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 .קלז �ד חולי�

 ?הא� חייב בראשית הגז, הגוזז את העיזי� והשוט� את הרחלי� בנהר

 

 השוט� את הרחלי� הגוזז את העיזי� 

פטור לחכמי�
1

 ביד'  דגיזה אפי�חייב  

  דגז דוקא בסכי��פטור  פטור יוסי' לר

 

 ?הא� נוהג די� לקט באופני� דלהל�

 

 � כבצלי� ושומי�בדבר שדרכו בכ בתבואה שאי� דרכה לקט� ביד 

 חייב חייב לחכמי� 

חייב פטור יוסי' לר
2

 

 

 :חולי� ד� קלז

 ?וכמה נות� לכה�, מה הוא השיעור, "כל שה�"ל ששיעור ראשית הגז הוא "לחכמי� דס

 

 וכמה נות� לכה� "כל שה�"מה הוא שיעור  

מנה ופרס לכול� לרב
3
ויהיו מחומשות � 

4
אחד מששי� מהגיזה
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 סלע אחד ששי� סלעי�  יוחנ�' ר רוכ� אמ, לשמואל

 חשה סלעי� ששה סלעי�ינאי'  בש� ריוחנ�' ח אמר ר"בלרב

 ���� אי� שיעור אלעזר' לעולא אמר ר
 

                                                           
1

ודרשינ� , "לעמוד ולרשת"בסמו� לפרשת ראשית הגז ) ה:דברי� יח(יהושע ב� לוי כתיב ' כדאמר ר 
לא נוצה של עזי� שאינה ראויה לעשות מה� בגדי ו, שהחייב בגיזה הוא צמר הראוי לשירות בבגדי כהונה

 .כהונה
2

מ "מ, יוסי' וא� עקר ביד לא חייב בפאה לר, שא� שבסת� הדר� הוא רק לקצור במגל, ה לעני� פאה"וה 
וכ� התולש בידי� ,  חייב להניח פאה�כגו� שעוקר בעדשי� ע� השרשי� , בדברי� שהדר� בה� לעקור בי�

יוסי שצרי� להניח ' וכ� מצינו בפירוש שאמר ר. כ חייב להניח כי כ� דרכ�"ג �) בלא השרשי�(את הפולי� 
 .הג� שה� נקטפי� בידי� ולא במגל, פאה לבצלי�

3
סתירה ברב ' אול� הקשתה הגמ.  סלעי�37.5 ומנה ופרס הוא �שמיירי במנה רגיל ' א סברה הגמ"בהו 

' ותירצה הגמ). וכשמואל(י בש� רב בששי� סלעי� החיוב של ראשית הגז דהרי בהמש� אמר רב דימ
 40אלא במנה גדול שיש בכל מנה ,  סלעי�25שמה שאמר רב מנה ופרס אינו במנה רגיל שיש בכל מנה 

 . סלעי�60וממילא נמצא שמנה ופרס הוא , סלעי�
4

 וה� �ל מנה ופרס לכל אחת " דסדוסא' דהיינו דפליגי על ר, "מנה ופרס ובלבד שיהיו מחומשות ":ק"ה 
, אול� בלבד שיהיו מחומשות, א� כול� יחד עושות חמש ופרס יש בזה די� של ראשית הגז' ל שאפי"ס

 נמצא שכל אחת הוא �דבמנה ופרס יש מאה וחמשי� זוז , זוז'  תת� לפחות לא" לפי ההודהיינו שכל אחת
 ). זוז48( סלעי� 12ל אחת הוא כ כ"א,  סלעי�60 ולפי המסקנא שמנה ופרס הוא .זוז' ל
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כ אחד מששי� הוא חצי סלע וחצי זוז "א,  סלעי�37.5 דהיינו �וכיו� שלרב כל הגיזה היא מנה וחצי  
, וכפשטות לשו� המשנה, ל שנות� חמשת סלעי�"דרב ס' א סברה הגמ"אכ� בהו). זוזי�' בכל סלע יש ד(

, הרבה ראשית הגז ורוצה לתת להרבה כהני�את די� המשנה בישראל שיש לו ' ולמסקנא העמידה הגמ
 .ובאה המשנה לומר לו שלא יפחות לכל כה� משיעור חמשת סלעי�


