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    """"ֵראִׁשית ַהֵּגזֵראִׁשית ַהֵּגזֵראִׁשית ַהֵּגזֵראִׁשית ַהֵּגז""""    ––––    י"אי"אי"אי"אפרק פרק פרק פרק     חוליןחוליןחוליןחוליןמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב----קלה, אקלה, אקלה, אקלה, א .1

   ִניִתיןַמְת   קלה,א

ז ית ַהּגֵ    :ֵראׁשִ
ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ    :נֹוֵהג    ,ּבָ

ִית ְפֵני ַהּבַ לֹא ּבִ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ    .ּבִ
ין חּוּלִ    ,ּבְ

ים ׁשִ מּוְקּדָ    .ֲאָבל לֹא ּבְ
  

ז ית ַהּגֵ ְזרֹוַע ּוְלָחַיִים ּוְבֵקָבה ֵמֵראׁשִ    :חֹוֶמר ּבִ
ָבה ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ ַהּזְ ָקר  :נֹוֲהִגין – ׁשֶ ּבָ    ,ּבַ

ה  -ּוַבּצֹאן  ְמרּוּבֶ    ,ּבִ
   .ּוְבמּוָעט

ז  ית ַהּגֵ ְרֵחלֹות  -ְוֵראׁשִ א ּבִ    ,ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
ה ְמרּוּבֶ א ּבִ    .ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ

  
ה הּוא  ה"ְוַכּמָ    "?ְמרּוּבֶ

  
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

י ְרֵחלֹות תֵּ    ,ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ י צֹאןְיַחיֶּ " :ׁשֶ ּתֵ ָקר ּוׁשְ    .(ישעיה ז, כא) 522522522522"ה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ

  
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

   ,ָחֵמׁש 
ֱאַמר ּנֶ    .(שמואל א כה, יח)  523523523523"ָחֵמׁש צֹאן ֲעׂשּויֹות" :ׁשֶ

  
יָנס ן ַהְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵר  יבֹות ּבְ זָחֵמׁש ְרֵחלֹות ּגֹוְזזֹות ָמֶנה ָמֶנה ּוְפָרס ַחּיָ ית ַהּגֵ    .אׁשִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֵהן ל ׁשֶ    .ָחֵמׁש ְרֵחלֹות ּגֹוְזזֹות ּכָ
  

ה נֹוְתִנין לוֹ     ?ְוַכּמָ
  

יהּוָדה ַקל ָחֵמׁש ְסָלִעים ּבִ    ,ִמׁשְ
ָגִליל ר ְסָלִעים ּבְ ֵהן ֶעׂשֶ    .ׁשֶ

ן     .ְולֹא צֹוִאי -ְמלּוּבָ
ֶגד ָקָטן ּנּו ּבֶ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ    ,ּכְ

ֱא  ּנֶ ן לוֹ " :ַמרׁשֶ ּתֵ ָנה - (דברים יח, ד)  524524524524"ּתִ ֵדי ַמתָּ ֵהא ּבֹו ּכְ ּיְ    .ׁשֶ
ָבעֹו  ּצְ נֹו לֹו ַעד ׁשֶ יק ִליתְּ טּור –לֹא ִהְסּפִ    .ּפָ

נֹו ְולֹא ְצָבעֹו  יב –ִלּבְ    .ַחּיָ
  

ל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ז צֹאנֹו ׁשֶ ז -ַהּלֹוֵקַח ּגֵ ית ַהּגֵ טּור ֵמֵראׁשִ    .ּפָ
  

ז  ל ֲחֵבירוֹ ַהּלֹוֵקַח ּגֵ    :צֹאנֹו ׁשֶ
יר  ּיֵ יב -ִאם ׁשִ    .ַהּמֹוֵכר ַחּיָ
יר  ּיֵ יב -לֹא ׁשִ    .ַהּלֹוֵקַח ַחּיָ

  
ֵני ִמיִנים חּופֹות ּוְלָבנֹות :ָהיּו לֹו ׁשְ    .ׁשְ

חּופֹות ֲאָבל לֹא ְלָבנֹות    :ָמַכר לוֹ     ,ׁשְ
   –ְזָכִרים ֲאָבל לֹא ְנֵקבֹות 

   ,נֹוֵתן ְלַעְצמוֹ  -ֶזה 
  .ֵתן ְלַעְצמוֹ נוֹ  -ְוֶזה 

                                                        
י צֹאן 522 תֵּ ָקר ּוׁשְ ה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ ּיֹום ַההּוא ְיַחּיֶ   ְוָהָיה ּבַ
ַנִים ִנְבֵלי ַיִין ְוָחֵמׁש צֹאן ֲעׂשּויֹת ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמ  523 ח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוׁשְ ּקַ ַמֵהר ֲאִביַגִיל ַותִּ ם ַעל ַהֲחמִֹריםַותְּ ׂשֶ ֵבִלים ַותָּ ִקים ּוָמאַתִים ּדְ   ָאה ִצּמֻ
ן לוֹ  524 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ   ֵראׁשִ

 רש"י
  מתי' 

. כל הגוזז צאו בין ראשית הגז
טלאים ובין זקים ואפילו גוזזן 
מאה פעמים ותן ממה מתה 
לכהן ושיעורא מפרש לקמן 
מחמש גיזות שיש בכל אחד מה 
ופרס היה ותן משקל חמש 
סלעים:. והגין בבקר ובצאן. 
דכתיב (דברים יח) אם שור אם 

   שה:
. אפילו לא שחט אלא ובמועט

   אחת:
. דגז צאך כתיב אלא ברחלים

ועזים לאו גז איקרו כדמפרש 
   בגמרא:

. כל אחת מה מה מה ופרס
וחצי ובציר מהכי לא חשיב גז 

   שזו פחותה שבגיזות:
. בגמרא מפרש מאי כל שהן

   היא:
. בגמרא מפרש וכמה ותן לו

   אהיכא קאי:
   . שלא תלבן עדיין כולו:צואי

   . ישראל זה:ושצבע
. דקייה בשיוי דהוה ליה פטור

   כמזיק מתות כהוה או שאכלן:
. אין זה שיוי לבו ולא צבעו

   ואכתי בעייה הוא:
. גז צאו של עובד הלוקח 

   כוכבים. במחובר:
. דגז צאך כתיב והאי צאן פטור

לאו דידיה הוא ואצאן דידיה 
   קפיד קרא ולאו אגיזין דידיה:

   חור ולא לבן:. לא ששחופות
. בגמרא מפרש זה ותן לעצמו

 טעמא:
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ָמָרא    ּגְ

ין" ׁשִ מּוְקּדָ    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא - "ּבְ
  

ׁש  - (דברים יח, ד)  525525525525"צֹאְנךָ " :ָאַמר ְקָרא    .ְולֹא צֹאן ֶהְקּדֵ
  

ָכַתב ַרֲחָמָנא ז :ֲהָוה ֲאִמיָנא - ָהא ָלאו ָהִכי "צֹאְנךָ " :ַטְעָמא ּדְ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יִבים ּבְ ים ַחּיָ    ,ָקָדׁשִ
ה ִניְנהוּ ָהא ָלאו ּבְ  יּזָ    !ֵני ּגִ

ְכִתיב כֹור צֹאֶנךָ " :ּדִ    !(דברים טו, יט) 526526526526"ְולֹא ָתגֹוז ּבְ
  
  

ַח  י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ י -ִאי ּבְ    ,ָהִכי ַנּמִ
ַמאי ַעְסִקיָנן ִית :ָהָכא ּבְ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ    .ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר     :ַרּבִ

ִית  ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ה ַוֲעבֹוָדהֲאסּוִרים ּבְ  -ָקְדׁשֵ יּזָ    !ּגִ
  

ָנן ַרּבָ    ,ִמּדְ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ה ִניְנהוּ  :ַסְלָקא ּדַ יּזָ ֵני ּגִ אֹוַרְייָתא ּבְ    ,הֹוִאיל ּוִמּדְ

ָגַזז ֵליּה     .ֵליִתיב ֵליּה  -ֵהיָכא ּדְ
  

   !ְוָהא ָקִדיׁש ָלּה 
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    .ִלְפרֹוק ְוֵליִתיב ֵליּה  :ַסְלָקא ּדַ
  

ֵעי     !ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכהְוָהא ּבָ
  

ָאַמר ְכַלל ַהֲעָמָדה ְוַהֲעָרָכה" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִית לֹא ָהיּו ּבִ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ    ",ָקְדׁשֵ
א  ָאַמרֶאּלָ א ְלֵמיַמר -ָהיּו  :ְלַמאן ּדְ    !ַמאי ִאיכָּ

  
יׁש  ָאַמר ּטִ ר ּפַ י ּבַ י ַמּנִ ּום ַרּבִ אי ִמׁשּ י ַיּנַ    :ַרּבִ

י ַמְקּדִ יּזֹוֶתיָה ָהָכא ּבְ ִית חּוץ ִמּגִ ֶהְמּתֹו ְלֶבֶדק ַהּבַ    ,ׁש ּבְ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ׁש  - "צֹאְנךָ " :ָאַמר ְקָרא ,ִליְגזֹוז ְוֵליִתיב ֵליּה  :ַסְלָקא ּדַ ל ֶהְקּדֵ    .ְולֹא צֹאן ׁשֶ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ַח ַנּמִ י ִמְזּבֵ    !ָקְדׁשֵ
  

ֲחׁשֵ  י כָּ ִית ַנּמִ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ י ָקְדׁשֵ ֲחׁשֵ    !יכָּ
  

ָאַמר ה :ּדְ ה ּוְכִחיׁשָ יּזָ    .חּוץ ִמּגִ
  

ָאַמר י ּדְ ַח ַנּמִ י ִמְזּבֵ ה" :ָקְדׁשֵ ה ּוְכִחיׁשָ יּזָ    "!חּוץ ִמּגִ
  

ּה  ,ֲאִפיּלּו ָהִכי כּוּלָ ה ּבְ ָ ָטה ְקדּוׁשּ ׁשְ    .ּפָ
  

יְמָרא    ?ּוְמָנא ּתֵ
  

י יֹוֵסיָאַמר "ּדְ     :ַרּבִ

ין ׁשִ מּוְקּדָ ל זֹו עֹוָלהַרְג " :ָהאֹוֵמר ,ַוֲהלֹא ּבְ ּה עֹוָלה - "ָלּה ׁשֶ    ,"ּכּוּלָ
י ֵמִאירלְ  ֲאִפיּלוּ וַ  ָאַמר ַרּבִ ּה עֹוָלה" :ּדְ    – "ֵאין ּכּוּלָ

י י ִמיּלֵ לּוָיה ּבוֹ    :ַהּנֵ ָמה ּתְ ׁשָ ֵאין ַהּנְ ָבר ׁשֶ יׁש ּדָ ַאְקּדִ    ,ּדְ
לּוָיה ּבֹו  ָמה ּתְ ׁשָ ַהּנְ ָבר ׁשֶ יׁש ּדָ ה –ֲאָבל ִהְקּדִ    .ָקְדׁשָ

  
                                                        

ן לוֹ  525 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ   ֵראׁשִ
ֵלד בִּ  526 ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ יׁש לַ ּכָ ְקּדִ ָכר תַּ כֹור צֹאֶנךָ  ה'ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ

 רש"י
  גמ' 

. דמותרין בקדשי בדק הבית
בגיזה אתא קרא למעוטיהו 

   מחיובא דראשית הגז:
   . תירוצא הוא::מדרבן

. דעבר אדרבן וגזז אמיא היכא
   ליחייב להכי אתא קרא:

. והיכי תיסק והא קדשה לה
אדעתין דיחייב למיתב ליה 

ש ולמה לי מידי דהקד
למעוטיהו כל הקדוש בבעלי 
חיים טעון העמדה והערכה 
היכא דאקדיש בהמה גופה והיכי 
משכחת לה דיחייב דאיצטריך 
קרא למעוטי והא אחר שגזז 

  איו יכול להעמיד הגיזה:
. בתמורה (דף היחא למ''ד

   לב:):
קדשי בדק הבית לא היו בכלל 

. איצטריך האי קרא דלא כו'
יפרוק ו ימא:יתיב ליה   

הכי גרסין סלקא דעתך אמיא 
. כלומר יגזוז ליגזוז וליתיב ליה

לכתחלה וליתיב ליה דהא גז לא 
   הקדיש:

. דבחוץ מגיזתה אי הכי
אוקימתה חוץ מגיזתה שהוא 
מותר לגוזזה שהגיזה שלו מאי 
דוחקך לאוקומה בקדשי בדק 
הבית אפילו קדשי מזבח מי 

   ובדעבר וגזז:
ה היטלת . הגיזומשי מכחש

   מכחשת הבשר ואסור לגוזזה:
. דאמר חוץ מגיזתה אפילו הכי

קדשה מי גיזתה דאיידי 
דקדושת הגוף חמורה פשטה 
בכל המחובר בה אבל קדושת 
דמים כגון קדשי בדק הבית מאי 

   דלא אקדיש לא אקדיש:
. כלומר והלא במוקדשים

בתחלת הקדש האומר רגלה של 
זו עולה כולה עולה אף בתמורה 

יאמר רגלה של זו תמורה כש
תהא כולה תמורה ופליג אדרבי 
מאיר דאמר אין ממירין באברין 
ולא אברין בשלמין ובפרק בהמה 

   המקשה היא מפורשת:
ואפילו לר''מ דאמר אין כולה 

. בפרק בהמה המקשה עולה
מייתי לה בגמרא אבל במקדיש 
דבר שהשמה תלויה בו מוקמין 
בתמורה דמודי ר''מ דקדשה 

 כולה:
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   :ָאַמר אָרָב 
ה ַעְצָמּה  יּזָ יׁש ּגִ ַמְקּדִ    .ּבְ

  
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    ,ִליְגזֹוז ְוִליְפרֹוק ְוֵליִתיב ֵליּה  :ַסְלָקא ּדַ

ן לוֹ " :ָאַמר ְקָרא ּתֵ ז צֹאְנָך ּתִ ִזיָזה ּוְנִתיָנה - (דברים יח, ד) "ּגֵ א ּגְ ר ֶאּלָ ֵאין ְמחּוּסַ    ,ִמי ׁשֶ
ר חּוּסַ ּמְ ִזיזָ     :ָיָצא ֶזה ׁשֶ    ,הּגְ

יה ִדּיָ    ,ּפְ
   .ּוְנִתיָנה

  
א     ?ְלַמאי ָאָתא - "צֹאְנךָ "ֶאּלָ

  
ְנָיא    :ְלִכְדּתַ

ִפים " ּותָּ ֱהַמת ַהׁשּ ז -ּבֶ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יב ּבְ    .ַחּיָ
י ִאְלָעִאיוְ     ."ּפֹוֵטר :ַרּבִ

י  ַרּבִ    ?ִאְלָעִאיַמאי ַטְעָמא ּדְ
פּות - "צֹאְנךָ " :ָאַמר ְקָרא ל ׁשּוּתָ    .ְולֹא ׁשֶ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ִלְמעּוֵטי ׁשּוּתָ

  
י  פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ְמָנא ֵליּה  - ִאְלָעִאיְוַרּבִ    ?ׁשּוּתָ

  
ְקָרא א ּדִ    :ַנְפָקא ֵליּה ֵמֵריׁשָ

ָגְנךָ " ית ּדְ פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים - (דברים יח, ד) "ֵראׁשִ    .ְולֹא ׁשּוּתָ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  
   .ִהְפִסיק ָהִעְנָין 527527527527"יתֵראׁשִ "
  

