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בכורות ד נח.

א.
ב.
ג.

1

במה נחלקו ר' עקיבא וב עזאי בג' הגרונות דלהל?

אליבא דר' עקיבא
בפרוס הפסח 
דחדש אדר פעמי מלא פעמי חסר
בפרוס עצרת
בפרוס החג

אליבא דב עזאי
בכ"ט אדר 
1
דחדש אדר תמיד חסר
2
בא' סיו  דאל"כ חיישינ שלא יהיו בהמות לחג
3
בכ"ט אב  דס"ל דהאלולי מתעשרי בפנ"ע

בכורות ד נח:
עשה מעשר באופני דלהל  שלא הוציא מהפתח אחד אחד ,מה הדי?

לתנא קמא
לר' יוסי בר' יהודה

לא צבע לעשירי בסקרא ,או שלא מנא
בשבט ,או שמנא רבוצי או עומדי
הרי אלו מעושרי
הרי אלו מעושרי

לא מנה כלל ,אלא נטל
אחד מעשר או עשר ממאה
אי זה מעשר
4
הרי אלו מעושרי

קפ אחד מ הטלאי באופני דלהל חזרה לתו הדיר ,מה הדי?

מה הדי?

קפ אחד מ המנויי שאינו קדוש
6
כול פטורי

5

אחד מ המעושרי שהוא קדוש
כול פטורי ,אול ירעו עד שיסתאבו

7

 1ברוב פעמי ג דעת ר"ע שאמר "בפרוס הפסח"  דהיינו חמש עשרה יו קוד הפסח הוא
באותו זמ של כ"ט אדר ,אלא שלר"ע יתכ שיהיה חודש אדר מלא  וממילא יהיה בל' אדר ,ואילו
לב עזאי תמיד חודש אדר הוא חסר.
 2ומחלוקת היא ,דלר"ע הוא "בפרוס העצרת"  דהיינו ט"ו ימי קוד שבועות ,ואילו לב עזאי
הוא רק בר"ח סיו ,ומשו שמעטות הבהמות שנולדות בזמ קצר כ"כ בי פסח לשבועות ,ולכ
עדי לקבוע את הגור מאוחר ,כדי שיהיו מספיק בהמות מצויות לחג ,דא יעשה את הגור
בהפרש גדול קוד החג יש לחוש שישחוט ויאכל הרבה בהמות ולא ישארו לו לחג.
 3כא נחלקו בחודש של ,וב עזאי לשיטתו שסובר שיש לחוש לשיטת התנאי שר"ה למעשר
בהמה הוא באלול  ולכ פסק ב עזאי שהאלולי )אות שנולדו באלול( מתעשרי לעצמ ,ולכ
זמ הגור הוא קוד אלול .דא היו קובעי בכ"ט באלול כדעת ר"ע ,יש לחוש שמא יעשר ג את
האלולי יחד את) .וע' רש"ש בקושיא למה לא נחוש שמא יערב את האלולי ע המעשר הבא(.
 4ס"ל כעבא אלעזר ב גומל ,שכמו גבי תרומת דג הדי הוא שניטלת במחשבה דכתיב "ונחשב
לכ תרומתכ"  והיא נקראת בש מעשר ,והוקש מעשר בהמה למעשר דג ,להינטל באומד
ובמחשבה.
 5ובאופ שאינו ניכר שלא צבעו בסיקרא או מסבה אחרת שנמחק.
 6דכיו שקפ אחד מ המנויי ,הרי הוא פטור ,וממילא כל התערובת עתה בספק חיוב ,ודרשו
"עשירי ודאי ולא עשירי ספק".
 7ורק במומ יאכלו לבעלי ,משו שיש בה ספק בהמה שקדושה למעשר.

