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  הנושאים העיקריים במסכת:

 

 שעור נתינת פאה, תנאים לחיוב בפאה, ומהיכן ניתנת פאה. :פרק א

, שדה שלא נקצרה סוגי גידולים 2שדה שיש בה  שדות לענין פאה, 2 -שדה הנחשבת ל :פרק ב

 ., שדה שרק חלקה נקצרביתכולה ע"י בעל ה

נתינת פאה בערוגות נפרדות בתוך שדה, דיני פאה כאשר חלק מהיבול נשאר בקרקע, דיני  :פרק ג

פאה בשדה של שותפים, שיעור הקרקע שחייבת בפאה, דברים שאפשר לבצע אם יש 

 לאדם קרקע כלשהיא, הכותב נכסיו לעבדו הכנעני.

צורת נתינת הפאה לעניים, זמני לקיטת פאה, זכיה פאה הניתנת שלא במחובר לקרקע,  :פרק ד

בפאה עבור עני, דין פאה במקדיש שדהו, מה נחשב ומה לא נחשב כלקט. שיבולים 

 .שנמצאו בחורי נמלים

לקט שנתערב עם תבואה של בעל הבית, השקיית השדה קודם לקיטת הלקט ע"י העניים,  :פרק ה

בור בעל הבית, מקרים הנחשבים לגזל אדם שנהיה עני באופן זמני, דין עני הקוצר ע

 .העניים, מקרים בהם עומר שנשכח אין לו דין שכחה

דין גידולי שדה שאינם מיועדים לאכילת. דין תרומות ומעשרות מתבואות שהופקרו  :פרק ו

לעניים בלבד ולא הופקרו לכל העולם, עומרים או קמה שנשכחו ובכל זאת אין להם דין 

שבות ללקט, שכחה, פאה ופרט, המתנה על מה שישכח לא שכחה, אדם, וכמויות שנח

 .יחשב כשכחה

 ., דין שכחה בעריס  וברוגליתדין שכחה בעצי זית, דין פרט ועוללות ודין נטע רבעי :פרק ז

זמן סיום מתנות עניים, נאמנותם של עניים על מתנות עניים ועל מעשר עני, ונאמנותו של  :פרק ח

 .(ראה מושגים)ר עני המחולק בגורן ודין תמחוי וקופה לוי על מעשר ראשון, דין מעש
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 פרק א

 שעור נתינת פאה, תנאים לחיוב בפאה, מהיכן ניתנת פאה. עיקריים בפרק:הנושאים ה

 

 :מושגים

 וזהו מירוח את הערימה, ה, צוברים את התבואה בערימה ומחליקיםילאחר הדישה והזרי מירוח הכרי:

 וב תרומות ומעשרות חל רק לאחר מירוח הכרי.. חיהכרי, דהינו מירוח הערימה

 

 תורהבלהם שיעור  לא נקבעדברים ש :משנה א

 ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור:

 ַהֵּפָאה, ְוַהִּבּכּוִרים,

 ְוָהֵרָאיֹון,

 ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה.

 

 ָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא:אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעוֹ  ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם

 ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים,

 .ָאָדם ַלֲחֵברוֹ  ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין

 

 ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם.

 .ביכורים, ופאה 1

 .)ך להראות במקדששבו אדם צריוהן מספר הפעמים  ,זמןמשך הבמקדש (הן  'לפני הברגל ות ראה 2

 .תלמוד תורהו גמילות חסדים 3
 עולם הבא.והשכר ניתן בדברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה  כותרת נוספת:

 גמילות חסדים.כבוד אב ואם, ו 1

 הבאת שלום בין אדם לחבירו. 2
 .שקול כנגד כל המצוות תלמוד תורה כותרת נוספת:

 

 נתינת פאה מתקנת חכמים שעור :משנה ב

 ֲחִתין ְלֵפָאה ִמִּׁשִּׁשים, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו: ֵאין ַלֵּפָאה ִׁשעּור.ֵאין ּפוֹ 

 ַהּכל ְלִפי ּגֶדל ַהָּׂשֶדה, ּוְלִפי רב ָהֲעִנִּיים,

 רב ָהֲעָנָוה. ּוְלִפי

 , למרות שאמרו במשנה הקודמת שאין לפאה שעור.שיםילא פחות מאחד מש 1

 השעור הנ"ל. אם השדה קטנה והעניים מרובים יש להוסיף על 2

 יש להוסיף על השיעור הנ"ל., ("רוב הענוה") במיוחדאם היבול גדול  3
 

 ? לתת פאה אפשרצריך ומהיכן בשדה  :משנה ג

 נֹוְתִנין ֵּפָאה ִמְּתִחַּלת ַהָּׂשֶדה, ּוֵמֶאְמָצָעּה.
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 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ּוִבְלַבד ֶׁשִּיֵּתן ַּבּסֹוף ַּכִּׁשעּור.

 .סֹוֵמ� לֹו ִמּׁשּום ֵּפָאה ,ִׁשֵּיר ֶקַלח ֶאָחד אֹוֵמר: ִאםַרִּבי ְיהּוָדה 

 ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶהְפֵקר. ,ְוִאם ָלאו

 באמצעה. וגםאפשר לתת פאה גם בתחילת השדה  תנא קמא (ואין הלכה כמותו). 1

  שמעון: ביר 2

 , ורק בזה יצא ידי חובת פאה.צריך לתת את כל השיעור הנדרש מסוף השדה 2.1

 .(כתוספת לפאה שניתנה בסוף השדה) יחשב לפאהזה גם  ,אם נתן ממקום אחר בשדה 2.2

 (ואין הלכה כמותו): יהודה בי ר  3

 אם שייר קצת בסוף השדה יכול לצרף גם משאר השדה. 3.1

  חייב לתת פאה אחרת.ואם לא שייר בסוף השדה, מה שהניח נחשב להפקר,  3.2
 

 ? ההתנאים הנדרשים כדי להתחייב בפא םמה :דמשנה 

 ְּכָלל ָאְמרּו ַּבֵּפָאה:

 ָּכל ֶׁשהּוא אֶכל ְוִנְׁשָמר,

 ְוִגּדּוָליו ִמן ָהָאֶרץ,

 ּוְלִקיָטתֹו ְּכַאַחת,

 ַחָּיב ְּבֵפָאה. ,ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום

 ְוַהְּתבּוָאה ְוַהִּקְטִנּיֹות ַּבְּכָלל ַהֶּזה.

 ., ואינו הפקרראוי לאכילת אדםשהמאכל יהיה  1

 ו מהארץ.דבר שגידולשיהיה  2

  ונלקט בבת אחת. בבת אחת דבר שמבשילשיהיה  3

 דבר שאינו מתקלקל מהר ואפשר לשמרו במחסנים.שיהיה  4

 התנאים המחייבים בפאה.אותם חמשת מיני דגן וקטניות יש בהם את  5
 

 דוגמאות לעצי פרי שיש בהם את התנאים להתחייב בפאה משנה ה:

 ּוָבִאיָלן:

  ַחָּיִבין ְּבֵפָאה. ,ֹוִזים, ְוַהְּׁשֵקִדים, ְוַהְּגָפִנים, ְוָהִרּמֹוִנים, ְוַהֵּזיִתים, ְוַהְּתָמִריםָהאֹוג, ְוֶהָחרּוִבין, ְוָהֱאג

 

 נושאים שמירוח הכרי משנה את דינם לענין תרומות ומעשרות :משנה ו

 ,ָלם הּוא נֹוֵתן ִמּׁשּום ֵּפָאהְלעוֹ 

 ַעד ֶׁשְּיָמֵרַח. ּוָפטּור ִמן ַהַּמַעְשרֹות,

 ֶׁשְּיָמֵרַח. ּוָפטּור ִמן ַהַּמַעְשרֹות, ַעד ,ֵתן ִמּׁשּום ֶהְפֵקרְונוֹ 

 ּוָפטּור ִמן ַהַּמַעְשרֹות, ַעד ֶׁשְּיָמֵרַח. ,ּוַמֲאִכיל ַלְּבֵהָמה ְוַלַחָּיה ְוָלעֹופֹות

 ִקיָבא.ִּדְבֵרי ַרִּבי עֲ  .ַהַּמַעְשרֹות, ַעד ֶׁשְּיָמֵרחַ  ּוָפטּור ִמן ,ְונֹוֵטל ִמן ַהּגֶרן ְוזֹוֵרעַ 

 ַהַּמַעְשרֹות ֶׁשָּלֶהם, ַעד ֶׁשְּיָמֵרַח. ,ּכֵהן ְוֵלִוי ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ַהּגֶרן

 ַחָּיב ְּבַמַעְשרֹות, ַעד ֶׁשְּיָמֵרַח ַהִּגְזָּבר. ,ּופֹוֶדה ַהַּמְקִּדיׁש
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 אם לא נתן פאה מהמחובר נותן מהתלוש. 1

 .עשרות, פטורה פאה זו ממ(ראה מושגים)אם נתן פאה קודם מירוח הכרי 2

 ירוח הכרי, מה שהופקר פטור מתרומות ומעשרות. לפני מ, המפקיר את תבואתו 3

 עוף ללא מעשרות, כל עוד לא היה מירוח הכרי.לחיה וללבהמה ,  ,מן התבואה מאכיל 4

 .תרומות ומעשרותמ הזורע מן התבואה קודם מירוח פטור :(ואין הלכה כמותו) רבי עקיבא 5

 כהן או לוי שקנו תבואה: 6

 את המעשרות לעצמם. יכולים לקחתקודם מירוח הכרי,  אם קנו 6.1

 .(משום קנס) לוי אחריםללכהן ו תרומה והמעשרבים לתת את היאם קנו לאחר המירוח, חי 6.2

 הנותן תבואתו להקדש ופדאה חזרה: 7

 אם פדאה קודם המירוח, חייב בתרומות ומעשרות. 8

 אם פדאה לאחר המירוח, פטור מתרומות ומעשרות. 9
 

 פרק ב

 סוגי גידולים, 2שיש בה  שדה שדות לענין פאה, 2 -שדה הנחשבת ל עיקריים בפרק:ה נושאיםה

 .נקצר רק חלקהשדה ש, מקרים שהשדה פטורה מפאה

 

 פאה.לענין להחשב כשתי שדות  שדה זרעיםדברים המחלקים  :משנה א

 ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלֵּפָאה: ַהַּנַחל, ְוַהְּׁשלּוִלית,

 ְוֶדֶר� ָהַרִּבים,ְוֶדֶר� ַהָּיִחיד, 

 ִּבימֹות ַהַחָּמה ּוִבימֹות ַהְּגָׁשִמים, ּוְׁשִביל ָהַרִּבים, ּוְׁשִביל ַהָּיִחיד ַהָּקבּועַ 

 ְוַהּבּור, ְוַהִּניר,

 ְוֶזַרע ַאֵחר.

 ַמְפִסיק; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ,ְוַהּקֹוֵצר ְלַׁשַחת

 ֵּכן ָחַרׁש. אֹוְמִרים: ֵאינֹו ַמְפִסיק, ֶאָּלא ִאם ַוֲחָכִמים

 )."שלולית"לה המושכת מים לאמות מים בשדות (תעילו אין בו מים זורמים, ונחל ואפ 1

 דרך הרבים הרחבה שש עשרה אמות.דרך היחיד הרחבה ארבע אמות, ו 2

 בימות הגשמים. גםבימות החמה ו לרבים או ליחיד, ומשתמשים בהם גםשביל המיועד  3

 שדה חרוש.בור שלא נעבד, או  שדה 4

 של גידול בתוך השדה השונה משאר הגידול של השדה. שורה 5

 הקוצר תבואה שלא נגמר בישולה לצורך מספוא: 6

 .(עדיין זה לא נחשב לתחילת הקציר) רבי מאיר: מחלק את השדה לשתי שדות 6.1

 .את המקום שקצר חכמים: אינו מחלק ונחשב לשדה אחד, אלא אם כן גם חרש 6.2
 

 חת לשתי שדות לענין פאה.המשך פרוט דברים המחלקים שדה א משנה ב:

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַמְפֶסֶקת. ,ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהָּקֵצר ְּכַאַחת
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 ְוכל ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון,

 הּוא נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכל. ,ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהָּבָקר ָיכֹול ַלֲעבֹור ְּבֵכָליו ַאף

  .אמת המים שהעומד בצידה האחד אינו יכול לקצור את התבואה הנמצאת בצידה השני רבי יהודה: 1

 שאפשר לחרוש אותה רק במעדר:(הרים), מוגבהת  תלוליתתוכה שדה שיש ב 2

 למרות שצמד בקר לא יכול לחרוש אותה במחרשה, 2.1

 .נחשב כשדה אחד ונותן פאה אחת 2.2
 

 ?לענין פאהמתי שדה אילן הופך לשתי שדות  :משנה ג

 ּכל ַמְפִסיק ִלְזָרִעים,הַ 

 ְוֵאינֹו ַמְפִסיק ָלִאיָלן ֶאָּלא ָּגֵדר.