י     ?ִאְלָעִאיְוַרּבִ
  
  .ו ֲהַדר ָעְרֵביּה "וי
  

ָנן   קלה,ב    ?ְוַרּבָ
  

   ,ו"לֹא וי  :לֹא ִנְכּתֹוב ַרְחָמָנא
ית    .ְולֹא ֵראׁשִ

  
י ִאְלָעִאי    ?ְוַרּבִ

  
ַהאי   ַאְייֵדי  ִמים -ּדְ ת ּדָ ַ    ,ְקדּוׁשּ

ת ַהּגּוף -ְוַהאי  ַ    ,ְקדּוׁשּ
ִסיק ְלהוּ     .י ְלהוּ ְוָהַדר ָעְרֵב  ,ּפָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ְתרּוָמה  פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבִ יֵבי -ׁשּוּתָ ָנן ַחּיּוֵבי ְמַחּיְ    .ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
פּות" ׁשּותָּ ֶדה ּבְ ְקחּו ׂשָ ּלָ ָרֵאל ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשֶ    :ִיׂשְ

ין ֶטֶב  ֶזה -ל ְוחּוּלִ    ,ְמעֹוָרִבים ֶזה ּבְ
ְב  יֵרי ּדִ    .ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ יב –ׁשֶ    ,ַחּיָ

ל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  טּור -ְוׁשֶ    ."ּפָ
                                                        

  הגז)( מהדורת וילא: 527

 רש"י
. לא תטרח לאוקומי מתיתין במקדיש חוץ רבא אמר

מגיזה וכחישתה אלא במקדיש גיזה לבדה וטעמא 
דמתיתין לאו מגז צאך יליף דהכא צאך הוא אלא 

   מדסמך תיה לגיזה:
. קא משמע לן דאמר סלקא דעתך אמיא ליפרוק וליתיב

קרא גז תתן מי שאיו מחוסר אלא גיזה ותיה והכא 
העמדה. והערכה ליכא דכי כתיבא העמדה במקדיש משום 

   בהמה עצמה כתיבא: השתא דאתית להכי לא גרסין:
. דמשמע מיעוטא למאי אתא למעוטי שותפות אלא צאך

עובד כוכבים לרבן או שותפות ישראל לרבי אלעאי ולא 
   של שותפות. דרוש הכי צאך המיוחד לך:

ל מיוחד לך . אבל דישראלמעוטי שותפות דעובד כוכבים
קריא ביה הואיל ושיהם בי חיוב וכל ישראל קרוים 

   בלשון יחיד:
. מדלא כתביהו בחד ראשית ש''מ ראשית הפסיק העין

לא איתקוש הילכך איצטריך לפרושי בה מיעוטא 
  לשותפות עובד כוכבים:

. רבן אמרי ורבן לא לכתוב רחמא לא וי''ו ולא ראשית
לא כתוב לא ראשית לך אי ס''ד איתקוש למידי 

לאפסוקיהו ולא וי''ו למהדר ערביהו אלא ודאי 
אפסקיהו ולא תקשיהו להכי כי היכי דאייתר. לך צאך 
לשותפות ישראל אבל דגך למעוטי שותפות עובד כוכבים 
מתרומה וצאך לשותפות העובד כוכבים בגז אבל 
לשותפות ישראל לא אייתר קרא: תרומה קדושת הגוף 

זרים וראשית הגז קדושת דמים ממוא בעלמא שאסורה ל
   וקדושה לאו דוקא:

. אורחיה לאפסקיהו והדר עריב להו למילף פטורא פסיק
דשותפות דעובד כוכבים מהיקשא דתרומה והדר אייתר 

   צאך למיפטר שותפות דישראל:
ואיבעית אימא שותפות עובד כוכבים בתרומה רבן חיובי 

מצי למפטר שותפות דעובד . חלקו של ישראל ולא מחייבי
כוכבים בראשית הגז בהיקשא דתרומה הילכך צאך 
למעוטי שותפות עובד כוכבים אתא ודגך 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 כדאמרין 

ות בפרק רבי ישמעאל (דף סז.) מירוח העובד כוכבים במח
פוטר אי מי דגך ולא דגן עובד כוכבים ולאשמועין דיש 
קין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר 
וחלקו של עובד כוכבים פטור שאם חזר ומכרו לישראל 
איו חייב לעשר אבל חלקו של ישראל חייב ואע''ג דמצאך 

שותפות עובד כוכבים לא משמע להו משמע להו ולא 
מדגך למעוטי של שותפות עובד כוכבים דדגן כמאן דפליג 
דמי שהרי חולקין אותה במדה וקריא ביה דגך בחלקו 
של ישראל אבל צאן כל בהמה ובהמה יש לעובד כוכבים 

   חלק בה ולא קריא בחדא מיייהו צאך:
   . שקו שדה בשותפות:שלקחו שדה

. ואפילו לאחר שחלקו לא עורבין זה בזהטבל וחולין מ
אמרין יש ברירה וחלקו של עובד כוכבים הלך לו וזה חלק 
המגיע לישראל וטבל גמור הוא אלא אין ברירה וגם זה 
ששאר חציו טבל וחציו חולין דיש קין לעובד כוכבים 
בא''י להפקיע חלקו מיד מעשר ואי שמעתי שאין לו תקה 

צא מפריש מן הפטור על החיוב לפי שאם בא להפריש מ
ולי ראה שיש לו תקה בשי צדדין אם יש לו טבל ממקום 
אחר מפריש על זה לפי חציו שאין חייב אלא חציו ואם אין 
לו טבל אחר מפריש מייה וביה לפי כולו כגון אם יש לו 
עשרים מפריש שים מהן שאם אין מפריש אלא אחד לא 

אין שם מעשר חל עליו פטר לפי שזה שהפריש יש חציו ש
לפי שהוא פטור ועומד אבל כשמפריש שים הרי השם חל 
על האחד ופוטר את העשרה המחוייבין והא ליכא למימר 
דילמא שיהם המופרשין בחלקו של עובד כוכבים גדלו 
ואין שם מעשר חל עליהם דתיא בגמרא דראש השה (דף 

מזה על יב:) גבי חדש וישן המעורבין דקי''ל אין תורמין 
זה וקתי צובר את גרו לתוכו ומצא תורם מן החדש שבו 
על החדש שבו ומן הישן שבו על הישן שבו וכי היכי דפריש 
חדש וישן בחולין איכא מי חדש וישן במעשר הכא מי 
מצא תורם מן החיוב שבו על החיוב שבו ומן הפטור שבו 

די על הפטור שבו ואפילו למאן דפליג עליה דההוא הכא מו
דהתם הוא דאיכא למימר אין בילה לא בללו יפה ושמא 
אין חדש במעשר לפי חשבון הותר בחולין ואין ישן 
במעשר לפי חשבון הותר בחולין אבל הכא יש בילה דהא 
בכל חטה וחטה יש לעובד כוכבים ולישראל חלק כיון דאין 
ברירה וכי אפריש מייה וביה יש במעשר מן החיוב כפי 

הפטור כפי הפטור ובתוספתא דדמאי (פרק ה) החיוב ומן 
מצאתי דטבל וחולין שתערבו אם יש לו פרסה ממקום 
אחר מוציא לפי חשבון כלומר מפריש ממקום אחר לפי 
חשבון טבל זה המעורב ואם לאו וטל מן החולין כפי 
תרומת מעשר שבטבל ואיי יודע מהו ורבי ורשב''ג הכי 

חר מפריש על זה לפי חציו פליגי רבי סבר אם יש לו טבל א
ואם הפריש לפי כולו דמצא מרבה במעשרות ומעשרותיו 
מקולקלים וזה מתוקן ועוד ''מ שאין מפרישים מזה על 
טבל אחר ור''ש [ב''ג] סבר יש ברירה וכיון שחלקו הרי 
חלקו של ישראל כולו חייב ואפילו הוא בא להפריש עליו 

מעשרותיו  ממקום אחר מפריש לפי כולו והשם חל על
ומתוקים הם ואם רצה להפריש מזה על מקום אחר 

 מותר:
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א ִליֵגי ֶאּלָ אן לֹא ּפְ    ,ַעד כָּ
ַמר ָסַבר ֵריָרה :ּדְ    ,ֵיׁש ּבְ
ֵריָרה :ּוַמר ָסַבר    .ֵאין ּבְ

עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  פּות ּדְ י -ֲאָבל ׁשּוּתָ ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיֶ    .תֶב ּדִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ְרַוְייהוּ  י  - ּתַ    .ַנְפָקא "ּצֹאְנךָ "ִאְלָעִאי ִמ ְלַרּבִ

עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  פּות ּדְ לֹא ְמ  ?ַמאי ַטְעָמא -ׁשּוּתָ    ,א ֵליּה ָד יֲח יַ ּדְ
ָרֵאלְד  י לֹא ְמ  528528528528ִיׂשְ    .א ֵליּה ָד יֲח יַ ַנּמִ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ר ִחּיּוָבא הּוא -ָכִבים עֹוֵבד ּכוֹ     ,ָלאו ּבַ
ָרֵאל  ר ִחּיּוָבא הּוא -ִיׂשְ    .ּבַ

  
  
  

                                                        
ָרֵאללְ מסורת הש"ס. גירסת וילא:  528   ִיׂשְ

 רש"י
. לא תדחק ואי בעית אימא

למימר הדר ערביה דתרוייהו בין 
שותפות עובד כוכבים בין 
שותפות ישראל לרבי אלעאי 
מצאך פקי דבעין מיוחד לך 
ולא שותפות לא שא דעובד 

   כוכבים ולא שא דישראל:
. וכל אישראל בר חיובא הו

ישראל קראין בלשון יחיד ולא 
מיוחד בעין ובלבד שאוכל 

   לקרוא בה צאן של ישראל:
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            בבבב----קלה, אקלה, אקלה, אקלה, א .2
   :ָרָבאָאַמר 

ְתרּוָמה י ִאְלָעִאי ּבִ    ,מֹוֶדה ַרּבִ
ב ְכִתיב ַאף ַעל ּגַ ָגְנךָ " :ּדִ יָדְך   - (דברים יח, ד) "ּדְ    ,יןִא   -ּדִ

פּות  ׁשּוּתָ    .לֹא –ּדְ
ַתב ַרְחָמָנא רוּ " :כָּ    ."מֹוֵתיֶכםּתְ

א  ָגְנךָ "ֶאּלָ ה ִלי - "ּדְ    ?ָלּמָ
פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ִלְמעּוֵטי ׁשּוּתָ

  
  

   .ָחָלה
ב ְכִתיב ַאף ַעל ּגַ ית" :ּדִ   , (במדבר טו, כ) 529529529529"ֵראׁשִ

א ְלֵמיַמר ית"ֵניַלף  :ְוִאיכָּ ית" "ֵראׁשִ ז "ֵראׁשִ ית ַהּגֵ   ,ֵמֵראׁשִ
ן  ַהּלָ פּות לֹא -ַמה ּלְ ׁשּוּתָ    ,ּדְ

אן  פּות לֹא -ַאף כָּ ׁשּוּתָ    ,ּדְ
ַתב ַרְחָמָנא    .(במדבר טו, כא) "ֲעִריסֹוֵתיֶכם" :כָּ

  
ְכִתיב א ַטְעָמא ּדִ    ,"ֲעִריסֹוֵתיֶכם" :ֶאּלָ

ית"ֵניַלף  :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ָהא ָלאו ָהִכי  ית" "ֵראׁשִ ז "ֵראׁשִ ית ַהּגֵ    .ֵמֵראׁשִ
ה  ַרּבָ רּוָמה -ַאּדְ    !ֵניַלף ִמּתְ

  
י יָהכִ     ,ַנּמִ

א  ה ִלי "ֲעִריסֹוֵתיֶכם"ֶאּלָ    ?ָלּמָ
ֵדי ֲעִריסֹוֵתיֶכם    .כְּ

  
  

ָאה    .ּפֵ
  

ב ְכִתיב ַאף ַעל ּגַ ְדךָ " :ּדִ    – (ויקרא יט, ט) 530530530530"ׂשָ
יָדְך     ,יןִא  –ּדִ

פּות     .לֹא –ׁשּוּתָ
ַתב ַרְחָמָנא    ,(ויקרא יט, ט) "ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם" :כָּ

א  ְד "ֶאּלָ ה ִלי "ךָ ׂשָ    ?ָלּמָ
פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ִלְמעּוֵטי ׁשּוּתְ

  
  

כֹוָרה    .ּבְ
  

ב ְכִתיב ַאף ַעל ּגַ ְרָך ּוְבצֹאְנךָ " :ּדִ ַבּקֶ ֵלד ּבְ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ    – (דברים טו, יט)  531531531531"ּכָ
יָדְך     ,יןִא  –ּדִ

פּות  ׁשּוּתָ    ,לֹא –ּדְ
ַתב ַרְחָמָנא ַק " :כָּ    .(דברים יב, ו) 532532532532"ְרֶכם ְוצֹאְנֶכםּוְבכֹורֹות ּבְ

א  ה ִלי - "ְוצֹאְנךָ "ֶאּלָ    ?ָלּמָ
פּות עֹוֵבד ּכֹוָכִבים    .ִלְמעּוֵטי ׁשּוּתְ

  
  

   .ְמזּוָזה
ְכִתיב ב ּדִ יְתךָ " :ַאף ַעל ּגַ    – (דברים ו, ט) 533533533533"ּבֵ

יָדְך     ,יןִא  –ּדִ
פּות     .לֹא –ׁשּוּתְ

                                                        
ִר  529 ן תָּ ְתרּוַמת ּגֶֹרן ּכֵ ִרימּו ְתרּוָמה ּכִ ה תָּ ית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחּלָ   ימּו אָֹתהּ ֵראׁשִ
ט 530 ְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ַאת ׂשָ ה ּפְ   ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ
יׁש לַ  531 ְקּדִ ָכר תַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ כ ה'ּכָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   ֹור צֹאֶנךָ ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ
רּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹ  532 רֵֹתיֶכם ְוֵאת תְּ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעׂשְ ּמָ ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםַוֲהֵבאֶתם ׁשָ   ת ּבְ
ָעֶריךָ  533 יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ   ּוְכַתְבתָּ

 רש"י
. אע''פ דפטר ר' אלעאי אמר רבא

בשותפות דראשית הגז מודה. 
הוא בכל הי דאמר לקמיה כל 

   חד וחד כדמפרש טעמא:
   . משמע לשים:תרומותיכם

. אדרבה לילף מתרומה לחיובא
דהא בתרומה מי כתיב ראשית 
ושותפות חייבת בה וקולא 
וחומרא לחומרא מקשין 

   (יבמות דף ח:):
. קרא עריסותיכם למה לי

   לחיובא בשותפות:
. במדבר יתה כדי עריסותיכם

להם תורה ושם אמר להם כדי 
עריסותיכם של עכשיו חייב 

ת מדבר עומר בחלה וכמה עיס
לגלגלת והעומר עשירית האיפה 
והחשבון עולה לחמשה לוגין 
צפוריים שהן שבעה רבעים ועוד 
מדבריות שהן מ''ג ביצים וחומש 
ביצה כדאמרין בעירובין בפ' 
כיצד משתתפין (דף פג:) איפה 
שלש סאין סאה ששת קבין הרי 
איפה י''ח קבין קב ד' לוגין הרי 

