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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
פ
ב
וארבעה
זה
»״־ • 1ני'י־'> » 1י ח ®'; ’*'״ינ “ «' צדי « ?5 -״י
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
בפ
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
א
רב
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
אלא
פטורים
iin
,״׳.
J
,
״
עליהם
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.
 JpJך

^,ן  5pJך

 p״  p״ _ p .^ jp ,»p , p ^,p p ,pp, _ ppp 3,p

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 ...................

־' ------------ -------------
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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

עין

מ שפ ט

נר פצוה

מעשר בהמה פרק תשיעי

120

בכורות

רבעו גרשום

צ׳ק מ׳ז ’[ ע ד שישתוק בתשיעי)אלא שלא קראו טשירי לה( • יש לפרש בשני וכל מעשר בקר וצאן • משמע בין שקראו הוא עשירי 3ין שהיה עשירי למנין ולא
י
^ עניני ס לאו ח ק א שישתוק בתשיעי אלא שלא קראו ע שי ד קיאו עשירי :שסיני ושנים עשר ־ אסקראסעשיי’  :״®
נד,א מיי׳ ס׳ס מהל׳ ואפילו קראו תשיעי דאס קראו עשירי איןאחד עשר קדוש דשתי עעיו ת אינו מקודש אלא בסמוך לו שאין לך סמוך בו יומר מנוסו :א|*»עימי ׳
נכויות הלנה א
שהוא מעה וקרא עשירי אינו מקודש אא״כ שמעה באותו שסמוך למעשר גמור
סמג נטין ייג  :אין קדושין כאחד ד מעות מיוחדת בעינן כהוא עצמו ועוד יש לפרש עון תשיעי ואחי עשרשהן סמוכיןלו זה מלפניו וזה מלאחדו  :מיומי ־ שהעשירי
נו ג »"׳שם הלנה ד דאם קראו לתשיעי תשיעי תי לא היי מסורת חש״ם
תורה אוד איני אלא אחד :אן«»עוסופיוחדס * מא®

