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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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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
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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
“

9יץ פשסט
נר מצור.
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בכורות

מסורת דמז״ם

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

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

טסורת ה ש״ם

מעשר בהמה פרק תשיעי

בכורות

נו

עין
גר מצוד•

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

דאמר מחוסר זמן נכנ םס לדיר להתע שר

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

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

דמבריך מכיפיה א״כ ג ס כל הנהרות
והרי הוא כבכור מה בכור קדוש ׳לפני זמנו וקרב ’לאחר זמנו ^אף
נמי לפעמים מבריך ומאי ס הד א דנ הר שיטה מקובצת
פ ר ת אין זה עדו ת והקשה ר״ת לשמואל א[ אף שורך אינו כלקוח;
קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו תני תנ א קמיה דרב
מחוסר זמן .
לבכור דליתיה
ג[
,
שר
להתע
ר
ד
ל
שנכנס
איזהו אתנן
הימנה
ולקחו
וחזר
ה
ל
שנתנו
כל
דאמר חין ה מים מטהרין בזוחלין אלא בעשיר : .ג[ בנך מחויב
]פרת[ביומי תשרי בלבד ולרב ולאבוה ואינו בא  :ד[ היא
והא איפסיל ליה )ג( בלוקח אי שתמיטתיה הא דאמר רבי אסיי א מר רבי
דתניא ר׳ שטעון P
יוחנן לקח ע שרה עוברין במעי אמן כולם נכנסין לדיר להתע שר
דשמואלקשיא להו ה א ד ת ק ב מ ס׳ פ רה יחודד .אומר משום ר׳ש
)פ״חמ״י( ומייתי עז[ בסנהדרין ריט מחוסר :ה[ ועוד דברות
ותיע שרה
פ״ק )דף ה (:מי קרמיון ומי פיג ה; 55״ ״  , " 0 7ן ^ י ^ ״
פסולין למי ח טאת מפני ש הן ] כו׳ [ מי *תערובת ה א ל>^ הכי כשרים ולא פסלינן ל ט שמא יש ר ט הנוטפין על הזוחליןוהוו להו גשמים פ והליל^י .נו?1ח לי :
רובא וי״ל דאינ ש סברי ד הני ד׳ נהרות מדליין דא״י ג בו הה מכל הארצות ואין נשארין שם מי גשמים ועוד הקשה לרב ו ל א ב ו ה י ^ י ״ ו א ל ^ ט ז ^ ד י ם ם ^ ?' ^
דר׳ם דאמר י
ולשמואל דאמרי אין ה מים מטהרין בזוחלין אלא פ ר ת ביומי תשרי בלבד ב מ ה מטהרין מצורעים וב מה מקדשין מי ח ט א ת ב ע ר ב פ ס ח דאמרי׳ ברייתא ^ ־
בפסחים )דף צ•( דיש סבילה לזב ב ע ר ב פ ס ח והזאה היאך יח[ היה על האנשים שעשו פ ס ח שני ועל כל ט מ אי ם שלמתי מדב ר מי שאלואלצפן י[ ט״ם טסייעינן ;
יא[ שייך לטימר למת
והלא שו רחוקים מ פ ר ת יע[ ומיהו לפי מ ה שפירש דהנך ד׳נ ה רו ת מ ד ליין לא קשה מטבילת זבין ומצורעים ב ע ר ב פ ס ח אבל מקדוש מי פו׳ סרת • נליון לוי
ח ט א ת קשה דפסולים למי ח ט א ת וממישאלואלצפן ותירץ דשמא נהרות וציטרייתא דמידליין אין גשמים מ ת ע רבין בהן כ[ שהמימי גשמים שזח עיקר שמו ;
יב[ ורבץ ונם מצאנו
