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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
כריתות
דרא  :יא[
לחילוך שכן דרך לעולם שהמחוייב הבא כי תועבת ה׳
גדיים
שחלקו
אלא
שנו
לא
ענן
א״ר
קמ״ל
דהאאיתיה
מזהלז[:
יותר
אחר
כראשרי♦ בטסכת :
אלהיך הוא ובתיב
יג[ ה!וותית ___
כדאטרי׳ בשותפות • כדכתיב ובכורות בקרכם כנגד תיישים ותיישים בנגד גדיים'אבל חלקו
שני חצאי שקלים נותן שקל שלם ולא בעריות בי כל אשר
הוי כשני אנשים  [5המצרפין שני יעשה םכל היזועבות
בפ״ב  .ע[ שוקליז^.וצאנכם בריש מכילתין פירשתי ל״ל גדיים כנגדגדיים ותיישים כנגד תיישים אומר
האלה בתך זונת דלא
^ליה^“כ™ד^^^;;״
חצאי סלעיהם לסלט שלס  » p :כא[ תפסי בה קידושי דכתיב
ורב
קלבון[־ האי קרא דתיפוק ליה מדאיצטריך זה הלכך המגיעו משעה ראשונה מ לכך
הייבין  :יד[
פספיסמהביסח״צין־במעשר בהמה לא תתחתן בם אתננה
למעוטי שותפות כושי
גדיים
כנגד
גדים
חלקו
אפילו
אמר
נחמן
וההוא קלבון  :עו[ הי' ״
אסור  :והאי לאו זרעיה
יא לקי״ ,״״•־■™,נו נ.־־™
שני נטחק  :עז[ תי׳ ^ ל א ז ד א ר׳ יוחנן לטעמיה ס׳ • ה ותיישים כנגד תיישים אין אומרים זה הוא כואנזיק בנ״׳ '״אי
שני נטחק  :יז[ בהטה
במעות אלא ק ט שנפלה להם כ[ 5בהמה בנך הנא מישראלית
ואע״ג דהכא פליג ר״א?•
עליה דרבי יוחנן ולעיל בסוךיש בכו ר״ חלקו המגיעומשעה ראשונהה לכך ורבי
מא ביה ם :ה ל ה ו ו ה ז י ו מ ש מ ס פן • קמי בנך ואין בנך הבא
הבית ירושת  :יט[ תי׳״ )דף מ ( :משמע דמודה בההיא אלעזר אמר ל״ש אלא שחלקו ט׳ כנגד י׳
הוו כשותפין דעלמא ופטורין ממטשר קמי מך אלא בנח
וכדספרש התם • והאי
ב ה מ ה וחייכין ברןצ  3ןן :
וי׳
שני נטתק  :נ[אנ ש'ם;)דלקוחוח הן לס[ ומשני מאיאיןחוזרין וי׳ כנגד ט׳ אבל חלקו ט׳ כנגד ט׳
זרעיה י ע א ד ה פ סי ב ה
קירושי:האחי)השותפין•
™ “™^סתזכנ[ להם  Jלבטלה הא מצריכין הכא תרי מילי כנגד י׳ אומר זה חלקו המגיעו משעה
ולא של שומפוס • דמשמע המיוחד טיירי באחי! שחלקו
בהטות טאביהם ■•?דר׳ יוחנן א״ג לעיל איצטריך לשנויי ראשונה ה לכך ורבי יוחנן אמר אפילו
ירושתן :וחזרו ונשתתפו
 1ד[?םיפלנ ^ נ ^ ^ ד ל א ת ק ^ לס[ מיניה עליה דרבי
לך אתה נותן ולא של שותפות*:היה• שחייבין בקולבון* הואיל
אין
להדי^ חלקו ט׳ כנגד ט׳ ועשרה כנגד עשרה
מכל מ קו ס :ו ב » ר ו ה ב ק ר כ ם ־ לשון וחלקו אם נתנו ביחד
נטיתי׳ בנכסים נטתק! צ יוחנן • * ל ^ ריו ר * חדמיניהו
לכך
ח[
ראשונה
משעה
המגיעו
חלקו
זה
אומר
שקל עריכין לועסיף
 ,ב״״יז| כ ל ב ט ׳ • וא״ש מה יועיל הא איןן•
רביסמשמטלשנים הואאומר . '1
בקרכם :קולבון דהיינו פונדיון •
ואזדא
בוה ובוה • בקלבון ובמעשר  :שחלקו שכך טכריעין כ׳ דמאי
נו[ הנדיים ובהצי^• ידוע איזהו אותו שכנגד הכלב מ[ וכי
]בזונה[

 :מה

התיישים הלכך כו׳
^ין בטורה היא :
כז[ אסרי׳ יש ברירה :
נח[ הלכך לא ולרות' :
נס[ אטו אלטא זונה
ישראלית איזננה אסור
ואביי לא פליג עליה
בהא דברייתא היא
בפ׳ כל האסורין דף
כ״ט ע׳ב רבי אוטד

™נלד«£תלונעכ•^,
אבל  :ל[״ טיירי הכא
י

שקליותרמשקל ואע־נ
דחזרו ונשתתפו לא
נפפורו סקולבון דכיון
דחלקו ועי ליה בשני
טטונות ופטור ממעשר
בהטה משום דניון
דחלקו הרי הן כלקוחות
ולקוח פטור ממעשר
ועוד _ ,
בהמת ־ ^
כיון

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"®
1יט' ®'ט® חים' ®מיי® ל' י'® יאייו יחי®' סיט®
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
 )  .,,-ן  .במעשר כבתחלה בתייןל5,א
•p p j 3 .,, •jp
ורבי יוחנן בפלוגחא

:
ליה
כדהזייא
לא[ ברתפפי ליה :
לב[ לוקה בטן בניורת :
לג[ כרת דכיון :
לד[ היקשי ליה מד,ך
אביהן • ואס לאו שחלקו
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 !

מעשר בהמה

מ מ ר ת הע ר ם

פרק תשיעי

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׳ :

זאי אשממינן שדה

כ נ י י י לן * שנולד בי שו חך :
בההי אקא מ ר רביץ חק מ שוסדל חו מ רא תו רה אור
גיעין כה• מח• לעיל ננ:
]ג׳׳ק »ר .ביצה לז[:

• הוה אמינא

ב כו ח ת

נז

עין מ ש פ ט
נר מצוד.

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
הוי מחיר כלב הולך בכל התשעהשם ר׳ישמעאל בנו של רבי יו תן בן ברוקה אומר נאמר כאן °תחת ה שבט ונאמן-
פורתא והעשירי
בכל חד
להלן ת ח ת אמו מ ה להלן פרט לכל ה שטות הללו אף כאן פרט לכל ה שמות
׳
שכעדו י
ש[ כנגדו והמורה גרי ס כגון דשוה כל
הללו ומה כאן פרט לטרפה אף להלן פר ט ל טרפה הכל לאיתויי מאי לאיתויי
חד וחד א רב ע ה זוזי ופלגי י[ חומשא
הא דתנו רבנן הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר וטומטום
וכלבא חמשא זוזי דההוא זוזא שייך
ואנדרוגינוס כולן נכנסין לדיר להתע שר ר״ש בן יהודהי אומר משום ל׳ ש
טומטום ואנדרוגינוס אקינכנמין ל ד ר להתע שר ותנא ד דן א' גמר ת ח ת ה ח ת
מקדשים הני נמי לא ואי לא י לי ף הני מנ א לי ה לעולם גמיר והני רחמנא
ד׳ זוזי ופלגי חומ שאדזוזא נמצא
העשרה שויןארבעיס וחד זןן ,ש ע ש ר ה ש ם״ ר בינ הו דכ תיב °כי מ שחתם בה ם מום בם לא ירצו לכם *ותאנאדבי רבי
י שמעאל כל מקום שנאמר בו ה שחתה אינו אלא דבר ע ח ה ו ע מ ד ה ןףן-
חצאיחומשין עושין ה׳חומשין דהיינו

כל

קמורה ל■

]שם פ׳ש[

]למיל יב• וש״נ[

ע״( כי :.שנהדרי! מ.
שמורה כח; חולין כג.