)מוש׳עכס( :
כשקרא לעשירי תשיעי וכאילו
מ עו ת
•1
נז נ מיי׳שם הל׳ •נ  :ק ר ^ עשירי דמי ואין אחד עשר
מקודש דלא חשיב יא[ כאילו נ ע ק ר ה
נח דמיי׳ פ׳ו מהל׳
ססה׳ס הלנה ינ  :שם עשירי מ מ ט והשתא הוי שישתוק
דוקא שלא ידבר כלל ומתרצא ב ה ט
קושיא אחת ל ק ק בשמעתין דקאמר
הב״ע דקדיס חד מינייהו ואפיק
לרישיה וקרא אחד עשר ומקשי עלה
כמאן דלח כרבי דאי כרבי הא א מר
אחד עשר לא הר עקירה והשתא
5׳׳ל דקיא לונץוה *יב[ דקרוי תשיעי לההוא
דאפקיה לרישיה דלדברי הכל הויא
עקירה ולפי פירוש זה ניחא דלא הוי
וללשון ראשק
כדפרי׳
— __________ ע ק י ר ה
שפירשתיינ[להכי לא מוקי ליה דלקרייה
ש י ט ה מ ^ ב צ ת תשיעי דלא איצמריך למיתני יד[ ה א
דודאיהוי ^ ר ה אבל ה א אי צ ט ריו
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לאדאםיינן :ח[ קדוש פירשתי דמצי סב ר אי אפשר לצמצם:
והלא נעקר אטד דבא:
ס[ חדא יקרבו אות י׳
נ םחק :י[ ט ה'דל עו ל ם
אין אחד עשר קדוש
ליקרב עד שישתוק יש
^ ש בשני ענינים
דמצינו לפרש לאו
יא[ חשיב עשירי כאילו!
»ילת
ע [ לוקטה כנוןרקרייה:
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קרא לתשיעי עשידי ולעשדיתשיעיי ולאחד
מקודשין אלא אחד מהם והיכי אמרת
עשר ע שיד א[ " :ת׳זר טנק שאם קרא לתשיעי
דכולהו מקודשים  :מי שישסוק בסשיעי •
ע שיח ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שאילו קראו עשירי לא ליהוי אחד עפר
קדוש משום דשני עעיות של מעשר אחד
ש ש ^ז! מ רו תו! ת  y׳■ונל מע שר
מיוחדת]כ[כהוא עצמו:
׳
וצאן כל אשר יעבור ת ח ת ה שבט העשירי ״ וע^מא דרבי אלע)1
אלטור סכי היי משום יסבר
יהיה קדש)א( יכול שאני מרבה אף שמיני ■לס כר׳ יסודה • דאמר במתני׳ עעות יכו׳
דקאמר וט יש תמורה ששה ממורה ור״ש
ושנים עשר אמרת הואיל ורצא קדוש וטעותו
אטה דר׳ אלעזר אמר בס׳ ראשון דמשרה
מתקד שת מה הוא אינו מקודש אלא בס מוך
)דף ע (.דאין ממירץ וחוזרין וממירין
דלאחר שהמירו על הבהמה פעס אחת
אף טעותו אינה מתקד שת אל א בס מוך
אינה תופסת עוד תמורה סעס אחרח
והתני א מה ודא מיוחד אף טעותו מיוחדת
והכא נמי איןשתי עעיות למעשר:ב0שיעי■
ת אני תנ א ק מי ה ד ד׳יו תן ה א מני ר׳ אלעזר
כשהיה תשיעי ראוי לצאת :משירי וחולין •
דאתד מפן פוי תשיעי ואחד מעשר אע׳׳ג
ב״ר שמעק הי אדחני א ד אל עז רכrר שמעון
אומר לעולסאיןאחד עשר קדוש עד שישתוק
בתשיעי ויקרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר
עשירי סבר ל ה כרבי יהודה דאמר מעות
מעשר תמורה הוי וסבר ל ה כאבוה דאמד
אין מימר חוזר ומימר א מררב א ^יצאושנים
בתשיעי קראן תשיעי עשירי וחולין מעורבין
זה בזה עשיר־ מאליו קדוש ג[ לתשיעי תשיעי
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^שם^'’ושנים’’עשר
שאםקראלשםיגיטעשר
ולשנים עשר  :וטעותו
מקדשת • בנון כשקרא
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אלא בסטוך • כלוטר
העשירי עצמו כשקירוו
אותו עשירי אין לן•
סטק־ יותר מעצמו :
אףטעותואינת מתקדש׳
אלא בסמוך לו לאפוקי
שסיני ושנים עשר  :אף
טעיתו מיוחדת ־ כלומר
שאינו מקדש אלא אחת
אחד
אר יעו II
תשיעי m
’ifWA* •tt
עשר וטותיב לטתנ■
דקתני שלשתן מ ץד ש ץ
דהיינו ב׳ טעיות  :תא
שטעון דתניא לעולם
?ו'  :עד ש י ש ת ו ק
יקרא
בוזשיעי • שלא .
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במומן והטזז והעובד אחי מהןאי« סוס^ טעות אהד דאהדע שר
את הארבעים דשמא חולין הוא  :משירי עשירי ! י' תשיעי לא
ואחי עשר מטורכין • כלומר מעשר גמור חויטעותט שופדע שירי
״,, j,־,,^ .,,ן ,מאליו הוי  v v pוא״ת

ומשום דאחד עשר שהוא קדוש קי־נשלמי® שת״י
לכך יקרבו שניהם ויאכלו כחומר קודש
שבהן דמעוניןשתי מתטת ויאימת חזה ושוק
המו שלמיה :הא חז למסל* ־כיון דאגןמעען
דיצאו שניהם בתשיעי וקי־אן משירי ממילא ™שד^וןבלד״^ש

לט׳ קראי י׳ ההוא ם׳
ליחוי קדוש הואיל ותוי
טעות טיוחדת  mלא

קא קרי ליה קראן עשירי עשירי ותשיעי
מעודביןזה טה מ׳ט יו עשיד קא קרי להו לחרזייהו *יצאו שנים בעשדי וקראן?
M
עשירי עשידו^ר עשר טעורביןזה בזה קראן אחר עשר עשירי וחוליןמעורביו!  3 i “’TO^p’’r T O״
•יואאש^שיויקנהו
זהבזההאהו למה ליהיינו הן־הא^ז׳ל יכל )נ(  Pבת אחת חהוייהו קא? פשייייזאוני
.
י « א ד רי־ הי א די־ א ^נ’«שרהם
נעשיד; »־א • יקיא שס * TOטיו■