ידה איפה ע''ב לוגין עשירית ד
כמה הוה שבעה לוגין לשבעים 
לוג ולשי לוגין שהן י''ב ביצים 
עשירית שלהן ביצה וחומש הרי 
שבעת לוגין וביצה וחומש ביצה 
והלוג ששה ביצים הרי מ''ג 

   ביצים וחומש:
 . של שים הוא אומר:ארצכם

. כל הבכור וגו' הרי בקרך וצאך
כתיב ובכורות בקרכם וצאכם 

 אפילו לשים:
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ַתב ַרְחָמָנא ֵניֶכםְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמי" :כָּ    .(דברים יא, כא) 534534534534"ֶכם ִויֵמי ּבְ
א  יְתךָ "ְוֶאּלָ    ?ְלַמאי ָאָתא - "ּבֵ

ה    ,ְלִכְדַרּבָ
ָאַמר  הּדְ    :ַרּבָ

יָאְתָך    קלו,א ֶרְך ּבִ ִמין -ּדֶ    .ִמן ַהּיָ
  
  
ר"    ".ַמֲעׂשֵ

ב ְכִתיב ַאף ַעל ּגַ ָגְנךָ " :ּדִ ר ּדְ   , (דברים יב יז; יד, כג) 535535535535"ַמֲעׂשֵ
יָלְך     ,יןִא  –ּדִ

פּות  ׁשּוּתָ    .לֹא –ּדְ
ַתב ַרְחָמָנא רֹוֵתיֶכם" :כָּ    ."ַמַעׂשְ

א  ָגְנךָ "ֶאּלָ ר ּדְ    ?ְלַמאי ָאָתא - "ַמְעׂשַ
עֹוֵבד ּכֹוָכִבים פּות ּדְ    .ִלְמעּוֵטי ׁשּוּתָ

  
  
נֹות"    "ַמּתָ

ב ָכַתב ַרֲחָמָנא ַאף ַעל ּגַ    ,(דברים יח, ג) 536536536536"ְוָנַתן" :ּדְ
א ְלֵמיַמר ז 'ְנִתיָנה' 'ִתיָנהנְ 'ָיִליף  :ִאיכָּ ית ַהּגֵ    ,ֵמֵראׁשִ

ן  ַהּלָ פּות לֹא -ַמה ּלְ ׁשּוּתָ    ,ּדְ
אן  פּות לֹא -ַאף כָּ ׁשּוּתָ    ,ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא ַבח" :כָּ    .(דברים יח, ג) "ֵמֵאת זֹוְבֵחי ַהּזֶ
  

ָכַתב ַרֲחָמָנא א ַטְעָמא ּדְ ַבח" :ֶאּלָ    ,"ֵמֵאת זֹוְבֵחי ַהּזֶ
זֲהָוה  ,ָהא ָלאו ָהִכי ית ַהּגֵ    ,ֲאִמיָנא ֵליַלף ֵמֵראׁשִ

רּוָמה ה ֵניַלף ִמּתְ ַרּבָ    !ַאּדְ
  

יֵאין     ,ָהָכא ַנּמִ
ַבח" ה ִלי - "ֵמֵאת זֹוְבֵחי ַהּזֶ    ?ָלּמָ
  

   ,ְלִכְדָרָבא
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

ח ּבָ ין ִעם ַהּטַ    .ַהּדִ
  
  

ּכּוִרים    .ּבִ
  

ב ְכִתיב ַאף ַעל ּגַ    .(דברים כו, ב) 537537537537"ַאְרְצךָ " :ּדִ
יָדְך     ,יןִא  –ּדִ

פּות  ׁשּוּתָ    .לֹא –ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא ַאְרְצךָ " :כָּ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ּכָ    .(במדבר יח, יג) 538538538538"ּבִ

א  ה ִלי - "ַאְרְצךָ "ֶאּלָ    ?ָלּמָ
   .ְלִמעּוֵטי חּוָצה ָלָאֶרץ

  
  

   .ִציִצית
  

ב ָכַתב ַרֲחָמָנא ַאף ַעל ּגַ סּוְתךָ " :ּדְ    ,(דברים כב, יב) 539539539539"ּכְ

                                                        
ע ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניכֶ  534 ּבַ ר ִנׁשְ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ה'ם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָ יֵמי ַהׁשּ   ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ
ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲא  535 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמ לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ר תִּ   ת ָיֶדךָ ׁשֶ
ָח  536 רַֹע ְוַהּלְ ה ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהּזְ ַבח ִאם ׁשֹור ִאם ׂשֶ ט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהזֶּ ּפַ ָבהְוֶזה ִיְהֶיה ִמׁשְ   ַיִים ְוַהּקֵ
ר  537 ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ר תָּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ית ּכָ ר ִיְבַחר ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן לָ  ה'ְוָלַקְחתָּ ֵמֵראׁשִ קֹום ֲאׁשֶ ֶנא ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ְמתָּ ַבּטֶ מֹו  ה'ְך ְוׂשַ ן ׁשְ ּכֵ ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ

ם   ׁשָ
ֵביְתָך יֹאְכֶלּנוּ  538 ל ָטהֹור ּבְ ר ָיִביאּו ַליהָֹוה ְלָך ִיְהֶיה ּכָ ַאְרָצם ֲאׁשֶ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ּכָ   ּבִ
ְנפוֹ  539 ע ּכַ ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים תַּ הּ ּגְ ה ּבָ ַכסֶּ ר תְּ סּוְתָך ֲאׁשֶ   ת ּכְ

 רש"י
. לבית אתה קובע דרך ביאתך

מזוזה וכשהוא כס לביתו 
ייל ברישא מצא רגליה דימיא ע

   שהימין בכיסה הוא דרך ביאה:
   . הזרוע והלחיים והקבה:מתות
   . שים משמע:זובחי

. אדרבה ילף תיה מתרומה
ולא תבעי קרא דהא קולא 

   וחומרא לחומרא מקשין:
. בפירקין דלעיל הדין עם הטבח

 וזובחי אורחיה דקרא הוא:
. אשר תביא מארצך ארצך ארצך

א ארצכם לא משמע מיעוט
משמע מיעוטא כולי האי ולא 
ממעטא חוצה לארץ מייה 
דמשמע כל מקום שיש להם ארץ 
אבל ארצך משמע המיוחדת לך 

   ולא לעובדי כוכבים:
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   ,יןִא  –יָדְך ּדִ 
פּות  ׁשּוּתָ    ,לֹא –ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא ְגֵדיֶהם ְלדֹורֹוָתם" :כָּ ְנֵפי ּבִ    .(במדבר טו, לח) 540540540540"ַעל ּכַ
א  סּוְתךָ "ְוֶאּלָ ה ִלי - "ּכְ    ?ָלּמָ

   ,ְלִכְדַרב ְיהּוָדה
ָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהּדְ

אּוָלה  ית ׁשְ ים  -ַטּלִ לֹׁשִ ל ׁשְ יִצית כָּ טּוָרה ִמן ַהּצִ    .יֹוםּפְ
  
  

   .ַמֲעֶקה
  

ב ָכַתב ַרֲחָמָנא ַאף ַעל ּגַ ךָ " :ּדְ    ,(דברים כב, ח) 541541541541"ְלַגּגֶ
יָדְך     ,יןִא  –ּדִ

פּות  ׁשּוּתָ    .לֹא –ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא ּנוּ " :כָּ י ִיּפֹול ַהּנֹוֵפל ִמּמֶ    .(דברים כב, ח) "ּכִ

א  ךָ "ֶאּלָ ּגֶ    ?ְלַמאי ָאָתא - "ּגַ
ֵנִסּיוֹ  י כְּ ּתֵ י ִמְדָרׁשֹותְלִמעּוֵטי ּבָ    .ת ּוָבּתֵ

  
  

יָאַמר  ּיֵ ר ַאּבַ י ּבַ יּבִ    :ַרב ּבִ
ָלֵלי י כְּ    !ֵליְתְנהּו ְלַהּנֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִפין " ּותְּ ֱהַמת ַהׁשּ ְבכֹוָרה -ּבֶ יֶבת ּבִ    .ַחּיֶ
י ִאְלָעִאיוְ     ."ּפֹוְטָרּה  :ַרּבִ

י  ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ    ?ִאְלָעִאיּדְ
ְכִתיב ָקְרָך ְוצֹאנְ " :ּדִ    .(דברים טו, יט) 542542542542"ךָ ּבְ

ִתיב ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם" :ְוָהא כְּ    !(דברים יב, ו) 543543543543"ּבְ
ָרֵאל הּו ִיׂשְ כּוּלְ    .ּדְ

  
   :ַרב ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר 

ָלֵלי י כְּ    !ֵליְתְנהּו ְלַהּנֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִפין " ּותְּ ֱהַמת ַהׁשּ נֹות -ּבֶ ַמתָּ יֶבת ּבְ    .ַחּיֶ
י ִאְלָעִאיוְ     ."ֵטרּפוֹ  ַרּבִ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ז 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ָיִליף  ית ַהּגֵ    ,ֵמֵראׁשִ

ן  ַהּלָ פּות לֹא -ַמה ּלְ ׁשּוּתָ    ,ּדְ
אן  פּות לֹא -ַאף כָּ ׁשּוּתָ    .ּדְ

  

ךְ  ְעּתָ יב  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ְתרּוָמה ִמיַחּיֵ רּוָמה 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ֵניַלף  -ּבִ    !ִמּתְ
א  ַמע ִמינָּ ֶאּלָ י ּפֹוֵטר :ּה ׁשְ ְתרּוָמה ַנּמִ    .ּבִ

  
  
  

                                                        
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציצִ  540 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֵכֶלתּדַ ִתיל תְּ ָנף ּפְ   ת ַהּכָ
ָך ְולֹא  541 יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ִית ָחָדׁש ְוָעׂשִ י ִתְבֶנה ּבַ ּנוּ ּכִ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ ֵביֶתָך ּכִ ִמים ּבְ ים ּדָ   ָתׂשִ
ְבכֹר ׁשֹוֶרָך  542 יׁש ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ ְקּדִ ָכר תַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ כֹור צֹאֶנךָ ּכָ   ְולֹא ָתגֹז ּבְ
ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיכֶ  543 ּמָ ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםַוֲהֵבאֶתם ׁשָ רּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ּבְ רֵֹתיֶכם ְוֵאת תְּ   ם ְוֵאת ַמְעׂשְ

 רש"י
. כל שראוי ליפול כי יפול הופל

   הימו ואפילו בשותפות:
. שאין חלק לאחד בתי כסיות

מהן בו שאף לבי עבר הים הוא 
   ועוד שאיו בית דירה:

. דאמר רבא ליתהו להי כללי
דמודי ר' אלעאי בכל הי דהא 
תיא דפליג ר' אלעאי בבכורה 
  ולא מרבי לה מבקרכם וצאכם:
ואמר ר' חיא מסורא ליתהו 

. דרבא דהא תיא להי כללי
דפליג רבי אלעאי במתות 
ומדפטר במתות על כרחך פטר 
מי בתרומה דאי ס''ד בתרומה 

ות מחייב היכי פטר במת
לייתיהו לחיובא מתרומה 
הואיל וגמיר גזירה שוה דתיה 
תיה מסתברא דהא אגמרוה 

  דלחומרא אית לן למידן:
. אלא ש''מ בתרומה מי פטור

דדייק דגך והדר יליף מתות או 
מתרומה או מראשית הגז 

 בתיה תיה:
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רּוָמה ,ִאי ָאֶרץ     ַמה ּתְ    ,יןִא  –ּבָ

חּוָצה ָלָאֶרץ     ,לֹא –ּבְ
נֹות  ָאֶרץ   ַאף ַמּתָ    ,יןִא  –ּבָ

חּוָצה ָלָאֶרץ     !לֹא –ּבְ
  

ילָאַמר  ַהְרּבִ י יֹוֵסי ִמּנְ    :ַרּבִ
   .יןִא 

   :ְוָהַתְנָיא
י ִאְלָעִאי"    :ֵמראוֹ  ַרּבִ

נֹות  ָאֶרץ -ַמתָּ א ּבָ    .ֵאין נֹוֲהִגין ֶאּלָ
י ִאְלָעִאיְוֵכן ָהָיה     :אֹוֵמר ַרּבִ

ז  ית ַהּגֵ ָאֶרץ -ֵראׁשִ א ּבָ    ."ֵאין נֹוֵהג ֶאּלָ
  

י  ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ    ?ִאְלָעִאיּדְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
רּוָמה 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ָיִליף     ,ִמּתְ

ָאֶרץ  רּוָמה ּבָ    ,יןִא  –ַמה ּתְ
חּוָצה ָלָאֶרץ     ,לֹא –ּבְ

ז ית ַהּגֵ ָאֶרץ  :ַאף ֵראׁשִ    ,יןִא  –ּבָ
חּוָצה ָלָאֶרץ     .לֹא –ּבְ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

רּוָמה  ,ִאי    ,טֹוֶבֶלת –ַמה ּתְ
ז  ית ַהּגֵ    !טֹוֶבֶלת –ַאף ֵראׁשִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ן לוֹ " :ָאַמר ְקָרא ּתֶ ז צֹאְנָך ּתִ ית ּגֵ יתֹו ְוֵאיָלךְ  - (דברים יח, ד) 544544544544"ְוֵראׁשִ א ֵמֵראׁשִ    .ֵאין ְלָך ּבֹו ֶאּלָ
  

יִבים ָעֶליָה ִמיָתה ְוחֹוֶמׁש  ,ִאי רּוָמה ַחּיָ יִבים ָעָליו ִמיָתה ְוחֹוֶמׁש  -ַמה ּתְ ז ַחּיָ ית ַהּגֵ    !ַאף ֵראׁשִ
  

   .)יד(ויקרא כב,  546546546546"ְוָיַסף ָעָליו" (ויקרא כב, ט) 545545545545"ּוֵמתּו ּבוֹ " :ָאַמר ְקָרא
ז - "ָעָליו" ית ַהּגֵ    .ְולֹא ַעל ֵראׁשִ
ז - "ּבוֹ " ית ַהּגֵ ֵראׁשִ    .ְולֹא ּבְ
  

ִני ַאֲחֶריָה  ,ִאי רּוָמה ִראׁשֹון ְוׁשֵ ִני ַאֲחֶריָה  -ַמה ּתְ ז ִראׁשֹון ְוׁשֵ ית ַהּגֵ    !ַאף ֵראׁשִ
  

   :ָאַמר ְקָרא
ית" ְלַב  - (דברים יח, ד) "ֵראׁשִ ית ּבִ א ֵראׁשִ    .דֵאין ְלָך ּבֹו ֶאּלָ
  

ן לֹא  ,ִאי ׁשָ רּוָמה ֵמָחָדׁש ַעל ַהּיָ ן לֹא -ַמה ּתְ ׁשָ ז ֵמָחָדׁש ַעל ַהּיָ ית ַהּגֵ    !ַאף ֵראׁשִ
  
   ,יןִא 

   :ְוָהַתְנָיא
ַנִים ֵאין ִמְצָטְרפֹות" ה ׁשְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ יַח ׁשְ ַזז ְוִהּנִ יַח ּגָ ַזז ְוִהּנִ י ְרֵחלֹות ּגָ תֵּ    ."ָהיּו לֹו ׁשְ