—
—
שיטה מרךבצת
א[ ואי אשרת אות ם׳
והטריפה *** :ג[ הוא
ה[ תי׳ כגון נטהק■

!ן ת״׳״אזתויינםח״ ‘
S
י[ ופלגי והוטשא :

;
?[
יג[ ווו חד מחילוף:

ואותן

נמצאי’קיי?פםיל ביה מומא דכ חיב °לא יברך בין טוב לרע ולא ימירנו דבר ערוה ועבודה
רבינו גרשום ד׳ זוזי ופלגא חומשא
זרה נמי לא פסיל ביה רובע ונרבע דבר ערוד• מוקצה ונעבד עבודה זרה
לטעמיה׳ שהכלב משוה א ת כולם ובכל אותן
יוחנן _
יאזדאר׳ .
דלית ליה בד ר ה וטשום שכנגדו שייך חילוף הכלב אותו חצי
ואתנן דבר ערוד .ומחיר איתק ש לאתנן טומטום ואנדרוגינוס קסבר ספיקא
אוטרין ווע חומש שכלא חד שוה יותר על א ר ב ע
״'ייי ״
"=י-
הוא ר״ש בן יד״ודה אומר ]בו׳[ קסבר )ג( *ספיקא הוא ג[ מיעט רהמנא גבי
כיובל “דאין
חלקו המניעו :אף שורך זוז יג[ מחילוף שכנגד אותו זוז שהכלב
קדשים זכר ודאי ונקבד .ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס מע שר נמי גמר ת ח ת
מאנך בברור לךשיהא
חלקך ואק ברירה • אבל שוה יותר מ א ר ב ע
ת ח ת מקדשים ת״ר הכל נכנסין לדיר לר.תעשר ת ץ מן הכלאים וד.טרפה
שדה של יחשה דלאו שמפסאמו■ בשעת לידה וכל ע ע מ א
דברי ר״א בר׳ יהודה איש בפר ברתותא שאמר משום ר׳ יהושע אמר ר״ע
סכר ד\א אימא לא
אשטעינן דמתניתין מפרש בגמרא  :והשלה
ליהדר :ואי
ות״ק אי גבד ת ח ת ת ח ת
ויתום
זמן
ומחוסר
דופן
יוצא
אף
הימנו
שמעתי
אני
ירושת דםחוירין
שרה ־ ירושה
שדה
 w1i־
יסום
»•־! וש
קייס\  •:אין
י
f n
י
י •
/
• י
 VI־»
קיים• והעו ר w ’V
דסחזירי! j - u
^j j .ן .,,p ,שם מקרשים הני נמי לא ואי לא גמר ב שלמא טרפה כ ל אשר יעבור ת ח ת ה שבט
״ לזה דכלק-חית
כ תיב *פרט לטרפד .שאינהעוברתאלא כלאים מנ אליהלעול םג מר וביוצא דופן
עי״ ם״ ש ד בי ^ ה” ״ צשצ • גבי שאר כל הקדשים כתיב :
סבו־
=^קיי׳יי׳ >  1מ ה־ שאמו רחל והוא דומה לעז :
^יי^ז
ממעשר «3מא לא  :אי פלאים• מןהתייש והרחל בא :נאמר פאן• במעשר בהמה תחת ה ש ב ע :מאמר להלן• בכל הקדשים תחת א מו :מ ה להלן• בכל הקד שי ם:
נםי איאשמעינןבשדה■ פינו לפלה שמומהללו־כדפרי שית כלאים ונדמה ויוצא ד ו ק ומחוסר זמן ויתום אף במעשר הכי נמי והיינו ע ע מ א דמתניתין ומה מעשר פרנו

גי׳ אחרת היה לפני י'6י
ו'5ל בחח הוא צ׳ה

 :מתני׳ גל

דכתח^לה™^ לערפה דכתיב בה )ויקרא כז( כל אשר יעבור פ ר ע לערפה שאינה עוברת דבה מה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה זו היא א ח ת
ד״שתא בי טחיייי! מי״ח עריפות  :הפל • דקתני במתניתין לאיתויי מאי  :מוקצה • שהפרישוהו להקריבו לעבודה זרה  :נמצי ־ שעבד א ת הבה מה
עצמה כגון שניסך לה בין ק רני ה :ומגא דידן • תנא דמתניתין דתנא הכל לאתויי כל הני יד[ דמתניתין  :אי גמר• מעשר ת ח ת
כטעוקרא קורם חלוקה ת חת מקדשים  :הנינמילא■ דהא כולהו פ מ לי בקדשים דתניא בתמורה בפ רק כל האסורין )לף כח•( מן ה ב ה מ ה להוציא רוב ע
ונרבע וכגון שאין בדבר אלא ע ד אחד דאי שני עדי ם ב ת קעלא היא דכתיב ואת הבהמה תהרוגו מן הבקר להוציא את הנ ע ב ד
הילכךקאטראין ברירה מן הצאן להוציא א ת ה מו קצה :ואי לא יליף• מקדשים הני אחריני מחוסר זמן ויתום מנ א ליה דאין מעשרין  :והני• רובע ונרבע
וכולהו אינך רחמנא רבינהו סו[ דלעשרי ואף על ג ב דלא חזו להקרבה יאכלו במומן ל ב ע לי ם :פל שהמום פוסל צו דצרמרוה
דליה ביה דין חורה ומצודה זרה פוסלין צו  -ד ה א אקשינהו רחמנא למום דכתיב )ויקרא מ ( כי משחתם בה ם חום ב ס>:וומ>ווםוא>דרוגי>וםמז[ספיקא
בוובל איטא ל״יי הוא• אי זכר אי נקבה הלכך מ מ ה נפשך מיעשרי ורבי שמעון ס ב ר ב רי ה בפני עצמה הי א :הגי גסי לא• יוצא דופן ו מ מ ס ר זמן ו י מ ס :
ברירה קט׳ל דלא
ולד
,
.
שבעד הכלב אסורק י•
ואמ״כ מ׳ה שכנגד הכלב עשרה הטלאים שכנגד אותן שהצלב טמהן הס׳ד ואח״כ מ׳ה
כל העשרד .דלא ידעינן הי ניווו הוי םחיר כלב חילופו • אי דשוו כולהי עשרה כהדדי כל חו■ וחד שוד.
במאי וכו׳ נמצא שתשעה שעמו אינן שדן אלא ל׳ו ווו
כטו הכלב הבי נטי דאטדינן ליברד חד כנגד הכלב :דהאי םשהו שייך בכולוע י׳ • וליכא ברידד .הלכך שכנגד

]לקמן נת• סנמות ו
תמורה כט• חולין קלה[

הג הו ת ה כ״ ח
)א( גם׳ פעם הפלג
מומרים ואי אמרת :
)ב( שם במשנה מון מן
הכלאים והמרתה ונו׳ כל
שמתה אמו או שנשתטה
ונו׳ אפי' נשחטה אמו :
);( נם׳ ר׳ש ק יהודה
אומר קסנר לאו ספיקא
הוא וכ1׳ ומעשר נמי :
)ד( רש׳י י׳ ה אחד
נטל וכו
וכו׳ וכלב הס׳ד
אהורין ) :ה( י׳ ח הכא

הכלב בולן אסורין לד.קרנד ; .כל שטתד .אפו • כשנולד זה או נשו טה שזה פירש למיתה וזה לחיים  :וד.שלח
קיים* העו> שלר .שיטל אדם לטרכו בעור אמו ולחטטו בו אין וד .יתום  :שור או כשב • שיהא מיוחד שור או כשב פרט לכלאים  :ומד .כאן במעשר פרט לטרפה)שבגלוי( דכתיב כל אשר יעבור פרט לטרפה שאינה עוברת
אה להלן בקדשיס פרם לטרפרע טמטום אין נכנם-דקםכר דבריר .היא  :ואי לא נטר־הנך טפייהו דטמעט טנא ליר:.איתקש לא תנןידכתיב בהר קרא:קםבר מפיקא הוא־וטמה נפשך אי וכר הוא אי נקבר .היא חייב במעשר:טועא חפן
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מעשר בהמה

