
דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ נ״ע שְּ

מר•גתב צבטצ
שליש למעשר

התלתן – משתצמח לזרעים, התבואה והזיתים משיביאו שליש.
א. רבי יוסי הגלילי:א. רבי יוסי הגלילי: 'לדו בשט בךס שלץטק בךא צבלעצ שףר ציןץא'.

קרא לשמינית שמיטה, מפני תבואה שהביאה שליש בשביעית 
שנוהגת בשמינית כשמיטה,

ואין לומר:ואין לומר: לא הביא כלל וקרא למצוות שמיטה עד חג הסוכות.

 
ב.ב. 'ץףר צתיסח שהתא צבךצ'. תיסח –קציר,

שהתא צבךצ- תבואה שנקצרה בחג, -הביאה שליש לפני ר"ה,
וקים לרבנןוקים לרבנן אפי' בין שליש למשהו, שכל מדות חכמים כן,

בארבעים סאה - טובל, חסר קורטוב - אינו יכול לטבול בהן.
כביצה - מטמא טומאת אוכלין, חסר שומשום- אינו מטמא.
שלשה על שלשה - מטמא מדרס, חסר נימא - אינו מטמא.

ומוכח כן, ששאלו ר''כ: ומוכח כן, ששאלו ר''כ: מהיכן הקריבו עומר בכניסתן לארץ,

וא"אוא"א שגדל ביד נכרי-  ד'דהסגן' ולא קציר נכרי.

אלא שלא הביא שליש ביד נכרי וקים להו.
ודחי':ודחי': שמא לא הביא כלל,

אבל במקום שהביא בין שליש לרבע לא קים להו
-ד'ץצט טמץ לכ צסגקכ שטבץג מףקב',

ולא יתכן:ולא יתכן: שבחמשה ימים גדלה מתחילתה, כל גידולה.

- אלא ד'תגו השס' כתיב בה.
 

ר"ח הקשה:ר"ח הקשה: דאסיף אינו מיותר לקציר

  ורק כך שמו ד'שתיזנ לרגךנ ץלסדשנ', בפסולת גורן ויקב.
 

ג. כריב"י:ג. כריב"י: 'ץטבא תא צאשץתצ מבמב צבךס', תקרי לשליש. נחשב עשייה

דלגופיא כבר כתיב 'ץפגטא תא צבךצ צבלסךסא ץתןמא לכ צאשץתצ סבכ 
טק צבךצ צאבסטסא'.

 

אורז דוחן פרגין ושומשמין קטניות שהשרישו לפני ר"ה
מתעשרים לשעבר, ומותרין בשביעית.

ואם לאו - אסורין בשביעית, ומתעשרין לשנה הבאה.
דמתוך שנלקטין מעט מעט הלכו אחרי השרשה ובבת אחת הוא.
אילן -אחר חנטה, תבואה וזיתים - אחר שליש, ירק אחר לקיטה,

וכרבנן:וכרבנן: שסברו דאין בילה [לערבו בשוה ולעשרו.]

דלר''ש שזורידלר''ש שזורי:: שיש בילה - יצבור גורנו לתוכו,

 
כפול המצרי , מקצתו השריש לפני ר"ה, ומקצתו אחר ר"ה  

 -אין תורמין ומעשרין מזע"ז, אלא צובר גורנו ומערבו, 
ונמצא תורם ומעשר מחדש על החדש, ומישן על הישן בשווה.

משמואל:משמואל: א. הלכה כר"ש שזורי

ב. אין בילה חוץ מיין ושמן
ג. הכל לפי גמר הפרי

וצריכא:וצריכא:  הלכה ולא מטעם דבילה.

  אין בילה – שלא יקשה למה יכול לעשר,
  גמר פרי- שנגמר אחר ר''ה, ואי מיגמר לחוד הו''א 

אפי' בתבואה וזיתים קמ''ל.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צרתפן צרקפכ גשמ ילכפף וסמיצ עהפד"כ תש''ק דצכ אפגצ פסחק
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