 ir- •mתמורת שמו
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צא קדש ציה טעשר
m
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nil
צתשמני צקדושי חואיצ
ואיהו נופיה אכתי צא
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בפירושח וקראו יו «י «•1
עקרוי י ה י ת
מ ר י מ ה א א׳׳ ר מ ד ר
ד ת ^ז ריי •
ד מלד•
השיעי:
וקאמי* ליה לה א?? שתיקה אא״כ
יתיב ד יר י •ב כ הנ א
קדשי ואע״ג דלא נעקר שם עשירי הימנו
סכי ־ לבב׳׳א קלוש וצר5
!
pj
זה^■
והנן
הימנו
שיד
ע
שם
נערך
לא
והלא
שמעתא ,אמר ליה ,רב אישי לרב כהנ א
, .
 .דקפדך לרב כהנא והלא צא נעקר
יין; הכלל כל מ  p tשלא נערך שם ע שיד הימנו אק אחד עשר מקודש הני מ^לי
וט׳ לא הוה שמיע ליה ״® ימיילנא למיל
הא קמ״ל דבב״א כו׳ :הכא גמא'מסקי)] •
אצטריך ט ׳ דויםנין בזה אחר זה אבל ב ב ת אחת תרוייהו קא קדשי בזה אחר זה ב ה ד א קתני לה
לקחני עשירי ואחל עשר מעורבין לחשבינן
דלא היי :
מקודש
פו[  :ם ה׳ד קרא לתשיעי עשירי ולע שיד עשירי ולאחד עשר עישירי אין אחד עשר
יצאו שנים
ליה לאחל עשר מקולש אע״ג לקראלעשיר5
זה הכלל לאיתויי מאי לאו לאיתויי ב ב ת אחת לא לאיתויי יצא עשירי ולא דבר
עשירי כגון לקלים כו׳ :וקיייסאמיעשי־
להשחא נעיך שם עשירי ממנו שלא קראו
ד ה אל א נערך שם עשירי הימנו ד אי ל א תי מ א היי ה אד תני א יצאו שנים
עשירי אלא אחל עשר ולהט אע׳ג להלר
בעשירי ולא קדם אחד מהן את חבירו ורךאן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבין
^ pp
קרא אחרוייהן עpי,יו  n״p

אהדת שצ חוצץ ב*תוו
בחמת שצ קדשים :
והבא נסי ם׳ וי׳א אץ
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]זנחים עה :וש'נ[

מהות הפ׳ח

)א( נם׳ העשירי יהיה
קדש לרמה את כולן יכול
שאני מ מ ה ונו׳ והוא
קדוש וסעותו מסקדשת :
)ג( שם קא משמע לן
דכל ננ ס :

זה בזה והלא לא נערך שם עשירי הימנו אלאלאומי שום דאמרינן כ ל ב ב ה
אחת תרוייוד קא קדשי אי משום הא לא איריא הבא במאי עסקינן דקרים חד
מינייהו ’ואפיק לרישיה  dו רךי ה אחד עשר והדר איערוב ונפוק ב ה ד ד וקרינהו
עשירי דהא נערך שם ע שיד הימנו והא לא קדם קתני מאי לא קדם דהדר
איערוב וכמאן דלא כרבי דאי רבי האמר אחד עשר לא הוי עקירה אפי׳ תימא
רבי כי אמר רבי היבא דאית ליה בה מות טובאי[ דאמרי׳חד עישורא קאמר הבא
דלית ליה בהמות טפי מאי רבי דתניארךא לעשירי אחד עשר ולאחד עשר
ע שיד אין אחד עשר קדוש דברי רבי ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר אחד עשר קדוש
נ^׳^כלל אמר רבי כל זמןשלא נערך שם ע שיד הימנו אין אחד עשר קדוש־ז[ אמר
רבא הכא במאי עסקינןכנון דאית ליה בהמות טובא דאמרינןחד עישורא קאמר
יצאו שנים בע שיד תנא חרא ירעו ותנא חרא®[ י ר ך בו ותניא אידך ימותו לא
קשיא הא דתנא ירעו רבנן היא דאמרי *יאין מביאין קדשים לבית הפסול
והא
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לבבת אחת לאיהוי אחל עשר קלוש ולהט יומן היא דאטר ר״ם
מוקמינן כגוןלקרייה אחל עשר לאי קרייה בשםשאין םטירין שנים
השיעי ל* איצעריךלמימני להאולאיעקירה באחד בך אץ םמירין
הוי אבל נאחל עשר פליג יג׳ יא״י י ל א  ,ד
הוי עקירה כללקמן ואיצסריך לאשמועינן ושניהם יאבצו בטונץ
להוי עקירה :וכמאן־ מתרציק למהשקורא צבעצים וצתבי ^וםו■
אחל עשר חשיבא עקירה :דאיחליסבססוס עשירי וחוצץ מעורטן
דאי עבד ניזח מ בוד ה
מובא־לעשר להשתא כי מנהעשרה ראשונים .............
כחד מיניי מ או אכצ
וקרא העשירי אחל עשר איכא למימר חד מ־נייוע ב^ו מום או
לבהט לא נעקר שם עשירי ממנו למאי נ’אצ
מכר
אחל עשר לקאמר חל עישורא קאמר כלו׳ א וז י ם ה .ן חואיצ
חד מצין
ואית
jjjip . «p^g .,,p.p g,
״ י ■ ״ א ״ ד ־ ^ ר M S־־ א  / . ,א ,

