עין מ שפט
נר n i j u
U
סצוה
” ״׳

נכויות
משץ דיג

ל ח ב תיי׳ שם ס״ת

הלכס יד :
לט ג מיי' שם הל׳ נוו :

ם ד מיי׳
הלכה י

שם ס׳׳ו

>״א מקשינן
מ א  nו מיי׳ שם ס׳ז
הלכס א :
פ ב ז מיי' ס׳ג מהלכות
תרומות הלכה ד :
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מעשר בהמה
׳

פרק תשיעי

בטחת

כטורת הש׳ש

ו נ ו ט ל אחד מן האלולין.ואין שייך לאסור כאן משום לא *בקר כדאסר ונומלאמי מן האלולץ  .ולא שיכוין מ[ ומציאנו נעשירי דהא כחיצ לא יגקר
אפוקי בטל מוס בריש משרה ברי שפירקין ) ד ף נ ג : ( :אלא כמדומה כגון שמנאן רטצין או עומדין *דהשפא א״א לכווני דליהוי אחד נ׳א דהשחא אפשר ס׳
מן האלולין עשיר אכל אם היה מענירס כפתח תחת השבת לא ידע כי י[ נפיק לא ידנג הי נפיק כו׳5״p
כ ש ם שהתרומה גדולה נינולת מאומה מן החורה אין שייך בה אומד כריש עשרה וה״נ אמרינן לקמן רנוצין או עומדין הרי אלו מעושרין  :ודאג
דחנוה אחת פומרת את הכרי יג[ ולא נ תנה בה תורה שיטר פמורין  .דליכא מאותה שנה אלא חמשה  :מאי אמרה לצערפו  .הנך חמשה
דראשית דגנך כתיב )לברים יח( אלא
תורה אור דתשרי לגורן אחר עם אותן שיולדו לאתר
כן כאותה שנה עצמה יצטרפו ע מ ק
משוס דבתרומת מעשר שייך אומד
ונו ט ל א ח ד מן ד״אלולין וד .שאר פ טו דן מ מד.
כפרוס הפסח  :לא אפשר  .משום דעשירי
יד[ ששיטרה כתוב )במדבר יח( מעשר
נ פ ש ך אי ב א ח ד ב א לו ל ר״ד .ד א לו ל ו ת ש ד
ודאי אמר רחמנא דיהיה קודש ולא ספק
מן המעשר ובתרומה גדולה נ ט תקט
כגון הכא דשמא אלו ה׳ דתשרי נפטרו
מ צ ט ר פיןו ד א ב פ טורי ם ו אי ב א ח ד ב ת ש רי ר״ה
חכמים שיעור שייך בה אומד ומיהו
ככר כאותו שנטל מן האלולין דאלול ר״ה :
ד א ב ו אלו ל מ צ ט ר פין ד ת ש רי פטורין מ אי
בזה אין מו[ ״להקשות תרומת מעשר
פשיטא  .דמן האלולין נושל דאי מהנהו
א מ ר ת ל צד פו ל גו ק א ר ד ♦ ע ש ריו ד אי א מ ר
דאכ לא ליהוי עשירי דשמא אלול ר״ה וליכא ]נ״מ ז•[
לתרומה גדולה שיועיל במתכוין חע ה
משנה שעברה אלא ה׳ וליכא נהו דין מעשר
ר ח מנ א ו ל א ס פ ק פ שי ט א מד.ו ד תי מ א לגזור
אחת דהא כתיב מעשר מן המעשר
ואי מהנהו דתשר׳ אהנך י׳ דאב ואלול
ומיהו אם במתכוין מוסיך לכאורה
די ל מ א א תי ל מי ש ק ל מד.נ ך קמ״ל j
הג הו ת ו ע ״ ח
דילמא תשרי ר״ה וליכא נמי דין מעשר
מהני דלהכי מקיש לתרומה גדולה
)א( א[ “ ב אי זד .צ ד מ ע ש רין כונ סן לדי ר ו עו ש ה
בהנהוה׳ ותו דהנך י׳ ) ד ( באב ואלול לא )א( במשנה נאיוה צד
דנמלת סז[ מאומד למצוהכדי שיתרום
נ׳נ פ״א כיצד:
ליהוו מעושרים; למ׳שקלמהנך־דאב ותשרי :
לד.ם פ ת ח ק טן ב די ש ל א יד.ו שני ם יכולין

