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Introduction to –  
Among the gifts given to כהנים outside of ירושלים, one is ראשית הגז (see v. 3); the first shearings from the sheep. The details of this מצוה are presented here. 
 
30.11.1 
135a (משנה א)  136b ( יד במפולת וחרצן ושעורה חטה שיזרע עד חייב אין לעולם  ) 

  כא, ז ישעיהו :ֹצאן ּוְׁשֵּתי ָּבָקר ֶעְגַלת ִאיׁש ְיַחֶּיה ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה .1
  יח, כה א"שמו :ַהֲחֹמִרים ַעל ַוָּתֶׂשם ְּדֵבִלים ּוָמאַתִים ִצֻּמִקים ּוֵמָאה ָקִלי ְסִאים ְוָחֵמׁש ֲעׂשּוֹית ֹצאן ְוָחֵמׁש ַיִין ִנְבֵלי ּוְׁשַנִים ֶלֶחם ָמאַתִים ַוִּתַּקח ֲאִביַגִיל ַוְּתַמֵהר .2
  ד, יח דברים :ּלוֹ  ִּתֶּתן ֹצאְנ ֵּגז ְוֵראִׁשית ְוִיְצָהֶר ִּתיֹרְׁש ְּדָגְנ ֵראִׁשית .3
ֶהי ה'לַ  ַּתְקִּדיׁש ַהָּזָכר ּוְבֹצאְנ ִּבְבָקְר ִיָּוֵלד ֲאֶׁשר ַהְּבכֹור ָּכל .4 א ׁשֹוֶר ִּבְבֹכר ַתֲעֹבד א ֱא   יט, טו דברים :ֹצאֶנ ְּבכֹור ָתֹגז ְו
  כ, טו במדבר :ֹאָתּה ָּתִרימּו ֵּכן ֹּגֶרן ִּכְתרּוַמת ְתרּוָמה ָּתִרימּו ַחָּלה ֲעִרֹסֵתֶכם ֵראִׁשית .5
  ט, יט ויקרא :ְתַלֵּקט א ְקִציְר ְוֶלֶקט ִלְקֹצר ָׂשְד ְּפַאת ְתַכֶּלה א ַאְרְצֶכם ְקִציר ֶאת ּוְבֻקְצְרֶכם .6
ֵתיֶכם ָׁשָּמה ַוֲהֵבאֶתם .7   ו, יב דברים :ְוֹצאְנֶכם ְּבַקְרֶכם ּוְבֹכֹרת ְוִנְדֹבֵתיֶכם ְוִנְדֵריֶכם ֶיְדֶכם ְּתרּוַמת ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְוִזְבֵחיֶכם ֹע
  ט, ו דברים: ּוִבְׁשָעֶרי ֵּביֶת ְמזּוֹזת ַעל ּוְכַתְבָּתם .8
  כא, יא דברים: ָהָאֶרץ ַעל ַהָּׁשַמִים ִּכיֵמי ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם ְיֹקָוק ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכם ִויֵמי ְיֵמיֶכם ִיְרּבּו ְלַמַען .9

