חולין קלו
המצווה
תרומה

תגובת הגמרא להוה אמינא

מהפסוק היינו חושבים
לפי ר' אלעאי שלא שייך
בשותפות
דגנך  -דידך אין
כתב רחמנא תרומותיכם
דשותפות לא

חלה

ראשית ,ואיכא למימר:
נילף ראשית ראשית
מראשית הגז ,מה להלן -
דשותפות לא ,אף כאן -
דשותפות לא

פאה

שדך  -דידך אין שותפות
לא,

ארצכם,

בכורה

כל הבכור אשר יולד
בבקרך ובצאנך דידך

כתב רחמנא ובכורות בקרכם
וצאנכם

מזוזה

אין דשותפות לא
ביתך  -דידך אין שותפות
לא

כתב רחמנא עריסותיכם

דחייה :אלא טעמא דכתיב
עריסותיכם הא לאו הכי הוה
אמינא :נילף ראשית ראשית
מראשית הגז? אדרבה ,נילף
מתרומה!
תשובה אחרת :הכי נמי – נלמד
מתרומה
כתב רחמנא ובקצרכם את קציר

כתב רחמנא למען ירבו ימיכם וימי
בניכם

מעשר

מעשר דגנך -דילך אין
דשותפות לא

מעשרותיכם – ואפילו בשותפות

מתנות

ונתן איכא למימר :יליף
נתינה נתינה מראשית
הגז ,מה להלן -
דשותפות לא ,אף כאן -
דשותפות לא

כתב רחמנא מאת זובחי הזבח

בכורים

ארצך  -דידך אין
דשותפות לא

בארצך

ציצית

כסותך  -דידך אין
דשותפות לא

כתב רחמנא על כנפי בגדיהם
לדורותם

מעקה

לגגך  -דידך אין
דשותפות לא

כתב רחמנא כי יפול הנופל ממנו

דחייה :אלא טעמא דכתב רחמנא
מאת זובחי הזבח ,הא לאו הכי
הוה אמינא :לילף מראשית הגז?
אדרבה ,נילף מתרומה!
תשובה אחרת :אין הכי נמי –
לומדים מתרומה
כתב רחמנא בכורי כל אשר

אז בשביל מה צריך
את הפסוק הראשון?
אלא דגנך למה לי?
למעוטי שותפות עובד
כוכבים
אלא עריסותיכם למה
לי? כדי עריסותיכם

אלא שדך ל"ל?
למעוטי שותפות עובד
כוכבים
אלא בקרך וצאנך
למה לי? למעוטי
שותפות עובד כוכבים
ואלא ביתך למאי
אתא? לכדרבה,
דאמר רבה :דרך
ביאתך ,מן הימין
אלא מעשר דגנך
למאי אתא? למעוטי
שותפות דעובד
כוכבים
מאת זובחי הזבח
למה לי? לכדרבא,
דאמר רבא :הדין -
עם הטבח

אלא ארצך למה לי?
למעוטי חוצה לארץ
ואלא כסותך למה לי?
לכדרב יהודה ,דאמר
רב יהודה :טלית
שאולה פטורה מן
הציצית כל שלשים
יום.
אלא גגך למאי אתא?
למעוטי בתי כנסיות
ובתי מדרשות

דחיית כל האימרות האלו :אמר רב ביבי בר אביי :ליתנהו להני כללי ,דתניא :בהמת השותפין

חייבת בבכורה ,ור' אלעאי פוטרה מאי טעמא דר' אלעאי? דכתיב בקרך וצאנך ,והא כתיב בקרכם
וצאנכם! דכולהו ישראל;

עוד דחייה :אמר רב חנינא מסורא :ליתנהו להני כללי ,דתניא :בהמת השותפין חייבת במתנות ,ור'
אלעאי פוטר ,מאי טעמא  -יליף נתינה נתינה מראשית הגז ,מה להלן  -דשותפות לא ,אף כאן -

דשותפות לא ,ואי ס"ד בתרומה מיחייב ,נילף נתינה נתינה מתרומה ,אלא ש"מ :בתרומה נמי פוטר.

