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 חוזר ושונה
 

 דרכי חזרה ולימוד של המשנה
 

 בעריכת זאב לבנוני
 
 
 
 

 אתר דעת
 תשע"ט
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 במסכת: ייםהעיקר הנושאים
 נושאים שהקלו בהם לגבי דמאי. :פרק א

שלא כבשום עולי בבל, המקבל על עצמו פירות או ירקות דמאי שיש לעשרם אפילו במקום  :פרק ב

להיות נאמן על המעשרות, המקבל על עצמו להיות חבר, דברים שהקלו בהם לגבי דמאי, חיוב 

  מעשרות מדמאי בדברים שרגילים למכרם במידה גסה או במידה דקה.

את מי מותר להאכיל דמאי, לא יוציא אדם מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, המעביר פירות  :פרק ג

  מעושרים לאחרים ויש חשש שיקבל חזרה פירות לא מעושרים.

אכילה מפירות דמאי בשבת, דיני מעשר שני ומעשר עני של דמאי, למי אפשר להאמין אם  :פרק ד

  הפירות מתוקנים הם.

נוסח הפרשת תרומות מעשרות וחלה, הפרשת מעשרות מכיכרות לחם של חנוני או של אופה,  :פרק ה

רובת שחלקה מעושרת וחלקה לא, הפרשת מעשרות מכמה קניות שונות, הפרשת מעשרות מתע

 הפרשת מעשרות מהחיוב על הפטור ולהיפך.

הפרשת תרומות ע"י אריס או חוכר, מכירת זיתים לשמן בארץ ישראל למי שאינו חבר,  :פרק ו

שותפים שאחד נאמן על המעשרות ואחד לא, גר ואחיו הגוי כיצד מעשרים, הפרשת מעשרות 

  פירות הנמכרים בסוריה. על

אכילה אצל מי שאינו נאמן על המעשרות, נוסח הפרשת תרומות ומעשרות בערב שבת בין  :פרק ז

 השמשות והוצאת המעשרות בשבת עצמה, הפרשת מעשרות מתערובות.
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 פרק א

 נושאים שהקלו בהם לגבי דמאי.  הנושאים העיקריים בפרק:

 

 מושגים:

הם מעושרים. רבים מעמי הארץ הקלו על עצמם ולא הפרישו מתבואתם אלו פירות שספק אם  דמאי:

אלא תרומה גדולה לפי שעונשה מיתה. קראו לתבואה ופירות של עם הארץ "דמאי", כיוון 

שהיא ספק מעושרת וספק אינה מעושרת. רבן יוחנן כהן גדול התקין את "תקנת דמאי", ולפיה 

 "דמאי" וחייב לעשרם מספק. כל הלוקח תבואה או פירות מעם הארץ הרי הם

מי שמת אחד מקרוביו שהוא חייב להתאבל עליו, כל זמן שהמת מוטל לפניו וכן עד סוף היום  :אונן

 של הקבורה, הוא נקרא אונן.

פעולה שעושים כדי שאפשר יהיה ללכת בשבת מרחק גדול יותר מתחום שבת. כיצד  :עירוב תחומים

סעודות בסוף תחום שבת ממקום מושבו. ע"י  2של  עושים זאת ? מניח אדם בערב שבת מזון

 אמה נוספים. 2000כך יוכל ללכת ממקום הנחת המזון 

כל הדיירים בעלי חצר משותפת נותנים מזון בערב שבת בביתו של אחד מהם. ע"י כך כל  :עירוב חצרות

הרשויות שלהם הופכים לרשות אחת, וכל אחד יכול בשבת להוציא מביתו לחצר ולהכניס 

 החצר לביתו.מ

בני החצרות הסמוכים למבוי מניחים מזון המשותף לכולם באחת החצרות. ע"י כך נעשה  :שיתוף מבואות

 המבוי והחצרות כרשות אחת, ומותר בשבת להוציא מהחצרות למבוי ולהכניס מהמבוי לחצרות.

דומע" ואסורה חלקים כנגדה, התערובת נקראת "מ 100אם נתערבה תרומה בחולין ואין בחולין  :מדומע

 לאכילה למי שאינו כהן.

 

 פירות שהקלו בהם חכמים לענין דמאי, ואם קונים אותם מעם הארץ, פטורים מלעשרם משנה א:

 ַהַּקִּלין ֶׁשַּבְּדַמאי:

 ְוַהֻּגְפִנין, ְוַהִּנְצָּפה.ַהִּׁשיִתין, ְוָהִריִמין, ְוָהֻעְזָרִדין, ּוְבנֹות ׁשּוַח, ּוְבנֹות ִׁשְקָמה, ְונֹוְבלֹות ַהְּתָמָרה, 

 ּוִביהּוָדה: ָהאֹוג, ְוַהֹחֶמץ ֶׁשִּביהּוָדה, ְוַהֻּכְסָּבר.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ָּכל ַהִּׁשיִתין ְּפטּוִרין, חּוץ ִמֶּׁשל ּדּוְפָרה. ָּכל ָהִריִמין ְּפטּוִרין, חּוץ ֵמִריֵמי ִׁשְקמֹוָנה.

 חּוץ ִמן ַהֻּמְסָטפֹות.ָּכל ְּבנֹות ִׁשְקָמה ְּפטּורֹות, 

 

 נושאים שהקלו בהם לגבי מעשר שני של דמאי משנה ב:

 ַהְּדַמאי ֵאין לֹו ֹחֶמׁש,

 ְוֵאין לֹו ִּבעּור,

 ְוֶנֱאָכל ָלאֹוֵנן,

 ְוִנְכָנס ִלירּוָׁשַלִים ְויֹוֵצא,
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 ּוְמַאְּבִדין ֶאת ִמעּוטֹו ַּבְּדָרִכים,

 ְּכֶנְגּדֹו.ְונֹוְתנֹו ְלַעם ָהָאֶרץ ְויאַכל 

 ּוְמַחְּלִלים אֹותֹו ֶּכֶסף ַעל ֶּכֶסף, ְנֹחֶׁשת ַעל ְנֹחֶׁשת, ֶּכֶסף ַעל ְנֹחֶׁשת

 ּוְנֹחֶׁשת ַעל ַהֵּפרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשַּיֲחזר ְוִיְפֶּדה ֶאת ַהֵּפרֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 ִים.ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵיָעלּו ַהֵּפרֹות ְוֵיָאְכלּו ִּבירּוָׁשלַ 

 כאשר פודים מעשר שני דמאי אין צורך להוסיף חומש על הקרן. 1

 בזמן ביעור המעשרות, בשנה הרביעית ובשנה השביעית, אין חיוב לבער מעשר שני של דמאי. 2

 מותר באכילת מעשר שני של דמאי (ואסור במעשר שני רגיל). (ראה מושגים)אונן  3

שם ולפדותו חוץ לירושלים (מעשר שני רגיל מעשר שני דמאי שנכנס לירושלים, מותר להוציאו מ 4

 אסור).

 מותר לאבד ממנו מעט (פחות מכגרוגרת) בדרכים (מה שאין כן במעשר שני רגיל). 5

 מותר לתת לעם הארץ לאכול בירושלים מעשר שני דמאי (מעשר שני רגיל אסור), 6

 וכנגד פירות אלו יאכל בירושלים מפירותיו שלו בטהרת מעשר שני. 

מעות כסף (או מטבע אחרת) מעשר שני דמאי על מעות כסף (או מעות אחרות) שיש לו מותר לחלל  7

 במקום אחר.

 חילול מעות מעשר שני דמאי על פירות: 8

 אם חשב להעלותם לירושלים ולאכול אותם שם, אינו רשאי לחזור ולפדותם. 8.1

 אם חשב לחזור ולפדות את הפירות: 8.2

 מותר לפדותם. ר' מאיר: 8.2.1

 לפדותם אלא יעלה הפירות לירושלים ויאכלם שם.אינו רשאי  חכמים: 8.2.2

 

 מקרים שאין בהם צורך לעשר דמאי משנה ג:

 ַהּלֹוֵקַח ַלֶּזַרע ְוַלְּבֵהָמה,

 ֶקַמח ָלעֹורֹות,

 ֶׁשֶמן ַלֵּנר,

 ֶׁשֶמן ָלסּו� ּבֹו ֶאת ַהֵּכִלים, ָּפטּור ִמן ַהְּדַמאי.

 ִמְּכִזיב ּוְלַהָּלן, ָּפטּור ִמן ַהְּדַמאי.

 ַחַּלת ַעם ָהָאֶרץ, ְוַהְמֻדָּמע,

 ְוַהָּלקּוַח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵשר ֵׁשִני,

 ּוְׁשָיֵרי ַהְּמָנחֹות, ְּפטּוִרין ִמן ַהְּדַמאי.

 ֶׁשֶמן ָעֵרב,

 ֵּבית ַׁשַּמאי ְמַחְּיִבין,

 ּוֵבית ִהֵּלל ּפֹוְטִרין.

 הקונה תבואת דמאי לשם זריעה או להאכיל לבהמתו. 1
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 עבד עורות.הקונה קמח דמאי, כדי ל 2

 הקונה שמן דמאי, לצורך הדלקת הנר. 3

 הקונה שמן דמאי כדי לסוך בו את הכלים. 4

 דמאי שנקנה מהעיר אכזיב וצפונה. 5

 .(ראה מושגים)חלה שהפריש עם הארץ מעיסתו, ומדומע של עם הארץ  6

 פירות שנקנו מעם הארץ בכסף מעשר שני. 7

 לכוהנים.שיירי מנחות של עם הארץ (שהם דמאי) שנאכלים  8

 שמן של עם הארץ המפוטם בבשמים ("שמן ערב"), ומשתמשים בו לסיכה: 9

 בית שמאי: יש חיוב לעשר את השמן. 9.1

 בית הלל: פטור מלעשרו (לפי שאינו עומד לאכילה). 9.2

 

 דברים שאסור לעשותם בטבל וודאי אך מותר לעשותם בדמאי משנה ד:

 ַהְּדַמאי ְמָעְרִבין ּבֹו,

 ּבֹו,ּוִמְׁשַּתְּתִפין 

 ּוְמָבְרִכים ָעָליו, ּוְמַזְּמִנין ָעָליו,

 ּוַמְפִריִׁשין אֹותֹו ָערם,

 ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות.

