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נד.
אשכחן תירוש ויצהרֹ תירוש ודגן, דגן ודגן מנין?¿

!◊נד.
ק"ו, ומה תירוש ויצהר שאינן כלאים זה בזה ־ אין מתעשרין מזה על זה, תירוש ודגן, דגן ודגן, שהם 

כלאים זה בזה ־ אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה?

ולרבי יאשיה דאמר: עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד[רבי יאשיה]▀¿◊נד.

היכי מייתי לה?¿נד.

!◊נד.
מייתי לה הכי: ומה תירוש ויצהר, שאינן כלאים זה בזה, אפי' על ידי דבר אחר ־ אין מתעשרין מזה על 

זה, תירוש ודגן, דגן ודגן, שהן כלאים זה בזה על ידי דבר אחר ־ אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה?

ושני מינין בעלמא מנלן?¿◊נד.

!◊נד.
הני ־ דרבנן נינהו, וכל דתקינו רבנן ־ כעין דאורייתא תקינו, מה דאורייתא ־ שני מינין אינן מתעשרין 

מזה על זה, דרבנן נמי.

¿◊נד.
רב אבא בר ממל לרב 

אמי:
אלא מעתה, גבי מעשר בהמה דלא כתיב (ויקרא כ"ז) וכל מעשר בקר ומעשר צאן, יתעשרו מזה על זהִ 

נד:
ֹ א"ל:[אביי]!◊ אמר קרא (ויקרא כ"ז) העשירי ־ תן עשירי לזה, ותן עשירי לזה

אי הכי כבשים ועזים נמיִ ¿◊נד:

ֹ !◊נד: וצאן ־ משמע כל צאן אחד

הכא נמי לימא: משמע כל דגן אחדִ ¿◊נד:

(במדבר י"ח) ראשיתםאביי:!◊נד:

ראשיתם.וכן אמר ר' אלעזר:!נד:

רבא:!◊נד:
בלא ראשיתם נמי, משמע כל דגן אחד לא מצית אמרת, בשלמא התם אמרינן וצאן ־ משמע כל צאן אחד, 

דאי סלקא דעתך, כבשים ועזים נמי לכתוב: וכל מעשר ־ בהמה

וכי תימא: אי כתיב כל מעשר בהמה הוי אמינא אפילו חיהִ [רבא]!¿◊נד:

תחת תחת מקדשים גמר!!◊

ואתי בק"ו מחדש וישן!◊

◊!
בקר וצאן למה לי ־ בקר וצאן הוא דאין מתעשרין מזה על זה, אבל כבשים ועזים ־ מתעשרין. אבל הכא 

־ מי סגיא דלא כתיב דגן למעוטי שאר מינין?

¿◊נד:
מתקיף לה רב הונא בריה 

דרב נחמן:
 ִ אימא לערבו לבקר בצאן

!◊נד:
אמר ליה מר זוטרא בריה 

דרב נחמן:
לרבא אית ליה נמי העשירי.

איכא דאמרי: [רבא]!◊נד:
בלא עשירי נמי לא מצית אמרת בקר וצאן מתעשרין מזה על זה, דאיתקש מעשר בהמה למעשר דגן, מה 

מעשר דגן ־ ממין על שאינו מינו לא, אף מעשר בהמה ־ ממין על שאינו מינו לא.

והא רבא הוא דאמר שנה ־ לשנה הקשתיו ולא לדבר אחרִ ¿◊נד:

הדר ביה רבא מההיא!◊נד:

ואיבעית אימא: חדא מיניה רב פפא אמרה.!◊נד:

נד:
מ

מעשר בהמה מצטרף כמלא רגל בהמה רועה.▀

וכמה היא רגל בהמה רועה ־ ט"ז מיל▀נד:

היו בין אלו לאלו ל"ב מיל ־ אין מצטרפין, היו לו באמצע ־ מביא ומעשרן באמצע.▀נד:

הירדן מפסיק למעשר בהמה.ר"מ:▀נד:

נד:
ג

מנא הני מילי?^
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רבה בר שילא:!◊נד:
דאמר קרא (ירמיהו ל"ג) עוד תעבורנה הצאן ע"י מונה, וקים להו לרבנן דשיתסר מיל קא שלטא ביה 

עינא דרועה.

היו בין אלו לאלו שלשים ושנים מיל אין מצטרפין וכו'.▀>נד:

שלשים ושנים הוא דאין מצטרפין, הא בציר מהכי ־ מצטרפין, והא קתני ט"ז מיל, טפי לאִ ¿נד:

משום דקא בעי למיתנא סיפא היו לו באמצע ־ מביא ומעשרן באמצע.!◊נד:

וכמה?^נד:

חמש מכאן וחמש מכאן וחמש מאמצע, דהני חמש חזיא להכא וחזיא להכא.רב:♦!◊נד:

אפי' חמש מכאן וה' מכאן ואחד באמצע, חזינן לרועה כמאן דקאי הכא, וקרינן ביה מונה.שמואל:♦!◊נד:
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