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מעשר בד»ה פרק תשיעי

בכורות

מסורת דמז״ם

ח ו א פרשדמעיקרא • פירוש ולא מפני שהוא ק ק קורהו רביעי עינםאדסדלייףעיעת המים הנובעות בהרים רמים והנהו הוו גבוהים
יא[ דהוא פרת דמעיקרא ששמו פרה מקודם שמתחיל ליפרד מפרת והיכי אתו חפרת  :סולמי דפרס • מ מקלחין תחת הקרקע
לד׳ ראשים וכשמתחיל ליפרד יוצאים מהרים זה לצד זה ]וזה לצד זה[ ועולץ בהרים כסו מנ ם :והנהר סרביעי • דכחד מינייהו חשיב להו
יד  kמיי׳ ס׳ו מהלכות ופרת הולך ביושר יג[ לד^ הילוכו ובפרשת שקלים יסד רבי אליעזר ואש אמרת דמיניה קאתו  :ה ^ סרס דממיקרא • הוא פרת הנזכר
תוקפו כנגד
בסילוק _דפרת
הקליר
®י"’ %
“י ״
תורד .אור למעלה ונהר יוצא מעדן וגו׳ שהשלשה
•י
י
י
WP JOD ’5
שני נהרות וכן .משמע בבראשית רבה
נפרדין ממנו  :יובל שמו • של פרת
עינתא דמידליק אמר רב טשרשיא הנהן
שהוא גחל שאומרים לפרת מפני מה
סולמי דפרת נינדע והא בתיב ״וד,נד,ד״£,״וננל יוכל קלח שרשזוני׳ בעז ה״״ס
צ׳א מעני ״״׳ח ״' אין קולך הולך והוא אומר *פירותי
הרביעיהוא פרת אמר רב נחמן כר יצחק ־
^ מעידן פלי אומרים לחדקל מפני מה
ואיתימא רב אחא בר יעקב היא פיי׳ וינץקנדל י m 1בלא « ם ־קר!
קולך הולך והוא אומר הלואי אשמיע
דמעירןא תניא רבי מאיר אומר יובל שמו סהדארבהפרס• פרת יורדמא״י
קולי ואראה משמע דחדקל קנון מפרת
שנאמר °והיה בעץ שתול על מים ועל יובל’י”’*לבבל וכשהגשמים יורדין בא״י סהדא
וקצת קשה דאמר בפרק כל משבעין
ר.גר.ות הב׳ח )שבועוח דף מז (:עד הנהר הגדול
רבה הוי פרש בבבל שירדו גשמים
ישלח שישיו ולמה נקרא שמו פרת שמימיו
 .שבח סס :נדרים מ.
)א( נטרא מטהרים נהר פרת עבד מלך כמלך דמשמע
פרים ורבים א[ מסייע ליה לשמואל *ראמר
)נ( שם
נזומציס :
דוקא משום א״י קורהו גדול :
מקוה ביוסי ניסן • מקוה מים חיים
נמשנה סלקות או שניתן:
שמואל נהרא  pמכיפיה מיבריך ופליגא ררב
מקוה
ד׳ה
רש׳י
)ג(
)ג( מבעים בבית ולא היה מניחן
מ ס י י ט ליה לשמואל דאמר שמואל
דאמר רב אמי אמר רב מימרא במערבא
ונו' חים חיים זוסלין
^ נהרא מכיפיה מיבריך •
למטל בנהרות שביפת הגשמים ירח ]נדם [M
מגעין לימא אחרי^
ס ה ד א ר ב ה פ ר ת *אבוהד שמואל עבידלהו
ונו' ע״י לגויות הס״ד אע״ג דשמואל איירי בכל הנהרות
גשפס הרבה וחייש שמא ירבו מים
והשאר נמחק :
ביומי
ומפצי
ניסן
ביומי
מקוד!
לבנאתיה
יג[ ולר״מ משמע דנקס פרת דוקא
שנומפין מעבים לתוך הנהי־ שהם
תשרי מקוה ביומי ניסן סבר לה כרב דאמר
זוחלים דלא חזו לק משוס דפו לפ
דנקרא שמו פרת שמימיו פרים ורבים
ספק *זבות ובזב כתיב מים חיים ל״א ]עי׳ סיטב רש״י שבח
רב אמי אמר רב מימרא במערבא סהדא
איט אלא משום דפרת מתברך יותר
סה :ד״ה וסבי[
יל[ לפי שהוא חשוב יותר מן האחרים
׳
על הזוחלים על אותם שנפלו מן “■
רבה פרת שמא ירבו נומפין על הזוחלין
העבים לקרקע ומן הקרקע זחלו
אי נמי לפי שהוא ראש לכולם נקרא והוו להו מי גשמים רובא ומפצי ביומי
פרת ע״ש שכולם מתברכי׳טו[]מכיפיה
וקילחו לתוך הנהר דאי לא טמפים
תשרי ופליגא ו רי די ה אדידיה דאמר
דפרת[ וכן פי׳ סז[ ר״ת בתשובה לפי
משום זוחלים לא מיפסלי דאמרינן
שמואל איןהמים)א(נטהרים בזוחלין אלא פרת
שפרת הוא למעלה מכל הנהרות והוא
בפ׳ ראשון דתפרה ) ד ף יב( השאובה
ב״ין ני] :לעי} יא[.
ביומי תשרי :מ תני׳)נ( **יל[ הלוקח או שניתן
5׳ל מס יז[ *רמיא שכל מהרות שותין ממנו
מימהרש בהמשכה דהיינו שממשיך
מנא
לו ב מ תנ ה פטור ממעשר בהמה  :ג ט׳
.
^
..........
.
^ ה הכתוב יח[ פריה ורביה ט
מים שאובים לפך המקוה על ידי
^^^^™סלין>ובעין:ומסצ* ביומי
הנימילי אמר רב כהנ א דאמר
דכשהוא רבה כל הנהרות רבין :
בניך תתן לי כן תע שה לשורך־ לצאנך ” השרי• כשהיו מובלות בנהר ביומי
מ כ י ס י ה מיבריך • מסלע שלו
כדמתרגם סלע כיפה:
תשרי הי׳ עושה להם מחצלות של קנים
מה
מ ט ל א במערבא סהדא רבה פרת • כאן משמע דפרת הולך שקורץ קלויי״ש ומשליכן לשוך המים ועומדות עליהן וסובלות לפי שבימי
מא״י לבבל וכדפרישית לעיל בפ׳ מומין אלו)דף מד (:תשרי ישמיע רך בנהרות אצל שפתם וחושש שמא יעלה מיס למעלה
משמע מתוך כך דגן עדן במערב העולם דבבל הוא בצפונית מזרחית על רגליהן ויהיה חוצן  :ה״ג ופליגא ח[ דידה אדידיה■ כלומר פליגא
^ א״י ולהכי קרי להו בני בבל לא׳׳י מערבא ואמרינן בלא יחפור)נ״נ דשמואלאדשחואל :אין המים ססהרין בזוסלין• ט[דכל שעה הוו מים
דף כה (:דבבל בצפונית של א״י עומדת דכתיב מצפון תפתח הרעה נוספץ רבץ עליהן :אלא פרס ביומי משרי * שפרת היו מימיו פרין
וגו׳ אלמא פרת הולך ממערב למזרח ומשמע שכךהוא מתחלת יציאתו ורבין וזוחלין *הנובעים ממעיינות מרובין ועוד שתשרי פ ך ימיהקין צ״ל ומבעין צינן
כדאמרינן הוא פרת דמעיקרא אלמא דגן עדן במערב העולם וכן ולא ירדו גשמים *)הרי( זמן מחבה אלמא נהרות חתרבין ממימי גשמים וצ׳ל לזמן מרובה וחיגח
צ׳ק משמע בב״ר דקאמר בכל מקום מצינו רוח מזרחית קולנות ]קולמת[ ולעיל אמר מכיפיה מיבריך לישנא אפרינא הא דאבוה דשמואל הוה הרי נמחק צ״ק
אדה״ר דכתיב ויגרש אש האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים עביד י[ לברתיה מקוואות ביומי ניסן מפני שהוא פ ך החורך שירדו
5׳ה ]קולעת[ קין דכתיב וישב בארן נוד קדמת עדן וגבי יט[ משה נמי גשמים מרובים אבל באמצע החורך לא הוה עביד ופליגא אדשמואל
דכתיב אז יבדיל משה שלש ערים מזרחה שמש משמע שהעולם הזה דהוא אומר דכל שעה בעינן מקוואות אלא פרת ביומי תשרי :