או ס׳׳ו ליכא למימר הכי שאין מנהגו של מצין  :עש Tי מאציו
עולם לומר זה עישור אחל אלא אם כן קדוש ־ אף עצ פ-
שלא קראו עשירי י
.
יולע שיהו לו עישוריות הרבה
הלע
הרנה
וצם׳ י׳ קא קרי ציה -
אמרינן דאחד עשר ממש קאמר ועקר שס עשירי ממנו  :יצאו שנים בעשירי
היינו כגון אמר מר ואשמעחא לרבא קמהלר לקאמר לעיל יצאו שנים וביץדיצאו שנים כאחד
בעשירי קראן עשירי עשירי ואחל עשר מעורבין זה בזה והשתא קא פריש תנא חלא להנהו שנים שמעורבין ירעו על שיסתאבו ותניא אילך כו׳  :וצא ידע מ י׳ וחי ם׳
עשי
צפיבך
אץ
ום' טעורבין זה בזה
רש״י כת״י
וחוו צחו ת ר ו י י ה ו
משירי לנהמות עשירי גמורים והי״א חולץ ; דלע׳ מ׳ קרי ליה • כלומר כל מה דקרי ליה לע׳ אפילו קראו י׳ מ׳ הוי ולעשירי עמילי הוו :היכא דאכוון לאפקינהו הכי חפיג קדושים ואי נאצ ומכר
מנץ:למפרפ שקרא לא׳ י׳ ו>נ׳ ע׳ וכן פל משרה ונמצא שקרא לי׳ א׳ א( אלא נסמוך כלומר העשירי עצמו_סמוך אצל גופו אלא נסמוך סמוך לי/מייט P׳ י׳׳א  :אף אחדמחןצוקהדחדויימ
עפומו מעסדח ־ שאין נ' קדושים פ״י עפוח ואח אמרח ע׳ וי״א קדושים :פד שישתוק נע׳ שלא ידנר כלל שאם קרא מ׳ מו לא טי מעות אם קרא לי׳ ע׳ אלא כמאן עשירי קרי צהו דאכצו
דקרייה י׳ וסו לא מקדיש י״א ני׳ למרי זמני ע' מי עפוחא נ(לאו מידי מא וכ״ש אי קרא לע׳ ע׳ ולי׳ י״א קדוש להא לא נעקרשם י׳ מנייט נדאמרינן ואי קרייה לע׳ י׳ בטוטן לבעלים  :עשירי
מי קדוש ע׳ ומו לא מקדיש י״א  :דסנר לה כר׳׳י דאמר נממני׳ מפוח מפשר חמורה • וכיון דפנדיה י׳ לע׳ תו לא מניד י״א ממורה  :דסנר לה כר״ש אנום ־ דאמר ואחד עשר טזטרבין זח

