Introduction to

–

Among the gifts given to  כה יםoutside of ירושלים, one is ( ראשית הגזsee v. 3); the first shearings from the sheep. The details of this  מצוהare presented here.

30.11.1
135a ( )מש ה א 136b () לעולם אין חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד
 כא, ישעיהו ז:וּשׁתֵּ י צֹאן
ְ  וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יְ ַחיֶּה ִאישׁ עֶ גְ לַת בָּ ָקר.1
אתיִם ְדּבֵ לִ ים וַ ָתּ ֶשׂם עַ ל
ַ וּמ
ָ וּשׁ ַ יִם ִ בְ לֵי ַייִן וְ חָ מֵ שׁ צֹאן עֲ שׂוּיֹת וְ ָחמֵ שׁ ְס ִאים ָקלִ י וּמֵ אָה ִצמֻּ ִקים
ְ אתיִם לֶחֶ ם
ַ ָ וַ ְתּ ַמהֵ ר אֲ ִבי ַגיִל וַ ִתּ ַקּח מ.2
 ד, דברים יח:אשׁית גֵּז צֹא ְ ִתּתֶּ ן לּ ֹו
ִ אשׁית ְדּ ָג ְ ִתּיר ְֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר וְ ֵר
ִ  ֵר.3
 יט, דברים טו: ֶ  כָּל הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר יִוָּ לֵד ִבּבְ ָק ְר וּבְ צֹא ְ הַ ָזּכָר ַתּ ְק ִדּישׁ ַלה' אֱ הֶ י א ַתעֲ בֹד בִּ ְבכֹר שׁו ֶֹר וְ א ָתגֹ ז בְּ כוֹר צֹא.4
 כ, במדבר טו:ֹתהּ
ָ גֹּרן כֵּן ָתּ ִרימוּ א
ֶ רוּמת
ַ אשׁית עֲ ִרסֹתֵ כֶם חַ לָּה ָתּ ִרימוּ ְתרוּמָ ה כִּ ְת
ִ  ֵר.5
 ט, ויקרא יט:יר א ְתל ֵַקּט
ְ ִאַר ְצכֶם א ְתכַ לֶּה ְפּאַת ָשׂ ְד לִ ְקצֹר וְ ל ֶֶקט ְקצ
ְ  וּבְ קֻ ְצ ְרכֶם אֶ ת ְק ִציר.6
 ו, דברים יב:רוּמת י ְֶדכֶם וְ ְִד ֵריכֶם וְ ִ ְד ֹב ֵתיכֶם וּבְ ֹכרֹת בְּ ַק ְרכֶם וְ צֹא ְ כֶם
ַ אתם ָשׁ ָמּה ֹע ֵתיכֶם וְ זִבְ חֵ יכֶם וְ אֵ ת ַמ ְע ְשׂר ֵֹתיכֶם וְ אֵ ת ְתּ
ֶ ֵ וַ הֲ ב.7
 ט, דברים ו: ית וּבִ ְשׁעָ ֶרי
ֶ ֵ וּכְ ַת ְב ָתּם עַ ל ְמזוּזֹת בּ.8
 כא, דברים יא:אָרץ
ֶ ָ לְ ַמעַ ן י ְִרבּוּ יְמֵ יכֶם וִ ימֵ י ְב ֵיכֶם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ִ ְשׁבַּ ע יְקֹ וָ ק לַאֲ ֹב ֵתיכֶם לָתֵ ת לָהֶ ם כִּ ימֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם עַ ל ה.9
 ג, דברים יח:ָתן ַלכֹּהֵ ן הַ ְזּרֹעַ וְ הַ לְּ ָח ַייִם וְ הַ קֵּ בָ ה
ַ ְיִהיֶה ִמ ְשׁפַּ ט הַ כֹּהֲ ִ ים מֵ אֵ ת הָ עָ ם מֵ אֵ ת זֹבְ חֵ י הַ זֶּבַ ח ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה ו
ְ  וְ זֶה.10
 ב, דברים כו:אַר ְצ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י ֹ תֵ ן ָל וְ ַשׂ ְמ ָתּ בַ טֶּ ֶא וְ הָ לַכְ ָתּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י לְ ַשׁכֵּן ְשׁמ ֹו ָשׁם
ְ ֵאשׁית כָּל ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ָתּבִ יא מ
ִ  וְ ל ַָק ְח ָתּ מֵ ֵר.11
 יג, במדבר יח:ית יֹא ֲכלֶנּוּ
ְ ֵיִהיֶה כָּל טָ הוֹר בְּ ב
ְ ְאַרצָ ם אֲ ֶשׁר י ִָביאוּ ַלה' ל
ְ ְכּוּרי כָּל אֲ ֶשׁר בּ
ֵ  ִבּ.12
 יב, דברים כב:סוּת אֲ ֶשׁר ְתּכַ סֶּ ה בָּ הּ
ְ ְאַרבַּ ע ַכּ ְפוֹת כּ
ְ  גְּ ִדלִ ים ַתּעֲ ֶשׂה ָלּ עַ ל.13
 לח, במדבר טו:יצת הַ ָכּ ָף פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת
ִ יצת עַ ל ַכּ ְפֵ י בִ גְ דֵ יהֶ ם לְ ֹדר ָֹתם וְ ְָת וּ עַ ל ִצ
ִ אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם וְ עָ שׂוּ לָהֶ ם ִצ
ַ ְ ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל ו.14
 ח, דברים כב:ית כִּ י יִפֹּ ל הַ נֹּ פֵ ל ִממֶּ נּוּ
ֶ ֵית ַמעֲ ֶקה לְ ַג ֶגּ וְ א ָת ִשׂים ָדּ ִמים ְבּב
ָ  כִּ י ִת ְב ֶה בַּ יִת ָח ָדשׁ וְ עָ ִשׂ.15
 ט, ויקרא כב:ִשׂאוּ עָ לָיו חֵ ְטא וּמֵ תוּ ב ֹו כִּ י ְי ַחלְּ לֻהוּ אֲ ִי ה' ְמ ַק ְדּ ָשׁם
ְ  וְ ָשׁ ְמרוּ אֶ ת ִמ ְשׁמַ ְר ִתּי וְ א י.16
 יד, ויקרא כב:קֹּדשׁ
ֶ ַ וְ ִאישׁ כִּ י יֹ אכַל קֹ ֶדשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשׁית ֹו עָ לָיו וְ ַָתן ַלכֹּהֵ ן אֶ ת ה.17
 יח, שמו"א כה:הַ חֲ מֹ ִרים