פרק תשיעי

בכורות

ממורת השיט

ל א מיי' ס׳ז מהלטת ב פ ל ל ס ה פ ס ח ״ מפרש בג מ רא מ״ו יוס דפרו ס לשון פרוסה ולד מעליא הוא• ל[ במסכיז נלה נפרק יוצא לופן)לף מ(-קא״ר שמעון להרי
גנוחס הלכה מ סמ;
וה כילוד ואמו טמאה צילה וריש לקיש מפרש מעמא בגמרא חלל לרכות
פלגא לל׳ יוס שלורשין בהלכות ה פ ס ח קול ס ה פ ס ח
עפין ליב :
יוצא דופן והכי נמי אמרינן כי יוצל לרבות יוצא דופן  :ודלא כר׳ יוחנן ■
ל א ב מיי׳ פ׳ד מהלכוז ובן עזאי לאמר ] בכ״ מ[ באלר א ר׳ פ קי בא לא פליג אלא באלר לאמר התם בההוא פירקא ]שם[ למולה ר״ש לעניין קדשים שאינו קלוש לגמר
י׳ס הלכה כו :
הסמוך לני ק ללבן עזאי לעולם חס ר וקביעא ליה ז[ ז מ ט לעולם בכ״ מ צילה לידה מבכור לבעי רתם ; כר׳ שממון ■ דאמר לנכנס לדיר להתעשר
תורה אור זכדפרשינן למילתיה לעיל בפרק הלוקת
באלר מ שמע ל ע ר ב פ ס ח הוי בכלל
בהמה מן העובד כוכבים )לף כא] : (:לעיל מד .נדה מ(.
הגי ע״ו יום לפרו ס ובפרק ק מ א לר״ה סבר לה *כר״ש דאמר יוצא דופן ולד מעליא
והשלח ־ והעור קיים כשיצא הולל לחון:
]עי׳ היסב חוס׳ נדה מ׳ )דף ז•( נמי מ שמע כן שמיום הפורים
בן פחריאל מערקה לבינה ־ מקום  :ה[ אש
מתחילין ללרוש ולא מקולם גבי ה ם וצא *ודלא כר׳ יוחנן במתסר זמן סבר לה
ד״ה מודה ר״ש[
הממה■ כשמקשה מחמת המלל מפשיטיס ]לעיל כי :/ט
ל ב ג מיי׳  f aמהניכור העידו שמעברין את השנה כל אלר *כרבי שמעון בן יהודה יתום כגון שהשלח
יט[:
עור האם שהיא מתה ומלבישין אותו לולד
בכורות הלכה ו ; שהיו אומרים ע ד הפורים משום קיים ור׳ יהושע לטעמיה דאמר אפילו שחט
שהוא חי ומתקיים מפני לבר זה שעושין
את אמו והשלח קיים אין זה יתום העיד רבי
לו :אה החיה • זהו הולל  :נחגלחה מעמא
לדורשין בהלכות ה פ ס ח קול ס ה פ ס ח
של משנתינו • לודאי משום הכי קאמר
5׳ל
ומדמשיבכפסחמיוםל' שלשים יום ואתי לזלזולי בחמץ *מיום ישמעאל בן םתריאל מערקת לבינה לפני
כפודם עד
רבי יהושע אם נולד כל זמן)ג( ו[ שהעור
שמע
יום
שלשים
ח
ס
פ
ה
קולם
הפורים
רבי במקומנו מפשיטין את המתה ומלבישין
יום ש׳מ כו׳ צ׳יק
שהשלח קיים אינו יתום לכיון להעור מהנה
לולד לומה כמי שאמו קיימת  :״ועוד המיל כאן מה׳ד מזירין עוד
מינה ל ע ר ב ה פ ס ח בכלל השלשים יום את החי אמר רבי נתגלה טעמא של משנתינו
העיד ו»׳ צ׳ק
וכן ר״א ור״ש לאמרי בסמוך באחד
דגר זה חזירין שבמקומנו • לשון חזרת ירק
בניסן מפרש בג מ ר א לסברי כמאן א[ חזירין שבמ^מנו יש להם ששים ר מ א
שלועזיס למוגא  :בביש המסש • היינו אותן
נ׳א יתוש שבטקוטנו
קלפים לאמר שתי שבתות ^ ו ע מינה ח[ ע ר ב קלפים *בבית המסם שלו פעם אחת נפל ארז
עלין קטנים כמו הבשר עצמו שיש)ל( באומו
יש לו ם׳ רבוא .
פ ס ח מן המנין ותימה לקתני במילתא אחד שבמקומנו ועברו שש עשרה רןונות
המסס של בהמה שקזרין צינטולא  :ועוד
המיל דבר וה סעם אחה כו׳ על חודו •
— | ל ר ׳ אלעזר ור״ש ולמה ] [pלא[ אמרו על תרו)א( אחת פעם אחת נפלה ביצת בר
—
על צילו ברוחבו שהוא עב כל כך שעברו
ש י ט ה מ ר ך ב צ תי ^ ב א ח ד בתשרי מפני שהוא י״ש ואי
כרכים ושברה שלש
עליו י״ו קרנות זו בצל זו על חולו כלומר
יוכני וטבעה ששים ,
א[ ח1רת שבמוןיםנו יש§ אפשר לעשר בי״מ לפיכך הקדימוהו
ברוחנו של אילן ; בר יוכגי • עוף הוא
מאלת אר־זים ומי שדיא ליה יהא כ תי ב  °מ ף
דוכתי״’ ואימא כביעא ]יומא ס•[
באלול והלא מן ה דן הו א 5 :דננים נעלס ה  Pא מ רדב אשי ה ת א ממרתא ״ כלאמרינן בכמה לוכתי'
לבר יומי  :טבעה ־ ממה שבתוכה  :שקלים ס׳ג מ״א
*“ שלש גרנות למעשר בהמה
כל ״נרי שבידי«שים-צ *בשנים *)באלול( ליום ראשון של  2ת אי5
והפסיכ כנף רננים נטלסה • ומתפרש הכי
^י סוכו ת ממנין שתי שבתות כמו ערכ"* c
להם^ " J
'®;יש״ J
י ״“ J
ם־ a
שבטקןטנו
״,ן  pgj, ,־;א בפרס ד&סח ובפרס העצרת ובפרס החג)והן
י
״• י ״ ־
״־־־>־״
בלשון נוטריקון נושא פוצה ונתהטא *שכך ]מנוזות סו[:
רבואק!יפ'םבביתדוםםפ
אמר הקב״ה וכי בראתי כנסים משובחות
שלו כו׳ וטי שדיא ליד .הרגלקודם לתל * 4f, x״פ; ,י ‘ גרנות של מעשר בד&ה( דברי ר ע ^ ב א בן
לאותו עוף בר יוכני שיש לה כת כל כך
ופי׳ דש״י כ׳י שבידי
באחד
טודים על נוסחא זאת י[ ק ר ב ט ת כ ל מ ש מ ע פ״ק לע״! )לף עזאי אומר בעשרים ותשעה באדר
שנושאה ביצה גלולה כזאת ומגביה למעלה
ד.דף
עיי; בנליון
בשוליבנטרא ה (:לפריך לפני חגיהן ג׳ ימים ותו בםיון בעשרים ותשעה באבר׳ אלעזרורבי
ומורידה בנחת בקינה אלמא ללא שדיא ליה
ובקז« ספדים
נתמטא לשק ירידה וחבירו במסכת
ח
ס
פ
ה
בהלכות
לורשין
והתניא
לא
של קלף בתוב יתוש
שמעון אומרים באחר בניסן באחר בסיון
מענית)לף יט(*-בן המתחטא לפני אכיי] :עי׳ כרש״׳ שם[
שבטנןטנו יש
לד.ם עי'ם׳ כו׳ ]ומשני[ ללילן אפי׳ לוק שבעין ^ .בכ״ט באלול ולמה אמרו בעשרים ות שעה
רבוא קליפים וכו'
מוזרסא » א׳ ־ בלע״ז מורני״ך שלא
בתום׳ טנתות ס׳ו ב׳  :פסלינן להקרבה מיבעי יא[ ל׳ יום
שהוא
מפני
בתשרי
באחר
אמרו
ולא
באלול
היתה ראויה לאפרוח לכך השליכה :
נ[נעלםד .נושא עולר .ומיקר דרשא דהצכות פסחמ שום פ ס ח
מ ת נ י ׳ שלש גרנוה למעשר בהמה •
ונתהטא אטד  :ג[ לטה גופיה הנ שחט ט״ פ וצא מ מ ס ימות יום טוב"ואי אפשר לעשר ביום טוב לפיכך
כלומר בשלשה פרקיה בשנה הוי זמן מעשר
אטת שלש  :ד[
נ׳׳א ה פ ס ח דהא יב[ נ פ ק א פ׳׳ק דפ ס חי ם הרךמודע בעשרים ותשעה באלול ר׳ מאיר
כם׳יכולם נולד טעליא
בהמה שהבהמות שיולדו לו נין פרק לפרק
הוא ויושבין עליו ימי )דף ר (.משוס דנביא טו מד ב פ ס ח אומר *באחד באלול ראש ה שנה למעשר
צריך לו לעשר כשיגיפ הפרק למשיגיע ר״ה ג*
פוטאה וימי פחדה ונבי
הפרק לא יאכל מהן לכמחלה מדרבנן בלא
בהמה נטי לידה טעליא ראשון ומזהיר ב פ ס ח שני וטיקר שני בהמה בן עזאי אומר האלולים מתע שד ם
מעשר אבל קולם לכן מותר למצוה בעלמא
דעא לקדשים ודלא
כר׳י צשחיטת פ ס ח שני נאמר ו ט ק ר דרשא בפני עצמן"כל הנולדים מאחד בתשרי עד
הוא לעשר בהמותיו להעשיר׳ קודש מאחר
דאסר בפ׳ יוצא דופן
מודה הוא ד׳ש לענץ דשתי שבתות דרשב״ג מפיק צהו עשרים ותשעה באלול הרי אלו מצטרפין
שקרא עליו שם אבל הרשות בילו לאוכלו
קדשים  :כדבי שטעון
בלא מעשר אבל בהני שלשה זמניסהצריסהו
דאטר דנכנם לדיר ובו׳ מנביא עו מ ד בראש חדש ומזהיר טצ חמשה לפני ראש השנה וחמשה לאחר ר״ה
חכמים שלא יאכל לכתתלה בלא מעשר
בן •חודר .יג[ פ ס ח ועיק ר הצפות פ ס ח מצרים
________
נ׳א
כר׳׳שדלעילטחוםר צא הו צ רכו אצא ציו ם ש חי ט ת פ ס ח אינן מצטרפין חמ שה לפגי הגורן וחמשה
ובגמרא מפרש מאי שנא ב מי זמנים ומאי
דאטר בם׳
שצאהיה שס א()בפ סח(קרבנות א חרי ס לאחרהנורן הרי אלו מצטרפין אם כן למה
