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נט.
עשירי מאליו הוא קדוש.רבא:▀◊

מנא ליה לרבא הא?^נט.

אין לי אלא שקרא שמו עשירי, לא קרא שמו עשירי מנין ־ ת"ל יהיה קדש ־ מ"מאילימא מהא דתניא:▀!◊נט.

ודלמא: עשירי הוא דלא קרייה, קדש קרייהִ ¿נט.

קרא לתשיעי עשירי, ויצא העשירי ולא דבר, התשיעי נאכל במומו והעשירי מעשר.אלא מהא דתניא:▀!◊נט.

ודלמא שאני התם דאיברר ליה עשירי, אי נמי דאחוי עילויהִ ¿נט.

קרא לתשיעי עשירי, ומת עשירי בדיר, תשיעי נאכל במומו, וכולם פטורין.אלא מהא דתניא:▀!◊נט.

מ"ט כולם פטורין ־ לאו משום דקדש ליה עשירי?!נט.

ודלמא דאיפטרו במנין הראוי?¿נט.

מנין הראוי פוטרִ דהאמר רבא:▀¿◊נט.

קרא לתשיעי עשירי, ונשתייר עשירי בדיר ־ התשיעי נאכל במומו, והעשירי מעשראלא מהא דתניא:▀!◊נט.

ִ והתניא▀¿◊נט. תשיעי חולין

תני תנא קמיה דרב ששת הא מני ־ ר"ש בן יהודה היא!נט.

נט:
◊!▀

דתניא, ר"ש בן יהודה 

אומר משום ר"ש:

אף התשיעי אינו קדוש, אלא א"כ נעקר שם עשירי הימנֹו והדין נותן, ומה אחד עשר שהוא עושה קדושה 

ליקרב ־ אינו קדוש אלא א"כ נעקר שם עשירי הימנו, תשיעי שאין עושה קדושה ליקרב ־ אינו דין שאם 

 ֹ נעקר שם עשירי הימנו ־ אין, אי לא ־ לא

¿◊נט:
היא הנותנת, אחד עשר שהוא עושה קדושה ליקרב ־ אי נעקר שם עשירי הימנו ־ אין, אי לא ־ לאֹ 

תשיעי שאינו עושה קדושה ליקרב ־ אע"ג דלא נעקר שם עשירי הימנֹו

¿◊נט:
אי נמי, אחד עשר ־ דאיברר ליה עשירי, אי נעקר שם עשירי הימנו ־ אין, אי לא ־ לאֹ תשיעי, דאכתי 

לא איברר ליה עשירי ־ ואע"ג דלא נעקר שם עשירי הימנו

תו לא מידי¿◊נט:

מנין הראוי פוטר.רבא:▀◊>נט:

מנא ליה לרבא הא?^נט:

קפץ אחד מן המנויין לתוכן ־ כולן פטוריןאילימא מהא דתנן:▀!◊נט:

מנויין גופייהו דאיפטרו ־ לאו במנין הראוי?!נט:

ודלמא דעשר עלייהוִ ¿נט:

ההיא לא מצית אמרת¿נט:

ִ הא תני:▀¿נט: מן המעושרין לתוכן

ודלמא: מאי מעושרין ־ מעשר דוקא!נט:

דיקא נמי דקתני ירעו.■!נט:

אלא אמר רבא:!◊נט:
אמר קרא (ויקרא כ"ז) יעבור ־ ולא שכבר עבר, מאי לא שכבר עבר? אי דעשר עילוייהו ־ צריכא 

למימר? אלא לאו ־ דאיפטרו להו במנין הראוי, שמע מינה.

תניא כוותיה דרבא:▀■נט:
היו לו עשרה טלאים והכניסן לדיר, ומנה חמשה, ומת אחד מהם, אם מן המנויים מת ־ מונה ומשלים 

עליהם, ואם משאינן מנויים מת ־ מנויים פטורין ושאינן מנויים מצטרפין לגורן אחר.

ואמר רבא:▀◊נט:

היו לו י"ד טלאים, והכניסן לדיר, ויצאו ששה בפתח זה וארבעה בפתח זה, וארבעה נשתיירו שם, אם 

אותן ארבעה בפתח שיצאו בו הששה יצאו ־ נוטל אחד מהם והשאר מצטרפין לגורן אחר, ואם לאו ־ 

ששה פטורין, וארבעה ארבעה מצטרפין לגורן אחר.
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[רבא]▀◊נט:
יצאו ארבעה בפתח זה וששה בפתח זה, ונשתיירו שם ארבעה, אם אותם ארבעה בפתח הששה יצאו ־ 

נוטל מהם אחד והשאר פטורים, ואם לאו ־ ארבעה וששה פטורים, וארבעה מצטרפין לגורן אחר.

[רבא]▀◊נט:
יצאו ארבעה בפתח זה, וארבעה בפתח זה, ונשתיירו שם ששה, אם אותן ששה יצאו בפתח אחד נוטל 

מהם אחד והשאר פטורים, ואם לאו ארבעה ארבעה פטורים, וששה מצטרפין לגורן אחר.

מאי קמ"ל ־ דמנין הראוי פוטר, והאמר רבא חדא זמנאִ ¿נט:

מהו דתימא: ודאי מנין הראוי ־ אמרינן, ספק מנין הראוי דחזי להכא ודחזי להכא לא אמרינן, קמ"ל.!◊נט:

ואמר רבא:▀◊נט:
היו לו חמשה עשר טלאים, לא יאמר אברור עשרה ואכניסם לדיר ואטול מהם אחד והשאר פטורים, אלא 

כונסן לדיר, ומוציא עשרה ונוטל מהם אחד, והשאר מצטרפין לגורן אחר.

תניא נמי הכי:▀■נט:
היו לו חמשה עשר טלאים, לא יאמר אברור עשרה ואטול מהן אחד והשאר פטורים, אלא כונסן לדיר, 

ומוציא עשרה ונוטל מהן אחד, והשאר מצטרפין לגורן אחר.
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