   .ָטְרפֹותִמְצ  –ָהא ָחֵמׁש 
   :ְוָהַתְנָיא

   !"ֵאין ִמְצָטְרפֹות"
א  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

                                                        
ן לוֹ  544 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ   ֵראׁשִ
אּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו  545 י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ םְוׁשָ ׁשָ ה ְמַקּדְ ֻלהּו ֲאִני ְיהֹוָ י ְיַחּלְ   בֹו ּכִ
יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש  546 ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ   ְוִאיׁש ּכִ

 רש"י
. כיון דמתרומה יליף רבי אי מה

ן לעיל אלעאי לראשית הגז דאמר
שותפות דעובד כוכבים פקא 
ליה מרישיה דקרא אי מה 
תרומה בחו''ל לא אף ראשית 
הגז בחו''ל לא דבפ''ק דקדושין 
(דף לו:) קי''ל כל מצוה שאיה 
תלויה בארץ והגת בין בארץ בין 
בחו''ל דיליף מעבודת כוכבים 
שהיא חובת הגוף ווהגת בכל 
מקום אבל חובת קרקע איה 

   רץ:והגת אלא בא
   . שם מקום:מהרביל

   . ודאי:אין
   . ביחותא:והתיא

. אוסרת משום תרומה טובלת
טבל דכתיב אשר ירימו בעתידים 
ליתרם הכתוב מדבר באלו הן 
השרפין (סהדרין דף פג.): אין 

   לך:
. בו אלא מראשיתו ואילך

משהופרש ועשה ראשית היא 
שלו אבל מעיקרא אין לו אלא 

קרא שם אחד דהאי ראשית 
יתירא הוא ואראשית דלעיל 
סמיך והוה ליה למכתב וגז 

   צאך:
   . זר האוכלה במזיד:מיתה
   . בשוגג:חומש

. מעשר ראשון ראשון ושי
   ומעשר שי:

. אין לך אין לך אלא ראשיתו
תיה אחרת להפריש ממו 
מדלא כתב ומגז צאך ש''מ 
מתה ראשוה בלבד אתא 

   ראשית לאשמועי':
. הישן לא תרומה מחדש על

דכתיב היוצא השדה שה שה 
   (דברים יד):

. שה זו היו לו שתי רחלות גזז
   והיח:

. שיה והיח עד שהיו לו חמש גזז
גיזים אין מצטרפות דאגיזים של 
חמש צאן קפיד רחמא והא לית 

   ליה:
. אם היו לו הא חמש מצטרפות

חמש צאן וגוזז השתים בשה זו 
א ושלש בשה שיה דהשתא איכ

גיזים של חמש צאן מצטרפות 
   ואף על גב דחדש וישן הוא:

. אידך דאפילו חמש אין והתיא
   מצטרפות קשיין אהדדי:

. בהא מי אלא לאו שמע מיה
פליגי רבי אלעאי ורבן לרבי 
אלעאי דמקיש גז לתרומה אין 
מצטרפות ולרבן מצטרפות כל 

 הי קושייתא לרבי אלעאי:
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י  - ָהא ַרּבִ    ,ִאְלָעִאיּדְ
ָנן –ְוָהא  ַרּבָ    .ּדְ

  
רּוָמה ,ִאי ִחּיּוב    ַמה ּתְ ֵדל ּבְ יב: ּגָ    ,ַחּיָ

ְפטּור ֵדל ּבִ טּור : ּגָ י -ּפָ ז ַנּמִ ית ַהּגֵ ִחּיּוב     ,ַאף ֵראׁשִ ֵדל ּבְ    ,יבַחיָּ  –ּגָ
ְפטּור  טּור –ּבִ    !ּפָ

רּוָמה י ּתְ    ?ְמָנָלן – ְוַגּבֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

סּוְרָיא ֵמעֹוֵבד ּכֹוָכִבים" ֶדה ּבְ ַקח ׂשָ ּלָ ָרֵאל ׁשֶ    :ִיׂשְ
ִליׁש  לֹא ֵהִביָאה ׁשְ יב –ַעד ׁשֶ    ,ַחּיָ

ִליׁש  ֵהִביָאה ׁשְ ֶ י ֲעִקיָבא   :ִמׁשּ תֹוֶסֶפת ַרּבִ יב ּבְ    .ְמַחּיֵ
   ."ְטִריןּפוֹ  ֲחָכִמיםוַ 

יָמא י :ְוִכי ּתֵ   , ָהִכי ַנּמִ
   :ְוָהְתַנן

ז צֹאן עֹוֵבד ּכֹוָכִבים " ז -ַהּלֹוֵקַח ּגֵ ית ַהּגֵ טּור ֵמֵראׁשִ    ,"ּפָ
יב –ָהא צֹאנֹו ִלְגזֹוז     !ַחּיָ

  
לֹא כְּ ^ ַמְתִניִתין   קלו,ב יּדְ    .ִאְלָעִאי ַרּבִ

  
  

ֵאינֹו ִמינֹו לֹ  ,ִאי ין ַעל ׁשֶ רּוָמה ִמּמִ ֵאינֹו ִמינֹו לֹא -א ַמה ּתְ ין ַעל ׁשֶ ז ִמּמִ ית ַהּגֵ    !ַאף ֵראׁשִ
רּוָמה  י ּתְ    ?ְמָנָלן –ְוַגּבֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵאִנים" ֵני ִמיֵני תְּ חֹורֹות ּוְלָבנֹות ,ָהיּו לֹו ׁשְ    ,ׁשְ

ין ֵני ִמיֵני ִחטִּ ה ַעל ֶזה - ְוֵכן ׁשְ ִרים ִמּזֶ ְ    .ֵאין ּתֹוְרִמים ּוְמַעׂשּ
י ִיְצָחק ּום  ַרּבִ י אֹוֵמר ִמׁשּ    :547547547547ֶאְלָעָזרַרּבִ

אי מַּ ית ׁשַ    .ֵאין ּתֹוְרִמין :אֹוְמִרים ּבֵ
לוּ     ."ּתֹוְרִמין :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ֵאינֹו ִמינֹו  ין ַעל ׁשֶ ז ִמּמִ ית ַהּגֵ   !לֹא –ַאף ֵראׁשִ
  
   ,יןִא 

   :ְוָהְתַנן
ֵני ִמיִנים" חּופֹות ּוְלָבנֹות ,ָהיּו לֹו ׁשְ    ,ׁשְ

חּופֹות ֲאָבל לֹא ְלָבנֹות ָמַכר לוֹ     ,נֹוֵתן ְלַעְצמוֹ  -ֶזה   :ׁשְ
   ."נֹוֵתן ְלַעְצמוֹ  -ְוֶזה 

  
ה א ֵמַעּתָ ֵני ,ֶאּלָ ָקּתָ    – "ְזָכִרים ֲאָבל לֹא ְנֵקבֹות ֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמֹו ְוֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמוֹ " :ֵסיָפא ּדְ

י ְתֵרי ִמיֵני ִניְנהוּ  ,ָהִכי ַנּמִ ּום ּדִ    !ִמׁשּ
א ַמע ָלןֵעָצה טֹוָבה  ֶאּלָ ּון ,ָקא ַמׁשְ ַאׁשּ יְך ּוֵמַהאי ּדְ ַרכִּ ֵליִתיב ֵליּה ֵמַהאי ּדְ    ,ּדְ

י ַמע ָלןֵעָצה טֹוָבה  ,ָהָכא ַנּמִ ְרַוְייהוּ  ,ָקא ַמׁשְ ֵליִתיב ְלהּו ִמּתַ    !ּדְ
  

לֹא כְּ  ַמְתִניִתיןָהא אֹוִקיְמָנא לְ  י ּדְ    .ִאְלָעִאיַרּבִ
  
  

ִע  ,ִאי רּוָמה ּבְ ית"יָנן ַמה ּתְ ִרין  "ֵראׁשִ יֶריָה ִניכָּ ִ ׁשּ ִרין -ׁשֶ יֶריָה ִניכָּ ִ ׁשּ ז ׁשֶ ית ַהּגֵ    !ַאף ֵראׁשִ
  
   ,יןִא 

   :ְוָהְתַנן
לּום" ה לֹא ָאַמר ּכְ ִתי ַחּלָ רּוָמה ְוָכל ִעיסָּ ְרִני תְּ ל ּגָ    ,"ָהאֹוֵמר ּכָ

ית'ָהא  יי ֵראׁשִ ּזַ ל ּגִ יִמין - 'כָּ ָבָריו ַקּיָ    .ּדְ
לּום" :ָדךְ ְוַתְנָיא ִאי    !"לֹא ָאַמר ּכְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ י ִאְלָעִאי -ָהא    :ֶאּלָ    ,ַרּבִ
ָנן –ְוָהא     .ַרּבָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

                                                        
 ִאְלָעִאימסורת הש"ס, כתב יד מיכן ועוד. גירסת וילא וכן בחידושי הרשב"א:  547

 רש"י
שראל שלקח . כגון יהגדל בחיוב

שדה מן העובד כוכבים כדמפרש 
   לקמיה:

   . ביד עובד כוכבים:הגדל בפטור
   . לאחר שבאו ביד ישראל:בחיוב

. ארם צובה שכבשה דוד בסוריא
ולא שמיה כבוש ולא חלה בה 
קדושת הארץ וקלה קדושתה ויש 
קין לעובד כוכבים להפקיע מיד 
מעשר לפיכך אין ישראל חייב 

השי  לעשר אלא על התוספת
שלישים שגדלו אצלו טבל וחולין 
מעורבין אבל בארץ ישראל מעשר 
על הכל שאין קין לעובד כוכבים 
בה להפקיע מן המעשר וחכמים 
פוטרין דכיון שהביאה שליש ביד 
עובד כוכבים כאילו גמרה כולה 
בידו דקיימא לן (ר''ה יב: יג.) 

   תבואה בתר שליש אזלא:
 . דהגדל בידוכי תימא הכי מי

עובד כוכבים פטור מראשית הגז 
   אפילו בא ליד ישראל:

. הלוקח גז צאו של עובד כוכבים
   קודם שגזזה:

. דצאך בעין פטור מראשית הגז
ולא גיזותיך והכא לאו צאו 

   דישראל הוא:
. לקח וקה עדרו של הא צאו לגזוז

עובד כוכבים כשהיא עומדת לגזוז 
הואיל והכל שלו וקריא ביה 

   צאך:
. ואף על פי שגדלו הגיזים חייב

  אצל עובד כוכבים:
. דמקיש גז דלא כר' אלעאי

   לתרומה:
. כגון שחורות ממין על שאיו מיו

ולבות ואע''ג דחד פירא הוא: 
וב''ה אומרים תורמין: דכולו מין 
תאים ות''ק פליג אדרבי יצחק 
ואמר לא חלקו ב''ה בדבר זה 

   דתרי מיי יהו:
   'ש:. פל'שחופות
   . ישראל לישראל:מכר לו

. זה ותן לעצמו וזה ותן לעצמו
הואיל ולא שייר לעצמו מאותו 
המין כלום אין עליו להפריש על 
אותן גיזים שמכר ואע''פ שהצאן 
לא מכרום על הלוקח להפריש 
שלקח ממתות הכהן אלמא תרי 
מיי יהו ואין מפריש מזה על זה 
דאי מפרשי הוה ליה שיורא גבי 

כר ותן לקח גז צאו של חבירו מו
אם שייר המוכר חייב: סיפא 
דקתי מי מכר זכרים אבל לא 

   קבות זה ותן לעצמו כו':
. ולא הוי ה'' דתרי מיי יהו

   שיורא:
. ודאי שיורא הוא ואמוכר אלא

רמיא למיתב כולהו והא דקתי זה 
ותן לעצמו וזה ותן לעצמו עצה 

מוכר טובה קמ''ל אשמעין תא ל
שלא יתן לו מן הקבות 
המשומרות לו על הזכרים שמכר 
משום דהאי דזכרים אשון קשה 
והאי דקבות רכיך לפיכך יקה מן 
הלוקח כדי ראשית הגז של זכרים 

. גבי שחופות ה'' מצמר הזכרים:
ולבות משום עצה טובה הוא 
דגיזת הלבות טובה משל שחופות 
ויקה מן הלוקח כשיעור 

   ן לו לכהן:השחופות וית
. דאם אמר כל גרי ששיריה כרין

   תרומה לא אמר כלום:
. ביחותא: ה''ג ותיא אין והתן

 אידך לא אמר כלום:
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            בבבב----קלו, אקלו, אקלו, אקלו, א .4
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַלת ָסֵבי ֲהֵני ּתְ    :ָהִאיְדָנא ָנהּוג ָעְלָמא כֵּ
י כְּ  ז -ִאְלָעִאי ַרּבִ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ    ,ּבְ

ַתנְ     :ָיאּדְ
י ִאְלָעִאי" ז  :אֹוֵמר ַרּבִ ית ַהּגֵ ָאֶרץ -ֵראׁשִ א ּבָ    ."ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
  

יּוכְ  ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַרּבִ ֵתיָרה ּבְ ן ּבְ    .ְיהּוָדה ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵתיָרה" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִלין טּוְמָאה ְבֵרי ּתֹוָרה ְמַקּבְ    ."ֵאין ּדִ

  
י ּוכְ  ִכְלַאִיםיֹאַרּבִ ה ּבְ ּיָ    .ׁשִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה" ּיָ י יֹאׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְזַרע ּיִ יב ַעד ׁשֶ ה  :ְלעֹוָלם ֵאין ַחּיָ    ,ִחטָּ
עֹוָרה    ,ּוׂשְ

ַמּפֹוֶלת ָיד    ."ְוַחְרָצן ּבְ
  
  

 רש"י
. וה''ה כר' אלעאי בראשית הגז

   למתות:
. אין דברי תורה מקבלין טומאה

במסכת ברכות דקתי גבי בעל 
   קרי דצריך טבילה לדברי תורה:

שתן יחד . שלחטה שעורה וחרצן
כדאמר באותו ואת בו הזורע 
כלאים לוקה ואוקימא לאפוקי 

 מדרבי יאשיה:



  ""ֵראִׁשית ַהֵּגז –מסכת חולין פרק י"א 
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        קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א    ––––    קלו, בקלו, בקלו, בקלו, ב .5
ְזרֹוַע ּוְלָחַיִים" ז חֹוֶמר ּבִ ית ַהּגֵ    :ּוְבֵקָבה ֵמֵראׁשִ

רֹוַע ְוַהּלְ  ַהּזְ ָבה ׁשֶ ָקר  :נֹוֲהִגין –ָחַיִים ְוַהּקֵ ּבָ ה, ּוַבּצֹאן ,ּבַ ְמרּוּבֶ    .ּוְבמּוָעט ,ּבִ
ז  ית ַהּגֵ ְרֵחלֹות  -ְוֵראׁשִ א ּבִ ה ,ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ְמרּוּבֶ א ּבִ    ."ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ

  
ן  :ְוִליְתֵני ֵאין כֵּ ֶ ְטֵרפֹות ַמה ׁשּ ּנֹוֵהג ּבִ ז ׁשֶ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ נֹותחֹוֶמר ּבְ ַמּתָ    !ּבְ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

י י  ?ָהא ַמּנִ ְמעֹון ִהיאַרּבִ    ,ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ ז ַרּבִ ית ַהּגֵ ֵרפֹות ֵמֵראׁשִ    ."ּפֹוֵטר ֶאת ַהטְּ
  

