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 נושאים עיקריים במסכת:

נחשבים ראויים למאכל,  הגדרת  פירותכללים בסיסיים לחיוב במעשרות, הגדרת הזמן שה פרק א:

 .זמן "גמר מלאכה"

גמר מלאכה בפירות שמוליכים כיצד לנהוג בפירות שעם הארץ מציע לאחרים לאכול, מהי  פרק ב:

חיוב  ןהפרשת תרומה קודם גמר מלאכה, דיני מקח בפירות לעניי ממקום למקום.

 .במעשרות, פועל האוכל פירות שעובד בהם לעניין הפרשת מעשרות

, בעל הבית פירותדין מעביר תאנים למוקצה דרך חצירו, דיני מעשר לפועלים שאוכלים מ פרק ג:

ב לעשר, מקומות הקובעים למעשר, תאנה שעיקרה במקום אחד מתי חיי  פירותהמוצא 

 .ונופה במקום אחר

גמר , דיני מעשרות ליין בגת, דיני מעשרות לזיתים בבית הבדדברים הקובעים למעשר,  פרק ד:

 .דין מעשרות בסוגי צמחים שנוהגים לאכלם, מלאכה  בשעורים ובשיבולים

דין מעשרות בירקות שהעבירו שעקרו אותם,  דיני מעשרות מפרי שנמצא על שתילים פרק ה:

הפרשת , לעם הארץ פירותאו שאריות של  פירותדין מכירת , אותם ממקום  למקום

 .נמלים , דין גרעיני תבואה שנמצאו בחורימעשרות מתמד
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 פרק א'

נחשבים ראויים  פירותכללים בסיסיים לחיוב במעשרות, הגדרת הזמן שה בפרק: םהעיקרייהנושאים 

 .בירקות ופירות , הגדרת זמן "גמר מלאכה"למאכל

 

 מושגים

לאחר שהפרי ראוי למאכל עדין עושים בו לפעמים מלאכות מסוימות. לכל פרי או  גמר מלאכה:

 וירק מוגדר שלב של "גמר מלאכה". לתבואה, גמר מלאכה הוא מירוח הכרי, דהיינ

ר שהפרי ראוי הבאת התבואה לגורן, עשיית ערימה מהתבואה והחלקת הערימה. לאח

 ,למאכל עד לשלב של גמר מלאכה, אפשר להמשיך לאכול אותו אכילת ארעי בלבד

ללא הפרשת מעשרות. לאחר שנגמרה מלאכתו גם אכילת ארעי אי אפשר לאכול 

 ממנו לפני הפרשת מעשרות.

לגורן ומירוח הכרי, והוא  התבואה השלב של גמר מלאכה לגבי תבואה הוא הבאה גורן למעשרות:

והירקות כדי לציין את גמר  פירותנה במשנה "גורן". מושג זה מושאל גם לשאר המכו

 המלאכה שלהם.

 מקום עשיית השמן מהזיתים. בבית הבד ישנם מספר כלי משנה: בית בד:

 גומה שהשמן יורד לתוכה מבית הבד. :עוקה 

 סל נצרים שעוצרים בו את שארית השמן מפסולת הזיתים. :עקל 

 ת את הזיתים בבית הבד.האבן הכותש :ממל 

 נסרים או קורות שהזיתים נעצרים עליהם. :פצים 

 קערה גדולה מלאה תבשיל. :תמחוי

 

 כללים לגבי גידולים שחייבים במעשרות משנה א:

 ָּכל ֶׁשהּוא ֹאֶכל, ְוִנְׁשָמר, ְוִגּדּוָליו ִמן ָהָאֶרץ, ַחָּיב ַּבַּמַעְׂשרֹות. :ְּכָלל ָאְמרּו ַּבַּמֲעְׂשרֹות

 :עֹוד ְּכָלל ַאֵחר ָאְמרּווְ 

 ָּכל ֶׁשְּתִחָּלתֹו ֹאֶכל ְוסֹופֹו ֹאֶכל, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ׁשֹוְמרֹו ְלהֹוִסיף ֹאֶכל, ַחָּיב ָקָטן ְוָגדֹול.