 ָהא ִאם ִהְקִּדים ַמֲעֵשר ֵׁשִני ְלִראׁשֹון, ֵאין ְּבָכ� ְּכלּום.

 ֶׁשֶמן ֶׁשַהַּגְרִּדי ָס� ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו, ַחָּיב ַּבְּדַמאי.

 ֶמר, ָּפטּור ִמן ַהְּדַמאי.ְוֶׁשַהּסֹוֵרק נֹוֵתן ַּבּצֶ 

 .(ראה מושגים)מותר לערב בדמאי עירובי חצרות ועירובי תחומים  1

 .(ראה מושגים)מותר לעשות שיתופי מבואות בדמאי  2

 האוכל דמאי מברך עליו ברכת המזון, ויכול להצטרף לזימון. 3

 מותר לאדם ערום להפריש מעשרות מדמאי. 4

 בין השמשות. מותר להפריש מעשרות מדמאי בערב שבת 5

אם הפריש מהדמאי מעשר שני תחילה ואח"כ מעשר ראשון, אין זה מעכב אמירת וידוי מעשרות  6

 בשעת בעור המעשרות.

 שמן דמאי שהאורג סך על אצבעותיו כדי לרככם, חייב במעשרות. 7

 שמן דמאי שסורק הצמר נותן בצמר כדי לרככו פטור ממעשרות. 8

 

 פרק ב

פירות דמאי שיש לעשרם בכל מקום (חזקה שהגיעו ממקום שכבשום עולי  :הנושאים העיקריים בפרק

בבל), המקבל על עצמו להיות נאמן על המעשרות, המקבל על עצמו להיות 
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חבר, דברים שהקלו בהם לגבי דמאי, חיוב מעשרות מדמאי בדברים 

 שרגילים למכרם במידה גסה או במידה דקה.

 

 מושגים:

על תרומות ומעשרות גם נזהר בטומאה ואוכל חולין בטהרה.  הוא יהודי שבנוסף להקפדה חבר:

לפעמים מכנים גם תלמידי חכמים בשם חברים. כדי לשמור על התואר הזה יש לקיים מספר 

 דברים כמו שמופיע במשנה ג.

 

 פירות דמאי שיש לעשרם בכל מקום (חזקה שהגיעו ממקום שכבשום עולי בבל). משנה א:

 ְּׂשִרין ְּדַמאי ְּבָכל ָמקֹום:ְוֵאּלּו ְּדָבִרים ִמְתעַ 

 ַהְּדֵבָלה,

 ְוַהְּתָמִרים, ְוֶהָחרּוִבים,

 ָהאֶרז, ְוַהַּכּמֹון.

 

 ָהאֶרז ֶׁשְּבחּוָצה ָלָאֶרץ, ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ִמֶּמּנּו ָּפטּור.

 דבלה. 1

 תמרים וחרובים מיוחדים הגדלים רק בארץ. 2

 אורז לבן מאוד וכמון הגדלים רק בארץ. 3

 אורז שגדל בחוץ לארץ, ומשתמשים בו בארץ, פטורים מלעשרו. נוספת:כותרת 

 

 דברים שצריך עם הארץ לעשות כדי להיות נאמן על המעשרות משנה ב:

 ַהְמַקֵּבל ָעָליו ִלְהיֹות ֶנֱאָמן,

 ְמַעֵּׂשר ֶאת ֶׁשהּוא אֹוֵכל,

 ְוֶאת ֶׁשהּוא מֹוֵכר,

 ְוֶאת ֶׁשהּוא לֹוֵקַח,

 ל ַעם ָהָאֶרץ.ְוֵאינֹו ִמְתָאֵרַח ֵאצֶ 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף ַהִּמְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ, ֶנֱאָמן.

 ָאְמרּו לֹו: ַעל ַעְצמֹו ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ֵּכיַצד ְיֵהא ֶנֱאָמן ַעל ֶׁשל ֲאֵחִרים?

 

 אנשים) את הדברים הבאים: 3צריך לקבל על עצמו (בפני  1

 לעשר את מה שהוא קונה מעם הארץ לאכילה. 1.1

 לעשר את מה שהוא מוכר. 1.2

 לעשר את מה שהוא קונה על מנת למכור. 1.3

 שלא להתארח אצל עם הארץ. 1.4
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 האם מי שהתארח אצל עם הארץ הפסיד את נאמנותו ? 2

 אינו מפסיד את נאמנותו. ר' יהודה (ואין הלכה כמותו): 2.1.1

 אם אינו נאמן על עצמו איך יהיה נאמן על אחרים ? חכמים: 2.1.2

 

 חבר שקבל על עצמו להיותמחויבות של אדם  משנה ג:

 ַהְמַקֵּבל ָעָליו ִלְהיֹות ָחֵבר,

 ֵאינֹו מֹוֵכר ְלַעם ָהָאֶרץ ַלח ְוָיֵבׁש,

 ְוֵאינֹו לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ַלח,

 ְוֵאינֹו ִמְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ,

 ְולא ְמָאְרחֹו ֶאְצלֹו ִּבְכסּותֹו.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ַדָּקה,ַאף לא ְיַגֵּדל ְּבֵהָמה 

 ְולא ְיֵהא ָּפרּוץ ִּבְנָדִרים ּוִבְשחֹוק,

 ְולא ְיֵהא ִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים,

 ְּמַׁשֵּמׁש ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש.

 ָאְמרּו לֹו: לא ָּבאּו ֵאּלּו ַלְּכָלל.

 אינו מוכר לעם הארץ דברים לחים או יבשים (אסור לגרום טומאה לחולין בא"י). 1

 (שבחזקת טמאים הם). אינו קונה מעם הארץ דברים לחים 2

 אינו מתארח אצל עם הארץ (שמא יטמא אצלו). 3

 אינו מארח את עם הארץ בבגדיו (שבגדי עם הארץ טמאים טומאת מדרס). 4

 ר' יהודה הוסיף מספר דברים: 5

 לא יגדל בהמה דקה. 5.1

 לא ירבה לנדור ולא ירבה בשחוק. 5.2

 לא יטמא למתים שלא לצורך. 5.3

 יהא משמש תלמידי חכמים. 5.4

 שייכים כל הדברים האלה (שאמר ר' יהודה) לעניין טהרות.לא  חכמים: 6

 

 דברים שהקלו בהם חכמים לגבי דמאי משנה ד:

 ַהַּנְחּתֹוִמים, לא ִחְּיבּו אֹוָתם ֲחָכִמים ְלַהְפִריׁש,

 ֶאָּלא ְּכֵדי ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ְוַחָּלה.

 ַהֶחְנָוִנים ֵאיָנן ַרָּׁשִאין ִלְמּכֹור ֶאת ַהְּדַמאי.

 ַהַּמְׁשִּפיִעין ְּבִמָּדה ַּגָּסה ַרָּׁשִאין ִלְמּכֹור ֶאת ַהְּדַמאי.ָּכל 

 ֵאּלּו ֵהן ַהַּמְׁשִּפיִעין ְּבִמָּדה ַּגָּסה? ְּכגֹון ַהִּסיטֹונֹות ּומֹוְכֵרי ְתבּוָאה.

 האופים המוכרים תבואה שקנו מעם הארץ: 1
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 אם מוכרים לחבר, מחויבים להפריש רק תרומת מעשר וחלה. 1.1

 חייבים להפריש גם מעשר שני.החנונים  2

 כלל: 3

 המוכר הרבה במכר אחד ("משפיעים במידה גסה"), רשאי לא לעשר את הדמאי (והלוקח מעשר). 3.1

 ומי נחשב כמוכר במידה גסה ? כגון הסיטונאים ומוכרי התבואות. 3.2

 

 חיוב מעשרות מדמאי בדברים שרגילים למכרם במידה גסה או במדה דקה  משנה ה:

 אֹוֵמר:ַרִּבי ֵמִאיר 

 ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ְלִהָּמֵדד ְּבַגָּסה, ּוְמָדדֹו ְּבַדָּקה, ְטֵפָלה ַּדָּקה ַלַּגָּסה.

 ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ְלִהָּמֵדד ְּבַדָּקה, ּוְמָדדֹו ְּבַגָּסה, ְטֵפָלה ַּגָּסה ַלַּדָּקה.

 ֵאיזֹו ִהיא ִמָּדה ַּגָּסה?

 ַּבָּיֵבׁש ְׁשלֶׁשת ַקִּבין, ּוַבַּלח ִּדיָנר.

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר:

 ַסֵּלי ְתֵאִנים, ְוַסֵּלי ֲעָנִבים, ְוֻקּפֹות ֶׁשל ָיָרק, ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא מֹוְכָרן ַאְכָסָרה, ָּפטּור.

 רבי מאיר: 1

 דמאי שרגילים למכרו במידה גסה, אפילו נמכר במידה דקה, דינו כאילו נמכר בגסה. 1.1

 במידה גסה, דינו כאילו נמכר בדקה.דמאי שרגילים למכרו במידה דקה, אפילו נמכר  1.2

 מהי מידה גסה: 2

 ליטר). בלח, כמות הנמכרת בדינר. 6 -קבין (כ 3ביבש (כגון פירות ותבואות), 

 רבי יוסי: המוכר באומד ("אכסדרה") סלי תאנים, סלי ענבים וחבילות ירק: 3

 פטור לעשר את הדמאי.  3.1

 דינו כמוכר במידה גסה. 3.2

 

 פרק ג

את מי מותר להאכיל דמאי, חלוקת מזון שגובים גבאי צדקה מבני העיר  בפרק:הנושאים העיקריים 

עבור עניים, לא יוציא אדם מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, המעביר פירות 

 מעושרים לאחרים ויש חשש שיקבל חזרה פירות לא מעושרים.

 

 את מי מותר להאכיל דמאי משנה א:

 ַמֲאִכיִלין ֶאת ָהֲעִנִּיים ְּדַמאי

 ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ְּדַמאי.

 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה ַמֲאִכיל ֶאת ּפֹוֲעָליו ְּדַמאי.