י  ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ ְמעֹוןּדְ    ?ׁשִ
  

נֹות 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ָיִליף  ּתָ    ,ִמּמַ
נֹות ְטֵרָפה  ּתָ    ,לֹא –ַמה ּמַ

ז  ית ַהּגֵ י ְטֵרָפה לֹא -ַאף ֵראׁשִ    .ַנּמִ
  

נֹות 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ְוִאי ָיִליף  ּתָ    ,ִמּמַ
רּוָמה 'ְנִתיָנה' 'ְנִתיָנה'ֵליַלף     ,ִמּתְ

רּוָמה  ָאֶרץ ִא  -ַמה ּתְ חּוָצה ָלָאֶרץ לֹא ,יןּבָ    ,ּבְ
י  ז ַנּמִ ית ַהּגֵ ָאֶרץ ִא  -ַאף ֵראׁשִ חּוָצה ָלָאֶרץ לֹ  ,יןּבָ    ,אּבְ

ַנן ה ּתְ ּמָ ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ" :ַאּלָ ז נֹוֵהג ּבָ ית ַהּגֵ    !"ֵראׁשִ
  

א ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ  י ֶאּלָ ְמעֹוןַרּבִ    :ׁשִ
ָיִליף  ר "צֹאן" "צֹאן"ּדְ ֲעׂשֵ    ,ִמּמַ

ר ְטֵרָפה  ֲעׂשֵ    ,לֹא –ַמה ּמַ
ז ְטֵרָפה  ית ַהּגֵ    .לֹא –ַאף ֵראׁשִ

  
   ?ְמָנָלן -ְוָהָתם 

  
כְ  ֶבט" :ִתיבּדִ ֵ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹור ּתַ ל ֲאׁשֶ ֵאיָנּה עֹוֶבֶרת - (ויקרא כז, לב) 548548548548"ּכָ ָרט ִלְטֵרָפה ׁשֶ    .ּפְ

  
כֹור "צֹאן" "צֹאן"ְוֵליַלף     ,ִמּבְ

כֹור     ,ְטֵרָפה ֲאִפיּלוּ  -ַמה ּבְ
ז  ית ַהּגֵ    !ְטֵרָפה ֲאִפיּלוּ  -ַאף ֵראׁשִ

  
ר ֲהָוה ֵליּה לְ  ֲעׂשֵ ָרא ִמּמַ ּבְ ןִמְסּתַ כֵּ    ,ְזָכִרים    :ֵמיַלף ׁשֶ

   ,ְטֵמִאין
ין ְמרּוּבִ    ,ּבִ

   ,ֵמֶרֶחם
   ,ָאָדם

ׁשּוט    ,ּפָ
ּבּור    .ִלְפֵני ַהּדִ

  
ה ַרּבָ כֹור ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ,ַאּדְ ן ,ִמּבְ כֵּ    ,ָיתֹום  :ׁשֶ

ָקחוֹ  ּלְ    ,ׁשֶ
פּות ׁשּוּתָ    ,ּבְ

   ,ְנָתנוֹ 
ְפֵני    ,ּבִ
   ,ּכֵֹהן

ה                                                       קלז,א ָ ְקדּוׁשּ    ,ּבִ
ין - ּוְמִכיָרה    !ְוָהָנְך ְנִפיׁשִ

  

ׁשּוט ָעִדיף ֵליּה  ׁשּוט ִמּפָ   .ּפָ
                                                        

548  ֹ ָקר ָוצֹאן ּכ ר ּבָ הְוָכל ַמְעׂשַ יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליהֹוָ ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ   ל ֲאׁשֶ

 רש"י
. כדפרישית לה חומר בזרוע כו'

במתיתין: טרפה איה בכלל 
   מתות דכתיב תתו לו ולא לכלבו:

. תא דידן תיה תיה ואי יליף
לילף. כו' דהא מתי' כר' שמעון 

   אוקימתא:
   צאן:. כל מעשר בקר וממעשר

יש טרפה שאיה עוברת תחת 
. כגון חתכו רגליה מן השבט

הארכובה ולמעלה ומיה יליף שאר 
טרפות: בבכור קדוש אפילו טרפה 
ובעי קבורה דהא קדישתיה רחם: 
מעשר וראשית הגז לא בעין זכרים 
ואין והגים בטמאים אבל בכור 
איו אלא זכר ווהג בחמור מעשר 

בים וראשית הגז איו אלא במרו
מעשר בעשרה ראשית הגז בחמש 
ואין קדושים מרחם ואין והגים 
באדם אבל בכור והג ביחיד וקדוש 
מרחם ווהג באדם מעשר וגז אין 
והגים אלא בפשוטין ואין לפי 
הדבור אבל בכורות קדשו 
במצרים: ה''ג אדרבה מבכור הוה 
ליה למילף שכן יתום שלקחו 

ה בשותפות תו . בפי כהן בקדוש
ובמכירה והך פישין. בכור 
וראשית הגז והגין ביתום אף על 
פי שמתה אמו קודם לידתו כגון זה 
פירש למיתה וזה פירש לחיים אבל 
מעשר לא דגמר תחת תחת 
מקדשים דכתיב תחת אמו פרט 
ליתום אבל בכור קדוש ואפילו 
יתום וירעה עד שיסתאב ויאכל 
במומו לכהן בכור וגז והגים 

תפות אבל לקוח פטור בלקוח ובשו
מן המעשר. וכן השותפות דכתיב 
יהיה לך ולא של שותפות (בכורות 
דף ו:) וכן שתו לו במתה 
במסכת בכורות בפ' בתרא (דף 

   ה:):
. בכור וגז והגים אף שלא בפי

בפי הבית אבל מעשר לא כדמפרש 
בגמ' דבכורות בפרק בתרא (דף ג.) 
גזרה משום לקוח ומשום יתום 

ר וגז ממתות כהוה הן ולא בכו
מעשר דאכל הוא לבעלים 

  כשלמים:
. בכור איו צריך להקדיש בקדושה

דקדושתו מרחם וגז מי אין צריך 
להקדיש דאין קדושה חלה עליו 
אבל מעשר מקדישו בשבט לישא 
אחריא אמרי ליה בקדושה בכור 
וגז כסי כהן לקדש בו את האשה 
כדתיא בגמרא דארבעה אבות 

ק דף יג.) בכור מוכרין אותו תם (ב''
ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו 
את האשה אבל מעשר איו כסי 
בעלים לקדש בו את האשה דהא 
כתיב ביה לא ימכר ולא יגאל ולאו 
מלתא היא דאפ''ה ממון בעלים 
הוא ומקדשין בו דתן (קדושין דף 
ב:) המקדש בחלקו בין בקדשים 
קלים כו' ואמרי' טעמא דלאחר 
שחיטה לאו דידיה הוא דמשלחן 
גבוה קא זכו אבל מחיים דידיה 

   הוא:
. בכור יכול כהן למוכרו וכן ומכירה

גז אבל מעשר איו מכר דתן 
במסכת בכורות (דף לב.) (בבכור) 
[במעשר] אמר לא יגאל ואיו 
מכר לא חי ולא שחוט אלא אם כן 

   הוי של יתומין:
. הך דבכור פישין והך פישין

 ילף מייה:ול
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        קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א .6
ְרֵחִלים" א ּבָ ז ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ית ַהּגֵ    ."ֵראׁשִ
  

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנא ַהּנֵ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ה'ַאְתָיא  יּזָ ה' 'ּגִ יּזָ    ',ּגִ

ִתיב ָהָכא י" :כְּ ן לוֹ ֵראׁשִ ּתֶ ז צֹאְנָך ּתִ    ,(דברים יח, ד) 549549549549"ת ּגֵ
ם" :ּוְכִתיב ָהָתם י ִיְתַחּמֵ ָבׂשַ ז ּכְ    – (איוב לא, כ) 550550550550"ּוִמּגֵ

ים  ָבׂשִ ן כְּ ַהּלָ ים -ַמה ּלְ ָבׂשִ אן כְּ    .ַאף כָּ
  

ה'ְוֵניַלף  יּזָ ה' 'ּגִ יּזָ כֹור 'ּגִ    ,ִמּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְבכֹור ׁשֹוֶרָך ְולֹא"" כֹור צֹאֶנךָ  לֹא ַתֲעבֹוד ּבִ    ,(דברים טו, יט) 551551551551"ָתגֹוז ּבְ

ה יּזָ ּגִ ֲעבֹוָדה ְוצֹאן ּבְ א ׁשֹור ּבַ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ֶזה ל ֶזה ּבָ ן ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ,ִמּנַ ל ֶזה ּבָ    ?ְוֶאת ָהָאמּור ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    !""ְולֹא ָתגֹוז ... לֹא ַתֲעבֹוד" :תַּ
  

   :ָאַמר ְקָרא
ן לוֹ " ּתֶ ּקוֹ  - (דברים יח, ד) "ּתִ    .ְולֹא ְלׂשַ
  

ה א ֵמַעּתָ יב ,ֶאּלָ ים ִליַחּיֵ ל ִעּזִ    !נֹוָצה ׁשֶ
  

א ה ְוֵליכָּ יּזָ ִעיָנן ּגִ    .ּבְ
  

ַמְעּתְ ֵליּה ַהאי ְסָבָרא    ?ַמאן ׁשָ
י     .יֹוֵסיַרּבִ

י  ָהא מֹוֵדי אּוְרֵחיּה ַרּבִ ִמיֵדי ּדְ    !יֹוֵסי ּבְ
  

ְדָאַמר א כִּ י ְיהֹוׁשֻ  ֶאּלָ ן ֵלִויַרּבִ    :ַע ּבֶ
ֵרת" ירּות - (דברים יח, ה) 552552552552"ַלֲעמֹוד ְלׁשָ ָבר ָהָראּוי ְלׁשֵ    ,ּדָ

י ירּות ,ָהָכא ַנּמִ ָבר ָהָראּוי ְלׁשֵ    .ּדָ
  

א  ה'ֶאּלָ יּזָ ה' 'ּגִ יּזָ    ?ְלַמאי ָאָתא - 'ּגִ
  

ֵבי י  ְלִכְדָתָנא ּדְ ָמֵעאלַרּבִ    ,ִיׁשְ
ֵבי ָתָנא ּדְ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ָב " ה ּכְ ְמָרן ָקׁשֶ ּצַ ים ׁשֶ ז -ׂשִ ית ַהּגֵ טּוִרים ֵמֵראׁשִ    ,ּפְ
ֱאַמר ּנֶ ם" :ׁשֶ י ִיְתַחּמָ ָבׂשַ ז ּכְ    .(איוב לא, כ) "ּוִמּגֵ

  
  

                                                        
ן לוֹ  549 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ   ֵראׁשִ
ם 550 י ִיְתַחּמָ ָבׂשַ ז ּכְ   ִאם לֹא ֵבֲרכּוִני ֲחָלָציו ּוִמּגֵ
ְבָקְרךָ  551 ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ כֹור צֹאֶנךָ  ּכָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ יׁש ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ ְקּדִ ָכר תַּ   ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ
ִמים 552 ל ַהּיָ ם ְיהָֹוה הּוא ּוָבָניו ּכָ ׁשֵ ֵרת ּבְ ָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלׁשָ ל ׁשְ ַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִמּכָ י בֹו ּבָ   ּכִ

 רש"י
. דאפילו בשור וילף גיזה מבכור

אקרי גיזה וימא מה גיזה דהתם 
אפילו דשור הכא מי אפילו 

   דשור:
. וגיזת לו למלבוש ולא לשקו

שורו אין ראויה אלא לשק: להכי 
צה שאין דרך לגוזזן קרי ליה ו

   אלא לתולשן כוצה של עוף:
. דהא ראוי לאדם ליחייב

   לבגדים אים:
. והא תלישה הוא: בעין גיזה

מאן שמעת ליה הך סברא: 
   דדריש לישא דקרא דכתיב גז:

. דאמר לקמן לקט רבי יוסי
   קצירך ולא לקט קיטוף:

   . אמרין לקמן:הא
. מודה ר' יוסי במידי דאורחיה

דאורחא דעזים בתלישה וכיון 
   כגיזה דמו:

   . גז דאיו אלא ברחלים:אלא
. לקמן כדר' יהושע בן לוי

בפרקין דכתיב גז וגו' וסמיך ליה 
   כי בו בחר וגו':

לעמוד לשרת דבר הראוי 
. לתכלת דבגדי שרד לשירות

והתם צמר בעין ואין צמר אלא 
   של רחלים:

. כגון שהיו משוים שצמרן קשה
 משאר כבשים:
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        קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א .7
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ים"    ,ּגֹוֵזז ֶאת ָהִעּזִ
טּור -ְוׁשֹוֵטף ֶאת ָהְרֵחִלים     ."ּפָ

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ים "    ,טּורּפָ  –ַהּגֹוֵזז ֶאת ָהִעּזִ
יב -ְוׁשֹוֵטף ֶאת ָהְרֵחִלים     !"ַחּיָ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ָנן –ָהא     ,ַרּבָ
י  - ְוָהא    .יֹוֵסיַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   .ְולֹא ֶלֶקט ִקיּטּוף - (ויקרא יט, ט) 553553553553"ֶלֶקט ְקִציְרךָ ""

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ֵמֲחַמת ָקִציר א ַהּבָ    ."ֵאין ֶלֶקט ֶאּלָ
  

י  איֹוֵס ַרּבִ א ַקּמָ ּנָ    !י ַהְיינּו ּתַ
  

ּה  י  ּכּוּלָ    ,יֹוֵסי ִהיאַרּבִ
ֵני י יֹוֵסי"ׁשֶ  :ְוָהֵכי ָקּתָ א ֵמֲחַמת ָקִציר :אֹוֵמר ַרּבִ א ַהּבָ    ."ֵאין ֶלֶקט ֶאּלָ

  
ָרָבא ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ

י  מֹוֶדה אּוְרֵחיּה ַרּבִ ִמיֵדי ּדְ    ,יֹוֵסי ּבְ
ַת     :ְנָיאּדְ

י "    :יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ
א ָקִציר - (ויקרא יט, ט) "ָקִציר"    .ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין –עֹוֵקר     ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    .(ויקרא יט, ט) "ִלְקצֹור" :תַּ

ִין –ּתֹוֵלׁש     ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר קּוְצְרךָ " :תַּ    ."(ויקרא כג, כב) 554554554554"ּבְ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ִניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ָרק" ין ַהּיָ ּבֵ ָצִלים ׁשֶ נֹות ּבְ    :ַמְלּבְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָאה ִמּכָ    .ּפֵ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

  . (פאה ג, ד) "ֵמַאַחת ַעל ַהּכֹל
  
  

                                                        
טּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַא  553 ְדָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ַאת ׂשָ ה ּפְ   ְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ
ר תַּ  554 ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ה ֱאלֵֹהיֶכםּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכּלֶ   ֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיהֹוָ

 רש"י
. לא מיקרי גז אלא בר יתחמם
   חימום:

. הגוזז את העזים פטור
כדאמרין אין גז אלא של רחלים 

   דבר הראוי לשירות:
. במים בהר ליפותן שוטף

   והצמר תלש מהם:
   . דלאו גז הוא:פטור

. דקתי שוטף פטור רבי יוסי והא
   הוא דדייק לישא דקרא:

. הקוטף בידיו ולא לקט קיטוף
ו אין הושר לקט שבלי קמת

דלישא דקרא דייקא ופליגי 
   רבן עליה:

. כגון בצלים במידי דאורחיה
ושומים דקיטוף שלהן זהו 

   קצירן:
   . קציר ארצכם:קציר
   . עם השרשים כגון עדשים:עוקר
. ביד ולא עם השרשים כגון תולש
   פולין:

רבי יוסי לא גרסין בהא 
. ומיהו על כרחך הי מתיתא

ו ר' יוסי מדאמר קראי דריש לה
אין לי אלא קציר דאיהו דדייק 
לישא דקרא ומוקי להו במידי 

   דאורחיה:
. בהדיא אף אן מי תיא

דמודה רבי יוסי במידי 
   דאורחיה:

   . שורות שבין ירק לירק:מלבות
. מן פאה מכל אחת ואחת

המלבות שהירק שבין מלבן 
למלבן הפסק לפאה דידה דירק 

ן השומים איו בכלל פאה חוץ מ
והבצלים כדתן (פאה פ''א מ''ד) 
כל שהוא אוכל ושמר ומכיסו 
לקיום ואמרין במקום שהגו 
(פסחים דף ו:) מכיסו לקיום 
פרט לירק ומיהו שומין ובצלים 
מכיסן לקיום קתי מיהא לרבי 
יוסי דבצלים חייבין בפאה 
ואע''ג דאיו קוצרן במגל אלמא 

 מודי הוא במידי דאורחיה:
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        בבבב----קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א .8
ה" ה הּוא ְמרּוּבֶ   ?ְוַכּמָ

  

אי מַּ ית ׁשַ תֵּ  :אֹוְמִרים ּבֵ    ,י ְרֵחלֹותׁשְ
ֱאַמר ּנֶ י צֹאן" :ׁשֶ ּתֵ ָקר ּוׁשְ ה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ    .(ישעיה ז, כא) 555555555555"ְיַחּיֶ

  

לוּ     ,ָחֵמׁש  :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ֱאַמר ּנֶ    ."(שמואל א כה, יח)  556556556556"ָחֵמׁש צֹאן ֲעׂשּויֹות" :ׁשֶ

  
ָלָמא לְ  ׁשְ איּבִ ּמַ ית ׁשַ רּו  ּבֵ י ִאיּקְ י ַנּמִ ְרּתֵ    ,"צֹאן"ּתַ

לא לְ ֶאלָּ     ?ַמאי ַטְעָמא - ֵבית ִהּלֵ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
י ִמְצֹות - (שמואל א כה, יח) "ֲעׂשּויֹות" :ָאַמר ְקָרא ּתֵ עֹוׂשֹות ׁשְ ז   :ׁשֶ ית ַהּגֵ    ,ֵראׁשִ

נֹות    .ּוַמּתָ
  

כֹוָרה ּוַמּתָ  :ֵאיָמא    !נֹותּבְ
  

יָבא כֹוָרה ֲחָדא ִמי לֹא ִמיַחּיְ    .ּבְ
  

יָבאַמּתָ  ,ּוְלַטֲעֵמיךְ     ?!נֹות ֲחָדא ִמי לֹא ִמיַחּיְ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֲעֵליֶהן -ֲעׂשּויֹות  ֹות ֶאת ּבַ ַעׂשּ ּמְ    .ׁשֶ

ה ִמְצָוה :ְואֹוְמרֹות לוֹ     .קּום ֲעׂשֵ
  

ֵבי ְנָיא ּדְ ַר  557557557557ּתַ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :יֹוֵסי יּבִ ַרּבִ

ּום ָאִביו" ֱאַמר :אֹוֵמר ִמׁשּ ּנֶ ע ׁשֶ    :ַאְרּבַ

הְוַא " ֶ ַחת ַהׂשּ ע צֹאן ּתַ    ."(שמות כא, לז) 558558558558"ְרּבַ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "    :ֶרּבִ

ְבֵרי ּתֹוָרה ְבֵריֶהן ּדִ יְוִדְבֵרי  ,ִאְלָמֵלא ּדִ ִריּבִ ָלה  ּבְ ְבֵרי  -ַקּבָ יֲאַנן ּדִ ִריּבִ    .ׁשֹוְמִעין ּבְ
ָלה ְבֵרי ַקּבָ ְבֵריֶהם ּדִ ּדִ ן ׁשֶ ּכֵ י  ,ְוָכל ׁשֶ ִריּבִ ְבֵרי ּתֹוָרהְוִדְבֵרי ּבְ    ."ּדִ

  
   :ְוָהָאַמר ַמר

ית ַמְכַרַעת ִליׁשִ    !ֵאין ַהְכָרָעה ׁשְ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר   קלז,ב    :ַרּבִ
מּוָעה ָאְמָרה י ׁשְ    ,ִמּפִ

י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכיִמּפִ     .י ַחּגַ
  

                                                        
ּיוֹ  555 י צֹאןְוָהָיה ּבַ תֵּ ָקר ּוׁשְ ה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ   ם ַההּוא ְיַחּיֶ
ַנִים ִנְבֵלי ַיִין ְוָחֵמׁש צֹאן ֲעׂשּויֹת ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמָאה 556 ח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוׁשְ ּקַ ַמֵהר ֲאִביַגִיל ַותִּ ם ַעל ַהֲחמִֹרים ַותְּ ׂשֶ ֵבִלים ַותָּ ִקים ּוָמאַתִים ּדְ   ִצּמֻ
  המילה דבי.יש שלא גרסו את  557
558  ֶ ַחת ַהׂשּ ע צֹאן תַּ ֹור ְוַאְרּבַ ַחת ַהׁשּ ם תַּ ּלֵ ה ָבָקר ְיׁשַ ָ ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמׁשּ י ִיְגנֹב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ׂשֶ   הּכִ

 "ירש
. אשכחן תרתי דאיקרו בשלמא לב''ש

מי צאן הילכך אין אתה יכול להוציאן 
   מכלל חיוב:

. לישא יתירא חמש צאן עשויות
קדרשי מאי עשויות שעושות שתי 
מצות ראשית הגז ומתות דכל כמה 
דלא הוו חמש לא הוו הגי בהו אלא 

   חדא מתות לחודייהו:
. על אטו בכורה חדא מי לא מחייבא

כי תלא רחמא בחמש ראשית כרחך 
   הגז הוא דתלא:

וליטעמיך מתות מי חדא מי לא 
. אישתכח דבתרתי ובחדא מי מחייבא

איכא שתי מצות בכורה ומתות וליכא 
למימר דהאי עשויות הכי מדריש והא 
ליכא למימר עשויות שלש מצות דהיכי 
משמע מיעוט עשויות שתים הוו: אלא 

   אמר רב אשי: הכי דריש:
. למצוה יות שמעשות את בעליהןעשו

חדשה שלא היה מצוה עליו בפחות מכן 
והייו על כרחך ראשית הגז דכתיב בה 
צאן דמשמע מרובה דאילו בכורה 
דכתיב (במדבר יח) בכור שור אפילו חד 
וכן מתות אם שור אם שה (דברים 

   יח): תיא א''ר גרסין:
. שהיה גדול בדורו דקיימא דברי בריבי

   סי מוקו עמו:לן רבי יו
. קס''ד מפי אן דברי בריבי שומעין

שהוא מכריע בייהם לא חמש כבית 
הלל ולא שתים כב''ש: תורת משה 
קרויה תורה לפי שתה תורה לדורות 
ושל ביאים לא קרי אלא קבלה שקבלו 
מרוח הקדש כל בואה ובואה לפי 

   צורך השעה והדור והמעשה:
והאמר מר אין הכרעה שלישית 

. כשזה אומר כך וזה אומר כך כרעתמ
וזה אומר דעת שלישית אפילו אמצעית 
היא בייהם אין זה הכרע כגון (פסחים 
דף כ:) חבית של תרומה שתגלתה ב''ש 
אומר תשפך הכל וב''ה אומרים תעשה 
זילוף א''ר ישמעאל בר' יוסי אי אכריע 
בשדה תשפך הכל בבית תעשה זילוף 

מכרעת  אמרו לו אין הכרעה שלישית
והיכי הויא הכרעה כגון ההיא דקולי 
מטליות דבמה מדליקין (שבת דף כט.) 
ר' אליעזר אומר בין מן המוכן בין שלא 
מן המוכן טמא ר' יהושע אומר בין מן 
המוכן בין שלא מן המוכן טהור ר''ע 
אומר מן המוכן טמא שלא מן המוכן 
טהור א''ר יוחן עלה כל מקום שאתה 

ם ואחד מכריע כו' מוצא שים חולקי
אלמא כה''ג קרי הכרעה היכא דגלו 
מאי דעתייהו דשייך לפלוגי בין מוכן 
לשאיו מוכן אפ''ה לא פלגין ואתא 
ר''ע ותן חילוק בדבר הוי הכרעה 
שהכריע במוכן כר' אליעזר ומצאו 
שים מטמאים במוכן ור' יהושע יחיד 
מטהר ובשאיו מוכן כר' יהושע והוו 

שאיו מוכן אבל גבי שים מטהרים ב
חבית דלא גלו דעתייהו ב''ש וב''ה 
דהוי שייך חילוק בין בית לשדה שלא 
אמרו כך ב''ש אומר בין בבית בין 
בשדה תשפך הכל וב''ה אומר בין בבית 
בין בשדה תעשה זילוף ובא שלישי 
וחלק בין שדה לבית התם אין זה הכרע 
לדבריהם אלא דעת שלישית דהכרע 

ם הוי בשים חולקין לשון כף מאזי
ובא שלישי ומכריע המשקל כאחד מהן 
או בכל הדבר או בחציו כזה ובחציו 

  כזה:
. ר' יוסי א''ר יוחן מפי השמועה אמרה

 הלכך הלכתא כוותיה:
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יָנס" ן ַהְרּכִ י ּדֹוָסא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ז -ה ָמֶנה ּוְפָרס ָחֵמׁש ְרֵחלֹות ּגֹוְזזֹות ָמנֶ  ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יבֹות ּבְ    .ַחּיָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֵהן ל ׁשֶ    ."ָחֵמׁש ְרֵחלֹות ּגֹוְזזֹות ּכָ
  

ה  ֵהן"ְוַכּמָ ל ׁשֶ    ?"ּכָ
  

   :ַרבָאַמר 
   ,ָמֶנה ּוְפָרס

ׁשֹות הּו ְמחּוּמָ ּיְ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ים ִ ׁשּ    .ׁשִ
   .ַחת ְלכֵֹהןְונֹוֵתן ֶסַלע ַא 

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבָ    :ַרּבִ

ׁש     .ׁשֵ
ה –ְלכֵֹהן  ָ    ,ֲחִמׁשּ
   .לוֹ  –ְוֶאָחד 

  
א י ֶאְלָעָזר ָאַמר עּוּלָ    :ַרּבִ

ֵהן" ל ׁשֶ ִנינוּ  "ּכָ    .ׁשָ
  

ַנן    :ּתְ
ר ְסָלִעי" ֵהן ֶעׂשֶ יהּוָדה ׁשֶ ַקל ָחֵמׁש ְסָלִעים ּבִ ה נֹוֵתן לֹו ִמׁשְ ִלילְוַכּמָ ּגָ    ."ם ּבַ

י יֹוָחָנן  ָלָמא ְלַרב ְוַרּבִ ׁשְ    ,ִניָחא –ּבִ
מּוֵאל א ִלׁשְ י  ֶאּלָ ָיא –ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ    !ַקׁשְ

  
   ?ְוִליַטְעֵמיְך ּוְלַרב ִמי ִניָחא

מּוֵאלוּ  ַרבְוָהא  ְרַוְייהוּ  ׁשְ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ז  ית ַהּגֵ ים –ֵראׁשִ ִ ׁשּ ׁשִ    !ּבְ

  
ַמר ֲעָלּה ּדְ     :ַהִהיאָהא ִאיּתְ

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ה ַעְסִקיָנן ין ַהְרּבֵ יּזִ ׁש לֹו ּגִ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ    ,ּבְ

ָנן ְלכֵֹהן ׁש ִליּתְ    ,ּוְמַבּקֵ
ת ְסָלִעים :ֵליּה  ןנַ ְוַאְמִרי ְבַצר ֵליּה ֵמֲחֵמׁשֶ ל ַחד ְוַחד לֹא ּתִ    .כָּ

  
  
  

 רש"י
   . החמשה כולן:מה ופרס

. לכל אחת מהן שיהו מחומשות
שבעה סלעים וחצי דהוו לה 
כולהו מה ופרס שהמה מאה 

וחמשה סלעים הרי  זוז עשרים
   ל''ז סלעים וחצי:

   . סלעים:ששים
. ולקמיה וותן סלע מהם לכהן

   פריך ליה ממתיתין:
. סלעים הוי רבי יוחן אומר שש

כל שהן ויתן מהם חמש סלעים 
   כדתן במתי':

. ואפילו הן גוזזות אלף ואחד לו
סלעים סגי ליה מי בחמשה 

   סלעים לכהן:
גוזזות . ואפילו אין כל שהן תן

   כולן אלא סלע אחד:
. בשלמא לרב ורבי יוחן יחא

דרב לא איירי בתית כהן כלל 
ואיכא למימר דהוא מי סבירא 
ליה דותן מהך ל''ז סלעים 

   לכהן ה' סלעים:
. דאמר ותן סלע אלא לשמואל

לכהן הא אן חמש תן ולעולא 
מי דאמר כל שהוא קשיא 

   דמהיכא יתן לכהן ה' סלעים:
מי יחא והאמר ראשית  ולרב

. וכיון דאמר שבעה הגז בס'
ושלשים סלעים וחצי חייבין 
בראשית הגז אם מחמש רחלות 
באו צא מהם חלק ס' מטי 
לשלשים סלעים חצי סלע 
ולשבעה סלעים וחצי דבר מועט 
וא'' מוקמין לה כדלקמן במה 
בן מ' סלעים אכתי סלע הוא 

   דהוי ואן ה' סלעים לכהן תן:
. כלומר ולעולם ר עלההא אתמ

ראשית הגז בששים בין רב למעט 
ומתיתין דקתי חמש סלעים 
לאו ארישא קאי אלא מילתא 

   באפי פשה היא:
. בישראל שיש לו גיזין הרבה

דחלק ששים שבהם יש בו כדי 
לחלק לכהים הרבה ומבקש 
ליתם לכהים הרבה דאמרי' 
ליה כל חד וחד כהן לא תבצר 

הואיל ויש ליה מחמשה סלעים ד
לו ליתן בעין תיה ראויה לכל 
כהן כדלקמן והיכא דגוזזות 
מעט מי סגי ליה בששים יש 
 לשוות אחרים ואין בהם ממש:
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   :ּגּוָפא

מוּ וּ  ַרב" ְרַוְייהוּ  ֵאלׁשְ ַאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ז  ית ַהּגֵ ים –ֵראׁשִ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ

רּוָמה  ים –ּתְ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ
ָאה  ים –ּפֵ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ

  
ים" ִ ׁשּ ׁשִ רּוָמה ּבְ    "?!ּתְ

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ִעים" רּוָמה ַעִין ָיָפה ֶאָחד ֵמַאְרּבָ   !"תְּ
  

