עין מ שפט
נר טצוה
נקיאין לפענד כר״י  5׳p

ג

א מיי׳ ס׳ב פהלנזת
מורות הל׳ יד סוש׳ע
י״י סי׳ שיג סעיף ז:

ד ב מיי׳ פ׳ושם הל׳ס:
»  Suהל״,א^ .
^
ו ד מיי׳ ס׳ו מהלטי•
 pן15ן *j! j 1ך.
סא סי׳ כל דמי מיס
ששלו היא מייג ®׳י׳ק
ז  nמיי׳ ס׳׳ס מהלכות
תרומות הלכה ג
מש״ע י״ד סימן שלא

סעיף u:
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מעשר ב ה מ ה

פרק תשיעי

בכורו ת

כ«חת הש״ס

כדרב יהודה • צעיל כפ״ק )דף ג:ד״ה דקא( פירשהי דלדדן ומשני אפשר •בתקנתא אחדתי כדרב יהודה והא עדפא מהך כדאמח
שרי לאקטיי לעובד סכביסטוןדלא ״ס״ל כרב יהודה  :בפירקא קמא)לעיל דף ל (:דמש״ה ) ב( כלא^חיוסיה דרב מרי דהוה מ ^י
ה ק ל ש עלוי • פי׳ בקונערסמובתהגאהשישלו מקדושת מזבח לאודנייהו לעובד טכבים משוס דמפקע להו אפי׳ מקדושת כהן  :ה״ג •
׳
יסל ליסן לבדק הביס וזו ים[ מובס הנאה דיטל ליעול גבי מעשר אפשרבתקנתא דלא צריךלשהויי דלישדי ביה מומא מעיקר)^
סלע מישראל אחר על מנס שיתננה
תורה אור ומשני מי ידע הי נפיק ה[  :ביי ש
לבן בתו כהן להקריבה כדאמר בפ׳
א פ ש ר כ ד ר ב י הו ד ה׳י ד א מ ר ר ב ייהודה ״ מו ת ר עשרה■ בעשירי :לאיבקר• מ ש ^
עד כמה )לעיל דף נז•( עד כאן לשון
לו ל א ד ם ל ה טי ל מו ם ב ב כו ר  pד ם שי צ א שהוא לא יוציאט אלא הוא יוצא
הקונמרס ובמס׳ ערכין)דףכח(-מפרש
שיעשר
^יי‘
לאדר העולם הב א נ מי אפשי*
בעניןאחרדתנן כ[בהמקדששדהו
מומה בבוליה עדריה• קודס שיעשר
. . . k,
מחריס חדס חס קדשיו בין קדשי
,דעדיין הן חולין ומותר להמיל מום
^
^
מומא טע
קדשים בין קדשים קליס אם נדר טסן
ד ט פי ק לי ה ב רי ש עי צ די׳  °ל א י ב ק ר ב ק ט 1ב ״ *2י[ יאס״ש יעשר ומע שי ״ל על נעל
דמים ״פירוש שכל דמיו שדן לו דחייב
לרע אמר רח מנא וכי תי מא אפ שר ד שיי מוס כדכחיב)ויקרא כז( לא יבקר בין
באחריותו ואס נדבה נו ק מו ב ת ה
ביה מומא בכולי ע ד ת ה מ הר ה י בנ ה בי ת
מוב■לרע  :וקפרין ה״ג ־לגבי בבור •
נא[ מ ר זה עולה אומדים כמה אדם
דקאמרת יטיל בהן מום איכא למיפרך
ה מקד ש ובעינן ב ה מ ה ל ה רן ב ה וליכא ה״נ
רוצה »[ בשור זה להעלותו עולה
מהרה יבנה בית המקדש כו׳  :ה״נ
בב כו ר ב ה מ ה מ הר ה י בנ ה בי ת ה מקר ש
שאיט חייב ומובס מ א ה דפ׳ עד כמה
אפשר בלקוחין־שהלקוחין א״צ להטיל
ובעינןבה מה ל ה רן ב ה וליכא אפ שר בפ שוטק
)לעיל דף ני*( לא שיי> fcאלא בדבר
בהם מום שהרי פטורץ  pהמעשר
הב א נמי אפ שר בלקוחין =כיון דאיוע שדי
מאכל ט׳ דגבי כג[הני קאמר לה התם
דקתני במתני׳הלקוח והניתן לו במתנה
ביה מומא בכולי עדריה ושכיחי מומי
וט האי גוונא קתני בערטן ) ד ף כח(:
פעור מממ שיכה״! ” :ט י ״!ו איי-י
גבי בטר דתנן הבטר בק תם בין א[ דפסילי בקד שים דאפי׳ דוקין שבעין נמי
שדי מומין בטלי טדריה »[ פטודן
בעלמוסמחרימין^תו ובאיזה צד פודן
הטלדיס אצלו סו ל^חיס ד 3ך }5ןעp
פסלי ל א שכיחי  :בחולין א בל ל א במוקדשין:
אותו אומדם כמה אדם רוצה ליתן
ושכיחי מומי טובא דפס!י בקדשים
מוקדשין פ שיטא לאו דידיה נינדד בקד שים
אחותו
בבסרזה ליתטלבן בתו אולבן
הלכך לא
פסלי
שבעין
דוקין
ואפי׳
,
.
..
קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי ד א מר קד שים
אי נמי גבי דבר שאין נידב ונידר
קלים ממון בעלים הם *דתניא °ו מעלה מ^לשם השטחי בהמות להקר^ משום ה ט לא
שייכאמובתהנאה זו אבל
בדברמידר ™)*(לי 1י ח ^י ם ^י ם ש הן מ םוןב עלי ם
ונידב שייכאאידך טובת מ א ה כד[ :
ת ל מ ו ד לומר עשר תעשר • הכא
ק ^ ^־ ־ ״ ד שי ס ק לי ס ש ^ ה ש ע ™ *! ™,
“י "
ד ב רי ר בי W
נשמוס של־ים וכפרו ז טנ ע ע  4ה
ו אי מ א ה כי נ טי ״ fTTPה ר ש א מ ר ר ח מנ א י ל א
אתיא טקישא ומפקא
מק״ו ולעיל כה[ )גבי( כל פסולי
שכבר קדו ש טע מ א ד כ ת ב רח מנ א יהיה קד ש
ואח״ה הודה ישלם קרן וחומש ואשם
המוקדשק )דף לג•( אתי ק׳ץ ומפיק
ה א לאו הכי הו ה ש אמינא חיילא קדו שת
דקרינאביהבה׳ובעמיתודכתי׳ומעלה
מהיקישא גבי פלוגתא דביס שמאי
מעל בה׳ וכחש בעמיתו ישלם ושלמים
מע שר ג[ עילויהו ה שת א קדו שה ח מורה
לזרים
ובית הלל דשרו ביס הלל אפי׳
יש ב ק לה׳״ובעמיס:פ״ג־ דליעשרו:
אקדו שה קל ה ל א חיילא קדו שה קל ה
ושם)ד״ה וב״ה( טרשתי :
יהיהקדש• עשירי יהיה קדש ■•קיושס
אקדו שה קל ה מיבעיא מאי היא *דתנן
ומה
מעשר• מפרש לקמן )ד( ח[ ויעטר
יאחד קדשי מזב ח ואחד קד שי ב ד ק ה בי ת
עלייהו בלא ימכר ולא יגאל:מקדושה
אק מ שנין אותם מקדו שה לקדו שה י א בל מקדי שק אותו הקד ש עילד
לקדושה• שאין הדושת מזבח חלה על
ומרדימין אותו מהו דתי מ א ה ת ם דבל ב ה מ ה לאו ל עול ה קיימא א ב ל הב א
קדושת בדה״ב ואע״ג דקדושת מזבח
דבל ב ה מ ה למע שר קיימא אע״ג דאקד שה ל א פקע איסורא ד מ ע ש ר מינ ה
חמורה ולא קדושת בדק הבית על

ל מ אינ פ ק א מינ ה ש °בל א *)יגאל( ו בל א *)ימכר( קמ״ל  :ונו הג בבקרשם
ובצאן ואין מתע שרין מזה על זה בכב שי ם ובעזים ובו׳  :ויהיו חד ש וישן
מתע שרין מזה על זה מק״ו ו מה כב שים ועזים שהם כל אי ם זה בז ה מתע שרין
מזה על זה חד ש וישן שאינן כלאים זה בז ה אינו דין שיתעשרו מזה על זד׳

לעיל ג :לה .ממורה כד:
]לעיל לא• לה! לו[:

--ת ד 1ת הב״ח
)א( גם׳ מעל בה׳ וגו׳■
לדמת ) :ב( רש׳י ד״ס
ומשני ט׳ דמנ״ס כלו
ידותא ! ״)ג( ד?? ואליבא

S S 'w
וכסי ונשבע ! )ד( ד׳ח
קדושת

ט׳ דיעטר ;

קדושין ננ :ב׳ח

ימ

קיד.

