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ראשית הגז במוקדשי ן חול ין  קל הד "בס

? במ ו ק ד ש י ן   מא י טעמא  לא
:אמר קרא

 ולא  צאן הקדש -צאנך 

אי בקדשי מזבח 
, הא לאו בני גיזה נינה ו 

!ו ל א  תג ו ז  ב כ ור  צ אנך:  ד כת י ב

בקדשי בד ק הבית
שהאס ור ג י זה  וע ב ו ד ה ה וא  

רק מדר בנ ן 

ק דשי בדק  הבית לא היו  
 והערכהבכלל  הע מ ד ה 

ק דשי בדק  הבית היו  בכלל  
הע מ ד ה ו ה ערכה 

: ינא י' ר מני  בר פ ט יש  מ ש ום ר"א
במ קדיש בהמתו לבד ק  הבית
חוץ מגיזותיה וכחישותיה

:רבא אמר 
במק דיש גי זה עצמ ה 

:סלקא דעת ך אמ ינא
, הואי ל ו מ ד אורייתא בני גיזה נינ הו

ל יתיב לי ה ה י כ א ד גז ז ל יה  ו פר י ק   ל יה 

ראשית  הגז במוקדשין

א י ז ו  ק ד ש י ם 
?צר י כ י ם מע ו ט

ו הא  בע י 
העמדה וה ערכה 

:על זה נאמר
 ולא  צאן הקדש -צאנך 

, ליגזו ז   וליפרו ק  ולית י ב ליה: א"סד
– ר אשית גז  צאנך תתן  לו: אמר קרא

, מ י  שאי ן  מחו סר אלא גזי ז ה  ונת ינ ה
יצא זה שמחוסר גזיזה פדייה ונתינה

צאנךאלא 
? למא י את א 
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של שותפות  צאנך ולא צאן ?אלא צאנך למאי אתא

  יאאלע' ר  בהמת שותפות ישראל
  פטור מראשית הגז

  רבנן
  ראשית הגזבחייב 

  

   –ראשית דגנך  תרומה
  ולא שותפות עובד כוכבים

   –ראשית דגנך 
  ולא שותפות עובד כוכבים

  'ביאור א
  

 אם לומדים ם היאמחלוקת
  ראשית הגז מתרומה

ראשית 
  הגז

  כ מתרומה"ים מעוט עולומד
הפסיק הענין דהאי ' ראשית'

  קדושת דמים והאי קדושת הגוף
  ו"י וי"והדר ערבי להו ע

 –נשאר צאנך ללימוד של צאנך 
  ולא של שותפות ישראל

  כ מתרומה"א ללמוד מעוט עו"א
   הפסיק הענין'ראשית' כי 

 –צריכים צאנך ללימוד של צאנך  לפיכך
  ולא שותפות עובד כוכבים

  

  –ראשית דגנך  תרומה
  ולא שותפות עובד כוכבים

  שותפות עובד כוכבים בתרומה
  רבנן חיובי מחייבי

  ודגנך למעוטי דיגון עובד כוכבים
  *דמירוח העובד כוכבים פוטר

  **אי נמי דגנך ולא דגן עובד כוכבים

  'אור בבי
  

  ע לומדים"לכו
  ראשית הגז מתרומה 

  
  היא ומחלקותם 

  כ פוטר"אם עו
  לגבי תרומה

ראשית 
  הגז

  כ מתרומה"לומדים מעוט עו
 –נשאר צאנך ללימוד של צאנך 
  ולא של שותפות ישראל

  כ בתרומה"אין מעוט שותפות עו
 – לפיכך צריכים צאנך ללימוד של צאנך

  ולא שותפות עובד כוכבים

  

  –ראשית דגנך  תרומה
  ולא שותפות עובד כוכבים

  –ראשית דגנך 
  'ביאור ג  ולא שותפות עובד כוכבים

  
ע אין לומדים מתרומה "לכו

  
  יאומחלקותם ה

אם שותפות ישראל נקרא 
ראשית   שותפות או יחידה

  הגז

  צאנך ולא צאן של שותפות
  כ לא שנא ישראל"לא שנא עו

  –כ מאי טעמא "דשותפות דעו
  דלא מייחדא ליה

  מייחדא ליה  לא–לישראל נמי 
  חיד צאן י–צאנך ' ופי

  כ"צאנך ולא צאן של שותפות עו
  עובד כוכבים לאו בר חיובא הואד

  ישראל בר חיובא הוא
  וכל ישראל נקראין בלשון יחיד

   אלאמיוחד בעינןיחיד ולא 
  שאוכל לקרוא בה צאן של ישראל

   צאן ישראל–צאנך ' ופי
בים פטור מלעשר ואף על פי שגדלה בשדה של ישראל כדאמרינן  כגון עובד כוכבים שלקח שדה של ישראל ומירחה הלוקח אותה תבואה מן העובד כוכודגנך למעוטי דיגון עובד כוכבים *

   מירוח העובד כוכבים פוטר)דף סז(במנחות בפרק רבי ישמעאל 
 חייב לעשר שאם חזר ומכרו לישראל אינו ולאשמועינן דיש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר וחלקו של עובד כוכבים פטור אי נמי דגנך ולא דגן עובד כוכבים **

דדגן כמאן דפליג דמי שהרי חולקין למעוטי של שותפות עובד כוכבים ואף על גב דמצאנך משמע להו ולא שותפות עובד כוכבים לא משמע להו מדגנך  אבל חלקו של ישראל חייב
   בחדא מינייהו צאנךאותה במדה וקרינא ביה דגנך בחלקו של ישראל אבל צאן כל בהמה ובהמה יש לעובד כוכבים חלק בה ולא קרינא
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   ששותפות ישראל חייבמודה רבי אלעאי בתרומה: אמר רבא
  רבי אלעאי

