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ח.
בא' באלול ר"ה למעשר בהמהתמן תנינן רבי מאיר:♦▀◊

באחד בתשריר' אלעזר ור' שמעון:♦▀◊ח.

האלוליים מתעשרין בפני עצמןבן עזאי:♦▀◊ח.

טעמא דר"מ עד כאן הן מתמצות לילך מן הישנות מכאן ואילך הן מתחילות לילד מן החדשותרבי חונה:▀ח.

▀ח.
ר' יוסה בר רבי בון בשם 

רב חונה:

טעמא דר"א ור"ש לבשו כרים הצאן אלו הבכירות ועמקים יעטפו בר אלו האפילות יתרועעו אף ישירו אלו 

ואלו נכנסים לדיר להתעשר

בן עזאי:▀◊ח.
הואיל ואלו אומרים כך ואלו אומרים כך יהו האלוליים מתעשרין בפני עצמן הא כיצד נולד לו בה' באב וה' 

באלול וה' בתשרי אין מצטרפין נולד לו בה' בתשרי וה' באב הרי אלו מצטרפין

ובן עזאי מכריע על דברי תלמידיו אתא¿ח.

!◊ח.
ר' ירמיה ור' מיישא בשם 

ר' שמואל בר רב יצחק:
שכן נחלקו עליה אבות העולם

ומאן נינהו אבות העולם^ח.

!◊ח.
תנא ר' יונה קומי ר' 

ירמיה:
ר' ישמעאל ור"ע

▀◊ח.
זאת אומרת בן עזאי חבר ותלמיד הוה דר"ע, אין תימר רביה אית בר נש אמר לרביה הואיל ואלו אמרו כך 

ואלו אמרו כך?

▀◊ח.
רבי אבון בשם ר' שמואל 

בר רב יצחק:
שמע לה מן הדא: אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין

▀◊ח.
זאת אומרת בן עזאי חבר ותלמיד הוה לר"ע, אין תימר רביה אית בר נש אמר לרביה אלא שבאת לחלוק 

עלינו את השווין?

תמן תנינן▀◊ח.
כל הנולדין מאחד מתשרי עד כ"ט באלול הרי אלו מצטרפין חמשה לפני ראש השנה וה' לאחר ראש השנה 

אין מצטרפין ה' לפני הגורן וה' לאחר הגורן הרי אלו מצטרפין

הדא אומרת מעשר בהמה לא עשו אותו לא כחנט ולא כשלישרבי יוסה:♦▀◊ח.

אין תימר כחנט ליתני כל המעוברים מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול▀▀ח.

אין תימר כשליש ליתני כל הנולדים עד עשרים ושנים באלול▀▀ח.

♦▀◊ח.
רבי שמאי בשם רבי ביבי 

ברבי חייא:
כשליש עשו אותו כרבי שמעון

מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשרדאמר רבי שמעון▀▀◊ח.

^ח.
קם רבי מנא עם רבי 

שמאי א"ל:
את אמרת הדא מילתא

איןאמר ליה:[רבי שמאי]!ח.

אמר ליה:[רבי מנא]¿◊ח.
הא תמן תנינן: בן עזאי אומר האלוליים מתעשרין לעצמן, לא אפילו נולד עד עשרים ותשעה באלול, אית 

לך מימר בן עזאי כרבי שמעון ולא כרבנן?

[רבי מנא]!◊ח.
אלא כמה דאת אמר על דבן עזאי מניחן לשנה הבאה והן מתעשרין עם בני אלולים כן את אמר על דרבנן 

מניחן לשנה הבאה והן מתעשרין עם בני שנתן.

זאת אומרת ימים שהבכור מחוסר זמן בהן עולה לו לתוך שנתורבי חייא:▀◊ח.

שמע לה מן הדא כל הבכור אשר יולד וגו' הזכר תקדיש הא כיצד משעת לידתו את מונה לו שנה:רבי מנא אמר ר' יונה אבא:▀◊ח.

ח.
מ

 בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה וכתוב עליהן אל"ף בי"ת גימ"ל[ת"ק]♦▀

יונית כתוב עליהן אלפ"א בית"א גמ"ארבי ישמעאל:♦▀ח.