5׳ל דג׳ע במערב שנכנס בו אדה״ר הוא במזרחו של ג״ע ש״מ *במערב העולם ותימה
בניך
דבפרק המוכר את הספינה )ב״כ דף סד (.אמרינן דשמשא האי דפמקא צפרא ופניא צפרא דחלפא כ[ אוורדי דגן עדן משמע דבמזרח העולם
קאי דבשחרית חמה במזרח וכן פי׳ שם רבינו שמואל מדכתיב וימע גן בעדן מקדם ואע״ג דמתרגמינן מלקדמין מכל מקום משמע נמי מזרח
דהכי נמי קדמת עדן מקרם לגן עדן משמע בב״ר שהוא מזרח ומתרגם מלקדמין ומיפ קרא איכא לדחויי שפא מזרחו של עדן אבל עדן גופיה
נ׳א מכה עמוד אור של במערב העולם וההיא דב״ב איכא לפרושי דלא חלפא ממש קאמר אלא בשחרית כשמחה יוצא כא[*מכח עמוד האור על גבי *חדרי דגן עדן צ׳ל וורדי
שבמערג ולערב מכח אור של גיהנם שבמזרח ואין תימה מל המעס זה דבכל ענין כשנפרש צריך לאומרו דקאמר התם ואיכא דאמרי איפכא
ע״[,
ממה כנגד גיהנם ולא מסתבר לומר דפליגי בהכי דמר סבר גן עדן במזרח ומר סבר במערכ*= ל ט ^ צי ביומי תשרי• פירש בקונמיס שמחנות החפצים פחת וע״ע חום׳ ב׳ב פד.
רגליהם במים מפני המיט שלא יחון וכן משמע פרק פנוקת )נ ד ה דף ס (:דאמר שפאל בר רב יצחק אשה לא תסבול בנמל ואע״ג דהשתא ליכא ד׳ה כצפרא ועי׳ היטב
״'
חום׳ קדושין עא; ד׳ה
טיט אימר בדידיוני נפל פירוש ע״י דידוי שמדדה את עצמה ובתריה מייתי הך דאבוה דשחואל דהכא ובתרה מייתי הא דאמר רב גידל אמר רב עד היכן[
נתנה תבשיל לבנה ומבלה לא עלתה לה טבילה ואע״ג דהשתא ליכא אימר בדידיוני נפל ור״ת מפרש ומפצי משום צניעות שהנהרות קטנים בימי
תשרי ופורס להו מפצים שלא יראו אוחן כדי שלא תמהרנה למבול מפני הבושת ולא מבלו שפיר והיינו מעמא נמי שלא תטבול בנמל לפי שמצויים
שם בני אדם וממהרת למבול משום *ביעתן דאינשי דומיא דההיא דקאמר התם לעיל אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ומפרש התם משוס ביעחותא
ש ט א ירבו מי טמפין על הזוחלין והוו לפ מי גשמים
דבעיתא דלמא נפלה ולא■ מבלה שפיר ולא גרסינן בההיא דנמל ואע״ג דהשתא ליכא
_ _
רובא • וכדפי׳ ^ נ ט׳ כג[ ומי גשמים אין ממהרין בזוחלין כדקתני בת״כ מעיין ממהר בזוחל ” ומקוה באשטרן ואור״ת דאשטרן דמל^ה דוקא
—
למעוטי זוחלין אבל זוחלין דמעיין לאו דוקא למעוטי אשבורן אלא ה״ק המעיין ממהר אך בזוחלין אבל מקוה ממהר דוקא באשבורן דגבי הני
רבינו גרשום
®^ייא אוי
מייתי לה התם בת״כ דקתני מה מעיין בידי שמים אך מקוה בידי שמים יצא כל[ עשה חקוה לכתחלה אי מה מי!”:
מסהר בכל שהוא ת״ל אך מעיין מעיין בכל שהוא והמקוה בח׳ סאה אי מה מעיין ממהר בזוחלין אך מקוה ממהר בזוחלי[ ת״ל אך מע”) עיניתא דטידליין
מעיין בזוחלין והמקוה באשטרן כה[ יש להביא ראיה מים שעשה שלמה שהיו הכהניס טובלין בו אע״פ כי[שהמים מכונסים שם במקוה ומיהן יש שץאשי^הוץיטשנראץ
5׳ 5דמון לדפת דבירושלמי קאמר כז[ והיה לרחצה הכהנים בו ולאו כלי פ א כח[ ומפרש דרגלי השורים נקובים כמוציא* וא״כ אפשר שיהו זוחלין וכן מקוה הנת סולם%,נעד^
שעל כט[ הפרווה בפ׳ אמר להם הממונה)יומא לו לא•( שהיה מעין עימם והיה כהן גמל מובל בו אפשר שנכנסין מצד אחד ויוצאין מצד אחד כלוטר סילונות נטשנין
— ומיפ זה דבר פשוט דמי מעיין שנפסקו מן המעיין שממהרין באשבורן ל[ ממה נפשך שהרי נפשו מקוה מאחר שנפסקו מן המעיין לא[ W׳”’! על ראש"^^ם■’ E
—
ובהחא תנן במסכת מקוואות)ס״ה מ״א( מעיין שהעבירו על גבי בריכה והפסיקו הרי הן כמקוה חזר והמשיכן כו׳ ומשקה בי ממבחיא לב[ דקאמר פרת דטעיקרא • 'לחכי
שמא ^ ם ל^ו^ 1:
בפ׳ קמא דפסחיס)לף יז (:לג[ דבקרקע חזו להטביל מחמץ וצמרות ומשמע באשבורן דומיא דכלי וקאמר הפס מאמש המים שבעזרה היי
^ ™בים
אומרים פרת שטו אטר להביא ראיה לד[ אפילו לא נפסקו מההיא דתנן במסכת מקוואות)ס״ח מ״ח( ומייתי לה בפרק שמנה שרצים )שבח דף קט (.ר׳ יוסי אומר כל פרין ורבין■ שטחנברץ
טרשטיטיו פרים ורבים היפם ממהרין בזוחלין ופסולץ לזבים כו׳ ופליג את״ק דאמרכל הימים כמפה שנאמר ולמפה המים קרא ימים ומשמע דאתא ר׳ יוסילמימל מותר :טכיפיהטתברך■
מגדותיו הוא טחנרו•
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מסייע  :כן טכיפיה • ע׳ ׳ »
בערוך ערך כף ! דחע״ג דקוו וקיימי כדאמר בריש מכות)דף ל (.ממהרין נ פ בזוחלין דלא בא הכתוב לבטל מהן תורת זחילה ופליגי בהכי דלת״ק אין מטהרץ שאינו מ תג ד ל לא
ג[ ופליגא ס׳א ישטי^ז בזוחליןולר׳ יוסי ממהרין בזוחלין אבל לכ״ע מטהרין באשבורן וגס מדקאמר הכא אין המיס ממהרים בזוחלץ אלא פרת ביומי תשרי בלבד משמע מנשמיט ולא ממעינות
מפילי 2לינא דרב
בתשובה
ממהרין כזוחלי] .ס׳ ־ פר״ת
המים
באשבורן לה[ אע״ג
’ : mjAr[7ה T.דפ^
יא"ת^ו
דרב“ 1ד א י ת
משרט . .
המתחלת . . .
. .
.
.
ל .
דליכא רובא זוחלץ  :אי .
.
הא . .
דלא מטהרי .
בזוחלץ  .פ .א .
.
מקלחין חללים דאך על גב דשמואל לו[ואבוה דעביד מקוואות ביומי ניסן ור^דאמר מימרא במערבא כו׳ קיימי בחדא שימתאלאקי״ל הכי אלא דאמר טהדא רבאפרו*
מראש פרת י
לוטף שטנשטיס הוא
ו[ שנדל מאליו בלא
כאידך
טתנרל  :וטפצי ביומי
תשרי ומניחן בקרקעית ת ה ר ל פי שכל הנהרות מתמעטין ביוסי תשרי סן החום שדרה ויש טיט בקרקעית המים
בעיקר הנהר והיה משיט הטפצקכדי שלא ישקעו רגליהן בם־ט וליהוי חציצה לטבילה וההיא דאטר שטואל לעיל
נהרא טכיפיה מתברך הוי פלינא אהא דאטר שמואל אין הטיט םםר^יןבזו^לי 1כלומר אין הטיט שאיןשם נוטפץ
אלא זוחלין בלבד טטהרין אלא פרת ביוסי תשרי לפי שכבר נתמעט מימי הנשטים שנטפו בו אלטא טיטי
גשמים הוא טתנדל ביומי ניסן כשטתפשרין השלגים והמטר ואיהו אמר דאינו טתנדל אלא טכיפיה :
תנהו