 

 ַּגָּבֵאי ְצָדָקה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: נֹוְתִנין ֶאת ַהְמֻעָּׂשר ְלֶׁשֵאינֹו ְמַעֵּׂשר,
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 ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו ְמֻעָּׂשר ִלְמַעֵּׂשר.

 ְמֻתָּקן.ִנְמְצאּו ָּכל ָהָאָדם אֹוְכִלין 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ּגֹוִבין ְסָתם ּוְמַחְּלִקין ְסָתם, ְוָהרֹוֶצה ְלַתֵּקן ְיַתֵּקן.

 מאכילים דמאי את העניים. 1

 מאכילים דמאי את צבא המלך העובר ממקום למקום, אם תושבי המקום מחויבים להאכילו. 2

 רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו דמאי (ואין הלכה כן). 3

 כיצד מחלקים מזון שגבו גבאי צדקה מבני העיר עבור עניים ? נוספת:כותרת 

 בית שמאי: 1

 מה שגבו מאלה שנאמנים על המעשרות, נותנים לעם הארץ העני החשוד על המעשרות. 1.1

 מה שגבו מעמי ארצות, נותנים לעני חבר (והוא בוודאי יעשר את זה). 1.2

 ע"י כך כולם יאכלו מזון מתוקן. 1.3

 אדם, מערבבים ביחד ונותנים לעניים, ומי שרוצה לתקן, יתקן לעצמו.גובים מכל  חכמים: 2

 

 ירקות שנתחייבו במעשר ורוצה להוציאם מרשותו משנה ב:

 ָהרֹוֶצה ַלֲחזֹום ֲעֵלי ָיָרק ְלָהֵקל ִמַּמָּׂשאֹו, לא ַיְׁשִלי� ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר.

 

 ַיֲחִזיר ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר,ַהּלֹוֵקַח ָיָרק ִמן ַהּׁשּוק ְוִנְמַל� ְלַהֲחִזיר, לא 

 ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּסר ֶאָּלא ִמְנָין.

 ָהָיה עֹוֵמד ְולֹוֵקַח ְוָרָאה טַען ַאֵחר ָיֶפה ִמֶּמּנּו, ֻמָּתר ְלַהֲחִזיר, ִמְּפֵני ֶׁשּלא ָמַׁש�.

 אם רוצה לחתוך ("לחזום") חלק מהירקות ולהשליכם כדי להקל ממשאו, חייב תחילה לעשרם. 1

 הנוטל ירקות מהמוכר ונמלך בו ורוצה להחזירם: נוספת:כותרת 

 אם לקח על מנת לקנות: 2

 לא יחזירם עד שיעשרם, (שכבר קנאם בהגבהה). 2.1

 שהרי מה שנשאר לעשות, זה לעשות חשבון ולשלם. 2.2

 אם התכוון לברור את הירקות היפים יותר ועדין לא לקח לשם קנין, מותר להחזיר בלי לעשר. 3

 

 אדם מתחת ידו דבר שאינו מתוקןלא יוציא  משנה ג:

 ַהּמֹוֵצא ֵּפרֹות ַּבֶּדֶר� ְּוְנָטָלן ְלָאְכָלן, ְוִנְמַל� ְלַהְצִניע,

 לא ַיְצִניַע ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר.

 ְוִאם ִמְּתִחָּלה ְנָטָלן ִּבְׁשִביל ֶׁשּלא יאְבדּו, ָּפטּור.

 ִיְׁשַלח ַלֲחֵברֹו ְּדַמאי.ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵאין ָאָדם ַרַּׁשאי ְלָמְכרֹו ְּדַמאי, לא 

 ַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר ְּבַוַּדאי, ּוִבְלַבד ֶׁשּיֹוִדיֶעּנּו.

 המוצא פירות בדרך, נטלם ואח"כ נמלך להצניעם: 1

 אם נטלם כדי לאכלם לא יצניעם עד שיעשרם. 1.1
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 אם נטלם כדי שלא יאבדו ולא נתכון לזכות בהם, יכול להצניעם מבלי לעשרם. 1.2

 בתור דמאי (כגון: כמות קטנה) אסור גם לתת אותו במתנה. מאכל שאסור למכרו 2

 מתיר לשלוח לחברו טבל וודאי ובלבד שיודיעו על כך. רבי יוסי: 3

 

 המביא חיטים מעושרות לטוחן משנה ד:

 ַהּמֹוִלי� ִחִּטים ְלטֹוֵחן ּכּוִתי אֹו ְלטֹוֵחן ַעם ָהָאֶרץ, ְּבֶחְזָקָתן ַלַּמַעְשרֹות ְוַלְּׁשִביִעית.

 ְלטֹוֵחן ָנְכִרי, ְּדַמאי.

 

 ַהַּמְפִקיד ֵּפרֹוָתיו ֵאֶצל ַהּכּוִתי אֹו ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ, ְּבֶחְזָקָתן ַלַּמַעְשרֹות ְוַלְּׁשִביִעית.

 ֵאֶצל ַהָּנְכִרי,

 ְּכֵפרֹוָתיו.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְּדַמאי.

לא מעושרות או בחיטים של אם הטוחן הוא כותי או עם הארץ, אין לחשוש שהחליפם בחיטים  1

 שביעית.

 אם הטוחן הוא נכרי, יש לחשוש שהקמח הוא דמאי. 2

 המפקיד פירות מעושרים אצל אחרים  כותרת נוספת:

 אם הפקיד אצל כותי או עם הארץ אינו חושש שהוחלפו בפירות אחרים. 1

 אם הפקיד אצל נכרי: 2

 מניחים שהנוכרי החליף בפרות שלו, וחייב לעשרם. תנא קמא: 2.1

 הפירות הם דמאי. ר' שמעון (ואין הלכה כמותו): 2.2

 

 הנותן מצרכי מזון לבעלת אכסניה כדי שתכין לו מאפה או תבשיל משנה ה:

 ַהּנֹוֵתן ַלֻּפְנָּדִקית,

 ְמַעֵּׂשר ֶאת ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלּה, ְוֶאת ֶׁשהּוא נֹוֵטל ִמֶּמָּנה, ִמְּפֵני ֶׁשֲחׁשּוָדה ְלַחֵּלף.

 ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי:

 ֵאין ָאנּו ַאְחָרִאין ָלַרָּמִאין,

 ֵאינֹו ְמַעֵּׂשר ֶאָּלא ַמה ֶּׁשהּוא נֹוֵטל ִמֶּמָּנה ִּבְלַבד.

 מעשר את שהוא נותן לה, וכן את מה שהוא מקבל ממנה, מפני שחשודה להחליף באוכל שלה. 1

 ר' יוסי (ואין הלכה כמותו): 2

 (אם תרצה להחליף). אינו חייב לעשר את מה שנותן לה, שאנו לא אחראים לרמאים 2.1

 מעשר רק מה שהוא מקבל ממנה. 2.2

 

 הנותן מצרכי מזון לחמותו כדי שתכין לו מאפה או תבשיל משנה ו:

 ַהּנֹוֵתן ַלֲחמֹותֹו,
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 ְמַעֵּׂשר ֶאת ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלּה ְוֶאת ֶׁשהּוא נֹוֵטל ִמֶּמָּנה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָדה ְלַחֵּלף ֶאת ַהִּמְתַקְלֵקל.

 ַרִּבי ְיהּוָדה:ָאַמר 

 רֹוָצה ִהיא ְּבַתָּקַנת ִּבָּתּה ּובֹוָׁשה ֵמֲחָתָנּה.

 מֹוֶדה ַרִּבי ְיהּוָדה ְּבנֹוֵתן ַלֲחמֹותֹו ְׁשִביִעית, ֶׁשֵאיָנּה ֲחׁשּוָדה ְלַהֲחִליף, ְלַהֲאִכיל ֶאת ִּבָּתּה ְׁשִביִעית.

 להחליף את מה שהתקלקל. מעשר את מה שהוא נותן לה, וכן את שהוא מקבל ממנה, מפני שחשודה 1

 רבי יהודה: 2

 החמות רוצה בטובת בתה ומתביישת שחתנה יאמר שהיא מקלקלת את האכל, ולכן חשודה להחליף. 2.1

 אם נותן לחמותו אוכל מותר בשנת שביעית, אינה חשודה להחליף, ולתת לו אוכל האסור בשביעית. 2.2

 

 פרק ד

דיני מעשר שני ומעשר עני של דמאי, למי אכילה מפירות דמאי בשבת,  הנושאים העיקריים בפרק:

 אפשר להאמין אם הפירות מתוקנים הם.

 

 קנה פירות מעם הארץ ולא עישרם עד שבת משנה א:

 ַהּלֹוֵקַח ֵּפרֹות ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָמן ַעל ַהַּמַעְשרֹות, ְוָׁשַכח ְלַעְּׂשָרן,

 ְוׁשֹוֲאלֹו ְּבַׁשָּבת, יאַכל ַעל ִּפיו.

 מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, לא יאַכל ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר.ָחְׁשָכה 

 לא ְמָצאֹו, ָאַמר לֹו ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָמן ַעל ַהַּמַעְשרֹות: "ְמֻעָּׂשִרין ֵהן", אֹוֵכל ַעל ִּפיו.

 ָחְׁשָכה מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, לא יאַכל ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר.

 

 ִלְמקֹוָמּה, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי אֹוֵמר: ַאף ְּבֹחל ׁשֹוֲאלֹו ְואֹוֵכל ַעל ִּפיו.ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ֶׁשל ְּדַמאי ֶׁשָחְזָרה 

 אם בשבת שאל את המוכר ואמר לו שהם מעושרים יכול לאכול מהם בשבת. 1

 במוצאי שבת, אינו יכול להמשיך ולאכול מהפירות עד שיעשר (אימת שבת עליו וירא לשקר). 2

 (שאינו נאמן) אומר לו שהפירות מעושרים, יכול לאכול מהפירות.לא מצא את המוכר ואדם אחר  3

 במוצאי שבת, אינו יכול להמשיך לאכול מהפירות עד שיעשר (אימת שבת עליו). 4

 קנה מעם הארץ, והפריש תרומת מעשר, ונפלה התרומה חזרה לתוך החולין. כותרת נוספת:

 תערובת (אימת מדומע עליו).אם המוכר אומר שהפריש, יכול לאכול מה רבי שמעון שזורי:

 

 עם הארץ המדיר את חבירו שיאכל אצלו בשבת משנה ב:

 ַהַּמִּדיר ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּיאַכל ֶאְצלֹו, ְוהּוא ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו ַעל ַהַּמַעְשרֹות,

 אֹוֵכל ִעּמֹו ְּבַׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמינֹו ַעל ַהַּמַעְשרֹות.