 .ַחָּיב ַעד ֶׁשֵּיָעֶׂשה ֹאֶכל ְוָכל ֶׁשֵאין ְּתִחָּלתֹו ֹאֶכל, ֲאָבל סֹופֹו ֹאֶכל, ֵאינוֹ 

 וגידולו בקרקע חייב במעשר. נו הפקר),(אי כל אוכל שנשמר כלל א': 1

 כלל ב': 2

 אם ישאירו אותו בקרקע הוא ימשיך לגדול,ו, דבר שראוי למאכל בתחילת גידולו 2.1

 .בין שהוא קטן ובין שהוא גדולחייב במעשרות 

 .כשיעשה ראוי למאכלדבר שראוי למאכל רק בסוף גידולו, חייב במעשרות רק  2.2
 

 (שראויים הם לאכילה)שונים  פירותלגבי הגדרת זמן החיוב במעשרות  :משנה ב

 ? ֵמֵאיָמַתי ַהֵּפרֹות ַחָּיבֹות ַּבַּמַעְׂשרֹות

 ִמֶּׁשַּיְבִחילּו. ,ַהְּתֵאיִנים

 ָהֲעָנִבים ְוָהֳאָבִׁשים, ִמֶּׁשִהְבִאיׁשּו.
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 ִמֶּׁשַּיְאִּדימּו. ,ְוָכל ָהֲאֻדִּמים ָהאֹוג ְוַהּתּוִתים, ִמֶּׁשַּיְאִּדימּו.

 , ִמֶּׁשִּיַּמּסּו.ָהִרּמֹוִנים

 ַהְּתָמִרים, ִמֶּׁשַּיִּטילּו ְׂשאֹור.

 ָהַאַפְרְסִקים, ִמֶּׁשַּיִּטילּו ִגיִדים.

 ָהֱאגֹוִזים, ִמֶּׁשַּיֲעׂשּו ְמגּוָרה.

 .ָהֱאגֹוִזים ְוַהְּׁשֵקִדים, ִמֶּׁשַּיֲעׂשּו ְקִלָּפה :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 תנא קמא: .1

 .לו")("יבחי התאנים משיתחילו להבשיל .1.1

 ."הבאישו")( ), כשהחרצנים יראו מחוץ לענב"אבשים"ענבים וענבי הבר ( .1.2

 האדומים משיאדימו. פירותהאוג והתותים משיאדימו. וכל ה .1.3

 הרימונים משיהיו רכים עד שאפשר למעוך אותם ביד. .1.4

 כמו שאור. חהתמרים, כשיתחילו לתפו .1.5

 האפרסקים, משיראה בקליפתם כעין גידים. .1.6

 אוכל מהקליפה העליונה ויראה כאילו מונח בקופסה.שייפרד הכהאגוזים,  .1.7

 ה הפנימית הדבוקה לאוכל.הקליפ תיוצרזים ושקדים לאחר שאגו .רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .2
 

 תלתן ותבואה.לגבי , ושונים פירותהמשך הגדרת זמן חיוב במעשרות לגבי  :משנה ג

 ֶהָחרּוִבין, ִמֶּׁשִּיָּנֵקדּו.

 ִמֶּׁשִּיָּנֵקדּו. ,ְוָכל ַהְּׁשחֹוִרים

 ִמֶּׁשִּיָּקֵרחּו. ְוָהֻעְזָרִדים, ,ְוַהָּפִריִׁשין ,ָהֲאָגִסים ְוַהְּקֻרְסטּוֵמִלין

 ְוָכל ַהְּלָבִנים ִמֶּׁשִּיָּקֵרחּו.

 ַהִּתְלָתן, ִמֶּׁשְּתַצֵמַח.