אֹוַרְייָתא  ים –ּדְ ִ ׁשּ ׁשִ    ,ּבְ
ָנן  ַרּבָ ִעים –ּדְ ַאְרּבָ    .ּבְ

  
ים" ִ ׁשּ ׁשִ אֹוַרְייָתא ּבְ    "?!ּדְ

מּוֵאלְוָהָאַמר  ִרי :ׁשְ ה ַאַחת ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהכֶּ    !ִחּטָ
  

אֹוַרְייָתא מּוֵאל – ּדְ ִדׁשְ    ,כְּ
ָנן  ַרּבָ ִעים -ּדְ ְדאֹוַרְייָתא ַאַחת ֵמַאְרּבָ    ,ּבִ

ָנן  ְדַרּבָ ָנן ּבִ ַרּבָ ים –ּדְ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ
  
  
ׁשִ " ָאה ּבְ יםּפֵ ִ    "?!ׁשּ

   :ְוָהְתַנן
יעּור" ֵאין ָלֶהן ׁשִ ָבִרים ׁשֶ ָאה   :ֵאּלּו ּדְ    ,ַהּפֵ

ּכּוִרים    ,ְוַהּבִ
  !(פאה א, א) "ְוָהֵרָאיֹון

  
אֹוַרְייָתא  יעּור -ּדְ    .ֵאין ָלּה ׁשִ

ָנן  ַרּבָ ים –ּדְ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ
  

ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ
ִניָנא    :ּתָ

" ִ יםֵאין ּפֹוֲחִתין ְלֵפָאה ִמׁשּ ִ    ,ׁשּ
יעּור ָאה ֵאין ָלּה ׁשִ ָאְמרּו ַהּפֵ י ׁשֶ    !"ַאף ַעל ּפִ

  
ָאֶרץ –ָהָתם     ,ּבָ
חּוָצה ָלָאֶרץ -ָהָכא     .ּבְ

  
  
  

 רש"י
. והא תיא עין יפה אחד מארבעים

והיכי רב ושמואל אעין רעה קטי 
   שיעורייהו:

. ומשי דאורייתא בששים
מדאורייתא סגי ליה בששים 

ן רעה אחד והייו דקתי עי
מששים רב ושמואל שיעורא 
דאורייתא אתו לאשמועין 
וביחזקאל (מה) רמיזא וששיתם 
האיפה מחומר החטים וששיתם 
האיפה מחומר השעורים חומר ל' 
סאין איפה שלש סאין שתות שלה 
חצי סאה כשתוציא חצי סאה 
תרומה משלשים הרי אחד מששים 
דרבן מארבעים. ואתו רבן ותקון 

יפה מארבעים וביוית  דיהיב עין
   בחמשים:

. ראשית דגך ולא פוטרת את הכרי
   יהיב ביה קרא שיעור:

. מדאורייתא דאורייתא כדשמואל
   בכל שהן מיפטר:

. דרבן בדאורייתא בארבעים
ושעורא דרבן אתמר בתרומה 
שהיא מן התורה כגון תרומת 

   תירוש ויצהר שתתן בארבעים:
א . ושיעורושיעור דרבן בדרבן

דאמור רבן בתרומה דידהו כגון 
פירות האילן וירק בששים ורמיזא 

   דיחזקאל אצרי עין אמרה:
. מפרש בגמ' דחגיגה (דף והראיון

ז.) דכל כמה דבעי לאתחזויי 
בעזרה ברגל מיתחזי ומייתי קרבן 
עולת ראיה וגם הקרבן אין 
שיעורא לדמים אם מרובה אם 
מועט מן התורה אבל חכמים 

עה כסף והחגיגה אמרו הראיה מ
   שתי כסף:

. כלל דאורייתא אין לה שיעור
ורבן יהבו לן בה שיעורא בששים 
אבל בתרומה אף על גב 
דמדאורייתא מי בכל דהו מפטר 
הי דמפטר ממיתה דטבל מיהו 
לכתחלה רמיזא שיעורא דילה 
חמשים וששים דתא בתוספתא 
אמר רבי יוסי מין לתרומה שהיא 

ין אחד מחמשים שאמר במד
(במדבר לא) תקח אחד אחוז מן 
החמשים אחוז שאמרתי לך 
במקום אחר כזה ומין אם תרם 
ועלה בידו אחד מששים שאין 
צריך לתרום שאמר וזאת 
התרומה אשר תרימו ששית 
האיפה מחומר החטים וגו' אלמא 
דמתייהב בה שיעורא הלכך לא 
   תי לה בדברים שאין להם שיעור:
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י ָסִליק  ר ִהיִניכִּ ֵחיּה  ִאיִסי ּבַ כְּ י יֹוָחָנן ַאׁשְ ָקא  559559559559ַרּבִ    ."ְרֵחִלים" :ֵליּה ִלְבֵריּה  ַמְתִניִתיןּדְ
   ."ְרֵחלֹות"ֵייּה ַאְתנְ  :ָאַמר ֵליּה 
ִדְכִתיב  :ָאַמר ֵליּה     .(בראשית לב, טו) 560560560560"ְרֵחִלים ָמאַתִים"כְּ
   ,ְלַעְצָמּה  –ְלׁשֹון ּתֹוָרה   :ָאַמר ֵליּה 

   .ְלַעְצָמן –ְלׁשֹון ֲחָכִמים 
  

ָבֶבל :ָאַמר ֵליּה     ?ַמאן ֵריׁש ִסְדָרא ּבְ
א ֲאִריָכא :ָאַמר ֵליּה     .ַאּבָ
א ֲא " :ָאַמר ֵליּה     ?!ָקִרית ֵליּה  "ִריָכאַאּבָ

ד ֲהָוה ָיִתיְבָנא ַאַחר  ִכיְרָנא כַּ יּה ּדְ  ַרבׁשּוָרן ֲאחֹוֵריּה ּדְ י ֵר ְס ְב ׁשַ ּדָ יַקּמֵ    ,ַרּבִ
יּה ּדְ  נּור ִמּפּוּמֵ יְלפּוֵמיּה ּדְ  ַרבְוַנְפֵקי ִזיּקּוִקין ּדְ יּוִמּפּוֵמיּה ּדְ  ֶרּבִ    ,ַרבְלפּוֵמיּה ּדְ  ֶרּבִ

   ,ַמה ֵהן ָאְמִרין ְוֵלית ֲאָנא ָיַדע
א ֲאִריָכא ָקִרית ֵליּה     ?!ְוַאּתְ ַאּבָ

  
ה :ָאַמר ֵליּה  ַכּמָ ז ּבְ ית ַהּגֵ    ?ִאיהּו ֵראׁשִ
י יֹוָחָנן ָאַמר ֵליּה  ים :ַרּבִ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ

  
ֵהן"ְוָהֲאַנן  ָכל ׁשֶ ַנן "ּבְ    !ּתְ

  
ין ִלי ְוָלךְ  :ָאַמר ֵליּה  ן ַמה ּבֵ    ?!ִאם כֵּ

  
  

י ָאָתא     :ָאַמר יִמיַרב ּדִ כִּ
ז ית ַהּגֵ    :ֵראׁשִ

ים :ָאַמר ַרב ִ ׁשּ ׁשִ    ,ּבְ
י יֹוָחָנןוְ  ּום ַרּבִ אי ִמׁשּ י ַיּנַ ׁש  :ָאַמר ַרּבִ ׁשֵ   .ּבְ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ יִמילְ  ַאּבַ    :ַרב ּדִ
ּתְ ָלן ֲחָדא ,ַאְנַחּתְ ָלן ָחָדא    !ְוַאְקׁשַ

ָלָמא ׁשְ י  ּבִ ַרּבִ ייֹוָחָנן ַאּדְ ּדְ ָיא יֹוָחָנן לֹא ַרּבִ    :ַקׁשְ
יֵדיּה  –ָהא     ,ּדִ
יּה  –ָהא  ַרּבֵ    .ּדְ

ָיא ַרב ַקׁשְ ַרב ַאּדְ א ּדְ    !ֶאּלָ
ָהא ָאַמר     !ָמֶנה ּוְפָרס :ַרבּדְ

  
ָיא י לֹא ַקׁשְ ַרב ַנּמִ ַרב ַאּדְ    :ּדְ

ָקָאַמר "ָמֶנה"ַמאי     ?ּדְ
ֲהָוה ֵליּה    קלח,א ִעים ְסָלִעים ּדַ ן ַאְרּבָ ים^ ּבֶ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ

  
ִעים ְסָלִעיםְוָתֵני  ן ַאְרּבָ א ָמֶנה ּבֶ ּנָ    ?!ּתַ

  
   ,יןִא 

   :ְוָהְתַנן
ה " י ֵחֶמת ֲחָדׁשָ ֶלת ִרּמֹוִנים ַאף ַעל ּפִ ַקּבֶ ּמְ    .ְטהֹוָרה –ׁשֶ

ָפָרּה ְוִנְקְרָעה  מֹוִציא ִרּמֹוִנים -תְּ יעּוָרּה ּכְ    .ׁשִ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִת  ל ׁשְ ַפְקִעּיֹות ׁשֶ ִעים ְסָלִעים -י ּכְ ן ַאְרּבָ ָמֶנה ּבֶ ע ּבְ    ."ַאַחת ֵמַאְרּבַ
  
  
  

                                                        
י יֹוָחָנןלְ  הגהות הב"ח. גירסת וילא: 559   ַרּבִ
ִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים  560 ים ֶעׂשְ ים ָמאַתִים ּוְתָיׁשִ ִריםִעּזִ   ֶעׂשְ

 רש"י
   . רבי יוחן לאיסי בר היי:אשכחיה

. מתיתין חמש דמתי לבריה
   רחלים גוזזות מה מה ופרס:

. איסי כדכתיב קרא קא אמר ליה
ים אמר ליה לשון מתי רחלים מאת

   תורה לחוד וכו':
   . ר' יוחן לאיסי:אמר ליה

. ראש מאן ריש סידרא בבבל
   ישיבה:

. רב קרי אריכא שארוך אבא אריכא
בדורו היה כדאמרין בהמפלת 

   בדה (דף כד:):
. ולא אמרת אבא אריכא קרית ליה

   רביו בלשון כבוד:
. כשהיה בכאן קודם שירד דכירא

י שהיה יושב לבבל היה חשוב ממ
לפי רבי ואי הייתי יושב שבעה 

   עשר שורות מאחריו:
   . ושאין וותין בהלכה:זיקוקין

 . איסי לרבי יוחן:א''ל איהו
יה לו . כמה יהראשית הגז בכמה

ויתחייב בראשית הגז אמר ליה 
   בששים סלעים.:

. אם איי יודע מה בין לי ולך
פירושה של משתיו יותר ממך מה 
אי גדול ממך אי יש בידי דכל 
שהוא לאו דוקא אלא איידי דאמר 
ר' דוסא שיעורא רבה אמור רבן 
לשון שיעור מועט וגוזמא הוא 
ומיהו ששה סלעים בעין כי היכי 

סלע לכהן דבציר מהכי  דלימטי
   ליכא למאן דאמר דתיהוי תיה:

. חלק ששים יתן לכהן בששים
לישא אחריא ששים סלעים 

   חייבים בראשית הגז:
. אחת מדבריך יכולה אחת לן חדא

   להתקיים:
. דאמרת בשלמא דרבי יוחן

   משמיה בששים:
. דאמר לעיל כמה כל אדר' יוחן

שהן שש חמש לכהן ואחד לו לא 
   יא:קש

. משום רבי הא דידיה הא דרביה
   יאי כדקאמרין:

. דאמר רב אלא דרב אדרב קשיא
(כולו) מה ופרס חייבות בראשית 
הגז ואי ראשית הגז בששים לא מטו 
ליה לכהן סלע ובציר מהכי ליכא 

   למאן דאמר:
. יש מה במה בן ארבעים סלעים

גדול כך כדלקמן דהוו מה ופרס 
  כהן:ששים ומהן יתן סלע ל

. ופרכין ותי תא מה בן ארבעים
והא מה ופרס דרב הוא מה ופרס 
דקאמר רבי דוסא בכל אחת מה 
ופרס ופליגי רבן עליה דאמרי כל 
שהן ופירש רב למילתייהו דכל שהן 

   הייו בין כולן מה ופרס:
. של עור שלא גמר חמת חדשה

   תפירתה ושייר בה סדק:
. שאין אע''פ שמקבלת רמוים

   סדק כמוציא רמון:ב
   . שלא גמרה מלאכתה:טהורה
. וגמרה מלאכתה וחל עליה תפרה

שם כלי ואח''כ קרעה כמוציא רמון 
טהורה אבל מקבלת רמוים טמאה 
דלא פקע שם כלי מיה עד שתיקב 
כמוציא רמון כשיעור כל כלי בעלי 

   בתים ששיעורן כרמוים:
. שיעור קריעת כפקעיות של שתי

מוציא פקעיות של כלי לטהר כש
שתי שזה הוא תשמישתה של חמת 
ואין דרך להשתמש בה פירות וסתם 
פקעיות של שתי גדולים עשר סלעים 

   משקלם ארבעה למה:
 . למושיי''ל:פקעיות
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ה נֹוֵתן לוֹ "   ?ְוַכּמָ

ַקל יהּוָדה ִמׁשְ    ,ָחֵמׁש ְסָלִעים ּבִ
ָגִליל ר ְסָלִעים ּבְ ֵהן ֶעׂשֶ    .ׁשֶ

ן    ,ְולֹא צֹוִאי -ְמלּוּבָ
ֶגד ָקָטן ּנּו ּבֶ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ    ."ּכְ

  
ָנא    :ּתָ

יְּ " ֶנּנּו לוֹ לֹא ׁשֶ ֶנּנּו ְוִיתְּ    ,ַלּבְ
ֶנּנּו ּכֵֹהן ְוַיֲעמֹוד ַעל ָחֵמׁש ְסָלִעים ַלּבְ ּיְ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ

  
  
ֶגד ָקָטן" ֵדי ַלֲעׂשֹות ּבֶ י - "ּכְ י ִמיּלֵ    ?ְמָנַהּנֵ
  

י  ָאַמר ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ֵרת" :ָאַמר ְקָרא הוּ  - (דברים יח, ה) 561561561561"ַלֲעמֹוד ְלׁשָ ָבר ׁשֶ ירּותּדָ    ,א ָראּוי ְלׁשֵ

   .ַאְבֵנט ?ַמאי ִניהוּ 
  

   !ְמִעיל :ֵאיָמא
  

ה  ּתָ ְמרּוּבֶ ַפׂשְ ּתָ  -ּתָ ַפׂשְ    ,לֹא ּתָ
ּתָ מּוָעט  ַפׂשְ ּתָ  –ּתָ ַפׂשְ    .ּתָ

  
ל ֶצֶמר :ְוֵאיָמא ה ׁשֶ יּפָ    !כִּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

דֹול" רֹאׁש ּכֵֹהן ּגָ ל ֶצֶמר ָהְיָתה מּוַנַחת ּבָ ה ׁשֶ יּפָ    ,ּכִ
   ,ֶליָה ִציץ ָנתּוןְוָע 

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ֵכֶלת" :ְלַקּיֵ ִתיל ּתְ ְמּתָ אֹותֹו ַעל ּפְ   ! (שמות כח, לז) 562562562562"ְוׂשַ
  

ֶוה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו - (דברים יח, ה) "הּוא ּוָבָניו" :ָאַמר ְקָרא ָ ָבר ַהׁשּ    .ּדָ
  