 ּוִבְלַבד ֶׁשּיאַמר לֹו "ְמֻעָּׂשִרין ֵהן".

 ּוְבַׁשָּבת ְׁשִנָּיה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנַדר ִמֶּמּנּו ֲהָנָיה, לא יאַכל ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר.

 מותר לאכול אצלו בשבת הראשונה מפני דרכי שלום,  1
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 אפילו אינו נאמן עליו לגבי מעשרות. 1.1

 ובלבד שיאמר לו המארח שהפירות מעושרים. 1.2

 בשבת הבאה, לא יאכל, עד שיעשר הוא, או עם הארץ בפניו (שהרי יש לו זמן לעשר). 2

 

 האם צריך לקרוא שם (לומר: "חלק זה מעשר עני") למעשר עני של דמאי ? משנה ג:

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵאין ָאָדם ָצִרי� ִלְקרֹות ֵׁשם ְלַמֲעַשר ָעִני ֶׁשל ְּדַמאי.

 אֹוְמִרים:ַוֲחָכִמים 

 קֹוֵרא ֵׁשם

 ְוֵאינֹו ָצִרי� ְלַהְפִריׁש.

 אין צורך לקרוא שם, (שסובר לא נחשדו עמי הארץ על מעשר עני). ר' אליעזר: 1

  חכמים: 2

 צריך לקרוא שם למעשר עני (נחשדו עמי הארץ), 2.1

 אך אינו צריך לתת אותו מספק לעניים (שהמוציא מחברו עליו הראיה). 2.2

 

 שם לתרומת מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי, אך לא נתן אותםקרא בערב שבת  משנה ד:

 ִמי ֶׁשָּקָרא ֵׁשם ִלְתרּוַמת ַמֲעֵשר ֶׁשל ְּדַמאי, ּוְלַמֲעַשר ָעִני ֶׁשל ַוַּדאי,

 לא ִיְּטֵלם ְּבַׁשָּבת.

 ְוִאם ָהָיה ּכֵהן אֹו ָעִני ְלמּוִדים ֶלֱאכֹול ֶאְצלֹו,

 ֶׁשּיֹוִדיֵעם.ָיבאּו ְויאְכלּו, ּוִבְלַבד 

 לא ייתנם לכהן ולעני בשבת. 1

 אם היה כהן או עני רגילים לאכול על שולחנו, 2

 יאכלו מהתרומה והמעשר ובתנאי שיודיעם (כדי שידעו שמשלהם הם אוכלים).

 

 האומר למי שאינו נאמן על המעשרות להביא לו פירות מעושרים. משנה ה:

 ַהַּמַעְשרֹות:ָהאֹוֵמר ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָמן ַעל 

 "ַקח ִלי ִמִּמי ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן ּוִמִּמי ֶׁשהּוא ְמַעֵּׂשר", ֵאינֹו ֶנֱאָמן.

 "ֵמִאיׁש ְּפלֹוִני", ֲהֵרי ֶזה ֶנֱאָמן.

 ָהַל� ִלַּקח ִמֶּמּנּו, ְוָאַמר לֹו: "לא ְמָצאִתיו, ְוָלַקְחִּתי ָל� ֵמַאֵחר ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן", ֵאינֹו ֶנֱאָמן.

 שאינו נאמן על המעשרות:האומר למי  1

 "קנה עבורי ממי שהוא נאמן, או ממי שהוא מעשר בעצמו", השליח אינו נאמן לומר שעשה כך. 1.1

 "קנה מאדם פלוני", 1.2

 נאמן לומר שלקח מאותו פלוני.  1.2.1

 אינו נאמן לומר, לא מצאתי את אותו פלוני, אך לקחתי מאחר שהוא נאמן. 1.2.2
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 שבא לעיר ואינו מכיר את התושביםהקלות נוספות בדמאי, לגבי אורח  משנה ו:

 ַהִּנְכָנס ָלִעיר, ְוֵאינֹו ַמִּכיר ָאָדם ָׁשם,

 ָאַמר: "ִמי ָּכאן ֶנֱאָמן ?", "ִמי ָּכאן ְמַעֵּׂשר?"

 ָאַמר לֹו ֶאָחד: "ֲאִני", ֵאינֹו ֶנֱאָמן.

 ָאַמר לֹו: "ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶנֱאָמן", ֲהֵרי ֶזה ֶנֱאָמן.

 ָהַל� ִלַּקח ִמֶּמּנּו,

 ָאַמר לֹו: "ִמי ָּכאן מֹוֵכר ָיָׁשן?"

 ָאַמר לֹו: "ִמי ֶׁשְּׁשָלָח� ֶאְצִלי",

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ְּכגֹוְמִלין ֶזה ֶאת ֶזה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין.

 שאל את אנשי המקום, "מי נאמן" או "מי מפריש מעשרות" ? 1

 אם ענה לו אחד מהתושבים, "אני נאמן", אין להאמינו. 1.1

 לו: "איש פלוני נאמן", אפשר להאמינו. אם ענה 1.2

 הלך האורח לקנות אצל האיש פלוני הנאמן: 2

 שאל האורח: "מי מוכר תבואה ישנה" (שהיא טובה יותר) ? 2.1

 ענה לו המוכר, "מי ששלח אותך אלי". 2.2

 שניהם נאמנים למרות שנראים כמתגמלים זה את זה. 2.3

 

 תבואתו של חברוסוחרי תבואה שהגיעו לעיר, ומשבחים אחד את  משנה ז:

 ַהַחָּמִרים ֶׁשִּנְכְנסּו ָלִעיר,

 ָאַמר ֶאָחד:

 "ֶׁשִּלי ָחָדׁש ְוֶׁשל ֲחֵבִרי ָיָׁשן",

 "ֶׁשִּלי ֵאינֹו ְמֻתָּקן ְוֶׁשל ֲחֵבִרי ְמֻתָּקן",

 ֵאיָנן ֶנֱאָמִנין.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֶנֱאָמִנין.

 אמר סוחר אחד:  1

 (טובה יותר),התבואה שלי חדשה ושל חברי ישנה  1.1

 מהתבואה שלי לא הפרישו מעשרות ומשל חברי כן הפרישו, 1.2

 אינם נאמנים (שמא קנוניה עשו ביניהם). תנא קמא: 1.2.1

 נאמנים (כדי שלא יפסיקו להביא סחורה לעיר). ר' יהודה (ואין הלכה כמותו): 1.2.2

 

 פרק ה 

מכיכרות  לחם נוסח הפרשת תרומות ומעשרות וחלה, הפרשת מעשרות  הנושאים העיקריים בפרק:

של חנווני או של אופה, הפרשת מעשרות מתערובת שחלקה מעושרת 
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וחלקה לא, הפרשת מעשרות מכמה קניות שונות, דיני מעשרות בעציץ, 

 הפרשת מעשרות מהחיוב על הפטור ולהיפך.

 

 מושגים:

 אופה.   נחתום:

 חנווני.   פלטר:

במידה גסה. רשאי הוא למכור סוחר הקונה מהרבה בעלי שדות ומוכרה לחנונים  :סיטון

 את הדמאי ללא הפרשת תרומות ומעשרות, והקונה צריך לעשר.

עציץ שאינו נקוב פטור ממעשרות מהתורה. עציץ נקוב יונק גם  :עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב

 מהקרקע שהוא עליה, ולכן חייב במעשרות מהתורה.

 

 הנקנית מהאופה.נוסח הפרשת תרומות ומעשרות וחלה מפת דמאי  משנה א:

 ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהַּנְחּתֹום, ֵּכיַצד הּוא ְמַעֵּׂשר?

 נֹוֵטל ְּכֵדי ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ְוַחָּלה, ְואֹוֵמר:

 "ֶאָחד ִמֵּמָאה ִמַּמה ֶּׁשֵּיׁש ָּכאן, ֲהֵרי ְּבַצד ֶזה ַמֲעֵשר,

 ּוְׁשָאר ַמֲעֵשר ָסמּו� לֹו.

 ת ַמֲעֵשר ָעָליו,ֶזה ֶׁשָעִשיִתי ַמֲעֵשר ָעׁשּוי ְּתרּומַ 

 ְוַהְּׁשָאר ַחָּלה.

 ּוַמֲעֵשר ֵׁשִני ִּבְצפֹונֹו" אֹו "ִּבְדרֹומֹו,

 ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות".

 (חלה) ואומר: 48נוטל מהפת חלק שיש בו לפחות מאית מהפת (תרומת מעשר), ועוד אחד חלקי  1

 המאית ממה שלקחתי תהיה מעשר בצד זה. 1.1

 במקום הסמוך למה שהגדרתי כמעשר יהיה גם כן מעשר.עוד תשעה חלקין כמותו בפת  1.2

 המאית שהגדרתי כמעשר תהיה תרומת מעשר. 1.3

 מה שנשאר בחלק שלקחתי מהפת מחוץ לתרומת המעשר יהיה חלה. 1.4

 מעשר שני יהיה בצפונו או בדרומו של שאר הפת. 1.5

 המעשר השני יפדה במעות שיחדתי לכך, ויצא לחולין. 1.6

 

 ומעשרות מטבל בבת אחת (ע"י כהן או לוי).הפרשת תרומות  משנה ב:

 ָהרֹוֶצה ְלַהְפִריׁש ְּתרּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵשר ְּכַאַחת,

 נֹוֵטל ֶאָחד ִמְּׁשלִׁשים ְוָׁשלׁש ּוְׁשִליׁש ְואֹוֵמר:

 "ֶאָחד ִמֵּמָאה ִמַּמה ֶּׁשֵּיׁש ָּכאן, ֲהֵרי ֶזה ְּבַצד ֶזה ֻחִּלין,

 ל,ְוַהְּׁשָאר, ְּתרּוָמה ַעל ַהּכ

 ּוֵמָאה ֻחִּלין ֶׁשֵּיׁש ָּכאן, ֲהֵרי ֶזה ְּבַצד ֶזה ַמֲעֵשר,
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 ּוְׁשָאר ַמֲעֵשר ָסמּו� לֹו.