 .ַהְּתבּוָאה ְוַהֵּזיִתים, ִמֶּׁשַּיְכִניסּו ְׁשִליׁש

 רות.משיעשה בהם נקודות שחו ,החרובים .1

 משיעשה בהם נקודות שחורות. ,השחורים פירותכל ה .2

 נשרו השערות מעליהם.י, משוהתפוחים הקטנים והחבושים בר אגסי .3

 נשרו השערות מעליהם.ישכהלבנים,  פירותה .4

 ו, יצמחו שוב.עהתלתן, משעה שאם יתלשו ויזר .5

 שיגיעו לשליש גידולם.כהתבואה והזיתים,  .6
 

 כשהם גדולים, או בשני הזמנים.רק כשהם קטנים, או רק עשרות חייבים במש פירותירקות ו :משנה ד

 ְוַהְּמָלְפפֹונֹות, ,ְוָהֲאַבִּטיִחים ,ְוַהְּדלּוִעים ,ַהִּקּׁשּוִאים :ּוַבָיָרק

 ְוָהֶאְתרֹוִגין, ַחָּיִבים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים. ,ַהַּתּפּוִחים

 .ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר ֶאת ָהֶאְתרֹוִגים ְּבָקְטָנן
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 ַהַחָּיב ַּבְּׁשֵקִדים ַהָּמִרים, ָּפטּור ַּבְּמתּוִקים,

 .ם, ָּפטּור ַּבָּמִריםַהַחָּיב ַּבְּמתּוִקי

 :ירקות שחייבים בהם מעשרות בין אם נקטפו קטנים ובין אם נקטפו גדוליםו פירות 1

 קישואים, דלויים, אבטיחים ומלפפונים. בירקות: 1.1

  :פירותב 1.2

 תפוחים ואתרוגים.  תנא קמא: 1.2.1

 תפוחים בלבד. אתרוגים חייבים במעשרות רק כשהם גדולים. רבי שמעון: 1.2.2

 בשקדים:במעשרות יוב חזמן ה 2

 מה שחייב בשקדים המרים (כשהם קטנים בלבד) פטור בשקדים הגדולים. 2.1

 מה שחייב בשקדים המתוקים (כשהם גדולים בלבד) פטור בשקדים המרים. 2.2
 

 אכילת ארעי יותר ל מהםאין לאכוש של ירקות ופירות הגמר מלאכ :משנה ה

 ? יֶזהּו ָּגְרָנן ַלַּמַעְׂשרֹותאֵ 

 ַהִּקּׁשּוִאים ְוַהְּדלּוִעים, ִמֶּׁשְּיַפְקסּו.

 ְוִאם ֵאינֹו ְמַפֵּקס, ִמֶּׁשַּיֲעִמיד ֲעֵרָמה.

 ֲאַבִּטיַח, ִמֶּׁשְּיַׁשֵּלק. ְוִאם ֵאינֹו ְמַׁשֵּלק, ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֻמְקֶצה.

 ָיָרק ַהֶּנֱאָגד,

 ֹּיאַגד.ִמּׁשֶ 

 ִאם ֵאינֹו אֹוֵגד, ַעד ֶׁשְּיַמֵּלא ֶאת ַהֶּכִלי.

 .ְוִאם ֵאינֹו ְמַמֵּלא ֶאת ַהֶּכִלי, ַעד ֶׁשִּיְלקֹוט ָּכל ָצְרּכוֹ 

 ַּכְלָּכָלה,

 ַעד ֶׁשְּיַחֶּפה.

 ְוִאם ֵאינֹו ְמַחֶּפה, ַעד ֶׁשְיַמֵּלא ֶאת ַהֶּכִלי.

 ְלקֹוט ָּכל ָצְרּכֹו.ְוִאם ֵאינֹו ְמַמֵּלא ֶאת ַהֶּכִלי ַעד ֶׁשּיִ 

 ? ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים

 ְבמֹוִלי� ַלּׁשּוק.

 .י ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלֵביתוֹ ֲאָבל ְּבמֹוִלי� ְלֵביתֹו, אֹוֵכל ֵמֶהם ֲעַרא

 קישואים ודלועים: 1

 לאחר שהורידו מהם את השיער הדק ("יפקסו"). 1.1

 אם אינו מפקס, לאחר שיעמיד מהם ערימה. 1.2

 עד שישטחם במוקצה. שיסיר את השיער הדק ("ישלק"), ואם אינו משלק חרלאאבטיח  2

 ירק שדרכו להימכר באגודות: 3

 כשיעשו ממנו אגודות. 3.1

 אם אינו אוגד, עד שימלא את הכלים להביאם לשוק. 3.2
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 .מה שהוא רוצה ללקוטט כל ואם אינו ממלא את הכלים, עד שילק 3.3