נמסכת מנטרה אין ממיר ומזר וממיר נאומה נהמה עצמה נפ״ק דתמורה אמרה ר״י אלינא דר״ש ותניא כוסיה  :י׳ ומלין מעורנין ־ דחד מי מלין דע׳ מא ?״■־■ יי*״■ י״י י״י
וע׳ קריע ליה ואידך הוי י׳ גמור :משירי מאלט קדוש ולא ידמינן אי מלין אי מפשר הלכך ירפו והגוזז והפונד נהם איט לוקה לאימור נשל מולץ פנ;7קןאף׳,.׳  /p,צהקרבח שצמים ^נך
’’®’יו®י®’’’®י ”■®®י ’ י ״ י^י״
מפורנין וננ׳ יש קדושה אחת דמד מי ע׳ וקריי׳ י׳)וקדוש י׳(]ונאכל[)אנל(נמומי®’®®’יו ^®’ל®י®^ ®®®י י®*'®®®י ^®יי
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^ ®"י  n nעד
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®י^’^ י®®"^
י®®*® ®® 'י ®®® ®’®P
®!®י *' י י^®"®
והנטנד נה ם לוקה דשניהם קדושים)וט׳(:י׳ וי׳׳א מעורניןונ׳קח שים
(ןף,ן ״ ף
יקרנו יאמ״ד ירפו ואמ״ד ימותו:׳׳ ומליןמעורנין די׳ קדוש ממילא וי׳׳א י״א קרייה:הא י 5מ נ׳ ני׳ תו ל׳׳ל הייע רישא י ^ו נ׳ נ ע׳ וקראן מ׳ י׳ ומלין מנטרנין מ י כיצאו׳שנימ
ני׳ וקרא י״א :והיכא דקרא י׳ מ י נמי כיצאו נ׳ ני׳ וקראן עשירי ־ דהא דין רישא לסיפא דמי נמרוייט נפק מד מלין ומד י׳  :הא קמיע ־ סיפא דכל נ ת אמח  :משום ההתו דשצמים
וציהיו תרווייד\ נאבצין
טי והד׳א כ־׳ל ל'?
הגהות צ ׳ ק ]א[ גי׳ צ׳ק והחניא כלל אמי רני «׳ ]נ[ נ עי ^ כהוא עצמו וטעמא דר׳א
במומן צבעצים  :עשידי
א( ע׳ כ שייך לע׳א • נ( נראה דצ״ל הוי עמסא דמננר ולאו סי ד הוא •
הא י׳ ר׳ א מעודבץ דכצבבת אחת בי נפקי בבת אחת
דועצין טעודבין • ותדויחו יאכצו במוטןצבעצים בצא שום פדיון  :היינו הך■ עשידי ואחד עשד מעודבץ היינו י' ום׳ טעודבץ וטחדא שמעינן אידך  :הא קם'צ •
וקראו עשירי תרווייהו קדשי והוו חד קרב שצמים אע׳ב דצא נעקר שט עשידי מעשידי דקראו עשידי  :הני מיצי • דבעינן דציתעקד שם עשידי טמנו צבי נפקי בזת אחד זה דכיון דקיא צעשידי ודאי עשידי צא קדש אחד עשד:
אבל בב׳א • כי נפקי בחדא וקראו עשירי תרוייהו נף*ש  :צאו צאתויי בב׳א י דצא קדש נטי י׳ א  :צ<ו צאיתויי יצא עשירי צבדו וצא דיבר ־ שלא קראו י׳ ואח׳ב יצא אחד עשר וקראו עשירי ואינו מקודש אחד עשר דחא צא
נפקי שם העשירי ממנו דעשירי מאליו הוא ק מ ש אבל בב׳א תרוייוע קדשי  :דאי צא תימא הבי דחנן ובו׳ • דקדים חד מנייהו ואפרךה צרישיה וקרייה אחד עשר • קמי דציקרא עשירי דהא נעקר שם עשירי מעשירי  :וחדר
איעחב ובשעת יציאתם ממש צא קדם אחד את חברו  :וכטאן־ קא חשיב האי עקירזז היכא דקדאו אחד עשר דצא כרבי  :היכא דאית ציה בהמות טובא ־ לעשורי דודאי כי קרי לעשירי אחד עשר צאו אחד עשר ממש הוא
דקאמר אצא עשירי הוא דקרי ציה  :וחד עישודא קאמר י כלומר הרי כבר מניתי אחד עשרון וכבר הפרשתי מעשר אחד מן המעשרות שיש צי צהפריש  :היכא דלית צ־ה בהמות סובא אצא או ]תשעת[ עשר או ט׳ו ודאי
כי קרי צי׳ אחד עשר אפי׳ רבי מודה דהוי עקירת שם עשירי טמטיוציתא צדרבא דאמר בב׳א תדווייוע קדשי :יצאו שנים בעשירי וקראו י׳  :כרבנן דאמרי אין טביאין קדשים לבית הפסול דעשירי ואחד עשר מעורבין מעשר
ושצטים ואי אמרינן דתתייהו קריבין ובעי צמיהב מוזרוייהו חזר .ושוק משום ספק שצמים זימנץ דועי צכהנים רוב קרבטת וצא מספקי צטיכצינה צהני חזה ושוק בתוך זמנן ואתי לידי פמול לשרפת ומעשר ראוי לאוכלו לישראל
כולן חוץ מאימורין וישראל מרובץ חן ויכצי צמינצית בתוך זמנו והשתא םטעטינן באכילתו ויהבינן צהו צכהנים ואתי לידי פרזול להבי ירעו עד דיפתאבו ופריק חד מנ״הו וציועו תרווייד 1נאבצין במומן צבעצים והא פצוגתא דרבנן
ור׳ש הוא במם' ?בתים בפ׳ כל דמבחים שנתערבו בחטאות אשם שנתערב בשצםים ר׳ש אטד שניחם ישחטו בצפון ויאכלו כחמור שבהן אעיג דאתי שצמים לידי פם־צ דלא מסתפקי צמיכצינהו צ 1ם ט של אשש אמרו צו אין טביאין
קדשים