 ֶזה ֶׁשָעִשיִתי ַמֲעֵשר, ָעׁשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ָעָליו, ְוַהְּׁשָאר, ַחָּלה.

 ַּמֲעֵשר ֵׁשִני ִּבְצפֹונו"ֹ אֹו: "ִּבְדרֹומֹו,

 ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות".

 חלקי מאה (לפחות) מהטבל ואומר: 3נוטל  1

 חלק אחד מהמאה בצד מה שלקחתי יישאר בינתיים חולין. 1.1

 חלקי מאה) יהיה תרומה גדולה. 2שאר הטבל שלקחתי ( 1.2

 המאית שהקצאתי לחולין יהיה מעשר. 1.3

 עוד תשעה חלקי מאה מהפירות הסמוכים למעשר יהיו מעשר. 1.4

 המאית שהוקצתה למעשר תהיה תרומת מעשר. 1.5

 יהיה בצפונם או בדרומם של שאר הפירות.מעשר שני  1.6

 המעשר השני יפדה במעות שיחדתי לכך ויצא לחולין. 1.7

 

 הפרשת מעשרות מכיכרות של דמאי שנלקחו מהאופה משנה ג:

 ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהַּנְחּתֹום,

 ִמְּטפּוִסין ַהְרֵּבה; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.ְמַעֵּׂשר ִמן ַהַחָּמה ַעל ַהּצֹוֶנֶנת, ּוִמן ַהּצֹוֶנֶנת ַעל ַהַחָּמה, ֲאִפּלּו 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר,

 ֶׁשֲאִני אֹוֵמר: ִחִּטים ֶׁשל ֶאֶמׁש ָהיּו ִמֶּׁשל ֶאָחד, ְוֶׁשל ַהּיֹום ָהיּו ִמֶּׁשל ַאֵחר.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 אֹוֵסר ִּבְתרּוַמת ַמֲעֵשר,

 ּוַמִּתיר ַּבַחָּלה.

 ר' מאיר: 1

 שנאפתה היום (חמה) על כיכר שנאפתה אתמול (צוננת) ולהפך. יכול לעשר מכיכר 1.1

 ואפילו אם הכיכרות מדפוסים שונים. 1.2

 אסור לעשר את כולם יחד. ר' יהודה: 2

 חוששים שהאפייה של אתמול וזו של היום לא הגיעו מאותם אנשים.

  ר' שמעון: 3

 באותו יום.אוסר לעשר מכיכר מסוימת על כיכר אחרת אפילו נאפו  לגבי תרומת מעשר: 3.1

 מתיר להפריש חלה מכיכר מסוימת על שאר הכיכרות, גם אם לא נאפו באותו יום. לגבי חלה: 3.2

 

 הפרשת מעשרות מכיכרות של חנווני שהם בחזקת דמאי משנה ד:

 ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהַּפְלֵטר,

 ְמַעֵּׂשר ִמָּכל ְטפּוס ּוְטפּוס; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:
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 ֵמֶאָחד ַעל ַהּכל.

 מֹוֶדה ַרִּבי ְיהּוָדה ְּבלֹוֵקַח ִמן ַהַּמְנּפֹול, ֶׁשהּוא ְמַעֵּׂשר ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

 אם יש צורות שונות בכיכרות, מפריש מכל צורה בנפרד. רבי מאיר: 1

 ר' יהודה: 2

 מפריש מכיכר אחת על הכל (שהחנווני קונה רק מאופה אחד). 2.1

 על מכירת כיכרות (הוא מקבל מאופים רבים), מפריש מכל צורה בנפרד.אם יש לחנווני מונופול  2.2

 

 הפרשה מפירות דמאי שיש חשש שחלקם מעושרים וחלקם לא משנה ה:

 ַהּלֹוֵקַח ִמן ֶהָעִני, ְוֵכן ֶהָעִני ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּפרּוסֹות ַּפת אֹו ִּפְלֵחי ְדֵבָלה,

 ְמַעֵּׂשר ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

 ּוַבְּתָמִרים ּוַבְּגרֹוְגרֹות,

 ּבֹוֵלל ְונֹוֵטל.

 ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה:

 ֵאיָמַתי? ִּבְזַמן ֶׁשַהַּמָּתָנה ְמֻרָּבה.

 ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשַהַּמָּתָנה ֻמֶעֶטת, ְמַעֵּׂשר ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

 עני המחזר על הפתחים ומקבל אוכל, או מי שקונה מעני זה: 1

 לחם או פלחי דבלה, מעשר מכל פרוסה ופרוסה ומכל פלח ופלח.אם קבל פרוסות  1.1

 אם קבל תמרים ותאנים יבשות החתוכות לחתיכות קטנות,  1.2

בולל אותם ומפריש מהבלילה (בהנחה שהוא מפריש מהחייב על החייב ומהפטור על  תנא קמא:

 הפטור). 

 ר' יהודה: 1.2.1

 מהבלילה. אם כל נתינה ונתינה שקבל העני היא מרובה, אפשר לתת מעשר 1.2.1.1

 אם כל נתינה לעני היא מועטת, מעשר מכל חתיכה וחתיכה. 1.2.1.2

 

 מספר פעמים, כיצד מפריש ? (ראה מושגים)הקונה מן הסיטון  משנה ו:

 ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהִּסיטֹון, ְוָחַזר ְוָלַקח ִמֶּמּנּו ְׁשִנָּיה,

 ֵמאֹותֹו ַהִּמין.לא ְיַעֵּׂשר ִמֶּזה ַעל ֶזה, ֲאִפּלּו ֵמאֹותֹו ַהּסּוג, ֲאִפּלּו 

 ֶנֱאָמן ַהִּסיטֹון לֹוַמר: "ִמֶּׁשל ֶאָחד ֵהם".

 יפריש בכל פעם בנפרד, אפילו אם קנה מאותו סל או מאותו מין. 1

 הסיטון נאמן לומר שקנה בכל הפעמים מאותו אדם, ואפשר להפריש על הכל ממקום אחד. 2

 

 הקונה מבעל הבית עם הארץ מספר קניות, כיצד יפריש ? משנה ז:

 ַהּלֹוֵקַח ִמַּבַעל ַהַּבִית, ְוָחַזר ְוָלַקח ִמֶּמּנּו ְׁשִנָּיה,

 ְמַעֵּׂשר ִמֶּזה ַעל ֶזה, ֲאִפּלּו ִמְּׁשֵתי ֻקּפֹות, ֲאִפּלּו ִמְּׁשֵתי ֲעָירֹות.
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 ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשָהָיה מֹוֵכר ָיָרק ַּבּׁשּוק,

 ד ַעל ַהּכל.ִּבְזַמן ֶׁשְּמִביִאין לֹו ִמַּגּנֹוָתיו, ְמַעֵּׂשר ֵמֶאחָ 

 ּוִמַּגּנֹות ֲאֵחרֹות, ְמַעֵּׂשר ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

יכול לעשר מקניה אחת על הכל, גם אם הקניות משני סלים או שתי עיירות (או שהכל מעושר או  1

 שהכל לא מעושר).

 אם בעל הבית מוכר בשוק: 2

 האחרות.אם כל התוצרת היא מגינותיו שלו, מותר להפריש מקניה אחת על הקניות  2.1

 אם התוצרת היא גם מגינות של אחרים,יש לעשר מכל קניה בנפרד. 2.2

 

 הקונה טבל וודאי משני מקומות שונים. משנה ח:

 ַהּלֹוֵקַח ֶטֶבל ִמְּׁשֵני ְמקֹומֹות,

 ְמַעֵּׂשר ִמֶּזה ַעל ֶזה,

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו: ֵאין ָאָדם ַרַּׁשאי ִלְמּכֹור ֶטֶבל ֶאָּלא ְלצֶר�.

 לעשר ממקום אחד גם על המקום השני.יכול  1

 וזאת למרות שלאדם אסור למכור טבל, אלא רק לצורך מיוחד. 2

 

 דין קונה טבל משני אנשים שאחד מהם אינו ישראל משנה ט:

 ְמַעְּׂשִרין ִמֶּׁשל ִיְשָרֵאל ַעל ֶׁשל ָנְכִרי,

 ִמֶּׁשל ָנְכִרי ַעל ֶׁשל ִיְשָרֵאל,

 ּכּוִתים,ִמֶּׁשל ִיְשָרֵאל ַעל ֶׁשל 

 ִמֶּׁשל ּכּוִתים ַעל ֶׁשל ּכּוִתים.

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר ִמֶּׁשל ּכּוִתים ַעל ֶׁשל ּכּוִתים.

 אפשר לעשר מטבל של ישראל על של נכרי (אין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מידי מעשרות). 1

 אפשר גם לעשר משל נכרי על של ישראל. 2

 אפשר לעשר משל ישראל על של כותי. 3

 משל כותי על של כותי: 4

 מעשר. תנא קמא: 4.1

 אינו מעשר. ר' אליעזר: 4.2

 

 דיני מעשרות בעציץ משנה י:

 ָעִציץ ָנקּוב, ֲהֵרי ֶזה ָּכָאֶרץ.

 ָּתַרם ֵמָהָאֶרץ ַעל ָעִציץ ָנקּוב, ֵמָעִציץ ָנקּוב ַעל ָהָאֶרץ, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.

 ִמֶּׁשֵאינֹו ָנקּוב ַעל ַהָּנקּוב,

 ְוַיֲחזר ְוִיְתרם.ְּתרּוָמה 
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 ִמן ַהָּנקּוב ַעל ֶׁשֵאינֹו ָנקּוב,

 ְּתרּוָמה, ְולא ֵּתָאֵכל ַעד ֶׁשּיֹוִציא ָעֶליָה ְּתרּומֹות ּוַמַעְשרֹות.