מרעי׳

בעין יפה שמתוך שירא יז[שלא י ט ל
פ ח ת טמל בעין יפה יח[ כדתנן פ״ק
דתרומות)משנה ז( אין תורטןלא במדה
ולא במשקל ולא במנין יס[ ובתוספתא
וסיבת’ Mim
!25
ממיז’ נמסק
גרס מה תרומה גדולה אינה ניטלת
)?■(רעו״י ד ה פשיסא
אלא באומד ובמחשבה כ[ וכן גרס ר׳׳ת
וכו׳ דהנך י׳ דאב :
וגרס עלה בירושלט בפ״ק דתרומות
ג׳מ ה
צ׳ל מנץ שאץ תוימין תני ר״א בן גומל *לא במדה כו׳
לא נמוה כ1׳ צ׳י!
ופרק כל המנחות באות מצה)דף נה.
ושם( מסיים בברייתא דשמעחין ו מ ה
תרומה גדולה בעין יפה כו׳ כא[ והתם
גליק הש״ם
א״ר אלעזר בן גומל מ ר מי ם תרומת
ג ט׳ גזירה משום לקמז.
מעשר תאנים על גרוגרות במנין
לעיל גג מ׳א :
וגרוגרות על תאנים במדה משום עין
יפה ולא נקט אינה ניטלת כב[ אלא
במחשבהובאומד אלא כדי שיעשהבעין
יפה וא״ת סוף פרה כל הגט)גי שין דף
5״ל מ אשי נן ישראל  :3ושם( דמפרש *אביי ישראל שאמר
שאמי ללוי כך אמר לי לבן לוי כך אמר לי אבא מעשר יש לך
ולקוח לאו בני עשורי נינהו  :טריפה אינה ]מגמות ו .שמורה כט.
י פ ר ט * ל ט רי פ ה
אנא כו׳ צ׳ק
טוברת  ,כגון שנשברו רגליה ק הארטבה לעיל ס• סולין קלו[:
בידי או מעשר לאביך בי ד חוששין
מ צו ה ל מנו תן ב ש ב ט י ל א מנ אן ב ש ב ט או
ולמעלה ולא מצי למיזל  :ה״ג יכול היו לו
לתרומת מעשר שס כיון דלא קייז לא
מאה ו ט'  :בטסי הרוסוש  .ואע״ג דלא
ש מנ אן רבוצי ם או עו מדי ם מנין ת ל מו ד לו מ ר
]הוי[ מתקין ליה מ[ ס ר מעשר לאביך
כתיב האי קרא דתרומתכם אלא בתרומת
בידי או כור מעשר יש לך בידי אין
°ד.ע שירי קד ש מ״ ט ו אץ לי א ל א שר ר א ש מו “ מעשר נפקא לן דמיירי בתרומה גדולה
חוששין לתרומת מעשר שס כיון דקייז
ע שירי ל א קרא ש מו ע שי רי מנין ת״ל °יד.יד 0= .מדכתיב כדנן מן הגורן כלומר כתרומה
כד[ תקוני תקניה ומוקי לה כאבא
גדולה שטטל ישראל מגרנו והשתא איתקש
קר ש מ כ ל מ ר ך סיי ט ל היו לו מ א ה ונ ט ל ע שרן-
תרומת מעשר לתרומה גדולה להאי
מעשר
אלעזר בן גומל דמקיש תרומת
ע שרד .ונ ט ל א ח ד י כו ל יד.יו מעו שרין ת״ל
מילתא דמה מרומה גדולה ו ט׳ :
לתרומה גדולה וכשם שיש לו ]רשות[
ע שי ד ואין זד .ע שי ת ר׳ יו סי ב ר׳ י הו ד ה או מר
לבעה״ב לתרוסתרומה גדולה כךיש לו
רש״י כ ת״י
ר טנו ג ר שו ם
]רשות[ לתרום תרומת מעשר והשתא
מ ע ש ר מ אי ט ע מי ה דר׳ יוסי בר׳ יהודד .ס ב ר דתפלי פעורים מאי אמרת לאצעמפי מך
מוי אמרת ליצסרפי
עז ר דתשלי לגולן אחד דשמא תשלי ר״ה ונצערפו צגיק אוזר  .הגך ת׳.
ליד .כ א ב א א ל ע ד בן גו מ ל ד תני א א ב א אל ,
כיון דאפשר באומד א״כ כה[ בלא קייז
בן א( גו מ ל או מ ר ג( ״' ו נ ח ש ב ל’ כ ם ת רו מ ת ב סי מ דנ ל הנו דאג ואלול והני דתשרי ימתיו פד שיולדו ״ק!111ר'1ן^!םט־^^שימ
גי׳  p' 5נמי אמא׳ ניחוש ״נמי ניחוש דילמא תיקן כו[ מאומד
יס ט־איס בשנה זו ויצעלפו פמהם הא לא אמלינן וראי אפר רחטנא שלא
>י«>ו,.ו^,וו1י• »■<»»)->>.
rn
לתרומת מעשר דילמא
י״ל נהי דעל בן לוי מצוה לעשות בעין
ח[ ט ט תי ת רו מו ת ד.כ תו ב מ ד ב ר א ח ת דמשיד ודאי אמל רסמנא לא משיט ספק  Iנכנם לריר סעולם אלא
טקן ט׳
ואם יכניסם לדיל מול וגם מלאים הפתידים עכשו ולא»ק דשפא
חרומד .ג ח ל ד .ו א ח ת ת ח מ ת מ ע ש ר
יפת מ״מ בע ה״ג אין לו לעשות עין יפה
 K i'vמ א
לבא שמא •צא אמד מאלו בפשיד וה׳׳ל עשירי
^
בשל אחרים ואפילו יש לו רשות אין
משילי ספק דשמא אין זה לאוי למפשל שכבן■ טאותן ח׳ שכבר נכנסו
שד .ת רו מ ה גדולר .ני ט ל ת ב או מ ל ו ב מ ח ש בד.
שי טה מ קו ב צ ת לעשות להוציא עצמו מתרעומתן של
נפעל דלמא הוי אלול ל״ה ונצמר®  Jp <55לניר! והם ם0ק של שנה
א(!גימל נו גי׳ ש'• נניצה ינגיסיו איסא גמלא[ נ( ניצת ינ :מנחוס גד• גיסיו ל:
היו פעולים שאין להס },,,ף  .וו ספק שלשנהשעבררה
א[ הידד מעשרץ תי' כהן ולוי שלא י ת ר ע ט עליו זה או זה אם יטעה באומד שלו וא״ת פ״ד מפלי טם אומן של אלול ונפעלו ומשל אב
באיות *ד נסחק :
• רלבן עואיחד
ן״ע״ל
אמי למשקל מהנך  .מאומן של אב או מאומן של משלי  7מיא
נ[ו םונין נ שבפ א'  :דחרומות)מ״ו( הא דחנן המונה משובח והמודד משובח הימנו והשוקל
■
®ימל איו ליציייף 1 m
מולין למזלה דאי שקיל מהנך דאב שמא אלולל״ה יימלא
ג[ טעושרי! היה לו
פטורין  ::משובח משלשתן  mובירושלמי פ״ק דתרומות מקשה לה ומשניולאמ ן
 :קמ״ל ־ דלא גזלינן  :מת^י'®'י לי ״א® ד־תיטאלינוורדלא™•
מפשל הוא וק מאומן שלתשלי
י [ לתוכן טל!
ונעל אחד בלא מנץ אין זה מפשל ימפמא לטשקלטתנד דצאו
שאיןמשלה .בלא שום מנין או פשלה
ונעל
מנין
גומל
בן
ר״א
ותני
]ג[
מעשר
לתרומת
ן
^
גדולה
לתרומה
,
,
,
.
ס[ ב א ח ד וטעטיד
תורמין לא במרה ולא במגין ולא במשקל ח״ל ונחשב לכס סרומתכס מפלש בגמ׳  :ר׳ ייסי אומל ממשל .מי :קפץ אחד מן המנויין) .י״ח(]מאומן י'[שיצאו אלולייס
“ ״’.ייי
מוץ לפתח ונטל משירי ונפמלו הע׳ וקפץ אחד מן הע׳ למוך הדיל כל אומן שנדיר לטיחש  lertאפשר
נטחק  :ס[ תרומתכם והרמותם במחשבה אתה תורם ואין אהה חורם במשקל במדה ובמנין פעולים אם איט ניכר איזה הוא דשמא יצא כי׳ ומא איט ראוי לכך שכבל נפער  :שירביצן או שיעמידן
כדגן מן הנורן בשתי  :פירוש ההיא דאין תורמי; בתרומה גדולה דלכ״ע מצותה מאומד וההיא מן המעושלים מן המפשליים שכבל קדשו קפץ א׳ מהן למוך הדיל ־ מו טלהו לאליליים כדי VW
ס[ שיכוץ שיוציאנו  :דהמוגה משובח בתרומת מעשר וכרבנן והא דמייתי ברייתא דאבא ספק ממשל וירמו מד שיסמאגו דכל זמן שהם תמימים אשול לשמוע קדשים,3ןןן; ניכרין לו ויכול לטנותן
בריש
•[ כי נפיק
כך ולא אתי לטישקל
גם׳ ולישדי להו ילקא  .ילק משppj j,p 3, 3ק,ץ
pלא  gp 515,לק ,,,אן וקןס 5,,אן  ,,pjjp p>1p Kippאןןן^,״ טאיד־ך^ןפץ טן הטנויץ
עדריה הי׳ עשרה נטחק אלעזר בן גומל לאשמועינן דפליגי בתרומת מעשר וא״ת דבירושלמי אמר אמוהיסן
וה׳ג אטרינן לקטן
טנאן רכוצין :יא[ iוצא•ן אההיא דהמונה משובח ממאי הוא משובח אמר רב הונא מן התורם ולא יצא אלא מי שיש לו אם דלוב לוקמין אין להם אם נמכרת ממהן ! בן גומ^ ^' י ו irt
דחי^'
ב׳ כאחד  :ינ[ עשרה באומד משמע דמאומד הוי תרומה אלא שהמונה משובח ואמר נמי התם ^מל בב׳ תרומות הכתוב מדבר .דללוים קאמל רחמנא ונחשב לכם כדגןוט׳
כלומר מלומת מפשר מן המעשר שאמס טמנים לנהנים מהיר נועלים במחשבה םנו" 1ם א׳ו ע ד ם' ^ ם
ונוטל אחד כלומר :
יג[ הנ רי דל אנ תנ הב ה א״ר הלל מתני׳ אמרה קוהשוקל משובח משלשתן פי׳ מכלל דאיכא שלשה דכמיב ונחשב לכם מלוממכם וט׳ כאומה מרומה שנתן ישראל לכהן מן הגזלן אלמא שיצא העשירי וחני
אלא
תורה שיעור
לרבנן
ואי
כז[
כלום
ש״מ
וליח
בשלשתן
תפתר
חנינא
וא״ר
משוקל
בר
ב׳ הלומות כתיב בקרא ואמלוייט קאי ונחשב וט׳  :אומד .ש^מד מדממו בלא מדה טנויץ פטורץ אע׳נ
דראשיה  :יד[ דשיעורה לדידהו אין תרומת מעשר מאומד ו ^ כאבא אלעזר בן גומל האמר כמה סאין יש ונותן חלומה לפי אומדו; ממשנה־ שאיט מפריש׳ מיד אלא טמן עיט דמה עשירי בדיר משום
התורה
קצובה מן
ליעול מרומה בצד זו ואוכל בצד אחד וכל  pמלמא נפקא מונמשב וממשל דגן קלייה  :הטנויץ הראוי דבשעת
ילפינן אלא
בן גומל נמי לא
שיצאו ^
_
.
מעשר :עי[אי| להקיש■י דמצות לעשות מאומד ונראה לפרש דלר״א .
........
חן עריץ חיה
וחיה ר «י
^ נ ט ל ת ב א ו ט ד ו ט ךי׳ דמועיל מאומד ]ד[ וצא דשויה מצוה מאומד והשתא הא דמשני כאן בתרומה גדולה כאן בתרומת מעשר הייט כד״א בן גומל וניחא השתא הא דמייחי ע שי ^
 Sש ט ^״ר ^בד^
שיי
של«; עלה ברייתא דאבאאלעזר בן גומל א״נ מודו רבנן לאבא אלעזר בן גומל דמאומד הוי תרומי; אבל אין מצוה לעשות מ או מי ו א״״
•ח[ יפה ^וכדתנן בפ׳ק  :רבנן לעשות מאומד א״כ הו״ל מרבה כח[ מעשרות יש לומר הייט במרבה במתכוין אבל כשמתכוין לאומד יפה לא תשיב מרבה ומיהו במידי דשרי כדי להשלים לפנין
י פיי ר ש־צ«' * מיז ^ ^ ^י’
מאומד משמע פ׳ כל המנחות באות מצה)מנחות דף נד :ושם( דלא חיישינן אי מרבה אף במתכוין דהא קתני תורמין תאנים על גרוגרות
כ[ובמחשבה אף תרופת דהו״ל מרבה על המעשרות ובתרומת מעשר איירי כדמוכח סיפא ומשני אבא אלעזר בן גומל היא ומשום עין יפה והתם במתכוין מרבה וכל מה משום הכי ני קפץ«חד
טן הטנויץ לתוכן כולן
שירצה להרבות חשוב עין יפה ונראה דלית ליהןה[כדאבא אלעזר בן גומל המרבה במעשרות מעשרותיו מקולקלין דבמעשר ,pjj-pj
מעשר אינת ניטלת
דםג\ימ שיצ1
לוםודיז דסנוית
טםור׳!
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באומד ובפח^גיב־ יב! ג
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נא[ וקאמר התם דלא מאומד כדמוכח בשמעתק כדקאמר ומעשר קריה רתמנא תרומה דכתיב ל[ בו את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה׳ תרומה ובמעשר ראשון נפטרו בטנץ הראוי
איירי דכתיב בסיפיה דקרא נתתי ללוים לנחלה וקשה אסוגיא דשמעתץ לא[ למה לי ]לאוקמא[ הכי דר״א בן גומל ורבי  DV’ 3רבייהןךה א ,ק ” >וכי»ץ)לאו,תן( לתוכן
ועו ט ל ד 1ספק מנוייו :
l
ן 1
j
1
1
1
טשום מחשב״ אלא
מן הםעוש  pלתיכן .
נהו
טשום )מדות( ]אומד[ :

ל צ א ת ב א ח ת)נ( ו מונין ה א׳ ב׳ ג׳ ד׳ ה׳ ו׳ ז׳ ח׳
ט׳ ודדוצא ע שי ח סורך ב סי ר ך א ו או מ ר ה׳׳ז
מ ע ש ר ל א ס ר ף ב סי רן א ו ל א מנ אן ב ש ב ט
י®״®
ימל ®®ל
י*ל^ י' נ®®
או ש מנ אן ד בו צי ם או עו מדי ם ד די א לו
ומכל־ עשרה נטל אחד למעשר אין זה מעשר
נ[ מ ת ע ש רין ד״יד .לו מ אד .ונ ט ל ע שרד .ע שרד.
משום דצריך למנותן כדי שיהא עשירי
ונ ט ל א ח ד אק ז ה מ ע ש ר רבי יוסי בר׳ י ת ד ד.
למנינא קודש  :טעמא דרבי יוסי מפרש
בגמ׳  :סן המנויין  .מאופן שכבר עברו
או מ ר מ ע ש ר ״ ק פ ץ א ח ד מן ה מנ רין ל תו כן
בפתח תחת השבט אע״פ שאינן עדיין
ם
 nד די א לו פ טו דן י מן ה מעו ש רין ל תוכן כו ל
מעושרין וכנון שמנה והזר אחד מהן וקפץ
לתוך הדיר דהמנויין הויין פטורין במנין
ירעו ע ד שי ס ת א ט וי א כ לו ב מו מן ל ב ע לי ם :
הראוי כדמפרש בנמ' ומשום דאין ידוע איזה
ג ם׳ ת״ר ב אי ז ה צ ד מ ע ש ר כונ סן לדי ר ועו שד.
הפטור לכך כל מה שנדיר פטורין  :סן
ל ה ם פ ת ח ק טן כ די ש ל א יד.ו שני ם יכולין
הסטושרין • מן המעושרות גופייהו  :ג ם ׳
ל צ א ת כ א ח ד מ אי מו תי ה ם מבחו ץוד .ם מ ב פני ם
יסום  .שמתה אמו קודם שנולד והשתא אי
הוה שדו ירקא הוה נפיק נמי יתום דמיפטר
וגו עו ת ויוצ או ת ל ר ך א ת א מן ולפקינד.ו אינד.ו
ואע״ג דאיכא יתום דמיחייב כגון שנולד
י ע ט ר כ תי ב ו ל א שי ע בי רו ת ו ל ש די ל הו ירקא
ואח״כ מתה אמו וההוא לא נפיק אלא ע״י
.
.
ו לי פ ר ךו[ לו תיד .א מ ר ר בו ענ א ®גזירד .מ שו ם
אמותיהן של אלו
דקא מ״מ בהא דמעמיד
ל קו ח ו מ שו סי תו ם ת׳ ד  °כ ל א ש ר יעבוד)ג(׳[ תח ת יקיאמבחוז ^הוי ליה הכירא ויהיה נזכר דיחום

יא[ כאחד יהיו תשיעי ועשירי מקילקל’) היו לו מאה וט׳ ר׳ יוסי
כדלקמן  :רבוצים  .שכובים  :ונטל עשרה ברני יהודה אומר הד
עשרה .יב[כלומר שלא סנאן אחד שנים זה;מעשר) :ג(גם׳ת'ר.