שוםםםר!םכיפיה.םאליו
בלא שום מטר תיבר .ורבה נמחק  :ז[ תיבות זוחלין נובעין נמחק  :ח[ ופליגא דשטואל אדשטואל ראמר שמואל
תיבות דידיה )דשטואל( נטחק !  [pבזוחלין דבכל שעה  :י[ עביר לבנתיה  :יא[ רביעי אלא הכי קאטר
הוא פרת  :יכ[ ביושר כדרך הלוכו ולכך עוטר בשמו ובפרשת  :יג[ ורבי מאיר משמע כו׳ דוקא שלכך
נקרא שטו  :יד[ יותר אלא לפי  :טו[ טתברכין טמנו  :עז[ ר׳ת ט׳א רש״י  :יז[ והוא זכרותא דטיא
תיבת רמיא נמחק  :יה[ בפריה  :יט[ וגבי דוצוז נטי  :כ[ דחלפא אבי וורדא :כא[ יוצא במזרח מכה עטור האור
ע׳ג ווררי נ׳ ע שבמערב ולערב מכה אור :ככ[ ליכא אימר בדידיוני נפל :כג[ בקינטרם ודטי נשמיט :נד[ יצא
הממלא ועשה טקוה בת^־ז אות ל׳ נמחק  :כה[ באשבורן אלמא לכל טילי ילף מקיה לדין מעיין ולא
טעין לדין טקוה  :כו[ אע׳ם שהיו טי מעין טתכנטים בו תיבות שהמים טכונסיט שם בטהךה נמחק  :כ [1קאטר והים לרחצה לכהנים בו וקאטר ולאו אות ה׳ נטחק  :כח[ ומפרשי דרגלי )שבדרום( ]השוורים[ תיו
נקובים כטוציא רטון  :כ ט[ שעל נבי בית ו פ ת ה  :ל[ באשבורן דטה נפשך  :לא[ הטעין ובהדיא תיבת שטטהרין נטהק  :לב[ טטבחייא דנ פ' תיבת דקאטר נמחק  :לג[ דקאטר בקרקע הזו להטביל )בקכיעותא( :
לד[ ראיה דאפילו לא  :לס[ באשבורן מטהרי אכייג דדלמא רובא  :לו[ דשטואל דהכא ואבות :
V

טסורת ה ש״ם

מעשר בהמה פרק תשיעי

בכורות

נו

עין
גר מצוד•

כאידך דשמואל דאמר נהרא מכיפיה מבריך ס[ ד מ סיי ע ת א ליה טו א מיי׳ פ׳ו מהלכוס
בניו אינו בלקוח דלא שייכא בהו לקיחה ומתנה אלא אצלו טלדו ;
מורזח הלכה יב :
ופרירזהאבבבורגמיב-ואת ילפת מינה מע שר)ד(ועוד ה[ בכור קדוש
ברייתא דאמר יוכל שמו ואפילו פליגי רבנן ע לי הו ס ב רי דפ ר ת שמו
מכל מקו ם י[ מסייעין לי ה מ ה א דקאמר רבי מאיר דמימיו פרין ורבין טז ב מיי׳ פ׳ג מהלכוס
בלקוח ומתנה שהרי משעה שטלד קדו ש :אמר קרא מעשה• P
איסורי n3mהלה' יי.
תעשה לשורך והא ודאי לא מצית מוקמת בבכור דהא מר ח ם קדוש
דלאפליגי עליה ב ס ב ר א זו דנה רא מכיפיה מיבריך ויכולין לסבור
ששמו פ ר ת מהאי ט ע מ א גופיה אבל
ולא ב עי עשייה י[ שיקדישנה האיש  :תו ר ה אור
לא שייך יא[ לאמר למה נק ר א שמו
מ ה בניר אין ב ל מ ח וב מ תנ ה אף א[ צאנך
לסעאח ולאשם• דלאלייתינהו מלקוח
פ ר ת כי א ם לרבי מאיר לפי שיש ^
ומתנה  :דומיא דבייד • ד מ ש״״; וברץ־ך אינו בלרךח ובמתנהוהאי בבכו רכ תי ב
שם אחר לר׳ מאיר ויובל מ שמע לרבנן
« א ' ק ° 0כן תעשד ,אם אינו ענין ל ב ט ר
כמו יבלי מים)י שעיה ל( ובבראשית
קדוש
מ דלא איתיה בעשייה )נ( דברחם
חו בה  :ואימא למולה ראייה • שהיא
רבה נמי דריש כרבי מאיר דקאמר
תנהו ענין למע שר ב ה מ ה ואימא תנהו ענין
חובה ולא טל ח ט א :בכור אין זמן
חדקל שמימיו חדים וקלים פישון
לחטאת ולאשם דומיא ד בנך מה בנ ך שאינו
קבומ לקיושסו אלא כשנולד קדוש :
שמגדל פשתן פ ר ת שמימיו פרין
בשמהמשייה-בשטהשהןראוייןלהתעש׳
ורבין י [3ובלא גשמים נ ה רו תו מ עיי ט ת
בא על חטא אף צאנך ושורך שאינו ב א על
מי ע ט הכתוב שלא יהו )ה( לוהחין
מתגברין כדאמרינן בראש השנה )דף
חטא ואימא תנוע ענין לעולה ולשלמים
יא)* (:באחד( באייר שמזל כימה ]בי׳ו כן גי׳ חוס׳ שם
:
ובמעי אמן לאו שעת עשייה היח
דומיא ד בנך מה בנך ג[ שאינו ב א בנדר
ד״ה יום[
ר״ יוחנן חזאי בחילמא כו״ הלילה
עולה ביום ו מ עיי ט ת מתגברין
ונדבה אף צאנך ושורך בו׳ ואימא תנהו ענין
נראה לי ר׳׳י בחלום ז[ והואיל ונראה
ובמרחשון הן מ ת מ ע טין מפני מני ע ת
לעולת ראייה דו מי א ד בנ ך מה בנ ך שאין
לי יודע אני בי שאומר היום דבר
גשמים שלא ה מ טי ר כל הקיץ וכדאמרי׳
קבוע לו זמן אף שורך וצאנך שאין קבוע לו
ט ע ם  :חל מל מחוסר זמן• שאם
בפסחי ם בפ רק מי שהיה ט מ א )דף
זמן אי מה בנ ך אינו בלקוח כלל אף שורך
לקחו קודם שבעת ימים ללידתו שוב
צד (:תשרי מרחשוון וכסליו ח מ ה
וצאנך אינו בלקוח כלל אלמה א״ר אסי א״ר
אינו נ כנ ס לדיר להתעשר וכל שכן א ם
מהלכת *באויר כדי לייבש א ת הנהרו ת ]שם לפנינו איחא נ־מים[
לקחו גדול והא מחוסר זמן דלא שעת
יוחנן י׳לקח עשרה עוברין במעי אמן כולם
ובסוך סדרתעניות)חענימדףכה:ע״ ש(
נמי א מ ר ק שאין לך ט פ ח שיורד* יג[ מלמעלה שאין / 5
עשייה היא וחייל עליה דין לקוח :
נכנםין לדיר להתע שר אמר רב א אמר רן א
ואס חימצילומרמשנה ודאיר״שממון
שאין עולה טפחיי ם כנגדו מלמטה
תע שה ב שעת עשייה מיעט הכ תו ב גופא
היא• דלדידיה מחוסר זמן שעת עשייה
וכמו שהקרקע מלחלחת כפליים
א״ר אםי א״ר יוחנן לקח עשרה עוברים במעי
הוא ומשוס הכי לקוח חל עליו ומיהו
מלמ טה ב שעה שהגשמים יורדים כמו
אמן כולן נכנםין לדיר להתע שר והא אנן תנן
במעי אמו מודה דאין לקוח חל עליו :
כן לענין ריבוי הנהרו ת מ תרבי ם
הלקוח או שניתן לו ב מ תנ ה פטור מן מעשר
והזר ולקחו סמנה• ואם יש לו ת שעה
המים ומתגדלים מלמטה כשהמטר
]לעיל ה• מנח1ת סז•
ב ה מ ה א״ר אלעזר* ר׳ יוחנן חזאי בחילמא
והוא חייבין במעשר וא ס יצא אחד
יורד מלמעלה יד[ ואמרינן ה ת ם נמי
פד• נ' נ קמג■[
מן הכשירין בעשירי ה ד טו ב ואם
מילתא מעליא אמינא א״ק תע שה ב שעת
דאמר תהומא עילאה לתהומא ת תא ה
יצא האתנן בעשירי יאכל במומו
עשייה מיעט הכ תוב איתיביה ר׳ שמעון בן
א ב ע מימך וא״ת א״כ מנלן רהא דרב
לבעלים  :אישהמימסיה • להאי
פליגא עליה דא מר מ ט ר א ב מע ר בא
אליקים לר׳ אלעזר הלקוח חל על מחוסר זמן
מקשה ה א דאמר רבי אסי כו׳ והכא
כו׳ דלמא היינו *משוס שאז מ תברך טעמא משום צ׳ק
אמר ליה זו אינה מ שנה ואם תמצא לומר
נמי כגון שנתט ח[ ב מעי אמו :
*המקוה כדפרישית וי״ל משום דא ם צ׳׳ל המ^ר
]לעיל נא־ .לקמן
בן יהודה היא ל[ משום ר״ש
מ שנה *ר״ש בן
חמורה יע:ז
ותיעשריה
איתא דסבירא סו[ דאורחא דמילתא

