בס"ד

ראשית הגז במוקדשין חולין קלה

ראשית הגז במוקדשין
במוקדשין מאי טעמא לא?
אמר קרא:
צאנך  -ולא צאן הקדש
איזו קדשים
צריכים מעוט?
אי בקדשי מזבח
הא לאו בני גיזה נינהו,
דכתיב :ולא תגוז בכור צאנך!

בקדשי בדק הבית
שהאסור גיזה ועבודה הוא
רק מדרבנן

סלקא דעתך אמינא:
הואיל ומדאורייתא בני גיזה נינהו,
היכא דגזז ליה ופריק ליה ליתיב ליה
והא בעי
העמדה והערכה
קדשי בדק הבית לא היו
בכלל העמדה והערכה

על זה נאמר:
צאנך  -ולא צאן הקדש

קדשי בדק הבית היו בכלל
העמדה והערכה

א"ר מני בר פטיש משום ר' ינאי:

במקדיש בהמתו לבדק הבית
חוץ מגיזותיה וכחישותיה

רבא אמר:
במקדיש גיזה עצמה

אלא צאנך
למאי אתא?

סד"א :ליגזוז וליפרוק וליתיב ליה,
אמר קרא :ראשית גז צאנך תתן לו –
מי שאין מחוסר אלא גזיזה ונתינה,
יצא זה שמחוסר גזיזה פדייה ונתינה
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אלא צאנך למאי אתא? צאנך ולא צאן של שותפות
בהמת שותפות ישראל

תרומה

ר' אלעאי

רבנן

פטור מראשית הגז

חייב בראשית הגז

ראשית דגנך –
ולא שותפות עובד כוכבים

ראשית דגנך –
ולא שותפות עובד כוכבים

ביאור א'
מחלוקתם היא אם לומדים
ראשית הגז מתרומה
ראשית
הגז

ביאור ב'

תרומה

לומדים מעוט עו"כ מתרומה
'ראשית' הפסיק הענין דהאי
א"א ללמוד מעוט עו"כ מתרומה
כי 'ראשית' הפסיק הענין
קדושת דמים והאי קדושת הגוף
והדר ערבי להו ע"י וי"ו
לפיכך צריכים צאנך ללימוד של צאנך –
ולא שותפות עובד כוכבים
נשאר צאנך ללימוד של צאנך –
ולא של שותפות ישראל

ראשית דגנך –
ולא שותפות עובד כוכבים

לכו"ע לומדים
ראשית הגז מתרומה
ומחלקותם היא
אם עו"כ פוטר
לגבי תרומה

ראשית
הגז

ביאור ג'

תרומה

שותפות עובד כוכבים בתרומה
רבנן חיובי מחייבי
ודגנך למעוטי דיגון עובד כוכבים
דמירוח העובד כוכבים פוטר*
אי נמי דגנך ולא דגן עובד כוכבים**

אין מעוט שותפות עו"כ בתרומה
לומדים מעוט עו"כ מתרומה
נשאר צאנך ללימוד של צאנך – לפיכך צריכים צאנך ללימוד של צאנך –
ולא שותפות עובד כוכבים
ולא של שותפות ישראל

ראשית דגנך –
ולא שותפות עובד כוכבים

ראשית דגנך –
ולא שותפות עובד כוכבים

לכו"ע אין לומדים מתרומה
ומחלקותם היא
אם שותפות ישראל נקרא
שותפות או יחידה

ראשית
הגז

צאנך ולא צאן של שותפות
לא שנא עו"כ לא שנא ישראל
דשותפות דעו"כ מאי טעמא –
דלא מייחדא ליה
לישראל נמי – לא מייחדא ליה
ופי' צאנך – צאן יחיד

צאנך ולא צאן של שותפות עו"כ
דעובד כוכבים לאו בר חיובא הוא
ישראל בר חיובא הוא
וכל ישראל נקראין בלשון יחיד
ולא יחיד מיוחד בעינן אלא
שאוכל לקרוא בה צאן של ישראל
ופי' צאנך – צאן ישראל

* ודגנך למעוטי דיגון עובד כוכבים כגון עובד כוכבים שלקח שדה של ישראל ומירחה הלוקח אותה תבואה מן העובד כוכבים פטור מלעשר ואף על פי שגדלה בשדה של ישראל כדאמרינן
במנחות בפרק רבי ישמעאל )דף סז( מירוח העובד כוכבים פוטר
** אי נמי דגנך ולא דגן עובד כוכבים ולאשמועינן דיש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר וחלקו של עובד כוכבים פטור שאם חזר ומכרו לישראל אינו חייב לעשר
אבל חלקו של ישראל חייב ואף על גב דמצאנך משמע להו ולא שותפות עובד כוכבים לא משמע להו מדגנך למעוטי של שותפות עובד כוכבים דדגן כמאן דפליג דמי שהרי חולקין
אותה במדה וקרינא ביה דגנך בחלקו של ישראל אבל צאן כל בהמה ובהמה יש לעובד כוכבים חלק בה ולא קרינא בחדא מינייהו צאנך
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אמר רבא :מודה רבי אלעאי בתרומה ששותפות ישראל חייב
רבי אלעאי