 ַלּכל. ֵאינֹו ַמְפִסיק, ֶאָּלא נֹוֵתן ֵּפָאה ,ְוִאם ָהָיה ֵשָער ּכֹוֵתׁש

 זה רק בשדה זרעים.פאה,  ןלעניישדה לשתי שדות  יםשמחלק הדברים שנמנו לעיל 1

 .טפחים 10גדר גבוהה כדי לחלק לשתי שדות צריך בשדה אילן  2

 , נותן פאה אחת על הכל. מעל הגדר אם ראשי העצים מתערבבים זה בזה 3
 

 זיתים למטעמטע חרובים ול פאה: דין משנה ד

 ָּכל ָהרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ,ְוֶלָחרּוִבין

 ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל:

 ֶהם ְּבָכל רּוַח,לָ  נֹוֲהִגין ָהיּו ֵּבית ַאָּבא, נֹוְתִנין ֵּפָאה ַאַחת ַלֵּזיִתים ֶׁשָהיּו

 .ָּכל ָהרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה ,יןְוֶלָחרּובִ 

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו:

 ָלֶהם ְּבָכל ָהִעיר. ַאף ֶלָחרּוִבין ֶׁשָהיּו

 שדה אחד.ל, המטע כולו נחשב שניהרואים את החרוב אחד אם מחרוב  תנא קמא: 1

 רבן גמליאל:  2

 .פאה ןנפרד לענייכל צד של העיר נחשב כשדה  לגבי מטע זיתים: 2.1.1

 .מחרוב אחד רואים את החרוב השניאם נחשב כשדה אחת רק  לגבי חרובים: 2.1.2

 .לחרובים שבכל העיר נותנים פאה אחת בשם רבן גמליאל (ואין הלכה כמותו):רבי אליעזר ברבי צדוק   3
 

 שוניםזמנים  2-ב ורים אותצסוג אחד שקושני סוגים של תבואות או  עםבשדה  דין פאה :משנה ה

 נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת. ,ַהּזֹוֵרַע ֶאת ָשֵדהּו ִמין ֶאָחד, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֵשהּו ְׁשֵּתי ְגָרנֹות

 נֹוֵתן ְׁשֵּתי ֵפאֹות. ,ֶׁשֲעָשָאן ּגֶרן ַאַחת ְזָרָעּה ְׁשֵני ִמיִנין, ַאף ַעל ִּפי

 ין: ַהּזֹוֵרַע ֶאת ָשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחּטִ 

 .נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת ,ֲעָשָאן ּגֶרן ַאַחת

 נֹוֵתן ְׁשֵּתי ֵפאֹות. ,ְגָרנֹות ְׁשֵּתי

 זמנים שונים, נותן פאה אחת לכל השדה.בשדה הזרועה סוג אחד של תבואה, אף אם קוצרים אותה  1

 (כגון חיטים ושערים), נותן פאה לכל סוג (גם אם קוצר בבת אחת). סוגי תבואה 2שדה הזרועה  2
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 שני מינים של חיטים:הזורע  3

 נותן פאה אחת. עשה גורן אחת לשני הסוגיםאם  3.1

 פאות. 2, נותן עשה שתי גרנותאם  3.2
 

 א הלכה למשה מסיני.ובשדה אחד" (משנה קודמת), ה חיטים זורע "שני מינישל ין דה :משנה ו

 יֵאל,ַמֲעֶשה ֶׁשָּזַרע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִאיׁש ַהִּמְצָּפה ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמלִ 

 ְוָעלּו ְלִלְׁשַּכת ַהָּגִזית ְוָׁשָאלּו. ָאַמר ַנחּום ַהַּלְבָלר:

 ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרִּבי ְמָיאָׁשא, ֶׁשִּקֵּבל ֵמַאָּבא, ֶׁשִּקֵּבל ִמן ַהּזּוגֹות, ֶׁשִּקְּבלּו ִמן ַהְּנִביִאים,

 ין:ְּבזֹוֵרַע ֶאת ָשֵדהּו ְׁשֵני ִמיֵני ִחּטִ  ֲהָלָכה ְלמֶׁשה ִמִּסיַני,

 נֹוֵתן ְׁשֵּתי ֵפאֹות. ,נֹוֵתן ֵּפָאה ַאַחת; ְׁשֵּתי ְגָרנֹות ,ִאם ֲעָשָאן ּגֶרן ַאַחת

 

 מקרים שהשדה פטורה מפאה. :משנה ז

 ָשֶדה ֶׁשְּקָצרּוָה ּגֹוִים,

 ְקָצרּוָה ִלְסִטים,

 ִקְרְסמּוָה ְנָמִלים,

 ,ְׁשָבַרָּתּה ָהרּוַח אֹו ְּבֵהָמה

 ְּפטּוָרה.

 ְּפטּוָרה, ֶׁשחֹוַבת ַהֵּפָאה ַּבָּקָמה. ,ִלְסִטים ֶחְצָיּה ְוָקְצרּו ָקַצר ֶחְצָיּה

 ומכרו את העומרים לישראל. (כגון שהיתה שלהם בזמן הקציר), נקצרה השדה ע"י גויים 1

 ליסטים והשאירו את הקציר בשדה.ע"י  יהודי נקצרה השדה של בעל בית 2

 (ולא נקצרה ע"י הבעלים). נמלים את השיבוליםכרסמו  3

 .(ולא נקצרה ע"י הבעלים) שברה רוח או בהמה את הקמה 4

 .בסיום הקציר)רק (החיוב הוא  .השנייהבעל הבית קצר מחצית הראשונה של השדה וליסטים מחצית  5
 

 דין פאה כאשר בעל הבית לא קצר את כולה :משנה ח

 ָּקַצר.נֹוֵתן ֵּפָאה ִמַּמה ּׁשֶ  ,ְוָקַצר הּוא ֶחְצָיּה ,ְקָצרּוָה ִלְסִטים ֶחְצָיּה

 ַלּכל. ַהּלֹוֵקַח נֹוֵתן ֵּפָאה ,ָקַצר ֶחְצָיּה ּוָמַכר ֶחְצָיּה

 ,ָקַצר ֶחְצָיּה ְוִהְקִּדיׁש ֶחְצָיּה

 ַהּפֹוֶדה ִמַּיד ַהִּגְזָּבר, הּוא נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכל.

 , נותן פאה רק ממה שקצר.השנייהבעל השדה מחצית קצרו ליסטים מחצית ראשונה של השדה, ו 1

 , הלוקח נותן פאה על כל השדה.השנייהה קצר מחצית ראשונה של השדה, ומכר מחצית בעל השד 2

 ואחר פדה את ההקדש, ,, והקדיש מחצית שניהבעל השדה קצר מחצית ראשונה 3

 הפודה נותן פאה על הכל.
 

 פרק ג
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פאה כאשר חלק מהיבול  דיני ינת פאה בערוגות נפרדות בתוך שדה,נת :עיקריים בפרקהנושאים ה

, שיעור הקרקע שחייבת דיני פאה בשדה של שותפים בקרקע, נשאר

בפאה, דברים שאפשר לבצע אם יש לאדם קרקע כלשהיא, הכותב 

 נכסיו לעבדו הכנעני.
 

 :מושגים

אמות  10.2על  10.2שטח הראוי לזריעת רבע הקב תבואה. והוא  :בית רובע

 מטר מרובע).   35בקרוב. (בערך 
 טה למות.חולה מסוכן הנו    :שכיב מרע

אם אדם לווה כסף ואין לו ממה להחזיר, ויש לו קרקע, אפשר לגבות  :נכסים שיש להם אחריות

מהקרקע את החוב. אם מכר הלווה את הקרקע לאחר שלווה את 

הכסף, הקרקע נשארת משועבדת להלוואה, ואפשר לגבות את החוב 

דהינו הקרקע היא נכס שיש עליו אחריות לגבי אף מן הלקוחות. 

מטלטלים נחשבים לנכסים שאין להם ואה של בעל הקרקע. הל

אחריות, כיוון שאם מכרם הלווה אין להם אחריות להלוואה, ואי 

 אפשר לגבות מהם את החוב.

מטלטלים נקנים במשיכה. קרקע ניקנית בכסף בשטר והחזקה. אם  :קנית מטלטלים אגב קרקע

קנות הכל יחד קונים גם קרקע וגם מטלטלים בו זמנית, אפשר גם כן ל

בכסף, בשטר או בחזקה. דהינו אגב קנית הקרקע אפשר לקנות גם את 

 המטלטלים בשיטות הקניה שקונים את הקרקע.

 

 או בין אילנות אחרים דין פאה בערוגות תבואה הנמצאות בין עצי זית :משנה א

 ,ַמְלְּבנֹות ַהְּתבּוָאה ֶׁשֵּבין ַהֵּזיִתים

 ָאה ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ּפֵ 

 ַהּכל.  ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֵמֶאָחד ַעל

 ּומֹוִדים, ֶׁשִאם ָהיּו ָראֵׁשי ׁשּורֹות ְמעָרִבין, ֶׁשהּוא נֹוֵתן ֵּפָאה ֵמֶאָחד ַעל ַהּכל.

 נותן פאה מכל ערוגה לחוד. בית שמאי: 1

 .נותן פאה אחת לכל הערוגות בית הלל: 2

 ביניהם, נותן פאה אחת על הכל. ותמחובר ערוגותהת פינו מודים בית שמאי שאם 3
 

 ערוגות נפרדות בשדה וצרו ע"י כךהקוצר רק חלקים שהבשילו בקמה, ונ :במשנה 

 ,ַהְמַנֵּמר ֶאת ָשֵדהּו ְוִׁשֵּיר ְקָלִחים ַלִחים

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: נֹוֵתן ֵּפָאה ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

 ד ַעל ַהּכל.ֵמֶאחָ  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:

 

 ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ֲעִקיָבא:

 ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְּבזֹוֵרַע ֶׁשֶבת אֹו ַחְרָּדל ִּבְׁשלָׁשה ְמקֹומֹות, ֶׁשהּוא נֹוֵתן ֵּפָאה
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 נותן פאה נפרדת לכל ערוגה שנוצרה בשדה. עקיבא: ביר 1

 נותן פאה אחת על כל הערוגות. חכמים: 2
או חרדל, בערוגות נפרדות,  (מין תבלין) הזורע שבתים לר' עקיבא שמודים חכמ כותרת נוספת:

 נותן פאה אחת על הכל (כי כך רגילים לזרוע אותם).
 

 דין פאה כאשר אוספים חלק מהיבול והחלק האחר נשאר בקרקע. :משנה ג

 .ְלַעְצָמן ּוְלֵאּלּו ְלַעְצָמן ּלּוַהַּמֲחִליק ְּבָצִלים ַלִחים ַלּׁשּוק ּוְמַקֵּים ְיֵבִׁשים ַלּגֶרן, נֹוֵתן ֵּפָאה ְלאֵ 

 ְוֵכן ַּבֲאפּוִנין,

 ְּבֶכֶרם. ְוֵכן

 ,ַהֵּמֵדל

 .נֹוֵתן ִמן ַהְמׁשָאר ַעל ַמה ֶּׁשִּׁשֵּיר

 ְוַהַּמֲחִליק ֵמַאַחת ָיד, נֹוֵתן ִמן ַהְמׁשָאר ַעל ַהּכל.

 פאות נפרדות. 2 , נותןבשעת הגורןים לתלשם ששאיר בצלים יבמובשוק, התולש בצלים לחים למכרם  1

 כנ"ל באפונים. 2

 פאות. 2הבוצר חלק מהענבים למכרם, ומשאיר את החלק האחר לצורך יין או צימוקים, נותן וכן  3

 שאר.ננותן פאה רק ממה של חלק מהיבול כדי להשביח את השאר, המדל 4

 , נותן פאה ממה שנשאר גם על מה שתלש.ממקום אחד אם תלש הרבה 5
 

 (אמהות) משאירים באדמה לשם זרעיםבצלים שפאה בדין  :דמשנה 

 .ל ְּבָצִלים ַחָּיבֹות ְּבֵפָאהָהִאָּמהֹות ׁשֶ 

 ְוַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר.

 

 ,ַמְלְּבנֹות ַהְּבָצִלים ֶׁשֵּבין ַהָּיָרק

 ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵּפָאה

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵמֶאָחד ַעל ַהּכל.