ובעמיתו סדא

דה״ב

ת » מ ל ט'י

״ ק ח ש ת מזב ח שיהא חייב'ליתן ד מ י ק ]ימני[ ]יגאל[
ל ב ד ק ה בי ת :

אבל מקדישין •

מזב ח מ[ לקדשי ב ד ק ה בי ת :

קדשי

הקדש

היא
^ י ׳ י “ ^ ^ י ^ י ^ ט ו ב ת ה נ  %י [ דיכו^^ליטול סל
תל מו ד לומר °עשר תע שר *ב שתי
סלע
ב ה מ ה וא^ד מע שר דגן ומקי ש *מעשר ב ה מ ה למע שר דגן מ ה מע שר מישראלי י
אחר על מנת שיתננה לבן
דגן מחד ש על הישן לא אף מע שר ב ה מ ה מחד ש על הישן ל א אי הכי
בתו כהן יא[שיקדבנה כדאמרן בפ׳
עד כמה )לעיל דף כז■( עילוי היינו
כב שים ועזים נמי לימא מקי ש מע שר ב ה מ ה למע שר דנן מ ה מע שר דנן ממין
שמעלה בדמים אותו שיעור טובת
על שאינו מינו ל א אף מע שר ב ה מ ה ממין על שאינו מינו ל א רבי ר ח מנ א

ונותן לגזבר:ומהרימין אוסן•

צאן אי הכי חד ש וישן נמי הא כ תי ב °עשר תע שר ו מה ראית א מ ר ר ב א
]לקמן »![ *אמר רךא  °שנה שנה ל שנ ה הק שתיו ולא ל ד ב ר אחר תנן ה ת ם *("אין תורמין שם
ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרו מתו תרו מ ה מנ א הני מילי אמר
 ■ • to w Uי \ מ
בן
רבי אמי א מר ר ב ״נ אי ואמרי ל ה א״ר אמי אמר■ רבי
ט ע מ א דלא חיילא קדושת מזב ח
ח ל ב יצהר וכל ח ל ב תירו ש ודנן א מרה תור ה חן ח ל ב לזה ו חלב לזי׳
*( תרומות ס״ב מ״ד תמורה ה•
אשכחן
אקדושת בדק הבית דכל בהמה לאו
שיטה מקוב צת
שם הנ א ה

]ר׳ס ס־[
]ח«רה ג•[.

יש בקדשי מזבח מחרימין ויתן לכהן

[6םים• יפסלי בקישים־• לעולה קיימא שהרי רוב בהמות עומדות לאכילה הלכך כי אקדשה לבדק הבית שפיר אקדשה ט[ וגמר ותיילא עלה קדושת בדק הבית דתו לא
ש 2שד*ל%חי’ ^ מי[ לשנייה לקדשי מזבח אבל לגבי מעשר דכל בהמה למעשר קיימא אע״ג דאקדשה לשלמים לא פקע תורת מעשר מיני^:ולמאי גפקא מינ ה.
נמחק  :ד[ טינת לטיקם אי הוה חיילא קדושת מעשר אשלמים הא לא תמיר מעשר משלמים  :למיקה עלה בלא ימכר ולא יגאל • דשלמיס הוו בני פדיון קמשמע לן יהיה
קדש ולא שכבר קדש  :מה מעשר דגן מהדש על הישן צא • דכתיב)דברים יד( היוצא השדה שנה שנה היוצא שנה אתה מעשר ולא משנה זו ל ש״
5ש”ידי^ ו[
ואח־ב!![עדדיהםםולי'ם שעברה ולא משנה שעברה לשנה ה ^ ה  :מה מע שי דג! ממי! על שאיגי מי« לא ־ כדאמריק לקק  pחלב לזה יז[ ולזה  :וצא} ־ דמשמע כל
שלא יחיי®
ס[?:בח '  Sצאן מין ארזד חשוב לענין מעשר:הפשיב עשר שעשר• דאתקש למעשר דגן:ל שגה הקשהיו • מעשר בהמה למעשר
״ב־ת' !’ י[ הנאת ם-א משל שנה שעברה שטלד קודם אלול על שנולדו לאיזר אלול:ולא לדבר אשר• מין במינו  :איןשורמין • במעשר דגן קמיירי :שןשלבלזה
ושלב לוה• הייט תרומה ומעשר כדכתיב )במדבר ייז( בהרימכם את חלבו ממנו וקאמר רחמנא שיתן ייז[ לכל אחד מעשרותיו בפני
כיאטרן •

רבינו גרשום
דאפשר נדרב יהודה
דטטיל בו מום קודם
שיצא לאויד העולם ולא
יאכל תם  :התם נטי
גבי טעשד אפשד דשדי
ביה סומא טעיקדא

קידם ״'צא עץרי P־'
ן״ק™
נפק• דל־שדי ביה מומא
 toטו מ א
בלקיח־ן

ולא

שכיחי

אם?
לטישדא טומא בעדדיה

טעשר חא רנא • אין
משנין אותו מקדושה
חשכרזן
לקדשיטזבח! ע[ «ב1,
אחלק טובה  :יד[ דתיטא חתם חיינו  :טו[ אקדשה וגמדה וחיילא עליה ! טז[ לא יכול לשנויד : ,יז[ ל 1ח והלב לקדושה • קדושה קלח לחמודה כגון שלטים לעולה  :אבל טקדישין הקדש עלוי וטחדיטין איתו • כיצד
לוח אות ו׳ נטחק  :יח[ טכל אחד אות ל' נמחק  :יט[ וזו היא טיבה  :כ[ דתנן בם׳ המקדיש שדהו  :כדתנן בערכין בפרק רטקדיש טחדים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אם נדד הן דאפד
בא[ טובתה את טובת הנאה שבה  :כב[ רוצה ליתן בשור בו׳ עולה אע״פ שאינו דשא• ]וטובת[ ! כג[ דנבי דחייב באחריותן נותן את דמיהן לכהנים מפני שהחריטם י ואם נדבת הן נותן את טובתה לכהנים • כיצד
כה[ ולעיל בם' כל  :שור וה עולה■ הייע נדבה דלא אטד עלי אוטדין כמה אדם כהן שאינו ממשמר זה שטשטש רוצה ליתן
תרומה קאטר  :כד[ הנאה בם' המקדיש את שדהו הסיד :
לבעלים בשור זה שיטתין לו עד זטן משמרתו בדי שיעלוע עולה שיוכה בעורו ור,ר^א טובת הנאה יתן לכהנים
כשההרימן • וכן המקדיש את קדשיו הקדש עילוי שמעלר• אותן בדמים לבדק הבית אם נדר הם נותן את דמיהן ואם נדבת טתן את טובתה לנזבר ; מהו דתיטא התם י הוא דאין טשנק דבל בהטה לאו לעולה קייטין
דלא חזיא לעולה אלא זבד להבי לא היילא אשאר קדשים ! אבל הבא ־ נכי מעשר דבל בד&ה למעשר קיימין בץ זכר בין נקבת  :מאי נפקא טינה • אי קדושת מעשר חיילא אטוקדשין על שלטים דמאי קדושה חמורת
איכא כמעשר דליתיח בקדשים קלים  :איכא לטיקם עליה בלא ינאל ולא יטכר• קדשים קלים א־ת לתו פדיון ומעשר בהמת לית ליה  ( ft :בחדש ובישן ואינן טתעשרין טזה על זת • באותן שנולדו לפני אלול ולאחר אלול אץ
טתעשרין מזח על זה החדש על הישן ! שהיה בדין שכבשים ועזים לא יתעשיו מזה על זה מה אש החדש על הישן שאינו כלאים זה בזח הנולד מהן א-נו כלאים  :ת״ל וצאן כל משמע בל צאן אחד כלומר כל דכתב בל
מעשר בקר שדי ההוא בל אוצאן דליתי משסע כל צאן אהד וכבשים ועזים א־קרו צאן דכת־ב ואם מן הצאן קרבנו םן הכבשים או מן העזים  :מה מעשר דנן מחדש אישן לא■ כדאמרינן בספרי והרמותם מטנו מ;
המובחר ולא טמין על שאינו מינו ולא מחדש אישן ותרומת איתקש למעשר דכת־ב כן תרימו נם אתם טבל טעשרותיבם  :א• הבי חדש וישן נטי י ארבי מוצאן  :לשנה הקשתיו ־ מעשר בהמה למעשר דגן מה םעשי-
דגן אין טעשרין משנה זו על זו אף מעשר בהמה נסי  :ולא לדבר אחר י בלומר דטין על שאינו מינו מעשרין :

