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בכורות ד נז.
שני שותפי שחלקו ,אחד נטל עשרה טלאי ,ואחד נטל ט' טלאי וכלב ,מה די הטלאי?

אות הטלאי שע הכלב
אות הטלאי שכנגד הכלב

כשהטלה שוה כמו הכלב
מותרי
מותרי חו מאחד

כשהכלב שוה יותר מהטלה
מותרי
אסורי

1

בהמות שיש לה ריעותא דלהל ,הא נכנסי לדיר להתעשר?
כלאי נדמה טרפה
אינ נכנסי
אינ נכנסי

לתנא דברייתא
לר"ש ב"י משו ר"ש

רובע ,נרבע ,מוקצה,
נעבד ,אתנ ומחיר כלב
2
נכנסי
נכנסי

טומטו ואנדרוגינוס
3

נכנסי
אי נכנסי

בהמות שיש לה ריעותא דלהל ,הא נכנסי לדיר להתעשר ,ומדוע?

לר"א בר יהודה איש כפר
ברתותא משו ר' יהושע
לר' עקיבא משו ר' יהושע
4

ביתו
מחוסר זמ
יוצא דופ
נכנס  כשיטתו
נכנס  סבר כר"ש ב
נכנס  סבר כר"ש
6
יהודה שדינו כבכור 5שסגי בעור קיי
דהוי ולד מעליא
אי נכנסי  גמרינ "תחת" "תחת" מקדשי

 1וכגו שהיו העשרה טלאי שכנגדו שוי כל אחד דינר ,ואילו הט' הטלאי שע הכלב שוי כל
אחד דינר פחות מעה ,והכלב שוה דינר וט' מעות ,שנמצא שבכל טלה שכנגד הכלב יש בו מעט
מחליפי הכלב.
 2משו שכל דבר שפסולו גבי קרב משו "משחת"  דהיינו דבר ערוה ועבודה זרה ,כא נכנס
לדיר להתעשר ,משו דכתיב "כי משחת בה מו ב לא ירצו לכ"  מי שיש בו פסול מו
כגו קרב ,דבר ערוה וע"ז פוסל בו ,משא"כ גבי מעשר דכתיב ביה "לא יבקר בי טוב לרע" שאי
המו פוסל בו ג דבר ערוה וע"ז אי פוסל בו ,ונכנס לדיר להתעשר .וא יצא זה הפסול למזבח,
יאכל במומו לבעלי.
 3דה נידוני כספק זכר ספק נקבה ,ובי זכר ובי נקבה חייבי במעשר .אול ר' שמעו חולק
וסובר שה בריה בפני עצמה  וגמרינ "תחת" "תחת" מקדשי למעט אותו.
 4וא שג הוא מודה בלימוד "תחת" "תחת" מקדשי ,דהרי ס"ל שכלאי וטריפה לא נכנסי
לדיר להתעשר ,מ"מ בשלש אלו יש לו טע מיוחד שנתרבו שכ נכנסי להתעשר ,וכדלהל.
 5כמו בכור קדוש בפטר רח  א שהוא עדיי מחוסר זמ ,כ במעשר קדוש לפני זמנו.
 6ר' יהושע אמר במשנתנו שאפי' שחט את אמו ורק העור קיי אי זה יתו ,וכמו שהעיד ר'
ישמעאל ב סתריאל לפני רבי ,שבמקומו מפשיטי את עור הבהמה שמתה בלידתה ומלבישי בו
את הולד ועי"ז הוא מתקיי ,ולכ לא חשיב יתו.
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בכורות ד נז:

לר' עקיבא
לב עזאי
לר' לעזר ור"ש

2

1

מה ה הזמני שה גרונות למעשר בהמה?
א.
בפרוס 2הפסח
בכ"ט אדר
3
בא' ניס

ב.
בפרוס העצרת
בא' סיו
בא' סיו

ג.
בפרוס החג
בכ"ט אב
4
בכ"ט באלול

 1רבנ קבעו שלשה זמני להפריש בה למעשר בהמה ,ומזמ שהגיע הגור אסור מדרבנ לשחוט
ולאכול מבהמות שלא עושרו עד שיעשר] .די זה אינו קשור לדי ר"ה למעשר בהמה ,דר"ה למעשר
בהמה הוא נידו מה ה בהמות חדשות ומה ה ישנות ,כי לא היו מעשרי בעירוב של חדש ויש[.
 2חמש עשרה יו קוד החג נקרא "בפרוס" ,ומלשו פרוסה  חצי ,דהיינו חצי החודש.
 3ס"ל דשואלי ודורשי בהלכות החג רק שני שבועות ,ולכ קבעו את הגור בתחילת הזמ דהיינו
בא' ניס ולא בכ"ט אדר.
 4ה לשיטת דס"ל שר"ה למעשר בהמה הוא בא' בתשרי ,רק שבא' תשרי הוא חג ולכ לא קבעו
בו גור.