קושי :אם עושים השוואה ממתנות לתרומה ,מה תרומה בארץ אין בחוצה לארץ לא ,אף מתנות
הארת אין בחוץ לארץ לא?
תירוץ :אין! והתניא ,רבי אלעאי אומר :מתנות אין נוהגין אלא בארץ וכן היה רבי אלעאי אומר:

ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ

שאלה :מאי טעמא דר' אלעאי?
תשובה :אמר רבא :יליף נתינה נתינה מתרומה ,מה תרומה  -בארץ אין בחוצה לארץ
לא ,אף ראשית הגז  -בארץ אין בחוצה לארץ לא
האם משוים הסבר
מה המקור לתרומה?
קושי על רבא
לעניין זה?
שמשווה בין
ראשית הגז
לתרומה
לא
אי מה תרומה
אמר קרא וראשית גז צאנך תתן לו
טובלת אף ראשית
 אין לך בו אלא מראשיתו ואילךהגז טובלת!
לא
תרומה
אי מה
אמר קרא ומתו בו ויסף עליו ,עליו -
חייבים עליה מיתה
ולא על ראשית הגז ,בו  -ולא
וחומש ,אף ראשית
בראשית הגז
הגז חייבים עליו
מיתה וחומש!
לא
תרומה
אי מה
אמר קרא :ראשית  -אין לך בו אלא
ראשון ושני אחריה,
ראשית בלבד
אף ראשית הגז -
ראשון ושני אחריה!
כן
אי מה תרומה -
אין ,והתניא :היו לו שתי רחלות,
לא,
מחדש על הישן
גזז והניח ,גזז והניח ,שנים ושלשה
אף ראשית הגז -
שנים  -אין מצטרפות הא חמש -
מחדש על הישן לא!
מצטרפות ,והתניא :אין מצטרפות!
אלא ש"מ :הא  -דר' אלעאי ,והא -
דרבנן
כן
וכי תימא הכי נמי ,והתנן :הלוקח גז
אי מה תרומה ,גדל דתניא :ישראל שלקח
בחיוב  -חייב ,גדל
צאן עובד כוכבים  -פטור מראשית
שדה בסוריא מעובד
אף
בפטור  -פטור,
הגז ,הא צאנו לגזוז  -חייב!
כוכבים ,עד שלא הביאה
נמי,
ראשית הגז
תשובה :מתני' דלא כרבי אלעאי
שליש  -חייב ,משהביאה
גדל בחיוב  -חייב,
שליש ,ר"ע מחייב
בפטור  -פטור!

בתוספת ,וחכמים פוטרין
אי מה תרומה -
היו לו שני מיני תאנים
מינו
ממין על שאינו
שחורות ולבנות ,וכן שני
הגז
ראשית
לא ,אף
מיני חטין  -אין תורמים
שאינו
על
 ממיןומעשרים מזה על זה ,ר'
מינו לא!
יצחק אומר משום ר'
אלעאי :ב"ש אומרים אין
תורמין ,וב"ה אומרים
תורמין

אי מה תרומה -
בעינן ראשית
ששיריה ניכרין ,אף
ראשית הגז -
ששיריה ניכרין!

כן

והתנן :היו לו ב' מינים שחופות
ולבנות ,מכר לו שחופות אבל לא
לבנות  -זה נותן לעצמו וזה נותן
לעצמו,

קושי :אלא מעתה סיפא דקתני,

זכרים אבל לא נקבות  -זה נותן

כן

לעצמו וזה נותן לעצמו הכי נמי
משום דתרי מיני נינהו? אלא  -עצה
טובה קמ"ל ,דליתיב ליה מהאי
דרכיך ומהאי דאשון ,הכא נמי:
עצה טובה קמ"ל ,דליתיב להו
מתרוייהו!
תירוץ :הא אוקימנא למתניתין
דלא כרבי אילעאי
והתנן :האומר כל גרני תרומה וכל

עיסתי חלה  -לא אמר כלום ,הא כל
גזיי ראשית  -דבריו קיימין ,ותניא
אידך :לא אמר כלום! אלא לאו

שמע מינה :הא  -רבי אלעאי ,והא -
רבנן ,שמע מינה.

