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

מק•גתב צבטצ
הדרשות לחנטה ולקיטה

ריה"ג:ריה"ג: 'שתיזנ לרגךנ ץלסדשנ', מה גורן ויקב גדילין על מי שנה שעברה

ומתעשרין לשעבר, אף הדומים להם,  יצאו ירקות שגדלין 
על מי שנה הבאה, ומתעשרין לשנה הבאה.

ר"ע:ר"ע: גדילין על רוב מים, ומתעשרין לשעבר, אף הדומים להם,

אף כל שגדילין על רוב מים מתעשרין לשנה שעברה,
יצאו ירקות שגדילין על כל מים ומתעשרין לשנה הבאה.
נפק"מ:נפק"מ: בצלים הסריסין ופול המצרי שמנע מהן מים ל' יום 

לפני ר"ה מתעשרין לשעבר, ומותרין בשביעית.

 

שתסק שבשנ ג"צ כתמכן.

כיון שיצאו רוב גשמי שנה מתחילה חנטה.
 

· ת"ר: מעשה בר"ע· ת"ר: מעשה בר"ע שליקט אתרוג באחד בשבט, 
  ונהג בו שני מעשרות,- כב"ש- כב"ש- שבא' בשבט ר''ה, 

.                             וכב"ה-וכב"ה- שבט''ו בשבט ר''ה.
  ריב"י:  ריב"י: נהג בו מנהג ר"ג ור"א.

דר"גדר"ג:: אתרוג שוה לאילן -לערלה, רבעי, ושביעית.

.           ולירק -שבשעת לקיטתו עישורו,
ר"א:ר"א: אתרוג שוה לאילן לכל דבר. [חנטה]

והך          דאין עושין כחומרי שניהם דהלכה כב"ה,
ואי רוצה כדברי ב"ש עושה, [קודם בת קול]

מקולי ב"ש ומקולי ב"ה - רשע,
מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה - 'ץצןיסמ שףבנ צץמנ'.

-ששר"ער"ע  הסתפק בדעת ב''ה, אם בא' או בט''ו בשבט.
 

והוקשה לריב"י:והוקשה לריב"י: שנהג כר"ג ור"א, האם כב''ש נהג?

א. ר"חא. ר"ח:: מיירי באתרוג שחנטו קודם ט"ו בשבט הקודם,

 ונקט א' בשבט- שכך היה המעשה.
ב. רבינא:ב. רבינא:  תני; לא א' בשבט היה, אלא ט"ו בשבט היה,

ולא מנהג ב"ש וב"ה נהג בה, אלא מנהג ר"ג ור"א,

 

רבר"ה:רבר"ה: לר"גלר"ג אתרוג אחר לקיטתו עישורו כירק - ר"ה שלו תשרי.

והוקשה שרשב"א: והוקשה שרשב"א: ליקט אתרוג ערב ט"ו בשבט, קודם שקיעה 

וחזר וליקט אחר שקיעה, אין תורמין ומעשרין מזה על זה,
לפי שאין תורמין ומעשרין מהחדש על הישן, ומהישן על החדש.
שלישית נכנסת לרביעית, שלישית-  מעשר ראשון, ומעשר עני,
.                     רביעית - מעשר ראשון, ומעשר שני.

אלא אפי'אלא אפי'  דאר"גדאר"ג אתרוג אחר לקיטה כירק ר"ה שלו שבט.

ונקט שלישית הנכנסת לרביעית, ולא שניה הנכנסת לשלישית,
אגב אורחיה השמיענו, שקשה לעץ האתרוג משמוש היד,

וכיוון דממשמשין בו כו"ע בשביעית, אינו טוען פירות, עד ג' שנים.
  

· בעא רי"ו מרבי ינאי: אתרוג ר"ה שלו אימתי
א"ל: שבט, ודחודשים ולא דתקופה וכן בשנה מעוברת.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צרתפן צרקפכ גשמ ילכפף וסמיצ גשצ בכ מצקפא הופן תוגמדצ.
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