א( מד״ה בחדש ונישן עד ד׳ה מה מעשר דגן שייך למתניתין •
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מצי למימר מעשר של כבשים ועזים יוכיח שהן כלאים זה בזה מ[ ומתעשרין זה על זה אן 1אני אביא תירוש ודגן דגן ודנן וא״ת השתא
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רבינו גרשום
אשכחן תירוש ויצהר
דגן ויצהר ־ דכתיב
חלב בזה וחלב בזה
לונזר שאי! מעשרין
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א ח ת ה ד אונ ם כלאים שלא יתעשרו מזה על זה כמושמציט במעשר דגן דאיכא תירוש ויצהר של שנה אחת ואינם כלאים ואינם מחעשרין אבל
מק׳^ דחדש וישן שייך למימר עפי
תורה אור
משום דמציט נמי במעשר בהמה
אשכחן פירוש חצהי• דאין מעשרץ
אשכחן תירוש ויצהר תידוש ודגן דגן ודגן
דחדש וישן שאינן כלאים )זה על זה(
מזה על זהנ[דהכי כתיב חלב לכל אחד:
מנין ק״ו ומה תירוש ויצהר שאינן כלאים
ואין מתעשרין מזה על זה וכבשים
פירוש ודגן • דלא כתיב בתרוייהו
זה בזה אין מתעשרין מזה על זה תירוש ודגן
ועזים שהם כלאים זה בזה מתעשרין
אלא חד חלבמנלן דלא יפרום מדגן
דגן ודגן שהם כלאים זה בזה אינו דין שלא
מזה על זה = ד ג ן ודגן שהם כלאים
על תירוש ומתירוש על דגן  :דצן
ודגן• חיטין על שעורין ושעורין על יתעשרו מזה על זה ולרבי *יאשיה דאמר״עד
זה בזה ס׳ • כחוב׳ בקונטרס דכלאי
שיזרע חטה ושעורה וחרצן ב מפולת יד היכי
זרעים של דגן ודגן דרבנן ודומה
חיטין  :גפנים וזיתים אינן כלאים
מייתי לה מייתי לה הכי ומה תירוש ויצדד
שטעות סופר הוא דכאן משמע שהוא
זה ע ם זה דגן ודגן כ ל ^ זרעים
דאורייתא וכן מוכח בפ״ק דקדושין
מדרבנן דגן ותירוש כלאי כרם
שאינן כלאים זה בזה אפי׳ על ידי דבר אחר
)דףצט•( וכן בפ' כלהבשר)חולין קנוו•{
מדאורייתא  :ולר׳ יאשיה דאמר • אין מתעשרין מזה על זה תירוש ודגן דגן
דפריך כלאי זרעים ליתסרו דהא
דגן ותירוש אינן כלאים ודגן ודגן
ודגן שהן כלאים זה בזה על ידי דבר אחר
תיעבתי לך הוא ואין חילוק בין כלאי
אינן כלאים עד שיזרע שלשתן בבת
אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה ושני מינין
הכרם לכלאי זרעים אלא שזה מופר
אחת במפולת יד  :סיכימייפינ[לה •
בעלמא מנלן הגי דרבנן נינהו *וכל דתקינו
באטלה וזה א פ ר אפי׳ בהנאה ואפי׳
בק״ו  :אפילו ע״י דבר אחר • שאם
רבנן כעין דאורייתא תקינו מה דאורייתא
ר׳ יאשיה נמי אית ליה כלאי זרעים
זרע מין שלישי או חיטין או שעורים
שני מידן אינן מתעשרין מזה על זה
ומחייב אפי׳ בחטה ושעורה לחודייהו
אינן כלאים ע ד שיהא ב׳ ד[ מינין דגן
משום כלאי זרעים והא דקאמר הכא
ומין כרם:פירוש ודגן • שהןמב׳ מינין
דרבנן נמי אמר ליה א[רבא בר רב
דלר׳ יאשיה תירוש ודגן דגן ודגן שהן
כלאים ע״י מין שלישי או דגן ודגן
ת ן לאביי אלא מעתה גבי מעשר בה מה
כלאים זה בזה ע״י ד ב ר אחר משום
שהן כלאים על ידי כרם אינו דין
דלא כתיב ״וכל מעשר בקר ומעשר צאן
תירוש ודגן נק ט ע״י דבר אחר דלא
ט׳ ־• ושני מינין בעלמא ־ שאיט דגן
יתעשרו
מחייב משום כלאי הכרם אלא בג׳
כגון פולין ועדשים מנלן דלא
יתעשרו מזה על זה  :פגי • כל שאר מינין דרבנן ו[ דמדאורייתא מינין אבל משום כלאי זרעים ייז[ תייב בפרי וכן מוכח בסוך פ׳ אותו
אינו חייב במעשר אלא דגן תירוש ויצהר וכל דתקון כעין ואת ב ט)שם סנ(:דמייתי הת ם הזורע כלאים לוקה ומסקינן מילתא אגב
שלא יתעשרו ממין על שאיט מיט  :אורחא קמ״ל דאיכא פרי גווני כלאים לאפוקי מד רגי יאשיה דאמר ע ד
דאורייתא תקון
יתעשרו
שיזרע ח טה ושעורה וחרצן במפולת יד קמ״ל דכי זרע ח ט ה וחרצן
שעורה וחרצן נמי יב[ חייבש״מ ד מו ד ה ר׳ יא שיהבחטה ושעורה ועוד נראה לפרש דקרי תרי גווני כלאים כלאי זרעים וכלאי כרם כגון ח טה
ושעורה ח טה וחרצן ע[ ובחד מודה ר׳ יאשיר sדלקי ובחד פליג אבל חטה וחרצן שעורה וחרצן טלו חד גוונא פ א יד[ ועוד יש ספרים ש כ פ ב בהם
בהדיא ח ט ה וחרצן או שעורה וחרצן ואפי׳ ]לספרים[שכפוב *שם ושעורה פירושו או כמו או שעורה וחרצן ולהכי לא מצי לאוקמי כלאים בבת
אחת כגון ח טה ושעורה וחרצן דלקי תרתי לאטקי מדר׳׳יאשיה דהא לר׳ יאשיה נמי לקי תרתי וכן פ כ ח נמי בירושלמי ב מ ס׳ כלאים פרק ח׳
דקאמר התם כתיב לא תזרע ״כלאים כרמך אלמא שאינו חייב ע ד שיזרע ב' מינין בכרס דברי ר׳ יאשיהר׳ יונתן אומר מו[ מין א׳ על דעתיה
דר׳ יונתן שדך לא תזרע כלאים לאיזה דבר נאמר לא תזרע כרמך כלאים *להעביר עליו אפי׳ מין אחר על ד ע תי ה ד ר׳ יאשיה כתיב שדך לא
תזרע כלאים לאיזה דבר נאמר לא תזרע כרמך כלאים חבריא אמרי להתראה שאם התרו בו משום שדך לוקה משום כרמך לוקה מי[ ואי לא
מחייב ר׳ יאשיה בכלאי זרעים בלא כרם א״ה מאי קבעי כרמך ל״ל דלא משמע לפרש דבעי למה נאמר כרמך כלאו שני שהיה לו לומר בלאו
אחד דאין קושיא דר׳ יונתן בענין זה אלא לגמרי יי[)כז ה( ב עי) כ מ ש מ עו( ל״ל כרמך כלל הלכך יח[ כולם ודאי מחייבי משוס כלאי זרעים
בשני מינין אלא בכלאי *זרעים פליגי דר׳ יאשיה לא מחייב משום כרם ע ד דאיכא שני מיני בהדי חרצן כגון חטה ושעורה וחרצן ור׳ יונקן מחייב
אפי׳ במין א׳ בהדי חרצן ואין לתמוה לר׳ יאשיה מאי שנא דבכלאי זרעים מחייב בשני מינין ובכלאי כרם בעי ג׳ *מינים דמשמע ליה זריעת
כלאים ב׳ מיני זרעים וחרצן לאו מין זרעים הוא הלכך איכא לפרושי קרא הכי לא תזר ע בהדי כרמך כלאים דהייט ב׳ פ נ י זרעים ומיהו ר׳
יהודה ודאי משמע ב מ ס׳ כלאים)ס״א מ״ט( דלא מחייב נמי בכלאי זרעים ע ד שיזרע ח ט ה ושעורה וכוסמין או ב׳ חטין ו שפ ר ה או ב׳ שעורים
וחטה דבעי כלאי זרעים בהדי שדך ומיהו קרא דבהמתך לא תרביע כלאים לא אפשר לו לפרושי הכי • ל ש ג י מינין בעלמא דרבנן • משמע