ֵוי י לֹא ׁשָ    !ַאְבֵנט ַנּמִ
ָאַמר ל  ַאְבֵנטוֹ  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ דֹולׁשֶ ל ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט  ּכֵֹהן ּגָ יר –לֹא ֶזהּו ַאְבֵנטֹו ׁשֶ ּפִ    .ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ל ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט  :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר -ֶזהּו ַאְבֵנטֹו ׁשֶ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ם  עֹוָלם 'ַאְבֵנט'ׁשֵ   .ּבָ
  
  
  

                                                        
ַחר  561 י בֹו ּבָ ם  ה'ּכִ ׁשֵ ֵרת ּבְ ָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלׁשָ ל ׁשְ ִמים ה'ֱאלֶֹהיָך ִמּכָ ל ַהּיָ   הּוא ּוָבָניו ּכָ
ְצֶנֶפת ִיְהֶיה 562 ֵני ַהּמִ ְצָנֶפת ֶאל מּול ּפְ ֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהּמִ ִתיל תְּ ְמתָּ אֹתֹו ַעל ּפְ   ְוׂשַ

 רש"י
. הא דקתי מתיתין חמש תא

סלעים מלובן לא שיהא על ישראל 
מוטל ללבו אלא אשיעורא קפיד 
דליתיב ליה בהכרע שכשיתלבן 

בו חמש סלעים ופטרות כל  שיהא
   גיזים:

. בתר אמר קרא לעמוד לשרת
ראשית הגז כתיב כי בו בחר ה' מכל 

   שבטיך לעמוד לשרת:
. שהוא קטן מאי יהו אבט

שבבגדי כהוה וקים להו לרבן 
שיכול לעשות מחמש סלעים צמר 
שהרי אין כולו צמר אלא כלאים 

   הוא:
. ברייתא תפשת מרובה לא תפשת

ים גבי זבה (ויקרא טו) בתורת כה
ימים רבים ימים שים רבים 
שלשה או איו אלא רבים עשרה 
אמרת כל ששמעו מרובה ושמעו 
מועט תפסת מרובה לא תפסת 
תפסת מועט תפסת הואיל ולא 
פירש לך איזה מהן יש לך לתפוס 
הראשון שבמשמע שאם לא. תפוס 
אלא המרובה אי משיבך מהיכן 

לא אף אתה ממעטו לזה המועט וה
הוא במשמע כשתאמר איה זבה 
בפחות מעשרה אי אומר לך והלא 
אף שלשה במשמע וכשתאמר 
בשלשה ואי משיבך איו אלא 
עשרה אתה אומר לי אף השלשה 
במשמע וגבי שירות מי תאמר 
אבט ואי משיבך ואימא מעיל 
אתה אומר לי והלא אף האבט 
בכלל שירות ומהיכן אתה ממעטו 

פטור אלא בכדי  אבל כשתאמר אין
מעיל אי משיבך והלא אבט ראוי 
   לשירות וקרא שירות הוא דכתיב:

. שהיא ואימא כיפה של צמר
מועטת מאבט ואף היא בכלל 
שירות כדכתיב (שמות כח) על פתיל 

   תכלת ותכלת עמרא הוא:
   . כובע קטן פלטרי''י:כיפה

   . בציץ:ושמת אותו
. גבי שירות דראשית אמר קרא

   הגז:
   . וציץ איו בכהן הדיוט:וביו הוא

. היחא למ''ד אבטו של כהן גדול
ביום הכפורים שהוא בוץ כדכתיב 

   (ויקרא טז) ובאבט בד יחגור:
. של לא זהו אבטו של כהן הדיוט

כל השה דהא הוא הואי של 
כלאים כדכתיב (שמות לט) ואת 
האבט שש משזר תכלת וגו' וכי 

דול כתיב אבט דכלאים בין בכהן ג
   בין בכהן הדיוט דכל השה כתיב:

. משכחת שוין אהרן וביו שפיר
באבט של צמר כגון של שאר ימות 

   השה:
. אבטו של כהן גדול אלא למ''ד

ביום הכפורים כשר הוא בהדיוט 
כל השה דכי כתיב אבט בכלאים 
גבי פרשת בגדי כהוה בכהן גדול 
הוא דכתיב אבל בכהן הדיוט כולו 

כ לא משכחת צמר של בוץ א''
באבט של הדיוט ואמאי משערת 
ראשית הגז באבט הא לא שוין בה 
אהרן וביו שהצמר איו ראוי 

   לשירות הדיוט:
. אע''ג דאין צמר בשירות שם אבט

הדיוטות הרי ראוי לשירות כ''ג ואי 
משום הוא וביו הכי קאמר דברים 
הראויין לאבט שהרי אבט והגת 

שחופות כו'. הא  בו ובביו:. מכר לו
אוקימא עצה טובה קמ''ל דאע''ג 
ששייר לעצמו מן הטוב יקה מן 
הלוקח ממין הרעות אחד מששים 

   ויתן לו:
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נֹו " יק ִליתְּ ָבעֹו  לוֹ לֹא ִהְסּפִ ּצְ טּור –ַעד ׁשֶ    .ּפָ

נֹו ְולֹא ְצָבעֹו  יב –ִלּבְ    .ַחּיָ
  

ל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים  ז צֹאנֹו ׁשֶ ז -ַהּלֹוֵקַח ּגֵ ית ַהּגֵ טּור ֵמֵראׁשִ    ."ּפָ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ַזז ּוָמַכר ִראׁשֹוָנה     :563563563563ִראׁשֹוָנהּגָ

א יב :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ    .ַחּיָ
י  ְעָיאַרּבִ ר הֹוׁשַ טּור :ָאַמר ָנָתן ּבַ    .ּפָ

  
יב :ָאַמר אַרב ִחְסּדָ " ַזז - "ַחּיָ ָהא ּגָ    .ּדְ

י  ְעָיאַרּבִ ר הֹוׁשַ טּור :ָאַמר ָנָתן ּבַ ִעיָנן  - "ּפָ יעּוָרא ּבְ ָקא ְמָלא ׁשִ ָנא ּדְ ִעיּדְ א "צֹאְנךָ "ּבְ    .ְוֵליכָּ
  

ַנן    :ּתְ
ל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים " ז צֹאנֹו ׁשֶ ז -ַהּלֹוֵקַח ּגֵ ית ַהּגֵ טּור ֵמֵראׁשִ    ."ּפָ

יב –זֹוז ָהא צֹאנֹו ִלגְ     .ַחּיָ
ה ַנְפָקא ָלּה ֵמְרׁשּוֵתיּה  יּזָ ַתר ּגִ ל ַחד ְוַחד ּבָ אי כָּ    !ַאּמַ

  
ָמא  ְרּגְ אּתִ א ַרב ִחְסּדָ יּבָ י  ַאּלִ ַרּבִ ְעָיאּדְ ר הֹוׁשַ    :ָנָתן ּבַ
ִה  גֹון ׁשֶ ים יֹוםכְּ לֹׁשִ ל ׁשְ    .ְקָנן לֹו כָּ

  

                                                        
  על פי כתבי יד, וכך הגיה הרש"ש ועוד. 563

 רש"י
. ראשוה היה גזז ומכר ראשוה

מוכר לאחר גיזתה מיד קודם 
   שצירף חמש גיזין:

. בראשית הגז דגז צאך אמר חייב
רחמא והא איכא דבשעת גיזה כל 

   אחת היתה שלו:
. דחמש בעידא דקא מלי שיעורא

צאן שעל ידי גיזה החמישית הוא 
מתחייב בארבעה ראשוות וההיא 

   שעתא לא הוו מצאן שלו:
. תן הלוקח צאו של עובד כוכבים

אפילו. עד שלא גזזה וגזזה פטור 
   הלוקח דלאו צאו הוא:

. שמכר לו גוף הצאן הא צאו לגזוז
   זה קה לו הגוף עד שגזז:

   צאך קריא ביה:. דחייב
כל חדא וחדא בתר גיזה פק 

. וקתי חייב אלמא בתר מרשותיה
   שעת גיזה דכל חדא אזלין:

. לאו דוקא אלא כל שלושים יום
שיהו כל הגופים קויין לו עד 

   תשלום כל הגיזים:



632                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        בבבב----קלח, אקלח, אקלח, אקלח, א .14
ל ֲחֵבירוֹ " ז צֹאנֹו ׁשֶ    :ַהּלֹוֵקַח ּגֵ

יר ִא  ּיֵ יב -ם ׁשִ    .ַהּמֹוֵכר ַחּיָ
יר  ּיֵ יב -לֹא ׁשִ    ."ַהּלֹוֵקַח ַחּיָ

  
י מֹוֵכר ּבֵ ּיּוָרא ּגַ א ׁשִ ִאיכָּ ֵהיָכא ּדְ א ּדְ ּנָ ַתר מֹוֵכר ַאְזִליָנן ,ַמאן ּתַ    ?ּבָ

  
א בַר ָאַמר     :ִחְסּדָ

י ְיהּוָדה ִהיא    .ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ֵד " תֹוְך ׂשָ ָאה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד -הּו ַהּמֹוֵכר ִקְלֵחי ִאיָלן ּבְ    .נֹוֵתן ּפֵ

י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
ֶדה ?ֵאיָמַתי ָ ַעל ַהׂשּ יר ּבַ ּיֵ לֹא ׁשִ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

ֶדה  ָ ַעל ַהׂשּ יר ּבַ ּיֵ ָאה ַעל ַהּכֹל -ֲאָבל ׁשִ   .(פאה ג, ה) "נֹוֵתן ּפֵ
  

   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָאַמר ִהְתִח " :ְוָהא ַמר הּוא ּדְ ֶדה ִלְקצֹורְוהּוא ׁשֶ ָ ַעל ַהׂשּ    "!יל ּבַ

יָמא י :ְוִכי ּתֵ ִהְתִחיל ִלְגזֹוז  ,ָהָכא ַנּמִ    –ְוהּוא ׁשֶ
ָלָמא ָהָתם ׁשְ ְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם"   - ּבִ ִתיב (ויקרא יט, ט) 564564564564"ּוְבֻקּצְ    ,כְּ

ֶדה ּה ׂשָ כּוּלָ יב ּבְ ַאְתִחיל ִלְקצֹור ִמיַחּיַ ָנא ּדְ    ,ֵמִעיּדְ
א ָהָכא  יּה ֶעְדֵריּה  -ֶאּלָ כּוּלֵ יב ּבְ ַאְתִחיל ְלֵמיַגז לֹא ִמיַחּיֵ ָנא ּדְ    !ֵמִעיּדְ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

א הּוא  ּנָ ְתַנן –ַהאי ּתַ    :ּדִ
ָרה זוֹ " ל ּפָ ֵני ֵמֶעיָה ׁשֶ נֹות ,ָאַמר לֹו ְמכֹור ִלי ּבְ ֶהן ַמתָּ    ,נֹוְתָנן ְלכֵֹהן  :ְוָהָיה ּבָ

ִמ  ה לֹו ִמן ַהּדָ    .יםְוֵאין ְמַנּכֶ
ָקל  ִמׁשְ ּנּו ּבְ    ,נֹוְתָנן ְלכֵֹהן   -ָלַקח ִמּמֶ

ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ   .קלב.)חולין ( "ּוְמַנּכֶ

ין ִאיִניׁש  :ַאְלָמא   קלח,ב כֵֹהן לֹא ְמַזּבִ נֹות ּדְ    ,ַמּתָ
י ין ִאיִניׁש  ,ָהָכא ַנּמִ כֵֹהן לֹא ְמַזּבִ נֹות ּדְ    .ַמּתָ

ךְ  יר ַהּמֹוֵכר  ,ִהְלכָּ ּיֵ יבמֹוֵכר  -ׁשִ    ,ַחּיָ
ָאַמר ֵליּה לֹוֵקַח  ְך ִהיא" :ּדְ ּבָ כֵֹהן ּגַ ָנה ּדְ    ".ַמּתָ

יר  ּיֵ יב -לֹא ׁשִ    ,לֹוֵקַח ַחּיָ
ָאַמר ֵליּה מֹוֵכר ִני ָלךְ " :ּדְ כֵֹהן לֹא ַזּבְ ָנה ּדְ   ".ַמּתָ
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 רש"י
. למיתב בתר מוכר אזלין

   אכולהו.:
. אילות עצמן לקח קלחי אילן

 עם פירותיהן להכי קט לשון
קלחי שאין שדה זו שדה אילן 
אלא שדה לבן וגדלו בה שים או 

   שלשה אילות ומכרן:
. לוקח פאה מכל אילן ואילן ותן

כדכתיב (דברים כד) לא תפאר 
אחריך ואין אחד מהם פוטר את 
חבירו הואיל ואין השדה שלו 
שאם היתה שדה שלו היה ותן 

   מאחד על כולן:
אימתי בזמן שלא שייר בעל 

   שום אילן בשדה לעצמו:. השדה
. אחד לעצמו רמיא אבל שייר

כולה חיובו עליה וותן פאה 
בקרקע בזרעים לעיים ופוטר 
את כל האילות אלמא היכא 
דאיכא שיורא כולה חיובא רמיא 
עליה דאי לאו עליה רמיא היכי 
פטר בפאה דידיה אילות של 

   אחרים:
והוא שהתחיל בעל הבית 

ת . הזרעים קודם מכירלקצור
האילות דמההיא שעתא 
מיחייב בפאה ופאה דידיה 
דההיא שעתא חזיא למפטר 
כולה שדה ומיהו כי לא שייר 
מידי אסתלק מדין פירות 
אילות. ואין פאת זרעים 
פוטרתן וכי שייר דאכתי שייר 
בפירות אילות לא פק מחיובא 

   קמא והוה ליה כדמעיקרא:
. משמע מתחלת ובקצרכם

   קצירה:
. דלא כוליה עדריהלא מיחייב ב

כתיב בגזזכם אלא גז. צאכם 
   לאחר שקרא גז צאן:

. טעמא דמתי' אלא אמר רבא
משום דאין אדם רשאי להפקיע 
ממוו מיד מצוה ולמכור גיזיו 
כדי שיהא גז של אחד וצאן של 
אחר לפוטרן דלא קריא ביה גז 
צאך. אלא כי קא מזבין לא 
קמזבין מתות דכהן הילכך כי 

די איכא למימר מדלא שייר מי
פריש מוכר. ללוקח חוץ 
ממתותיו של כהן ודאי הכל 
מכר לו ושייר אצלו את מתן 
הכהן ואמר לוקח למוכר מתה 

וכי לא שייר חייב  דכהן גבך היא
הלוקח ולא משום דחיוב המצוה 
עליה דלאו צאך הוא אלא 
משום דזה לא מכר לו חלקו של 

   כהן:
. לוקח לכהן ואין הטבח ותו

מכה לו כלום לפי שלא מכר לו 
   את המתות מסתמא:
. דהשתא לקח הימו במשקל

   ודאי זבין ליה:
. מששחטה מכה לו מן הדמים

זכו הכהים במתותיהן והדין 
על הטבח וגבי ראשית הגז ודאי 
אם פירש לו הכל אי מוכר לך 
אין כאן לכהן כלום על זה הואיל 
ועד . שלא גזזה מכרה לא חל 

חובת ראשית הגז דלא עליה 
קריא ביה גז צאך וטעמא 
דמתי' משום דלא זביה 
ולטעמיה דרב חסדא אפילו 
פריש ליה יהיב ליה ולאו מילתא 

 היא:


