מיבול נכרי של השנה השביעית חייבים לבערם לפי זמן הביעור, ולדעת מרן החזו"א 

כשחלף זמן הביעור ולא ביערם - אסורה התוצרת באכילה.
ב. פרחי נוי

מכיון שרבו הפונים בשאלות אודות קניית פרחים בתקופה זו, ננסה להבהיר את הדברים.
1. מירב פרחי הנוי אין בהם קדושת שביעית ומשום כך רבו הדעות שאין בהם איסור ספיחין 
)ראה משפטי ארץ שביעית פ"א סעיף יח-יט ופי"ד סעיף ב ובשו"ת ישא יוסף שביעית סי' נ(. 
ההכשר על פרחים בשביעית היה פיקוח שלא יבוצעו מלאכות אסורות וכ"ש שלא יזרעו או 

ישתלו ח"ו בשביעית.
שמענו ממרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כי בדברים שאינם מיועדים לאכילה ראוי לכל 
הדעות )אף אותם שמקילים באיסור נעבד( להחמיר ולא להינות מפרחים שנעבדו באיסור, 

ובפרט אם הם נזרעו בשביעית. 
לצערינו פרחים עונתיים המגיעים בתקופה זו לשווקים נזרעו או נשתלו בשנת השמיטה ה"י, 

וברוב המינים יגיעו פרחים עונתיים חדשים בחודש טבת, להלן רשימה חלקית.
2. כלנית )עד טבת תשע"ו( 1. איקסיה )עד שבט תשע"ו(  
4. נרקיס )עד טבת תשע"ו( 3. נץ החלב )עד אדר א' תשע"ו(  

6. קורקומה )עד אדר א' תשע"ו( 5. סייפן )עד טבת תשע"ו(   
7. קיפודן )עד אדר א' תשע"ו(

2. להלן רשימה )חלקית( של זני פרחים שיש צדדים להתיר להשתמש בהם )להלן בסוגרים 
מבואר טעם הדבר( ומי שצריך להשתמש בפרחים ינהג בזה עפ"י הוראת רבותיו.

1. ורדים )הרוב מרב שנתי, גדל במצע מנותק בחממות(.
2. גבסנית )רוב רב שנתי(.

3. גרברה )בחורף ע"ו רוב הפרחים משתילת שישית(.
4.צמחי עלים - ירק לקישוט )הרוב רב שנתי(.

ג. זרעים ופקעות המיועדים לגינות נוי;
צבעונים  של  פקעות  חמניות(.  )למעט  מחו"ל  ככולם  רובם  נוי  לפרחי  הנמכרים  הזרעים 
וניתן להשתמש בהם בלא חשש, לעומת זאת רקפות )בר(, נוריות, כלניות  מקורם מחו"ל, 

ונרקיסים - רובם מהארץ.

* פורסם בתחילת חודש חשון
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

ביעור ירקות במוצאי שביעית/ הרב אפרתיביעור ירקות במוצאי שביעית/ הרב אפרתי

בענין זמן הביעור בירקות במוצאי שביעית
הרב יוסף אפרתי - ראש בית המדרש

הקדמה

א. חכמים אסרו משום ספיחין ירק שנלקט בתחילת שמינית עד זמן שיעשה כיו"ב או 
חנוכה מחשש שמא ילקוט בשביעית ויטמין לשמינית. 

ב. החזו"א שביעית סי' ט, יג כתב "ואפשר דאפילו בדבר שאין זורעין רוב בני אדם או 
בשדה ניר שאין בהם משום איסור ספיחין כמש"כ הר"מ פ"ד, יש בנלקט בשמינית דין 
שביעית לענין סחורה וביעור, ואין איסור זה אלא עד שיעשה כיו"ב" ובהמשך ס"ק יז 
בדינים העולים כתב "הגדל ביד נכרי או בד' שדות וכו' מ"מ נוהג בהם קדו"ש ביוצאים 

לשמינית עד שיעשה כיו"ב או עד חנוכה, ואם הגיע זמן הביעור קדם חייב לבערן".

ירק  על  מציל  אינו  לקרקע,  מחובר  כשהוא  לשמינית  ויוצא  בשביעית  שגדל  ירק  ג. 
שביעית שנלקט בשביעית, שהרי אין בו קדו"ש ואין חייב להפקירם דדין הפקר שנוהג 

במחובר לא שייך למגזר בירק בשמינית עי' חזו"א שם.

ד. ירק שעונת הקטיף שלו נגמרה, לדוגמא בא' חשון, זמן הביעור שלו יהיה ז' חשון. 
ואולי קודם, דאז נגמר וכלה הירק הזה בשדה ובאם נמצא ירק כזה מחובר לקרקע 
אינו מציל מביעור, וכמבואר לעיל סעיף ג. ]אכן אין ידוע על ירק שגמר העונה שלו 

בתקופה של חשון[.

בס"ד, חשון תשע"ו

לכבוד מרן רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א

אחדשכהד"ג בכה"ר,

הואיל והדבר נוגע למכתב שקבלנו בעבר בענין ביעור ממרן רבינו הגר"ח שליט"א הנני 
לבקשו להשיבני דבר – 

הנה יסוד הדברים, הכרעת מרן החזו"א )סי' ט סקי"ז( שירק הנלקט בשדות נכרים 
לפני המועד של עשה כיוצא בו או חנוכה יש בו קדושת שביעית  והוסיף מרן החזו"א 
"ואם הגיע זמן הביעור קודם זמנים אלו חייב לבערן". אלא דהנידון הוא אימתי חל 
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

ביעור ירקות במוצאי שביעית/ הרב אפרתיביעור ירקות במוצאי שביעית/ הרב אפרתי

יוסף )שביעית סי' קט וסק"ד( הבאנו דעת  מועד הביעור בירקות אלו, בשו"ת ישא 
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שאף לדעת החזו"א הדברים אמורים רק בירק שנלקט 
כולו מהשדות, אבל אם יש עדין ירקות אפילו מחוברים הם מצילים על הירק הנלקט 
כי לדעת מרן החזו"א מכיון שהירק שמחובר הגיע לעוה"מ  יש הסבורים  יעו"ש.   –

בשביעית הרי הוא מציל על זמן הביעור.

נכרי  מיבול  הטריים  הירקות   – שעשינו  מעשית  בדיקה  לאחר  הנ"ל  עפ"י  למעשה 
הנמצאים בשווקים בעונה זו שהינם מלקיטת שמינית אין עליהם חובת ביעור )הגם 

שיש בהם קדושת שביעית כהכרעת החזו"א(.

רבינו  ממרן  שנים  לפני  שקבלנו  מכתב  הבאנו  רמ"ג(  )עמ'  יוסף  ישא  בשו"ת  והנה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א שהואיל ופירות השנה השמינית אינם מצילים מן הביעור 
– יש מקום לדון שירקות שנלקטו כעת יהיו חייבים בביעור ביום לקיטת הפרי שהרי 
הירקות שנלקטו יש בהם חובת ביעור ואילו הירקות שנותרו אין בהם קד"ש שטרם 

נלקטו )ויתכן שילקטו גם אחרי חנוכה( לפיכך אינם מצילים על הירקות שנלקטו.