דכל מינין דלא כתיבי בהאי קרא דרבנן והכא לא כתיב אלא דגן ותירוש ויצהר ובפ' כיצד מ ב ר כין)ג ר מ ת לו•( נמי א מ ר דמטשר צלך דרבנן
וגבי ליטרא ק צי פ ת ביצה)דף ג (:נמי אמר דדבר שבמנין אפי׳ באלן! לא בטיל בדרבנן ובפ״ק דראש ה שנה)דף טו (:מעשר ס ת ם חרובין דרבנן
אע״ג דבספרי לא פטר יט[ *לא חרוכי שיטה וצלמונה ולא ס ת ם חרובין וכל הנהו דרשות דספרי דמרבין אפי׳ קטנית ו פי ח ת האילן וירק לענין
מעשר אס מכתא בעלמא נ י נ פ וכי האי גוונא אשכחן כל מילי כ[ דשבות ומשום מצוה בס׳ משילין)גיצה לו(:דדריש בת״כ מ ש ב פן שבות ואסמכתא
בעלמא היא וכהן שעלתה בידו תאנה של טבל בס׳ אלו הן הלוקין)ממת יט (:דכהן שאכלה לוקה כו׳ הייט מכת מרדות והא דאמר בסוך הערל
)יבמות סא־(דעיגול אינו עולה התם רבנן כעין דאוריי׳ תיקון והא דאמרי׳ בס׳ ה טדר מן הירק)נדרים נה■( דדגן משמע כלמילי דמידגן אפילו
קטנית אומר ר״ת דהייט בנדרים דהלך אחר לשון בני אדם *כא[ ודפליגי ר״א ור׳ י פ ש ע בס׳ העור והרוטב)חולין קכ (:בדון מינה ומינה בדון
מינה ואוקי באתרה משכחת לה דפליגי בדאורייתא כגון כג[ משקה היוצא מן הדגן כגון מלילותשריסקן וסחטן כדאמר בפ״ק ד ש ב ת)ד ף יט•( והא
דתנן במס׳ פרה)סי״א מ״ג( דבילה של תרומה שנפלה לתוך]מי[חטאת כו׳ ע ד כג[ דאמר האוכלה במיתה לאו ח ק א אלא כד[ חומר דרבנן כעין
איסור מיתה ונפקא מינה לאלקויי טפי משאר מלקיות או לקוברו בין רשעים גמורים אי נמי לסימנא בעלמא נ ק ט דבילה *שאם נפל במי חטא ת
דבר שתרומח דאורייתא כה■[ ואע״ג דמה נפשך תרומת פי ח ת דרבנן מכל מקום שייך לאחמורי טפי גזירה משוס דגן תירוש ויצהר דאורייתא
ובירושלמי ברי ש)פרק( מ ס כ ת מעשרות משמע קצת דקראדדר שינן מיניה חיוב מע שרבפירות וקטנית דרשא גמורה היא דאמר ה ת ם עשר
תעשר הייתי אומר כל הדברים חייבים במעשר כו׳ ע ד אין לי אלא תבואה קטנית מנין תלמוד לומר וכל מעשר הארץ לרבוח שום ושחלים
וגרגיר כו[ יכול שאני *מרבה אך העלין זרע כרשינין זרע לפת וצטנות ובצלים ושאר זרעוני גינה שאין נאכלין תלמוד לומר מזרע הארץ
לא כל ]ז רע[ הארץ ומפרי העץ לרבות כל פירות האילן או יכול שאגי מרבה חרובי שיטה וצלמונה וחרובי ״ [ גירמה תלמוד לומר מפרי
העץ ולא כל פרי העץ ירקות מנין איסי בן עקביא אומר המעשרות לירקות מדבריהם משמע דירקות מדבריהם אגל קטנית ופירות
דאורייתא ויש לפרש די:״ק מדבריהם כלומר דאין להם אסמכתא מן הפסוק כמו שיש לקטנית ושאר פי ח ת ובספרי נמי בפרשת עשר
תעשר לא מייתי שום קרא לירקות דאע״ג דקתני התם מנין לרבות ירקות למעשרות גשום ושחליס וגרגיר איירי כדקתני התם בהדיא
ובת״כ בפרשת א ס בחקותי מביאה בקוצר ואינו מאריך שם כמו בספרי ושמא לא רצו להסמיך ירקות על שום פסוק לפי שיש עניני ס
שנראה להם להקל בירקות יופר מבשאר דברים כי ההיא דקאמר בירושלמי במס׳ חלה פ׳ שתי נשים א״ר יוחנן רבותינו שבגולה היו מפרישין
ת רו מ ת ומעשרות ע ד שבאו ה ח בי ם ובטלום מאן אינון הרובים תורגמיניא )אמרה( ר׳ זעירא ורב יהודה בשם שמואל אמר חלת חוצה
לארץ כח[ אוכל והולך ואח״כ מפריש ר ^ בשם שמואל לא חשו אלא לתרומת דגן ותירוש ויצהר ר׳ אבא בשם ר׳ שמואל לא חשו אלא לתרומה
גדולה אבל לירקות אפי׳ לתרומה גדולה לא חשו דתני איסי בן עקביא כט[ מעשרות לירר!ות מ ד ב ר י ה ם *  :א ל א מ ע ת ה גבי מעשר בהמה
דלאכתיב מעשר בקר ל[ ]כו׳[ יתעשרו מזה על זה • וא״ת הא אתא למילך ק״ו מחדש וישן שאינן כלאים זה בזה ואין מתעשרין וי״ל
דאיכא למימר כבשים ועזים יוכיחו שהם כלאים ומתעשרין כדמרבינן לעיל מצאן כו׳ ומשני אמר קרא העשירי שבא לחלקוליתן עשירי
לזה ועשירי לזה ופריך כבשים ועזים נמי דנשלמא אי לאו העשירי לא ילפינן כבשים ועזים מקל וחומר דישן וחדש כיון דרבי רחמ;א
צ אןכד א מר א בל השתא דכפיב העשירי לחלק על כל מין ומין דאתי כמו ראשיתם דבסמוך דגבי דגן שבא ליתן ראשיח לכל ״  rימין =
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הטח ושעורה וחרצן לא הוי כלאים היכי טייתו לה בק׳ו :אפילו עיי דבר אחר אט יצרף עמהן עוד טין אחר להאי קו ח הס׳ד  :ד[ ב' מיני דגן ומין  :ה[ תיבות שני טינין נטחק  :ו[ דרבנן נינהו כלוטר חיובן למעשר
חטין או שעורין לא הוי כלאים אפילו הכי אין טעשרין טוה על וה ; ושאר טינין דעלטא בגון פולין ועדשין
אינן אלא מדרבנן  :ז[ לא טצי לטירן :ח[בזה כו׳ רהא  :נו[ טתעשרין ט!ה על זה  :י[ אחת
טנא לן דאין טעשרין טור .על זה :אלא טעתה• כיון דנטרת דאיןטעשר מטין על שאינו טינו טדכתיב כל חלב ונם אינם כלאים  :יא[ זרעים דאורייתא וטחייב בתרי מיני ובן  :ינ[ נטי טחייב וטדלא נקט קט׳ל
תרי זטני כלומר תן חלב לזה וחלב לזה  :נכי טעשר בהטר .דלא כתיב■ הרי ויטני טעשרטעשר דלאכתיב
דכי זרע חטה וחרצן ושעורר ,וחרצן נטי מחייב ש׳ם  :ע[ וחרצן טשום דכחר טודר :.יד[ הוא ויש
טעשר
םפרים שכתוב בהם שם  :טו[ אומר אפילו טין אחד וכו' דר' יונתן כתיב  [1P :לוקה כלומר ד,3
כרם בד,די בלאי זרעים לוקה תרתי ואי  :יז[ תיבת כזה נמחק  :ים[ הלכך ודאי כולם  :יט[ פטר אלא חרובי  :נ[ טילי דטשום שבות ומשום רשות ומשום טצור : ,כא[ אדם ור.א דפליני  :כב[ כגון בטשקה היוצא  :כג[ תיבה
יאטר נמחק  :כד[ אלא איסור הטור  :כס[ דאורייתא יהיה בו דין זר ,השנוי במשנה ור,א דאטרינן בסוף הערל בההיא דענול בענולים אי הוי תרומה בוטן הזה דאורייתא ואע’ נ  :כו[ וגרניר או יכול שאני  :כז[ וחרוב■
נדודה ת׳ל  :כה[ לארץ ותרומת הו״ל אוכל והולך ואחיב מפריש ר' אבא בשם ; כט[ עקביא בשם ר' עקיבא  :ל[ בקר ומעשר צאן יתעשרו כו׳ וא׳ת הא איכא לטילף ;
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דל שאין חורמין מזה
מל זה תירוש ודגן דחד
חלנ כתינ נהו כ• תרם
מהאי אהאי לא לקי כתג
רחמנא ונו׳ 5״ק