 תת פאה גם על בצלים אלו.חיבים ל תנא קמא: 1

 אין הבצלים שבקרקע חיבים בפאה. יוסי: ביר 2
 אחרים גות בצלים שמפוזרות בגן של ירקותערופאה בדין  כותרת נוספת:

 נותן פאה מכל ערוגה לחוד. יוסי: ביר 1

 נותן פאה אחת על הכל. חכמים: 2
 

 דין פאה בשדה שנפלה בירושה ובשדה של שותפים :משנה ה

 .נֹוְתִנין ְׁשֵּתי ֵפאֹות קּו,ָהַאִחין ֶׁשָחלְ 

 ָחְזרּו ְוִנְׁשַּתְּתפּו, נֹוְתִנין ֵּפָאה ַאַחת.

 ,חּו ֶאת ָהִאיָלןְׁשַנִים ֶׁשָּלקְ 

 ֵּפָאה ַאַחת. נֹוְתִנין
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 ֶזה נֹוֵתן ֵּפָאה ְלַעְצמֹו ְוֶזה נֹוֵתן ֵּפָאה ְלַעְצמֹו. ,◌ָֹלַקח ֶזה ְצפֹונֹו ְוֶזה ְּדרֹומו

 

 ָשֵדהּו, נֹוֵתן ֵּפָאה ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. יָלן ְּבתֹו�ַהּמֹוֵכר ִקְלֵחי אִ 

 ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה:

 ,ּלא ִׁשֵּיר ַּבַעל ַהָּׂשֶדהֵאיָמַתי? ִּבְזַמן ׁשֶ 

 ַּבַעל ַהָּׂשֶדה, הּוא נֹוֵתן ֵּפָאה ַלּכל. ֲאָבל ִאם ִׁשֵּיר

 כל אחד נותן פאה לעצמו. ,האחים שירשו שדה וחלקו אותה ביניהם 1

 חזרו להיות שותפים, נותנים פאה אחת. ביניהם חלקושלאחר ם א 2

 שנים שקנו אילן בשותפות: 3

 אם כל האילן של שניהם, נותנים פאה אחת בלבד. 3.1

 אם זה לקח צפונו של האילן וזה לקח דרומו, כל אחד נותן פאה לעצמו. 3.2
 דין מוכר אילנות עם פרות ללא הקרקע כותרת נוספת:

 .(האילנות לא מצטרפים כי הקרקע לא שלו) על כל אילן ואילןהקונה נותן פאה  תנא קמא: 1

 רבי יהודה: 2

 מפרש את תנא קמא כאשר בעל הבית לא השאיר לעצמו עצים בשדה.  2.1

 אילנות לעצמו, הוא נותן מהם פאה גם על האילנות שמכר. השאיראם בעל הבית  2.2
 

 יבת בפאהישיעור הקרקע שח :משנה ו

 ע ֵּבית רַבע ַחֶּיֶבת ְּבֵפָאה.ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַקְרקַ 

 ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָהעֹוָשה ָסאַתִים.

 ִׁשָּׁשה ַעל ִׁשָּׁשה ְטָפִחים. ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר:

 ָרה אֹוֵמר: ְּכֵדי ִלְקצֹור ְוִלְׁשנֹות. ַוֲהָלָכה ִּכְדָבָריו.יַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבתֵ 

 ָּכל ֶׁשהּוא ַחֶּיֶבת ְּבֵפָאה. ַקְרַקע ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר:

 

 ּוְבִבּכּוִרים,

 ְוִלְכּתֹוב ָעֶליָה ְּפרֹוְזּבּול,

 ְּבֶכֶסף ּוִבְׁשָטר ּוַבֲחָזָקה. ְוִלְקנֹות ִעָּמּה ְנָכִסים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות,

 (ראה מושגים).בית רובע  רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו).: 1

 רקע המניבה סאתיים תבואה.ק רבי יהושע (ואין הלכה כמותו): 2

 ששה טפחים. עלששה  רבי טרפון (ואין הלכה כמותו): 3

 :הרבי יהודה בן בתיר 4

 אם יש בקמה מספיק שיבולים כדי למלא פעמיים את ידו של הקוצר. 4.1

 אך לא נפסק כך. ,וסוברת המשנה שהלכה כמותו 4.2

 קרקע כל שהוא. עקיבא: רבי 5
 קרקע כלשהיא יש לאדםאם דברים שאפשר לבצע  כותרת נוספת:
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 .הבאת ביכורים 1

 פרוזבול.כתיבת  2

 (ראה מושגים).לקנות מטלטלים אגב קנית קרקע כלשהו  3
 

  דינים נוספים שחלים בקרקע כל שהוא :משנה ז

 ,ּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְׁשִכיב ְמַרעהַ 

 .ַמְּתָנתֹו ַמָּתָנה ,ל ֶׁשהּואִׁשֵּיר ַקְרַקע ּכָ 

 ַמְּתָנתֹו ַמָּתָנה.ֵאין  ,לא ִׁשֵּיר ַקְרַקע ָּכל ֶׁשהּוא

 ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלָבָניו,

 ִאְּבָדה ְּכֻתָּבָתּה. ,ְוָכַתב ְלִאְׁשּתֹו ַקְרַקע ָּכל ֶׁשהּוא

 .ִּפי ֶׁשּלא ָּכַתב ָלּה ִאְּבָדה ְּכֻתָּבָתּה ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם ִקְּבָלה ָעֶליָה, ַאף ַעל

 מרע שנתן נכסיו לאחר במתנה:שכיב  1

 צמו קרקע כל שהוא (או מטלטלין), אפילו הבריא מתנתו מתנה.אם שייר לע 1.1

 אם לא שייר קרקע כל שהוא (או אפילו מטלטלין), מתנתו אינה מתנה. 1.2

 האם איבדה כתובתה ? המחלק נכסיו לבניו וגם לאשתו ונתן לה קרקע כל שהוא, 2

 ניו.אינה יכולה לגבות כתובתה מנכסים שחילק לבחלוקה, לא ערערה על האם  תנא קמא: 2.1

 ויתרה על כתובתה. ,אפילו לא קבלה קרקע הבנים, עםהיות שותפה לאם הסכימה  יוסי: רבי 2.2
 

 הכותב נכסיו לעבדו הכנעני, האם יצא העבד לחורין ? :משנה ח

 ,ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלַעְבּדוֹ 

 ָיָצא ֶּבן חֹוִרין.

 לא ָיָצא ֶּבן חֹוִרין. ,ִׁשֵּיר ַקְרַקע ָּכל ֶׁשהּוא

 עֹון אֹוֵמר:ַרִּבי ִׁשמְ 

 ֶּבן חֹוִרין, ְלעֹוָלם הּוא

 ַעד ֶׁשּיאַמר: ֲהֵרי ָּכל ְנָכַסי ְנתּוִנין ְלִאיׁש ְּפלֹוִני ַעְבִּדי, חּוץ ֵמֶאָחד ֵמִרּבֹוא ֶׁשָּבֶהם.

 הכותב נכסיו לעבדו הכנעני: 1

  תנא קמא: 1.1

 ).גם העבד הוא בכלל הנכסיםאם לא שייר לעצמו כלום, אף העבד יצא לחורין ( 1.1.1

 שייר קרקע או מטלטלים, לא יצא לחרות (ואף לא קנה נכסים).אם  1.1.2

 שמעון: רבי 1.2

 .(השיור לא פוגם בשחרור העבד) , העבד משוחררשייר לעצמו דבר מוגדר םא 1.2.1

 , אין העבד משוחרר.אם אמר: "כל נכסי נתונים לעבדי חוץ מדבר מועט" 1.2.2
 

  פרק ד
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זמני ורת נתינת הפאה לעניים, צפאה הניתנת שלא במחובר לקרקע,  עיקריים בפרק:הנושאים ה

מה נחשב דין פאה במקדיש שדהו,  לקיטת פאה, זכיה בפאה עבור עני,

 שיבולים שנמצאו בחורי נמלים. ומה לא נחשב כלקט.

 

 :מושגים

 .גפן המודלית על גבי קנים או על גבי אילנות  דלית:

 
 ? ניתנת הפאה לעניים ורהבאיזה צ משנה א:

 ָּבר ַלַּקְרַקע.ִנֶּתֶנת ִּבְמחֻ  ַהֵּפָאה

 ְּבָדִלית ּוְבֶדֶקל, ַּבַעל ַהַּבִית מֹוִריד ּוְמַחֵּלק ָלֲעִנִּיים.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַאף ַּבֲחִליֵקי ֱאגֹוִזים.

 ָלֶזה ׁשֹוְמִעין, ,ְוִתְׁשָעה אֹוְמִרים ְלַחֵּלק ְוֶאָחד אֹוֵמר ָלבז ִּתְׁשִעיםֲאִפּלּו 

 ֶׁשָאַמר ַּכֲהָלָכה.

 .כשהיא עדיין מחוברת לקרקענת ניתפאה  1

 במקרים הבאים בעל הבית מוריד בעצמו ומחלק לעניים: 2

 ובדקל. (ראה מושגים),בגפן דלית  תנא קמא: 2.1

 גם בעצי אגוזים. רבי שמעון (ואין הלכה כמותו): 2.2

 במחובר: ןכאשר הפאה צריכה להינת 3

 תן במחובר., נובמחובר ןשתינתרוצה  עניים רוצים שבעל הבית יחלק ואחד 99אפילו  3.1

 שהרי זו ההלכה. 3.2
 

  עניים לקטוף לבדפאה מדלית ומדקל אין שומעים ל :משנה ב

 .ּוְבֶדֶקל ֵאינֹו ֵכן ְּבָדִלית

 ָלֶזה ׁשֹוְמִעין, ,ֲאִפּלּו ִּתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה אֹוְמִרים ָלבז ְוֶאָחד אֹוֵמר ְלַחֵּלק

 ֶׁשָאַמר ַּכֲהָלָכה.

 

 כהוגןקונסים עניים שלוקטים שלא  משנה ג:

 ֵאין לֹו ָּבּה ְּכלּום. ,ִמְקָצת ֵּפָאה ּוְזָרָקּה ַעל ַהְּׁשָאר ָנַטל

 ַמֲעִביִרין אֹוָתּה ֵהיֶמּנּו. ,ָנַפל לֹו ָעֶליָה, ּוֵפֵרׁש ַטִּליתֹו ָעֶליהָ 

 .ַהִּׁשְכָחהְוֵכן ְּבעֶמר  ְוֵכן ְּבֶלֶקט,

 לוקחים ממנו את מה שזרק. וגם, קונסים אותונטל העני פאה וזרקה על פאה שעדין לא נתלשה,  1

 נפל על פאה או שפרס טליתו עליה, אין מאפשרים לו לזכות בפאה זו. 2

 כנ"ל גם לגבי לקט ושכחה. 3
 

 העניים תולשים את הפאה בידים ולא במגל או בקרדום. :משנה ד

 , ֵאין קֹוְצִרין אֹוָתּה ְּבַמָּגלֹות, ְוֵאין עֹוְקִרין אֹוָתּה ְּבַקְרֻּדּמֹות,ֵּפָאה
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 ֵדי ֶׁשּלא ַיּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו.ּכְ 

 

 זמני לקיטת פאה במהלך היום :המשנה 

 ַאְבָעיֹות ַּבּיֹום: ַּבַּׁשַחר ּוַבֲחצֹות ּוַבִּמְנָחה. ָׁשלׁש

 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: לא ָאְמרּו ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּלא ִיְפֲחתּו.

 ֶׁשּלא יֹוִסיפּו.ְּכֵדי  ֶאָּלאַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: לא ָאְמרּו 

 

 ֶׁשל ֵּבית ָנֵמר ָהיּו ְמַלְּקִטין ַעל ַהֶחֶבל, ְונֹוְתִנים ֵּפָאה ִמָּכל אֹוֵמן ְואֹוֵמן.

 זמנים בעל הבית מאפשר לעניים ללקוט: בשחר, בחצות היום ובמנחה. 3-בתנא קמא:  1

 בעל הבית יכול להוסיף זמנים נוספים. (ואין הלכה כמותו): רבן גמליאל 2

 .םאין להוסיף יותר זמנים, אבל אפשר לקבוע רק זמן אחד או שני (ואין הלכה כמותו): באעקי רבי  4
 אנשי בית נמר היו מסמנים שורות בשדה, ונותנים פאה בכל פעם שקוצרים שורה. כותרת נוספת:

 

 שנתן מתנות ענייםוהתגייר קודם דין נכרי שקצר  :משנה ו

 ,� ִנְתַּגַּירֶׁשָּקַצר ֶאת ָשֵדהּו ְוַאַחר ּכָ  ָנְכִרי

 .ן ַהִּׁשְכָחה ּוִמן ַהֵּפָאהָּפטּור ִמן ַהֶּלֶקט ּומִ 

 ָהִעּמּור. ְּבָׁשַעתַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב ְּבִׁשְכָחה, ֶׁשֵאין ַהִּׁשְכָחה ֶאָּלא 

 פטור מלקט שכחה ופאה. תנא קמא: 1

 ם.חייב בשכחה שהיא תלויה בשעת עשיית העומרי יהודה (ואין הלכה כמותו): רבי 2
 

 דין חיוב פאה במקדיש שדהו ואח"כ פדאה :משנה ז

 ַחָּיב. ,ָקָמה ּוָפָדה ָקָמה ִהְקִּדיׁש

 ַחָּיב. ,ֳעָמִרין ּוָפָדה ֳעָמִרין

 ְּפטּוָרה, ,ָקָמה ּוָפָדה ֳעָמִרין

 ֶׁשְּבָׁשַעת חֹוָבָתּה ָהְיָתה ְּפטּוָרה.

