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, סובר רב חסדא שהקרב� האחרו� שנקנה מ� המעות הוא המורה למה נשארו שארית המעות 1

 ולכ- א� הקרב� האחרו� היה חטאת הרי שכל סו� המעות היו מיועדי� לחטאת ומה שנותר דינו
מתברר שסו� המעות , אול� א� הקרב� האחרו� שנקנה הוא לש� שלמי�,  לנדבה!כמותר חטאת 

 . ולכ- מותר� שלמי�!היה מיועד לשלמי� 
ומזמ� שהגיע הגור� אסור מדרבנ� לשחוט , זמני� להפריש בה� למעשר בהמהרבנ� קבעו שלשה  2

ה למעשר "ר, ה למעשר בהמה"רדי� זה אינו קשור לדי� [. ולאכול מבהמות שלא עושרו עד שיעשר
  .]כי לא היו מעשרי� בעירוב של חדש ויש�, בהמה הוא נידו� מה ה� בהמות חדשות ומה ה� ישנות

 .דהיינו חצי החודש,  חצי!ומלשו� פרוסה , "בפרוס" יו� קוד� החג נקרא חמש עשרה 3
 דהיינו חמש עשרה יו� קוד� הפסח הוא ! "בפרוס הפסח"ע שאמר "ברוב פעמי� ג� דעת ר 4

ואילו , אדר' וממילא יהיה בל !ע יתכ� שיהיה חודש אדר מלא "אלא שלר, ט אדר"באותו זמ� של כ
  . לב� עזאי תמיד חודש אדר הוא חסר

 ומשו� ! ,ח סיו�" ואילו לב� עזאי הוא רק בר,"בפרוס העצרת"ע הוא " דלר,ומחלוקת� היא 5
, ולכ� עדי� לקבוע את הגור� מאוחר, כ בי� פסח לשבועות"בזמ� קצר כ ותשנולדשמעטות הבהמות 

בהפרש גדול קוד� החג יש לחוש דא� יעשה את הגור� , כדי שיהיו מספיק בהמות מצויות לחג
  .שישחוט ויאכל הרבה בהמות ולא ישארו לחג

למעשר ה "רש ת התנאי�וב� עזאי לשיטתו שסובר שיש לחוש לשיט, כא� נחלקו בחודש של� 6
ולכ- , מתעשרי� לעצמ�) אות� שנולדו באלול( שהאלולי� ולכ� פסק ב� עזאי !בהמה הוא באלול 

 .זמ� הגור� הוא קוד� אלול
ולכ� קבעו את הגור� בתחילת הזמ� דהיינו , ל דשואלי� ודורשי� בהלכות החג רק שני שבועות"ס 7

  .ט אדר"ניס� ולא בכ' בא
תשרי הוא חג ולכ� לא קבעו ' רק שבא, בתשרי' הוא באה למעשר בהמה "ל שר"ה� לשיטת� דס 8

 . גור�בו