צ׳יו

נלעיל ע[:

מע שרבדטה פרק תישעי בכורות
יתעשרו מזה מל זה • בקר וצאן  :אמר קרא העשירי • דסמך מעשר
אבקר ועשירי סמך אצאן דהשתא כתיב מעשר אכל חד וחד  :כבשים
ועזים גמי •לא ליעשרי כי היכי דלעיל כתיב חלב איצהר וחלבאתירוש
ודגן ודרשינן דגן דגן מק  fדתירוש ויצהר ד[ וה״נ דרשינן ק׳׳ו דחדש
תורה אור ישן  :ומשני וצאן משמע כל צאן א׳:

א מ ר אפיי ראשיתם ס ׳ ר ב א אמר בלא ראשיתם כו' • תימה
לפפ׳׳ק ד ת מו ר ה)ד ף ה (.גבי ה א דאמר אביי דכל ]מילתא[
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהגי פריך מתורם ממין על שאיט
מי ט דאמר רחמנא תן חלב לזה ]וחלב לזה[ ותכן דאם חר ם אין תרומתו
תרומה ומשני א מר קרא ראשיתם
אלמא מוקי ליה י[ אפי׳ לתירוש ויצהר
יתעשרו מזה על זה א״ל אמר ררא ®העשירי דקיאראשיתם• סמוך לדגן הוי ראשיתם
לאשמועינן דלא מהני והכא מוקי
.
’י ״V
תן עשירי לזה ותן עשירי לזה אי הכי כב שים י
יא[ לה לחלק במיני דגן דאין תורמין
משמעכלצאזא׳• דמייתרילן קראי:
™
ועזים נמי יצא?
מזה על זה יב[ ורבא אמר בלא
דאי ס-ד כבשים ועזים נמי• לא
נ מילי מ א מ ש מ ע כל דגן אחד אמר אביי
ראשיתם נמי לא מצית אמרת ]ודגן[
א[ ®ראשיתם וכן *אמר ר׳ אילעא ראשיתם״״יליעשח אהדדי לכתוב ר ח מנא וכל
משמע ]כל[ דגן אחד יג[ ״דמוקי
בהדיא ה ת ם להכי דקאמר ה ת ם
מעשר בה מה ואנא יד ענא דמין על
רבא אמר בל א רא שיתם *נמי מ שמע כל
ולרבא דאמר לא מהני אי לאו דאמר
דאתי מק״ו מחדש וישן:
צא ■
שאינו מינו■■
■
דגן אחד לא מצית אמרת ב שלמא התם
רחמנא ראשיתם הוה אמינא תירוש
אמרינן וצאן מ שמע כל צאן אחד דאי םלקא וכיהימא אי כסב בהמה היא הים
ויצהר דכתיב בהו חלב חלב שאין
בכלל בהמה• וליחייב חיה במעשר
דעתך כב שים ועזים נמי לכ תוב וכל מעשר
תורמין *תירוש ודגן דחד חלב כתיב
כדקי״ל ב ב ״ ק) ד ףנ ל (:חיה בכלל
בה מה וכי תימא אי כ תיב כל מעשר ב ח מ ה
בהו יל[ מהאי אהאי כ ת ב רחמנא
בהמה ה[ להרבעה משוס הכי לא מ ה
מקדשים
הוי אמינא אפילו חיה ת ח ת ת ח ת
ראשית וי״ל דלאביי ודאי מ שמע
צריך למכתב בקר וצאן דאנא גמיר
גמר ואתי בק״ו מחד ש וישן ב רן וצאן ל מ ה
מו[דהאי ראשית לחלק במיני דגן
תחת תחת מקדשים כתיב הכא)ויקרא
לי בקר וצאן הוא דאין מתעשרין מזה על זה
דמדסמך ליה קרא לודגן סז[ ומוקי
כז( תחת השבט וכתיב ה ת ם )שם כב(
נמי לומר דלא מהני דמ שמע יז[ דקרא
אבל כב שים ועזים מתעשרין אבל הכ א מי
תחת אמו והתם חיה לא דכתיב שור
אכולהו מיני דכתיבי בקרא *לחלק
כשב ועז הלכך לכתוב ב ה מ ה ואתי
םגיא דלא כתיב דגן למעוטי שאר מינין
בתירוש ויצהר לא איצטריך אלא לומר
בק״ו מחדש וישן דמין בשאינו מי ט לא
מתקיף לה רב הונא  pכריה דרב נחמן אימא
דלא מהני ו ט היכי דלא מהני בתירוש
ולהכי כתב בקר וצאן למימרא דבקר
לערבו לבקר בצאן אמר ליה מר זוטרא
ויצהר לא מהני נמי במיני דגן ורבא
וצאן הוא דאין מתעשרין הא צאן וצאן
בריה דרב נחמן לרב א אית ליה נמי העשירי
דקאמר הכא לא צריך משום דמק״ו
מתעשרין אלא הכא גבי דגן לא
לא
איכא דאמרי אמר רב א בל א עשירי נמי
נפ קא כדלעיל יח[ ומן דגן ליכא
ס מיסתבר קרא למידרש דתירוש ודגן
מצית אמרת בקר וצאן מתעשרין מזה על זה
למידרש דמשמע ]כל[ דגן אחד
הוא דאין מתעשרין הא דגן ודגן
דאיתקש מעשר בה מה למע שר דגן מה
כדקאמר הכא דאיצטריך לגופיה
מתעשרין דמי סגיא דלא כ תב דגן
למעוטישאר מיניןדלא ליחייבו במע שר
למעוטי שאר מינים והתם נפ קא יש[לן “ מע שר דגן ממין על שאינו מינו ל א אף
מראשית כדאשכחן בכמת ח כ תי מעשר ב ה מ ה ממין על שאינו מינו לא והא מדאורייתא:אימאלמרבולבקרוצאן•
)פסחים דף יח (:מילתא דאתיא בק״ו
כלומר מנא ליה לרבא ד ל ה ט כתיב
*רבא הוא דאמר שנה ל שנה הק שתיו ולא
טרח וכתב לה קרא והשתא נמי ניחא
בקר וצאן דלא יתעשרו מזה על זה
לדבר אחר הדר ביה רבא מההיא ואיבעית
הא דמייתי הכא ראשית על דגן ודגן
אימא להכי פרטינהו קרא ב ה ד א
אימא *חרא מיניה רב פפא אמרה
אןן ־ ך ךא,
לערבינהו
והתם מייתיליה רבא על דגן ותירוש
דודאי תרוייהו נפקי מק״ו בין תירוש *=מעשר ב ה מ ה מצטרף כ מל א רגל ב ה מ ה
כתב בה מה הוה מייפינן מחדש וישן
מיל
רועה וכמה היא רגל בה מ ה רועה ט״ז
ודגן בין דגן ודגן ומ״מ כתביה
דמין בשאיט מינו לא ולהט אדכרינהו
אתרוייהו כמו מילתא דאתיא בק״ו
היו בין אלו לאלו ל״ב מיל אין מצטרפין היו
בהדיא למימרא דליעשרינהו אהדדי
טרח וכתב לה קרא וא״ת ולרבא כיון
וקס״ד דרב הונא דמדרבא לית ליה
לו באמצע מביא ומעשרן באמצע ר״מ אומר
דכתיב ראשיתם אכולהו חלב חלב
ראשיתם העשירי נמי לית ליה לרבא
הירדן מפסיק ל מ ע שר ב ה מ ה :ג מ׳ מנ א הני
למה לי וי״ל משום דלא הוי מוקמינן
מילי א מ ר ר ב ה בר שיל א דאמרהרא ■ס^ךרמיהדלידרו ש תן עשירי לזה ועשירי לזה
ראשיתם אתירוש ויצהר כיון דאינם
לג הואיל ולא כתב מעשר בקר ומעשר
תעבורנה
כלאים זה בזה  ] :א ת י בק״ו מחדש
צ אן :ממיןעלשאיממיטלא• וא״ת
ד שיתסר מיל קא שלטא ביה עינא דרועה :
וישן • לא הוי מצי למימר דאתי
בכבשים ועזים נמי א״ כ רי סי א דבקר
היו בין אלו לאלו שלשים ושנים מיל אין
בהיקישא דעשר תעשר דלעיל דהא
וצאן מאי אהני ואם תאמר מ ה ראית
מצטרפין ובו׳  :שלשים ושנים הוא דאין
אמר רבא לעיל לשנה הקשתיו ולא
מ ס ת ב ר א ה *דמעוטינהו דהיקישא
לערובי בצאן•
לדבר אחר=
לבקר וצאן אתא דלא ליעשרו אהדדי
מצטרפין הא בציר מהכי מצטרפין והא
דכתבינהו בחד מעשר ולא כתב
דהא לא דמו כלל אהדדי וריבויא דבקר
קתני ט״ז מיל טפי ל א משום דקא בעי
ומעשר צאן :
וצאן לרבויי כבשים ועזים דהא דמו
למיתנא םיפא היו לו באמצע מביאמיניה רב פ פ א אמרה •
אהדדי לענין קרבן דהאומר הרי עלי
ומעשרן באמצע וכמה אמר ר ב חמ ש מכאן
״ברישב׳׳ק)דף ד(:נ מי ק א מ ר
מן הצאן יכול להביא בץ כבש בין עז:
וחמש מכאן וחמש מאמצע דהני חמ ש
הכי ועל כ[ רב פ פ א רגיל לומר ק
הדר ביה רבא מההיא • קמייתא
חזי אל הכ א וחזי אלהכ א ו שמואל אמר אפי׳
שמלך אחר רבא כדאיתא )*במועד
וסבירא ליה נמי דלמילי אחרנייתא
חמש מכאן וה׳ מכאן ואחד באמצע ג[ חזינן
ק טן ( ) ד ף כח (:ויש דברים כשהיה
נמי איתקש למעוטי בקר וצאן וכבשים
אומר דסבורים שהם בשם רבא :
לרועה כמאן דקאי הבא וקרינן ביה מונה
ועזים דמתעשרי נפקא לן מריבוייא
אמר
מיתיבי
דבקר וצאן ו כי פ ר כ ק ביי ש שמעתין
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צ׳ לננ׳ ק סז:
]סעניס [. P

שיטה מ ^בצת

ם « ד ת ו מז״ ס

חדא

נ״א ה׳נ ודגן

רפר*

ט׳ צ׳ק
]סמויה ה[.