טעמא נקט לשון גרנות  :סרוס  .מפרש
בגמרא כמה הוא וסעמא לכל הני תנאי
וד.ד״ר ,וד.שלח «׳ יל[ב( ו ב פ ר ק ב ת ר א ד מגי צ ה) ל ף כ ט (:ג[ נאמרו שלש גרנות למעשר בהמה שעד
מפרש בגמרא  :והן גרגות של מעשר
מ שמע ה ת ם דשתי שבתות דרשב״ג שלא הניע הגורן מותר למכור ולשחוט הניע
בהמה • למבולין הבהמות מדרבנן  :ואי
כשהבד.םהםתר .טחסת אין יוס המע שה בכצצ דמוקי ה ת ס הגורן לא ישחוט ואם שחט פטור  :נ ם׳ מאי
אפשר לעשר בי״ע • כלמפרש בגמרא משום
״ י כוותיה משני׳ טי[ דמקדימין
לידה טפ שיטיז,
סקרתא שצריך לסקור בסיקרא העשירי ]תלגום ע ד קבל[
וקרינן שנא תלתאמר רבה בר שילא*)ב(לקבל חורפי
י י י
>
^I
האם כו'!  hתי' שהעור . 1
ובי״ש אי אפשר מפני שצובע  :ראש השנה•
ח
ס
פ
ב
מד
עו
מנביא
צן
א
ק
דנפ
ס
צ׳יו
ו
ליד.
ז[
נטהק :
ואפלי וקייטי ומאי שנא בהני זימני אמר
לאותן שנולדו קולס לכן אין נכנסין לדיר
פחם לעולם ״י' ‘ “י ראשון ומזהיר עצ פ ס ח שני נמי ה ס
רבי תנ ת ם בריה דרב חייא איש כפר עכו
להתעשר עם אותן שיחללו מכאן ואילך
“פ™ {S :ולטר^א™ בצא יו ס ה מ ע ש ה ד ה א אי כ א ה ת סי ״ז
משום דהוי חלש וישן  :האלולים■ אותן
כדי
ככ׳ט
צ״ח יוס
דתייר ש ק צ״א
ולא אסרו  :דניסן וי״ד דאייר
באלול ’
״
שנולדו באלול אין מתעשרין לא עם בני
י[ מפני הקרבנות :
יוס
בצא
יוס
י״ד
צמצוא
יקשה
מי[
עצמה
דמגיצה
שמעתין
ומההיא
מאיר
כרבי
הלכה
א׳
ליה
למספקא
בגמרא
מפרש
וטעמא
אב
בני
עם
ולא
תשרי
יו [/טיבעי לן שלשים
רבינו גרשום
יום  :יג[ דנפקא לן המע שה וי״צ דצעוצס אין יום המע שה בכצצ וצא חצקו חכמים בק
)ה( או כרבי שמעון באחד בתשרי הלכך מתעשרין בפני עצמן  :כל הנולדין סבר לד ,בד׳ שטעון
פ׳ק דפסהים מהא
כו׳ • אתאן לרבי אלעזר ורבי שמעון לאמרי באחד בתשרי ראש השנה דאטד בטם׳ נדר .ולד
דנביא עוטד כו׳ וטוהיר פ ס ח צסוכות והצכו אחר עי ק ר יי[ י״ט צהתחיצ בשתי שבתות
למעשר בהמה  :מצטרפין ־ לכונסן לדיר אחל  :לפני הגורן • מאלו שלש טעליא הוא דנתיב אם
על פסח שני ועיקר מב אחד בניסן ומבאחד בתשרי שבי״ט ק רבנות מרובין ראייה חגיג ה
גרנות שאין הגוק מפסיק  :למה נאמר ־ למאי הלכתא  :לסכור ולשחוט • נקבר ,תלד לדבות יוצא
ר.לכות פפה
דופן  :ודלא כד׳ יוחק•
שני ושמחה ואע״ג דנביא עו מד בר״ח ומזהיר טצ ייז[ פ ס ח הייט עצ שחיטת
לשחיטה הפסח בי״ר
לכתחלה בלא ממשי• ג ט ' לקבל חורפי ואפל• וק״טי ־ שיש בהמות שמבכירות דפליג עליר .הוזם דאטד
באייר ושתי שבתית פ ס ח שבי״ד מ״ מ צדורות מ מ ה שיש צהזהיר עצ כצ פ ס ח צא חשו
לילד קולם הפסח ויש בהמות שמאחרות על בין פסח לעצרת ויש שאינן יולדות טודי ד' שטעק לענין
על בין עצרת לחג וכעלם תיקנו חכמים זמנים אלו חרפי בפרוס הפסח אפלי קדשים שאיט קתש
נםידרשב'נ:יג[על|ר,פםת חכמים צמהר יוס אחד ב פ ס ח יותר מב חג וגבי שקצים ק ב עו
דעיקרדרשא דפסההי׳
דלא הוי ולד  :בטחוסד
הלכות נטחק:יד[ אחרים חכמים יט[ זמן בר״ח אד ר וצא חשו צהקדיס יוס אחד צפני ר׳׳ח בפרוסעצרתקיישי בפרוס החגואית דגרסי קיימי בפרוס עצרת ואפלי בפרוס החג :
זטן סבר לה כר׳ שטעון
כדי
נתרא
יע׳ק דבם'
בן יהודה • דאטר לעיל
כדי שיהו צ׳ יוס שצימיס כיון כ[ שדבר מ סו ר צב״ד שצ ה בא ת תמידין
דטנילת דטשטע התם :
״
C
ר ש׳י כ ת׳י,
 Uטחוסר זטן נבנם לדיר
זמן
כא[
החשבון
צכוין
דייקינן
כא
ה
ד
דבמתניתין
ע״ג
א
חדשה
מתרומה
וו׳ל
מבאן ועד ם)ף דטסבת נטצא נוסחא אחרינא בבל ד,פי׳ של ד ש׳י ז׳ל שבידי
פתני' דבאהר
טז[
להתעשר וד,רי הוא
באדר פשטיעין על השמעת שקצים צעוצם ב אחד ב אד ר מ שמיעים עצ השקצים :
במוךמיט כשהבהמה ממה מחמת לילה מפשיטין אותה ומלבישין אומה בפולה  :בבכור בו׳ ; טערקת
של
טפמא
נתגלה
:
מיה
אמו
הימה
כאילו
ומעלה
שיתחמם
כלי
מלל
־
החיה
את
דכיו;
וטפרש
השקלים
לבנהטפשיטיןאתהטתר.
ני ק א
א( צ׳ק מ׳ז נ( ונטל קשה דנם׳ צ׳ק
דאטר מר בחמשה עשר
משנמינו לודאי מש״ה א״ר יהושע אם השלח קיים אין זה יתום • ומול הפיל השלח שלד ,וטלבישין
בו השולחנות יושבי; מזילים שכמקומיט לייעונא״ש כמו חזרח מהפך מאכל :קליפי פליס• קליפה של עלים :ביח המשס צנפי״ץ בלע״ז שטלו עשוי קליפוח קליפוח :על מולו•  vאצל זו עביו את החיד ,דדתוסי .נתנלד,
במדינה בו׳ פשום מל מביו כפין שנפל שהיה מביו חל ופגול וכ״ש אם היה משופה בנסול׳ כטן נסל היה עדיין לחב יומל  :בר יוכני * עוף גלול  :נטבעו ס׳ כלכים־במלבון וסלמון טעטא של משנתינו ׳
שולחטת
טקדימין שלה  :ומי שדייא ליה ־ לביצמו לאיבוד  :והא כמיב כנף רננים נעלסה ־ וללשי׳ נפלסה טסליקון במסכת מנחומ 3פ׳ ל׳ ישמעאל טשא טולה ומממעא ממחינא לשון של ר׳ יהושעא(וביזעבדי
ור.נוםחא שד.וא בדפוס ילידה• ההיא שהביצה נפלה מוזלת הואי שאין אפלות גלל בה והשליכמו מדעמה  :מתני׳ ג׳ גלטת למעשל בג׳ פעמים בשנה הבהמות מסעשלות ובגמ׳ מפ׳ מממא  :ליד ,הכי חיי ! חוירים י
כתב כשם ס׳א  :פמס הפסח • בגמ׳ מפלש ע״ו יוה קולם הפסח דהיינו יום אממן של אלל וכן פלוס מצלת • מ״ו יום קולם וכן פלוס המג דהייט יום אמלון של אלול  :מ״ו -קלפי עלין בקלח אחד :
.
נעלסד * .וטדסי בטנחווז
p«,
gtjji yip
בכ״ט דאליז1י
אמלו די״רו
* nnVרירי
טעימייהו :ד#.׳
ומאי חיוחייחו•
פליגי ווו^י
במאי &ליוי
בגמ׳ דרואי
מפ׳ דנוז׳
באלל* « פ׳
דס^ן^יע״י באיר*
״®
™י* ״* ™
באלול •־ להוי מי״ו
 •: nnhSולמה
יוידת לפסח
ו״י קודם
יריחו י״ל
בא׳ בניסן
דלדעו^^זא
הךסממא
*
ט׳
ו
הטללים
כל
:
ספיקן
משום
־
לעצמן
ממפשלין
:
ממני׳
לטעמאדטלא
בגמלא
כדמפלש
השקלים
על
טאחדבאדר
ב*טר ? ^ ת ^ נ .5
י^י' "׳""
כל״א נל׳ שממון  :ממש
משום תחשה חרשה לממני ה׳ לפני הגולן וה׳ לאחל הגורן מצטלפין תנאנמי ה א :לא ישמוט־ לעכל׳ בגולן מללבנןואסשמט פטולדלא אשכחן במבל ממשל בהמה לא לאי
בתור קן שלח ופשד.יא
דאחד בניסן ואק כאן ולא מימה :לקבל חלפי ואפלי וקיימי• כנגד שלשה זמנים שהבהמוח יולחמ אומן הממהלות לילד קלוי מרפי ויולדת בממלמ ה«לף ומסמשלוס
שלשים יום בלא  :ואפלי בעצלס ו^מן היולדות ניויז ולדותיהן מממשלות בפלוס המג  :מאי שנא הני בהני זמני מפי מחדש אחל קולם הפסח ופצלת ומג  :רוצה ולהטיל ביצתה
יורדת לארץ וטפילה
יז[ עיקר הי׳ם ’!ר׳״״יל
השתי שבתות :ימ[על הפסחהייט על שחיטת הפשה  :יט[ חבטיט הוםן :כ[ כיו; שהדבר :כא[ החשבון בנחת שנאמר כי תעווב לארץ ביצית אלטא דלא שדיא לה שתשתבר  :ההיא דנפלד .טוזרחא הואי רלא
טכ׳ם יום באדר ותדע דאע׳ג דלר״ע ועי אדר פעמים מלא ופעטים חסר לא טשתטיט שישתנד .בכך  :הששא לוה  :שלש גורנות למעשר • בלומר בג׳ פעטים בשנד .טעשדין טעשר בר״טה בפחם הפסח מ' :

