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חולי ד קלו.
מצוות דלהל :תרומה ,מעשר ,חלה ,פאה ,בכור בהמה ,מזוזה ,זרוע לחיי וקיבה ,ביכורי,
ציצית ,מעקה ,כשהחפצא שייכת לשותפי ,מה הדי?

לרבא
לרב ביבי בר אביי ,ורב חנינא מסורא

אליבא דר' אלעאי
1
חייבות
2
פטורות

אליבא דרבנ
חייבות
חייבות

מה די ראשית הגז )ובזרוע לחיי וקיבה( ,בדברי דלהל?
אליבא דר' אלעאי 
דילי גז"ש מתרומה
אי נוהגי כמו תרומה
לעני לנהוג בחו"ל
3
לא הוי טבל
לעני טבל קוד הפרשה
4
לא נוהג בה
לעני חיוב מיתה וחומש
לא נוהג בה
לעני שינהג בו ראשו ושני
אי מפריש
לעני להפריש מחדש על היש
6
הגדל בפטור פטור ובחיוב חייב
גדל בפטור ושוב נתחייב
8
אי מפריש
ממי על שאינו מינו
בעינ כמו תרומה
לעני ראשית ששיריה ניכרי

אליבא דרבנ 
דלא יליפי גז"ש
נוהגי בחו"ל
לא הוי טבל
לא נוהג בה
לא נוהג בה
5
מפריש
7
חייב
9
מפריש
לא בעינ  ויכול לעשות הכל

 1דאע"ג שכתוב בכל אחד מה לשו יחיד ,בכל אחד יש בו ג לשו רבי להורות שחייב.
 2ואמרו "ליתנהו להני כללי" דרבא ,משו שמצאנו ברייתא גבי בהמת השותפי שר' אלעאי פוטר
מבכורה ,ומשו דכתיב "בקר וצאנ"  לשו יחיד למעט שותפי  .וא שכתוב ג"כ בקרכ וצאנכ ",
מפרש ר' אילעאי שהכוונה לכולהו ישראל .וכ לעני מתנות דזרוע ולחיי וקיבה ג"כ ר' אלעאי פוטר
ומשו דילי גז"ש "נתינה" "נתינה" מראשית הגז ,ומזה יש ראיה שג בתרומה ס"ל שה פטורי ,
דאל"כ היה לנו ללמוד גז"ש "נתינה" "נתינה" מתרומה לחייב.
 3וא דילפינ גז"ש מתרומה ,מ"מ אמר קרא "ראשית גז צאנ תת לו"  אי ל בו אלא מראשיתו
ואיל ,וכ די המתנות.
 4וא דילפינ גז"ש מתרומה ,מ"מ אמר קרא בתרומה "ומתו בו" "ויס עליו"  ודרשינ דוקא תרומה
ולמעט ראשית הגז ומתנות.
 5דדוקא א היו לו שתי שלש רחלות וגזז אות בשתי שלש שני  ה אינ מצטרפות ,אבל א היו
לו חמש רחלות וגזז שתי בשנה זו ושלש בשנה זו  לרבנ מצטרפות.
 6הדגומא בתרומה ,כגו שהיה שדה של עכו" ושוב קנאה ישראל ,הדי הוא שהגדל בפטור  פטור ,ורק
מה שגדל בחיוב חיב .וכגו ,ישראל שלקח שדה בסוריא מגוי קוד שהביא התבואה שליש  חייב
בתרומת ומעשרות ,אבל א לקח אחרי שהביאה שליש  נחלקו בזה  דלר"ע חייב וחכמי פוטרי .
 7וכמדויק ממשנתנו ,שדוקא הקונה גז צאנו של עכו" פטור )דהיינו שקנה זכות לגזוז הצא מעכו" 
שהבהמה עדיי היא של עכו" ( ,אבל א קנה בהמות העומדות להגזז מעכו"  שבשעת הגזיזה ה של
ישראל ,חייב.
 8בראשית הגז הדוגמא שמפריש ממי של עזי שחורות על מי של עזי לבנות .אכ גבי תרומה ,מתאני
שחורות על לבנות ,לבית הלל הוי מי על מינו .עכ"פ במה שבתרומה הוא ברור מי על שאינו מינו אי
מפרישי  .והנידו הא ג בראשית הגז הוא כ.
 9וכ היא דעת משנתנו ,שרק משו עצה טובה להנות את הכה אמרה שיפריש מכל מי בפני עצמו ,אבל
איה"נ דיכול להפריש ממי של עזי לבנות על מי של מיני שחורות וחלה ההפרשה.
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במה מצינו חומר בזרוע לחיי וקיבה על ראשית הגז ,ובמה להיפ?

בבקר ובצא
במרובה ובמועט
לקח צא של עכו"
לרבנ
בטרפה
לר' שמעו

בראשית הגז
אינו נוהג רק בצא
אינו נוהג רק במרובה
אינו נוהג
נוהג  חומר
אינו נוהג

במתנות זרוע לחיי וקיבה
נוהג בשניה  חומר
נוהג בשניה  חומר
נוהג  חומר
אינו נוהג
אינו נוהג

מה ה הדיני המיוחדי שיש במעשר בהמה ובבכור שה שוי לראשית הגז?

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מעשר בהמה וראשית הגז נוהגי
בי בזכרי ובי בנקבות
רק בבהמות טהורות
רק בבהמות מרובות
אי קדושת מרח
אי נוהגי באד
רק בבהמה פשוטה שאינה בכור
לא נאמרו לפני מת תורה
בכור וראשית הגז נוהגי
ביתו  שמתה אמו בלידתו
בלקחו מאחר חייב
בבהמת השותפי
בבהמה שקיבל מתנה
אפי' בזמ שחרב בית המקדש
ניתני לכה
אי צרי להקדיש
רשאי הכה למוכרו

משא"כ בבכור שנוהג
רק בזכרי
נוהג ג בפטר חמור
נוהג אפי' בבהמה אחת
קדושתו מרח
קדוש ג באד
רק בבכור ולא בפשוט
נאמר במצרי קוד מת תורה
משא"כ במעשר בהמה
ביתו פטור מ המעשר
לקחו מאחר פטור
פטור בבהמת השותפי
פטור בבמה שקיבל מתנה
רק בזמ המקדש
נאכל לבעלי  כי הוא קרב שלמי
צרי להקדישו
אסור למוכרו