נמי  fiiמצית אמדס ודגן
משמנג כל דגן א׳ גשלמא
כו׳ P'S

]שנס » .ג׳ק »•
שנועיס כו[.

דהיקישא
לנקר

ימיעיפיט*

רבינו גרשום
פעשר בקר וטעשר
צאן הכי נטי דיתעשרו
ט 1ה »ל זה  :תדר אטר
קרא העשירי כדבתיב
תרי ויטני פעשר טעשר
דטי  :אי הכי כבשים
יעויםנםי־גיטאתןעשירי
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א[ ראשיתם וכן אטד אי ה ט חדש וישן נמי לאו פירכא היא דהא בחדש וישן כתיב בקרא בהדיא דאיתקוש דהא בקרא דהקישא כתיב שנה שנה  :מ ת נ י ' > ו צ » י  1הא כתיב וצאן טשטע
ר׳ אלעור ראשיתם ;
S
נ[ הונא בר נתן אימא במלא רגל ב ה מ ה רו ע ה• כפי שיעור שהבהמה מתרחקת והולכת כשהיא רו עה דהייט ט״ז מילין ל״א כפי מה שהבהמות ר חו קו ת ״ מזו ^יליטא™ כל
ליערבו לבקר וצאן אמר :ויכולות להשתמר ברועה אחד והיינו ט״ז מילין כדמפרש בגמרא דהכי שלטא עינא ד מ ע ה ואם יש לו חמשה בהמות בכפר  Wוחמשה תירוש ודנןכל טשטע
ג[ באסצע תויאן אות
ג' נמחק  :ד[ ויצהר בהמות בכפר אחר רחוק מזה ט״ז מילין מביאן לתוך דיר אחד ומעשרן ואס רחוקות יותר פטורות ובגמרא מפרש ט ע מ א  :שלשים ^  ™ /ה ל מ ש י ^
ד.״נ רכתיב טעשראבקר ו שהים מי ל• פריך בג מרא מאי ק א מ ר  :הי ה לו בא מצ ע• אותן האמצעיות מצרפות אש הצדדין והאי דקתני מביא ומעשרן באמצע לא תן ראשית לוה וראשית
לוה שלא יתע שת טור.
י
ועשירי אצאן ליתיצאן מביא ממש קאמר  :הי ר דן מ פ סי ק■ שאם יש לו חמשה בהמות מכאן וחמשה מכאן וירדן באמצע אין מצטרפות ופטורות ו ט ע מ א מ פ ר ש
על וה :דאי ם'ד כבשים
וצאןםקו׳ח דחדש וישן
וד'.נ  :ה[ )ב ח ם ד • .מ מ ר א  :ג ס ׳ ה ע ב ו ר נ ה ה צ א ן ע ל י ד י מ ו נ ה • מ שמע א ם יכולות להמטת ברועה א׳ מיקרו צאן ותעבורנה תחת ה שבט להתעשר ואי לא ו עוי םנ םי׳ לא יתעשת
וה על ות לכתוב כל
)שפיטניח( ]לפיני[(  :ל א :ו ה א ק ס נ י ע ״ ז מ י ל • הוא דמצטרפין טפי ל א :ו ב מ ה• יהא לו בצדדין ובאמצע שיצטרפו :ה׳ מ ב אן ח[ ו ה׳ ב א מ צ ע• מצטרפות ומביאן
מעשר בהמה ולא לכתוב
ו[ לא טיותר טיהתבר :
ז[ רטיעטא דהיקשא  :לתוך דיר א׳ ומעשרן והחמש ה ט ת רו ת ב די ר מצטרפות לגורן אחר כשיולדו לו עוד טלאים אבל אי הר הנך דצד האח ת קרובות לאמצעיות כקד וצאן  :חוה אטינא
ח[ טכאן וה׳ טכאן בתוך ט״ז מיל ו או ק שבצד שני רחוקות יותר מט״ז מיל אותן הרחוקות פטורות לגמרי ואינן צריכות להמתין ע ד שיולדו לו עוד טלאים אפילו חיה • כי היכי
חיה
]ד י ל פ י נ ן[
וה׳  [p :ואיתויי רטיא
..............
אביי להצטרך לגורן אחר  :ד ה ג ך ה ״ • אמצעיות חזיין להכא ולהכא דכל צד דמצטרפת להו איכא שיעור מעשר אבל א ס יש מכאן ה׳ ומכאן ד׳ מ ב ה מ ה )ילפינן(
כט אן :י( ליה
אפילי ; ’■יא[«קי"אה ובאמצע ה׳ אין הד׳ מצטרפות ואין צריכות להמתין לגורן א ח ר :ה ״ מ ב אןז ה' מ ב אןו א ח ה ב א מ צ ע * א ע ״ ג דהך חדא לא חזיא למנינא הואיל ורועה לענין הרבעה חכי נטי
יליף חיה למעשר■ הא
י“™ אורחיה למיזל ה ת ם ואיתויי ס[ הויא כמאן דקאי ה ת ם וקרינא ביה מונה וכ״ש ד׳ מכאן וה׳ מכאן ואחת באמצע דהך חזיא לצירופא דמניינא  :ליכאלמימרמשום)דמי(
דטעשר תחת תחת
מכפר
ליה בחדיא להני יתיבת
מקדשים נטר וחיה
.
התם נמחק  :יד[ בהו
תורטין  [ 1P :טשטע דאתא ראשית להלק וכו׳ דנן טרםטך ליה  :ט [ 1ומוקי ם'א ואתא■  [ 1• :דטשטע דקאי ליכא בקדשים • ואכתי לכתיב כל מעשר בהטת ואתי בק׳ו טהדש וישן וטה הדש וישן שאין כלאים וה
בוה אין טתעשר םוה על וה כבשים ועוים שהן כלאים ות בוה אינו דין שלא יתעשרו טור ,על ות בקר
אכולהו  :יס[ כדלעיל וסיוע דנן  :יט[ נפקא ליה טראשית  :כ[ ועל רבא ועל רב פפא :
וצאן למה לי כו׳  :האי כבשים ועוים מתעשרים םוה על וה דלהכי אתי וצאן רכל טשטע מון אחד
לטי1ל
ולהכי מייתר  :אלא הכא מי סגיא דלא כתב דנן למעוטי שאר טינין * דאין טחייבין במעשר טן התורה ולאו מייתר הוא לטיטר כל מעשר דנן אחד  :אימא ליערבן ■ בקר בצאן ■ האי בצאן דכתב לאו להכי כתיב
דטעשרין כבשים על העוים אלא לערבן בקר בצאן דטעשרין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר  :לרבא נסי דמפיק וצאן לכל צאן טשמע אית ליה נטי העשירי תן עשירי לבקר ועשירי לצאן  :מצטרף כמלא
דגל בהמת רועה־ כלוטר כל אותן בחסות של אדם אחד שרועות בשדה אחד כשיעור שרנל בהמה הולכת ורועה ורועה אחד יכול לשומרן טצטרפין להתעשר ביחד דהוי עדר אחר  :ט״ו טיל • דקים להו לרבנן דטפי לא
אולא רנל נהמה וכולן שעומדות בתוך ט׳ו טיל מצטרפות  :היו לו ב׳ עדרים ונין אלו לאלו ל'ב טיל אין טצטרפין  :היה לו עדר באמצע אלו ל׳ב מביא ומעשרן כולן עד אותו עדר שבאמצע שהדי עכשיו אין בין
עדר לעדר ט׳ו טיל אבל החיצונים אין יכול להביא אלו לאלו שהרי יש ביניהם יותר טט׳ו טיל  :הירדן ]טפסיק[ אין מצטרפין למעשר אחד :על ידי טונה רועה • כלומר דההוא צאן דרועה אחד יכול לשמור ולמנות הוי
עדר ומצטרף למעשר אחד לטנין דהיינו טעשר  :וקים לוד כו׳■ ותעברנה כלשון כל אשר יעבור דכתיב נני טעשר  :משום הכי רן 1גי שלשים ושתים משום דקא בעי למיתנא סיפא היו לו באמצע אותן ל׳ב אבל
בעדר אחד טפי טט״ו אין טצטרפין :וכמה י בהמה ליהוו באותן ל׳ב מיל דכי חוו לו באטצע דמצטרף  :אמר דבחט ש מכאן וו ט ש מכאן וחטש באמצע • דמני הטש חויין לאיצטרופי להכא ולהכאדכי אויל
תע ה
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מעשר בהמה פרק תשיעי