 אה.פייב בלקט שכחה ו, ופדאה בעודה קמה, ח(מחוברת לקרקע) בעודה קמה והמקדיש שדה 1

 ופדאה כשהיא עדין עומרים, חייב בלקט שכחה ופאה. המקדיש שדהו במצב של עומרים, 2

 ותה לאחר שסדרו את היבול בעומרים:המקדיש שדהו בעודה קמה, ופדה א 3

 פטור מלקט שכחה ופאה.  3.1

 .בידי ההקדש שפטור ההייתבשעת חיוב במתנות עניים  3.2
 

 חייב במעשרות ?האם  ,מקדיש שדהו ופדאה :משנה ח

 בֹו: ַּכּיֹוֵצא

 ַחָּיִבין. ,ּוְפָדָאן א ָּבאּו ְלעֹוַנת ַהַּמַעְשרֹותַהַּמְקִּדיׁש ֵּפרֹוָתיו ַעד ֶׁשּל

 ַחָּיִבין. ,ּוְפָדָאן ָּבאּו ְלעֹוַנת ַהַּמַעְשרֹותִמּׁשֶ 

 ,ןּוְגָמָרן ַהִּגְזָּבר, ְוַאַחר ָּכ� ְּפָדָא ,ִנְגְמרּו ֶׁשּלאִהְקִּדיָׁשן ַעד 
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 ְּפטּוִרין,

 ֶׁשְּבָׁשַעת חֹוָבָתן ָהיּו ְּפטּוִרין.

 כמו בפאה כך גם במעשרו: 1

 במעשרות.חייב  המקדיש והפודה שדה לפני עונת המעשרות, 1.1

 ופדאה, חייב במעשרות.שהגיעה לעונת המעשרות המקדיש שדה לאחר  1.2

 עשרות, ופדאה לאחר עונת המעשרות:המקדיש שדהו לפני עונת המ 2

 .פטור ממעשרות 2.1

 היו בידי ההקדש שפטור ממעשרות.חובת המעשרות  ה שחלהשבשע 2.2
 

 האם העשיר יכול לזכות בפאה עבור העני ? :טמשנה 

 ,"ֲהֵרי זֹו ְלִאיׁש ְּפלֹוִני ָעִני"ֶׁשָּלַקט ֶאת ַהֵּפָאה, ְוָאַמר:  ִמי

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ָזָכה לֹו.

 ִּנְמָצא ִראׁשֹון.ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ִיְּתֶנָּנה ְלָעִני ׁשֶ 

 

 ַחָּיב ְּבַמַעְשרֹות, ,ְוַהִּׁשְכָחה ְוַהֵּפָאה ֶׁשל ָנְכִרי ַהֶּלֶקט

 ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְפִקיר.

 יכול לזכות. אליעזר: רבי 1

 ראשון.יזדמן לו לעני ש אינו יכול לזכות, ואם לקט, יתן את מה שלקט חכמים: 2
 הומשד דין לקט שכחה ופאה שנתן נכרי כותרת נוספת:

 .נוכרי פטור ממתנות עניים ולכן יש חיוב במעשרות)ה( תרומות ומעשרותים להפריש חייב 1

 .(הפקר פטור ממעשרות) תרומות ומעשרותפטור מאם הפקיר את יבולו  2
 

 מהו לקט ? :משנה י

 ֶלֶקט? ֵאיֶזהּו

 ַהּנֹוֵּׁשר ְּבָׁשַעת ַהְּקִציָרה.

 ֻקְמצֹו,ָּתַלׁש ְמלא  ָהָיה קֹוֵצר, ָקַצר ְמלא ָידֹו,

 .ַהַּבִיתֲהֵרי הּוא ֶׁשל ַּבַעל  ,ִהָּכהּו קֹוץ ְוָנַפל ִמָּידֹו ָלָאֶרץ

 ָלֲעִנִּיים. ,ּתֹו� ַהָּיד ְותֹו� ַהַּמָּגל

 ְלַבַעל ַהַּבִית. ,ַאַחר ַהָּיד ְוַאַחר ַהַּמָּגל

 ,ראׁש ַהָּיד ְוראׁש ַהַּמָּגל

 .ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ָלֲעִנִּייםַרִּבי 

 אֹוֵמר: ְלַבַעל ַהַּבִית. ִקיָבאעֲ ַרִּבי 

 קציר.הבשעת שיבולים הנושרות  1

 קצר מלא זרועו או תלש בידו מלא הקומץ שיבולים אם  2

 .(כיוון שנשרו מחמת אונס), של בעל הביתשנשרו הם  , השיבוליםנדקר ע"י קוץו 2.1

 אם קצר עם מגל: 3
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 .ושייך לעניים הוא לקט ,ידומה שנפל מתוך המגל או מתוך  3.1

 לבעל הבית.אינו לקט, ושייך  ( מחוץ לאחיזת היד)מאחורי המגל, ומאחורי היד מה שנפל 3.2

 :(ראש המגל) , או מקצה המגל(ראש היד) ראשי האצבעותמקום נפל ממה ש 4

 שייך לעניים. רבי ישמעאל (ואין הלכה כמותו): 4.1

 שייך לבעל הבית. רבי עקיבא: 4.2
 

 שיבולים שנמצאו בחורי נמלים :משנה יא

 .ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ,ים ֶׁשְּבתֹו� ַהָּקָמהַהְּנָמלִ  ֹחֵרי

 ָהֶעְליֹוִנים ָלֲעִנִּיים, ְוַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית. ,ֶׁשְּלַאַחר ַהּקֹוְצִרים

 : ַהּכל ָלֲעִנִּיים, ֶׁשָּסֵפק ֶלֶקט ֶלֶקט.אֹוֵמרַרִּבי ֵמִאיר 

 אם החורים בתוך הקמה, השיבולים של בעל הבית. 1

 אם החורים במקום שכבר קצרו שם: 2

 השיבולים העליונות לעניים, והתחתונות לבעל הבית. ואין הלכה כמותו):(תנא קמא  2.1

 לעניים.שייך הכל לעניים, שספק לקט  מאיר: רבי 2.2
 

 הפרק 

השקיית השדה קודם  ט שנתערבב עם תבואה של בעל הבית,לק עיקריים בפרק:הנושאים ה

דין עני הקוצר  ני,שנהיה עני באופן זמ אדםלקיטת הלקט ע"י העניים, 

מקרים בהם עומר מקרים הנחשבים לגזל העניים,  עבור בעל הבית,

 שנשכח אין לו דין שכחה.

 

 :מושגים
, ולאחר זמן אוגדים אותם, ואלו הם דרך הקוצרים להניח בשדה ערימות קטנות :עומר, גדיש וגורן

שהוא הגדיש, או לקחת  העומרים. את העומרים אפשר לאסוף יחד למקום אחד

 אותם ישירות לגורן ששם דשים אותם.

 

 הבית לקט שהתערבב עם שיבולים של בעל משנה א:

 ָּכל ַהּנֹוֵגַע ָּבָאֶרץ, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל ֲעִנִּיים. ,ֶׁשּלא ֻלַּקט ַּתְחָּתיו ָּגִדיׁש

 ,ָהרּוַח ֶׁשִּפְּזָרה ֶאת ָהֳעָמִרים

 , ְונֹוֵתן ַלֲעִנִּיים.ַלֲעׁשֹותיא ְראּוָיה אֹוְמִדים אֹוָתּה ַּכָּמה ֶלֶקט הִ 

 ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: נֹוֵתן ַלֲעִנִּיים ִּבְכֵדי ְנִפיָלה.

 של העניים.הם , השיבולים הנוגעות בקרקע הבית עשה גדיש במקום שעדיין לא לקטו העניים לאם בע 1

 לי הלקט:ושל בעל הבית שהתפזרו ברוח יחד עם שיב עומרים 2

 .(משתנה משדה לשדה) אומדים את הלקט שיכול להיות באותה שדה, ונותנים לעניים תנא קמא: 2.1

 כמות( ענייםאומדים את הלקט הממוצע משדה באותו גודל ונותנים ל רבן שמעון בן גמליאל: 2.2

  קבועה).
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 לקמהוראשה יכול להגיע דין שיבולת שלא נקצרה  :משנה ב

 ,ראָׁשּה ַמִּגיַע ַלָּקָמהיר וְ ֶׁשַּבָּקצִ  ִׁשּבֶלת

 .ֲהֵרי ִהיא ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ,ִאם ִנְקֶצֶרת ִעם ַהָּקָמה

 ֲהֵרי ִהיא ֶׁשל ֲעִנִּיים. ,ְוִאם ָלאו

 

 ,ֶׁשִּנְתָעְרָבה ַּבָּגִדיׁש ֶלֶקטִׁשּבֶלת ֶׁשל 

 ְמַעֵּׂשר ִׁשּבֶלת ַאַחת ְונֹוֵתן לֹו.

 ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

 ָעִני ַהֶּזה ַמֲחִליף ָּדָבר ֶׁשּלא ָּבא ִּבְרׁשּותֹו?ְוִכי ֵהיָא� הֶ 

 ,ֶאת ֶהָעִני ְּבָכל ַהָּגִדיׁש ְמַזֶּכהֶאָּלא 

 ּוְמַעֵּׂשר ִׁשּבֶלת ַאַחת ְונֹוֵתן לֹו.

 אם יכולים לקצור את השיבולת יחד עם הקמה, השיבולת של בעל הבית. 1

 ים.אם השיבולת אינה יכולה להקצר יחד עם הקמה, היא של עני 2
 הפרשת תרומות ומעשרות מגדיש שנתערבה בו שיבולת של לקט כותרת נוספת:

 לאחר שהופרש עבורה תרומות ומעשרות. ,בעל הבית נותן לעניים שיבולת כל שהיא תנא קמא: 1

 :)(ואין הלכה כמותואליעזר  רבי 2

 העני לא יכול להחליף שבולת לקט שעדיין לא באה לרשותו בשיבולת אחרת. 3

 חזיר.ה לעני את כל הגדיש במתנה על מנת להבעל הבית מזכ 4

 נותן לו שיבולת אחת מעושרת.לאחר שקיבל חזרה  5
 

 האם אפשר להשקות את השדה קודם שלקחו העניים את הלקט? :משנה ג

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ,ְּבטֹוֵפַח (נוסח אחר: ְּבטַפח) ְמַגְלְּגִלין ֵאין

 ָׁשר.ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין, ִמְּפֵני ֶׁשֶאפְ 

 ה מפסידה את הלקט.יאת השדה, כיון שההשק )"ְמַגְלְּגִלין ְּבטֹוֵפחַ "( אין להשקות מאיר: רבי 1

 את השדה כיון שבעל הבית יכול להזהר לא להפסיד את הלקט. להשקות אפשר חכמים: 2
 

 , האם יכול ליטול לקט ?אדם שאינו עני ונמצא בדרך ואין לו במה לקנות מזונות :משנה ד

 ,ַּבִית ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ְוָצִרי� ִלּטל ֶלֶקט, ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ּוַמֲעַשר ָעִניהַ  ַּבַעל

 .ֱאִליֶעֶזרִיּטל, ּוְכֶׁשַּיֲחזֹור ְלֵביתֹו ְיַׁשֵּלם; ִּדְבֵרי ַרִּבי 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָעִני ָהָיה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה.

 .ממנה יכול ליטול לקט, שכחה ופאה, וכשיחזור לביתו יחזיר לעניים של העיר שנטל אליעזר: רבי 1

 אינו צריך להחזיר כיון שהיה עני באותה שעה. חכמים: 2
 

 חליף תבואתו עם מתנות ענייםמדין בעל הבית ש  :משנה ה

 ִעם ָהֲעִנִּיים, ְּבֶׁשּלֹו ָּפטּור, ַהַּמֲחִליף
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 ב.ּוְבֶׁשל ֲעִנִּיים ַחּיָ 

 

 ,ְׁשַנִים ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהָּׂשֶדה ַּבֲאִריסּות

 ֶחְלקֹו ַמֲעַשר ָעִני. ָלֶזהֶזה נֹוֵתן ָלֶזה ֶחְלקֹו ַמֲעַשר ָעִני, ְוֶזה נֹוֵתן 

 ָאסּור ְּבֶלֶקט, ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ּוַמֲעַשר ָעִני. ,ַהְמַקֵּבל ָשֶדה ִלְקצֹור

 ., ִלְׁשִליׁש ְוִלְרִביעַ ְלֶמֱחָצהֶׁשִּקֵּבל ִמֶּמּנּו  ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ֵאיָמַתי? ִּבְזַמן

 ,ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו: ְׁשִליׁש ַמה ֶּׁשַאָּתה קֹוֵצר ֶׁשָּל�

 ֻמָּתר ְּבֶלֶקט ּוְבִׁשְכָחה ּוְבֵפָאה,

 ְוָאסּור ְּבַמֲעַשר ָעִני.

 .קבל מהעניים פטור ממעשרותממה ש 1

 ת.מה שנותן לעניים חייב להפריש תחילה מעשרו 2
 לקחת מתנות עניים לעצמויכול עני שקוצר שדה של בעל שמקרים  כותרת נוספת:

 ל מנת לתת לבעל הבית חלק מהתבואה,שני עניים שקבלו שדה באריסות ע 1

 בשדה. מהחלק שלומתנות עניים  לחברולתת יכול  מהם כל אחד 

 , צירקבל חלק מהקלעל מנת הקוצר עני  2

 .)(נאמר: "לקט קצירך לא תלקט" לקט, שכחה ופאה ומעשר עני לא יקח

 רבי יהודה: 3

 אסור לו לקחת מתנות עניים.("מחצה, לשליש ולרביע"), מחובר לקרקע, באם מקבל את חלקו  3.1

 לקו ביבול רק לאחר שהתבואה נקצרה:אם מקבל את ח 3.2

 .(שהרי בשעת הקציר הייתה של בעל הבית) מותר לו לקחת לקט, שכחה ופאה 3.2.1

 .וא בעל הבית)(שהרי ה אסור לקחת מעשר עני 3.2.2
 

  האם בעל הבית יכול ללקוט בשדהו ? :משנה ו

 ,ֶאת ָשֵדהּו ַהּמֹוֵכר

 ַהּמֹוֵכר ֻמָּתר ְוַהּלֹוֵקַח ָאסּור.

 

 לא ִיְשּכר ָאָדם ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ַעל ְמָנת ֶׁשְּיַלֵּקט ְּבנֹו ַאֲחָריו.

 ִלְלקֹוט, ָהֲעִנִּייםִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּניַח ֶאת 

 יַח ֶאת ֶאָחד, ְוֶאָחד לא,אֹו ֶׁשהּוא ַמּנִ 

 ,אֹו ֶׁשהּוא ְמַסֵּיַע ֶאת ֶאָחד ֵמֶהם

 ַּתֵּסג ְּגבּול עֹוִלים".-"ַאל: ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֵזל ֶאת ָהֲעִנִּיים; ַעל ֶזה ֶנֱאַמר (משלי כב, כח)

 עם הקמה:המוכר שדהו  1

 .המוכר מותר בלקט , שכחה ופאה , אם הוא עני 1.1

 הקונה אסור אף אם הוא עני. 1.2
 רת נוספת : מקרים הנחשבים לגזל ענייםכות
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 .פועל בתנאי שבנו של הפועל ילקוט אחריו שכוראסור לאדם ל 1

 ל הבית להפריע לעניים ללקוט בשדהו.אסור לבע 2

 אסור לבעל הבית לאפשר לעני אחד ללקוט ולעני אחר לא לאפשר. 3

 ים).מהלקט של העניים האחרזה גורע לעזור לאחד העניים ללקוט (אסור לבעל הבית  4

 אם עשה כן, הרי זה גוזל את העניים. 5
 

 שכחהן לו דין עומר שנשכח אימקרים שבהם  :משנה ז

 ֶׁשְּׁשָכחּוהּו ּפֹוֲעִלים ְולא ְׁשָכחֹו ַּבַעל ַהַּבִית, ָהעֶמר

 ְׁשָכחֹו ַּבַעל ַהַּבִית ְולא ְׁשָכחּוהּו ּפֹוֲעִלים,

 ,ָעְמדּו ֲעִנִּיים ְּבָפָניו

 ,ׁשאֹו ֶׁשִחּפּוהּו ְּבקַ 

 ֶזה ֵאינֹו ִׁשְכָחה. ֲהֵרי

 בשדה). ובעל הבית עדייןבעל הבית (אותו עומר ששכחוהו פועלים ולא שכח  1

 עומר ששכח בעל הבית ולא שכחוהו פועלים. 2

 :גרמו לבעל הבית לשכוח אותו ענייםעומר ש 3

 .בגופם ותוכגון שהסתירו א 3.1

 כגון שכיסוהו בקש כדי להסתירו. 3.2
 

 ף אם שכח עומר יש לו דין שכחהבאיזה שלב של האיסו :משנה ח

 ֵאין לֹו ִׁשְכָחה. ,ְלכֹוָבעֹות ּוְלֻכְמָסאֹות, ַלֲחָרָרה ְוָלֳעָמִרים ַהְמַעֵּמר

 .ֶיׁש לֹו ִׁשְכָחה ,ִמֶּמּנּו ְוַלּגֶרן

 ֶיׁש לֹו ִׁשְכָחה, ,ַהְמַעֵּמר ַלָּגִדיׁש

 ֵאין לֹו ִׁשְכָחה. ,ְוַלּגֶרןִמֶּמּנּו 

 ֶזה ַהְּכָלל:

 ֶיׁש לֹו ִׁשְכָחה, ,ַעֵּמר ִלְמקֹום ֶׁשהּוא ְּגָמר ְמָלאָכהָּכל ַהמְ 

 .ֵאין לֹו ִׁשְכָחה ,ּו ְוַלּגֶרןִמֶּמּנ

 ֵאין לֹו ִׁשְכָחה, ,ְמָלאָכה ְּגָמרִלְמקֹום ֶׁשֵאינֹו 

 ֶיׁש לֹו ִׁשְכָחה. ,ִמֶּמּנּו ְוַלּגֶרן

), "עומריםולחררה "( ולותאו לערימות גד), "כובעים וכומסאות"(האוסף עומרים לערימות קטנות  1

 אין לא דין שכחה. ושכח עומר,

 יש לו דין שכחה. , ושכח עומר,לגורןמערימות אלה האוסף עומרים  2

 האוסף עומרים לגדיש יש לו שכחה. 3

 אין לו דין שכחה. , ושכח עומר,האוסף מהגדיש לגורן 4

 :שכחה מתי חל דין כללים 5
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מלאכתו (כגון גדיש או גורן), יש לו דין  האוסף ממקום שאינו גמר מלאכה, למקום שהוא גמר 5.1

 שכחה.

האוסף ממקום שהוא גמר מלאכה (כגון גדיש), למקום שהוא גמר מלאכה (כגון גורן), אין לו דין  5.2

 שכחה.

 .אין לו דין שכחה(כגון ערימות קטנות),  אינו גמר מלאכה,האוסף למקום ש 5.3

 ממקום שלא נגמרה מלאכה אל הגורן, יש לו דין שכחה. 5.4
 

 ופרק 

דין תרומות ומעשרות  .המיועדים לאכילדין גידולי שדה שאינם  בפרק: העקריםנושאים ה

מתבואות שהופקרו לעניים בלבד ולא הופקרו לכל העולם, עומרים או 

כמויות שנחשבות ו אדם,קמה שנשכחו ובכל זאת אין להם דין שכחה, 

 , המתנה על מה שישכח לא יחשב כשכחה.ופרט פאה ,ללקט, שכחה

 

 ,ולא הופקרו לכל העולם תבואות שהופקרו לעניים בלבדדין תרומות ומעשרות מ :נה אמש

 ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ֶהְבֵקר ָלֲעִנִּיים ֶהְבֵקר. ֵּבית

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֵאינֹו ֶהְבֵקר, ַעד ֶׁשּיְֻבַקר ַאף ָלֲעִׁשיִרים, ַּכְּׁשִמָּטה.

 

 ,ְוֶאָחד ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַקִּבין, ּוְׁשָכחוֹ  ַקב ַקב ֶׁשלָּכל ָעְמֵרי ַהָּׂשֶדה 

 .אי אֹוְמִרים: ֵאינֹו ִׁשְכָחהֵּבית ַׁשּמַ 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ִׁשְכָחה.

 התבואה נחשבת להפקר ופטורה אף ממעשרות. בית שמאי: 1

 לכל העולם. הפקרובת במעשרות, אלא אם כן היא היהתבואה חי בית הלל: 2
 אחד בבגודל של ק םים, כאשר שאר העומרים הבק 4שגודלו  שכח עומר כותרת נוספת:

 אינו נחשב כשכחה. בית שמאי: 1

 נחשב כשכחה. בית הלל: 2
 

 שכח עומר הסמוך לגדר אבנים, לגדיש, לבקר, או לכלים :משנה ב

 ,ֶׁשהּוא ָסמּו� ַלַּגָפה ְוַלָּגִדיׁש, ַלָּבָקר ְוַלֵּכִלים, ּוְׁשָכחוֹ  ָהעֶמר

 .ְמִרים: ֵאינֹו ִׁשְכָחהאי אוֹ ֵּבית ַׁשּמַ 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ִׁשְכָחה.

 אין לעומר דין שכחה. בית שמאי: 1

 יש לעומר דין שכחה. בית הלל: 2
 

 אין להם דין שכחהש שמודים בית הלל עומרים מסוימים :משנה ג

 ׁשּורֹות, ָראֵׁשי

 ָהעֶמר ֶׁשְּכֶנְגּדֹו מֹוִכיַח,
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 מֹוִדים, ֶׁשֵאינֹו ִׁשְכָחה. ,◌ֹיכֹו ֶאל ָהִעיר, ּוְׁשָכחוָהעֶמר ֶׁשֶהֱחִזיק ּבֹו ְלהֹולִ 

 עומרים שהם ראשי שורות (הסבר לראש שורה, במשנה הבאה). 1

 שהושאר באמצע שורה הנמצאת בכוון מסוים, אולם מהווה תחילת שורה בכיוון אחר.עומר  2

 .והניחו לפי שעה בשדה, ושכחו עומר שלקחו המעמר כדי להוליכו לעיר, 3
 

 אין לו דין שכחהומה נחשב לראש שורה  :דמשנה 

 ֵהן ָראֵׁשי ׁשּורֹות: ְוֵאּלּו

 ,ְוָׁשְכחּו ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם ְׁשַנִים ֶׁשִהְתִחילּו ֵמֶאְמַצע ַהּׁשּוָרה, ֶזה ָּפָניו ַלָּצפֹון ְוֶזה ָּפָניו ַלָּדרֹום,

 ִׁשְכָחה, ֶׁשִּלְפֵניֶהםֶאת 

 ִׁשְכָחה. ְוֶאת ֶׁשְּלַאֲחֵריֶהם ֵאינוֹ 

 ,ָיִחיד ֶׁשִהְתִחיל ֵמראׁש ַהּׁשּוָרה, ְוָׁשַכח ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו

 ֶׁשְּלָפָניו ֵאינֹו ִׁשְכָחה,

 ִׁשְכָחה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּב"ַּבל ָּתׁשּוב". ְוֶׁשְּלַאֲחָריו

 ֵאינֹו ִׁשְכָחה. ,ׁשּוב"ִׁשְכָחה; ְוֶׁשֵאינֹו ְּב"ַּבל ּתָ  ,ֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ֶׁשהּוא ְּב"ַּבל ָּתׁשּוב"

 לכוון קצוות השורה: של עומרים מאמצע שורה לאסוף עומריםשנים שהתחילו  1

 אם דלג אחד מהם על עומר שלפניו בשורה ושכחו, הרי זה שכחה. 1.1

 .עומר זה נחשב לראש שורה הנמצא באמצע השורה,עומר את  השכחו אם  1.2

 השורה: תחילתמ לאסוף עומריםשהתחיל  יחיד 2

 שכחה. ולראש שורה, ואינ נחשבבסוף השורה  צאעומר הנמ 2.1

 ושכחו הרי זה שכחה. בשורה אם דלג על עומר 2.2

 כלל: 3

 שכחה.עומר זה הוא , יעבור על הלאו של "בל תשוב"ו שיצטרך לשוב אליועומר  3.1

 אינו שכחה. לא יעבור על הלאו של "בל תשוב" ירצה לקחתועומר שאם  3.2
 

 לפרטמהי הכמות הנחשבת לשכחה, ללקט ו :משנה ה

 ָׁשה ֵאיָנן ִׁשְכָחה.ִׁשְכָחה, ּוְׁשל ,ֳעָמִרים ְׁשֵני

 ִׁשְכָחה, ּוְׁשלָׁשה ֵאיָנן ִׁשְכָחה. ,ְׁשֵני ִצּבּוֵרי ֵזיִתים ְוָחרּוִבין

 ֵאיָנן ִׁשְכָחה. ָׁשהִׁשְכָחה, ּוְׁשל ,ֵני ִפְׁשָּתןְׁשֵני ֻהצְ 

 ָׁשה ֵאיָנן ֶּפֶרט.ֶּפֶרט, ּוְׁשל ,ֵני ַגְרְּגִריםְׁש 

 ׁש ֵאיָנן ֶלֶקט. ֵאּלּו ְּכִדְבֵרי ֵּבית ִהֵּלל.ֶלֶקט, וָׁשל ,ֵּתי ִׁשֳּבִליםְׁש 

 ָׁשה ָלֲעִנִּיים, ְוַאְרָּבָעה ְלַבַעל ַהַּבִית.לאֹוְמִרים: ְׁש  ַׁשַּמאיְוַעל ֻּכָּלן ֵּבית 

