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יט.
כמאן?^

ֹ !יט. כי האי תנא

דתניא, רבי אליעזר:▀!◊יט.
בכורים מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים, שבחוץ ־ הרי הן כחולין לכל דבריהם, שבפנים ־ הרי הן כהקדש 

לכל דבריהם.

בכורים ־ הנחה מעכבת בהן, קרייה אין מעכבת בהן.רב ששת:▀◊יט.

כמאן?^יט.

ֹ !יט. כי האי תנא

רבי יוסי אומר שלשה דברים משום שלשה זקניםדתניא:[רבי יוסי]▀!◊יט.

רבי ישמעאל:▀!◊יט.
יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה בירושלים ויאכלנו? ודין הוא: בכור טעון הבאת מקום, ומעשר 

שני טעון הבאת מקום, מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף מעשר אינו אלא בפני הביתִ 

מה לבכור ־ שכן טעון מתן דמים ואימורין לגבי מזבח¿!◊יט.

בכורים יוכיחוִ !!◊יט.

מה לבכורים ־ שכן טעונים הנחה¿!◊יט.

!!◊יט.
ת"ל: (דברים ט"ז) ואכלת שם לפני ה' אלהיך וגו', מקיש מעשר לבכור, מה בכור אינו אלא לפני הבית, 

 ֹ אף מעשר אינו אלא לפני הבית

ואם איתא, ליפרוך: מה לבכורים שכן טעונין קרייה והנחה.!◊יט.

נהי דעיכובא ליכא, מצוה מי ליכא? ולימא: מצוה, וליפרוךִ ?רב אשי:¿יט.

אלא אמר רב אשי:!יט.
כיון דאיכא בכורי הגר, דבעי למימר (דברים כ"ו) אשר נשבע ה' לאבותינו ולא מצי אמר, לא ־ פסיקא 

ליה.

וליהדר דינא ותיתי במה הצדִ ¿יט.

משום דאיכא למיפרך: מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח.!יט.

ומאי קסבר?^יט.

אי קסבר: קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא!יט.

אפי' בכור נמיִ ¿יט.

אי קסבר: קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא!יט.

אפילו בכור נמי תבעיִ ¿יט.

רבינא:!◊יט.
לעולם קסבר: קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא, והכא בבכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית וחרב 

הבית ועדיין בשרו קיים, ומקשינן בשרו לדמו, מה דמו במזבח אף בשרו במזבח, ומקיש מעשר לבכור.

וכי דבר הלמד בהקש חוזר ומלמד בהקש?¿◊יט.

מעשר דגן חולין הוא.!◊יט.

יט:
הניחא למאן דאמר: בתר למד אזלינן, אלא למאן דאמר: בתר מלמד אזלינן, מאי איכא למימר?¿◊

דם ובשר חדא מילתא היא.!◊יט:

קדשי קדשים וכו'.▀>יט:

מעשר שני והקדש שלא נפדוִ תנינא חדא זימנא:▀¿◊יט:

רבי יוסי בר חנינא:!◊יט:
סיפא ־ במעשר שני טהור וגברא טהור, וקא אכיל חוץ לחומה, רישא ־ במעשר שני טמא וגברא טמא, 

וקא אכיל ליה בירושלים.
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ומנ"ל דמחייב עליה משום טומאה?^◊יט:

דתניא, ר"ש:▀!◊יט:
(דברים כ"ו) לא בערתי ממנו בטמא ־ בין שאני טמא והוא טהור, בין שאני טהור והוא טמא, והיכן 

מוזהר על אכילה איני יודע.

טומאת הגוף בהדיא כתיב: (ויקרא כ"ב) נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים וגו'¿יט:

אלא טומאת עצמו מנין?¿יט:

!◊יט:
דכתיב: (דברים י"ב) לא תוכל לאכול בשעריך, ולהלן הוא אומר: (דברים ט"ו) בשעריך תאכלנו הטמא 

והטהור

ותניא דבי רבי ישמעאל:▀!◊יט:
אפילו טמא וטהור אוכלין בקערה אחת ואין חוששין, וקאמר רחמנא: היאך טמא דשרי לך גבי טהור 

התם, הכא לא תיכול.

ומנ"ל דבר פדייה הוא?^◊יט:

דאמר ר"א:▀!◊יט:
מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו אפילו בירושלים? ת"ל: (דברים י"ד) כי לא תוכל שאתו, ואין 

שאת אלא אכילה, שנאמר: (בראשית מ"ג) וישא משאות מאת פניו.

מנין למעשר שני טהור שפודין אותו אפילו בפסיעה אחת חוץ לחומה? שנאמר: כי לא תוכל שאתו.רב ביבי א"ר אסי:▀◊יט:

האי מבעי ליה לכדרבי אליעזרִ ¿יט:

א"כ, לימא קרא לא תוכל לאוכלו, מאי שאתו.!יט:

ואימא: כולו להכי הוא דאתאִ ¿יט:

א"כ, לימא קרא לא תוכל ליטלו, מאי שאתו? ש"מ תרתי.!יט:

[רב חנינא ורב הושעיא]^◊יט:
יתיב רב חנינא ורב הושעיא וקא מבעיא להו אפיתחא דירושלים מהו? פשיטא, הוא בחוץ ומשאו בפנים 

־ קלטוהו מחיצות, הוא בפנים ומשאו בחוץ, מהו?

▀!◊יט:
תנא להו ההוא סבא בדבי 

רבי שמעון בן יוחי:
(דברים י"ד) כי ירחק ממך המקום ־ ממילואך.

נקיט ליה בקניא, מאי?בעי רב פפא:^◊יט:

תיקו.▀יט:

ר' אסי אמר ר' יוחנן:▀◊יט:

מעשר שני מאימתי חייבין עליו? משראה פני החומהֹ מ"ט? דאמר קרא: (דברים י"ב) לפני ה' אלהיך 

תאכלנו וכתיב: (דברים י"ב) לא תוכל לאכול בשעריך, כל היכא דקרינן ביה לפני ה' אלהיך תאכלנו ־ 

קרינן ביה לא תוכל לאכול בשעריך, וכל היכא דלא קרינן ביה לפני ה' אלהיך תאכלנו ־ לא קרינן ביה 

לא תוכל לאכול בשעריך.

מיתיבי, רבי יוסי:▀¿◊יט:

כהן שעלתה בידו תאנה של טבל, אמר: תאנה זו תרומתה בעוקצה, מעשר ראשון בצפונה, ומעשר שני 

לדרומה, והיא שנת מעשר שני והוא בירושלים, או מעשר עני והוא בגבולין, אכלה ־ לוקה אחת, וזר 

 ֹ שאכלה ־ לוקה שתים, שאילו בתחלה אכלה אינו לוקה אלא אחת
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