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נג.
◊¿

מאי מה שאין כן במעשר לאו מכלל דמעשר בטיל ברובא? ואם איתא דחזקיה, הוה ליה דבר שיש לו 

מתירין ־ וכל דבר שיש לו מתירין ־ אפילו באלף לא בטילִ 

וממאי דמה שאין כן במעשר דבטיל ברובא? דלמא לא בטיל כללִ ¿נג.

לא מצית אמרת הכי, דלגבי תרומה חומרי דתרומה קתני, קולי דתרומה לא קתני.!נג.

ִ ¿נג. והא קא תני והן נכסי כהן

לא סלקא דעתך, דתניא בהדיא:!נג.

[תניא]▀!◊נג.
מעשר שני בטיל ברובא. ובאיזה מעשר שני אמרו ־ במעשר שאין בו שוה פרוטה, ושנכנס לירושלים 

ויצא.

ואם איתא לדחזקיה ־ ליעבד ליה לדחזקיה, וניחל ליה על מעות הראשונותִ ¿◊נג.

דלא פריק.!נג.

וניתי מעשר דאית ליה, ונצטרפינהוִ ¿◊נג.

דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.!נג.

וניתי דמאיִ ¿◊נג.

דלמא אתי לאתויי ודאי.!נג.

וניתי שתי פרוטות ונחלל עלייהו מעשר בפרוטה ומחצה, ונחלל האי על היאך יתיראִ ¿◊נג.

!נג.
מי סברת פרוטה ומחצה תפסה שתי פרוטות? ־ לא, פרוטה תפסה פרוטה, וחצי פרוטה לא תפסה. הדר 

הויא ליה דאורייתא ודרבנן, ודאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.

וניתי איסרִ ¿◊נג.

דלמא אתי לאתויי פרוטות.!◊נג.

ושנכנס לירושלים ויצא▀◊>נג.

ואמאי? וליהדר ונעייליהִ ¿נג.

בשנטמא.!◊נג.

ונפרקיה¿נג.

דאמר רבי אלעזר:▀¿◊נג.
מנין למעשר שני שנטמא, שפודין אותו אפילו בירושלים ־ שנאמר (דברים י"ד) כי לא תוכל שאתו ואין 

שאת אלא אכילה, שנאמר (בראשית מ"ג) וישא משאת מאת פניוִ 

אלא, בלקוח בכסף מעשר שני.!◊נג:

לקוח בכסף מעשר נמי ליפרקיה¿נג:

הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא ־ יפדהִ דתנן:▀¿◊נג:

כרבי יהודה!נג:

יקבר.דאמר: [רבי יהודה]▀!◊נג:

אי רבי יהודה, מאי איריא יצא? אפילו לא יצא נמיִ ¿◊נג:

אלא, לעולם בטהור, ומאי יצא ־ דנפול מחיצות.!◊נג:

מחיצה לאכול ־ דאורייתא, מחיצות לקלוט ־ דרבנן.והאמר רבא:▀¿◊נג:

וכי גזרו דרבנן ־ כי איתנהו למחיצות, כי ליתנהו למחיצות ־ לא גזרו רבנן.¿נג:

לא פלוג רבנן בין איתנהו למחיצות בין ליתנהו למחיצות.!◊נג:

!◊נג:
רב הונא בר יהודה אמר 

רב ששת:
חדא קתני: מעשר שני שאין בו שוה פרוטה שנכנס לירושלים ויצא.

אמאי? וניהדר ונעייליה וניכליהִ ¿נג:

דנפול מחיצות.!◊נג:
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ונפרקיה¿נג:

מחיצה לאכול ־ דאורייתא, מחיצה לקלוט ־ דרבנן.האמר רבא:¿▀◊נג:

ִ ¿◊נג: וכי גזרו רבנן ־ כי איתנהו למחיצות, כי ליתנהו למחיצות ־ לא גזרו רבנן

לא פלוג רבנן.!◊נג:

אי הכי, מאי איריא אין בו שוה פרוטה? אפילו יש בו נמיִ ¿◊נג:

!◊נג:
לא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא יש בו, דקלטן ליה מחיצות. אבל אין בו, אימא לא קלטו ליה מחיצות ־ 

קא משמע לן.

תנו רבנן:▀◊נג:
(ויקרא כ"ז) אם גאל יגאל איש ממעשרו ־ ממעשרו ולא כל מעשרו, פרט למעשר שני שאין בו שוה 

פרוטה.

אין בואיתמר, רב אמי♦▀◊נג:

אין בחומשו.רב אסי:♦▀◊נג:

אין בורבי יוחנן:♦▀◊נג:

אין בחומשו.רבי שמעון בן לקיש♦▀◊נג:

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה, דיו שיאמר הוא וחומשו מחולל על מעות ראשונות.מיתיבי:▀¿◊נג:

¿נג:
בשלמא למאן דאמר אין בחומשו ־ היינו דקתני דיו, דאף על גב דבדידיה אית ביה, כיון דבחומשיה 

ליכא ־ שפיר. אלא למאן דאמר אין בו, מאי דיו?

קשיא.▀◊נג:

חומשא מלגיו או חומשא מלבר?איבעיא להו:^◊נג:

רבינא, תא שמע:▀!◊נג:

הבעלים אומרים בעשרים, וכל אדם בעשרים ־ הבעלים קודמין, מפני שמוסיפין חומש. אמר אחד: הרי 

עלי בעשרים ואחד, הבעלים נותנין עשרים ושש. עשרים ושנים ־ הבעלים נותנין עשרים ושבע. 

בעשרים ושלש ־ הבעלים נותנין עשרים ושמונה. בעשרים וארבע ־ הבעלים נותנין עשרים ותשע. 

עשרים וחמש ־ הבעלים נותנין שלשים, לפי שאין מוסיפין חומש על עילוי של זה.
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