וכך היינו משיבים למי שביקש לידע דעת מרן רבינו הגרח"ק שליט"א כי יעשה ביעור 
ר"מ טבאל שליט"א  הבירור של המציאות שעשה הרה"ג  לפי  אולם  ביום הלקיטה, 
התברר לנו כי גם לדעת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א – אין צריך לבער ירקות אלו 
עשה  של  המועד  עד  להלקט  ימשיכו  כעת  הנלקטים  שהירקות  היא  המציאות  שכן 
יום  שבכל  הוא  הירקות  לקיטת  וסדר  גזר(  למעט  אולי  כולם  )כמעט  וחנוכה  כיו"ב 
לוקטים כמות – גדולה, אבל בסוף היום נשארת בשטח כמות מסוימת של ירק תלוש 
שאין מביאים אותו לשווקים, ומסתמא ירק זה נשאר ראוי לפחות כמה ימים, ואם 
כן הירק שנלקט בשדות הנכרי חייב יהא להיות מבוער רק ביום שנסרח הירק התלוש 
שנותר בשדות, ומכיון שממשיכים כל הזמן ללקוט את הירקות הרי בכל יום ויום יש 
ירקות תלושים שנמצאים בשדה שמצילים על הירק הנלקט בבית וכך היא המציאות 
עד חנוכה. ]אמנם לו יצוייר שאדם ילקוט בעצמו ירק שכעת אינו נלקט בשאר שדות 
או אז לדעת מרן הגר"ח יהא חייב לבערו באותו יום[, אולם כאמור בירקות הטריים 
המצויים בחנויות השמיטה בזמן זה יש קטיף מידי יום ולכן הירקות הנלקטים בשמינית 
אינם חייבים בביעור לפני חנוכה כי יש ירקות שנלקטו ולא נאספו שמצילים עליהם.

ואנא ישיבנו מרן רבינו שליט"א אם אכן כן הוא לדעתו ואם כן למעשה אין מציאות 
של זמן ביעור בירקות הנלקטים בשמינית עד חנוכה.

בכל הכבוד הראוי,
יוסף י. אפרתי
ראש בית המדרש
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

ביעור ירקות במוצאי שביעית/ הרב אפרתיביעור ירקות במוצאי שביעית/ הרב אפרתי

תשובת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

בהיותי אצל מרן הגרח"ק ביום ה' ט' מרחשון התשע"ו קרא את המכתב, והשיב 
– כי במציאות כזו, שנותרת תוצרת קטופה בשדות הרי זה מציל על הביעור.

תנחומינו
למכובדנו וידידנו

הרה"ג זלמן שמואל הכרמי שליט"א
ולכל המשפחה הנכבדה

על פטירת אביו הדגול איש מורם מעם 

הגאון רבי עקיבא הכרמי  זצ"ל
רבה של קרית שמואל

עמד על משמרתו משמרת הקודש רבות בשנים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
ולא תוסיפו לדאבה

מערכת הליכות שדה
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

כיבוש קסריה

כיבוש קסריה
רבי מנשה בן חיים – הגאון רבי אשר זאב ורנר זצ"ל

חבר  היה  מרחשון,  בה'  חל  לפטירתו  השנה  שיום  זצ"ל,  חיים  בן  מנשה  ר'  הרה"ח 
הנהלת ביהמ"ד שנים רבות, בצעירותו למד אצל האדמו"ר מסטמאר זצ"ל, וכשניצל 
ועלה לארה"ק היה מהמתישבים "במסמיה הגדולה" בני ראם, ושימש כמזכיר וגזבר 
המועצה האזורית נחל שורק. לאחר צאתו לגמלאות עלה לגור בעיה"ק – והשתתף 
בעבודת ביהמ"ד, הוא יזם את הוצאת הספר כפתור ופרח במהדורת ביהמ"ד, ואף כתב 

את ההערות אודות גבולות הארץ במהדורה זו.

הרמב"ח זצ"ל עסק במלאכתו עראי ותורתו קבע, היה עוסק בהרבה חלקי תורה אולם 
מקום מיוחד נתבצר בבית גנזיו לארץ הקודש הלכותיה וגבולותיה. כאמור מהדורת 
ביהמ"ד של הספר כפתור ופרח היתה פרי יוזמתו, והפרק על גבולות הארץ וההערות 

בו – פרי יגיעו.

הרמב"ח היה בעל עט ברוך, ובמשך השנים היה מתכתב עם גדולי ישראל בין היתר 
בענינים הקשורים במצוות הארץ. 

"רב התנועה"  זצ"ל שהיה אז  ורנר  אנו מפרסמים להלן מכתב ששלח להגאון רא"ז 
אל  ושומע  צנוע,  ת"ח   – רמב"ח  של  דמותו  משתקפת  המכתב  מכותלי  פא"י.  של 
החכמים. מן התשובה לקחנו רק את הקטע הקשור לשאלה אימתי נכבשה קיסרי ע"י 
החשמונאים ומדוע נפלה קיסרי ביד הגוים, דוק ותני, עד כמה היו דבוקים בשמירת 

שמיטה.

קיסרי בלשון חז"ל "מגדל שרשון דקיסרי" )או בשם הנפוץ מגדל סטטון( היתה עיר 
עתיקה, שהורדוס יסד בתחומה את העיר קיסרי.

אגב הרמב"ח מסתמך על טל אורות להג"ר טוביה טביומי זצ"ל, מחבר זה סובר כי היו 
שני ערי קיסרי – ורק עיר אחת התיר רבי כדי שיסמכו עליה עניים בשביעית ודו"ק. 
אין בידנו את מכתבו המקורי של רמב"ח, ובמקום אחד נדמה שחסרה שורה אותה 
השלמנו בתוך סוגרים מרובעות עפ"י המקור המצוטט במכתב מספר טל  - אורות 

)טביומי(.

י.א.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

כיבוש קסריה

ה' טבת תשט"ו

מסמיה הגדולה
לכבוד

הרב הצדיק הגאון והחסיד
מרן רבי א. ז. ורנר שליט"א 

אבדק"ק טבריא עיר הקודש ותנועת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל.

כבוד הרב שליט"א 

כאחד מחברי תנועת פא"י בארץ ישראל אשר כבודו מנהיגה הרוחני והמעשי מעיז אני 
לפנות אל כבודו בענין דלקמן:

הלוי  יצחק  רבי  הגאון  להרב  ראשונים"  "דורות  הספר  של  ומעריצו  מאוהדו  כאחד 
כבוד  את  שהחזירו  ז"ל  טביומי  טוביה  רבי  הגאון  הרב  של  אורות"  "טל  וספר  ז"ל 
ההיסטוריה היהודית ליושנה, לומד אני את הספרים ומעמיק בהם, ומדי פעם בפעם 
מחדש אני חידושים על בסיס דבריהם. חנוכה האי שתא עיינתי בדברי מגילת תענית 
בענין חנוכה ובתוך עיוני עלה בדעתי לפרש את אחד מהימים טובים שבמגילת תענית 

על בסיס דברי דורות הראשונים וטל אורות ז"ל.

אבקש את כבודו שליט"א לקחת לעצמו זמן לעבור על דברי ולחוות דעה אם פירוש 
זה אינו מתנגד ח"ו לדעת התורה.

במגילת תענית פרק שלישי:

בין  יושבת  שהיא  אדום  בת  קיסרי  זו  )שור(  צור  מגדל  אחידת  בסיון  עשר  בשבעה 
החולות, היא היתה יתד רעה לישראל בימי היונים. וכשגברה יד בני חשמונאי כבשוהו 
והוציאום משם והושיבו ישראל בתוכה, ואותו היום עשאוהו יום טוב. ע"כ המגילת 

תענית.

וז"ל דורות הראשונים בספרו חלק ראשון כרך שלישי פרק ג הנקרא קיסרי בת אדום: 
הדבר ידוע כי את העיר קיסרי בנה הורדוס מחדש במקום אשר לפני זה היה העיר 
מגדל שור )שון( אבל המקום היה כבר כבוש לפני היהודים עוד מימי אלכסנדר ינאי. 

עכ"ד.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

כיבוש קסריה

גם הרב רבי טוביה טביומי ז"ל כותב בספרו טל אורות חלק שלישי מאמר שני הנקרא 
לפני  רב  זמן  עוד  נכבש  ]וכו'  כי באותו מקום שנבנה  ידוע  קיסרי בת אדום: הדבר 
הורדוס, עלי ידי המלך ינאי החשמונאי[ ובגמרא ברכות דף כט אמר רבא ינאי רשע 
מעיקרו. ובאמת כותבים בעל דורות הראשונים והרב טביומי על סמך דברי יוסיפון 
שינאי היה כבר צדוקי מטל ילדותו וכל ימי חייו היו שרשרת אחת של ימים בלי תורה 

ויראת שמים.