▀ח.

אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע שמא יעני ויאמרו מעון 

הלשכה העני או שמא יעשיר ויאמר מתרומת הלשכה העשיר שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא 

צריך לצאת ידי המקום שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם:

ח.
ג

מפנין אפילו ד' וחמש קופותתמן תנינן:▀◊

^◊ח.
ר' זעירא שאל את רבי 

יאשיה:
כמה היא שיעורן של קופות

ח:
נלמוד סתום מן המפורשאמר ליה:[רבי ישעיה]!
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בשלש קופות של שלש שלש סאין שהן תשעה סאין שהן עשרים ושבע סאין תורמין את הלשכהדתניא:▀!◊ח:

וכתוב עליהן אל"ף בי"ת גימ"ל▀>ח:

מפני מה כתוב עליהן א' ב' ג'^ח:

לומר מסתפק מן הראשונה קודם לשנייה ומן השנייה קודם לשלישית!◊ח:

המוציא יין כדי מזיגת הכוסתמן תנינן:▀◊ח:

^ח:
רבי זעירא שאל את רבי 

יאישה:
כמה שיעורן של כוס

נלמד סתום מן המפורשאמר ליה:[רבי ישעיה]!ח:

ארבע כוסות שאמרו ישנן רביעית של יין האיטלקיתני ר' חייא:♦▀!◊ח:

טיטרטון ורביערבי אבין:♦▀!◊ח:

מהו לשתותן בכרך אחד^ח:

▀!◊ח:
מדאמר רבי מנא אמר רבי 

יוסי הלל :
אם שמען בבית הכנסת יצא

הדא אמרה אם שתאן בכרך אחד יצא!◊ח:

מהו לשתותן בפיסקין^ח:

כלום אמרו שישתה לא כדי שישתה ולא שישתכר אם שתה בפיסקן אף הוא אינו משתכר!◊ח:

מהו לצאת ביין של שביעית^ח:

יוצאין ביין של שביעיתתני רב אושעיא:▀!◊ח:

מהו לצאת בקונדיטין^ח:

קונדיטין כייןמדתני בר קפרא:▀!◊ח:

הדא אמרה יוצאין ביין קונדיטין!ח:

מהו לצאת ביין מזוגין^ח:

ארבעה כוסות שאמרו יוצאין בהן בין חיין ובין מזוגין ובלבד שיהא בהן טעם ומראה ייןמדתני רב חייא:▀!◊ח:

מצוה לצאת ביין אדם שנאמר אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכוס עינו וגו'רבי ירמיה:▀◊ח:

מבושל כמתובלתאני:▀◊ח:

מהו לצאת ביין מבושל^ח:

יוצאין ביין מבושלרבי יונה!◊ח:

רבי יונה לטעמיה דרבי יונה כד הוה שתי ארבע כסי דפסחא הוה חזיק רישא עד חגאО◊ח:

О◊ח:

חמיתיה חדא מטרוניתא אפוי נהירין אמרה סבא סבא חדא מהני תלת מילין אית בך או דשתוי חמרא את או 

דמלוי בריבית את או דמגדל חזירי את א"ל תיפח רוחא דההיא איתתא דחדא מאלין תלת מילא לית בי אלא 

אולפני שכיח לי דהכין כתיב חכמת אדם תאיר פניו

О◊ח:
ר' אבהו אתי לטיבריא חמוניה תלמידוי דר' יוחנן אפוי נהורין אמרון תלמידים לרבי יוחנן אשכח רבי אבהו 

סימא

^Оח:
אתא לגביה א"ל:[רבי 

יוחנן]
מאי אורייתא חדתא שמעת

תוספתא עתיקאא"ל:[ר' אבהו]!Оח:

קרא עליה חכמת אדם תאיר פניו[רבי יוחנן]▀О◊ח:
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לוגא דאורייתא תמונתא עתיקא דמורייסא דציפורירבי חגין:▀◊ח:

וחכמנא לה דבית רבי ינאי הוה מכילין בה דבשרבי יונה:Оח:
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