דאמר מחוסר זמן נכנ םס לדיר להתע שר

 n m nה ב״ ח
)א( גט׳ אמר קרא חמשה
כצ׳ל ותינת  pנמחק :
)נ( שם נעשייה דמרחם
קמש ) :ג( שם והא
איפשיל ליה נלקוח
אישתמינותיה ) :י( רש׳י
ד׳ה ופריך ונו' מעשר
בהמה ועוד ) :ה( ד׳ד.
בשעת וכו' בלא ׳הו
לקוחי! וגמעי :

רבינו גרשום
תניהו ענין לסעשר
בחסה • ראיתיה בעשיד.
שמכניסן לדיר וקורא
לו שם מעשר וסוקרו

דמבריך מכיפיה א״כ ג ס כל הנהרות
והרי הוא כבכור מה בכור קדוש ׳לפני זמנו וקרב ’לאחר זמנו ^אף
נמי לפעמים מבריך ומאי ס הד א דנ הר שיטה מקובצת
פ ר ת אין זה עדו ת והקשה ר״ת לשמואל א[ אף שורך אינו כלקוח;
קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו תני תנ א קמיה דרב
מחוסר זמן .
לבכור דליתיה
ג[
,
שר
להתע
ר
ד
ל
שנכנס
איזהו אתנן
הימנה
ולקחו
וחזר
ה
ל
שנתנו
כל
דאמר חין ה מים מטהרין בזוחלין אלא בעשיר : .ג[ בנך מחויב
]פרת[ביומי תשרי בלבד ולרב ולאבוה ואינו בא  :ד[ היא
והא איפסיל ליה )ג( בלוקח אי שתמיטתיה הא דאמר רבי אסיי א מר רבי
דתניא ר׳ שטעון P
יוחנן לקח ע שרה עוברין במעי אמן כולם נכנסין לדיר להתע שר
דשמואלקשיא להו ה א ד ת ק ב מ ס׳ פ רה יחודד .אומר משום ר׳ש
)פ״חמ״י( ומייתי עז[ בסנהדרין ריט מחוסר :ה[ ועוד דברות
ותיע שרה
פ״ק )דף ה (:מי קרמיון ומי פיג ה; 55״ ״  , " 0 7ן ^ י ^ ״
פסולין למי ח טאת מפני ש הן ] כו׳ [ מי *תערובת ה א ל>^ הכי כשרים ולא פסלינן ל ט שמא יש ר ט הנוטפין על הזוחליןוהוו להו גשמים פ והליל^י .נו?1ח לי :
רובא וי״ל דאינ ש סברי ד הני ד׳ נהרות מדליין דא״י ג בו הה מכל הארצות ואין נשארין שם מי גשמים ועוד הקשה לרב ו ל א ב ו ה י ^ י ״ ו א ל ^ ט ז ^ ד י ם ם ^ ?' ^
דר׳ם דאמר י
ולשמואל דאמרי אין ה מים מטהרין בזוחלין אלא פ ר ת ביומי תשרי בלבד ב מ ה מטהרין מצורעים וב מה מקדשין מי ח ט א ת ב ע ר ב פ ס ח דאמרי׳ ברייתא ^ ־
בפסחים )דף צ•( דיש סבילה לזב ב ע ר ב פ ס ח והזאה היאך יח[ היה על האנשים שעשו פ ס ח שני ועל כל ט מ אי ם שלמתי מדב ר מי שאלואלצפן י[ ט״ם טסייעינן ;
יא[ שייך לטימר למת
והלא שו רחוקים מ פ ר ת יע[ ומיהו לפי מ ה שפירש דהנך ד׳נ ה רו ת מ ד ליין לא קשה מטבילת זבין ומצורעים ב ע ר ב פ ס ח אבל מקדוש מי פו׳ סרת • נליון לוי
ח ט א ת קשה דפסולים למי ח ט א ת וממישאלואלצפן ותירץ דשמא נהרות וציטרייתא דמידליין אין גשמים מ ת ע רבין בהן כ[ שהמימי גשמים שזח עיקר שמו ;
יב[ ורבץ ונם מצאנו
מתערבין ויורדי; בתוך הנה רות הנמוכים ונשטפים ו שלכיס לים ואין מתערבין כא[ במרךאות גבוהים וג ס לא ב מי ם המכונסי ם א( ו כ טן בנהרות שבלאנשטיס :יג[ שיורד
שאין :
היוצאים מ מע רו ת ואין מי הגשמים מתערבין ומכונסין שם ת ד ע ה א ד תנן ב מ ס׳ פ ר ה )פ״ח מי״א( באר אחאב ו מ ע ר ת פמייס כשרים וכל טלטעלה
יד[ מלמעלה בדקאטד
ימתין עד שיצהילדב רי ר׳
שכן » [ נהרות ו מ עיי ט ת כ ד ק.תני בסיפא באר שנפל ל ש כ ה חר סי ת או א ד מ ה
צריך נטי התם דאטר :
עקיבא אומר אי ט ■
ישמעאל ר׳ ■
,
.
להמתין א ב צ ב א ר אחאב ו מע ר ת פמייס איצטריכא למיתני דכשרים לפי שירדן יורד מ מ ע ר ת פמיי ס וירדן פסול מפני שיש בו ] מי[ ת ע רו ב ת נוו[דםביראליה דאורחא
בו׳ גם בלא נשגזים
קמ״ל ד מ ע ר ת פ מיי ס אי ט מי ת ע רו ב ת אבל מ [ נהרות כשרות לדברי הכל ו עו ד פי׳ ר״ת דאיכא למימר מן הדין ק מ א ק מא בטל אפילו נטי לפעמים מבריך ומאי
לדברי רב ואבוה דשמואל אלא ד מ ח מ ד מפני מראית העין משוס כד[ גשמים ולפי פירוש אחרון לא קשיא כל הנך דבימי משה דאכתי לא סחדא רבה דפדת אין
גזור ונראה שהם בטלות ברוב שהרי כל הנה רות מחוברין לים הגדול ביותר מעירוב מקוואות ותחלת הנהרות אינם ק ט פ ר ס שזה דרך זח  [(P :וטייתי לה
בםנד.דרין:יז[ שמא ירבו
חיותן ולא ק ט פ ר ס מ חי רן אלא נ( חיותן כה[ מחברן כל זה פי׳ ר״ת בתשובה ואותו ט ע ם דקמא ק מא בטיל לא יתכן לפי מ ה שפי׳ לעיל ב פ ר ק הנוטפין על בו׳ להו טי
הלוקח ב ה מ ה) ד ף כב .ד״ה ימיג( דכל איסור הבטל חוזר וניעור כשחוזר ורבה ע ד כדי שיש בו שיעור לאסור ומיהו יתכן אותו ט ע ם ד מ חו ב ד ס גשמים  :יח[ האיך היא
על תי׳ היה נטחק :