ואם בכל זאת קבעו חז"ל שבאותו הדור את יום כיבוש מגדל שור זו קיסרי בת אדום 
על ידי אלכסנדר ינאי כיום טוב, הבינו חז"ל ברוח קדשם כי השלטון הישראלי הכי 

גרוע בארץ ישראל יותר טוב משלטון עכו"ם.

אבקש מאד את כבוד תורתו שליט"א לחוות דעה האם מסקנתי זו לא מתנגדת ח"ו 
לדעת התורה.

דברי מוקירו ומעריצו
המחכה לתשובתו
מנשה בן לא"א חיים
מסמיה הגדולה

תשובת הגאון רבי אשר זאב ורנר זצ"ל*

כבוד
ידי"נ הרה"ח המופלג מו"ה מנשה ב"ר חיים שליט"א 

אחדשה"ט וש"ת באה"ר ואה"ע,

קבלתי מכתבו ע"י ידידינו ר"מ ברנדויין שליט"א, והנה אלכסנדר ינאי שכבש קסרי או 
מגדל צור היה זקנו של אלכסנדר ינאי הצדוקי וכולם קראו  עצמם ינאי – והוא שמעון 
החשמונאי בנו של מתתיהו, כי אנטיוכוס אאופטר מלך סורעא צר על מגדל צור ימים 
רבים ולא היה יכול ללכדה ובשנת השמיטה היה רעב גדול שמה, נכנעו לפניו והשלימו 
בכחידס  שלו  צבא  ושר  בתוכה  העמיד משמר  ואנטיוכוס  מהעיר  הרבה  ויצאו  אתו 
בצר אותה יותר ומאז והלאה היתה מגדל צור מקלט למתיונים, אח"כ כשמלך שמעון 

	  הדפסנו רק חלק מתשובת הגאון ראז"ו זצ"ל, חלק העוסק בכיבוש קיסריה
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

כיבוש קסריה

החשמונאי צר עליה ימים רבים ובאחרונה השלימה והוציא הבוגדים שתוכה ויעמיד 
שם משמר ובנה אותה ועשאה למבצר החזק ביהודה והכיבוש הזה נחשב בין מעלליו 
הגדולים של שמעון וכיבוש זה נחקק על לוח בבית המקדש לזכרון. )חשמונאים א' 
י"ד ז' ל"ו( וע"ז הכיבוש עשאוהו יו"ט כמבואר במגילת תענית. אחריו מלך יוחנן בנו 
ואח"כ  ימיו.  בסוף  צדוקי  שנעשה  כה"ג  יוחנן  והיה  והורקנוס,  ינאי  נקרא  הוא  וגם 
אולם כשרגמו  לקרב הפרושים  והתחיל  צדוקי מתחילתו,  כבר  ינאי שהיה  בנו  מלך 
אותו באתרוגים בהושענא רבה בחצר ההיכל ואמרו עליו שהוא חלל כי אמו נשבית 
במודיעין נעשה ריב ואנשיו הרגו ששת אלפי איש בהר הבית והיתה מלחמה שש שנים 
והרג כל חכמי ישראל חוץ מגיסו שמעון בן שטח. ובקידושין ס"ו כתוב הענין שנאמר 
עליו שהוא חלל באופן אחר ממה שכתוב בספר חשמונאים וספרי היסטוריה, עכ"פ 

לא אלכסדר ינאי הרשע מתחילתו בנה קסרי רק זקנו, וזה ברור. 

תנחומינו
לחבר בית מדרשנו

הרב חנן מן שליט"א
ולבניו וחתנו לומדי בית המדרש

הרבנים אהרן קלמן, יהושע יאיר, חיים שליט"א ולכל המשפ'
על פטירת אם המשפחה

האשה החשובה רודפת צדקה וחסד
 גידלה בניה לתורה ויראה במסירות

מרת שרה ע"ה
נלב"ע מתוך יסורים קשים וקבלה אותם באמונה עמוקה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
ולא תוסיפו לדאבה

   י. אפרתי - ראש בית המדרש                       אברכי הכוללים                     
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

ר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמןר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמן

בענין שנת המעשר לירק ולאילן ולפירות 
שביעית ודין המעשרות מא' בתשרי 

דשמינית עד ט"ו בשבט*
הרה"ג צבי פלמן שליט"א - מרא דאתרא נחלת משה בני ברק

במסכת ר"ה )ב' ע"א( תנן, באחד בתשרי ר"ה לשנים ולשמיטין ליובלות כו' ולירקות. 
ולירקות  מה"ת.  ולזרוע  לחרוש  אסור  תשרי  משנכנס  וליובלות,  לשמיטין  ופרש"י 
באחד  ר"ה.  אחר  על של  ר"ה  לפני  הנלקט  מן  ומעשרין  תורמין  ירק, שאין  למעשר 
בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. ופרש"י לאילן לענין 
מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם שבט על שחנטו לאחר שבט, שבאילן 
הולך אחר חנטה. ובפיה"מ להרמב"ם והרע"ב כתבו, דנ"מ גם לענין השתנות המעשר, 
שבשלישית מעשר עני ולא מעשר שני, ומה שחנט מר"ה של שלישית עד שבט דינו 

כפירות שנה שניה ומתעשר מע"ש. ומשבט מעשר עני.

וחזר  השמש,  תבא  שלא  עד  ר"ה  ערב  ירק  ליקט  ת"ר  איתא,  א'(  )י"ב  שם  ובגמ' 
וליקט משתבא השמש, אין תורמין ומעשרין מזה על זה כו', אם היתה שניה נכנסת 
לשלישית, שניה )פי' מה שנלקט בשניה( מעשר שני, שלישית מעשר עני. ופרש"י דירק 
בתר לקיטה לענין מעשר, ואע"פ שגדל בשנה אחת אם נלקט בשתי שנים הוי חדש 
וישן ואין תורמין מן החדש על הישן, דכתיב "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא 

השדה שנה שנה". )וכן פרש"י בבכורות נ"ג ב' ד"ה מה מעשר(.

ובגמ' שם )ט"ו ב'( איתא, ת"ר אילן שחנטו פירותיו קודם ט"ו בשבט, מתעשר לשנה 
בין  דלענין שנת המעשר,  ומבואר  הבאה.  לשנה  ט"ו בשבט, מתעשר  שעברה, אחר 
לענין דינא דאין מעשרין משנה לחברתה, ובין לענין דינא דמעשר שני ומעשר עני, 
שנת המעשר לירקות הוא ר"ה דהיינו אחד בתשרי, ושנת המעשר לאילנות הוא ט"ו 
בשבט, ובירקות אזלינן בתר לקיטה, והנלקט קודם ר"ה שייך לשנה שעברה, והנלקט 
אחר ר"ה שייך לשנה האחרת, ובאילנות אזלינן בתר חנטה, ומה שחנט בשנה שלישית 

	  מתוך שיעור שנאמר ביום העיון של בית המדרש תשרי ע"ו.
חלק מהדברים, ]זמן ראש השנה לאילנות לדיני שביעית[ נדונו באריכות בחוברת הליכות שדה )גליון 

189, אדר תשע"ה(, כדי לא לפגוע בשלמות השיעור, חזרנו עליהם. וגם, אין בית מדרש ללא חידוש.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

ר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמןר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמן

קודם ט"ו בשבט שייך לשנה שניה ומתעשר מעשר שני, ומה שחנט אחר ט"ו בשבט 
עד ט"ו בשבט של שנה רביעית שייך לשנה שלישית, ומתעשר מעשר עני.