מתני׳

ולמד ,לא אמרו בא׳ בתשרי • כלוטר כיון דקסכרי דבאהד בתשרי ד״ה למעשר בהטת כדאטר בגטדא :
.־הטאוהחת יולדות בתשח ורדינו פרום החג וקייטי יולדות בקיץ בפחם עצרת  :ואטאי נותן בהני ויטני !
כל ^ ל תדפי אפליוקייפי ־המבכירות מתעברותבתשרי מולדות בנישן וטתעשחן סמוך ללידתן
בח
>רל1ה דצ׳ל דוודח׳ משום דכיון דעגדי ליה הכי מפרה ם’ל לריי כן •
דגהות הכיח )א( נט׳על מולו פעם כצ׳ל וחיבת אחתנמחק ) :ב( נט׳ לקבלמרסי ואפל׳ ) :ג( -.שיי דיס גסגגתי .ו ט׳ מי זמן שהשלר ,כצ׳ל והיגת שהעור נמחק) :ד( ד׳ר .בניס המהם וט׳ הגשר עצמו טש גהמסם כצ׳ל
ותיבת באותו נמחק ) :ה( ד׳ד .האלולים וכו׳ כרימ נאחד באלול או כריש :

מ הו ת הב״ח
)א(נם׳תניא)נ6יןה5ד(
מא׳מ ונ׳נ ס׳א
פי5ד) :נ(ירש׳יד׳ה נדי
שתהא נהמה מ5ויהלט1לי
רגליה דכיון דאי! גורן
ונו׳ משהי אינשי וכ1׳
לקרמות הס׳ד ואח׳כ
מ׳ה  yjAiדחק ונו׳
דליחפניד מלוה דליפשי
הסיד ותינת להחפשי
»מחק):ג(ד׳דזל׳יו 0ו ט׳
יום הס׳ד ואח״פ מ״ס
נמאי קמסלגי י׳ פ וניע
דהאנןפזאי ) :mד(ד'ח
נפר טצמן ופו׳ שלא
למשי מהי יי ח עי
יום האחרון :

פסחים ו .וש׳ג תוספתא
ומגילה פ׳ג

רבינו גרשום
פדי שוזוזא נהמה
מו ד ה  ^ .ו ת לעולי
רגלים דאחדשעישרום
הונרין אותן  :ויוע׳נ
דתנן עד שלא הניע
נו'  .אפילו הכי השחי
להולנורןוטעשקדניחא
ליה לאיניש דליעבד
הזו ה דטעשרין והדר
טובין לר\  :דטנלן
בנוק  .בטבל של דנן
טדרמןולאטדאורייתא!
פרום פלגא  .בדאטר
בבית
כמד■ ישהה
הטגונע בכרי אנילת
פרם וההוא פרם הוי
פלגא כדאטרינן העיד.
לבית הטנונע  :ומנין
דטקלע הגורן ביום
שלשים של אדר כשרעא
מלא דאכתי הוו מיו
יום לפסח וויטנין
דטיקלע בנ׳ם באדר
כשועאחסר משום הכי
לא קבע ליה ומן רבי
עקיבא ! בביט בארך
ובאחד במיון  :מא• שנא
רבן עואי לא יהיב פרום
לעערת מיו ימים אלא
ה׳ יום איידי דלא נפישי
הגי דילדי בקייטי אי
אטרת ליקדום לטעשר
ליעשרינהו ט׳ו יום קודם
שלטי להו קמי ת ל
דטיתאכלי ולא תהא
בהמה מצויה לעולי רגלי׳
בעצר :בן עואי לטעמיה.
כדאמר לקמן במתני׳
טתעשרין
האלוליים
לעצנק  :ויטנץ דמהמדי
לאב  .והוי ביום שלשים
ר׳ח אלול ואי הוי
טעשרינהו ביום שלשים
לאיהויהי׳כיראבץחדש
לישן דהשתא נטי ועי
ז ק דחדש לעשורי :
דאמר  .ב' שבתות דהוי
ייד יום קמי פסח  :ואם
שחט פטור  .דלא הוי
סבל מדאורייתא :הואיל
והללו אוטרים כך  .רבי
אלעזר ודבי שטעון
איטרים באחד בתשרי
ר׳ה למעשר בוטה
ור' מאיר אמר באהד
באלול  .משום הכי
דהאלוליים
אטינא
יתעשת לעצמן ממפיקא
דלא ידעינן כמאן כו׳ :
כקליפת השום שהוא
ק א ח ק ק חקרה הזה .
היינו ר׳ עקיבא דרבי
יהושע בן קרחה היינו
בנו של ר׳ עקיבא ,
כתרםי׳התם)שנופותו(.
א׳לר׳ יהושע בנו של ר'
עקיבא לר׳ עקיבא-לט׳ה:
מפי חני זכריה ומלאכי
אמרוה .הני תנאי והוי
מבואה חילכך לא מצי
קאי אטעטא  :חמשה
בתשרי וחמשה באב
הכאטיצטדפין :פשיטא,
דלבן עזאי לא טיצטרפין
אלילים  :טהו דתימא
כי היכי דטפסקי שנים .
ראשי שנים דאקטעשרין
מהדש על הישן הכי
טפסקי נרנות דהנך
חטשה דתשרי וחמשה
דאב ת ש ביניהן נרנות
של מעשר אימא לא
ליצטרפוקט״לדםצטרפי
כדתנן המשה כו' :

מעשר בהמה

גצ־ק תשיעי

בכו ח ת

נה

לג  kמיי׳ ס׳ז סהל׳
בטרוס הלכה ח ;

נ י ח א ליה לאיניש דליעביד מצוה בחמוניה  .אע״ג דלפני ז[ הזמן יכול
לעשר ולשחוע ולמכור כיון שקבעו חכמים זמן דרך הוא
*להמתין עוד ולעשר הכל ביחד :ןיאיאפשר לעשרביו׳׳כו משוס נ' 6להסהין מד ממן
ולעשי כו׳ צ׳זן
סקרתא  .ח[ ]וא״ת[ תיפוק ליה משום דאין מקדישין בי״ש מ[ י״ל לא
הייתי אוסר להקריבו שמא יבא לד ב מיי׳ שם הל׳ : I

כדי שתהא בהמה מצויה )ב( .דכיון לאין גורן מעשר בהמה עד פרוס הרגלים
ומשהי אינש׳ בהמתן עד אומו זמן דלא לשחעינהו עד שיעשרם בזמן הגוק
שהוא סמוך לתל ונמצא שיהו בהמות מצויות לעולי רגלים ליקח מ ק בין לאכילה
בץ לקרבטת ואע״ג דתנן זכו' ; מצוה  .להתעשר דליעשר  :דעבלה כגורן .
מדרבנן כלאמק במתני׳ דמשהגיע הגורן לא ימכור ולא ישחונו עד שיעשר :
פרוס  .כמו פרוסה  :ל׳ יום  .ופלגא הרי
פ״ויו ם):ג( ה[ו בן עזא׳ נמיסנרדזמן
!hS
 Sלררדיש
הגוק הוי בפרוס ו[ החג ס׳׳ו ימים קודם כדי יישתהא בהמה מצויי'
דמיום כ׳ ט דאלר עד ארניסר דניק הרי
דתנן ־עד שלא הגיע דגיר| מי תי ל מ נ י י ן מדי»ד 1נ ו ^ ; ן י 1ם) 5,־“ ,
ס״ו  :וימני! דמיקלט ביום ל'  .כי הוי
ול שתט ניחא ליה א[ דליתעביד מצוה 3־ דאין רוכבין ע״ג בהמה ומפרש עעמא
איר מלא  :לא קביע ליה ומן  .באיזה ינם
בטמוניהוהדר לזבוןולי טל יאמאי י ד ליי׳ ״ שמא יצא חוץ לתחום וקאמר ש״מ
של אדר א ״ ד  :דלא נפיסי  .בהמות דנולדו
גורן דטבלה כגורן נ[ וכמה  pךם פירש ר יוסי  2תחומין דאורייתא יא[ לא גזירה שמא
מפרוס הפסח עד אותו ז ק להכי לא מקדים
ומעשר ס״ו ימים קודם התל כבשאר
בר׳יהודה אין פרם פחות מט״ו יום מאי מ שמע§ יחתוך זמורה ועוד מצי למימר דאפילו
התלים  :דאי אמרה וכו' שלמי להו  .דבתר
א״ר אבדצ פרוס פלגא פלגא דמאי פלגא^ להקדשו היה יכול בי״שיב[ משום של^
דליהוו מעושדם ליזדבנו וליכלו כולהו
דהלכות
בהמותן  :כפני עצמן  .ולא עם אותן שנולדו
קודם אלול ולהני אי הוה מאחר שלא
בהלכות
לעשר)ד( עד יום האחרון של אלול שהוא
״)תמיד נשחט( יד[ הייט דוקא חובות
אומר שתי שבתות:בן עזאי אומר בכ״ט באדר
בפרום החג ט״ו ימים אתי לערבוב׳ הנהו
הקסע להם זמן אבל אין קבוע להם
בא׳ בם־־ון  :במאי ר^ןיפלגי ר״ע ובן עזאי ר״ע
דאלול והנהו דאב בהדדי וקמעשר מן
החדש על הישן הילכך מקדים ומעשר הנהו
סבר אדר הסמוך לניסן רמנין מלא וזימנין ^זמןאיןמקדישיןולאמסתברשיהאמעשר
דקיץ ביום האחרון של אב וקודם לא דכל
חסר זימנין דמיקלע ביום ל׳ וזימנין דמיקלע ^־כחובות הקבוע להן זמן עו[כשיצריך
כמה דמצינא לקרובי לרגל כי היכי דלא
לשלמו קודם עבדינן  :ביום ל׳  .של אב '^ :בכ״ט ומשום הכי לא קביע ליה זט ובן עזאי | להו לשלמי שמחה דא״ה נדרים ונדטת
ובעינן היכייא  .דנה׳ דליכא למימר דליתו  1סבר*י אדרהם מוךלניסן לעולםחסר הילכך 3נמישהרייוצאיןבנדריםונדבותמשום
לעשורי הנהו דאלול והנהו דאב בהדדי
£
ש?
קביע ליה זמן בכ״ט באדר באחד בםיי 1איירי
משום דאכחי הוו אוחן של אלול מחוסרי
זמן משום דאכתי יום ראשון של אלול הוא
ד צ »ן ד ^ ד
דלא נפישי אי אמרת;׳■  D Tל'ע  T fעי יט ט־ \ ונץ׳נו  Ipי־ה
היכירא בעינן למיעבד דלא ליתו לעשורי
רגל שלטי ל ת  :בכ׳ ^זבאב וכר*  Pעזאי  3מאיליו קדוש אפילו לא קרא עשירי ולא
היום ולמחר חדש וישן בהדדי חדש אלול
לטעמיה דאמר האלולין מתעשרין בפני עצמן  9שייך סז[ לאיסור הקדש כזי :ביו״ט* :
וישן אב ולהכי לא מיעשר׳ הנהו דאב בחדש
אלול כלל ואפילו ביום א׳  :כרשב׳יג דאמר  .״ולי ע ש דנ ת ביום ל׳ זימנין דמחסרין ליה לאב ^■ךןוץ מן הקרח הזה  .פ״ה יז[ היינו ר׳ע
׳ ור' יהושע בן קרחה הוא ר׳ יהושע
דהלכות הפסח שתי שבתות קודם ובאותו  Sובעינן למיעבד הכירא בחד ש וישן  :ר׳ אלעזר
גט של ר״ע וקשה יח[ מי סני ליה להזכיר
ז קנ מי מעשרינן ולהנהו תנאי לית להו
מצי ^ור״ש אומרים באחד בניסן בא׳ בסיון וכו׳ :בא׳
ר״עבשמו שמזכירו בלשון גנאי כדכתיב
פרוס  :באחד בתשרי וכו׳  .ולהכי לא
)מ״ב (3עלה קרח ובס׳ שואל)שבמ ד׳ קנב(.
לאחורי מלעשר עפי מיום אחרון של אלול | בני םן כרשב״ג *דאמר ב׳ שבתות בא׳ בסיון
אמריע[מהכא לקרחינאהכמה ולגנאי נמטין
דבעינן היכירא בין חדש לישן ובמס׳ ר״ה ^כדאמרן בכ״ט באלול רבי אלעזר ור׳ שמעון
]א[ ובמס׳ מגילה )דף כת (.רבי שאל את
)דף ח (.מפרש סעמייהו דר׳אלעזרור״ש
לטעמייהו *דאמרי בא׳ בתשרי ר״ה למע שר^ רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים
ופעמא דר״מ  :סקרתא  .בלע״ז מצו״א
ב ה מ ה :ולמה אמרו בכ״ט באלול ולא אמרו״ ]וכו׳[ ואמר לו רבי ברכני ואמר לו יהי רצון
שצובעין העשירי  :הואיל והללו אומרים כך.
שתגיע לחצי שני ,ואילו ר״ע כשנשא בת
דר״מ אומר באחד באלול ור״א ור״ש
באחד בתשרי מפני שהוא י״ט וכו׳  :ותיפוק^
כלבא שבוע בן מ׳ שנה היה וקבל עליו
אומרים באחד בתשרי אני איני יודע הלכה
ליה דבעינן למעבד הכירא בחד ש וישן חרא
לעסוק בתורה כ[ ועסק מ^ שנים ומ׳ שנה
כמי הילכך האלוליים כו׳  :חוז מן הקרח
פרנס ישראל ובספרי)פרשה ברכה( תניא
הוה  .הייט ר״ע והא דגרסינן בכוליה הש״ס _ועוד קאמרחדא דבעינןלמיעבד הכיראבחד ש
ד׳ חיו ק״כשנה משה והלל ורבן יוחנן בן
רבי יהושע בן קרחה היינו בן של ר׳׳ע ^"וישן ועוד מפני שהוא י״ט ואי אפשר לעשר
זכאי ור״ע וביום שמת ר״ע )קדושין דף
כדגרסינן התם)שבועות דף ו (.אמר לו ר׳ |,בי״ט *משום םרןתא:ר״מ אומר באחד באלול
עב (.נולד רבי ואפילו נולד ר׳ יהושע בשנה
יהושע בנו של ר״ע לר׳׳ע אלמא דנן עזאי
היה חכם גחל והיה -יודע להבחין איזה "'ר״ה למעשר בהמה בן עזאי אומר וכו׳* :תני א! ראשונה שנשא בת כלבא שבוע כא[ לא היה
אמר בן עזאי הואיל והללו אומרים כך והללו נ כי ,אם שמונים״כשנולד רבי ולכל הפחות היה
פעם יפה וה״נ הוי מצי למיקה אעעמייהו
הי מיסתבר שפיר  :מפי שמועה אמרוה .
״ r
אונדים ^ךה אלולין מ ת ע ^ין לעצם! וליחיי£
דבין ר״מ ור׳א ור״ש אמרי מילתייהו מפי
טעמיה דמאן מסתבר וכי תימא י[ לא מצי קאי^ סמס אדם דכתיב)מהלים צ( ימי שנותינו
השמועה מפי חגי זכריה ומלאכי ולכן לא
כג[ע׳ ואז היה רב; בן ס׳ שנה נמצא כשברכו
אטעמייהו והתניא בן עזאי אומר כל
היה רוצה בן עזאי לסמוך על מעשיו ולקטע
^.להגיע לחצי ימיו לא ברכו רק י' שנה ומה