 בית הלל: 1

 לא. ,שלושה עומרים, שכחה.  שני 1.1

 , לא.שלושהציבורי זיתים וחרובים, שכחה.  שני 1.2

 , לא.שלושהקני פשטן, שכחה.  ישנ 1.3
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 , לא.שלושהגרגירי ענבים הם פרט,  שני 1.4

 , לא.שלושהשיבולים הם לקט.  שני 1.5

 .לבעל הבית, ארבעה. (לקט, שכחה או פרט) לעניים פריטים שלושהבדוגמאות לעיל,  בית שמאי: 2

 
 שכח עומר גדול אינו שכחה :משנה ו

 .ינֹו ִׁשְכָחהאֵ  ,ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ָסאַתִים ּוְׁשָכחוֹ  ָהעֶמר

 ,ְׁשֵני ֳעָמִרים ּוָבֶהם ָסאַתִים

 .ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ְלַבַעל ַהַּבִית

 .ָלֲעִנִּייםַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

 ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: ְוִכי ֵמרב ָהֳעָמִרים יִֻּפי ּכַח ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, אֹו הּוַרע ּכחֹו?

 ָאְמרּו לֹו: יִֻּפי ּכחֹו.

 ָאַמר ָלֶהם:

 ֶׁשהּוא עֶמר ֶאָחד ּובֹו ָסאַתִים ּוְׁשָכחֹו, ֵאינֹו ִׁשְכָחה, ִּבְזַמןּוָמה ִאם 

 ְׁשֵני ֳעָמִרים ּוָבֶהם ָסאַתִים, ֵאינֹו ִדין ֶׁשּלא ְיהּו ִׁשְכָחה?

 ָאְמרּו לֹו:

 ֵהן ִּכְכִריכֹות? ָאַמְרָּת ְּבעֶמר ֶאָחד ֶׁשהּוא ְּכָגִדיׁש, ּתאַמר ִּבְׁשֵני ֳעָמִרים ׁשֶ  ִאם ,לא

 שכח עומר שגודלו סאתיים ומעלה אינו שכחה. 1

 תיים:אעומרים ששניהם יחד ס שנישכח  2

 שייך לבעל הבית. רבן גמליאל (ואין הלכה כמותו): 2.1

 .שכחה חכמים: 2.2

 דיון בין רבן גמליאל וחכמים בדין הנ"ל: 3

 ?האם ריבוי עומרים שנשכחו הוא לטובת בעל הבית או לרעתו  רבן גמליאל: 3.1

 .)עומרים אינה שכחה 3שהרי אם שכח (לטובתו,  חכמים: 3.2

 רבן גמליאל: 3.3

 צריך להיות כמו עומר אחד של סאתיים., עומרים של סאה 2אם כן, אם שכח 

 חכמים: 3.4

 לו דין שכחה. ולכן איןעומר אחד של סאתיים נחשב כגדיש,  3.4.1

 .להם דין של שכחה ולכן יששני עומרים של סאה נחשבים כשני עומרים קטנים,  3.4.2
 

 שכח קמה שיש בה סאתיים :משנה ז

 .ֵאיָנּה ִׁשְכָחה ,ם, ּוְׁשָכָחּהֶׁשֶּיׁש ָּבּה ָסאַתיִ  ָקָמה

 ֵאין ָּבּה ָסאַתִים, ֲאָבל ִהיא ְראּוָיה ַלֲעׁשֹות ָסאַתִים,

 ְּכִאּלּו ִהיא ֲעָנָוה ֶׁשל ְשעֹוִרים. אֹוָתּהרֹוִאין  ,ֲאִפּלּו ִהיא ֶׁשל טַפח

 .חת קמה משכחת עומר)(לומדים שכ אינה שכחה 1

 :(בשנה כתיקונה) לעשות סאתייםהיא סאתיים, אך ראויה כעת אם אין בה  2
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 אינה שכחה.  2.1

 , רואים אותם כאילו הם מלאים כמו של שעורים.כגרגירי טופח אפילו אם גרעיניה צנומים 2.2
 

 נשכחו.שהנמצאים ליד קמה או עומר  ,נשכחושלא או עומר קמה  :משנה ח

 .ֶאת ָהעֶמר ְוֶאת ַהָּקָמה ֶלתַמּצֶ  ַהָּקָמה

 ָהעֶמר ֵאינֹו ַמִּציל לא ֶאת ָהעֶמר ְולא ֶאת ַהָּקָמה.

 ֶׁשֵאיָנּה ִׁשְכָחה, ֲאִפּלּו ֶקַלח ֶאָחד. ָּכלֵאיזֹו ִהיא ָקָמה ֶׁשִהיא ַמֶּצֶלת ֶאת ָהעֶמר? 

 .מצלת את העומר או הקמה הסמוכים לה, ולא יחשבו לשכחה אפילו אם שכחם ,שכחהנשלא קמה  1

 אינו מציל את הקמה או את העומר הסמוכים לו שכן שכחם. ,העומר שלא שכחו 2

 .נשכחשלא ים שיבולקנה אחד של לפחות  אם יש בה ,שנשכחו קמה תוכל להציל עומר או קמה כלל: 3
 

 שכחהכמקרים שלמרות ששכח סאתיים זה יחשב  :משנה ט

 ְּתבּוָאה ֲעקּוָרה ּוְסָאה ֶׁשֵאיָנּה ֲעקּוָרה, ְסָאה

 ֵכן ָּבִאיָלן,וְ 

 ,ְוַהּׁשּום ְוַהְּבָצִלים

 ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין ְלָסאַתִים, ֶאָּלא ֶׁשל ֲעִנִּיים ֵהם.

 :אֹוֵמרַרִּבי יֹוֵסי 

 ִאם ָּבאת ְרׁשּות ֶהָעִני ָּבֶאְמַצע, ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין,

 ְוִאם ָלאו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין.

 במקרים הבאים: 1

 ינה קצורה הסמוכות זו לזו.שכח סאה קצורה וסאה שא •

 שכח סאה פרות קצורים וסאה פרות שאינם קצורים הסמוכים זה לזה. •

 כנ"ל לגבי שום ובצלים. •

 אינם מצטרפים לסאתיים אלא הם של עניים. תנא קמא: 1.1

 (ואין הלכה כמותו): רבי יוסי 1.2

 אם בין שתי הסאים יש דבר השייך לעני (כגון לקט), הן אינן מצטרפות לסאתיים. 1.2.1

 בין שתי הסאים אין דבר השייך לעני, הן מצטרפות לסאתיים. אם 1.2.2
 

 תםגידולי שדה שלא נועדו לאכילת אדם או שלא הגיעו לגמר מלאכדין  :משנה י

 ֶׁשִּנְּתָנה ְלַׁשַחת אֹו ַלֲאֻלָּמה, ְּתבּוָאה

 ,ְוֵכן ַּבֲאֻגֵּדי ַהּׁשּום

 .ֵאין ָלֶהן ִׁשְכָחה ,ַוֲאֻגּדֹות ַהּׁשּום ְוַהְּבָצִלים

 

 .ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵאין ָלֶהם ִׁשְכָחה ,ְוַהְּבָצִלים ְוַהּׁשּוםְוכל ַהְּטמּוִנים ָּבָאֶרץ, ְּכגֹון ַהּלּוף 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵיׁש ָלֶהם ִׁשְכָחה.
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 אין בה דין שכחה. ,(לאלומה) , או לאגוד בשיבוליה עומרים אחריםבהמות תתבואה שנקצרה לאכיל 1

 שמטרתה לאגוד בשומים שלה שומים אחרים אין לה דין שכחה.ערוגת שום  2

 אגודות קטנות של שומים ובצלים שהעימור שלהם אינו גמר מלאכתם אין להם דין שכחה. 3
 ירקות שהחלקים הנאכלים בהם טמונים באדמה: כותרת נוספת:

 אין להם דין שכחה. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1

 יש להם דין שכחה. חכמים: 2
 

 דין קוצר בלילה או עוור שקוצר :נה יאמש

 .ְכָחהֵיׁש ָלֶהם ִׁש  ,ַּבַּלְיָלה, ְוַהְמַעֵּמר, ְוַהּסּוָמא ַהּקֹוֵצר

 ַהַּגס, ֵאין לֹו ִׁשְכָחה. ִמְתַּכֵּון ִלּטֹול ֶאת ַהַּגס ְוִאם ָהָיה

 

 ׁש לֹו ִׁשְכָחה.יֶ ,ַעל ְמָנת ַמה ֶּׁשֲאִני ׁשֹוֵכַח ֲאִני ֶאּטל קֹוֵצרִאם ָאַמר: ֲהֵרי ֲאִני 

 יש להם דין שכחה. ,או מעמר או עוור שקוצר, בלילה או המעמרהקוצר  1

  לא בדקים ולא בגסים. ,כחהש קצר בלילה במחשבה ללקט תחילה שיבולים גסים ואח"כ דקים, אין 2
         וזה שכחה. אם בעל השדה התנה שכל מה שישכח יטול אח"כ, תנאו בטל ותרת נוספת:כ
 

  פרק ז:

דין שכחה בעריס   , דין פרט ועוללות ודין נטע רבעי,דין שכחה בעצי זית :שאים העיקריים בפרקהנו

 וברוגלית

 

 :מושגים

עליון של השדרה, נקרא שדרה. בחלק ה ענבים השרביט האמצעי של אשכול :מבנה אשכול ענבים

טנים, המונחים זה על גב זה. בחלק התחתון של האשכול, מחוברים אשכולות ק

 ים גרגירי הענבים ישירות לשדרה.מחובר

בראש השדרה נקרא  םהמבנה של האשכולות הקטנים המחוברי  :כתף

 כתף.

כאשר תלויים הרבה גרגירים בחלק התחתון של השדרה, הם  :נטף

 נראים כנוטפים וחלק זה באשכול נקרא נטף.

 האשכולות הקטנים המחוברים בכתף לשדרה של האשכול :פסיגים

 ים המודלית על גבי עמודים היוצרים יחד סוכת גפנים.שורת גפנ   :עריס

 גפן שטוחה על גבי הקרקע.   :רוגלית

 

 דין שכחה בעצי זית (וכן באילנות אחרים) משנה א:

 ֵאינֹו ִׁשְכָחה. ,ְּכַזִית ַהְנטֹוָפה ְּבָׁשָעתֹו, ּוְׁשָכחוֹ  )◌ֲּאִפּלו(ַזִית ֶׁשֶּיׁש לֹו ֵׁשם ַּבָּׂשֶדה,  ָּכל

 .מֹו ּוְבַמֲעָשיו ּוִבְמקֹומוֹ ִרים ֲאמּוִרים? ִּבְׁש ַּבֶּמה ְּדבָ 

 .ָיה ִׁשְפכֹוִני אֹו ֵּביָׁשִניֶׁשהָ  ,ִּבְׁשמוֹ 

 .ֶׁשהּוא עֹוֶשה ַהְרֵּבה ,ֲעָשיוְּבמַ 
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 ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְּבַצד ַהַּגת אֹו ְּבַצד ַהִּפְרָצה. ,ִּבְמקֹומוֹ 

 ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהֵּזיִתים

 ה ֵאיָנן ִׁשְכָחה.ׁשָ ִׁשְכָחה ּוְׁשל ְׁשַנִים

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵאין ִׁשְכָחה ַלֵּזיִתים.

 או סגולות מיוחדות, אין לא דין שכחה. ית יש שם מיוחדזעץ אם ל 1

 או מקום מיוחד. כגון: ,או תוצרת מיוחדת ,שיש לו כינוי מסוים דברים אמורים ?במה  2

 .שפכוני או בישניששמו הוא  2.1

 .)"במעשיו"ו (בכמות פרותימפורסם  הואאם  2.2

 .)"עומד בצד הגת או בצד הפרצה"אם הוא מפורסם בציון מקומו ( 2.3

 שאינם מפורסמים: עצי זית רגילים (וכן לגבי כל אילן)לגבי  3

 .שלושה אילנות ומעלה אינם שכחהמ, הם שכחה ,אילן אחד או שנייםפרות מ שכח תנא קמא: 3.1

 לעצי זית אין שכחה כלל. יוסי: רבי 3.2
 

 שכחה בעצי זית.המשך דיני  :משנה ב

 ,ׁש ׁשּורֹות ֶׁשל ְׁשֵני ַמְלְּבִנים, ּוְׁשָכחוֹ ֶׁשִּנְמָצא עֹוֵמד ֵּבין ָׁשל ַזִית

 ֵאינֹו ִׁשְכָחה.

 ?ֲאמּוִריםַזִית ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ָסאַתִים ּוְׁשָכחֹו ֵאינֹו ִׁשְכָחה. ַּבֶּמה ְּדָבִרים 

 .ִּבְזַמן ֶׁשּלא ִהְתִחיל ּבוֹ 

 ֶיׁש לֹו ִׁשְכָחה. ,, ֲאִפּלּו ְּכַזִית ַהְּנטֹוָפה ְּבָׁשָעתֹו, ּוְׁשָכחוֹ ֲאָבל ִאם ִהְתִחיל ּבוֹ 

 לֹו ְּבראׁשֹו. ֶיׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֶּיׁש לֹו ַּתְחָּתיו, 

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ִמֶּׁשֵּתֵל� ַהַּמֲחֵבא.

 ,של גידולי שדה ערוגה ובין כל שתי שורות יששורות של זיתים  3עץ זית הנמצא במרכז  1

 .(שמקומו הוא סימונו) אינו שכחה 

 ת שיש בו סאתיים של זיתים ושכחו:זיעץ  2

 אם לא החל בו את המסיק, אינו שכחה. 2.1

 הוא שכחה.אפילו אם לעץ יש לו שם מיוחד, אם החל בו את המסיק,  2.2

 :בראש האילןזיתים שנשכחו  3

 הזיתים בראש האילן אינם שכחה. ,כל זמן שיש זיתים תחת האילן תנא קמא: 3.1

 ., הזיתים למעלה הם שכחהעל הבית לקח כבר את המקל שחובטים את העץאם ב מאיר: ביר 3.2
 

 דיני פרט :משנה ג

 ַהּנֹוֵּׁשר ְּבָׁשַעת ַהְּבִציָרה. ֶּפֶרט? ֵאיֶזהּו

 ָהָיה ּבֹוֵצר,

 .ַהַּבִיתַעל ֲהֵרי הּוא ֶׁשל ּבַ  ,ָעַקץ ֶאת ָהֶאְׁשּכֹול, ֻהְסַּב� ֶּבָעִלים, ָנַפל ִמָּידֹו ָלָאֶרץ ְוִנְפַרט

 ַהַּמִּניַח ֶאת ַהַּכְלָּכָלה ַּתַחת ַהֶּגֶפן ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ּבֹוֵצר,
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 .םֲהֵרי ֶזה ּגֹוֵזל ֶאת ָהֲעִנִּיי

 עֹוִלים". ְּגבּולַּתֵּסג -"ַאל :) ַעל ֶזה ֶנֱאַמר (משלי כב, כח

 איזהו פרט ? גרגר אחד או שניים של ענבים הנושרים בשעת הבציר. 1

 ,צירהבשעת הבאם  2

 ונפרדו גרגיריו, אין זה פרט. והאשכול נפל מידו או שהסתבך בעלים ,חתך את האשכול בעוקצו 

 ל תחת העץ כדי שיפלו לתוכו הגרגירים:סמי שמניח את ה 3

 הגרגירים נחשבים לפרט.הוא נחשב כגוזל את העניים, כיוון ש 3.1

 .ל תסג גבול עולים"אעליו נאמר " 3.2

 
 דיני עוללת משנה ד:

 עֹוֶלֶלת? ֵאיזֹוִהי

 ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה לא ָּכֵתף ְולא ָנֵטף.

 ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית. ,ִאם ֶיׁש ָלּה ָּכֵתף אֹו ָנֵטף

 ָלֲעִנִּיים. ,ִאם ָסֵפק

 ,עֹוֶלֶלת ֶׁשְּבַאְרּכּוָּבה

 .א ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִיתִנְקֶרֶצת ִעם ָהֶאְׁשּכֹול, ֲהֵרי ִהי ִאם

 ים.ְוִאם ָלאו, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשל ֲעִנּיִ 

 ,ַּגְרֵּגר ְיִחיִדי

 .י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֶאְׁשּכֹולַרּבִ 

 : עֹוֶלֶלת.אֹוְמִריםַוֲחָכִמים 

 נטף. אין לוו )ראה מושגים( כתף עוללת הוא אשכול שאין לו 1

 אם יש לאשכול כתף או נטף, האשכול של בעל הבית. 2

 .יש ספק האם לעוללת יש כתף או נטף האשכול לענייםאם  3

 מחוברת לאשכול או ישירות לזמורה: תהעוללו כאשר יש ספק אם 4

 את האשכול גם העוללת נקצצת, היא של בעל הבית.קוצצים אם  4.1

 ם האשכול, היא של עניים.עאם אינה נתלשת  4.2

 :ף או נטףתכאשכול שהגרגרים שלו מחוברים ישירות לשדרה ואין לו  5

 דינו כאשכול ושייך לבעל הבית. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 5.1

 .תנחשב כעולל ם:חכמי 5.2
 

 ? שיש בהם מתנות עניים זמורות גם  דלל את הגפן לקצץהמהאם יכול בעל הבית  :משנה ה

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ,ן הּוא ֵמֵדל ְּבֶׁשל ֲעִנִּייםַּבְּגָפִנים, ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ֵמֵדל ְּבתֹו� ֶׁשּלֹו, ּכֵ  ַהֵּמֵדל

 ְּבֶׁשל ֲעִנִּיים. ַרַּׁשאיַרַּׁשאי, ְוֵאינֹו  ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ְּבֶׁשּלֹו הּוא

 עוללות.בהם יש שזמורות גם  יכול הוא לדלל,  יהודה: רבי 1

 אינו רשאי. :)(ואין הלכה כמותומאיר  רבי 2
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 דין נטע רבעי :משנה ו

 ,ְרָבִעי ֶּכֶרם

 .לֹו ֹחֶמׁש, ְוֵאין לֹו ִּבעּור ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ֵאין

 ֹוְמִרים: ֶיׁש לֹו.ּוֵבית ִהֵּלל א

 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים:

 ְוָהֲעִנִּיים ּפֹוִדין ְלַעְצָמם; ,עֹוֵללֹותֶיׁש לֹו ֶּפֶרט ְוֶיׁש לֹו 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֻּכּלֹו ַלַּגת.

 דיני חומש ובעור בנטע רבעי: 1

 בית שמאי: 1.1

ין בעור (בשנה הרביעית ד עליוחייב בחומש (לא כמעשר שני), ולא חל הפודה נטע רבעי אינו  1.1.1

 ובשנה השביעית).

 דין בעור.יש לו בית הלל: יש לו דין חומש ו 1.1.2

 דיני פרט ועוללות בכרם רבעי: 2

 בית שמאי: 2.1

 .(ממון בעלים הוא) דין פרט ועוללות כמו בשנה רגילה לכרם רבעי יש 2.1.1

 ירושלים.ומעלים דמיהם לבעצמם, פודים  ,הפרט והעוללות שהעניים לוקטים 2.1.2

 .(הוא כמו מעשר שני) ן מתנות עניים בנטע רבעיאי בית הלל: 2.2
 

 דין כרם שכולו עוללות :משנה ז

 ,ֶׁשֻּכּלֹו עֹוֵללֹות ֶּכֶרם

 .ֹוֵמר: ְלַבַעל ַהַּבִיתַרִּבי ֱאִליֶעֶזר א

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ָלֲעִנִּיים.

 ם ֵאין ָּבִציר, ִמַּנִין עֹוֵללֹות?אִ  ,ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: "ִּכי ִתְבצר... לא ְתעֹוֵלל" (דברים כד, כא)

 ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא:

 ֲאִפּלּו ֻּכּלֹו עֹוֵללֹות. ,"ְוַכְרְמ� לא ְתעֹוֵלל" (ויקרא יט, י)

 ֶנֱאַמר: "ִּכי ִתְבצר... לא ְתעֹוֵלל"? ֵאין ָלֲעִנִּיים ָּבעֹוֵללֹות קֶדם ַהָּבִציר. ָלָּמהִאם ֵּכן 

 ית.כולו לבעל הב רבי אליעזר: 1

 כולו לעניים. רבי עקיבא: 2

 .מהפסוק (רק אם יש בציר יש עוללות) רבי אליעזר מביא ראיה לדבריו 3

 .לומד אחרת את הפסוקרבי עקיבא  4
 

 הוקדששבכרם דין עוללות  :משנה ח

 ,ַּכְרמוֹ  ַהַּמְקִּדיׁש

 ֵאין ָהעֹוֵללֹות ָלֲעִנִּיים. ,ַעד ֶׁשּלא נֹוְדעּו ּבֹו ָהעֹוֵללֹות
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 ָהעֹוֵללֹות ָלֲעִנִּיים. ,עּו ּבֹו ָהעֹוֵללֹותִמֶּׁשּנֹודְ 

 ִּגּדּוִלין ַלֶהְקֵּדׁש. ְשַכרַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִיְּתנּו 

 

 ֵאיזֹו ִהיא ִׁשְכָחה ֶּבָעִריס?

 .ִלְפׁשֹוט ֶאת ָידֹו ְוִלְּטָלּהָּכל ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 

 ּוָברְגִלּיֹות? ִמֶּׁשַּיֲעבֹור ֵהיֶמָּנה.

 , אין העוללות של העניים.בין העוללות ובין האשכולותשניתן להבחין  םדאם הכרם הוקדש קו 1

 אם הכרם הוקדש לאחר שהובחנו בו העוללות, העוללות של העניים. 2

 כאשר העוללות של העניים הם צריכים לשלם להקדש את הוצאות הגידול שלהם. רבי יוסי: 3
 (ראה מושגים) דין שכחה בעריס וברוגלית כותרת נוספת:

 , האשכול שכחה.לפשוט ידו אחורה ולקחת את האשכול אינו יכולבעל הבית אם  :בעריס 1.1

 אשכול הוא שכחה מיד כשעברו אותו בשעת הבציר.ה ברוגלית: 1.2
 

 פרק ח

נאמנותם של עניים על מתנות עניים ועל מעשר זמן סיום מתנות עניים,  :הנושאים העיקריים בפרק

מעשר עני המחולק בגורן , דין עני, ונאמנותו של לוי על מעשר ראשון

 .(ראה מושגים) ודין תמחוי וקופה

 

 מושגים:

זיתים בודדים הנשארים בראש האילן לאחר המסיק. זיתים אלה הם מתנות עניים והעניים  :יקוףנזיתי 

 חובטים באילן כדי להפילם לארץ.

עה ימים. למזונות לשב להם מוסד צדקה שממנו היו נותנים לעניי העיר סכום כסף שיספיק :קופה

 הצבור היה נדרש לתרום כל שבוע כסף לטובת קופת צדקה.

מוסד צדקה שהיו מחלקים בו כל יום מזון עבור אותו היום. שימש בעיקר לעניים אורחים  :תמחוי

 העוברים ממקום למקום.

 ארוחות 4פונדיונים שבהם אפשר לקנות  2אסרות הם  4איסר הוא חצי פונדיון.  :ארבע אסרות

 .)ים לו ושתיים לאשתו(שתי לשבת

 

 והנשאר בשדה יש לו דין הפקר ? ,מתי הוא זמן סיום מתנות עניים משנה א:

 ָּכל ָאָדם ֻמָּתִרין ְּבֶלֶקט? ִמֶּׁשֵּיְלכּו ַהָּנמֹוׁשֹות. ֵמֵאיָמַתי

 ְּבֶפֶרט ּוָבעֹוֵללֹות? ִמֶּׁשֵּיְלכּו ָהֲעִנִּיים ַּבֶּכֶרם ְוָיבאּו.

 .ְׁשִנָּיהד ְרִביָעה ּוְבֵזיִתים? ִמֶּׁשֵּתרֵ 

 ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ַוֲהלא ֵיׁש ֶׁשֵאיָנם מֹוְסִקין ֶאת ֵזיֵתיֶהם, ֶאָּלא ְלַאַחר ְרִביָעה ְׁשִנָּיה?

 ְּבַאְרָּבָעה ִאָּסרֹות. ֵמִביאֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ֶהָעִני יֹוֵצא, ְולא ְיֵהא 

 .נים והחלשים)משילכו הנמושות (העניים הזק סיום לקט שכחה ופאה: 1

 פעמים (לקטו והלכו, וחזרו ולקטו). 2סיום פרט ועוללות: לאחר שלקטו העניים  2
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 סיום מתנות עניים בזיתים: 3

 ).ההשניי(עונת הגשמים  ההשניילאחר סיום הגשם של הרביעה  תנא קמא: 3.1

 ה כמותו):כ(ואין הלרבי יהודה  3.2

 יש בעלי בתים שרק מתחילים את המסיק אחרי הרביעה השנייה. 3.2.1

 .(ראה מושגים)אסרות  4אינו מצליח לאסוף כשיעור יוצא ללקוט וכאשר העני הוא סיום  3.2.2
 

 נאמנותם של עניים על מתנות עניים ועל מעשר עני, ונאמנותו של לוי על מעשר ראשון :משנה ב

 ַעל ַהֶּלֶקט, ְוַעל ַהִּׁשְכָחה, ְוַעל ַהֵּפָאה ְּבָׁשָעָתן, ֶנֱאָמִנים

 ָכל ְׁשָנתֹו.ְוַעל ַמֲעַשר ָעִני ּבְ 

 ּוֶבן ֵלִוי ֶנֱאָמן ְלעֹוָלם.

 ֶׁשְּבֵני ָאָדם נֹוֲהִגין ֵּכן. ָּדָברְוֵאיָנן ֶנֱאָמִנין ֶאָּלא ַעל 

 עמי הארץ:עניים  1

 , רק בעונת הקציר.לקט, שכחה או פאה לומר שהפירות שברשותם הםנאמנים  1.1

 בשנים שנוהג מעשר עני (שלישית ושישית). לגבי מעשר עני נאמנים 1.2

 שהפרות שבידו הם מעשר ראשון, והפריש מהם תרומת מעשר. וי עם הארץ, נאמן תמידל 2

 .עניים עמי הארץ נאמנים בכל המקרים דלעיל, רק אם האוכל שבידם הוא כזה שמקובל לתת לעניים 3
 

 מר שהאוכל שבידם מתנות עניים הוא ?ומתי עניים נאמנים ל משנה ג':

 ֱאָמִנין ַעל ַהֶּקַמח, ְולא ַעל ַהַּפת.ַעל ַהִחִּטים, ְוֵאין נֶ  ֶנֱאָמִנין

 ֶנֱאָמִנין ַעל ַהְּׂשעֹוָרה ֶׁשל אֶרז, ְוֵאין ֶנֱאָמִנין ָעָליו ֵּבין ַחי ֵּבין ְמֻבָּׁשל.

 ַעל ַהּפֹול, ְוֵאין ֶנֱאָמִנין ַעל ַהְּגִריִסין, לא ַחִּיים ְולא ְמֻבָּׁשִלין. ֶנֱאָמִנין

 , לֹוַמר ֶׁשל ֵזיֵתי ִנּקּוף הּוא.ָעָליול ַמֲעַשר ָעִני הּוא, ְוֵאין ֶנֱאָמִנין ֶנֱאָמִנין ַעל ַהֶּׁשֶמן, לֹוַמר ׁשֶ 

 .(אין נוהגים לתת קמח או פת) ועל קמח ופת אינם נאמנים ,נאמנים יםעל חיט 1

 .אם הוא מבושלבין חי ובין  לאחר שנידושוגרעיני אורז על  נאמנים ולא שיבולי אורזעל  2

 .נאמנים, בין אם הוא חי ובין אם הוא מבושל טחון לא על פול שלם נאמנים ועל פול 3

 .נקוףמזיתי  ת השמןשעשו אנאמנים לומר  לאו ,על שמן שניתן להם כמעשר עני 4
 

 שבידם נאמנותם של עניים עמי הארץ לגבי ירק של מעשר עניהמשך  :משנה ד

 ָרק ַחי,ַעל ַהּיָ  ֶנֱאָמִנים

 ִאם ֵּכן ָהָיה לֹו ָּדָבר ֻמָעט; ֶׁשֵּכן ֶּדֶר� ַּבַעל ַהַּבִית ִלְהיֹות מֹוִציא ִמְּלָפסֹו. ְוֵאין ֶנֱאָמִנים ַעל ַהְמֻבָּׁשל, ֶאָּלא

 .ענימר שהוא מעשר וירק חי (לא מבושל) נאמנים לב 1

 ירק מבושל, נאמנים רק על כמות קטנה.ב 2
 

 הכמות המינימלית של מעשר עני שאדם צריך לתת בגורן לעניים משנה ה:

 ָלֲעִנִּיים ַּבּגֶרן ֵמֲחִצי ַקב ִחִּטים ְוַקב ְשעֹוִרים. ּפֹוֲחִתין ֵאין



 מסכת פאה 
 מעוצבת בידי זאב לבנוני

 

 31מתוך  29עמוד 

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֲחִצי ַקב.

 .ַקב ָוֵחִצי ֻּכְּסִמין

 ְוַקב ְּגרֹוְגרֹות, אֹו ָמֶנה ְּדֵבָלה.

 ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְּפָרס. ַרִּבי

 ֲחִצי לֹוג ַיִין;

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְרִביִעית.

 ן;ְרִביִעית ֶׁשמֶ 

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְׁשִמיִנית.

 ַאָּבא ָׁשאּול: ְּכֵדי ֶׁשִּיְמְּכֵרם ְוִיַּקח ָּבֶהם ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסעּודֹות. ָאַמר ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהֵּפרֹות

 חצי קב. חיטים: 1

 שעורים: 2

 קב שלם. תנא קמא:  2.1

 חצי קב. רבי מאיר: 2.2

 קב וחצי. כוסמין: 3

 קב שלם. :(תאנים יבשות) גרוגרות 4

 דבלה של תאנים: 5

 משקל מאה דינר. תנא קמא: 5.1

 משקל חמישים דינר. רבי עקיבא: 5.2

 יין: 6

 חצי לוג. תנא קמא: 6.1

 רביעית הלוג. רבי עקיבא: 6.2

 שמן: 7

 רביעית הלוג. תנא קמא: 7.1

 שמינית הלוג. רבי עקיבא: 7.2

 כמות כזו שאם תמחר יוכל לקנות בכסף זה מזון שתי סעודות. שאר פרות: 8
 

 מעשר עני בגורן המשך דיני חלוקת משנה ו:

 זֹו ֲאמּוָרה ַּבּכֲהִנים, ּוַבְלִוִּים ּוַבִּיְשְרֵאִלים. ִמָּדה

 נֹוֵטל ֶמֱחָצה ְונֹוֵתן ֶמֱחָצה. ,ָהָיה ַמִּציל

 .ֵּביֵניֶהםנֹוֵתן ִלְפֵניֶהם, ְוֵהן ְמַחְּלִקין  ,ָהָיה לֹו ָּדָבר ֻמָעט

 לוי או ישראל. כהן, אוהוא המידות האמורות במשנה הקודמת הן גם אם המחלק  1

 אם המחלק רוצה להשאיר מעשר עני לקרוביו, נוטל מחצית לקרוביו ומחצית מחלק לעניים. 2

 אם כמות המעשר אינה מספקת לעניים הנמצאים לפניו, מניח את המעשר, והם מחלקים ביניהם. 3
 

 דיני תמחוי וקופה משנה ז:
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 .ָּכר ְּבפּוְנְדיֹון ֵמַאְרַּבע ְסִאין ְּבֶסַלעּפֹוֲחִתין ֶלָעִני ָהעֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ִמּכִ  ֵאין

 נֹוְתִנין לֹו ַּפְרָנַסת ִליָנה. ,ָלן

 ׁש ְסעּודֹות.ָׁשלנֹוְתִנין לֹו ְמזֹון  ,ָׁשַבת

 .לא ִיּטל ִמן ַהַּתְמחּוי ,ּודֹותִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסע

 ָּפה.לא ִיּטל ִמן ַהּקֻ  ,ְמזֹון ַאְרַּבע ֶעְשֵרה ְסעּודֹות

 ָׁשה.וּוִמְתַחֶּלֶקת ִּבְׁשל ִּבְׁשַנִיםְוַהֻּקָּפה ִנְגֵּבית 

סאין נמכרים  4, כאשר לחם הנקנית בפונדיון רמכיכאין פוחתים לעני העובר ממקום למקום פחות  1

 .סעודות) 2. (מזון בסלע

 בעיר יש לספק לו מיטה, כרים וכסתות.ללון עני הנשאר  2

 סעודות. 3לו מזון כדי יש לתת  ,עני הנשאר בשבת בעיר 3

 .(ראה מושגים) מזון מהתמחוי חייקסעודות לא  2מי שיש לו מזון כדי  4

 .(ראה מושגים) מהקופהמזון  חייקסעודות לא  14מי שיש לו מזון כדי  5

 , נעשית בשלושה.מהקופה חלוקת כסף , אנשים גביית הכסף עבור הקופה, נעשית בשני 6
 

 וצדקה ? למי מותר לקחת מתנות עניים משנה ח:

 ֶׁשֶּיׁש לֹו ָמאַתִים זּוז, לא ִיּטל ֶלֶקט, ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ּוַמֲעַשר ָעִני. ִמי

 .ִיּטלֲהֵרי ֶזה  ,ָהיּו לֹו ָמאַתִים ָחֵסר ִּדיָנר, ֲאִפּלּו ֶאֶלף נֹוְתִנין לֹו ְּכַאַחת

 ל.ָהיּו ְמֻמְׁשָּכִנין ְלַבַעל חֹובֹו אֹו ִלְכֻתַּבת ִאְׁשּתֹו, ֲהֵרי ֶזה ִיּט

 ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו ִלְמּכֹור ֶאת ֵּביתֹו ְוֶאת ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁשֹו.

 .ומעשר עני לקט, שכחה ופאהדינר לא זכאי ליטול  200מי שיש לו  1

 יכול לקבל.אנשים נותנים לו דינר בבת אחת  1000אפילו , 200 -שחסר לו אפילו דינר אחד למי  2

 יכול ליטול מתנות עניים וצדקה.לכתובה, או משועבדים לבעל חוב דינר  200אם ה  3

 .לקט שכחה ופאהאין מונעים ממנו  דינר אולם יש לו כלים נאים 200מי שאין לו  4
 

 רווחים אסור לו לקחת מהצדקה בהםועושה דינר),  50זוז ( 50מי שיש לו  משנה ט:

 ה לא ִיּטל.ֲהֵרי זֶ  ,ֶׁשֶּיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים זּוז, ְוהּוא נֹוֵשא ְונֹוֵתן ָּבֶהם ִמי

 

 ַלְּבִרּיֹות. ֶׁשִּיְצָטֵר�ֵאינֹו ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ַעד  ,ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָצִרי� ִלּטֹול ְונֹוֵטל

 ,ְוָכל ִמי ֶׁשָּצִרי� ִלּטֹול ְוֵאינֹו נֹוֵטל

 .ְּיַפְרֵנס ֲאֵחִרים ִמֶּׁשּלוֹ ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִּזְקָנה ַעד ׁשֶ 

 "ָּברּו� ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו". :)זיז,  מיהר (ירְוָעָליו ַהָּכתּוב אֹומֵ 

 ְוֵכן ַּדָּין ֶׁשָּדן ִּדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.

 ,ַעְצמֹו ְּכַאַחד ֵמֶהם ְועֹוֶשהְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו לא ִחֵּגר, ְולא סּוָמא, ְולא ִּפֵּסַח, 

 ִּתְרּדף". ק"ֶצֶדק ֶצדֶ  :יֶה ְּכַאַחד ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים טז, כ)ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִּזְקָנה ַעד ֶׁשִּיהְ 

 ,ּוַמֶּטה ֶאת ַהִּדין ׁשַחדְוָכל ַּדָּין ֶׁשּלֹוֵקַח 
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ים" "ְוׁשַחד לא ִתָּקח, ִּכי ַהּׁשַחד ְיַעֵּור ִּפְקחִ  :ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִּזְקָנה ַעד ֶׁשֵעיָניו ֵּכהֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג, ח)

 ְוגֹו'.

 דברי מוסר לסיום המסכת: כותרת נוספת:

 מי שאינו צריך לקחת צדקה ולוקח, אינו נפטר מהעולם הזה עד שיזדקק לבריות. 1

 :מי שזקוק לצדקה ואינו נוטל 2

 .משלו סופו שיפרנס אחרים  2.1

 ועליו הכתוב אומר: "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו". 2.2

 : "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו".נאמר עליוגם  ,דיין הדן דין אמת לאמיתו 3

 אדם העושה עצמו בעל מום, למרות שאינו כזה, אינו מת עד שיהיה בעל מום. 4

 אינו מת עד שמאבד את מאור עיניו. ,דיין הלוקח שוחד ומטה את הדין 5
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