 חייבים במעשרות כמו פירות בקרקע. (ראה מושגים)פירות עציץ נקוב  1

 תרומתו תרומה.הפריש תרומה ממה שגדל בקרקע על מה שגדל בעציץ נקוב, וכן להיפך,  2

 על מה שגדל בעציץ נקוב: ראה מושגים)תרם ממה שגדל בעציץ לא נקוב ( 3

 תרומתו תרומה (כדי שלא יבואו לזלזל בתרומה), ויחזור ויתרום מהעציץ הנקוב.

 תרם ממה שגדל בעציץ נקוב על מה שגדל בעציץ לא נקוב: 4

 ש ממנה תרומות ומעשרות.שם תרומה עליה (מיועדת לכהן), אסור לכהן לאכול ממנה עד שיפרי 4.1

 

 דין הפרשת תרומות מדמאי על דמאי או על הוודאי ולהיפך  משנה יא:

 ָּתַרם ִמן ַהְּדַמאי ַעל ַהְּדַמאי, ִמְּדַמאי ַעל ַהַּוַּדאי,

 ְּתרּוָמה ְוַיֲחזר ְוִיְתרם.

 ִמן ַהַּוַּדאי ַעל ַהְּדַמאי,

 ְּתרּומֹות ּוַמַעְשרֹות.ְּתרּוָמה, ְולא ֵּתָאֵכל ַעד ֶׁשּיֹוִציא ָעֶליָה 

 הפריש תרומת מעשר מדמאי על הדמאי או מדמאי על הוודאי: 1

 תרומתו תרומה, ויחזור ויתרום על מה שתרמו עליו (שמה תרם מהפטור על החייב).

 הפריש תרומת מעשר מטבל וודאי על דמאי: 2

 הפטור).תרומתו תרומה. הכהן לא יאכל ממנה שוב תרומות ומעשרות (שמה תרם מהחייב על 

 

 פרק ו

הפרשת תרומות ע"י אריס או חוכר, מכירת זיתים לשמן בארץ  ישראל  הנושאים העיקריים בפרק:

למי שאינו חבר, שותפים שאחד נאמן על המעשרות ואחד לא, גר ואחיו 

הגוי כיצד מעשרים, הפרשת מעשרות על פירות הנמכרים בסוריה. חבר 

הארץ, כיצד מעשר עבור חבירו הקונה ירקות או כיכר לחם לו ולחברו עם 

? 

 

 מושגים:

המקבל שדה לעבדה על מנת להתחלק ביבול עם בעל הבית, כגון שבעל הבית יקבל שליש   :אריס

 או רבע והאריס יקבל את השאר.

השוכר שדה לעבדה תמורת מידה קצובה של תוצרת השדה שיתן לבעל הבית כל שנה, בלי   :חוכר

 קשר לכמות התוצרת שתעשה השדה.

 

 שקבל שדה מישראל או מנכרי, האם צריך לעשר את חלק הבעלים ? (ראה מושגים)אריס  משנה א:

 ַהְמַקֵּבל ָשֶדה ִמִּיְשָרֵאל, ִמן ַהָּנְכִרי ּוִמן ַהּכּוִתי, ְיַחֵּלק ִלְפֵניֶהם.
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 ַהחֹוֵכר ָשֶדה ִמִּיְשָרֵאל,

 ּתֹוֵרם ְונֹוֵתן לֹו.

 ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ֵאיָמַתי?

 ִּבְזַמן ֶׁשָּנַתן לֹו ֵמאֹוָתּה ַהָּׂשֶדה ּוֵמאֹותֹו ַהִּמין.

 ֲאָבל ִאם ָנַתן לֹו ִמָּׂשֶדה ַאֶחֶרת אֹו ִמִּמין ַאֵחר, ְמַעֵּׂשר ְונֹוֵתן לֹו.

 יניח לבעל השדה את חלקו ואינו חייב להפריש מעשרות מהחלק שנותן לבעלים.

 שדה מישראל, כיצד מעשר מהחלק שעליו לתת לבעלים ? (ראה מושגים)החוכר  כותרת נוספת:

 מפריש תרומה גדולה בלבד מכל תבואת השדה. 1

 נותן לבעל הבית את חלקו בניכוי התרומה מחלק זה. 2

  ר' יהודה: מתי חייב לתת תרומה בלבד ? 3

 אם נותן מהיבול ומהשדה שחכר ממנו (על דעת כן אדם חוכר שדה). 3.1

אחר, צריך גם לעשר תחילה (נחשב כפורע חוב ואסור לפרוע חוב אם נותן משדה אחר, או מגידול  3.2

 מתבואת טבל).

 

 החוכר שדה מבעל בית נכרי, כיצד מעשר ? משנה ב:

 ַהחֹוֵכר ָשֶדה ִמן ַהָּנְכִרי,

 ְמַעֵּׂשר ְונֹוֵתן לֹו.

 ְונֹוֵתן לֹו.ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף ַהְמַקֵּבל ְשֵדה ֲאבֹוָתיו ִמן ַהָּנְכִרי, ְמַעֵּׂשר 

 מפריש תרומות ומעשרות מכל היבול ואח"כ נותן לנכרי את המגיע לו. 1

 ר יהודה: זה נכון גם אם השדה היתה של אבותיו של החוכר ועכשיו גזולה היא בידי הנכרי. 2

 

 כהן או לוי שקבלו שדה באריסות מישראל, כיצד מעשרים ? משנה ג:

 ִמִּיְשָרֵאל,ּכֵהן ְוֵלִוי ֶׁשִּקְּבלּו ָשֶדה 

 ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוְלִקין ַּבֻחִּלין, ָּכ� חֹוְלִקין ַּבְּתרּוָמה.

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:

 ַאף ַהַּמַעְשרֹות ֶׁשָּלֶהן,

 ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ָּבאּו.

 נותנים לבעל הבית את חלקו הכולל גם את החולין וגם את התרומה והמעשרות. 1

 ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2

 מעשרות שלהם (תרומה לכהן ומעשר ללוי).ה 2.1

 שזה תנאי בקבלת האריסות, אף שלא אמרו זאת בפרוש. 2.2

 

 ישראל שקבל שדה באריסות מכהן או לוי, כיצד מעשר ? משנה ד:
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 ִיְשָרֵאל ֶׁשִּקֵּבל ִמּכֵהן ּוִמֵּלִוי, ַהַּמַעְשרֹות ַלְּבָעִלים. 

 

 ֶׁשִּקֵּבל ָשֶדה ִמירּוַׁשְלִמי, ַמֲעֵשר ֵׁשִני ֶׁשל ְירּוַׁשְלִמי.ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ַהַּקְרָּתִני 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָיכֹול הּוא ַהַּקְרָּתִני ַלֲעלֹות ּוְלָאְכלֹו ִּבירּוָׁשַלִים.

 המעשרות  של הבעלים (תרומה, אם הבעלים כהן. מעשר, אם הוא לוי).

י"), שקבל שדה באריסות מירושלמי, למי שייך המעשר אדם הגר מחוץ לירושלים ("קרתנ כותרת נוספת:

 שני ?

 ר' ישמעאל (ואין הלכה כמותו): המעשר שני של הירושלמי. 1

 גם במעשר שני חולקים, שגם הקרתני יכול להעלותו לירושלים ולאכלו שם. חכמים: 2

 

 אריס המקבל עצי זית לעשות מהזיתים שמן, כיצד חולק את המעשרות עם בעל הבית ?  משנה ה:

 ַהְמַקֵּבל ֵזיִתים ְלֶׁשֶמן,

 ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוְלִקין ַּבֻחִּלין, ָּכ� חֹוְלִקין ַּבְּתרּוָמה.

 ְלַמֲחִצית ָשָכר, ַהַּמַעְשרֹות ַלְּבָעִלים.ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִיְשָרֵאל ֶׁשִּקֵּבל ִמּכֵהן ּוִמֵּלִוי ֵזיִתים ַלֶּׁשֶמן 

 חולק את המעשרות בשמן עם בעל הבית כשם שחולק אתו את החולין. תנא קמא: 1

אם הבעלים כהן או לוי, המעשרות לבעלים (כמו אריס בשדה  ר' יהודה (ואין הלכה כמותו): 2

 תבואה).

 

 חבר ?האם אפשר למכור זיתים לשמן בארץ ישראל למי שאינו  משנה ו:

 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: לא ִיְמּכר ָאָדם ֶאת ֵזיָתיו ֶאָּלא ְלָחֵבר.

 ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ַאף ִלְמַעֵּׂשר.

 ּוְצנּוֵעי ֵּבית ִהֵּלל ָהיּו נֹוֲהִגין ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי.

 אין למכור זיתים לשמן אלא לחבר. בית שמאי: 1

 אפשר למכור, אף שאינו נאמן על הטהרות.למי שנאמן על המעשרות  בית הלל: 2

 צנועי בית הלל היו נוהגים כבית שמאי ומוכרים זיתיהם רק לחברים. 3

 

 שותפים שבצרו לתוך גת אחת, אחד נאמן על המעשרות ואחד לא, כיצד ינהג זה שנאמן ? 2 משנה ז:

 ְמַעֵּׂשר ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמַעֵּׂשר,ְׁשַנִים ֶׁשָּבְצרּו ֶאת ַּכְרֵמיֶהם ְלתֹו� ַּגת ַאַחת, ֶאָחד 

 ַהְמַעֵּׂשר ְמַעֵּׂשר ֶאת ֶׁשּלֹו, ְוֶחְלקֹו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא.

 מעשר את החצי שלו מכל מה שבצר ומביא לגת. 1

 מעשר בתורת דמאי גם מחצית מהיין שנוטל מהגת. 2

 

נאמן על המעשרות ואחד אינו שותפים שקבלו שדה באריסות, או ירשו שדה או קנו שדה, אחד  2 משנה ח:

 נאמן. כיצד מעשרים ?
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 ְׁשַנִים ֶׁשִּקְּבלּו ָשֶדה ַּבֲאִריסּות, אֹו ֶׁשָּיְרׁשּו, אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתְּתפּו,

 ָיכֹול הּוא לֹוַמר:

 "טל ַאָּתה ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ַוֲאִני ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני",

 ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ַוֲאִני ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני"."ַאָּתה ַיִין 

 ֲאָבל לא יאַמר לֹו:

 "טל ַאָּתה ִחִּטים ַוֲאִני ְשעֹוִרים", "טל ַאָּתה ַיִין ַוֲאִני ֶאּטל ֶׁשֶמן".