ב טרו ת

נה

עין ס שפט
נר מצוו־ו

מכפר טוחני לכפר חנניה שנים ושלשים מיצין וציפורי מצרפחן באמצע:
א מ ר קרא יג[ יגבול אופו לפאת קו מ ה • בג ט ל בנימין כתיב ב ס׳ יא א מיי' סי .מהלכויד
הרגמהשמואל אליבא דרג • ו ה א דקחני א ח ח באמצע לאו ארישא
נכוחת הלכה ג ;
התם
יהושע)ייו( ולא כמו שכתוב בספרים יד[
קאי ואיירי בחמש אלא מ ו ן שיש לו חשע מכאן ו ע׳ מכאן כו׳נזלשמואל•
ו א מ ר קרא זאת תהיה לכם ה א ק לגבולותיה סביב • בפ׳ ואלה מס עי יב ב רדי׳ ס׳ג מסל׳
ולא בעי דתיהוי אמצעית חזייא לצירון! המנין אפילו רועה יש לו דירה
טומאת מת הלכה
כתיב מ י קרא וקראי של מו[ מעלה ותאר הגבול ועלה הגבול כתיב
יד :
באמצט ואין לו שום בהמה ד[ לצרפן  :תורה אור
בספר יהושע )שם( שז[ כל חילוק כל
ואפילו כליושל רומה • מונחין באותו
שבט ושבט ואשמועינן האי קרא ואלה יג ג מיי׳ ס׳ט מהלכות
מיתיבי היה לו חמ ש בכפר חנניה וחמש
נדרים הלכה יס טור
כפר מצרפן הואיל וסופו ו רו ע ה למיזל
ולא
חו
א
ישראל
ארץ
ל
ט
ג
וכל
מסעי
התם ומשקליה וקרינןביה מונה :ד ק רי בכפר עותני אין מצטרפות עד שיהא לו אחת
וש׳ע י׳ד תימן דו
העיף כס ;
כמו שפי׳ הקונטרס ולאחר שמנאן
בציפורי תיובתא דרב *תרגמה שמואל
ליה ואשי• ולאמיצעריך רועה מיזל
עשאה ארץ אחת ו מ ש מע ושניהם
א א ב א דרב "כגון שהיו ת שע מכאן ותשע
התם ולא קרינא ביה מונ ה :דלא
כתובים במקום אחו■ ואיט כן .ו ה אי
מכאן ואחת באמצע דההיא חזיא להכא
מיקרגן־ שאיןיסלין לילך זו אצל זו
כתיב באורייתא והאי כתיב בנביאים:
לא הבהמות ולא ה[רועה:אגמילאוש• וחזיאלהכא א מ ר ר ב פ פ א ול שמואל אפילו
מ ע ב ר לירון ירחו קו מ ה מזרחה
קונעריד״ש שני אפרכיות ובמלכות רועד .מצרפן ואפילו כליו של רועד .מצרפן
יז[ כתיב מ ה יריחו ארץ
א ח ת :נמר ממורי־ שני אבטילאות
בעי רב אשי כלבא דרועה מאי כיון דקרי
כו׳ • וא״ת אי מירון יריחו קוריש
אין מצטרפות אע״ג וס מוכו ת זו לזו
ואיתקוש זה כתיב בכמה מקומות וי״ל
ליד .ואתילא מצטרפי אודל ט א זימניןדלא
במיל אחד :כמקוסשיששסגשרדמי•
דווקא מייתי האי קרא וכתיב באלה
אתי ומצטרך איהו למיזלא1ואתייד .תיקו:
ו ה א אין שם נהר וקתני וחוצה לארץ
מ ס עי לאחר שמנה תחומי ארץ ישראל
ר״מ אומר הירדן מפסיק למעשר בד .מה:
י״י• וא׳׳י ]ואפילו[ כולן עומדות בתוך מיל
וכתיב )שם( ויצו משה וגו׳ ע ו שני
אלא שזו בארץ וזו בח״ל אין מצטרפין :א״ר אמי לא שנו אלא שאין שם גשר אבל
המטות וחצי המ טה לקחו נחלתם
והירדן עגולאושו •בספר יהושע)יח( יש שם גשר גשר מצרפן אלמא מ שוסדלא
מעבר לירון ירחו קו מ ה מזרחה
בגבול ו[ א חו מן  pבטים  :אלא
מילןבן הוא מיתיבי היו לו בשני עברי הירק
ו מ ש מ ע וי ר ק הו ה מעיקר ארץ ישראל
מעשה יכל  Pוכ תיב בנחלת מ ב ט י ם
אילך ואילך או ב שני אבטילאות כגון של
ולא בכלל גבול שני המטות כמו שיריחו
ותאר הגבול ה״נ וכל שבט ושבט גבול
נמר ונטורי אין טצטרפין ואין צריך לומר
י ר ק אלא
יס[ לאו בכלל גבולם :
בפני עצמו ואם יש לו בנחלת שבט זה
מבית ירחו ולמטה■ פירש ’ בקונטרס
חוצה לארץ וארץ וד.א תצר .לארץ וארץ
ובנחלת שבט זה )ובנחלת שבט זה(
אבל מה ומשיך למעלה מיריחו לאו
כמקום שיש גשר דמי וקתני לא מצטרפין
אין מצטרפין ואפילו בתוך ששה עשר
ירון הוא וב טל חשיבותיה שמתערב
אל א א״ר חיי אבר אב א אמר רבי יוחנן היינו
מיל א״כ אמאי נ ק ט חוצה לארץ וארץ :
בימים גחלי ם וקשה לפירושו ו א ם
אותו
יגבול
״והירדן
קרא
דאמר
דר״מ
שמנאןיה,שעטעמיד.
זאש שהיה לכם וגר • לאחרי
למעלה בטל חשיבותו לפי שמתערב
סלן ״[ע שאוה ארץ א ח ת :א ס־ כ תי ב ’ ״ לפאת קדמה הכתוב עשאו גבול בפגי עצמו
א״כ למטה נמי שהרי כבר נ ת ער ב
בקרא זאת תהיה לכם האיז  « 5אל א מע תד .״ותאר הגבול ועלה הגבול הכי
בימים למעלה וי״ל אע״פ שנתערב

:שאני

אין

רש׳א f n

דש׳א מ׳ז

מ גטלותיה וארץ חשי^ ״ י ילא גמי הכ תוב עשאו גבול בפני עצמו שאגי
^^”ינממרהתם דאמר רן א ״זאת תהיה לכם הארץ
rn״
>ילגבולותיה ס ^ בני לי ,ארץ
אחד היא אי הכי ירדן נמי ארץ ולא ירדן
חשוב ־אלץ כנען ולא יפסיק אי ־
לא
ב שלמא לר׳ חייא בר אבא היינו דקתני ירדן
מביש יריהו ולמעה־אבלכל מה ומשיך
למעלה מיריחו לא י רון הוא ו ב טל
אלא לרבי אמי לי תנינ ת לכולדד נד.רות)א(
חשיבותו שמתערב בימים איילים =שם לגקשיא)לימא( כתנאי ״כי אתם עוברים את
לנודר• ו ה ט ו ר  pהירדן יהא ייי חי הירדן ארצה כנען ארצד .ארץ כנעןולא הירדן
י
י י
שמעון
בתירה ר׳
לשחות מיריחו ולמעלה :מדן• שם ארץ יכנען דברי ר׳ יהודה בן

מ קו ם :אשו!

• מווקיא ו שמא י רון

 wmלה :מפ־י־פמ״ש•  Tn'p,>4J56אומר הר הוא אומר ״מעבר אידן

]נדיים ל־ וש־נ[
]ב״ג עד :וע׳ש[

]מגילה ו[.