מיירי במעשר עצמו כולן ירעו דכולהו הוי ספק מעשר  :גוירת משום לקוח ויתום להכי מעמיד אימן
כג[ ליה בעדרב  :כד[ דק״ץ ליה ; כס[ א־כ ני לא ק״ץ  :כו[ תיקן ליה כעה״ב ; כז[ כלום והשתא אי לרבנן :
בחוץ להודיע שאין שם לקוחות ויתום ואימותיהןבחוץ משום דכגר מי״יושרות הן  :ואין וח עשירי  .דלא
כח[ מרבה במעשרות  :נע[ דבפעשר ראשון נטי  :צ[ דכתי! כי את  :צא[ דשמעתין דלמה ליה למיטר דר׳ אלעור !
מנאן ! ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן  .בב' תרומות הכתוב מרבד דאק־ש קרא תרומת מעשר לתרומת
טרן  .דהיינו כדנן טן הנו ק מה תרומה נ מל ה ניטלת באומד ובמחשבת  .שאין צריך למנות עד מאה ול-טול שנים כדאמר נותן עיניו בצר זד ,ואוכל מצד אחר ואטרינן ב׳ לוגין שאני עתיד לר.פריש חן תרומה :

הגהות צ׳ ק

]א[ מונים א׳ יהיו ]נ[ ניחכלמי ]ג[ דהניא י׳ א גן גומל אומי מנין ]ד[ נ׳א וצא שההא מצוה מאומד נו׳ ]ה[ צ’ל צאגא אלעזר ט׳

רבינו גרשום
ואיתקש מעשי בהטח
לטעשר תז  .דבתיב

 .ו ^י
ונחשב לבם תרוטתכם
ול«כתי^(בב׳חרוטות
חכתיב ט ד בי ^ א « ם
שתרוטח י ^
״ ״ ״י ״
נדולח״ ניטלת
בטדח ונטחשבח בך
תיוטת טעשר  :ט א דו
הוא קדוש  .אטילו לא
קראו עשירי ולא ק ד מ
דאיברר ליה עשירי .
שיגא חוץ ולא קראו
אחד אלא שתק  :אי
נטי דאחוי עילייוו .
שרטו בידו ]עליו[ שהוא
עשירי  :דלטא דאיפסרז
בסנין הראוי .שנשיעאו
אלו עדיץ דדה העשירי
שבריר הי והיה ראוי
להשלים מנינו ומשום
הבי טטירי ולא סשום
שיחו
האנמיי ^ ש' עי ? א כ [
במוטו יר׳ שטעון דלא
שם עשירי
נעקר

א( אולי 5׳ל ולא כתיב
התרומה נשת׳ תרומות
הכתוב מדני ונו׳ וכוונתו
מלשון תרומתכם מסקיק
דמיירי בשמי תרומות
דקרי ביה תרומותיכם
ועי׳ יש״י ותוס׳ בביצה
)דף יד ובמנחות דך נד(
דסי׳ בדין אמי ע״ש

הג הו ת ה ב״ ח

)א( רשיי ד׳ה ודילמא
ונו׳ אלא במזמו
)ענץ( תז״מ וניב ס״א
לשון ) :נ( ד׳ד ,דאינרר
וט׳ עליו שם הס׳ד ;

»׳ דאסילו צ״י!

צדבול ממשנה צ׳ק

»׳א ייש ייקימיה יפיייז
? ל ? “  1 5 S׳ f׳ J

גי׳ צ׳ק נמיושבה ה׳נ
אסשינממשבה ד׳לט׳
]וע׳׳ט סוס׳ וזולץ .1
י׳ה ודילמא[

מעשר בהמה

פרק תשיעי

בכורות

נט

עין מ ש פ ט
נר מ צו ה

3אומי.שמאמד בדעתו כך וכך יש בכריהזה ולפי אומדטמו מפל מרומה:בממשבה.
שמחשב ]ואומר[ שני לוגץ שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה כדאמרינן)דמאי
מהל׳ ”  w Sיהלכה
מעשרה אן 1מעשר ב ה״י'
פ״ז מ״ד(לגבי לוקח יין מבין הכותים ולהכי קרי ליה מחשבה משום דאינו מונה
עוס׳ע ׳׳ד סי' fibי י
שיש עשר לפניו ונושל אחד מהם י״ל ו[ מייפי דאבא אלעזר ל ו מ ר '
סעיף
אותן אי נמי נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר ותרוייהו אומד ומחשבה נפקא לן דלפינן תרומת מעשר מתרומה גדולה לענין אומד אע״פ שאין סברא כד וכאידך מ׳ד :
מונחשבנאיפקם ,בריש פירקין)לעיל נג;(ואת מעשרותיכם בשתי מעשרות הכתוב
מסורת ה ש׳ם ז[ ללמד )לגבי( הכי דתרומה גדולה צ׳ק מ״ו
מדבראחדמעשרבהמהוא׳מעשרדגן:קדוש תו ר ה אור
אין לה שיעור ותרומת מעשר יש לה מ ד בג מיי׳ פ״חמהל׳
א ־ י ^ » די״וי^יי•
 nwו-זרידי^רז
מאליו  .שאם מנה ג[ עשר ונשתייר טשיי’
ב או מ ד ו ב ט ת ש ב ה
א ף ח רו מ ת מ ע ש ר
בכורות הלכה ג :

להו דהדדי לימא דאיפקש מעשר בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן א חי מג א » ״׳ ס׳א מהל׳

שיעור ח[ ומקשינן להו אהדדי אע״ג

ויילמא עשירי לאקיייה רחמנא  .ד לי ה ף ־ ״ ףיו מ ע ש ר ר ך י ה ר ח מ נ א ח ת מ ה ד כ ת י ב  °כ י א ת
מ ע שיי ב ני י ש ר א ל א ש ר י ר י ט ל ה' ח ר ו מ ה
ליה דין מעשר להעלותו לירושלים ולהקליט
» א ק דו־ ^ייי איוי ■:־ ’ ” א י ? ״ ™ נתתיללרם לנחלה ואיתקש מעשר בהסה
חלה עליו ואינו נאכל אלא במומו)א(ד[ענין
למע שר דנן מ ה מע שר ’ דנן ניטל באומד
אחר ודילמא עשירי לא קרייה פלא קרא
שמו עשירי אלא קדם קרא שמו ולהכי מי
וב מח שבה אף מע שר ב ה מ ה ניטל ב או מד
מפשר אבל היכא דלא קראו כלל לא ליהוי
ובמח שבה אמר רב א "עשיד א[ מאליו הוא
קדוש כשאר מעשר  .ולא מפי המורה :
קדו ש מנ אלי ה לרב א הא אילימא מהא דחניא
דאיגרר ליה עשירי  .שלפי שיצא בסוף
תשעה נברר מעצמו שהוא עשירי ולכך הוי
אק לי אלא ש 5ך א שמו עשירי ל א קרא שמו
>שאר מעשר אע״פ שלא קרא עליו שם)ב(
ע שדי מנין ה״ל ג[ עשירי יהיה פך ש מ״מ
אי נמי ברייתא קמיירי כגון דאחוי עליה
ודלמא עשירי הוא דל א קרייה קד ש ר ךי ה
בסיצא הראה עליו באצבעו שיהא מעשר
אלא שלא דבר בפיו אבל היכא דנשתייר
אלא מהא דחני א 'רךא לח שיעי עשירי ויצא
בדיר ולא קרא לו שם לא שמעינן אכתי
העשירי ולא דבר הח שיעי נ אכל במומו
דליהוי קדוש כשאר מעשר  :השיעי נאכל
במומו  .הואיל וקראו עשירי ה[ דתמורת "והעשירי מע שר ודלמא שאני ה ח ם דאיברר
שם מעשר מקדם לפניו ולאחריו כדלקמן | ליה עשירי אי נמי*דאחוי עילויה אל א מ ה א
אבל האחרים מיהא לא נפערו או
מאיל" .דחניא י רן א לח שיעי עשירי ו מ ח עשירי בדיר
והוא תשיעי למנין הבהמות :וכולם פפורין
חשיעי נ א כל במומו וכולם פטורין מ״ט כולם
השמונה שיצאו כבר  :דקיש ליה עשירי .
מאליו בדיר אע״פ שלא יצא  :במנין הראו• .
פ טוד ם לאו מ שום דקד ש ליה עשירי ודלמא
כשיצאו תשעה בפתח היה שם מנץ הראוי
דאיפטרו במנין הראוי *דה א מררבא ” מנין״.
לעשר שעדיין היה עשירי קיים שהיה ראוי
ה ר אי פוטר א ל א מ ה א ד חני א רן אל ח שי עי “
לצאת אחריהם ולפוסרן וכיון דראוי לצאת דמי
כמאן דיצא כנר ופסראת המנין ולקמן מפרש
עשירי יונשחייר עשירי בדיר הח שיעי נ אכל
פעמא אכל איהו נופיה מיהא לא הוה קדוש
במומו והעשירי מע שרוהחני א חשיעי חולין
עד שיצאנוהעשירי מעשר.אלמא אע׳ג דלא’צא
חני חנ אר ^י הדרב ש שחהא מני ר״ שבןיהודה
קדוש מאליו בדיר והשתא פריך אהך ברייתא
דקתני התשיעי נאכל במומו והתניא ונו׳ :
היא דחניא ד ש בן יהודה אומר משום ר״ש

ד סי ]כעין[ אפשר )מאומד אפשר( מ ה ד ה מיי׳ שם הל׳
י המג עשין ריב :
משאי אפשר ס[ והכי נמי ילפינן מעשר
בהמה ממעשר דגן דמפקינן קרא מו ו מיי׳ שם הל׳ ת