ליס הגדול כו[ דאמרינן בריש מ כו ת) ד ף ד•( דהטובל שם לא עלתה לו טבילה ה ת ם ג( איתנהו בעינייהו אבל ה כא אין ה ט ט פי ם ניכרים וידועים * [Pמפרת וסיוטי תשרי:
בהן שטיטי גשמים :
בלא תערוב ת כלל= ל מ ה בנך אינו בלקות ו מ תנה כו׳ • וא״ת כז[ אין דנין אפשר משאי אפשר כדאמר ר״ ע במנחות פ רק ה תו ד ה) ד ף פב•( כ[ ,
ב ™
^ל כ י ח ו
)יי®
וי״ל ד ה ת ס הוא דבבנין אב יליך פ ס ח דורות מ פ ס ח מ צ ד ם אבל הכא היקשא ר\א ומודה ר״ ע כח[ דאמרינן ב פ׳ ב ט ת
הקישן הכתוב וא״ת והא בההיא כמ[ דתודה נמי מסקינן ט ע מ א דר״א מו עבד ת שי׳זא ע מ דו ת של חדש שוות ביה ומוכח ה ת ם דהיינו נטחק( כו׳^וכגון נחרות

‘
בעשייה שמקדישן :
הא לא מצי אמדת
דוטיא דבנך בעינן
דא־נו בא על הטא
והני בא־ן על הפא :
אימא תניהו ענין לעולה
ושלמים • דאיתנוע
כעשיה ואינן באין על
הפא  :לא ס׳׳ד דוטיא
דבנך בעינן שאינו בא
בנדד ונדבד .לאפוקי
עולה ושלטים דבאין
^ ™ין ^ ת ^ ש ם
ל י ״י ״®י®
®ל’^ ®ל’® י“® יל^ י^1ל®
בנדד ונדבה  :אטד דבא ®’ י®1
הא לא קשיא ההיא )דף צו•( מקשינן ליה אהדדי לכמה ד ב ד ם צ[ מהכא פ ס ח מצרים לפסח דורות וי״לדכיון דצריכא היקישא לשאר דברים לא שייך למימר תדע יהא חנן מ ם׳ :
דדב אם• דאטד קדא
®’ ^  Sאבל^א %באתת
) ’י‘
ל י'
כן תעשה שלא יהא ®®® ®ל ®®״®®® )®’P® Iי® ל®®! ^®®®
לקיח ואיטתי מיעט דאמר דנין אפשר משאי אפשר וליש ליה שיטיא דעל כרחין הקישס ומה י ת ק כאן וי״ל ד( ה א דנע מידנ ה  Wכר׳ אליעזר אי נמי בשרות כו׳ לטיטר דטן
כד[ משום
המתוב לקיח בשעת איצטריכא ליה היקשא דנדה לשאר דברים ומשום הכי לא מוקי לה כר״ע ומיהו קשה מההיא דאין משלשין במכות )ב סוף( )דף ה־( הדין !
י
ולפי פי׳
חרדלית
עשייה כלוטד בזט!
שראוי להקרבד .יש בו דילפי לה מכות ממיתה והיינו אפשר משאו אפשר וגזרה שוה דהת ם צריכה לכמה דכיי ® •
א מ ר ק רא כן תע שה א ס אי ט ענין האחרון  :כה[ חיותן
איסור לקוח אבל כשהן לבכור • תימה דבריש ע ד כמה ל עי ל) ד ף ט ( :דרשינן לענין בכור צא[ כדאמר אמר ק ר א כן תע שה הוסיף לן־ הכתוב עשייה אח ר ת הי׳ טחברן ; כו[ הגדול
ולא דמי לחבית של
עוברין דלית בד.ו עשייה
דלא חזו להקרבה לית בשורך וי״ל ה א דדרשינן ליה בבכור משוס דכתיב בבכור אבל מ אח ר דאפהיה ר ח מנא בלשון עשייה דרשינן ליה למעשר משום צג[ מים שנפלה לים הנדול
ל מ ח עשרה עוברין במעי חמן כו׳ • לאו דוקא דהוא הדין נולדו צג[ כיון דהוי דאטרינן בריש I
בהו איסור דלקות  :דבכור לא שייך קדושת עשייה )קדושה( =
ס[ וא׳ת והא אין ;
איסור לקוח חל על
מחוסר זמן אי נמי נ ק ט במעי אמן צד[ ’ואפילו לרבי שמעון בן יהודה דאמר מחוסר זמן נ כנ ס לדיר להתעשר :
כח[ ר׳ע כדאטר רב
טחוסר זטן • שאם לקחו
זן;ה
א( כגון ונו׳ ממערות אין מי 5׳ק  :ב( הים מחברן נ״ק  :ג( גי׳ ניר ,איתנהו געיטיהז בלא הערובזת כלצ אבצ הנא אין הנוקפין טפרים
ששת בם' בנות כותים :
קודם »' יפים קודם
_
הס׳ר  :ד( צ״ל הנא נעמידנה נמי כו' צ׳ק ;
כא[ בחהיא דד.תודה
שנראה להקרבה אינו
נבנם לריר למתעשר לעולם אע׳נ דלקחו שלא בשעת עשייה  :טחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר • ושעת נפי כו' מועברת שיתו כל עבודות של חדש זח בזח ומוכח  :ל[ דברים נטר טח בין פסח מצרים  :לא[ ב^ר
עש־ייד ,קרינן ביה • הלכך יש בו איפור לקוח  :אף טחוםר זטן קדוש לפני זמן בטעשר וקרב לאחר זמן  :דאטרי' אסר  :לב[ טשום רבבכור לא שייך קדושת עשייה רטרהם קדוש והיינו דקאמר אם אעו
איזהו אתנן שנכנס לדיר להתעשר • דטרבי ליה טתניתין מהכל נכנסין כנון שנתנו לו וחזר ולקחו טמנה * ]ענין[ לבכור דליתיה בעשייה  :לג[ נולדו כל זטן דדזוי • תי' כיון נטחק  :לד[ אמן לומר אפילו לר׳ש ;
א(ובענד .עובדת כוכבים קא טיירי דלא איתחייביה במעשר ודמי כי חזר ולקחו טטנה נלקחו שלא בשעת עשייה
ולית ביה איפור לקירז • הלכך נכנס לדיר להתעשר׳ וכתב לישנא אחרינא כגון שנתן לה עובר פרתו וחזר ולקחו טמנה בעוד שהוא עובר דלא חל עליה איסור לקוחיוטיסתבר בלישנא אחרינא  :ואטאי מוקטינן לר .בחזר ולקחן
ותיעשריה
א( נראה מלשון רגיט שלא היה לסטו הגי׳ 5גמ׳ והא איסשיל ליה בלקוח אשתמימתיה וכו׳ וצ׳ע •
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מעשר בהמה

