מדוע ר' עקיבא הפריש ג מעשר שני וג מעשר עני מהאתרוג שלקט בא' שבט?

ת"ק:

ר' יוסי בר יהודה:

אחד כדברי ביתשמאי.

אחד כרב גמליאל.

)שר"ה הוא בא' שבט – ולכ שיי לשנה החדשה(

)שהולכי באתרוג לפי זמ הלקיטה – ולכ שיי לשנה החדשה(

ואחד כדברי ביתהלל.

ואחד כר' אליעזר.

)שר"ה הוא בט"ו בשבט – ולכ שיי לשנה הישנה(

)שהולכי באתרוג לפי זמ החנטה – ולכ שיי לשנה הישנה(

קושיה:
אי להחמיר כ 2דעות )כשיודע כמו מי ההלכה  תוס'(!

קושיה:
נובע מדעה זו שר' עקיבא פסק כבית שמאי!
)כי נחלקו הא ללכת לפי החנטה שהיתה לפני א' שבט או לפי
הלקיטה שהיתה לאחר א' שבט(

תירו:
ר' עקיבא נהג רק כביתהלל,
א הסתפק מה היתה דעת )א' שבט או ט"ו בשבט(.

תירו :1
מדובר באתרוג שחנט לפני ט"ו בשבט של שנה
שעברה ]והלקיטה באופ מקרי היתה בא' שבט[.
תירו :2
לדעת ר' יוסי בר יהודה ,ר' עקיבא לקט את
האתרוג בט"ו בשבט )ולא בא' שבט(.

à"áèéø
ומי עבדינ כבי תרי .פי' אדת"ק מקשינ  ,דס"ד דבעי למימר דר"ע בעי למעבד חדא כב"ש וחדא כב"ה ואע"ג
דסתר אהדדי ,והיינו דפרכינ ליה מהא דתנינ שהעושה כחומרי ב"ש וכחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר והכסיל
בחש הול ,ואוקמינא בעירובי )ז' א'( בתרתי דסתר אהדדי כגו חסרו שדרה וגלגלת לעני טומאה ולעני טריפה
וכדפרש"י ,וה"נ כשאנו דני באתרוג די שניה ודי שלישית תרתי דסתר אהדדי הוא ,ופרקינ דר"ע מספקא ליה
סברא דב"ה ועביד תרתי כי היכא דלעבד כב"ה ממה נפש ,אבל בדרבי יוסי בר יהודה לא חשיב סתר אהדדי דהא
אילו רצה הכתוב אפשר הוא לשניה להיות בשנה אחת שאי האחד הפ חבירו ,ודוק שכ פרש"י ז"ל.
מהדיר :דכש שיש בשנה אחת שתי מעשרות מעשר ראשו ומעשר שני כ אילו רצה הכתוב יתכ שיהיה בשנה אחת מעשר שני
ומעשר עני ...ואילו בר"ע יש סתירה כיו שמחשיב את יו אחד בשבט ג לשנה שניה וג לשנה שלישית וזה לא יתכ שה שני הפכי
אבל בדר' יוסי בר' יהודה אינו מחשיב את היו לשתי שני.

á"ò ãé óã
ליקט אתרוג ערב ט"ו בשבט ,עד שלא תבוא השמש ,וחזר וליקט משתבוא השמש  אי תורמי ומעשרי
מזה על זה ,לפי שאי תורמי ומעשרי לא מ החדש על היש ולא מ היש על החדש.
היתה שלישית נכנסת לרביעית :שלישית  מעשר ראשו ומעשר עני ,רביעית  מעשר ראשו ומעשר שני.

á"ò- à"ò áé óã
ליקט ירק ערב ראש השנה ,עד שלא תבא השמש ,וחזר וליקט משתבא השמש  אי תורמי ומעשרי מזה
על זה ,לפי שאי תורמי ומעשרי לא מ החדש על היש ולא מ היש על החדש.
א היתה שניה נכנסת לשלישית :שניה  מעשר ראשו ומעשר שני ,שלישית  מעשר ראשו ומעשר עני.
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