רבינו גרשום

מעשר בהמה פרק ת שעי

בכורות

בא

קדשים^ לבית ד&«ל  :איןמביאי! קדשים צביח הפסול • שאילו היו קריבים צריך צאוכל! כחומרשבהם
ל ה א דתניא יקריבו ר׳ שמטון יא[ דאמר מביאין קדשים לבית הפסול•
לצריך ^יים מהם חזה ושוק וליחן לכהנים ומחוך שהנהניםמועשין הן]ןאין
ואע״ג דשלמים עעונין סמיכה ומעשר אין כועון סמיכה כדתנן
חטאת :וכי תיס״ 1,ף״,ן נאכלאלא לנהניםשמא לא יהומצוין אוכלין לאותן חזה ושוק ויפסלו נלינה לאחר
במנחות )דף צב (.כיון דסמיכה לא מעכבא לא חיישינן ינ[ ובפרק
לסאי דסבירא לית • שני ימים ולילה אחל והשתא מביא אחל מהם שהוא מעשר לבית הפסול להא
לנפשיח קאטר דלר״ם מעשר ולאי אינו צריך הרמת חזה ושוק לנהנים אלא הכל נאכל לנל אלם ומצויין תמיד נשמע)פסחים דף  j dושם( אמר כל הזבחים ערל וכומא משלחין
מסודת הש׳׳ם קרבטתיהן ליכא לאוקמא ב ב ט ר
לו אוכלין הרבה ולא ליתי לעולם לילי ססיג תורה אור
לינה־ במס׳ זבחים ס׳כל הזבחיםשנתערבו
דפלטא
ומעשרדהאכל הזבחים קאמר ינ 1ו ב פ׳
דאמר
היא
שמעון
רבי
ירךבו
דתאני
שלטים דעלמא עושה )לף עה (:גמרי׳ פלוגתא לר״ש ורבנן לתק והא א[
שני נזירים)נזיר נז (.נמי תלן שניהם
ק ד ו ש ת ל י ק ר ב ־ אשם שנתערב בשלמים ר״ש אומר שניהם מביאין קדשים לבית הפסול והא דתני ימותו
מביאים קרבן על תנאי ובמס׳ שקלים
שמ תם י ם י, 1ייי^יי ישחשו בצפון יאכל כחמור שבהן אמרו לו ד יהודה היא דאמר ייטעותמעשר תמורה
)דף יא (:נמי חנן יל[ בהמה » מ צ א ת
אין מביאיםקלשיס לבית הפסול :המורה
™ ,א י ך
 o t wקרבה :הא הויא־ ותמורת מעשר אינהקריבה אלא הויא ג[קסבר ר׳ יהודה תמורת מעשר מתה
מירושלים למגדל עד ר זכרים עולות
נ ק ט ת זבחי שלמים סו[ ]נ[ ונועונה
איתו נופיה קרב■ אע״ג מתה  :למאי דס׳׳ל • לה״ק ללילי לס״ל וקסברר׳יהורה תמורת מעשר מתה והתנן
סמיכה ולא משמע דאיירי ]ג[במצאוה
יאמר תמורה נד ק א טי לתמורת מעשר אינה קרינה לאו תמורה אמרו משום ר״מ אילו היה תמורה לא הי ה
היא לאילו היה תמורה לא היה קרב :אין
בעלים מדקתני עלה בראשונה היו
שקיב לשלטים הבקר בין אהדעשר ־ שקראו מעשר לשלמים רךב מכלל דרבי יהודה סבר קרב וכי תימא
ממשכנין סז[ מוצאיה להביא נסכים
דכחיב נבי שלטים לעלמא אלא שזה מושה תמורתו ליקרב ר״מ למאי דסבירא ליה קאמר והתניא אין בק
ויורש מביא קרבן אביו אע״ג שאיט
קדושה
יכתיב ♦“ י™ ״ל“'“ שהשלמיםעושים תמורה ותמורתן יגיבה אחד עשר לשלמים אלא שזה עושה
סומךובפ׳ ה ת ע רו ט ת נמי מביא אשמו
אבל אחל עשר אין עושה חמורה ליקרב
״ירא  :אף
ליקרב וזה אין עושה קח שה לירןב דברי ר  fולוגו ואותו אשם טעון סמיכה וההיא
לשלטים  :ובי הקדש לסבר ר׳יהולה לשעות מעשר הויא תמורה
לפניו טקדש ■ בלומר ואין תמורה עושה תמורה והאי ליקרב
יהודה קדוש לירן־ב הוא דלא ק )הוא(עביד |-סמיכהנחבאקופידלא גמורה היא למ״ד
סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא
ובגברא אייריכדמוכח בתוספתא ופ״ג
 Uקרננו מן הנקר
עשר דהיינו  °׳■!״ י«י
מרבה אף התשיעי אמרת וכי הקדש לפניו Sדמו״ק)דף סו :ושם( אמר יז[ אבל אי ט
לאחריו טקדש  :אלארייקדוש־שהוא עצמו קלוש מסתברא לאינו
מקדש או לאחריו מקדש הוי אומר לאחריו  Jמשלח קרבטתיו דכתיב שלחים כשהוא
תדנסא־ י״• יי׳נ״אסעושה ממורה אלא לאחר שהוא קלוש :
^^^^גשיביטי י״יי-־־חרגמה ־ להא לקתני ימותו  :בזמן הזה •
שלס ולא כשהוא חסר אבל אי לאו קרא
ל“שדי ב ״ שטי :קרא ללא ס״ל הא לרב הונא לאמר בריש?^ מקדש *סתםםיפרא מני רבי יהודה ו ק תנין
היה משלח יח[ואומר התם מנודה מהו