ממשמעותיה דכתיב כל אשר י ע ט ר
ופי׳ זה אינו מתיישב ללב ונראה לפרש
י[ דלר״י בר׳ יהודה ״הוי מעשר אע״פ צ״ל בנעל אחד מעשיה
הוי מעשר אע*פ שאין
שאין שוין יא[ במכניס לדיר להתעשר שויסכמו במכניס נו׳צ׳ק
דמסתמא אז אין דרכם להיות שויו
הילכך צריכה לאוקומה כאבא אלעזר
בן גומל דשרי מאומד ולא חייש למרבה
במעשרות כדפרישית או לכל הפחות
שרי בעין יפה כדאי׳ בהדיא במנחות
)דףנד(:ואי לאו דאבא אלעזריב[אמינא
אע״ג דבמעביר לא חיישינן בשוין בכי
האיגונא שנועל אחד מעשרה דילפינן
ממעשר דגןבעינן שויןוא׳׳ת כיון ד א ^
אלעזר שרי אפילו במעשר יג[ אמאי
איצעריך לאוקומי במנחות )שם( הא
דאמר ר׳ אלעזר בר׳ יוסי אבא היה
טעל עשרה גרוגרות שבמקצוע על
תשעים שבכלכלה והייט בתרומת
מעשר לוקמה במעשר גופה י״ל נהי
דר׳ יוסי ברבי יהודה סבר יד[ *מעשר ני׳ צ׳ק מעשר כיוצא בו
ונוטל מאומד דילמא
כיוצא בו אמר דילמא אבא אלעזר לית
אנא כו׳
ליה ההוא סברא ועוד ניחא ליה
לאוהמה בתרומת מעשר משום דמוכח
אף
רישת דבתרומה איירי שו[ מדקתני
רש״י־ כ ת ״י
א ן ם תרומת מעשר נטלת באומד ובמחשבה  .וא״ת והא
ואיסקש מפשר בהמה למפשר דגן  .כדאמרינן כריש פירקין משל מפשר כממשנה חורמין
והייט ממשנה שאיט מונה משירי אלא מפריש כל מה שפולה כדמתו  :מאיליו
קדוש • כגון שהיה מינה ויצאו מ׳ וי׳ נשמייר בדיל קחש כל מ  pם שהוא מ׳ עיקר מ ח ש מ' ב ת רו מ ת מעשר כתיב דכתיב ונחשב לכם תרומתכם
יאכל במומו והואיל וקראו פשירי קדום במקצת כדאמלינן לקמן מפשל מקדש לפניו והאי קרא בלוים כתיב י״ל סז[ כדכתיב כדגן מן הגורן דהייט תרומה
ולאמריו אם קראו י׳ וההיא קדושה דט׳ אינה קדושה גמורה ליקרב כדילפינן כשלהי גדולה דמשמעיז[ דגן שישראל מפריש מגורט משמע שפשוט לו יותר
פרקין והעשירי ממפל וקרב אלמא מאיליו הוא קדום דהא לא דבל כלל  :שאני בתרומה גדולה ובגטין ) ד ף צא (.פ״ה יח[ הא דילין! תרומת מעשר
התם  .להכי קדוש דאיכלל ליה שהוא י׳ שהרי יצא באותו פתח פם הט׳ אכל אם
נשתייר בדיל או יצא בפתח אחל אימא מאיליו לא קדיש  :דלמא  .מש״ה פטורים מתרומה גדולה לענין אומד הוא דילין!  h hמחשבה ילפינן בתרוייהו
פמהס
דאיפפרי להו במכין הראוי כפנמנו המ׳ היה פדיין הפשילי מי וראוי להמנות
מונחשב ונראה דרבנן לא פליגי אאבא אלעזר לענין מחשבה אלא לענין
ולהשלימו ונמצא שמנינו היה ראוי להפשר והילכך אע״פ שמת הי׳ נפפל  :דהא אמר אומד ואת״ל דפליגי שמא יש בו שום ט ע ס דלא מוקמי *ממשנה מחשבה אתרומת צ׳ק
רבה ו ט׳  .ולעולם אי היה משירי קיים ונשאר בדיר לא הוה מיילא פליה שם קדושה
והי׳ מפשר אלמא קדוש מאיליו דהא מעשר קלו ליה  :הא מני דקתני פ׳ חולין  :בתרומת מעשר אע״ג דכתיב בגופיה כדאשכחן לענין מוקןן יש[ כדאמר
אף
בירושלמי ״פרק שני )דקראוהכל התרומה כולה מלמדה ילימיה( נ\ התורה
חוץ מ ת ח מ ת מעשר שמלמדת ואינה למידה דבתרומת מעשר כתיב ממט לומר דבעינן מוקן! ומוקמינן ליה בתרומה גדולה ולא בתרומת מעשר כ[ ומלמדת תון כו׳ צ׳ק
דבמס׳ בכורים)פ״ב מ״ה( תנן תרומת מעשר שוה לבכורים בשתי דרכים נטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקן! כבכורים והא דפריך בפ׳
כל הג ע )גי מין דף ל (:גבי תרומת מעשר וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף כא[ מעמיד ר״ת מדבריהם דמדאורייתא לא בעי מוקף ומיהו
נראה דלענין מחשבה לא פ^גי מדפריך בריש האיש מקדש )קדושין דף מא (:גבי הא דיליף שליחות מתרומה מה לתרומה שכן נטלת במחשבה
משמע דלכולי עלמא פריך והייט תרומת מעשר דכתיב בה אתם ג ס אתם ומיהו לפי מה שפי׳ כב[ הקונטרס במחשבה פליגי דמשוס מחשבה מוקי
ר׳ יוסי בר׳ יהודה כג[ בשמעתין כאבא אלעזר בן גמלא ומתוך פירושו כד[ משתמע *דאפילו בתרומה גדולה לית להו מחשבה דאי אית להו שיטה מקובצת
א[ עשירי קדוש מאליו
מחשבה לא הוה צריך למימר דסבר כאבא אלעזר בן גמלא דאפילו לרבנן נמי מציט למילף מחשבה במעשר מדקרייה רחמנא תרומה ומיהו מצי טנא ליר:.ב[עשירי נמחק;
כס[ למימר דמשום תרומת מעשר שבו קרייה רחמנא תרומה • ב מ ח ל ב ה  .פ״ה טתן עיניו בצד זה לשם תרומה ואוכל בצד זה ואע״פ שלא ג[ מנה תשעה ונשתייר
עשירי ; ד[ לשון אחר :
הפריש משמע שרוצה לומר משוס דכתיב ונחשב שרי לאכול בלא הפרשה ושרינן נמי בשתיקה על ידי כו[ נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זה וכל ה[ עשירי דשמ מעשר
זהדנפקא לו מונחשב עוד פירש לשון אחר במחשבה כז[ מחשב ואומר ב׳ לוגין שאני עתיד להפריש ואע״פ שעתה איט מפריש כלום ורוצה לומר מקדש  :ו[י*ל דמייתי :
ז[ מברא ללמוד זה מזה
דדיבור צריך והא דשרי בלא הפרשה קרי מחשבה ואשכחן נמי כח[ דקרי *למחשבה דיבור כמו ) כ״ מ דף מד (.על כל דבר פשע כט[ דאמר לחייב דתרוטה  :ח[ ש־עור
על המחשבה כמעשה ונראה דבלא דיבור נמי הוי תרומה מדתנן במס׳ תרומות ) פ ״ א מ׳׳ו( חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומפם תרומה וחשיב אפ-לו הכי מקשינן לתו;
ט[ אפשר הכי נט• ט׳
אלם ובירושלמי מפרש טע מא משוס ברכה ובמם׳ שסעות פ״ג ) ד ף כה( ל[ משמע בהדיא דשרי כשגמר בל ס אע״ג שלא הוציא בשפתיו לא[ דכתיב דנן אע׳נ דטפק■׳ קרא;
כל נ ד ב לב וקאמר תרומה וקדשים הוו להו שני כתובים הבאים כאחד ולא ילפינן מינייהו שבועה ובמה שאוכל בלא הפרשה אין קפידא ד^ולי י[ לפרש דטשמע ליה
דלר׳י  :יא[ שוין כמו
עלמא ש ד בכ׳׳מאע״פ שאין מפריש עתה כדמוכח ההוא דהלוקח יין מבין הכותים דשרי לכ״ע אי לאו משוס ברירה אי משוס דחיישינן לבקיעת
במכנים כו' הילכך זיריך
הנוד *ויש מקומות דשרינן מעשר שני לצפוט וא״ת כיון דשרינן תרומה על ידי לב[ טתן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר אמאי אין מגביהין תרו שת לאוקמא ; יב[ אלעזר
ומעשרות בי״ט הא תנן פ׳ טטל)שבח דף קמב(.מעלין ה מ ח מ ע באחד ומאה ופריך לג[ והא מתקן ושני ר׳ אלעזר בר״ש היא דאמר טתן עיניו בצד הוה אטינא :ע[ במעשר
זה ואוכל בצד זה ולהכי לא חשיב מתקן לד[ כיון דאפשר ״במחשבה י״ל מדומע שאני שכבר נתקן אבל תחלת תיקון לה[ לא ש ר ק מ טע ם דאפשי דטעשר כלצא בו דל?א
במחשבה ואפילו דמאי אסור לתקן בשבת כדמוכח פ׳ במה מדליקין)שם דף לד(.ואע״ג ד שד ליה בטתן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר כדמוכח פ״ק אבא ; טו[ דקתני אות
א י ת מ ש מעשר בהמה למפשר דגן  .פ׳׳ה מדכתיב עשר תעשר כדא מדנן נ י’ש מ^ום “ יכתיב בדנן’ ^
דחולין ) ד ף ו (:גבי ר״מ שאכל עלה של ירק בבית שאן *=
פירקין צ״ל דלית ליה הא דאמר ]רבא[ לשנה הקשתיו ולא לדבר אחר יועוד בריש פירקין דרשיק היקשא אחרת לו[ והבאתם שמה מעשרותיכם לר׳ יז[דטשמע ראשית דנן ;
L
?
® י ק ) י י
עקיבא ושמא לא אתקש אלא לענין ה ^ ה מיהו לרבא קשה היכי מפרש שששא יי ®’ יי®’ ®י' ’®יי® י י1
קדשי עובדי כוכבים אין ששים ת שר ה מדאיתקש תמורה למעשר בהמה ומעשר בהמה למעשר דגן ובמעשר דגן כתיב בני ישראל vלא עובדי בירושלט> ; כ[ מעשר

טכ בי ס וי״ל לפטן למשי ״’® ®ל י® ®®י® 1’®® 1יל ®אי®’ ®’®י י®י’ ®®’® Iי® ®ל ’®®®’®^ 1י יי ק ^ ^י®® ^®^® ®ק^^’י י^^ ^י®®

־ בטרים

ד “רוטת

מעשר ; כא[ המוקף
יצאו
מפרש ד״ת דדדיני מדבריהם אבל מדאורייתא לא ; כב[ בכךנסרם משמע דנמתשבד ,פליני דפי׳ דמשום  :ט [ יועדת דשטעתין ; כד[ פי׳ נטי משתמע ; כה[ לטימר דמשוס ; ט[ ירי שנותן עיניו בצד זח ואוכל בצד אחר
דבל זת נפקא מונחשב  :כז[ כמחשבה שיחשב ; כח[ נטי דוכתא דקרי ; כט[ פשע דאמרינן לחייב ; ל[ פ׳ג פי׳ הקינטרם נטי משמע ; לא[ בשפת־ו גבי כל נדיב לב דקאמר תרומת ; לב[ ידי שנותן ; לנ[ ופריך בנטרא
והא מחקן ושני טדר׳א בר' שטעון ; לד[ מתקן כשמעלוע כיון דאפשר במחעזבה והנא נטי אפשר במחשבת  :לה[ תק־ן של סבל לא ; לו[ אחרת מוהבאתם ;
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עק מ שפ ט
נ ר מצור!

טז א מיי'ה״ח מהלכות
נכורות הלכה ם :
מ ח ב ג ד ד,מיי׳ פס
הלכה י :
מ ט ו מיי׳ שם ם׳1

הלכה ע :

—

—

שיטה מ קו ב צ ת
א[ דא-פטרו בטאי :
ב[ דעשר עלייוע ד,היא :
ג[ ם א• לא שכבר :
ד[ צריכא לטיטר :
ה[ אם אותן ארבעד,
בפתח שיצאו בוהששד,
יצאו:ו[בפתח שיצאובו
,.
ז[ ארבעה
הששד: ,

ארב״עד .םטירים?'חך^י־
,ף,ע ש1,א ,ף,א .
ט[ א( למילף בהאי ת•׳
לט-םר נשחק דינא
דקאטרינן דר,־א  :י[אלו
טן דטנויי; רהשתא :
יא[ חטשה לא נקם
המשה דוקא  :יב[ טהם
הואיל ויצאו :ינ[ קט'ל
לשון אחר הא :

א( אולי צ״ל איכא
למפרך בהא
דינא

דקאמירינן דהיא הנותנת
כס״ד ותיבת למימר
נמי׳ק .