פרק תשיעי

בכורות

כפורת הש״ם

ומימשרייזאיהי־טון דבמעי אמו נתנו לה לא מיפסיל משום ט[ נ תן )ו(

מיין צ׳ק כמופק מן פינת
רנא עד תינה ונהמורה
וה׳ג וא׳ת והא אמר ר׳
נתרוורה אין אתנן אסור
אלא כו׳ וכ*5ל כי אין
שייךלהקכות מרנא לאניי
דנר פלוגתא דידיה הוא
שם נתמורה

ז ל נ ה ישראליחאהננה מוהר וכהן הבא עליה כו׳• וא״ת והא אמר
*רבא בס׳ מרובה )נ״ק ע (:דאתנן אסרה תורה אפי׳ בא במחנה ויאכל במומו אם יצא האחצן בעשירי ול״ל חזר ולקחו  :הא
על אמו כט[ ובתמורה תניא ]רבי[)ר״ל( אומר אין אתנן אלא קמ״ל־ הך ברייתא דהאי אהנן י[ דלא בר עשורי דזונה כותית
היא דמיקרי אתנן ל^ל אי הוה זונה ישראלית לא מיקרי אתנן ואפילו
הבא לו בעבירה אבל אתנן אשתו נדה ט׳ י׳׳ל דלא מיירי [J
תורה אור למזבח שרי  :בעריות כתיב מכל
כדקיימא ליה באיסור ערוה דדוקא
מיירי בדתפסי לא[ בהדי קדושין
,
ובאתנן כתיב כי
התועבות האלה
תועבת ה׳ וגו׳  :מה עריות לא
כדמפרש עעמא דלכך אתננה מותר
הפסי בהו קדושי־ דחייבי כריתות
והא דכהן הבא עליה לוקה צב[
בגיורת ומשוחררת שהיא זונה או
כינהו והכל מודים שאין קדושין תופסין
בחייבי כריתות דאין ממזר אלא
שנעשית זונה מאדם אחר שהיתה עליו
נמייבי כריתות יא[ במסכת יבמות
באיסור כרת לג[ כיון שבא עליה
)דף מט■(  :לאו ורמו הוא • דהולד
עשאה זונה או כמ״ד פטי הבא על
הולך אחר הכותית יש בפ״בדיבמות
הפטיה שלא לשם אישוח עשאה זונה
והא דמשמע דלא •משתכח בזונה
ך ל א ,,ק ,א ) דף ע־( בנך הבא מישראלית קרוי
ישראלית דתיעשרה איהי הוה מצי
בנן־ואין)בן( בנך מ א מ ן הכותית
לאשסחי באיסור ערוה אלא אתא
לאשמועינן דזונה ישראלית אתננה
מותר ]וא״ת[ לרבא דאמר בפ׳ בתרא
ואח״כ נשתתפו ואם שוקלין ע[ הסלע
א[  :מ ת נ י ׳
דתמורה )דףכט(:דאחת זונה כותית
צ׳ק שלם ]דהייט[ שני חצאי שקליהס ביחד
)כ( P
וא׳ זונה ישראלית אתננה אסור תיקשי
)יהו כולן( חייבין לתת כל אחד ואחד
)ג(
לד[ ברייתא וי״ל דלא מתנייא בי ר׳
חייא ור׳ אושעיא אי נמי הוה מצי
מעה קטנה לקלבון דהא שני ממוטת
למימר דשפיר משכחת לה דתיעשרה
הן והריהן כשאר בני אדם שהשוקל
)ד(
איהי אלאאשמועינל לקוח במעי אמו