לתשיעי עשירי 'קרוש • פירקץ ♦להאידנא לא נהוג מעשר גזירה ל )א( מן הברך לרבות אחד עשר לשלמים״

שישלח קרבטתיו ת״ש כל אותן שנים
י^_יבול ל«ונלו «לי משום לי\ח!״ום ילהכי  rf״־’״’ iאי״י « אלא תרגמה ר׳ שמעון ברבי אבא קמיה דר׳ ^
שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושלחו
י
ל«תר שיפול בו מום לרעות עלשישולבו מוסלדלמאאלהכ׳ והכי
יוחנן במעשר בזמן הזה עסקינן ומשום תקלה! קרבטתיהן ובפ׳ בתרא דמנחות)דף
אמ.נה1ל■דp».ל־צ.י.נ..־,־™־א.^S1
אי הכי מאי איהא תרי אפילו חד נמי לא  gקז (.חנן פירשתי מן הבקר ואיני יודע
ועאיל וטפסידו חזה לשוחשן בלא מוס הלכך כונק לכיפה וימותו
וש־וק שלו ואי טשהי שם מאליהם  :מאי איריא הרי • כי יצאו
מיבעיאקאמר לאמיבעיאחד ה[ דלית ליה״ מה ]ה[ מביא פר ועגל יס[ ובגמ׳ גבי
’ליה עד
שיפול בו מום שנים בעשירי וקראן עשירי  :קראלהשיעי
’
פסידא אבל תרי כיון דנפישי פםידא £ששה לנדבה אחד ]ו[ פר ועגל ובפ׳כל
צריך פדייה ולא עשה
ואוכלו
כלל
ליה
מפסיד
ללא
־
ש
קדו
שירי
ע
לעוותי
ולא
:
שליחותו
לישהינהו עד דניפול בהו מומא י[ וליכלינהו^ המנחות באות מצה)שם סב :ושסד״הוכן(
שאינו יכול לאוכלו תם :במומו  :אינו קדוש ■ לכיון לשלמים הוא
השולח קרבטתיו ממדה״י כ[ היה כהן
כרעתו של בעל הבית •
דעתו מפסידו חוה ושוק למשי לחלק כהנים ומצי קמ״ל איתמר האומר לשלוחו צא ועשר ע לין
לפי מה שמכיר
מניף על ידו מדקתגי מנין^ כא[ בשלמים
א״ל להפסידני לא שויתיך שליח  :ולא
של בעל הבית אם הוא
לתשיעי^
לךא
אמר
דרבא
משמיה
פפי
^רב
פק יפה או לא שהרי לעווהי ־ והייט עיות שצריך לו להמתין על
איירי דבעו סמיכה וליכא לאוקמא
אטרו עין יפה אחד שתומם ועול שאסור לגזזה ולעבוד בה
לעשירי קדוש ולאחד עשר ע שיד אינוקדו ש^ בקרבן נשים דהא קחני ליה רישא
טארבעים בינונית אחד
פיחס עשרה ־ שתרם אחת מארבעים נעיז <זורב פפא
I
אמר ■"אפילו רךא לתשיעי ^סירי  5והאשה כהן מניף על ידה ב כ ל הני
טחסשיט עין ר ע ה יפה
^ אינו קדו שד א ^לי ה *ל ת קוני שדרתירולא; משמע ד ^ חיישי׳ לסמיכה וקשה דבפ׳
אחד מששים דכתיב
כן הרימו נם א ת ם שכך היה רצונך
לעוותי ומאי שנא מהא דתנן *האומים כ״ה)גיסין כח :ושסד״הוהא( גבי השולח
ל ד ע ת כ^ם ] :פיחת איבעיא לך למיטעי • הלכך לא כלום הוא