מתערבין ויורדי; בתוך הנה רות הנמוכים ונשטפים ו שלכיס לים ואין מתערבין כא[ במרךאות גבוהים וג ס לא ב מי ם המכונסי ם א( ו כ טן בנהרות שבלאנשטיס :יג[ שיורד
שאין :
היוצאים מ מע רו ת ואין מי הגשמים מתערבין ומכונסין שם ת ד ע ה א ד תנן ב מ ס׳ פ ר ה )פ״ח מי״א( באר אחאב ו מ ע ר ת פמייס כשרים וכל טלטעלה
יד[ מלמעלה בדקאטד
ימתין עד שיצהילדב רי ר׳
שכן » [ נהרות ו מ עיי ט ת כ ד ק.תני בסיפא באר שנפל ל ש כ ה חר סי ת או א ד מ ה
צריך נטי התם דאטר :
עקיבא אומר אי ט ■
ישמעאל ר׳ ■
,
.
להמתין א ב צ ב א ר אחאב ו מע ר ת פמייס איצטריכא למיתני דכשרים לפי שירדן יורד מ מ ע ר ת פמיי ס וירדן פסול מפני שיש בו ] מי[ ת ע רו ב ת נוו[דםביראליה דאורחא
בו׳ גם בלא נשגזים
קמ״ל ד מ ע ר ת פ מיי ס אי ט מי ת ע רו ב ת אבל מ [ נהרות כשרות לדברי הכל ו עו ד פי׳ ר״ת דאיכא למימר מן הדין ק מ א ק מא בטל אפילו נטי לפעמים מבריך ומאי
לדברי רב ואבוה דשמואל אלא ד מ ח מ ד מפני מראית העין משוס כד[ גשמים ולפי פירוש אחרון לא קשיא כל הנך דבימי משה דאכתי לא סחדא רבה דפדת אין
גזור ונראה שהם בטלות ברוב שהרי כל הנה רות מחוברין לים הגדול ביותר מעירוב מקוואות ותחלת הנהרות אינם ק ט פ ר ס שזה דרך זח  [(P :וטייתי לה
בםנד.דרין:יז[ שמא ירבו
חיותן ולא ק ט פ ר ס מ חי רן אלא נ( חיותן כה[ מחברן כל זה פי׳ ר״ת בתשובה ואותו ט ע ם דקמא ק מא בטיל לא יתכן לפי מ ה שפי׳ לעיל ב פ ר ק הנוטפין על בו׳ להו טי
הלוקח ב ה מ ה) ד ף כב .ד״ה ימיג( דכל איסור הבטל חוזר וניעור כשחוזר ורבה ע ד כדי שיש בו שיעור לאסור ומיהו יתכן אותו ט ע ם ד מ חו ב ד ס גשמים  :יח[ האיך היא
על תי׳ היה נטחק :
ליס הגדול כו[ דאמרינן בריש מ כו ת) ד ף ד•( דהטובל שם לא עלתה לו טבילה ה ת ם ג( איתנהו בעינייהו אבל ה כא אין ה ט ט פי ם ניכרים וידועים * [Pמפרת וסיוטי תשרי:
בהן שטיטי גשמים :
בלא תערוב ת כלל= ל מ ה בנך אינו בלקות ו מ תנה כו׳ • וא״ת כז[ אין דנין אפשר משאי אפשר כדאמר ר״ ע במנחות פ רק ה תו ד ה) ד ף פב•( כ[ ,
ב ™
^ל כ י ח ו
)יי®
וי״ל ד ה ת ס הוא דבבנין אב יליך פ ס ח דורות מ פ ס ח מ צ ד ם אבל הכא היקשא ר\א ומודה ר״ ע כח[ דאמרינן ב פ׳ ב ט ת
הקישן הכתוב וא״ת והא בההיא כמ[ דתודה נמי מסקינן ט ע מ א דר״א מו עבד ת שי׳זא ע מ דו ת של חדש שוות ביה ומוכח ה ת ם דהיינו נטחק( כו׳^וכגון נחרות
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בעשייה שמקדישן :
הא לא מצי אמדת
דוטיא דבנך בעינן
דא־נו בא על הטא
והני בא־ן על הפא :
אימא תניהו ענין לעולה
ושלמים • דאיתנוע
כעשיה ואינן באין על
הפא  :לא ס׳׳ד דוטיא
דבנך בעינן שאינו בא
בנדד ונדבד .לאפוקי
עולה ושלטים דבאין
^ ™ין ^ ת ^ ש ם
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בנדד ונדבה  :אטד דבא ®’ י®1
הא לא קשיא ההיא )דף צו•( מקשינן ליה אהדדי לכמה ד ב ד ם צ[ מהכא פ ס ח מצרים לפסח דורות וי״לדכיון דצריכא היקישא לשאר דברים לא שייך למימר תדע יהא חנן מ ם׳ :