רבינו גרשום

למעלה בימים יכול להיות שלמטה יוצא
מן *המים והולך בלא תערובת צ׳ל הימים
כוקא מר בסמוך שמהלך בימי :של
סבכי ובימה של טבריא ובימה של
סדום והולך ונופל לים הגדול משמע
וניכר כשיוצא מכל אותם הימים
והולך ונופל בים הגדול וכדאמרינן הגהות הב״ח
נמי בב״ר בפ׳ בראשית והדין י רונ א )א( נסרא ליתגינהו
לכולהו נהרות ולר׳ חייא
מהלך גו ימא ו מ ל ח א ולא מ תערב נר אנא נמי לימא
ומיהו קשה לפירוש הקונט׳ יט[ והמ״ל כתנאי כצ׳ל ותינת קשיא
נמחק ) :ב( שם אף
בטל חשיבותו למטה מיריחו יותר ירדן ארן כנען קשיא
אמר רנה :
מלמעלה ו א מ ת הוא שלמטה מיריחו
מתרחב יושר והולך לים המלח וגבול
למטת מ טה בנימין הוה בין בני
יהווה ובין בני יוסך כוכתיב ביהושע
)יח( ויהווה היה עומד מ ע ב של ארץ
ישראל ובני יוסך מצפון ובנימין
באמצע וגבול יהוו ה היה מחזיק כל

מון אשי :וכרושישדירדנא• עיקרו ירחו קדמד .מזרחד .מד .ירחו ארץ כנען אף
של ירון:זכרושא דדסא• עיקר הו ם ירדן ארץ כנ ען)נ( אמר רבב״ח א״ר יוחנן אין
הוי כ בו :סעמא• באהל  :גרביעיש• ירדן אלא מבית י ר ת ולמטה למאי הלכתא
בתורת דם המת  :לאששינא ממימי
אילימא לנודר *ר.לך אחר לשון בגי אדם
פרש-מים הנקראים פרת קאמר והלך
וכל היכא דקרו ליה ירדן איתסר ליה אלא
תו
אחר לשוןבנ״א ו או ם ה טו ר אין ו ע
למעשר בד.מד .תניא נמי הכי *ירק יוצא
אלא אחרשם שהוא רגיללקרות לאותו
ממערת פמיים ומד.לך בימה של סיבכי
'יון
ים המלס
מקום  :גלשנשרוש ־ שבעולם למטה
F>1
ובימד .של טבריא ובימד .של סדום וד.ולך
יא[ חוץמג׳ נהרות חדקל ופישוןוגיחון
שכל הנהרות שבעולם באים יב[ משם :ונופל לים הגדול ואין ירדן אלא מבית ירית
נ׳א יונתן
ולמטה א״ר חייא בר אבא א״ר *יוחנן למה
עינתא
שבט יסודם שגט ננימין שגט יוסף
נקרא שמו ירדן שיורד מדן א״ל ר׳ אבא לרב אשי אחון מד.חם מתניתו לה
אנן מר.כא מחנינן לה ״ויקראו לו ללשם דן בשם דן אביהם *וא״ר י צ ח ק ל>צןי£יהו» 1אורך א״י ממזרח למערב וים המלח
היה עומד ליהודה בכל מזרחו ובמקום
זופמיים ותניא נ[ יוצא ירדן ממערת פמיים א מ ר רב כ ד.נ א ץ ^ ף ן ^  ,ך ן ך  ,ך ך ^ ^
שהיה כלה הירדן *טפל לתוכו שם כלה וטפל צ׳ק
ליד.
ג[ממערתפמיים היכא דאמר לא שתינא מים ממערת פמייס איתסר
מזרחו של יהווה לצו צפון כוכתיב
יכבד
בכוליה ירדנא זכרותא דדמא כבד א כדרבי יצחק דאמר רבי יצחק “
ביהושע )טו( גבי תחום בני י הוו ה
™ הירדן שיטח
וגבול קו מ ה ים המלח ע ו ’י
שנימוח מטמא ברביעית זכרותא דמיא פרת דאמר רב יד.ורד .אמר
קצה
'הנודר ממימי פרת אסור בכל מימות שבעולם חיכי דמי אילימא דאמר
והירק היה גבול מזרחו של בנימין א[ לטיול לאתוייה :
כוכתי ב בסוף כ[ ו הי רק יגבול אוהו כ[ ותניא ירדן יוצא ;
לא שתינא ממימי דפרת מי פרח הוא דלא שתינא הא מנהראאחרינא
ג[ דירדנא מערת אות
לפאת קו מ ה וכשמנה גבול צפוני של ט׳ נטחק  :ד[ בהמה
שתינא אלא דאמר לא שתינא ממים דאתו מפרת דאמר רב יהודה אמר
בנימין ממזרח למערב כתיב כא[ להם טצרפין חם׳ד  :ה[ ולא
רב כל הנדדות למטר .מ של ש נחרות וג׳ נהרות למטר .מפרת והאיכא
הרועה הס״ר :ו[ בנבול
גבול צפון מן הי ר ק ועלה הגבול בניטין הט׳ד ותיבות
עינתא
אחד סן ה ש ב ט י ם

רועה גני הא דבאטגע
שלפא עייניה ט׳ו טיל
להנא ופ״ז טיל להכא
יטצטרפי דקרינן כיה
טונה דטצי היי להבא
ולהכא  :ציפורי עוטרת
בין כפר הנניה וכפר
עותני ובין שלשתן לא
הוי אלא ל״ב טיל :
אל כפ ף ירחו ועלה בהר ימה פי׳
תיוכתא דרב דאטר
הטש בעינן באטצע כי
מצפון ועלה משס אל ה מ ערב אל עב ר ירון ומושך החוט
מן הי ר .ק שבמזרח מתחיל המיצר ועלה אל עב ר כח.ף יריחו
.
היכי דליהיי לאיצפרף ^( מצו גבול הצפוני שלהם .
להכא ולהבא  :ת תטא בצפוט של יריחו נמצאת יריחו לפנים מן החוט בחלק בנימין וחוזר ומונה גבול מערב מצפון לדרוס ואח״כ גבול ורומית מ מערב למזרח ובסוף
שטואל כו' ׳ ואחד גבול ורומית לצו מזרח כתיב והיו תוצאות הגבול אל לשון ים המלח צפונה אל קצה הירדן נגבה זה גבול נג ב פירוש צפונה של לשון שכל
באטצע■ דההיא הדא
חייא לאיצפרף הכא » [ הי ס בגבול יהווה הרי כל המקראות מוכיחות שהירדן היה הולך מצפון לו ח ם ונופל בים המלח בסוף גבול בנימין לצו ו ח ס ויריחו

נטחק  :ז[ כל חיכא
דכתיב כו׳ הנבול ועלה
הגבול ה'נ:מ[ כולןעשאן
ראח
דירד)[ ’ :ליתני בטתני׳
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ואפילו כלע * כלומר
לאתיטאדנ^יד^יבה^״ ונראה לפרש ו מ ק ר א קא וריש ואין קרוי כג[ לירון אלא מבית יריחו ולמטה ו ק ר א והירק יג טל אותו משחעי מבית י רי ח ולמטה  :י נ [ ב אי ם םו ע ה ם׳ ד ;
יג[ קרא והירדן ינבול:
באשצע טצטדף א «8ן.ן *(מי 5ן ,• j
>ד[ בספרים לפאת ים
י
'
באמצע םצרפי w n 1פצי הוי הכא והנא • וכליו דכי אתא לאיתוי׳ כליו דקאי באמצע שלטא עיניה הנ א הס׳ד  :מו[ של ועלה הנמל ותאר ובו׳ ואות ט׳ נמחק  :טז[ יהושע על חילוק נבול כל שבם  [.' :תיבת
והבא • פלבא דרועה • פאי באמצע מי מצרס אי לא  :ביון דקרי ליה לכלנא אתי לגביה ולא םצטרך כתיב נמחק :יס[ שידחו אינה )לאו( בכלל ’ :ט[ הקונטרס דט׳ ם תיבת דהט׳ל נמחק  :כ[ בסוף פרשת בנימין:
כא[ כתיב ווה לחם  :בג[ רצם ם'א הלשון  [ » :קתי יידן אות ל׳ נמחק ;
רועל! 'לטיול לנביח לאיחויי דלא אזיל התם לאמצע ולא שליט עיניה להכא והבא לא מצרפן או דלמא כו׳ :
אף
אלמא • דהאי דקאטר ירדן מפסיק משום ^ א מיקרבן הוא כשאי; שם גשר דלא מצו הני לטיקרב ^וני :
אבלטאות ־ ברכימנדולים • דכםר,ום שיש שם גשר דמי ־ דאין שם מים ביניהם ומצו לטיול חני להני ולא מיצטרף  :עשאו גבול בפני עצמו ־ וטפסיק הכי נבזי ראם יש לו בהמות בגבול של ב׳ שבטי  0דלא טיצמרפי :
^ א׳י נבול אחד היא •’ וטיצטרפי • אי הבי ירדן נטי • מא׳י היא ולא יפסיק  :בשלמא לר׳ חייא דאמר משום דירדן איקרי נבול ירינו דקתני הירדן מפמיק אלא לר׳ אמי דאמר משום דלא מיקדבן הוא ליתני בל נהר סתם
טפסיס • אילימא לטדר • שלא ישתה'מן הירדן  :וכל הירא דקרו ליה ירדן • בין למטה בין למעלה ליתסר ; אלא למעשר בהמה • להפסיק רלא טפסיק אלא דמביח יריחו ולמטה  :זכרותיה • עיקרו של ירדן שמשם נדל היינו
ממערת’ פטייס  :מטמא ברביעית • כדינו של דם המת  :דנרותא דמיא • עיקרו של בל מיטות של עולם פרת מטנו יוצאי! ושלשה נהרות■ גיחון פישק חדקל  :לטסה מפרת י כלומר דבל מיטות יוצאין ממני  :והא איכא
מיניתא
“