דתנן  דהא  שביעית,  פירות  קדושת  לענין  לאילנות  ר"ה  אימתי  מבואר  אינו  ובגמ' 
באחד בתשרי ר"ה לשמיטין ליובלות, פרש"י דקאי לענין איסור עבודת הארץ, ולא 
לענין קדושת פירות שביעית, וא"כ אפשר דדינם שוה למעשרות דפירות האילן, דר"ה 
שלהן הוא מט"ו בשבט עד ט"ו בשבט, וה"נ מה שחנט בשביעית קודם ט"ו בשבט דינו 
כשישית, ומה שחנט בשמינית קודם ט"ו בשבט דינו כשביעית, או אפשר דקדושת 
שחנט  וכל  תשרי,  בא'  הוא  שלו  ר"ה  וא"כ  תליא,  הארץ  בקדושת  שביעית  פירות 

בשביעית מא' בתשרי קדוש, וכל שחנט בשמינית מא' תשרי אין בו קדו"ש.

וברמב"ם פ"ד מהל' שמיטה ה"ט כתב, באחד בתשרי ר"ה לשמיטין וליובלות, פירות 
והגיעו לעונת המעשרות קודם  פירות האילן  כו'  היו  שישית שנכנסו לשביעית אם 
ראש השנה, הרי אלו מותרין כו', ואם לא באו לעוה"מ אלא אחר ר"ה הרי הן כפירות 
שביעית. ובהלכה י"ג כתב, וכן פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית בתבואה כו' 
בא'  במתני'  דתנן  הא  דמפרש  ומשמע  ע"כ.  המעשרות,  עונת  אחר  הולכין  ואילנות 
משישית  שנכנסו  שביעית,  פירות  קדושת  לענין  אף  דקאי  לשמיטין,  ר"ה  בתשרי 
לשביעית או שיצאו משביעית לשמינית, דתליא אם באו לעוה"מ דהיינו חנטה קודם 
ר"ה דא' תשרי או אחר ר"ה דא' תשרי .  וכן פי' החזו"א בשביעית סי' ז' ס"ק י"ד דעת 
הרמב"ם, והביא מש"כ הרמב"ם בפ"א ממע"ש ה"ו דכל מקום שנאמר ר"ה סתם הוא 

אחד בתשרי, וכן פירוש עוד אחרונים דעת הרמב"ם.

ובתוס' רעק"א בר"ה פ"א אות ה' והחזו"א שם בתחלת דבריו כתבו כן מסברא, דלענין 
שביעית אף באילנות שנה שלהן ר"ה דהיינו א' תשרי, ולא ט"ו בשבט, ובחזו"א שם 
וספר "קהלות יעקב" ר"ה סי' א' ביארו הטעם, דדוקא לענין מעשרות שדינם תלוי 
בפירות עצמן, אפשר למיהב שנה של גידול הפירות שהוא ט"ו בשבט, כי מה שחנט 
קודם ט"ו בשבט הגידול שלו שייך למי גשמים של שנה שעברה, אבל קדושת פירות 
שביעית, בקדושת הארץ ואיסור חרישה וזריע תליא, שהוא מא' תשרי עד א' תשרי, 
הלכך פירות שחנטו באחד בתשרי של שביעית נוהג בהן קדו"ש, ואותן שחנטו בא' 

בתשרי בשמינית מותרין.

והחזו"א בשביעית סי' ז' סס"ק ט"ז ובסי' ט' ס"ק י"ז ד"ה פירות האילן ובספר פאת 
השולחן סי' כב ס"ק י"ד פסקו כן להלכה וכתבו, דא' בתשרי הוא ר"ה לשביעית לענין 
כל הדינים, ופירות האילן שחנטו בשביעית קודם ר"ה ויצאו לשמינית ה"ה כפירות 
שביעית, חנטו אחר ר"ה דהיינו אחר א' תשרי דשמינית, הרי הן כפירות שמינית לכל. 
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)וע"ש בסי' ט' דאם חנטו מיד אחר ר"ה דאפשר למחלפינהו באותן שחנטו קודם ר"ה, 
משמע בתוס' בפסחים דצריך לנהוג בהן שביעית, וצ"ע(.

אולם דעת "רבינו חננאל" בר"ה )ט"ו ב'(, דלענין קדושת פירות שביעית דינם שוה 
למעשרות, דר"ה שלהן הוא ט"ו בשבט, בין לקולא ובין לחומרא, ופירות האילן שחנטו 
מט"ו בשבט דשביעית עד ט"ו בשבט דשמינית יש בהם קדו"ש, ומה שחנט בשביעית 
קודם ט"ו בשבט אף שגדל בשביעית אין בו קדו"ש, ושייך לשנה שישית, ומה שחנט 
וכן  ושייך לשביעית.  בו קדו"ש,  יש  בשמינית קודם ט"ו בשבט, אף שגדל בשמינית 
דעת הערוך )ערך בנות שוח(. ולדבריהם כל הפירות שחונטין עתה בשמינית קודם ט"ו 

בשבט קדושים בקדו"ש.

ודעת הראב"ד והר"ש משנאץ בפירושם על תורת כהנים )פ' בהר פ"א אות ד'(, הביאם 
בתוס' אנשי שם פ"ב דשביעית מ"ה, דט"ו בשבט ר"ה לאילנות לענין קדושת פירות 
שביעית באילן לחומרא, אבל לא לקולא, ושנת השביעית לחנטה של פירות האילן 
הוא מא' תשרי של שביעית עד ט"ו בשבט של שמינית, וכל שחנט באותו הזמן )דהיינו 
שנה וארבעה וחצי חדשים( יש בו קדו"ש. והשל"ה בשער האותיות פי' בדעת הרמב"ם 
כרבינו חננאל, וכתב דהרמב"ם ר"ה שלהן קאמר, דהיינו ט"ו בשבט, ודלבריו מש"כ 
הרמב"ם בתחלת ההלכה בא' בתשרי ר"ה לשמיטין וליובלות, ומש"כ בהמשך דבריו 
פירות שישית שנכנסו לשביעית, ב' הלכות הן, ואינו המשך לתחלת דבריו, וקודם ר"ה 

דקאמר היינו ט"ו בשבט, ע"ש. והחזו"א שם דחה דבריו.

והחזו"א בסי' ז' ס"ק י"ג הוכיח, דר"ה לקדו"ש בפירות האילן בא' בתשרי תליא, דהנה 
לענין אתרוג תנן בפ"ב דבכורים מ"ו, והובא בגמ' ר"ה )י"ד ב'( סוכה )ל"ט ב'( קידושין 
)ב' ע"ב(, דשוה לאילן בערלה ורבעי ושביעית, דאזלינן בתר לקיטה כירק, ולא בתר 
]וטעמא  ונלקט בשלישית מתעשר מעשר עני כירק,  חנטה כאילן, ואם חנט בשניה 
לענין מעשרות מפרש בגמ' בקידושין )ג' א'(, דירק היינו טעמא דאזלינן בתר לקיטה, 
משום דגדילים על כל מים, דהיינו על מי גשמים, כדאמרי' בר"ה )י"ד א'(, ואתרוג נמי 
דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו. ולענין שביעית דאזלינן באתרוג בתר 
חנטה, אע"ג דבירק אזלינן אף לשביעית בתר לקיטה, כתבו תוס' בר"ה )י"ד ב'( ד"ה 
ולשביעית, דיליף שביעית מערלה דדרשינן ביה קרא דאזלינן בתר חנטה אף באתרוג, 
והטעם דיליף שביעית מערלה ולא ממעשר, פי' בספר "דרך אמונה" )שביעית פ"ד הי"ג 
בביאור ההלכה ד"ה וכן(, דלענין מעשרות כתיב "היוצא השדה שנה שנה", ומשמע 
דחיובה תליא בשנה שבו יצא הפרי, ועל כן בפירות האילן דהחנטה גורמת גידול כל 
גורמת  החנטה  דאין  ואתרוג  בירק  אבל  הפרי,  יצא  מיקרי שאז  בשנה שחנט  הפרי, 
גידול כולו, שהרי משקין אותו הפרי מוסיף גידול, לא מיקרי שיצא הפרי אלא משעה 
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שלקטו, ולכך לענין מעשר אזלי' אף באתרוג בתר לקיטה כירק, משא"כ לענין ערלה 
ושביעית לא כתיב היוצא השדה, ואין הדבר תלוי אלא בתחלת צמיחת הפרי, ובפירות 
האילן אף באתרוג תחילת צמיחתו היא החנטה, והיא עושה אותה לפירות שביעית, 

ולכך אזלינן בו בתר חנטה לשביעית[.

)ל"ט ב'( איכא מ"ד דאתרוג אף לשביעית הולכין בו בתר לקיטה  ובגמ' בסוכה שם 
כירק ולא בתר חנטה, ואם חנט בשישית ונלקט בשביעית יש בו קדושת שביעית מן 
הדין, ומבואר בגמ' שם, דלהך מ"ד אפילו נלקט בתחלת שביעית קודם חג הסוכות 
למצוה, כיון דאזלינן בתר לקיטה יש בו קדו"ש, וקשה למה יש בו קדו"ש, והרי ר"ה 
לאילנות הוא ט"ו בשבט, ומה שחנט קודם ט"ו בשבט בשאר פירות מתעשר לשעבר, 
וא"כ אתרוג הנלקט בתחלת שביעית קודם ט"ו בשבט למה יש בו קדו"ש, אלא ש"מ 
דקדושת שביעית בפירות האילן לאו בט"ו בשבט תליא, אלא בקדושת הארץ שהוא 
מא' תשרי דשביעית עד א' תשרי דשמינית, ודלא כדעת רבינו חננאל ודעימיה. וכן 

הוכיח המהר"ם בסוכה שם )ל"ט ב'( סוד"ה בא"ד ומיהו קשה.

וליישב שי' רבינו חננאל כתב החזו"א שם, דאפשר דס"ל דבכל האילנות דאזלינן בהו 
בתר חנטה לשביעית, באמת ר"ה שלהן הוא ט"ו בשבט, אבל באתרוג למ"ד  בגמ' דאף 
לענין שביעית אזלינן בהו בתר לקיטה כירק, ולא בתר חנטה, משום דאף לשביעית 
תליא במה שגדל על כל מים, ה"נ דר"ה שלהן הוא א' תשרי יכרק, דטעמא באילנות 
דר"ה שלהן ט"ו בשבט, הוא משום שאז יצאו רוב גשמי שנה, והנחנט עד ט"ו בשבט 
הוא מכח גשמי שנה שעברה, כדפירשו רש"י ותוס' בר"ה )י"ד א'( ברש"י ד"ה הואיל 
ובתוס' ד"ה ואחד, וכל זה בשאר אילנות דהחנטה קובעת, אבל באתרוג דאזלינן ביה 
בתר לקיטה משם דגדילין על כל מים, ה"נ דר"ה שלהן לענין שביעית הוא א' תשרי 

ולא ט"ו בשבט. ועי' בספר "קהלות יעקב" ר"ה סי' י"ד מש"כ בזה.

והנה להלכה הכריעו החזו"א והפאת השולחן ועוד, דקדושת שביעית לפירות האילן 
הוא מא' תשרי עד א' תשרי כדעת הרמב"ם, וכתב החזו"א בסי' ט' ס"ק י"ח )סוד"ה 
יו"ד סי' של"א(, דפרי שחנט אחר ר"ה של שמינית, דהיינו אחר א' תשרי דשמינית, 
אין בו קדושת שביעית, והרי הוא חולין לכל דבריו, וחייב במעשר. ומיהו יש לעיין 
איזה מעשר יתחייב, שהרי לענין דין המעשרות שנת המעשר באילנות הוא ט"ו בשבט 
של שמינית, וכשחנטו בשמינית קודם ט"ו בשבט, דהיינו קודם תחלת שנה ראשונה 

שלהם, איזה דין מעשר יש לו, מע"ש או מעשר עני.

וכתב החזו"א דאפשר דמעשר מעשר שני כדין שנה ראשונה, דאל"כ נפטריה לגמרי. 
והדברים צ"ב. ואאמו"ר זצ"ל הכ"מ ביאר, דהנה בפ"ק דר"ה )י"ב ב'( אמרינן, מנה"מ 
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ופרש"י מנא הני מילי דבשלישית אינו נוהג בה מעשר שני. אמר ריב"ל דאמר קרא 
שנת  השלישית  בשנה  תבואתך  מעשר  כל  את  לעשר  תכלה  "כי  י"ב(  כ"ו  )דברים 
המעשר", שנה שאין בה אלא מעשר אחד. ופרש"י אחד מן המעשרות שנהגו בשתי 
שנים שלפניה. הא כיצד, מעשר ראשון )יתן כדרך שנתן עד הנה(, ומעשר עני )פרש"י 
והוא  ולאלמנה"  ליתום  לגר  ללוי  ונתתה  קרא  בהאי  כדכתיב  מע"ש,  במקום  יוסיף 
שבשנה  הוא,  הדרשא  דעיקר  לומר,  יש  וא"כ  ע"ש.  יבטל,  שני  ומעשר  עני(,  מעשר 
שלישית ושישית מעשרין מעשר עני ולא מעשר שני, אבל לענין חיוב של מעשר שני 
אין צריך שיהיה עליו שם של שנה ראשונה או שניה, אלא כל שאר השנים שאינם 
בכלל שלישית ושישית מעשרין מעשר שני, ולכך מר"ה שמינית עד ט"ו בשבט של 

שמינית נמי, אף שאין לו דין שנה ראשונה, אפ"ה מעשרין מעשר שני.

"מקדש  דבספר  הביא  א'  סי'  ובר"ה  סק"ב  ד'  סי'  שביעית  יעקב"  "קהלות  ובספר 
ודעימיה,  לדעת הרמב"ם   דאף  כתב,  רכ"ה(  עמוד  א'  אות  )סוף  ס'  סי'  זרעים  דוד" 
דא' תשרי,  ר"ה  עד  דא' תשרי  אזלינן מר"ה  בפירות האילן  דלענין קדושת שביעית 
מ"מ  שביעית,  קדושת  בו  אין  בשבט  ט"ו  קודם  ר"ה  אחר  בשמינית  שחנטו  ופירות 
ולשביעית  בד"ה  ב'(  )י"ד  בר"ה  תוס'  דהנה  וטעמו  המעשרות,  מן  לגמרי  פטור  הוא 
ושוה  חנטה,  בתר  דאזלינן  לשביעית  לאילן  דשוה  כיון  דאתרוג  מהירושלמי,  הביאו 
ונכנס לשביעית,  לירק למעשרות דאזלינן בתר לקיטה, א"כ אתרוג שחנט בשישית 
אף דלענין שביעית אין בו קדושת שביעית, ואינו הפקר אלא של בעלים, מ"מ פטור 
ממעשר, כיון דלענין מעשר בתר לקיטה אזלינן, והרי הוא נלקט בשביעית דפטור מן 
המעשר, דפירות דשנת השביעית פטורין מן המעשר אף דאינן פקר ואין בהם קדו"ש. 
קודם  ר"ה  לאחר  בשמינית  שחנטו  האילנות  בכל  הדין  דהוא  המקד"ד,  כתב  ולפ"ז 
ט"ו בשבט, אף דאין בהם קדו"ש כיון שחנט אחר ר"ה, ולשביעית ר"ה שלהם הוא 
א' בתשרי, דקדושת שביעית בפירות האילן בקדושת הארץ תליא, והוא מא' תשרי 
עד א' תשרי, מ"מ למעשרות כיון דר"ה למעשר הוא ט"ו בשבט, א"כ כל מה שחנטה 
קודם ט"ו בשבט של שמינית, חשיבי לענין מעשרות של שנה שביעית, ואין בהם דין 
מעשרות, וזה חידוש גדול שכל הפירות שחנטו בין ר"ה לט"ו בשבט של שמינית אין 

חייבין במעשרות, אף שאין עליהם קדושת שביעית, ע"כ.

וב"קהלות יעקב" שם כתב, דלדעת רש"י בר"ה )ט"ו א'( ד"ה א"ל אביי ובחי' הר"ן שם 
ועוד כמה ראשונים דסבירא להו, דטעמא דשביעית פטורה מן המעשר הוא משום 
הפקר, הכא דאין בפירות הללו קדושת שביעית, אינם הפקר ול"ש פטור זה, וחייבים 
במעשר, ודברי המקד"ד הוא עפ"י שי' התוס' שם בד"ה יד הכל, דמבואר מדבריהם 
דשביעית פטורה מן העמשר אף בגוונא שאינם הפקר, )עי' שעה"מ פ"ד שמיטה ה"ב 
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ובאו"ש פ"א דמע"ש ה"ה(, וכן מבואר מדבריהם לעיל )י"ד ב'( בשם הירושלמי וכנ"ל. 
ומ"מ גם לפ"ז יש לחלק, דדוקא אתרוג של שישית הנכנס לשביעית, דהפירות גדלו 
בקרקע שיש בה קדושת שביעית, ס"ל דאע"ג דאין בפירות קדו"ש כיון דלענין שביעית 
אזלינן בתר חנטה אף באתרוג, מ"מ כיון דלמעשרות אזלינן ביה בתר לקיטה ונלקט 
שגדל  במה  מעשרות  דין  נתנה  לא  והתורה  השביעית,  לשנת  שייך  א"כ  בשביעית, 
בקרקע שיש בה קדו"ש אע"פ שאין הפירות קדושים, אבל גוונא דלעיל בפירות האילן 
דלענין  אף  קדו"ש,  בהם  דאין  כיון  בשבט,  ט"ו  קודם  ר"ה  לאחר  בשמינית  שחנטו 
מעשרות ר"ה שלו הוא ט"ו בשבט, ומה שחנט בשמינית קודם ט"ו בשבט שייך לשנה 
השביעית לענין מעשר, מ"מ כיון שגדלו הפירות בשמינית בקרקע שאין בה קדו"ש, לא 
הפקיעה תורה דין מעשרות מפירות אלו, ואע"פ שמתייחסין לענין מעשר לשביעית 

חייבים. ולכן נראה עיקר כדברי החזו"א, דחייבים במעשר ומתעשרין מע"ש וכנ"ל.

בדין  שוין  שניהם  ואפי'  לחברתה,  משנה  מעשרין  דאין  דינא  לענין  לעיין,  יש  מיהו 
המעשרות, כגון משנה ראשונה לשניה, האם מעשרין ממה שחנט בשמינית קודם ט"ו 
בשבט על מה שחנט לאחר ט"ו בשבט של שמינית. ואאמו"ר זצ"ל אמר, דבפשוטו היה 
נראה, דשפיר דמי לעשר ממנו על מה שחנט לאחר ט"ו בשבט, והטעם משום דהא 
ודאי דמאחד בתשרי של שמינית עד ט"ו בשבט אין זה נחשב שנה בפני עצמו, וא"כ 
כשמעשר ממנו על מה שחנט אח"כ, אין זה נחשב שמעשר משנה אחרת, וקרא דכתיב 
"שנה בשנה" ממעט דאין מעשירן משנה לחברתה, וזה כיון דאינו שנה בפני עצמו, אין 

זה שנה אחרת, ולאו בכלל המיעוט הוא, ושפיר מעשרין מזה לזה.

אולם אמר, דהגרא"ל שטיינמן שליט"א נסתפק בזה, דאפשר דכיון דלענין שנת המעשר 
לפירות האילן ט"ו בשבט הוא ר"ה שלו, ושנה ראשונה מתחלת בט"ו בשבט, א"כ כל 
מה שגדל קודם לכן אין מעשרין ממנו על שגדל אח"כ, ויש בו חסרון דמעשר משנה 
לחברתה, דלענין הך דינא דאין מעשרין משנה לחברתה, אין צריך שם שנה אחרת 
כדי לאסור, אלא כל דלאו מאותה שנה היא אין מעשרין מזה לזה, דעיקר הקפידא 
היא לעשר מאותה שנה דוקא, וכיון דמא' בתשרי עד ט"ו בשבט לא התחילה עדיין 
שנה ראשונה, אין מעשרין ממנו, ומה שמעשרין בו מעשר שני, אין הטעם בזה משום 
שהתחיל שם שנה ראשונה מא' בתשרי, אלא הטעם כדפירשנו לעיל, דלענין חיובא 
דמע"ש אין צריך שם שנה, ומ"מ כיון דסו"ס לאו מאותה שנה הוא, אין מעשרין מזה 

לזה, ע"כ. וגם הגר"נ קרליץ שליט"א נשאר בזה בצ"ע.

]ואפשר עוד, דיסוד דינא דאין מעשרין משנה לחברתה, היינו דאין מעשרין מגידולי 
שנה זו על גידולי שנה אחרת, וכיון דטעמא דלענין מעשרות ר"ה של פירות האילן 
הוא ט"ו בשבט, משום דמה שחנט קודם לכן נחשב גידולי שנה שעברה, א"כ כשמעשר 
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

ר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמןר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמן

מזה על מה שחנט אחר ט"ו בשבט, חשיב שמעשר מגידולי שנה שעברה על גידולי 
שנה זו, ואין מעשרין מזה על זה, ואע"פ שלעיקר חיוב מעשרות מחייבינן ליה, היינו 
לפי שגדל בקרקע שאין בו קדו"ש וגם בפירות אין קדו"ש, ובזה ליכא פטור ממעשרות, 
אבל בדין אין מעשרין משנה לחברתה אפשר, דבגידולי השנים תליא, וזה נחשב גידולי 

ב' שנים אחרות[.

ובשו"ת "שבט הלוי" ח"ה סו"ס קע"א, הביא דברי התוס' דאתרוג של שישית הנכנס 
לשביעית, למ"ד דאזלינן ביה בתר חנטה לשביעית ובתר לקיטה למעשרות, אינו חייב 
דין  בו  אין  דשביעית  משום  הפקר,  ואינו  שביעית  קדושת  לו  שאין  אע"פ  במעשר 
מעשרות, כמש"כ במהרי"ט סי' מ"ג מהספרי פ' כי תבוא  דדריש, "שנת המעשר" מכלל 
במעשר  דמדכתיב  בזה,  הטעם  הלוי"  "בשבט  וביאר  המעשר,  שנת  אינה  דשביעית 
"היוצא השדה שנה שנה", ילפינן דבכל שנה מר"ה מתחדש חיוב מעשר בפירות, ומה"ט 
אין מעשרין מהחדש על הישן דהוי כמעשר מן החיוב על הפטור או איפכא, כיון דכל 
שנה חיוב בפני עצמו הוא, ובשביעית וביובל לא חידשה התורה שנת המעשר, ואין 
זה מחייב במעשר, ולכך אין בו חיוב מעשרות בין אם הוא הפקר או לא, ובמוצאי 
אזלינן  באילנות  דגם  כדעת הסוברים  דהעיקר  בא' בתשרי,  החיוב  נתחדש  שביעית 
בשביעית בתר ר"ה דא' בתשרי ולא בתר ט"ו בשבט, כמש"כ הגרע"א, וכן משמעות 

לשון הרמב"ם בפ"ד ה"ט ע"ש.

והעירו דלפ"ז דבעי שם שנה לחיוב מעשר, א"כ מאחד בתשרי בשמיני עד ט"ו בשבט, 
אם אין על זה שם שנה, מה יחייב במעשר, ועל כרחינו דגם זה בכלל היוצא השדה 
שנה שנה, ואולי משום דאף דט"ו בשבט ר"ה לאילנות, היינו לענין התחלפות שנת 
המעשר, אבל היכא שהזמן שקודם ט"ו בשבט אין לו שם שנה בפני עצמו למעשרות, 
מתחיל כבר מאז שנה ראשונה אף שהוא עדיין קודם ט"ו בשבט, דאל"ה יהא פטור 
לגמרי ממעשר, כדעת המקד"ד, ואם אתה מחייבו במעשר, על כרחך דאנו מייחסים 
תחלת שנה ראשונה כבר משעה זו דא' תשרי, כיון שאין לו שם שנה אחרת ואין הנידון 
בהתחלפות שנת המעשר, וכיון דמתייחס זה הזמן לשנה ראשונה, א"כ ה"נ יהא רשאי 

לעשר מזה על זה, וצ"ע.

והגר"י אפרתי שליט"א אמר, דאף אי נימא דלדעת החזו"א ודעימיה שפסקו דכל מה 
שחנט בשמינית מא' תשרי אין בו קדושת שביעית וחייב במעשר, לדידהו שרי נמי 
לעשר מהם על מה שחנט לאחר ט"ו בשבט דשמינית, ולא הוי כמעשר משנה לחברתה, 
מ"מ לענין מעשה, כיון דלדעת רבינו חננאל והערוך והר"ש משאנ"ץ והראב"ד פירות 
הללו יש בהם קדו"ש ופטורין מן המעשר, ולדעת השל"ה גם הרמב"ם ס"ל כן, ולדעת 
ודאי  שיטות  הני  ולכל  המעשר,  מן  פטורין  קדו"ש  בהם  אין  אי  אף  דוד"  ה"מקדש 
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ר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמןר"ה  לאילן לשביעית ולמעשר/הרב פלמן

דאין מעשרין מהם על מה שחנטו לאחר ט"ו בשבט, דהוי מן הפטור על החיוב, א"כ 
לאיסור  ולא  סחורה  לאיסור  לא  קדו"ש  בהו  נהגינן  ולא  כוותייהו,  קיי"ל  דלא  נהי 
הפסד, ומעשרין אותם עם ברכה, ולא חיישינן לברכה לבטלה, וכן נתפשט המנהג עפ"י 
הכרעת החזו"א והוראתו, מ"מ לענין לעשר מהם על מה שחנט לאחר ט"ו בשבט, למה 
לא נחוש לדעות הללו דאין חייבין במעשר והוי כמעשר מן הפטור על החיוב, והביא 
שכך הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שלא לעשר מזה על זה מטעם הנ"ל*, דנהי דלענין 
קדו"ש ולענין מעשר עם ברכה כבר הורה החזו"א דאין בהם קדו"ש ומעשרין בברכה, 
וכך נתפשט המנהג, מ"מ לענין לעשר מזה על זה לא שמענו שהורה להיתר, וא"כ ראוי 

לחוש לכל הני שיטות דלעיל ולא לעשר מזה על זה. עכת"ד.

	 	 	

* הערה

כפי שהוזכר בדברי הגר"צ פלמן שליט"א אכן מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הורה לנו הלכה 
למעשה שלא להפריש מפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט על פירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט 
הסיבות  שמכל  וכמדומני  טעמו,  במפורש  לציין  יכול  איני  אמנם  שביעית.  מוצאי  בשנת 
נתחייבו  אם  ואף  האילן,  לפירות  בשביעית  השנה  ראש  הוא  אימתי  ראשונים  )מחלוקת 
הפירות, אפשר דפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט נחשבים כשנה לעצמם( סבר שאין ראוי 

להפריש מזה על זה.

י. אפרתי
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס הפירות קדושים בקדושת שביעית!

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

מאלול תשע"ה - אב ע"ואבוקדו
ספטמבר עד 

סוף  יולי
2682773800.24

2224000.1ספטמברכמו אטינגר בהיר וחלק יותרגליל

קליפה דקה, אגסי, בהיראטינגר
סוף ספטמבר 
400160000.14עד סוףדצמבר

פוארטה 
וחורשים

קליפה דקה, אגסי, ירוק
אוקטובר עד 

סוף מרץ
10100000.01

פינקרטון )כולל 
פינו(

אגסי, מחוספס, ירוק )כולל פינו, 
חלק יותר(

אוקטובר עד 
סוף מרץ

400130000.23

קליפה עבה, מחוספס, קטן, שחורהאס
נובמבר עד 

סוף יולי
1460260000.43

דומה להאס אך ירוקארד 
פברואר עד 

סוף מאי
2024000.05

דומים להאס אך גדוליםניר, גיל ואורית
דצמבר עד 

סוף מאי
02000

דומה להאס אך ירוקנאור
דצמבר עד 

סוף מאי
202004

לוח  אחוזי הערלה בפירות חורף והדרים - תשע"ו
ד"ר משה זקס

כל פירות החורף, כולל הדרים, בשנת תשע"ו הם קדושים בקדושת שביעית, 
ומותר לקנותם רק בדרך שקונים פירות הקדושים בקדושת שביעית.

יש להניח, ש"בחנויות שמיטה" כשם שיש פיקוח על דיני שמיטה יש פיקוח גם 
על דיני ערלה, בכל זאת אנו מפרסמים אחוזי ערלה לפירות החורף )לאותם 

שנזקקים בשעת הצורך להשתמש בפירות שמור ונעבד(.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
הפירות קדושים בקדושת שביעית!לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

קליפה עבה, גדול, ירוק, עגולנבאל
ינואר עד סוף 

מאי
08000

דומה לפוארטה, אך פחות ארוךארדיט
ינואר עד סוף 

מאי
2054002

דומה לפוארטה, מבריק יותרוורץ
פברואר עד 

סוף מאי
03000

קליפה עבה, ירוק, חלק, גדול ריד
מעוגל

מרץ עד סוף 
יולי

13066000.34

240171700.12משווק מקירוראגס

ערלה אוכמניות	 בשימורים.  ייבוא  יש 
מסורים

אוגוסט עד 
סוף  אוקטובר

0100!30

עד אנונה אוגוסט 
סוף פברואר

207000.9

ס"האפרסמון
ספטמבר עד 

סוף דצמבר
250180000.14

פחוס עם אונות, עובר הבחלהטריומף
אוקטובר עד 

סוף דצמבר
250170000.14

אפיל,ציפה לבנה )ספטמבר אפרסק
50065003.1ספטמברוסקרלט סנואו(

	אחוז גבוה של ערלה! יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס הפירות קדושים בקדושת שביעית!

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

עם ציפה לבנהנקטרינה
אוגוסט, 
ספטמבר

65080004.1

0 עם ציפה צהובהנקטרינה 

יתכן גם מסוריםגויאבה
ספטמבר, 
אוקטובר

220022000.5-0.6

גויאבה 
תותית

ספטמבר עד 
סוף נובמבר

4202.7

גדול, בשימורים כל השנהזית מאכל
ספטמבר, 
אוקטובר

200218000.27

זית לשמן 
ס"ה*

השמן משווק כל השנה
ספטמבר עד 

סוף דצמבר
5900662002

100107000.36בעיקר לשמןזית ברנע

5800555002.9סורי ועוד*

ספטמבר עד חבוש
סוף דצמבר

205000.7

אוקטובר עד חרוב
סוף דצמבר

0

יולי עד סוף מנגו
נובמבר

600190000.1

	יש מקום לחשוש לאיסור "קבוע".
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
הפירות קדושים בקדושת שביעית!לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

ראה אפרסקנקטרינה

ענבים ללא 
חרצנים

שחור, ענב בינוניקרימסון 
אוגוסט עד 

סוף ספטמבר
15022001.4

664, ואוטם 
קריספ

גם בפיקוח, לבן מאורך
אוגוסט עד 

סוף אוקטובר
403529

שחוראוטם רויאל
אוגוסט, 
ספטמבר

451605.6

81101.1ספטמברשחור גדול וארוךבלק פינג'ר

1136503.8ספטמבראדום בינוני - גדולסקרלוטה

ענבים עם 
חרצנים

 ירוק, אליפטי גדולזני
ספטמבר, 
אוקטובר

20037000.9

אדוםחילוואני 
ספטמבר, 
אוקטובר

25500.06

 אדום סגול עגולרד גלוב
ספטמבר, 
אוקטובר

230000.01
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס הפירות קדושים בקדושת שביעית!

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

0300אוקטוברשחוראוטם בלאק 

צורת ביצה, ירוק חמצמץפיג'ואה
נובמבר, 

דצמבר
0250

284702.4קקטוס, פרי בצורת ביצהפיטאיה ס"ה

פיטאיה צהובה
עם ציפה צהובה

דצמבר עד סוף 
מרץ

0300

אדום וגם לבן, בליטות צבעוניותפיטאיה פרי עדן 
מאי עד סוף 

דצמבר
101202.7

)קובו( פרי חלק, גם סוריםפיטאיה עמודית
יוני עד סוף 

ספטמבר
101200-0.5

ראה "שעונית"פסיפלורה

80!פפאיה*

חשש להשתרשות עלים, חלק צבר
ניכר בפיקוח

20045001.6-3

 )אקטנידיה( צורת ביצה, חום קיוי
אדום

ספטמבר עד סוף 
ינואר כל השנה 
משווק מקירור

7518600.38

	 רוב ערלה )שיש לדונו כאילן ולא כירק(.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
הפירות קדושים בקדושת שביעית!לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

צהוב ירוק, דמוי פלפל וצלעותקרמבולה*
ספטמבר עד 

סוף אפריל
10+1068!15

רימון - כולל 
סורים

אוגוסט עד 
800260000.1-0.2סוף ינואר

25036000.8ספטמברשחורשזיף בלק ג'ם

שיזף
אוגוסט עד 

סוף אוקטובר
53100.1

שעונית	 
)פסיפלורה(

יולי עד סוף 
דצמבר

230120040

ספטמבר עד שקד גם ייבוא
סוף נובמבר

2200360001.1

תאנה 
ארגמנית

מאי עד סוף 
דצמבר

5016000.42

מאי עד סוף תאנים אחרות
נובמבר

2011000.4

ספטמבר עד תמר יבש
סוף נובמבר

800180000.1

תמר לח
אוקטובר עד 

סוף ינואר
1542000.01

ראה בסוף הטבלהתפוח

* אחוז גבוה של ערלה.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס הפירות קדושים בקדושת שביעית!

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

תפוז

024000טבורי וושינגטון

עם טבור קטן, דומה לשמוטיניוהול
ספטמבר עד 

סוף דצמבר
29390000.27

טבורי אפיל )סמי, גילנברג, 
ראוסטנברג, נבלייט )טבורי 

אפיל( 

ינואר עד סוף 
אפריל

1200130001.1

המלין )לתעשיה(
ינואר עד סוף 

מרץ
03500

שמוטי
נובמבר עד 

סוף מרץ
250160000.2

תפוזי דם
נובמבר עד 

סוף מרץ
2010000.3

ולנסיה רגילה
אפריל עד סוף 

מאי
1065000.01

ולנסיה בכירה 
דלתא מידנייט

ינואר עד סוף 
אפריל

102800.25

ספטמבר עד אשכולית לבנה
סוף מאי

100100000.07

אשכולית 
אדומה

ספטמבר עד 
סוף מאי

24280000.01

ספטמבר עד פומלית
סוף ינואר

62070000.7

הדרים
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
הפירות קדושים בקדושת שביעית!לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

פומלה אדומה 
צ'נדלר

ספטמבר עד 
סוף ינואר

109000.16

רדסון )זן חדש(
נובמבר עד 

סוף ינואר
01000

פומלה לבנה 
גולית

ספטמבר עד 
סוף מאי

50036001.1

קליפים קטנים

אדמוני
ספטמבר עד 
סוף אוקטובר

01100

ירוק כתוםקלמנטינה
ספטמבר עד 

סוף דצמבר
01100

מיכל
אוקטובר עד 

סוף דצמבר
330100000.44

כמו מיכל אך גדולמירב
דצמבר עד סוף 

ינואר
11530000.51

וינולה
דצמבר עד סוף 

מרץ
01400

קליפים בינונים

ראשון
ספטמבר עד 
סוף אוקטובר

65000.13

קרוולהייס 
ומריסול

ספטמבר עד 
סוף אוקטובר

0300
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס הפירות קדושים בקדושת שביעית!

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

אלנדייל
דצמבר עד סוף 

פברואר
0300

סטסומה רגילה
אוקטובר עד 

סוף דצמבר
03200

דל זרעיםסטסומה בכירה
ספטמבר עד 
סוף נובמבר

18021000.47

עידית
אוקטובר עד 

סוף דצמבר
223300.9

נובה כולל סנטינה 
ינוב

אוקטובר עד 
סוף ינואר

350100000.47

אור כולל אורה* 
ושני

דצמבר עד סוף 
מרץ

6000840001.4

נקטר
דצמבר עד סוף 

ינואר
0500

מורקוט
דצמבר עד סוף 

מרץ
40034001.45

מור
דצמבר עד סוף 

מרץ
610000.1

הדס
ינואר עד סוף 

מרץ
5214500.58

אודם, יפעת
ינואר עד סוף 

מרץ
24565000.49

* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע ומצוי במרבית האזורים. )אבל אם מצרפים את 
הזמן שהעץ גדל במשתלה תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה(.



31

הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס

המכון לחקר החקלאות
הפירות קדושים בקדושת שביעית!לוח ערלה/ד"ר משה זקס

נטיעת זמן קטיףתכונות ותיאורמין וזן
תשע"ג 
)דונם(

השטח 
הכללי 
)דונם(

% ערלה

קליפים גדולים

מינאולה
דצמבר עד סוף 

מרץ
3354000.1

תמי
נובמבר עד 
סוף דצמבר

425001.1

טמפל
דצמבר עד סוף 

מרץ
01000

טופז )אורטניק(
פברואר עד 
סוף אפריל

1325000.4

לימוניים

לימון*
נובמבר עד 
סוף אפריל

2800250002

לימה )ליים(
יולי עד סוף 

נובמבר
8515001.57

לימקואט
יולי עד סוף 

ינואר
0500

קומקואט
דצמבר עד סוף 

מאי
54000.1

* יש לחוש לקבוע כיון שמונים את שנות הערלה מהנטיעה במטע ומצוי במרבית האזורים. )אבל אם מצרפים את 
הזמן שהעץ גדל במשתלה תחת פיקוח הלכתי, כמעט ואין פירות ערלה(.
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הליכות שדה 192 - כסלו תשע"ו

המכון לחקר החקלאות
לוח ערלה/ד"ר משה זקס הפירות קדושים בקדושת שביעית!

הערה: בהדרים וכן באבוקדו כמעט כל השתילים הינם דו שנתיים )וכן חלק ניכר מהאפרסק, נקטרינה, 
כן קיים פיקוח על המגדלים דרך בתי האריזה המטפלים כמעט בכל  וענבים(.  תפוח וחלק מאפרסמון 
היבול הארצי בכמעט כל ההדרים והאבוקדו )גם בתפוח רגיל ועוד(. למרות שמעיקר הדין יש לחשב גם 
את שנת המשתלה לענין ערלה, אנחנו ממשיכים לציין בלוחות את שיעור הערלה האפשרי ללא חישוב 
להשגחות  אף  המועיל  מידע  בכך  שיש  כיוון  וזאת  בהשגחה.  התחשבות  וללא  שנתיות  הדו  הנטיעות 
מהדרין שאינם מסתמכים על גידול דו - שנתי, וכיוון שקיימת גם אפשרות לערלה במעט שמחוץ לשיווק 
המאורגן. כמובן, אם מתחשבים בנטיעות הדו שנתיות ובהשגחה, שיעור הערלה יהא קטן בשיעור ניכר 

מהמופיע בטבלה במינים אלה, ובפרט בהדרים.

פירוט אחוזי הערלה בתפוחי עץ

שם הפרי
 עד סוף חודש טבת 

ע"ו
מתחילת חודש שבט 

ע"ו

--אורליאן

--אין כמוהו

2.50.1 גלה

תחילת כסלו 0% עד סוף חשון 1%גרנד

תחילת אדר 0.3%עד סוף שבט 2.2%גרני סמית

0.20.05דלישס אדום

0.70.1זהוב

1.50.1יונתן

-- מולינג דלישס

מתחילת אדר 0.2%עד סוף שבט 5%פינק ליידי

בשאר הזנים פחות מ 0.5% ערלה