  דידך אין
  מה עושים אם המעוט אפילו שותפות ישראל חייב  שותפות ישראל לא

     ִּתֶּתן ּלֹוצֹאְנָךְוֵראִׁשית ֵּגז   ראשית הגז
 בארץ אין -מה תרומה 
ראשית אף , בחוצה לארץ לא

  ל לא"חו בארץ אין ב- הגז
   תרומה

  )פ רבא"ע(
למעוטי ? דגנך למה לי  *תרומותיכםְּדָגְנָךֵראִׁשית 

  שותפות עובד כוכבים

  תרומה
    ְּדָגְנָךֵראִׁשית    )פ רב חנינא מסורא"ע(

  חלה
   ֲעִרסֵֹתֶכםֵראִׁשית

נילף ראשית ראשית 
  מראשית הגז

   ֲעִרסֵֹתֶכםֵראִׁשית
נילף ראשית ראשית 

  מתרומה

כדי ? ם למה ליאלא עריסותיכ
  עריסותיכם

למעוטי ? ל"אלא שדך ל  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם   ִלְקצֹרָׂשְדָךלֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת   פאה
  שותפות עובד כוכבים

  בכורה
  )פ רבא"ע(

ִּבְבָקְרָך ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד 
ּוְבצֹאְנָך

? ך למה ליאלא בקרך וצאנְוצֹאְנֶכם ְּבַקְרֶכםּוְבכֹרֹת 
 למעוטי שותפות עובד כוכבים

  בכורה
  )פ רב ביבי בר אביי"ע(

ִּבְבָקְרָך ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד  ָּכל
ּוְבצֹאְנָך

! והא כתיב בקרכם וצאנכם  
  דכולהו ישראל

  מזוזה
 ֵּביֶתָךּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות 
  ּוִבְׁשָעֶריָך

ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכםְלַמַען 
? ואלא ביתך למאי אתא

דרך : דאמר רבה, לכדרבה
  מן הימין, ביאתך

   ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָךְּדָגְנָךַמְעַׂשר   מעשר
 ְוֵאת ְּתרּוַמת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכםְוֵאת 

  ֶיְדֶכם

אלא מעשר דגנך למאי 
למעוטי שותפות ? אתא

  דעובד כוכבים

  מתנות
  )פ רבא"ע(

ָחַיִים  ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלְוָנַתן
  ְוַהֵּקָבה

יליף נתינה נתינה מראשית 
  הגז

 ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְָנַתן
  ְוַהֵּקָבה

  יליף נתינה נתינה מתרומה

? מאת זובחי הזבח למה לי
 -הדין : דאמר רבא, לכדרבא

  עם הטבח

  מתנות
  )פ רב חנינא מסורא"ע(

 ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוָנַתן
  ָבהְוַהֵּק

יליף נתינה נתינה מראשית 
  הגז

  יליף נתינה נתינה מתרומה
  תרומת שותפות ישראל

  גם כן פטור

 בארץ אין -מה תרומה 
אף מתנות , בחוצה לארץ לא

  בארץ אין בחוצה לארץ לא

  בכורים
ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי 

ֵמַאְרְצָך ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא

 ֲאֶׁשר  ְּבַאְרָצםִּבּכּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר
ָיִביאּו ַליקָֹוק ְלָך ִיְהֶיה ָּכל ָטהֹור 

  ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּו

למעוטי ? אלא ארצך למה לי
  חוצה לארץ

  ציצית
ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע 

   ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהְּכסּוְתָךַּכְנפֹות 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ַעל ם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ֲאֵלֶה

 ְוָנְתנּו ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם
  ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת

לכדרב ? ואלא כסותך למה לי
: דאמר רב יהודה, יהודה

טלית שאולה פטורה מן 
  הציצית כל שלשים יום

  מעקה
ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת 

ְלַגֶּגָךַמֲעֶקה 
ִּכי לֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ְו

ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו
למעוטי ? אלא גגך למאי אתא

  בתי כנסיות ובתי מדרשות
ָכל ְּתרּוַמת ּכֹל ְוֵראִׁשית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל ְו :ל,מד או יחזקאל : ַּכָּדָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקבְּתרּוַמְתֶכםְוֶנְחַׁשב ָלֶכם  :כז,במדבר יח* 

  : ְוֵראִׁשית ֲעִרסֹוֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלּכֵֹהן ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתָךַלּכֲֹהִנים ִיְהֶיה ְּתרּומֹוֵתיֶכםִמּכֹל 
  

ויקרא פרק כב
  :ק ְמַקְּדָׁשם ִּכי ְיַחְּלֻלהּו ֲאִני ְיקָֹוּוֵמתּו בֹו ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְולֹא ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא )ט(
  : ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוַׁשב ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש)י(
  : ְוכֵֹהן ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו ִויִליד ֵּביתֹו ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו)יא(
  :ַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא תֹאֵכל ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהוא ִּבְתרּו)יב(
  ס : ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבֹו)יג(
 : ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁשֹו ָעָליוְוָיַסף ֲחִמִׁשית ְוִאיׁש ִּכי יֹאַכל קֶֹדׁש ִּבְׁשָגָגה )יד(
 

ויקרא פרק כז 
  : ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליקָֹוקּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבטְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן  )לב(
 :לֹא ִיָּגֵאלּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא  )לג(
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