 כאשר באים לחלק את היבול, יכול מי שנאמן על המעשרות לאמר לחבירו: 1

 קח חיטים במקום אחר.קח אתה חיטים במקום מסוים, ואני א 1.1

 קח אתה יין במקום מסוים, ואני אקח יין במקום אחר, (אינו צריך לדאוג למעשרות של חברו). 1.2

 אינו יכול לאמר לו: 2

 קח אתה חיטים ואני שעורים. (שנראה כמוכר טבל שאינו מתוקן למי שאינו נאמן). 2.1

 קח אתה יין ואני אקח שמן. 2.2

 

 חבר ועם הארץ שירשו את אביהם שהוא עם הארץ, כיצד מעשרים ?  משנה ט:

 ָחֵבר ְוַעם ָהָאֶרץ ֶׁשָּיְרׁשּו ֶאת ֲאִביֶהם ַעם ָהָאֶרץ,

 ָיכֹול הּוא לֹוַמר לֹו:

 "טל ַאָּתה ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ַוֲאִני ִחִּטים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני",

 ִני ַוֲאִני ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני"."ַאָּתה ַיִין ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹו

 ֲאָבל לא יאַמר לֹו: "טל ַאָּתה ִחִּטים ַוֲאִני ְשעֹוִרים",

 "טל ַאָּתה ַהַּלח ַוֲאִני ֶאּטל ֶאת ַהָּיֵבׁש".

 יכול החבר לאמר לאחיו עם הארץ: 1

 קח אתה חיטים הנמצאים במקום מסוים ואני אקח חיטים במקום אחר. 1.1

 מסוים ואני אקח יין במקום אחר.קח אתה יין במקום  1.2

 אינו יכול לאמר לאחיו עם הארץ: 2

 קח אתה חיטים ואני אקח שעורים (חליפין הם כמכר ואסור). 2.1

 קח אתה מהאוכל הלח (שהוכשר לקבל טומאה), ואני אקח מהאוכל היבש (לא הוכשר לטומאה). 2.2

 

 גר ואחיו הגוי שירשו את אביהם הגוי, כיצד מעשרים ? משנה י:

 ְוגֹוי ֶׁשָּיְרׁשּו ֶאת ֲאִביֶהם ּגֹוי,ֵּגר 

 ָיכֹול הּוא לֹוַמר:

 "טל ַאָּתה ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוֲאִני ָמעֹות",

 "ַאָּתה ַיִין ַוֲאִני ֵּפרֹות".

 ְוִאם ִמֶּׁשָּבאּו ִלְרׁשּות ַהֵּגר, ָאסּור.

 יכול הגר לומר לאחיו הגוי: 1
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 כשיבואו לרשותו).קח אתה עבודה זרה ואני אקח מעות (הגר זוכה בהם רק  1.1

 קח אתה יין ואני אקח פירות. 1.2

 אם קבל כבר הגר את את חלקו (בדברים האסורים בהנאה), אסור להחליף עם אחיו. 1.3

 

 ישראל המוכר פירות בסוריא כיצד מעשרים אותם ? משנה יא:

 ַהּמֹוֵכר ֵּפרֹות ְּבסּוְרָיא,

 ְלַעֵּׂשר.ְוָאַמר: "ִמֶּׁשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֵהן", ַחָּיב 

 "ְמֻעָּׂשִרין ֵהן", ֶנֱאָמן.

 ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר.

 "ִמֶּׁשִּלי ֵהן", ַחָּיב ְלַעֵּׂשר.

 "ְמֻעָּׂשִרין ֵהן", ֶנֱאָמן,

 ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר.

 ר.ְוִאם ָידּוַע ֶׁשֶּיׁש לֹו ָשֶדה ַאַחת ְּבסּוְרָיא, ַחָּיב ְלַעּׂשֵ 

 אם אמר שהפירות מארץ ישראל, חייבים לעשר אותם. 1

 אם אמר שהן מישראל, אבל מעושרים הם, נאמן. 2

 כשם שמאמינים לו על האיסור, כך מאמינים לו על ההיתר.

 אם אמר שהן מהשדה שלו שבסוריה, חייבים לעשר אותם. 3

 אם אמר שהן מהשדה שלו שבסוריה, אבל מעושרים הם, נאמן. 4

 לו על האיסור, כך מאמינים לו על ההיתר.כשם שמאמינים 

 אם ידוע שיש לו שדה בסוריה, ואמר משדי הם אבל עישרתי אותם, אינו נאמן. 5

 

 חבר הקונה ירקות או כיכר לחם לו ולחברו עם הארץ, כיצד מעשר עבור חבירו ?  משנה יב:

 ְּגֻלְסִקין ַאַחת",ַעם ָהָאֶרץ ֶׁשָאַמר ְלָחֵבר: "ַקח ִלי ֲאֻגַּדת ָיָרק, ַקח ִלי 

 לֹוֵקַח ְסָתם ּוָפטּור.

 ְוִאם ָאַמר: "ֶׁשִּלי זֹו ְוזֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי", ְוִנְתָעְרבּו,

 ַחָּיב ְלַעֵּׂשר, ַוֲאִפּלּו ֵהן ֵמָאה.

 אם החבר קנה ולא פירש עבור מי קנה, נותן לעם הארץ את חלקו מבלי לעשר אותו. 1

 ירקות,אם פירש עבור מי קנה כל ירק, והתערבבו ה 2

 לעם הארץ ואחת לו עצמו. 100חייב לעשר לפני שנותן לעם הארץ את חלקו, אפילו קנה  

 

 פרק ז

אכילה אצל מי שאינו נאמן על המעשרות, נוסח הפרשת תרומות    :הנושאים העיקריים בפרק

ומעשרות בערב שבת בין השמשות והוצאת המעשרות בשבת עצמה, 

 הפרשת מעשרות מתערובות.
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 נוסח הפרשת מעשרות שיאמר אדם המוזמן בערב שבת לחבר שאינו נאמן על המעשרות. משנה א:

 ַהַּמְזִמין ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּיאַכל ֶאְצלֹו, ְוהּוא ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו ַעל ַהַּמַעְשרֹות,

 אֹוֵמר ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת:

 ֵשר ָסמּו� לֹו."ַמה ֶּׁשֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש ָמָחר, ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵשר, ּוְׁשָאר ַמעֲ 

 ֶזה ֶׁשָעִשיִתי ַמֲעֵשר ָעׁשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ָעָליו.

 ּוַמֲעֵשר ֵׁשִני ִּבְצפֹונֹו", אֹו ב"ְִּדרֹומֹו, ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות".

 

 אדם שאמר את הנוסח כמו במשנה הקודמת, מה עליו לומר לפני האכילה מהמזון.  משנה ב:

 אֹוֵמר:ָמְזגּו לֹו ֶאת ַהּכֹוס, 

 "ַמה ֶּׁשֲאִני ָעִתיד ְלַׁשֵּיר ְּבׁשּוֵלי ַהּכֹוס ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵשר, ּוְׁשָאר ַמֲעֵשר ָסמּו� לֹו.

 ֶזה ֶׁשָעִשיִתי ַמֲעֵשר ָעׁשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ָעָליו.

 ּוַמֲעֵשר ֵׁשִני ְּבִפיו ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות".

 

 הבית, אך אינו מאמינו על המעשרות, כיצד ינהג ?פועל המקבל את מזונו מבעל  משנה ג:

 ּפֹוֵעל ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ְלַבַעל ַהַּבִית,

 נֹוֵטל ְּגרֹוֶגֶרת ַאַחת ְואֹוֵמר:

 "זֹו ְוֵתַׁשע ַהָּבאֹות ַאֲחֶריָה, ֲעׁשּויֹות ַמֲעֵשר ַעל ִּתְׁשִעים ֶׁשֲאִני אֹוֵכל.

 זֹו ֲעׁשּוָיה ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ֲעֵליֶהן.

 ֲעֵשר ֵׁשִני ָּבַאֲחרֹוָנה ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות".ּומַ 

 ְוחֹוֵש� ְּגרֹוֶגֶרת ַאַחת.

 ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר:

 לא ַיְחׁש�, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַמֵעט ְמַלאְכּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית.

 י ֵּבית ִּדין.ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: לא ַיְחׁש�, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּתַנא

 גרוגרות: 100אם בעל הבית נותן לפועל לאכול 

 נוטל גרוגרת אחת  ואומר: 1

 הבאות אחריה הם מעשר ראשון על הכל. 9גרוגרת זו ועוד  2

 הגרוגרת הבודדה תהיה תרומת מעשר. 3

 הגרוגרות הבאות יהיו מעשר שני, ומחוללות על מעות. 4

 כתרומת מעשר. גרוגרות ומשאיר גרוגרת אחת שיתנה לכהן 99אוכל  5

  רבן שמעון בן גמליאל: 6

 גרוגרות. 100 -לא יאכל פחות מ 6.1

 ישלים ממזונו הפרטי גרוגרת אחת כנגד תרומת המעשר שהפריש (שיהיה לו כח לעשות מלאכתו). 6.2

 רבי יוסי: 7
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 גרוגרות על חשבון בעל הבית.  100הפועל אוכל  7.1

 גרוגרת של תרומת המעשר היא על חשבון בעל הבית. 7.2

 דין שתרומת מעשר על חשבון בעל הבית. זה תנאי בית 7.3

 

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות בערב שבת בין השמשות על יין שקנה מכותים (הנחשב לטבל  משנה ד:

 ודאי), כדי שיוכל לשתות ממנו בשבת, ולבצע את ההפרשה בפועל לאחר השבת.

 ַהּלֹוֵקַח ַיִין ִמֵּבין ַהּכּוִתים, אֹוֵמר:

 ֶׁשֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש, ֲהֵרי ֵהן ְּתרּוָמה,"ְׁשֵני ֻלִּגין 

 ַוֲעָשָרה, ַמֲעֵשר,

 ְוִתְׁשָעה, ַמֲעֵשר ֵׁשִני",

 ֵמֵחל ְוׁשֹוֶתה.

 אם יש לו מאה לוגין, אומר: 1

  שני לוגין שאני עתיד להפריש (לאחר השבת) יהיו תרומה גדולה. 1.1

 עשרה לוגין יהיו מעשר. 1.2

 תשעה לוגין יהיו מעשר שני. 1.3

 המעשר שני על מעות.מחלל את  1.4

  יכול אח"כ בשבת לשתות מהיין. 2

 

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות על טבל וודאי בערב שבת בין השמשות, כדי שיוכל לאכול ממנו  משנה ה:

 בשבת, ולבצע את ההפרשה בפועל לאחר השבת.

 ַּבָּׂשֶדה, אֹוֵמר: ָהיּו לֹו ְּתֵאִנים ֶׁשל ֶטֶבל ְּבתֹו� ֵּביתֹו, ְוהּוא ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש אֹו

 "ְׁשֵּתי ְתֵאִנים ֶׁשֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש, ֲהֵרי ֵהן ְּתרּוָמה,

 ְוֶעֶשר, ַמֲעֵשר ִראׁשֹון,

 ְוֵתַׁשע, ַמֲעֵשר ֵׁשִני".

 ָהיּו ְּדַמאי, אֹוֵמר:

 "ַמה ֶּׁשֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש ְלָמָחר, ֲהֵרי הּוא ַמֲעֵשר,

 לֹו;ּוְׁשָאר ַמֲעֵשר ָסמּו� 

 ֶזה ֶׁשָעִשיִתי ַמֲעֵשר, ָעׁשּוי ְּתרּוַמת ַמֲעֵשר ָעָליו.

 ּוַמֲעֵשר ֵׁשִני ִּבְצפֹונֹו", אֹו: "ִּבְדרֹומֹו,

 ּוְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות".

 אם היו לו מאה תאנים טבל, אומר: 1

 שתי תאנים שאני עתיד להפריש יהיו תרומה. 1.1

  מהם תרומת מעשר).עשר תאנים הן מעשר ראשון (והלוי שיקבלם יפריש  1.2

 תשע תאנים הן מעשר שני. 1.3



 מסכת דמאי 
 בעריכת זאב לבנוני

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 27מתוך  25עמוד 

 אם התאנים היו דמאי, אומר: 2

 תאנה אחת שאני עתיד להפריש היא מעשר 2.1

 עוד תשע תאנים הסמוכות לה הרי הן מעשר. 2.2

 התאנה הראשונה שעשיתיה מעשר תהיה תרומת מעשר. 2.3

 מעשר שני יהיה בצפון או בדרום של השאר הפירות. 2.4

 ות שיחדתי לפדיון מעשר שני.המעשר השני יהיה מחולל על מע 2.5

 

 המפריש משני סלים של טבל.  משנה ו:

 ָהיּו ְלָפָניו ְׁשֵּתי ַכְלָּכלֹות ֶׁשל ֶטֶבל,

 ְוָאַמר: "ַמַעְשרֹות זֹו ָּבזֹו", ָהִראׁשֹוָנה ְמֻעֶּׂשֶרת.

 "ֶׁשל זֹו ָּבזֹו ְוֶׁשל זֹו ָּבזֹו", ָהִראׁשֹוָנה ְמֻעֶּׂשֶרת,

 ַמַעְשרֹות ַּכְלָּכָלה ַּבֲחֶבְרָּתּה", ָקָרא ֵׁשם."ַמַעְשרֹוֵתיֶהן 

 אם אמר: 1

 "מעשרות הסל הראשון ינתנו מהשני", 1.1

 מפריש מהשני עבור שניהם (מפריש מהחייב על החייב). 1.2

 אם אמר: 2

 "מעשרות הסל הראשון בשני ושל השני בראשון", 2.1

 מפריש מהשני ורק הראשון מעושר (שהרי הפריש מהפטור על החייב). 2.2

 אמר:אם  3

 "מעשרות הסלים יהיו של כל אחת בחברתה", 3.1

 קרא שם למעשרות של שתיהן כאחת ולכן הם מעושרות. 3.2

 מפריש עבור שתיהן מאיזה סל שירצה. 3.3

 

 הפרשת מעשרות מתערובות משנה ז:

 ֵמָאה ֶטֶבל, ֵמָאה ֻחִּלין, נֹוֵטל ֵמָאה ְוֶאָחד.

 ֵמָאה ֶטֶבל, ֵמָאה ַמֲעֵשר, נֹוֵטל ֵמָאה ְוֶאָחד.

 ֵמָאה ֻחִּלין ְמֻתָּקִנים, ֵמָאה ַמֲעֵשר, נֹוֵטל ֵמָאה ְוֶעֶשר.

 ֵמָאה ֶטֶבל, ִּתְׁשִעים ַמֲעֵשר, ִּתְׁשִעים ֶטֶבל ּוְׁשמֹוִנים ַמֲעֵשר, לא ִהְפִסיד ְּכלּום.

 ֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֶּטֶבל ְמֻרֶּבה, לא ִהְפִסיד ְּכלּום.

 חולין: 100 -תרומה גדולה) ו טבל (שהפרישו ממנו 100תערובת של  1

 מתוך התערובת. אחד מתוכם בוודאי טבל. 101מוציא  1.1

 [אומר:  1.2

 חלקים כמותו משאר התערובת הרי הם מעשר ראשון. 9) ועוד 101 -אחד שהוא טבל (מתוך ה 1.2.1

 והאחד שהוא טבל יהיה תרומת מעשר.  1.2.2
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 וון שאחד מגיע לכהן).(כי 100מוכר לכהן (ותרומה מחירה זול יותר) במחיר של  101 -את כל ה 1.3

 שנשארו צריך עדיין להפריש מעשר ראשון ומעשר שני.] 99-מתוך ה 1.4

 מעשר ראשון: 100-טבל (שהפרישו ממנו תרומה גדולה), ו 100תערובת של  2

 מתוך התערובת. אחד מתוכם בוודאי טבל. 101מוציא  2.1

 חלקים משאר הטבל עושה מעשר ראשון. 9טבל ועוד  1-[את ה 2.2

 תרומת מעשר. טבל עושה 1-את ה 2.3

 שחייב לו). 100-נותן ללוי (במקום ה 101-את כל ה 2.4

 . (אחד עשר חלקים שהם תרומה מגיעים לכהן).90הלוי מוכר את הכל לכהן במחיר של  2.5

 נותן מעשר ראשון ושני כנדרש.] 99-משאר ה 2.6

 מעשר ראשון: 100 -חולין מתוקנים ו 100תערובת של  3

 בוודאי מעשר.מתוכם  10מתוך התערובת.  110מוציא  3.1

 של מעשר. 100 -עושה תרומת מעשר על ה 10-[את ה 3.2

 מגיע לכהן כתרומת מעשר).] 10(כי  100נותן לכהן במחיר של  110-את כל ה 3.3

 מעשר, לא הפסיד כלום בגלל התערובת. 80-טבל ו  90מעשר, או  90-טבל ו 100תערובת של  4

ל מעשר הראשון לפחות כשיעור כאשר בתערובת, הטבל מרובה מהמעשר, (דהיינו: יש בטב כלל: 5

 תרומת מעשר שיש להפריש מכל התערובת):

 לא הפסיד כלום בגלל התערובת. 5.1

 [מפריש מהתערובת את תרומת המעשר ונותנה לכהן. 5.2

 השאר מותר לו לאכול.] 5.3

 

 מקרים בהם קביעת מקום מעשר ראשון אינה ברורה, ולכן יש ספק לגבי תרומת מעשר. משנה ח:

 ֶעֶשר ׁשּורֹות ֶׁשל ֶעֶשר ֶעֶשר ַּכֵּדי ַיִין,ִמי ֶׁשָהיּו לֹו 

 ְוָאַמר: "ׁשּוָרה ַהִחיצֹוָנה ַאַחת ַמֲעֵשר", ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא,

 נֹוֵטל ְׁשֵּתי ָחִבּיֹות לֹוְכָסן.

 "ֲחִצי ׁשּוָרה ַהִחיצֹוָנה ַאַחת ַמֲעֵשר", ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא,

 ְרַּבע ָזִוּיֹות.נֹוֵטל ַאְרַּבע ָחִבּיֹות ֵמאַ 

 "ׁשּוָרה ַאַחת ַמֲעֵשר", ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא,

 נֹוֵטל ׁשּוָרה ַאַחת לֹוְכָסן.

 "ֲחִצי ׁשּוָרה ַאַחת ַמֲעֵשר", ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא,

 נֹוֵטל ְׁשֵּתי ׁשּורֹות לֹוְכָסן;

 ָּכל ָחִבית ְוָחִבית."ָחִבית ַאַחת ַמֲעֵשר", ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל מִ 

 מי שיש לו עשר שורות של כדי יין שעדיין לא הפרישו מהם מעשר ראשון, ובכל שורה עשר כדים :

 אם אמר: "שורה חיצונית אחת תהא מעשר ראשון", ואינו יודע לאיזה שורה התכוון: 1

 נוטל מספק שתי חביות פינתיות הנמצאות על אחד האלכסונים. 1.1
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 לכהן, בדמי חבית אחת של תרומת מעשר.מוכר את שתי החביות  1.2

 אם אמר : "חצי שורה אחת מעשר ראשון", ואינו יודע לאיזה חצי שורה התכוון: 2

 נוטל מספק ארבע חביות מארבע הפינות. 2.1

 מוכר את ארבע החביות לכהן ומקבל דמיהן, חוץ מדמי חצי חבית. 2.2

 אם אמר: "שורה אחת תהיה מעשר", ואינו יודע לאיזה שורה התכוון: 3

 נוטל שורה אחת אלכסונית (שהן עשר חביות). 3.1

 מוכר את עשר החביות לכהן, ומקבל דמיהן, חוץ מדמי חבית אחת. 3.2

 אם אמר: "חצי שורה תהא מעשר": 4

 נוטל שתי שורות אלכסוניות של חביות (שהן עשרים חביות). 4.1

 מוכר לכהן את עשרים החביות, ומקבל דמיהן, חוץ מדמי חצי חבית. 4.2

 מתוך כל החביות מעשר": אם אמר: "חבית אחת 5

 נוטל מכל חבית וחבית עשירית. 5.1

 מוכר את כל העשיריות לכהן ומקבל דמיהן, חוץ מדמי עשירית אחת. 5.2
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