הלכה בהכרעתו  :ה׳ בתשרי וה׳ באב .
ישראל דומין עלי א( כקליפת השום חוץ מן  3ברכה הימה זו ועוד כד[ לכאורה מסחבר
שאחריו מצערפין אע״סשיש גרנות בינתיים:
הרן ח הזה א״ר יוחנן מפי ה שמועה אמרוה §שלא טלד עד שעשה ני רב חרתי סרי
מפי חני זכריה ומלאכי תניא )א( כ( באיזה צד ״ כ ה[ ותרתי סרי שנין נמצא כשהיה ר׳ יהושע
רש״י כת״י
“ בן ק״מ שנה כו[ היה רבי יותר מחצי שניו
כדי שתהיה מטיס למטר לעולי רגלים  .דכיון
נולדו
לעצמן
מתעשרין
האלולים
עזאי
בן
אמר
 3ורנינו נסים פי׳ *)קרחה( רבי אלעזר
דלא מספשרי לא שמעי להו ולא מזבני להו
בן עזריה דאמר בירושלמי שהיה קרח
לו ה׳ באב וה׳ באלול אין מצטרפין ה׳ באלול
עד פרוס מוג דמעשרן  :ואפ״ג דמנן נממני׳
]ב[)וא״ר יהושע מהכא לקרחינא( ור״ת
פד שלא הגיע זמן הטרן מומר למטר
אפ״ה וה׳ בתשרי אין מצט־פין ה׳ בתשרי וה׳ ב אב
ולשמוע  .דגולן טא דקוגען למעשר
מפרש כז[ שם אדם *( :
דמפסקי
היכי
כי
דתימא
מהו
מצטרפיןפשיטא
לא שחעי להון עד דמעשרן  :דנימא ליס
ס ל £י חגי זכריה ומלאכי  .פ״ה וכיון
לאינש דלפנד מטה נממוניה  .שאין חסל
שנים מפסקי גרנות קמ״ל כדתנן חמשה לפני
דנבואה היא כהילכתא בלא
ני׳ כלום שהוא פצמו מקליג מעמלו ואוכלו
שלמים  :דפבל כנולן  .ני היכי דגולן קונפת ראש ה שנה וחמשה לאחר ראש ה שנה אין
מטמא היא וליכא למיקם טלה ע״י
טטס כח[ איזה מהם טיקר ולא היה לו
למפשל משנממלח בנלי מדאוליימא כך ימים מצטרפין חמשה לפני הגורן וחמשה לארד
הצלו קונפים את הנהמות מדלכנן כדמנן
להזכיר נבואה דאין נביא רשאי לחדש
הגיפ הגולן לא ישחוע פד שיפשל  :פרוס הגורן הרי אלו מצטרפין אמר רבא לדברי
דבר מטתה אלא היה לו לומר הלכתא
פלגא .פליסה משמם דבל הפליס לב׳ חלקיס; בן עזאי נולדו לו חמשה באב וחמשה
שואלים ןנהל׳ הפסח קודס לפסח  .והיינו נמי
גמירי לה כע[ ופרק כהן גדול )נזיר דף
באלול וחמשה בתשרי כונסן לדיר להתעשר
מהלטס הפסס דמפשלץ לבהמות דליממזי
נג (.גבי רובט הקב טצמות וחצי לוג
א( ]ניאוי ששונח ופשוק שמצא נשצ׳ה סו <1דן קשא .נפם׳ שנומח[ נ( נסועפסא 7ר״ה
למיכל בלגל.א(נדאמליק איידי דלא נפיש בחד
שניכין[
כיצד
שיא וש״יושא שצ נ6י1ה צ 7נשו ניצ 7ושי׳ מוי׳ש ייש
־
פ׳י  7נינו ח ' 7׳ ה ־
...................................................................
דם ל[ נמי אמר מפי השמוטה אמרה
במשלי ל״ה הילכן מקדימין להם בב״פ באלול
ולא בא' במשלי אפ״ג דהו* ג׳ שנמומ קודם משוס דנפי הינלא במדש וישן  :מפי חגי זכריה ומלאכי ומיהו קשה לא[ מהא דדריש בפ׳׳ק דר״ה ) ד ף ח(.
ובמאי קמפלגי  .דהא  pפזאי]נמי[ סבר דזמן נלנן הוי בפריס הפסיו מ׳׳ו יום
קודם ]ג[מקראטשר תטשר מקיש מטשר בהמה למטשר דגן לב[ר״מ סבר
ליום ב״ע באדר וי״ד דניסן הרי פ״ו  :זמנין דפ״ו יום קודם הפסח מקלפ ביום ל׳
באדי כטן דטי אדי מלא ור״ח לא טי פד יום ל״א ויום אחד קודם ניסן טי פריס fo׳ באלול מה מטשר דגן סמוך לגמרו טשורו כו׳ ר״א ור״ש סבד מה
הפסח דהייט י״ד מניסן יא׳ מאדר  :זמנין דמקלפ פייס  .ביום כ"פ כאדר פשטא מטשר דגן ר״ה שלו תשרי ס' וי״ל דאפ״ה כיון דהנך דרשות מפי
מסל דטי ל״ח יום ל׳ הלכך לא קנפ זמן לפטס]הפסח[ :נא׳ נסיין .מאי פפמא דנן
ולדומ)אפילו(דמפומ השמוטה לג[ חגי וזכריה ומלאכי לא היה יכול לברר איזה טיקר :
פזאי  .דלא אמר פ׳׳ו יום כדאמל בפסח איידי דלא נפישי אוק
*( ]וע׳ע טס׳ שנח קג .ד ה ורינ׳ק וחוח׳ נ׳ב קיג .דה ומטו וט׳ ססחים קיב .ד׳׳ה15ה[
בהמות יולדות מניסן ופד פצלמ אם מקדים ומפשר לט פ״ו יום שלמי לאוכלן
)נאכלין(קודם פצרח ולא חהיה בהמה מטיה לעולי רגלים  p :עזאי לטעמיה  .דאמר לקמן האלולים מחעשלין לעצמן יאין מצשרפין עם אומן שטלדו קודם אלול שמא
נא׳ נאלול ל׳׳ה לממשל נהמה הו״ל חדש וישן ולא עם אומן הטלדים אחל אלול שמא נא׳ במשלי מי ל״ה והוה ליה חדש וקן ומדמספקא ליה אימח ר״ה אלול או
משלי ממעשלין האלוליים לעצמן הילכך לא קנס  p rטלן של קיימי נכ״ע נאליל דלא לימי לצלופי דנולדים נאלול נהדייהו  :ולעפל ניום ל׳ נאנ  .נ( מ״מ יום זמנץ
דממסלי ליה ומי ל״ח אלול ביום ל׳ ולא מפפלין נהן ואע׳׳ג דלא אמי לצספי אלול נהדייהו דהא ^:מי לא סלד שום עלה היום ואי טלד]הוי[ממוסל זמן אפ״ה לא מפשלים
לקייעי ההוא יומא משוס לבמינן למעבד היכלא בין חדש ליפן דלידעו אינשי דאליל לא שיין בהני קיימי ולא מצעלפי לעולם דאלול בהדי הנך ב׳ שבמוח דהייט י״ד יום  :אסקלמא
סיקלא  .שקורן מיצ״א מהשבע צטע נסיקלא והיה מונה א׳ ב׳ ג׳ ד׳ וכשהיה יוצא פשילי סוקלו בסקלא עד שיהא ניכל ואסול לצטע ני״ע דא״כ מלאכה הוא והא דקבעי בכ״ע
באלול ולא קבעי ביוה ל׳ משום דלוב ]שנים[ אלול מסל ומי יום ל׳ ל״ה  :הואיל והללו אימלים כך  .בא׳ במשלי יהיו אלול״ם ממעפלין לעצמן דלא ידעינן בהדי דמאן לצלפינט:
קלח הזה  .ל״ע סא קלח דל״י בן קלחה מא ל׳ יהושע בט דל״ע דאמלינן במטעוח )דף ו (.באל כ׳ יהושע בנו דל״ע את ל״ע וט׳  :מפי שמועה אמלוה  .ר״מ ול״אול״ש
טלכו מפי מגי זכליה ומלאכי וכדבל נבואה הוא ולא ניכל עמם הגלוי ג( כמ״ד מקלאות דבאומד הלב ומדלא ידעינן היכי אמול חגי זנליה ומלאכי עבדינן הכי וליכא למימר
עעמא דמאן מסמבד]עפי[;ה׳ בתשלי וה׳ באב לעמיד לבא מצעלפין :פשיעא דמצעלפין מה שטלדים בין אלול]לאלול דאידך שחא[דחשלי הוי ל״ה והנך ודאי בשנה אמת טלט:
פסקי גלטח  .לבן עזא׳ דהכא איכא ב׳ גלטח נין מפלי לאב הבאזהיו לו ה׳ דאב וה׳ דאלול וה׳ דחשלי וט׳ ודאי איח ליה ה׳ דאב וה׳ דאלול אמלינן דלא מצעלפין דשמא חדש
,ישן ]הוא[ אכל הכא ודאי איכא פשר דחיוב דודאי הוא]או[ אלול ר״ה ואו מפרי ל״ה ומכניסן לדיר ונועל אחד מן האלול״ם דזה ודאי מעפל]הוי[ור,רב למזבח ולא שימון ט׳ :
 ( 6נראה 7ממינפ נואפריג! ע 7נח 7פ ויפן ש״ן צמיצ נמסני׳ עצ נא■ 7חנן פס נאח 7נסיו! וננ׳ש נאצוצ ומ׳ו פיישי׳ נאהו נכיון נ7אמייצן ננפ׳ א״7י 7צא צפיש ונו׳ ו ננ׳ פ נאצוצ מפום 7נאת 7נ מ רי
ונו׳ פנמוה קורם הש' 7ואמ׳נ פה׳ר נ נ' פ נאנ מפום  7נמ׳ הינרא ונו' • נ( צראה• 7צ*צ ו מ' פ נקם נ נ' מ נאנ זימצין  .ג( אוצי צ'צ נמו 7נר כנצמר פפקראום או מאופר ימסנרס הצג :
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לה נ סוש״מ א׳ח סימן
חכע סעיך א :