ותיעשרדז אירד *בזונית כותית ולוקמה בזונה
ישראלית ותיעשרה איהי )א( קמ״ל דזונד.
יו א מיי׳ פ״ד מהלכות
ישראלית לא ד,וי אתנן כדאביי דאט־ אביי
איסורי מזנה הלמיג
]תמורה כס[:
*“זונה כותית אתננה אסור יוכרק הבא עליה
יח ב מיי׳ פי׳ז מהלכות
אינו לוקהמשום לאיחלל זרעו זונה ישראלית
איסורי ניאה הלכה
ו וסיינ שם ה״נ עוש׳ע
אתננה מותר וכהן הבא עליה לוקה משום
אה׳ע סי׳ ח סעיף א
וכאידך מיד :
.
לא יחלל זרעו זונה כותית אתננה אסור גמר
״תועבה °תועבה מעריות מה עריו^
י ט ג מיי׳ פ״ו מהלטת
נכורות הלכה י ופ׳׳ג
 P'Sמ״ז
תפסי בד,ו קדושי אף זונה בר,ך דלא
מהלכות שקלים הלכה ד
ה סמנ עשץ סב :
^»ה5£ '1מ^גמלג״*•
לייוי׳
בה קדושי וכהן הבא
כ ד מיי׳ פ׳ד מהלכות
לי,״ןשיוציןי מכס p j
״לא ״לל זרעו דלאיחלל זח^^ר רחמנא ל-׳
בכורות הלכה א
נינס לס :חולץ כ»
’האחי!
והאי לאו זרעיה הוא
טוש׳יע י׳ד סי׳ שה
שקלים ס׳א מ״ז
סעיף נ :
וד.שותפין שחייבין בקלבון פטורין
צ׳ק מ׳ו
ממעשר בהמה חייבין במעשר בהמה
כא ה מיי׳ שם פ׳ו
הלנה י ופ׳ג מהל׳
פטורין מן הקלבון קנו מתפיסת הבית חייבין
שקלים הלכה ה :
ואם לאו פטודן חל® חזרו ונשתתקו
כבימיי׳ ס*גמהלכות כינ ״ויזנןו ר ד הו י ז ״ ש  p i TO wחייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה •
שמעינן בשתיעשרה איהי כשנותן לה גמ׳ת־ר ״יהיה לך ולאשלשותפות
הלכה ילז :
כ ג ז מיי׳ שם הלכה י במעי אמו ולא מיפטר משוס לקוח אפילו קנו־ 1בתפיסת הכית חייל יהיה והא' והואיל יר1כ כט אוםטיזני כלאיזו
עריות דלא בבכור כתיב אם אינו ענין לבכור ידהא סאציסהסלעוקלכוטט״וכימצטרפי
ושניתן במתנה
תפסי ביט קדושין כו׳ • תימה כיון איתיה בשותפות דכתיב ״ובכורות ברךכסדנייםנמי שנים ויהביסלעשלם יהבינחי
דלפינן מעריות ה״ל למעוטי זונה וצאנכם תנהו ענין למעשר בהמהא״ר ירמיה ’’ קלט! טו[שני והניאחיןשחלקו וחזרו
כשאי־ שותפין גי׳ הצ׳ק היי ס! » ׳
*דהכא הן ׳
כותית דבעינן דומיא דעריות דלא פעמים שחייבין בזה ובזה ופעמים שפטורין ונשתתפו ' ׳
תפסי בה קדושין לדידיה
׳
דעלמא וחייבין בקלבון טז[ שני :
ותפסו מזה ומזה פעמים שחייבין בקלבון ופטורין
שי ט דז ט ק ר ב צ ת לאחרינילאפוקי זונה כותית דלא תפסי
פמוריססממשר בהשה־יז[ כל ימי
א[ הוא זיני■ ישיאל״ בה לא לדידיה ולא לאחריני כדאמר ממעשר בהמה ופעמים שחייבין במעשר
שותפותן לעולם כדקתני בברייתא
 , .״
I״ \
אתננהמותרדדא]תפםי[ I..
ובזה
מה־(למ״ד כותי ועבד בהמה ופטורין מן הקלבון חייבין בזה
בהקדוש־ןוכהןהבאע^,׳ פ׳ החולץ)יבמוח
בגמרא יהיה לך ולא של שותפות :
״שחלקו בכספים ולא חלקו בבהמה פטורין
לוקה משום לא יחלל הבא על בת ישראל הולד כשר
נרשום
משום ^ מזה ומזה שחלקו בבהמה ולא חלקו בכספים ופשמייבץגסטשרבהמה־כגון שלא רבינו
זרעו דהא זרעיה הוא
נ[ השותפי( כשהייבין דלא הוי דומיא *דעריות מהאי טעמא
חלקו ועדיין >ח[ תפישת בית ירושת יתיעשר “ ,איתי
בקלבון כו'
אביהן קיימת דלא  TOכשותפות הזונה עצטה ובטעשר
בהנזה ורבא גופיה דמחייב בזונה כותית בפ׳  fיחייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה
ונשחייבין בשעשר :
לית ביה איסור אתנן
ג[ קנו טתפוסת הבית :בתראדתמורה )דףכט (:קסברבם׳^־ שחלקו בזה ובזה חייבין במעשר בהמה
כדאמר בגמרא יכול אפי׳ קנו בתפיסת כדאמרלקמןכי משתתם
ד[ חלקו לא בזה ולא
הבית ת״ליהיה אלמאכאביהן ד מו :בהם מום בם בל שהמום
לכך החולץ )יבמות דף מה (:לו[הולדכשר^ ופטורין מן הקלבון שלא חלקו י[ בזה ובזה
בזח  :ה[ תי׳
פוסל בו דבר ערוה פוסל
שפסי
דלא
כיון
כותית
זונה
דגבי
וי״ל
נותגין
ם
א
שני
■יט[
פמוריןמןהקלצון
נטהקזיו[ תיו׳ לכך
בו ומעשר לא פסיל ביה
נטהק :בה קדושי כללכ״ש דגורסעליה שם פשיטא חלרך בבהמה ולא חלקו בכספים
ז[ תי׳ לכך נםחק:ח[ תי׳
בין שניהם סלע שלס דבמקום אביהן מום  :בזונה עובדת
לכך נטחק  :ש[ משום זנות אבל לענין ממזרות אין לולד איצטריכא ליה סד״א כיון דחלקו בבהמה גלו
קיימי נכסי ואילו הוה יהיב אבוהון מכבים עסקי׳ דלאו
נותן  :י[ אתנן בזונת
בת עשורי היא  :תועבה
דכותית להיות ממזר כיון דאינה ראויה לאדם )ה( דעתייהו דלמיפלגקיימי וליחייבו בקלבון
דלאו בר עשורי
סלע על ב׳ בניו לא היה נותן קלבון תועבה מעריות • כתיב
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ולא של שומפוס • דמשמע המיוחד טיירי באחי! שחלקו
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רביסמשמטלשנים הואאומר . '1
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שקליותרמשקל ואע־נ
דחזרו ונשתתפו לא
נפפורו סקולבון דכיון
דחלקו ועי ליה בשני
טטונות ופטור ממעשר
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דחלקו הרי הן כלקוחות
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ועוד _ ,
בהמת ־ ^
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תימא לפי ששוה לכלב הא מא[ דאמר אי דשוו כולהו להדדי ה״נ ואז בכשפים• וחזרו ונשתתפו ולא חלקו בבהמהדגביקלבון הוו כשאר
היאך יכול לברר אושו שכנגד הכלב להתיר האחרים וי״ל שכך שותפין וגבי בהמה הוי תפיסת הבית:חלקובבהסהולאהלקובכםפיס
סברת מ ״ ס כיון שיש ברירה שיש לדבר להיות תלוי בדעתו דקולא הוא דפטורין מזה ומזה איצטריך ליה לאשחועינן כג[ סד״א
דמסתמא כך מב[ דעתו מתחלה דאותו שיברור הוא כנגד הכלב*(  :כיון דחלקו בבהמה ניזיל לחומרא ונימא גלו אדעתייהו דלמיפלג
חוץ
י"®
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כל[ בנכסים נמי קיימי וליחייבו בקלטן  :לא שט ־ דהויא שותפות
לטפטר ממעשר בהמת ט חזרו ונשתתפו אלא שחלקו בשומא  :גדיים כנגד סיישים וסיישים מגד גדיים ־ לפי שוייוזן דהתם ליכא למימר
זה חלקו המגיע כה[ ממיתת אביהם דוודאי בשעת מיתה זכה זה בחצי הגדיים ובחצי התיישים וזה בחצי הגדיים כו[ והתיקיס הלכך השתא דנשתתפו נפטרו טין
קנין ס א שזה קונה מזה והולדות שישנם בשעת חלוקה פטורין ממעשר בהמה משוס לקוח ואותן העתידים לבא פעורין משום שותפות ־• כ?אםמ£ם׳ק  ^ ^ 3׳
אכל הלקו גדיים כגגד גדיים והיישיםכגגדפיישים־ אמרינן כז[ ברירה וזה חלק המגיע לכל אחד ממיתת אביו ועדיין יחשה היא ושם הבית כלומר שלא חלקו
ירושה עליהן וכי חזרו ונשששפו הדרא לה שפיסש הביש כמרישא ולא שושפוש הואהילכך כח[ ולדוש שישנן בשעת חלוקה אינןפמורי! ד ל רו "' ^ ו ?“’ ב ם ע ^
משוס לקוח ולא העתידין לבא פטורין משוס שותפות :אפילו חלקו כו״• אין ברירה והוי מרישא לקוחות והדר שותפין :ר׳ אלעזר בהםהדנתחייבו הנכפים
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ואזדא
לס[ נמי
ונשתתפו והדר ילדו
בה־יהא דהכא! _
הזז■! שמעינן כי׳ איהי כשניתן לה  :לו[ החולץ דועלה נשר וי׳ל דלנבי זונה ; לז[ מזה דהוה כבדוםת  :פטור חלקו וחזרו ונשתתפו היינו פירוש דרישא  :כל פטר רחם בו׳ • יהיה לך ת׳ל יהיה לרבות אותן שקנו
לה[ חן דסשני מאי  :לס[ תיקשי פתני׳ עליה  :מ[ הכלב והי מינייהו מפקת  :מא[ הא אשר אות ד׳ טתפוסת הבית שחייבי!  :פש־טא • דהבי איתה ובל הני יכלינן לטידק טטתניתין וטאי קט׳ל ר' ירטיה  :סד״א
כיון דחלקו בבהמה • דעיקר טורח בבהמה היא דטיפולה מרובה וצריכא לסייע כל אחד לחברו ואינהו לא חשו
נטוזק  :מג[ כך היתה דעתו בו׳ הוא יהיה כננד :
לכוליה האי ופלגי בהמה ודאי נלו אדעתיהו דלמפלנ נספיט קיימי ואע״נ דלא חל^ עדיין כספים בטי שחלקו
דמי וליחייבו בקולבון קם*ל דלא ׳ אלא מה שחלקו חלקו ומה שלא הלקו לא חלקו  :לא שנו • דכי חלקו בהמה פטודין ממעשר אלא שחלקו גדיים כננד תיישים דהני ודאי לקוחות הן ולא חלוקה גטורה :אבל
חלקי • זה וזה בשורז לאו לקוחות הן אלא חלוקה נמורה ואומרין לכל אחד הוברר הדבר שזח היא חלקו ודאי המניעו וחייבין במעשר  :חל^ תשעה שמנים כננד עשרה כחושין היינו נטי ענין לקוחות :
ואזדא
הגהות הב׳׳ח )א( גם׳ והיטשרה איה׳ הא קמ׳ל ) :נ( במשנה האמין סשותפין נצ׳ל ואות ו׳ נמחק ) :ג( שם ושחייבץ במעשי בהמה ) :ד( שם מלקו ומזיו ) :ה( נם׳ גלו אדפתייסו ) :ו( רעז׳י ד ה וסיעשיה איהי ונו׳
לא מיססיל מכוס נתן אתנן דנל כאלו מהנה ויאכל במומו !
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ואזדארבייוחנןלגועמיה דאין ברירה  :וצריפי• הנך ת ר חיד ר בי
יוחנן:צהאא״ריוחנן■ דאין ברירה ופתורין משום דמטשר ב ה מ ה
איסקש לבנך כדכתיב)שמוה » ( ב ס ר בניך חתן לי כן תעשה וגו׳ :
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ך ) ך ץ מן הכלאים מ ׳ ־ הוה מצי נמי למיתני נ ד מ ה ד ה א מפרש
י ע ע מ א בג מרא משום דל פינן ת ח ת ת ח ת מקדשים אבל בכל
מקום דחשיב ״) ע ר פ ה( רגיל לדלג נד מה כאילו הוא בכלל כלאים צ׳ל נל«ם צ״ק
משוס דדמי לי ה ק צ ת:

לערפה שאינה עוברת■ דבה מ ה כדאמ״׳סי׳אמהלפוק
שמנוה ועגל פלנס
שנחתכו רגליה  pהארכובה ולמעלה
יש וע׳ש :
היא יז[ מי״ח ע ר פו ת והת ם במנחו ת
)דף ו•( מ צ ד ך תלתא קראי ב ע ר פ ה כ ה ב מיי׳ ס׳ד מסלכית
אישורי נמגק^׳יז:
חד לערפה מ מ עי אמו דלא היתה לה
שעת הכושר וחד לערפה ואחר כך כו נ מיי׳ ס׳ו מהלכות
נכורות הלכה יד
הקדישה וחד להקדישה ואחר כך
שמג משין ריג :
נ ע ר פ ה ומן הארכובה ולמעה חשבינן
ליה עוב ר ת כיון דאינה יח[ נערפה * ] :ומי׳ הישג פוש׳ מולין
קלו :דיה סרט[
שהמום פוסל ס דבר ע רו ה
ו ע ט ד ה זרה פוסלין ט • כולי כז ד מיי׳ ס׳ג מהלכות
אישורי מזגס הלכה
ע ל מ א אי ת להו הך דרשא אפי׳ מאן
י :
ד מ מ ע ע רוב ע ונ רב ע מוקצה ונ עבד
ממן ה בה מה וממן הבקר ב פ׳ כל כח ח מיי׳ שם הלכה ה:
האסורין)ממורהכח־( כדפירשתי״)לעיל ]כחולי] כג• דיס כי[
בפרק הלוקח ב ה מ ה( :
כ ט ו  1מיי׳ שם הלכה
ז כ ר ודאי נקבה ודאית לא עו מ עו ם
ד ;
כו׳ • הך מ ג י א דלא כרב
חסדא וריש לקיש כדפרישית לעיל
בסוף על אלו מומין )דף מב] : (*:דיה כי סליגי[
בפרוס

ואזדא ר׳ יוחנן לטעמיה *דא״ר אסי א׳ור יוחנן
אזיל משוס ספי קא אבל הכא דלקולא
הוא ל[ ד מיפע ר ממע שר אי נמי
האחק שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה
לכתחלה דלגבי יובל בעינן שתהא
ביובל וצריכי דאי אשמעינן הכ א ב ה א קאמר
חוזרת ק ר ק ע לתחלתה שהיתה ביחד
ד יו תן דומיא ד בנך מה בנ ך בברור לך אף
אבל גבי מעשר ליכא למימר הכי :
שורך וצאנך בברור לך אבל שדה מבר הוא
ופן פשוספין■ ב מסכ ת תמורה בפ ר ק
דאמר רחמנא ליהדר ביובל "ירושה ו מתנה
כל האסורין  :אסיגשלעשרהמלאים
לא ואי אשמעינן שדה לחומרא אי נמי
ואחדפשמהמלאים )י(ו פ ל ב ־ ע מ הן
אותן עשרה המלאים שכנגד הכלב
לב תחלה אבל הב א אימא לא צריבא מיתיבי
אסורין למזבח דאחד מהן היה חילופו
*ובן השותפין שחל ^ pאחדנטל עשרה ואחד
שלכלב והיה מחיר כלב ולא ידעינן
נ טל ת שעה ובלב שכנגד הכל ב אסורין
הי ניהו  :שעס הפלב * הת שעה שעם
שעם הכל ב מותרים )א( א[ ואם אמרת יש
הכלב לית בהו איפרא־-אידשוופולהו
ב ד ר ה *ליברור חד מיניי־הו לבהדי כל ב
להודי• שכל כנ ש שבאותן ת שעה יש
ול ש ^ל והנך לישתרו אמר רב אשי אי דשוו
לו חבר באותן העשרה ששוה כמותו
ט ל הו להדדי ה״נ הכ אב מ אי עסקינן דלא שוו
ונמצא שהעשירי כנג ד הכלב הכי נמי
דיש ברירה ונועל אחד במחיר כלב
כולהו להדדי ושויהאי כלב א חד ומ שהווהאי
ואוכלו והשאר מותרין לגבוה :הפא
מ ש הו מ שיךו א תיבכול הו :מ תני׳' הכלנכנסין
צמאי ע פ קינן-ד כול הו אסירי ה[ כגון
לדיר להתע שר חו ץ מן)נ( כלאים יוטרפה
דלאשוו א ה ד ד שתשעהכבשים שבתוך
ויוצא דופןומחוסרזמן והיתום ואיזהו יתוסכל שמתה אמה ]או[ שנ שחטהואח״כ
י[ עשרה שוין יותר מת שעה שעם
ילדה ר׳ יהושע אומר אפי׳ נ שחטה אמה וה שלח קיים אין זה יתום Jג ט׳ מנא
ז[ אותו הכלב והכלב שוה את הע שירי
ואותו משהו ששוין אותן תשעה ח[יץאה״מ*דת״ר°שור או כ שב פרט לכלאים או עז"פרט לנד מ ה כי יולד פרט
שכעדן יותר מת שעה שעמו דהששא יליוצא דופן ורצה שבעת ימים פרט ’ למחוסר זמן ת ח ת אמן פרט ליתום רבי
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