דידך אין
שותפות ישראל לא

ראשית הגז

ֹאנ ָך ִתּ ֶתּן לּוֹ
אשׁית גֵּז צ ְ
וְר ִ
ֵ

תרומה

אשׁית ְדּג ְָנ ָך
ֵר ִ

)ע"פ רבא(

תרומה
)ע"פ רב חנינא מסורא(

אפילו שותפות ישראל חייב

תרומותיכם*

חלה

ֲרס ֵֹת ֶכם
אשׁית ע ִ
ֵר ִ
נילף ראשית ראשית
מראשית הגז

פאה

לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ִל ְקצֹר

אַר ְצ ֶכם
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
ְ

בכורה

ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך
ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ִיוּ ֵ
ֹאנ ָך
וּבצ ְ
ְ

ֹאנ ֶכם
וּבכֹרֹת ְבּ ַק ְר ֶכם וְ צ ְ
ְ

בכורה
)ע"פ רב ביבי בר אביי(

ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך
ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ִיוּ ֵ
ֹאנ ָך
וּבצ ְ
ְ

מזוזה

ית ָך
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
יך
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ִ

ֵיכם
וִימי ְבנ ֶ
יכם ֵ
ְל ַמ ַען ִי ְרבּוּ ְי ֵמ ֶ

מעשר

ַמ ְע ַשׂר ְדּג ְָנ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך ִוְי ְצ ָה ֶר ָך

רוּמת
יכם וְ ֵאת ְתּ ַ
וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם
יְ

מתנות
)ע"פ רבא(

מה תרומה  -בארץ אין
בחוצה לארץ לא ,אף ראשית
הגז  -בארץ אין בחו"ל לא
דגנך למה לי? למעוטי
שותפות עובד כוכבים

אשׁית ְדּג ְָנ ָך
ֵר ִ
ֲרס ֵֹת ֶכם
אשׁית ע ִ
ֵר ִ
נילף ראשית ראשית
מתרומה

)ע"פ רבא(

מה עושים אם המעוט

וְה ְלּ ָחי ִַים
ָתן ַלכּ ֵֹהן ַה ְזּר ַֹע ַ
וְ נ ַ
וְה ֵקּ ָבה
ַ
יליף נתינה נתינה מראשית
הגז
וְה ְלּ ָחי ִַים
ָתן ַלכּ ֵֹהן ַה ְזּר ַֹע ַ
וְ נ ַ
וְה ֵקּ ָבה
ַ
יליף נתינה נתינה מראשית
הגז

וְה ְלּ ָחי ִַים
ָתן ַלכּ ֵֹהן ַה ְזּר ַֹע ַ
ְנ ַ
וְה ֵקּ ָבה
ַ
יליף נתינה נתינה מתרומה

אלא עריסותיכם למה לי? כדי
עריסותיכם
אלא שדך ל"ל? למעוטי
שותפות עובד כוכבים
אלא בקרך וצאנך למה לי?
למעוטי שותפות עובד כוכבים
והא כתיב בקרכם וצאנכם!
דכולהו ישראל
ואלא ביתך למאי אתא?
לכדרבה ,דאמר רבה :דרך
ביאתך ,מן הימין
אלא מעשר דגנך למאי
אתא? למעוטי שותפות
דעובד כוכבים
מאת זובחי הזבח למה לי?
לכדרבא ,דאמר רבא :הדין -
עם הטבח
מה תרומה  -בארץ אין
בחוצה לארץ לא ,אף מתנות
בארץ אין בחוצה לארץ לא

