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מעשר בהמה

פרק תשיעי

בכורות

ממורת השיט

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

מתני׳

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

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

פסחים ו .וש׳ג תוספתא
ומגילה פ׳ג

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

מעשר בהמה

גצ־ק תשיעי

בכו ח ת

נה

לג  kמיי׳ ס׳ז סהל׳
בטרוס הלכה ח ;

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

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

הגהות צ־ק נ״ נ׳א

עין מ שפט
גר נמוד.

ועור 7נמטנמ נו׳ ]נ[ י פ׳ א ס׳ז וני׳ צ׳ק ואמי צל׳א נ׳ ע מהנא לקרמינאה ור׳ס  Wצ׳ל מקיא עפר סעפי  7ר'פ טנר נאה 7נאצול 7מקיפ פמפר נהמה לפננפר  7גן פה פמפר « ׳

לה נ סוש״מ א׳ח סימן
חכע סעיך א :

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

]אלזדנריםנפפחיסט[:

■ —^ 1810י

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

עין מ שפט
נר n i j u
U
סצוה
” ״׳

נכויות
משץ דיג

ל ח ב תיי׳ שם ס״ת

הלכס יד :
לט ג מיי' שם הל׳ נוו :

ם ד מיי׳
הלכה י

שם ס׳׳ו

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

פרק תשיעי

בטחת

כטורת הש׳ש

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

מרעי׳

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

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

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

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

הגהות צ׳ ק

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

רבינו גרשום
ואיתקש מעשי בהטח
לטעשר תז  .דבתיב

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

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

הג הו ת ה ב״ ח

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

»׳ דאסילו צ״י!

צדבול ממשנה צ׳ק

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

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

מעשר בהמה

פרק תשיעי

בכורות

נט

עין מ ש פ ט
נר מ צו ה

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

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

שיעור ח[ ומקשינן להו אהדדי אע״ג

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

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

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