לו ד מיי' ס׳ח מהלכות
קדוש החודש הל׳ ה :

]אלזדנריםנפפחיסט[:
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ששד .מקובצת
א[ לית לאיניש דליעבד
טצוה! ב[נגורן םדרבנן:
נ[ תי׳ רשבנ׳א שתי
שבתות נמחק! ד[תיםא
מצי לטיקם
דלא
אסעטייוצ  :ה[ ט ת׳ד
בטאי נףוחלגי דהא בן
זוזאי :ו[בפרוםחפםת
תי' חרנ נטחק :
ז[דלפנינונורןתי׳וזזטן
נטתק  :מ[ סקרתא ו ה׳נ
אטרינן בפ׳ק טזנינ ת
דאין יוצא ידי חובוט
בטעשד בהמת טשום
סקרתאדאתי לאפרושי
טעשד בוזטת בי׳ ם
ותיטה לטה לי טעטא
דםקרתאתיפוק:ס[בי׳ם
בדתנן בפ׳ ב תד אדי׳ ט
וטיוצ אהחיא דוזנינה
י׳ל דאי לאו טעטא
דסקדתא לא! י[ טדדבנן
דכה׳ג אטדינן התם
בביצה נבי אץ ו ט׳
בהטה דטפדש טעטא נ
יא[ אלא נוידה ט ' וזווד
הוה טצי  :יב[ בי׳ם
לצודך שלטי שטחה בי
ההיא דאטד בפ׳ שואל:
יג[ הא אטדינן התם :
יד[ דהיינו דוקא חובית
שקבוע להם וטן אבל
שאין ק ט ע לוט וטןתתט
תנןאיןםקדישין:טו[זטן
צשצדיך לוע  :עז[ שי ^
לאטד :יז[ פ׳ח דהיינו :
יח[ וקשה ל ד ת טי סני
ט׳ שטזביד אותו בלשון
גנאי על שם קדחות
ננאי הוא
דלשון
כדטזיב :יע[ אטד ליה
ההוא טינא לד׳ יהושע
טהכא ט׳ נ תטין ועוד
טדקדק ד׳ ת מחא
דאטדינן בטם׳ מנילה t
כ[ טצודה ובטף ס פד
תנא דארבעים שנר.
שיטש ת״ח ו ט׳ ום'
שנים פ ת ם ישראל ובל
ימיו טאה וע שדם שנת
דחשיב הוזם ד׳ חיו
כ א[ ש טע אכתי לא :
כב[שכן הם סתם שנות
חיי אדם  1כג[בהם
שנח ואו 1
שבעים
נד[ ועוד דטסתבר שלא
הוליד טטסז עד :
כה[ פ ד שנה  :מ [ שנה
כבר חיה  :ס [ מפרש
דכךהר .הוא שט אדם :
בח[ טעם ולרעת דברי
אייר■ ט ' להוכיר לשת
נטאד : .כס[ לח ובן
הודא דנזיר טרק ג
ל[ דם דאטר נטי טפי נ
 [f tומיהו ט׳ם קשת
כאן דבפ׳ק דר׳ח דדיש
לקרא דכתיב עשר :
לב[ ת ן דר״טםבר בא׳
באלול דמה טעשר ט ׳
ור׳א ור׳ש סבר דטת
טעשר  [ A :השמועה
ד תי וזבריה :