יליף נתינה נתינה מתרומה
מתנות
תרומת שותפות ישראל
)ע"פ רב חנינא מסורא(
גם כן פטור
אַר ָצם ֲא ֶשׁר
כּוּרי ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ִבּ ֵ
אשׁית ָכּל ְפּ ִרי
וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
ָביאוּ ַליקֹוָק ְל ָך ִי ְהיֶה ָכּל ָטהוֹר אלא ארצך למה לי? למעוטי
יִ
בכורים
ך
ָ
צ
ְ
אַר
ְ
מ
ֵ
יא
ב
ִ
תּ
ָ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר
חוצה לארץ
ֲלנּוּ
ית ָך יֹאכ ֶ
ְבּ ֵב ְ
ואלא כסותך למה לי? לכדרב
אָמ ְר ָתּ
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יצת ַעל
וְעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
ֲא ֵל ֶהם ָ
אַר ַבּע
ֲשׂה ָלּ ְך ַעל ְ
ְגּ ִד ִלים ַתּע ֶ
יהודה ,דאמר רב יהודה:
ציצית
ָתנוּ ַעל
יהם ְלדֹר ָֹתם וְ נ ְ
סוּת ָך ֲא ֶשׁר ְתּ ַכ ֶסּה ָבּהּ ַכּ ְנ ֵפי ִב ְג ֵד ֶ
ַכּ ְנפוֹת ְכּ ְ
טלית שאולה פטורה מן
יצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת
ִצ ִ
הציצית כל שלשים יום
ית ָך ִכּי
וְ לֹא ָת ִשׂים ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ
ית
וְע ִשׂ ָ
ִכּי ִת ְבנֶה ַבּ ִית ָח ָדשׁ ָ
אלא גגך למאי אתא? למעוטי
מעקה
נּוּ
מּ
ֶ
מ
ִ
ל
ֹפ
ֵ
נּ
ה
ַ
ֹל
פּ
י
ִ
ֶך
ֲקה ְל ַגגּ ָ
ַמע ֶ
בתי כנסיות ובתי מדרשות
רוּמת כֹּל
כּוּרי כֹל וְ ָכל ְתּ ַ
אשׁית ָכּל ִבּ ֵ
וְר ִ
ָקב :או יחזקאל מד,לֵ :
ְכ ְמ ֵלאָה ִמן ַהיּ ֶ
רוּמ ְת ֶכם ַכּ ָדּגָן ִמן ַהגּ ֶֹרן ו ַ
ֶח ַשׁב ָל ֶכם ְתּ ַ
* במדבר יח,כז :וְ נ ְ
ית ָך:
יח ְבּ ָר ָכה ֶאל ֵבּ ֶ
יכם ִתּ ְתּנוּ ַלכּ ֵֹהן ְל ָהנִ ַ
סוֹת ֶ
ֲר ֵ
אשׁית ע ִ
ֹה ִנים יִ ְהיֶה וְ ֵר ִ
יכם ַלכּ ֲ
רוּמוֹת ֶ
ֵ
ִמכֹּל ְתּ
ויקרא פרק כב
וּמתוּ בוֹ ִכּי יְ ַח ְלּלֻהוּ ֲאנִ י יְ קֹ ָוק ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
)ט( וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ לֹא יִ ְשׂאוּ ָע ָליו ֵח ְטא ֵ
ֹאכל ק ֶֹדשׁ:
תּוֹשׁב כּ ֵֹהן וְ ָשׂ ִכיר לֹא י ַ
ֹאכל ק ֶֹדשׁ ַ
)י( וְ ָכל זָר לֹא י ַ
ֹאכלוּ ְב ַל ְחמוֹ:
יליד ֵבּיתוֹ ֵהם י ְ
ֹאכל בּוֹ וִ ִ
ֶפשׁ ִקנְ יַן ַכּ ְספּוֹ הוּא י ַ
)יא( וְ כ ֵֹהן ִכּי יִ ְקנֶה נ ֶ
ֹאכל:
וּבת כּ ֵֹהן ִכּי ִת ְהיֶה ְל ִאישׁ זָר ִהוא ִבּ ְתרוּ ַמת ַה ֳקּ ָד ִשׁים לֹא ת ֵ
)יב( ַ
ֹאכל בּוֹ :ס
ֹאכל וְ ָכל זָר לֹא י ַ
יה תּ ֵ
אָב ָ
יה ִמ ֶלּ ֶחם ִ
עוּר ָ
יה ִכּנְ ֶ
אָב ָ
ֶרע ֵאין ָלהּ וְ ָשׁ ָבה ֶאל ֵבּית ִ
רוּשׁה וְ ז ַ
וּג ָ
אַל ָמנָה ְ
וּבת כּ ֵֹהן ִכּי ִת ְהיֶה ְ
)יג( ַ
ָתן ַלכּ ֵֹהן ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ:
ָסף ֲח ִמ ִשׁיתוֹ ָע ָליו וְ נ ַ
ֹאכל ק ֶֹדשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ י ַ
)יד( וְ ִאישׁ ִכּי י ַ
ויקרא פרק כז
ירי יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
ֲשׂ ִ
)לב( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָבּ ָקר ָוצֹאן כֹּל ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶבט ָהע ִ
ָאל:
מוּרתוֹ יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ לֹא ִיגּ ֵ
וּת ָ
ירנּוּ וְ ָהיָה הוּא ְ
ירנּוּ וְ ִאם ָה ֵמר יְ ִמ ֶ
)לג( לֹא יְ ַב ֵקּר ֵבּין טוֹב ָל ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
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