  ג, יח דברים :ְוַהֵּקָבה ְוַהְּלָחַיִים ַהְּזֹרעַ  ַלֹּכֵהן ְוָנַתן ֶׂשה ִאם ׁשֹור ִאם ַהֶּזַבח ֹזְבֵחי ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ַהֹּכֲהִנים ִמְׁשַּפט ִיְהֶיה ְוֶזה .10
ֶהי ה' ֲאֶׁשר ֵמַאְרְצ ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחּתָ  .11 ֶהי ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָהַלְכּתָ  ַבֶּטֶנא ְוַׂשְמּתָ  ָל ֹנֵתן ֱא   ב, כו דברים :ָׁשם ְׁשמוֹ  ְלַׁשֵּכן ֱא
  יג, יח במדבר :ֹיאֲכֶלּנּו ְּבֵביְת ָטהֹור ָּכל ִיְהֶיה ְלה' לַ  ָיִביאּו ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם ֲאֶׁשר ָּכל ִּבּכּוֵרי .12
  יב, כב דברים: ָּבּה ְּתַכֶּסה ֲאֶׁשר ְּכסּוְת ַּכְנפֹות ַאְרַּבע ַעל ָּל ַּתֲעֶׂשה ְּגִדִלים .13
  לח, טו במדבר :ְּתֵכֶלת ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו ְלֹדֹרָתם ִבְגֵדיֶהם ַּכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשּו ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .14
א ְלַגֶּג ַמֲעֶקה ְוָעִׂשיתָ  ָחָדׁש ַּבִית ִתְבֶנה ִּכי .15   ח, כב דברים: ִמֶּמּנּו ַהֹּנֵפל ִיֹּפל ִּכי ְּבֵביֶת ָּדִמים ָתִׂשים ְו
א ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ְוָׁשְמרּו .16   ט, כב ויקרא :ְמַקְּדָׁשם ה' ֲאִני ְיַחְּלֻלהּו ִּכי בוֹ  ּוֵמתּו ֵחְטא ָעָליו ִיְׂשאּו ְו
  יד, כב ויקרא :ַהֹּקֶדׁש ֶאת ַלֹּכֵהן ְוָנַתן ָעָליו ֲחִמִׁשיתוֹ  ְוָיַסף ִּבְׁשָגָגה ֹקֶדׁש ֹיאַכל ִּכי ְוִאיׁש .17

  

I 'ראשית הגז :משנה א applies in and out of א"י, whether or not there is a בית, but only to חולין – not מוקדשים 
a Note: מתנות apply to a broader group, as they apply to both flock and herd, whether slaughtering one or many 

i On the other hand: רה"ג only applies to sheep and only if slaughtering a large amount 
b Discussion: exemption from מוקדשים – based on צאנך (v. 3);  

i Challenge: without צאנך, still exempt as there is no possible scenario where מוקדשים could have גיזה 
ii Rather: צאנך exempts co-owned with עכו"ם 

II ר' אלעא: exempts co-owned;  
a ר' אלעא :רבא agrees in case of תרומה (v. 3), חלה (v. 5), פאה (v. 6), בכורה (v. 7) מזוזה (vv. 8-9), מתנות (v. 10), בכורים (vv. 11-12), 

 ,that even though there is an indication (in each case) that it only applies to sole owners (v. 15) מעקה ,(vv. 13-14) ציצית
there is another פסוק that expands (via use of the plural) to co-owners 
i Rejection (ר' ביבי בר אביי and ר' חנינא מסורא): we see that ר' אלעא exempts partners from בכורה and from מתנות 
ii And: ר' אלעא uses נתינה::נתינה to derive מתנות from תרומה, extending comparison to exemption in חו"ל, and to disal-

lowing taking shearings from one year’s sheep for another’s, disallowing taking from one type for another and 
requiring some שיריים (as in תרומה and חלה); 
1 However: טבל and מיתה וחומש are excluded per v. 3, vv. 16-17 

III 'משנה ב: the amount of sheep and of the gift 
a Amount of sheep: 

i ב"ש: at least two sheep, per v. 1 
ii ב"ה: at least five sheep, per v. 2 

b Amount of wool shorn: 
i ר' דוסא בן הרכינס: each of the five must give 1.5 מנה of wool 
ii חכמים: the five can give as little wool as כ"ש   

c The gift: is 5 סלעים (in סלעים 10 – יהודה in גליל) of clean wool, enough for him to make a small garment (per v. 3) 
i If: it was dyed before giving to him – פטור 

1 But if: it was cleaned out first – still חייב 
d Involvement of nonJews: if a non-Jew sold a ישראל his shearings – the ישראל is exempt 

i Parallel: if he bought גז from another ישראל but the seller kept some – the seller is liable for רה"ג 
1 But if: the seller left nothing for himself – the buyer must give רה"ג 

ii If: he had two types and sold all the dark or all the males’ wool – buyer and seller must each give 
 
  