׳־"
הגהו ת ה ב״ ח
)א( נם׳ א'דעישר עילויה:
)ב( שם ואס לאו ארבעה
והרבעה סעיריס ופשה :
)נ(רש׳י ד״ה אף התשיעי
וכי' והדין מהן דנב׳ :
)ד(ד'ה אע'ג דלא נעקר
ואזיל וקראו ) :ה( ד׳ה
מעשר .דוקא כלומר :
)ו( ר׳ה נוטל וכו׳ הואיל
ויצאו :

מעשר בהמה

פרק תשיעי

בכורות

רבינו גרשום

אף התשיעי .דכי היכי דאם קרא לאחד עשר עשירי אינו קדוש אצא א״כ נעקר שם מעשר מן העשירי שלא קרא לעשירי עשירי אצא השיעי וכדאמרינן לקק מעשירי :אף תשיעי
נאכל *אלא במו^'^
”®יי®
י”?’*
נמחיייי’)
קראו עשירי לא ח[ יהא נאכל אלא נמומו אא״כ נעקר שם העשירי מן העשירי כגון שקראו השיעי ולהכי הכא דלא נעקר אמרינן דהתשיעי חילי} והי’! אשיפאדטתניתיזטיירי:
טהן )ג( גבי השיעי נמי בעינן דליהוי נעקר שם עשירי ממנו כלומר מן העשירי עצמו  :ליי,רב  .כדאמרינן לקמן שאם קרא לאחד עשר עשירי קרב שלמים אלא א׳כ נעקר שם
תורח א ן ף ומפקינן מקרא ואע׳׳ס שהוא חמור כל כך העשירי היטנו .מעשירי
מסורת הער ס
רש״י כת״י
אינו קדוש אלא א״כ נעקר מן העשירי שס דלא קרא לעשירי ^־!ירי
אן הע׳ איט קדוש וכו׳  .אמחני׳ קאי דקמני
אף ד« שיעי אינו קדו ש אלא א״כ נ ע רן שם
יכיאמיי׳ עעזירי התשיעי חולין ;1
תשיעי
לעשירי
שקרא
כגון
עשירי
קרא לש׳ י׳ ולי׳ מ׳ וליי׳א י׳ אין אמד פשר
״׳׳ ' 1׳* ׳*״־‘ ' י ׳‘״'״■■ י ^׳ ״׳• " י
עשירי הימנו והדין נותן ו מה אחד עשר שהוא
לקמן זה הכצל מ׳  :אשיעי שהוא י,ל נל והדין נותן וטח אחד
קדוש הואיל ולא נעקר שם הי׳ ממט שקראו
בו שאינו עושה קדושה ליי,רב  .אע״ס עשר שהוא עושת
לי׳ י׳ ומו לא מצי מל שם י׳ אי״א אבל פ'
עו שה קדו שה לי רן ב אינו ק ח ש אלא א״כ
קדושחליקרב-כדאטרינן
קדוש אע״ג דלא נעקר שם הי׳ עם הי'
נעקר שם ע שיד הימנו תשיעי שאין עו שה
וקאמר ליה ר״ש אן מ׳ איט קדוש וט׳ :
מלתא גר 7א דאינו נאכל אלא במומי
י״א וט׳ שעושה קחפה ליקרב  .כדאמרינן
קדו שה לי רן ב אינו דין שאם נ ע רן שם עשירי
™ 'T C
״ צצו  . Bצ״■
־דצק־ן אי« ח
לקמן אם מן הבקי לרטמ]אחד[פשר לשלמים
קדוש כלל  :היא הנומנח  .מהדר הש״ס נעקר שם העשירי טסנו
הימנו אין אי ל א לא היא הנו תנ ת אחד עשר
מ׳
אא"כ נעקר
וט׳ ’ :
’
ואפ׳׳ה איט קדוש ” '
י י
דודאי גבי תשיעי לין הוא דאע״ג לצא טן העשירי כרתנן קרא
שאינו קדוש  .אלא ליאכל במומו אינו דין
שהוא עו שה קדו שה לי רן ב אי נ ע רן שם
 ,,p jלתשיעי עשירי ולעשירי
 ;,, p ,,,p j ,״ p .jj, ,
וט׳  :וקא מהדר לט רבנן  .היא הטמנח
 Sמשוס לגבי א^ עשי 7ין ״א 5םים^״דיןשאתד,
ע שיד הימנו אין אי ל א ל א תשיעי שאינו
כלומר מזה שאמרח היא הטמנת ממםשלנו
דודאי קדוש וט׳ ליאכל במומו אפילו לא
עו שה קדו שה ליקרב אע״ג דל א נעקר שם ^׳דאי נעקר אין אי לא לא משוס לקדושה מביא נלטד שהתשיעי
״שלו חמורה היא שהרי קרב כדלקמן ולכך ליר,וי קדושאע׳ס שלא
,...י
נפקי שם הי׳ ממט די״א דפישה קדושה
ליקרב אי לא נפקישם י׳ לא אמרינן דליקדוש
א י י ^ ^ י י א ™ ל י ׳ ^דין הוא דבעינן עקירה על לחיחוצ  j'p.נעקר שם עשירי
ע שירי הי מנו אי
מעשירי  :דאערר ליה
י .1. ,
קדושה ממורה כולי האי כיון דקרא ליה י;  ?1עשירי אי נ ע רן שםע שיד הימנו אקאי ל א ל א
וחו לא מייל שם י׳ זמנא אחריתי אבל פ׳
קלה דאינו י,יוש לר,רב  .אלא שלא יהא דאבתי לא א־ברד ל־ת
דקדושה קלה לחומרא בפלמא ולא ליקרב ?ת שיעי דאבתי ל א איברר ליה עשירי ואע״ג
נאכל אלא במומו דין הוא דההיא קדושה עש־די שעדיין לא יצא
אפילו לא פקר וט׳ דהוברר העשירי שכבי ^דל א נ ע רן שם עשירי הימנו *תו לא מידי
קלה תיחול בדבר קצ  p״ .ןך ,,, pp ,(;,-קדוש תשיעי אעינ דלא
יצא י׳ והא דקחני לפיל הע' חולין מפום
אמר רב א מנין הראוי פוטר מנ א ליה לרב א
דגשמייי בדיר ולא נפקי שמו ולא קיאו פ׳ :
״ ״ י ”י ®”®’ י’ ד^קרא דשם אחד
עצמו  :אי נמי  .איכא מ[ למימר עעמא שנשאר בדיר  :לאו
מנין הראוי  .אם היו י׳ פלאים בדיר והתחיל
הא אילימא מהא דתנן קפץ אחד מן המנויין
אחרינא :י״א דאיברר ליה משירי .שכבר דאיפטרו בטנין הראוי .
ומנה מ׳ ומח י׳ בדיר או יצא נפסח אחי
לתוכן כולן פטורין מנויין נופייהו דאיפטרו
שכשיצאו מן הדיר
יצא העשירי קולס .,pp ,p^p (jjip
פעורים הע׳ ואין ציינין להצפין לגורן אחר
הואיל ומנין ראוי היה להשלים בשמח מנין  :א[ לאו במנין ד1אוי ודלמא דעשר  pעילוייהו
מעצמו שהוא מעשר ולהכי ח היא ילא דלידשלידים״״״
קפץ אמד מן המנוין לתוכן  .ם״ד דהא
ליהוי אחד עשר קדוש אע״פ שקיא' משיי’ וד'לםא י .םר,כא לא
ההיא לא מצית אמרת הא תני מן המעושרין
מנויין בשלא הגיפו לי׳ אלא כשהיה מונה מד
אא״כ נעקר שם מעשר מן העשירי ללאחר מצית דדילטא מהנהו
ששה קפן ו׳ לתוך הדיי פעורים אותם
דיקא
עשירי גמור היכי אפשר עשירי אחר כסמןך טנויין קאטר דקפץ
מעושרין מעשר ה ק .א -
.
לתוכן ודלמא מאי ,
.
שבדיר טלם אם איט מכירו הואיל ונתפרבו
נ מי ד ק תני ירעו אלא אמר רב א אמר לן א לו;אע״גדלא)ד(נעי,ריה.ואזיל וקראו עשיר ,לתוכו הנר.ודנברעישר
יחד פעור ביניהם הוו טלן פעורים דשוב
אין אחד מהם ראוי למעשר ליקרב  :ומנויין
אסרת  .דר,דר
"יעבור ולא שכבר עבר מאי ג[ שכבר עברמקיאלזה :הולאמידי  .ליכאלמימרבהאידינא
גופייט  .איפפיו במנין הראוי  :דילמא האי
דקאמר היא מותנת דודא' דין הוא ^ני לד ,טן הטעושרין
עילוייהו vריו־ v
דעשר יזי^ויידי.ו
אי)א( דיזג^ד
לי ויא[
צריבא ד 1למימרא אלא
מנין דטפי מלייהו  :ומשני לא מצית אמרת .
דחיהוי קדוש אע״ג דלא נעקר  :מני!הראן׳ אלטא דהאי טנרין
^  p,p p^pצ jp,jpp, p,^jp p^pp ,דקאטר דלאו טעושרץ
דעשר על״ט דהמא בסיפא קתני לה קפץ
לאו דאיפטרו להו במנין הראוי שמע מינה
אמד מן המפושרים במוכן כולן ירמו וקס״ד
א״י ^ Pד,ט^ושרץ דק
לדיר ומנה משעה א(או ש״ינה
תניא כוותיה דרבא "היו לו ע שרה טלאים
דהאי מפושיין היינו טלין שעשר עליהן
הנשארים בדיר או יצא בפתח אחר שלא שקפץ טעשר עצמו
והשחא לא דייק אמאי ייפה  :מפשר דוקא .
והכניסן לדיר ו מנה חמ שה ו מת אחד מהם
דיקא נטי
נחקדש העשירי פטורין אלו שמנה כבר לתוכי :
דפשייי קפץ למו^ ומטיין הייט דעשי
משוס דהוו מנין הראוי דבשעה שמנאן היו דקתני ירעו  .דכולת•
אם מן המנויים מ ת מונה ומ שליסעליהם"ואם
פלייט כדאמרינן ודייקא נמי דהאי ממפשרין
הוי ספק מעשר  .ור,א'
ראויין אלו שבדיר לצאת ולהתעשר העשירי
היינו פשיריים מדקמני כולן ירעו ואי מלין
משאינן מנויים מ ת מנויים פטורין ושאינן
עם אלו י[ ב(למנין דהשתא משמע לן דה״ט ט1זנך"’ ^^דכבר'יע^ שר
הוה האי דקפץ אמאי ירעו  :ולא שכבי פבר
מנויים מצטרפין לגורן אחר ואמר רב א ’ היו
מחת השבע  .והאי שכבי פבי מחת השבע
מאותו מנין שלא גמר עדיין שלא מנה עליהן ואכת• לא טצי
מאי אמא למפופי שכבר פני ופישר עליו
אלא השעה או שמנה כדפרישנא לעיצ ; יליףטתכא דטנין הראוי
לו י״ד טלאים והכניסן לדיר ויצאו ש שה בפ ת ח
צריכא למימי דתו לא מעשי  :אלא ודאי
שם
נשתיירו
וארבעה
זה
ח
ת
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ב
וארבעה
זה
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שמבי במנין הראוי  .ומת י׳ בדיר וקא
דהנהו שמנוין כבר פעורין אע״פ שמד״! ולא שכבר עבר  :אם
ממעע ליה קיא דשיב לא יתפשר  :מנויין ה[ אותם ארב עה אם בפ ת ח ה ש שה יצאו נו טל
לא עישר עליהן  :ודילמא יעישר עלייפו  .מן הטנויין טת  .טאותן
פעורים  .דאפפרו במנין הראוי  :לגורן אחד .
והיינו מן המנויין כלומר מאותן שמנה שיצאו מ! הריר טה
אחד מהם וה שאר מצטרפין לגורן אחר ואם
מהני ג׳ גינות דמטשי בהמה  :ויצאו ו׳
ועישר עליהן  :מעשר)ה(  .כלומר מן בכך טונה וטשלים
ממלה  .נפמח זה :והד׳ .אחרים בפתח
לאו ש שה פטורין וארבעה ארבעה מצטרפין
עלוהם ועל אותו שימת
חד
דכל
משום
.
ירעו
:
עצמן
המעשרות
אחי  :והפאר  .ארבעה שיצאו בפתח אחד :
ער שיד,ו עשרר ,ויפריש
לגורן א^ר ייצאו ארבעה בפ ת ח זה וששה
מצפיפין לגורן אחי  .שלא היה מנין ראוי
וחד איכא לספוק׳ דהיינו הוא המעשר  :אחר  :ואם טשיאינן
אלא לאו דאיפערו ופו׳  .דהכי משמע ולא םניייןםת.םהנך שבריר;
אלא
להשלים בשפה שיצאו שהיי לא שם
בפ ת ח זה ונשתיירו שם ארבעה אם אותם
שכבר עבר בראוי דבשעה שעבר היה ראוי טנויין שיצאו לחוץ
שמונה בדיל שכבי יצאו הו׳  :ואם לאו .שיצאו
אחד
מהם
טל
נו
יצאו
שה
ש
ה
י[
ח
ת
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ארבעה
פטורין  .שפטין טנין
בפמח הד׳ אחרי׳  :מ׳ ראשונים ־ שמנין
להתעשר מאלו שבדיר דההוא ודאי משום הראוי שבשעה שיצאו
הראוי היה להשלים כשיצאו הח׳ והשמונה
והשאר פטורים ואם לאו ארבעה ו ש שה
דאיפער במנין הראוי  :ומנה חמשה  .עריין לא מת והיה ראוי
מצפרפין לגורן אחל פלא היה מנין ראוי
יא[ לאו דוקא נקע ה׳  :מנויץ פעורין  .להשלים מניינן לעשירה
פטורים וארבעה מצטרפין לגורן אחר ״יצאו
להשלים  :יצאו אלבמה מחלה בפסח זה וו׳
משום דהוו מנין הראוי  :בפשח זה  .ושאינן טנויין אותן
אחרים בפתח אחר  :והשאר פעורים דהא
ארבעה ב פ ת ח זה וארבעה בפ ת חז ה ונשתיירו
שנשתיירו בריר הארבע׳
.
מהם
אחו
נועל
:
פחחים
שני
לדיר
שהיה
כשיצאו ד׳ ראשונים היו מנץ ראוי להשלים :
אלא
ניפסרו
לא
שם ש שה אם אותן ש שה יצאו בפ ת ח אחד
ואם לאו  .אלא שיצאו בפמח אד׳ ראשונים
)ו( יב[ דהואיל ויצאו עשרה באותו פתח  :טצטרפין לגורן אחד
שיצאו
אד׳ ראשונים וו׳ פעורים במנין הראוי כ
לאו
ואם
פטורים
שאר
וה
אחד
מהם
נוטל
והשאר  .הארבעה שיצאו בפתח אחר לעשרו עם שאר בד&ות:
מצסרפין לגורן אחר דבמנין הראוי לא ואם לאו  .שלא יצאו
ד׳
הו' היו אד׳ אחרונים ראוין להשלים הא
לגורן
מצטרפין
וששה
פטורים
ז[
ארבעה)ב(
בפתח שיצאו ששה
אמדונים מצעלפין לגורן א׳  :ואם לאו  .אלא
אפשר למפערינהו להני משום שבשעה
אלא בפתח ארבעת
נמלקו ויצאו ג׳ בזה וג׳ בזה ונבח אמת
אחר מאי קמ״ל דמנין הראוי פוטר ו ה א מררב א
שיצאו בפתח אחד לא היה מנין ראוי דלא דהשתא הוו שמונה ולא
התחילו לצאת אלו מכאן ואלו מכאן  :ד׳ וה׳
חדא זמנא מהו דתימא ודאי מנין הראד
גשתיירו בדיר אלא ד׳ וד׳ לא אפשר הזו למעשר  :הששד,
פעורים ־ במנין הראוי  :הא אמרה לבא מדא
לאיצערופי לד׳ דליהוו בני עשורי  :ואם שיצאו ראשונים פטורין.
זמנא* לעיל יפטל ולא שכבל עבר  :ודאי
אמרינן ספק מנין הראוי דחזי להב א ודחזי
משום דבשעה שיצאו
לאו  .שלא יצאו הארבעה בפתח הששה
מנין הלאוי  .כגון דלא היו אלא י׳ ויצאו מ׳
מן הדיר נשתייר בדיר
לו
היו
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ואמר
קמ״ל
אמרינן
לא
להבא
בזה וב׳ בזה אמרינן פעולים הח׳ דמנין היו
אלא או נשתיירו בדיר או יצאו בפתח מנין הראוי לר,שליטן
להשלים ודאי ספק מנין הראוי כגון הכא
חמ שה עשר טלאים ילא יאמר אברור ע שרה
הארבעה אחרים :ארבעה ראשונים והששה לעשרה והנך ארבעה
דהנן ו׳ חזי להכא ולהכא להשלים ד׳ ראשונים
פמורין  .משום דכי יצאו הארבעה החלה ואינך ארבעת טצטרפין
ואכניסם לדיר ואטול מהם אחד וה שאר
הוו מנין ראוי דאכתי אישתייר בדיר לגורן אחד  :יצאו
או ד׳ אמחנים אימא מי נפקי בפמח ראשונים
ארבעה  .תחלה בפתה
לא נפערו הד׳ אמלונים דלא נחשביה מנין
ונוטל
שרה
ע
ומוציא
לדיר
כונסן
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פטורים
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ולעשר
להם
להצטרף
שראוץ
עשרה
זר ,כו׳  :נופל אתד
הראוי בשטח מנין דשמא ו׳ הטמרים יצאו
מהם אחד וה שאר מצטרפין לגורן ארד
וארבעה אחרונים שנשתיירו או יצאו בפתח ליטעשר והשאר פטורין'
בפתח ראשונים והרי סופו הוכיח קמ״ל  :לא
שלישי מצערפין לגוק אחר  :אם אזחן אפילו אותן ארבעה
תניא נמי הכי דדו לו חמ שה עשר טלאים
יאמר אברור פשלה  .אברור לאו משום כטשים
ששה שנשהיירו יצאו בפשח אחד מהן  .שיצאו תתלה משום
ושמנים אלא אעול י׳ מהם ואכניסם לדיר
דאינהו נפטרו בטנין
לא
ואפול אמד במנץ עשירי  :והשאר פעורים .
הראשונים או בפתח הייאר :ו א ט ל או .ש ל א
הארבעה . . .
כלומר ,בפתח ,
דלא היה צירוף ולא קבפשן זמן הגורן  :אלא טנסן כולן לדיר  .וקובע זמן
בפתח
אלא
הד׳ האחרונים  :נזעל אחד מהם דהוו י׳ בפתח אחד ; )אם לאו  .שלא ’צאי יצאו
הגורן מל טלן דלא ידעת הי מנייהו לאפוקי ומונה י׳ ונועל אחד והשאר מצערפץ
לא בפתח אלו ד׳ ולא בסתת אלו ד׳ אלא בפני עצמן או נשתיירו בדיר:ארבעה הארבעה ד׳ ראשונים
לגורן א׳ וט׳ והמניא וט׳ :
ראשונים וארבעה אחרונים פעורי!  .דכל ד׳ וד׳ שיצאו הניחו אחרים כדי וו׳ שניים פטורין משום
דנשתייר בדיר שראוי
־
־
להצטרף להן ולהתעשר עליהן דהנהו ששה שנשתיירו שדינן בין להכא בין להכא  :ודאי מנין הראוי  .כגון שמנה ה׳ או ו׳ ונשתיירו בדיר רדי •לציו
אחרוניםמצטרפיוולגווץ
בדיר אלא אותו פתח דוודאי הוא דאותן שנשתיירו ראויין לצאת דרך אותו פתח עצמו ולהתעשר עם אלו שמנה כבר :אבל ספר ,מנין הראוי  .כנו] אחרונים טצטרפין
שיצאו בשני פתחים ארבעה בפתח זה וארבעה בפתח זה דהכך ששה שנשתיירו ליכא למיקה עלייהו אי יצאו בפתח זה או בפתח זה וכיון דספק הוא א חי  :אם אותן ששה
אימא דלא אמרינן מנין הראוי למישדינהו בין להכא בין להכא לפטור את כולן קמשמע לן  .יג[ ענין אחר הא דחזו הנך להכא ולהכא דשדינן להן גין ט ל ם בפתח אחד יצאו.
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אחד והשאר פטורין כולן אפילו אותן ד' שלא יצאו ת ' בפתהן ששום ראותן ]ד׳ שניים נפי[ כי יצאו ת ו
הראוי ו ת' מצטרף לנורן אחד  :טוצ דתיטא ודאי טנין הראוי אטרינן  .בנון היכא דיצאו ו' בפתח זח וד׳
ד״־אוי בנון כשנשתיירו ו' בדיר דחזו לאיצטרופ• בין להני ד׳ בין להני ד' ולא ירעינן לר,י טצטרפי אימא לא
שיתחייט במעשר כולן יכניסם )טלן( לריר ויוציא עשרר ,וימול מהן א' ור,שאר הד.׳

 , p,pj, ppj״ jjp

״  . pppp , , p j pppאו בפתח ד׳ ראשונים

ת ו ^י׳^*" ונוטל טו"
לר!ו מנין הראוי ואם לאו ששלשה מהן יצאו בפתח זה וג' בפתח זה הד׳ ד׳ פטורין משום דיצאו בטנין
בפתח זה וד׳ נשיתייח דודאי ד ה נ ת ד׳ דנשתיירו לא הזו לאיצטרופי אלא ]עם[ הששה  .אבל ספק מנין
קט״ל  :והשאר פטורין  .ת הו ה' נטי שילא הכנים משום דלית בר,ו שעור מעשר אלא יעשה להן דבר
מאחר שנכנסו בדיר ואין בהן שעור מעשר הדיר קובעו וטצטרפין לגורן אהד :

מעשר בהמה פרק תעןיעי

רבינו גר^ים
ודושזורםםורין• ]r a t e
אמ'נ דמניסן כולז
לדיר  :ברינלא ־ בשבת
שלפני הרנל שז־ורשק
בו •■דהאי חד דנשתייר
בדיר הי״ם חוי להשלים
להבא ולהבא ואטרינן
דספק מני! ה ר א ו י
פטורין  .ולישני ליח■
אפילו בדיר של פתח
אחד ובנין רסנה פ'
וכי טפא י׳ קרא ההוא
י׳ חד מרישא ופני עד
עשרה דחשתא נפקו
בין ם' ראשון בין ם'
אחרון בגונק חראוי :
קסבר • רב הונא משום
הכי ליבא לחרוצא הבי
משוסדהיי ״ ׳“ י י י
עבי'**’דעשלרי^"ו 4ל°
^’
קדוש למעשר אפילו
שלא קראו עשירי והנך
ט' דמשתיירו לית בדע
מנין הראוי וצדיכי
לאיצטרופי לנוק אחד
אבל כב' טתתים דט׳
נפקי סד,כא ום׳ טהכא
וא' נשתייר ודאי ראוי
להשלים הכ« חתכא :
ולישני ליה • כחד פתח
_
_
דטנאן זונות ווטת
וכנו;
שנים באחד עד שהגיע
ל ט׳ ד ט ל הוי׳ חו ת צי א