I

II

III

'מש ה א:  ראשית הגזapplies in and out of א"י, whether or not there is a בית, but only to  – חוליןnot מוקדשים
a
Note:  מת ותapply to a broader group, as they apply to both flock and herd, whether slaughtering one or many
i
On the other hand:  רה"גonly applies to sheep and only if slaughtering a large amount
b Discussion: exemption from  – מוקדשיםbased on ( צא ךv. 3);
i
Challenge: without צא ך, still exempt as there is no possible scenario where  מוקדשיםcould have גיזה
ii Rather:  צא ךexempts co-owned with עכו"ם
ר' אלעא: exempts co-owned;
a
רבא:  ר' אלעאagrees in case of ( תרומהv. 3), ( חלהv. 5), ( פאהv. 6), ( בכורהv. 7) ( מזוזהvv. 8-9), ( מת ותv. 10), ( בכוריםvv. 11-12),
( ציציתvv. 13-14), ( מעקהv. 15) that even though there is an indication (in each case) that it only applies to sole owners,
there is another  פסוקthat expands (via use of the plural) to co-owners
i
Rejection ( ר' ביבי בר אבייand )ר' ח י א מסורא: we see that  ר' אלעאexempts partners from  בכורהand from מת ות
ii And:  ר' אלעאuses  תי ה:: תי הto derive  מת ותfrom תרומה, extending comparison to exemption in חו"ל, and to disallowing taking shearings from one year’s sheep for another’s, disallowing taking from one type for another and
requiring some ( שירייםas in  תרומהand ;)חלה
1
However:  טבלand  מיתה וחומשare excluded per v. 3, vv. 16-17
'מש ה 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 הרכי ס: each of the five must give 1.5  מ הof wool
ii חכמים: the five can give as little wool as כ"ש
c
The gift: is 5 ( סלעיםin  – יהודה10  סלעיםin  )גלילof 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  ישראלhis shearings – the  ישראלis exempt
i
Parallel: if he bought  גזfrom another  ישראלbut 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
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