’ לשלות צא ותרום תורם כדעת ״[ בעל ה בי תן חטאתו ממדה״י כו׳ פ ד ך כב[ ]ז[ והא
ע ש ר ה איי הייסייף[ אותו שעות  :הדרן עלך מעשר בהמה
y, - - ,
'
עשרה תרוטתו חרוטה
בעי סמיכה ומשני בעוף או בקרבן
5
תורם
הבית
שלבעל
דעתו
יודע
אינו
^אם
' ^ ׳^ '-
טשום ראיבא רחרים
נשים ופ׳ האשה )פסחים דף פס (.תנן
הכי ואיכא רתרים הכי בת אחת מלוייהו קדשי ־ ואפילו י״א להא
2
אוהוםיף.
עשרה
מנ׳פיחת
אחד
בבינונית
'
3
בלא
ש
קדו
שימי
ת
שהרי
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לא
שא
מרי
טצי ל ט י ט ר בהכי
חמשה שנ תערט עורות פסחיהם
אטרתיך שבך ה ו א מקירות י׳ אבל יצאו ב׳ בי׳ הו״א דלא
| ע ש ר ה תרומתו תרומה אמרי התם *כיון§ ונמצא יבלח ב א חד מ ה ס פ טוד סל ע שו ת
ד ע ת ך ילתרום ואית נתקדש הי״א אפילו קראו י׳ משוס די״א במי
דתרים הכי הלכך מקירתשם עשירי :להאשמעמא־ יצאו ב׳ בי׳ ^דאיכאדתרים בעין יפה ואיכאדתרי םבעקן שני ולא מייתי מותר פס ח על תנאי
תרומתו תרומה
אבל וקרא י׳ דב׳ קדושים :י׳ ולא דני וקרא לי״א
רעה אמר ס[ להבי אמדתיך הבא טעו ת אן מ ט ע ם סמיכה משוס דפסח איט ט ע ק
הכא נבי מעשר טצי
שם
נעקר
ולא
הואיל
ש
קד
לא
חדאי
שירי
ע
הבית
אמר ליה
 Pסמיכה ומופר פס ח טעון סמיכה ולא
היא אמר י[ לא איבעי לך למיטעי :
בעל לטפעא עשירי ונס אחת לא הוי דנימא מגו דחייל
לא איבעיא לך
התירוהו להקריב בלא סמיכה ואע״ג
אלא הוד ,לך לטקרא א׳ חייל נמי אאידך:דאי לא סימאהכי■ דבת
לעשירי ודאי עשירי  :אחח מרוייהו קדושים :ולא קדם• דאי קדם
דאיכאבפסחחיובכרת ובפ׳ה תערוטת
הוי הקודם י׳ והי״א חולין דלא נעקרשם י׳
)זבחיםעד :ושס ד״הוהא(נמיתנןנתערט
והויעשירי וחולין מעוינין אס אינו מכירן:
הדרן עלך
קדשים בקדשים מין ב מי ע יקרב לשם
מעשר בהמה וקרייה י״א־ ואיכא עקירה ומיהו י׳ גמור
הויא י׳ די׳ קדוש מאליו; והדר איפרוב וקראן משירי ואין ידוע איזה מהם היה
מה ש ט א ופריך והא בטי סמיכה ומשני בקרבן נשים וצ׳׳ל בג[ קרבן
קודם דלהוי איהו י׳ והאי ליקרב שלמים כדין ׳״א הלכך מעורבין הן ודינן מפורש שאין לו תקנה ברעייה ואזלא למיתה כל[יקדבוהו בלא סמיכה אבל יש
באלושש הלכות כבית לקמן דפליגי ביה :דהדראיערוב• ויצאוכאחח ורנומא קמ״ל דאע״ג דקרייה לי׳
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