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  .יד�  ראש השנה
  ?כמה ימתי� עד שתצא מדי� ערלה ורבעי, הנוטע נטיעה בזמני דלהל�

  
  ו "ט  'ה ג"ר  'ה ב"ר  'ה א"ר  

  'בשבט ג
  ו "ט  'ה ד"ר

  'בשבט ד
  'ה ה"ר

  ' נטע יותר מל
  ה"יו קוד ר

  עלתה
   שנה

  עלתה
   שנה

  עלתה
   שנה

  מותר
  1 מערלה

  מותר      
   מרבעי

      
  'נטע פחות מל

   ה"ר יו קוד
  לא עלתה

   שנה
  עלתה
   שנה

  עלתה
   שנה

  עלתה      
  2 שנה

  עלתה       
   שנה

  
  :ראש השנה ד� י

  ?ה סגי לעלות שנה"וכמה זמ� קוד ר, כמה זמ� עד שקולטת נטיעה, לשיטות התנאי דלהל�
  

  ה סגי לעלות שנה"וכמה זמ� קוד ר  כמה זמ� עד שקולטת נטיעה  
  3ששי� יו�  שלשי� יו�  אליעזר' לר
  שלשי� ושלש יו�  שלשה ימי�  יהודה' לר

  ארבעי� וארבע יו�  שתי שבתות  שמעו�' יוסי ור' לר
  4שלשי� יו�  שלשי� יו�  מאיר' לר

  

                                                           
אכ$ כיו$ , ה הראשו$ עלתה שנה ראשונה"ה הרי כשבא ר"יו� קוד� ר' כיו$ שנטע יותר מל', פי 1

שנות ערלה ' � בה שנגמר בה ג ואי$ אנו דני,שהקלנו עליה בתחילתה מחמירי� אנו עליה בסופה
ה שלו הוא "ואיל$ ר  דני� לה כאיל$ ולא כנטיעה אלא כיו$ שמסתיימת השנה השלישית , ה"בר

אכ$ ג� . ו בשבט שלישי"ולכ$ אינה גומרת את שנות הערלה שלה אלא אחר שיעבור עליה ט, שבט
נתי� ועוד כמה שני� שלמות אלא רק ש'  דאינו ממתי$ ג באופ$ זה הוא מרויח כמה חדשי� 

ה הרי שהמתי$ שנתי� "יו� קוד� ר' וא� נטע בדיוק ל, ו בשבט"חדשי� שיש ממ$ שנטע עד ט
  .וחמש וחצי חדשי�

אלא התחלנו למנות , כא$ כיו$ שלא השתמשנו בתחילתה בקולא לחשוב לה שנה בפחות משנה 2
לכ$ אי$ אנחנו מחמירי� ', ה הב"ה והסתיימה השנה הראשונה רק בר"את השנה הראשונה בר

שני� ' וכשעוברי� ד, שני� תמימות היא מותרת מדי$ ערלה' ואי+ שעוברי� ג, עליה בסופה
מ כ+ למדו הראשוני� בשיטת "י מ"וא� שאי$ כל זה מפורש בדברי רש. תמימות מותרת מדי$ רבעי

  .י"רש
בעינ$ שלא יקלוט בתוספת משו� ד, י דשלשי� יו� לקליטה ושלשי� יו� לתוספת שביעית"פירש 3

נ "ת שאה"והביאו לפירוש ר, הקשו כמה קושיות על פירוש זה) ה שלשי�"בד(' ותוס. שביעית
ומה , מעני$ שביעית לא איכפת לי שיהיו השלשי� יו� של תוספת שביעית באות� ימי הקליטה

  .שביאר רב נחמ$ שצרי+ ששי� יו� מיירי לעני$ ערלה
מ שאותו יו� עולה "ל לר"ס,  אחד מדי$ יו� אחד בשנה חשוב שנהדא� שצרי+ לכאורה עוד יו� 4

יו� שצרי+ לזמ$ קליטה ועולה ג� לעני$ יו� אחד בשנה ' כלומר עולה להשלמת ל, לכא$ ולכא$
 .חשוב בשנה