האחד שנשתייר וקראו
עשירי לפטור הללו ם׳
והללו ט'  :קסנר • רב
הונא :עשירי לטנין
בהמות הוא קדוש • ולא
לחשבון הטונה כלוטד
דלא אולינן בתר מנין
דידיה דטונן זונות ווטת
אלא ביון דנפקו ה'
זוטת הרי י׳ בהמות
והוי הד טנייוע קדוש
ואידך ד' זוטת לית להו
מנין'ך.ראוי ולא ליפטרו
הלכך ליכא לשטיי הכי:
זכאי אימיה דרב הונא
בר סתורה• דאע׳ג דלא
הוה חכם ב׳ב ותריק
לו הברייתא לרבא
ברינלאלפני רבים וכיון
כשמירצר■ לו כשפעתית
דרבא דאפרסנין הראוי
פוטר :טנאן אחד •
לאותן שנים התשיעי
טנךלקלין
והעשירי
דתשיעי הוי עשירי
ועשירי הוי אחד עשר
ושלנדם ומעשר םעורכין
זה בזה ו א י ן נאכל']
בסוק דשלמים א י ת
טנייוט חזה ו ש ו ק
■
לכהנים וסעשי אי1

לא יאמר אברור משרה ־ הכתושים והשאר פסורין משום דלא נשתיירו אלא
חמשהדלאו בר עישורי נינהו :אלא כונס! לדיר * כולן בין כחושים בין שמנים
ותרי מיצי אשמועינן חדא דאינו יכול לברור הכחושים ומלא אע״ג דלא נשתיירו
אלא חמשה לא מצי למימר דליהוו פפורין לגמרי אלא מצמרפין לגורן אחר
וכמדומה ט[ ללא איצפריך למימר להא אמרינן לעיל)לף נז (:לחמשה לפני
הגורן וחמשה לאחר הגוקמצטרפץ לעשרה פ מ ר ת ה ש״ ס

יצאו

בטחת

עין מ ש פ ט
נר ס צו ה

שנים כאחד מונה אוחן שנים ואם מנאן אחד השיעי וט שייי נ  rמיי׳ ס״י 1מהלכות
בנויות הלכה יא :
 j,ppjא,
p,jp

אי׳י יננל

 Pי1יא

נ״רלת ״ ? a-S

״׳*י

פמג עשיןריב :י

עשירי אע״ג דבסמוך אמר קרא לעשירי חשיעי ולאחד ט שי ט שיי’

®®י
®®’ י’ ״ ״ ®י
חקולקלץ משום דמנה אחד טז[ בשנים
שיצאו כאחד ומספקא לן א ם נעשין
כאחד ע׳׳י שמנאן אחד או לא יז[ואע״ג
דאיכא מ״ד בג מרא עשירי •למעשר
בהמוס קדוש ד מ ה יח[ שמנאן אחד
משוי ליה ספי קא ״ואותו הקרף
חשיעי הוי ס פ ק חשיעי ס פ ק עשירי
והקרוי עשירי הוי ס פק ע שי ד
ימ[ ס פ ק״ קדוש ליקרב :

נב

ג מיי׳ פס הל' ג :

לא יאמר א ב חר עשרה ואטול מוזן אחד
’’'” י י״׳ ”'״*י
^’יי״
ליהוו פסוריןפכשיו שלא אכניסם בדיר עם
והשאר פטורים אלא כונסןלדירומוציא ע שרה
האחרים ואע״פ שהגיע הגורן אוכל למכרן
ולשוחטם הואיל ולאו בני עשורי נינהו לאין
ונוטל מהן אחד וה שאר מצטרפין לגורן אחר
רא למנין נהמות
הגורן קובע אלא לבר הראוי למעשר
והתניא ת שעה עשר טלאים לא יאמר אברור
והנך חמשה לאו בני עשורי נינהו אלא
דאותוצ״ק
ע שרה ואטול מהן אחד והשאר פ טודן אל א
כונסן לדיר כולן ביחד ומוציא עשרה
והשאר מצסרפיז לנוח אחר על כרחו
כונסן לדיר ומוציא עשרה ונוטל מהן אחד
שהוהבענדיר למעשר 'ולא יוכל למכור
והשאר פ טורין תרנ מ ה רב הונא בר סחורה
ולשוחמם  :ברעצא • בשבת שלפני הרגל
אי/ד עפר ואינו קדוש
קמיה דרבא ברינלא “ בדיר שיש לו שני
הס׳ד צ׳ק
שבו דורשים הלטח התל  :וסאיו מי
שנשתייר באחרונה הוי מנין הראוי בין
פתחים עסקינן ויצאו ט׳ בפ ת ח זה וט׳ בפ ת ח זה ד ה א ך חד חזי להבא ולהבא
להכא ובין להכא ופוסר את כולן והוא
ולישגי ליה בגון שמנה ת שעה ובי מטא ע שרה קרי חד מרישא קסבר ע שיח
עצמו קלוש הוי בין שיצא בין שנשתייר
באחרונה לעשירי קדוש מאליו ; קרא חד ״ מאליו קדוש ולישני ליה)א( בנו  pא[ ומנאן זונות זונות קסבר עשירי למנין
מרישא ־ שלא קראו עשירי אלא התחיל | ב ה מו ת הוא קדוש אר״נ בר יצחק זבאי אימיה דרב הונא בר סחורה נזדשני ליה
למנות כבתחלה אחל שניה שלשה ונמצא “ •)נ( ש מ ע ת אבריגל אב ש מ ע תי הז מ תני׳ יצאו שנים ב אחת ימונה אותם ג[ שנים
להתשעה עשר היה עשירי ואפילו התשעה
 Sתש 7
שמנה מתחלה נפטרו במנין הראוי :מאליו ^שנים מנאן אחד תשיעי ועשירי י[ מקולקלין **רןא לתשיעי עישירי ולעשירי
קדוש* אע"פ שקראו אחל ונמצא שהתשעה ^־תשיעי ולאחד עשר עשירי של שתן מק־דשין התשיעי נ אבל במומו והעשירי טקולקלין כ״ה נמשניות
וע״ן נתום' לעיל יז:
אחרונים לא יהו פטורין  :זזגוסזוגומ •
מעשר ואחד עשר קרב שלמים ועושה תמורה דברי ד מאיר א׳׳ר יהודה ובי ד׳ה ’
אשפי נו׳ נשפו[
שניה כאחד וזוג עשירי לא היה רק אחל
יש תמורה עו שה תמורה *אמרו מ שוסר״מ אילו היה תמורה לא הי ה רן ב ]הודות יד[.
ויפטרו כולןבמנין הראוי לההוא חל בחרא
חזיא להכא ולהכא;לסנין בהמוס־ללא אזלינן
רךא לתשיעי עשירי ולעשירי עשירי ולאחד עשר עשירי אק אחד עשר מ  pדש
*ז ה' הכלל בל שלא נערך שם ע שיד ממנו אין אחד עשר מ  pד ש  :תוסשמא ס*ז
אחר פיו שאומר אחד שנים אלא אחר
בהמות שהוציא וכיון שהוציא חמש זוגות
ג ם׳ אמד ר׳ יוחנן ימנאן זונות זונות קינטרן pנטרן עשירי ה 1למנינו הוא
שהן עשרה בהמות הוי חל מינייהו קלוש
ואינךא(כולן להוציא לאחר קבמאי ליפטרי
קדו ש)ג( למנינו מאי רב מארי אמר "למנין שלו ת א קדוש ר ב בתנא אמר
הא לא הוי מנין הראוי  :זכאי אימים דרב
—
למנין בה מות הוא קדוש תנן יצאו שנים באחת מונ ח אותן ה שנים שנים —
סונא בר סחורס )ה( דאשגייה ליס לרבא
מנאן אחד תשיעי ועשירי מ pלקלין ב שלמא למאן דאמר למנין שלו הוא שיטה מ  pבצת
כשמממיה■ כלומר זכתה אמו של רב הונא
בר סחורה שילדה בן כמותו שידע לתרץ
קדוש משום הכי הוו תשיעי ועשירי מקולקלין )ד( ׳[ ולעשירי קא ל ך לייי ^נטחקm J T :
לרבא שמועתו בתוך הלרשא ותרצה לו
תשיעי ולאחד עשר עשירי אלא למאן דאמר למנין ב ה מו ת הוא קדו ש דאשנייה ליה שטעתא
בשיטת שמועתו להא לקאמר לעיל מנין
לתשיעי תשיעי קא רןי ליה ולע שיד עישירי קא רךי ליי .אמר ל ך ר ^ ^ ת י ב ת ^ נ י ט ^ ק :
הראוי שטר והכי קא מתרץ רב הונא הכא
יוחנן כי א מינ א אנ א היכי דאיכוין ח[ לאפוקי זונות זו^ת היכא ינ פ ק ממיילא ד[םקולקליןם״איצאו
להא חל חזי להכא וחזי להכא  :מתני׳
תשיעי ועשירי כאדמ
* t
1
*
י
t
* t
משיט• ועשירי סקולקלין •כלומר אותו שקרא
לא ת א שמע ימנאן למפרע עשירי שבמנין ת א קדו ש ב שלמא למאן דאמר תשיעי ועשירי ורש״י
הוא תשיעי דהיינו עשירי ואותו שקורא
למנין בה מות הוא קדוש שפיר אלאלמ״ד ל מנ ק שלו ת א ק ה ש ע שיד ח י מ םי א ־י ״ ה ״י ע ^׳ ד
הוא עשירי דהיינו אחל עשר עומדים
ר ך ליה אמר רבא הואיל ואיתיה ב מנינ א פרסאה דרךו לע שרה חד  :לטנין הוא קדוש למטן
..
לקלקלה שהוא סבור טל התשיעי שהוא
טא'  [1 :שניט מנאן
נג ד ה מיי׳ שם הל* ה
נ ד ו מיי' שם הלכה : I

חולין'ועל העשירי שהוא מעשר ואס עשה כן ולא נמלך בב״ד ה ד הן ב(מקולקלין כדקתני סיפא קרא לעשירי תשיעי ולאוזד עשר עשירי העשירי מעשר ואחד תיבת שנים נמחק :
עשר קרב שלמים • פ״א הויין מקולקלין דלא חל עליהן קדושה ליקרב אלא נאכלין במומן דאע״ג דבעלמא אם קרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי העשירי קרב ז[ טקולקלין דלעשירי
נםתק:ח[דאיכוין
מעשר והאחד עשר קרב שלמים כדלקמן הני מיצי היכא דלא טעה אלא מתשיעי ואילך אבל הכא ג(כל המנין י[ למעלה מתשיעי דקרא לשמיני שביעי ולשביעי ששי אות ו'
. .

או לתשיעי שמיני לא הוו עשירי ואחד עשר קדושים ליקרב הואיל וטעה כל כך והא דקתני יצאו שניה כאס 3 0א מזול! מ0{,וע .ןע»0ן■!

ןן,0{,ע ,ןא3,ך ■לאפוקעהו

זוגות ת ;

דלא :
_
יא[ ולמעלה
דמעה
יקראן ■י[ הטנין מתשיעי ולטטת
וקראן שמיני אי נמי יצאו שניה בשכיט׳ י !
כגק שיצאו שנים בשמיני • י
י
בחשבו; מתשיעי !.
!
כגון ■
קמפרש רבא דינא .בגמרא אלא ,הכא מיירי י
■
שביעי והא דקתני לקמן מנאן למ»־ע העשירי קמש ההוא כדמפרש טעמא ד(דמייחי לה במנינא דפרסאי דקרו לעשרה חדא ואית דמפרשי משוס הכי מקולקלין דסרא לשביעי ששי

דמיירי כגוןדנתכויןלמנוחן אחד וב מס׳ ™בפ ...................

־' ------------ -------------

־׳

■

י

ליהוי מקולקל בלא יצאו שנים
וא־ יתיב טע,״
ושוק לכהנים קא סייתי עליהן ו( ומספקא ליה אמא'
׳

•

•

קד־שים
דש־םא
מנוי
לה; קרשים
ץ
תו
אותו
וםיטיירין
נמ׳קוגטדן-למאות שמנה יכל מאה ומאה בייחד :למנין שלו הוא קיוש ־ מנין י׳ שהוא מונה שלאחר שמנה ט' מאות היי ® 'Pעט’ י’י* השטם'''שעאו״כאו^
אחרים :מפנו • מן הי'
לזטט ונמצאו כאץ קודש :לסגין הבהסוס • דלא אזלינן בתר מנין שלו אלא כשמנה ה׳ זוגות בהמות שהן י׳ בהמות הוי מיד יב[ מעשר בחר מנינו)ו( :ולי׳ י׳ קא קרי ליה ’ האי קא דמספקא לן  :יז[ או
לבית הפסול דהא חזה
קרי ליה לאו דוקא אלא כלומר אמאי מקולקלים הא אמרת דס׳ למנין בהמות הוי ט׳ וי׳ הוי עשירי דלא ח״שינן ז( למנין שלו וכיק דלא חיישינן יג[ אחד עשר לא אפילו לט״ד בגטרא
ושוק דטעשר ו ד א
״לכך שהוא קורא עשירי ועשירי שהוא קורא תשיעי אמאי מקולקלין ליהוי אחדיד[ עשר שלמים ועשירי מעשר :היכא דנפק ממילא לא ■ אמרינן למנין בהמו,ן עשירי לטנין בהטות :

ט,ו״:

י®''

לית לוע הקנה אלא קדוש אלא בחר מנין שלו נמי אזלינן :סגאןלסמיע ־ שהלאשי!

’P

®״’*י

®יייי*

™
וםנמ־*י»[עש
עשירי
^נים רטנאן :׳»[

ש נ י ח ם י ר ע ו עד
שיסתאבו ויפדה האחד
של שלטים כטעות
ואחר כך נאכלין כולן והמניא וט׳ והשאר פעורים • ואח אמרח מצמרפין לגורן אמר  :ברגלא י בשבח ששואלין הלטח הרגל ל׳ עם לפני הרגל  :להכא ולמא •
,״ ^ ,^,pp pן,Jpן
לישראל  :טנאן זונות במנין הראוי  :וכי ממי פשרה • ובפי למקי״׳ י׳ קרייה מד ^ p,,p5
אביו בסוק לכענים
^^^^^ppp^p
,pp,
j
y״PP
לזוג pp
וכשהגיע p,^p
 . p,ppgזוטת ־ ,,j^p .
ובקונטרס פירש בע׳א
י׳ נטל ב׳ למעשר  :זוגות כשיצאו ב׳ קרנט מד ולד׳ קרנט מרי וכי מטי לט׳ נפקי י״ח והט׳ יצא בעשירי הלכך טלן פטורים דכל עג וזוג איכא מד דמפטר בי׳ אחרון ומד דלא מפטר ׳
הם■’ ד ותימת קדוש
קינטרין שמונח מאה וכיון דאין יודמין איזה מ׳חייבץ נולן פמוריןכדקמני ממני׳ קפן אחד מן המטיין לחוק כולן פטורין :קסכר י׳־ למנין בהמות קדוש דמן ה׳ עגוח ראשונים מי ה׳ ליקרב שייך ■לע ״'1ב :
ונוטל י' ממאה :
לםנין האחרון קדוש ואע־ג דמא קרה ה׳ ומו לא מפטרי מ׳ אחרונים והע׳ מי חייבים ודאי  :אמיה דרב מנא ־ זכמה לבן חכם כמומו  :דשני ליה שמעתא ־ לרביה :
.

וכל

רש״י כת״י

י
שלי ״יי•
^י׳י** “י י י “  jני
בוע^״
םסילקלמ א״ב

אסאי

^-,ד,

כאילו ק ר א לודאי
־
תשיעי תשיעי ולודאי

עשיר עשירי אטר
_
לך ר׳ יודזנן •
ימוזיז

ספק אחד עשר ורוו
טקולקוים וירעו עד
שיסתאט ויביא בדטי
היפה שבהם ש,םים

כשמעמיה ביגלא• שטלמה ביט מירון ההלכה לפני רט כשמעמא דרביה דמטן הראוי וי׳ קדוש מאליו ברגלא שהיו הפס מרובין ויצא מגפו  :מתני׳ יצאו ב׳ כא׳■ זה
אצל זה ברוחב הפחח מונה אומס ב׳ 3׳ כאלו יצאו זה אמר זה  :מ׳ ומשירי מקולקלין ־ יצאו ב׳ בי׳ או גז׳ ומנה לשניהם כא׳ נמצא שהט׳ למשבוט מ א עשירי לבהמות -
והי׳ מ א י׳׳א ומש״ה מו מרךלקלין מלהקרב וירפו ולא דמי לקרא לי׳ ם׳ ולי״א י׳ הי׳ מפשר וי״א קרב תלמים דהמס נפיק א׳ א׳ וכי מפא מ׳ קרייה משירי וי׳ קרי׳
לקמן אבל
מלך כר״מ • •
קדושים מגזרח f
קדוש העשירי במעשר גמור ושלפניו ושלאחריו י
משיפי וי״א פשירי מבריר לכ׳׳ט מהפ׳ מ׳ והי׳ י׳ ואיהו מ א דשוגה ופעה הלכךי •
ה ג הו ת ה ב ״ ח
הכא דיצאו ב' במחלה ביחד דדמו כא' ולא מבליל פשילי הלק־ לאו מפשר גמול הוא מאליו וכדאהריכןא( איהו כמי לא הוי הלכך מקולקלץואית דאמד להכי לא הוו קדופים )א( גם׳ וציכני ליהכנק
גמורים פשירי מפשר וי״א שלמים מפום דמסטין הוא דלא עמה ואמרינן במס׳ נזיר בפ׳ ב״ש כ״ש אומרים הקדש עפות הקדש גבי מעשר עטוחו ולא כוונמו ועסוח דמנאן זונות ) :ג( שם
הוא מדא דר״נאמרה ואימומב ופוד דשמטחא וסוגיא דהכא בגמ׳ לא ממוקמא בהכי שפיר :וכי יש ממורה מומה ממורה־ סבר ר׳י דהאי י״א הוי ממורה דהאי י׳ דשני ליה לינא כמעתא
כ״ד זה יהיה מתח י׳ דמי ואין ממורה פושה ממורה דכתיב והיה »א וממורמו ולא ממורה דחמורמו בפרק קמא דממורה  :אמט משום ר״מ • אינה ממורה שאס בריגלא):ג(שםה1א קדוש
היה חמורה לא היה קרב דחמורח מעשר אינה קריבה במס׳ חמורה 3ס׳׳פ אלו קדשים דכמיב לא מפדה כי קודש הם הם מוקדשים ולא ממורמן ובבכור כמיב וילפז׳ מאי למנינו רב מארי :
]מפשר[ מינה:עגומ עגוח לב׳ מנה א׳ קנפריס־ שהיה מונה פד מאה וקורא אחד וקורא ב׳ וקפד אלן<:למנין שלו־לעגוח זוגוח קדושים ב׳ המפשרים ולקנעריכן ) g,p,7pד( שם למ׳ד למנין שלו
־
־
יי ם עון ב כ ל ק׳ו מ׳ קדושיםי׳ ואםניכרים הרי pוב ואס ונו׳ ד ל ״ ? ^ י 1י’ :
־
־
........................

אליבא דרב כהנא ד ט
לטג י ן
אם ינ א
בהמות קדוש היכא
לאפוקינהו
דאיכוון
טלהו זוטת זוטת או
)ו( ד׳ח למנין
מנינא דידיה לא אזלינן מידי ביצא זוגיח זוגוח אמאי מקולקלץ למיא )לבהמוח משירי גמור וט׳(
קינטרן א ב ל ה ב א
כו׳ בתר מנינו הס׳ד
א( אולי ציל והוא שקרא עשיר• נמי לא הוה מעשר גמור הלכך מקולקלין
בסתני׳ דנפק ממילא
אח*כ מ״ה לם׳ ס* קא
דקתני יצאו ש נ י ם
א( תפעה דהוציא 5׳ק ב( מקולקלין דלא מל נו׳ כצ׳ל והשאר טיך לקמן צ׳ק ג(  y sפעה בכל הממן ד( צ׳ל דאיסא ה( עי׳ ני׳ צ׳ק ו( כדקתנ׳ סיפא קרא לעשירי ט׳ ולי׳א י׳
קרי ליה ולעשירי:
טעצטולאקדוש
כאחד
הי׳ מעשר וי׳א קרב שלרדם ומספקא צ׳ק וב ^ נם׳• ז( צ'ל אלא למנין
.
לטנין בהמה אלא >לםנץ שלו  :טנאן לספרע • שלראשון קרא י׳ לשני ם' עד א׳ :הואיל ראיתיה בשנינא פרסא• דלעשרה קרו חד הוי האי חד כסו עשירי לטנין שלו וקדושאן שלשתן טקידשות ולא קא טיירי טתערבו  :הם׳
נאכל בסוסו • כשיפול מ מום הואיל וקראו שם מעשר ומעשר גשור לא הוי להקרבה דהא השיעי הוא אלא נאכל בשוטו ; והי׳ מעשר * וחזי לדקדבה אע׳ג דקדאו פ׳ די׳ ודאי מאליו הוא קחש  :ואחד עשר קרב שלטים •
דטאחר דקדש י׳ ודאי הוי האין שלטים ועיי פש׳ה קדיש הא• י־א דכיון דנעקד שם י׳ טי׳ ונקרא ט' וי׳א נקרא י׳ טש׳ה תפיס בו קדושת שלטים טאחד שקדש עשירי ודאי ועושה תשורה שאם הפיר בהמה אהדת באותו
אחד עשר הוי נתפס בתטורה :וכי יש הטורה עושה הטורה• כלומר האי י׳א טפיה הוי הטורת מעשר כדקאמר בנם' טעות טעשר תמורה הוי ]או תמירה( והיאך עושה תמורה והלא אי; טטירין וחוזדין וטטירין :אטיי משיט
ר' מאיר אילו היה תמורה• לא היה קרב • כלומר ודאי דאין הטורה עושה הטורח והבא האי אחד עשר לאו הטורה היא דלא הי־א כשאר תמורה אלא שם מעשר א-קרי עליה ולהכי קרבת אבל אי ד\יא תטוית דטף
של טעשר כדרך שאר תפורות לא הות קרבה דהא גרםינן כפרק ראשון של משכת תטורה חנו רבנן לא יבקר בו׳ עד רבי איטר לטה יצא מעשר טעתה לדונו בתמורת שטו ובתטורת טפו ליטר לך תסירת שטו
קיבה תטורת גופו לא קרבה • והאי אחד עשר תטורת שטו היא ולהכי קרבה ולהני עושה הטורה דל־חה כשאר הטורה דשאר הטורה תטורת הטף תיא :

 (6פייך למפני'

כל