דדב אם• דאטד קדא
®’ ^  Sאבל^א %באתת
) ’י‘
ל י'
כן תעשה שלא יהא ®®® ®ל ®®״®®® )®’P® Iי® ל®®! ^®®®
לקיח ואיטתי מיעט דאמר דנין אפשר משאי אפשר וליש ליה שיטיא דעל כרחין הקישס ומה י ת ק כאן וי״ל ד( ה א דנע מידנ ה  Wכר׳ אליעזר אי נמי בשרות כו׳ לטיטר דטן
כד[ משום
המתוב לקיח בשעת איצטריכא ליה היקשא דנדה לשאר דברים ומשום הכי לא מוקי לה כר״ע ומיהו קשה מההיא דאין משלשין במכות )ב סוף( )דף ה־( הדין !
י
ולפי פי׳
חרדלית
עשייה כלוטד בזט!
שראוי להקרבד .יש בו דילפי לה מכות ממיתה והיינו אפשר משאו אפשר וגזרה שוה דהת ם צריכה לכמה דכיי ® •
א מ ר ק רא כן תע שה א ס אי ט ענין האחרון  :כה[ חיותן
איסור לקוח אבל כשהן לבכור • תימה דבריש ע ד כמה ל עי ל) ד ף ט ( :דרשינן לענין בכור צא[ כדאמר אמר ק ר א כן תע שה הוסיף לן־ הכתוב עשייה אח ר ת הי׳ טחברן ; כו[ הגדול
ולא דמי לחבית של
עוברין דלית בד.ו עשייה
דלא חזו להקרבה לית בשורך וי״ל ה א דדרשינן ליה בבכור משוס דכתיב בבכור אבל מ אח ר דאפהיה ר ח מנא בלשון עשייה דרשינן ליה למעשר משום צג[ מים שנפלה לים הנדול
ל מ ח עשרה עוברין במעי חמן כו׳ • לאו דוקא דהוא הדין נולדו צג[ כיון דהוי דאטרינן בריש I
בהו איסור דלקות  :דבכור לא שייך קדושת עשייה )קדושה( =
ס[ וא׳ת והא אין ;
איסור לקוח חל על
מחוסר זמן אי נמי נ ק ט במעי אמן צד[ ’ואפילו לרבי שמעון בן יהודה דאמר מחוסר זמן נ כנ ס לדיר להתעשר :
כח[ ר׳ע כדאטר רב
טחוסר זטן • שאם לקחו
זן;ה
א( כגון ונו׳ ממערות אין מי 5׳ק  :ב( הים מחברן נ״ק  :ג( גי׳ ניר ,איתנהו געיטיהז בלא הערובזת כלצ אבצ הנא אין הנוקפין טפרים
ששת בם' בנות כותים :
קודם »' יפים קודם
_
הס׳ר  :ד( צ״ל הנא נעמידנה נמי כו' צ׳ק ;
כא[ בחהיא דד.תודה
שנראה להקרבה אינו
נבנם לריר למתעשר לעולם אע׳נ דלקחו שלא בשעת עשייה  :טחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר • ושעת נפי כו' מועברת שיתו כל עבודות של חדש זח בזח ומוכח  :ל[ דברים נטר טח בין פסח מצרים  :לא[ ב^ר
עש־ייד ,קרינן ביה • הלכך יש בו איפור לקוח  :אף טחוםר זטן קדוש לפני זמן בטעשר וקרב לאחר זמן  :דאטרי' אסר  :לב[ טשום רבבכור לא שייך קדושת עשייה רטרהם קדוש והיינו דקאמר אם אעו
איזהו אתנן שנכנס לדיר להתעשר • דטרבי ליה טתניתין מהכל נכנסין כנון שנתנו לו וחזר ולקחו טמנה * ]ענין[ לבכור דליתיה בעשייה  :לג[ נולדו כל זטן דדזוי • תי' כיון נטחק  :לד[ אמן לומר אפילו לר׳ש ;
א(ובענד .עובדת כוכבים קא טיירי דלא איתחייביה במעשר ודמי כי חזר ולקחו טטנה נלקחו שלא בשעת עשייה
ולית ביה איפור לקירז • הלכך נכנס לדיר להתעשר׳ וכתב לישנא אחרינא כגון שנתן לה עובר פרתו וחזר ולקחו טמנה בעוד שהוא עובר דלא חל עליה איסור לקוחיוטיסתבר בלישנא אחרינא  :ואטאי מוקטינן לר .בחזר ולקחן
ותיעשריה
א( נראה מלשון רגיט שלא היה לסטו הגי׳ 5גמ׳ והא איסשיל ליה בלקוח אשתמימתיה וכו׳ וצ׳ע •