 המלקט פירות לתוך סל גדול ("כלכלה"): 4

 את הפירות בעלים.עד שיכסה  4.1

 אם אינו מחפה את הכלכלה, עד שימלא את הכלי. 4.2

 ינו ממלא, עד שילקוט כל צרכו.אאם אינו מחפה ו 4.3

 מתי אמורים כל השיעורים האלה ? 5

 כשכוונתו למכור את הפירות או הירקות בשוק. 5.1

 אם כוונתו להביאם לביתו, יכול לאכול מהם ארעי עד שיביאם לביתו. 5.2
 

 וירקות שונים פירותן "גמר מלאכה" לגבי המשך פרוט זמ :משנה ו

 ַהֶּפֶרד ְוַהִּצּמּוִקין ְוֶהָחרּוִבין, ִמֶּׁשַּיֲעִמיד ֲעֵרָמה.

 :ַהְּבָצִלים

 ְוִאם ֵאינֹו ְמַפֵּקל, ִמֶּׁשַּיֲעִמיד ֲעֵרָמה. ִמֶּׁשְּיַפֵּקל.

 :ַהְּתבּוָאה

 ה.ִמֶּׁשְּיָמֵרַח. ְוִאם ֵאינֹו ְמָמֵרַח, ַעד ֶׁשַּיֲעִמיד ֲעֵרמָ 

 :ַהִּקְטִנּיֹות

 ִמֶּׁשִּיְכּבֹור. ְוִאם ֵאינֹו כֹוֵבר, ַעד ֶׁשְּיָמֵרַח.

 :ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּמַרח

 .ּוִמַּמה ֶׁשְּבתֹו� ַהֶּתֶבן ְואֹוֵכל ,ּוִמן ַהְּצָדִדים ,נֹוֵטל ִמן ַהֻּקָּטִעים

 שיעשה מהם ערימה.כי הרימונים היבשים, ("הפרד"), הצימוקים והחרובים, גרעינ 1

 הבצלים: 2

 אם אינו מפקל, כשיעמיד ערימה. משיקלוף את הקליפות המכוערות ("יפקל"),

 :התבואה 3

 משימרח, ואם אינו ממרח, משיעמיד ערימה. 

 הקטניות: 4

 אם אינו מנקה, עד שימרח. מצרורות והאבנים.("משיכבור")  משינקה אותם בכברה  4.1

 אע"פ שמרח את התבואה, מותר לו לאכול ארעי: 5

 טועות שלא נידושו.מהשיבולים הק 5.1

 כי היו בצידי הדרכים. עברו מירוחמאלו שלא  5.2

 ממה שנשאר בתבן, כי לא נזרה ברוח. 5.3
 

 "גמר מלאכה" בשמן ויין הגדרת  :משנה ז

 ַהַּיִין, ִמֶּׁשְּיַקֶּפה.

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּקָּפה, קֹוֵלט ִמן ַהַּגת ָהֶעְליֹוָנה ּוִמן ַהִּצנֹור, ְוׁשֹוֶתה.
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 ֵּיֵרד ָלעּוָקה.ַהֶּׁשֶמן, ִמּׁשֶ 

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיַרד, נֹוֵטל ִמן ֶהָעָקל ּוִמֵּבין ַהֶּמֶמל ּוִמֵּבין ַהַּפִּצים,

 ְונֹוֵתן ַלֲחִמיָטה ְוַלַּתְמחּוי,

 ֲאָבל �א ִיֵּתן ַלְּקֵדָרה ְוַלְּלָפס ְּכֶׁשֵהן רֹוְתִחין.

  .ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֹחֶמץ ָוִצירַלֹּכל הּוא נֹוֵתן, חּוץ ִמָּדָבר  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 לגבי יין: 1

 לאחר שיסיר את החרצנים והזגים הצפים על היין התוסס שבגת התחתונה.  גמר מלאכה: 1.1

 ת העליונה ומהצינור המוביל מהעליונה לתחתונה.אפשר לשתות יין מהג לאחר גמר מלאכה: 1.2

 :(ראה מושגים) לגבי שמן 2

 ה אליה הוא מתנקז.בית הבד לגומבלאחר שהשמן יורד   גמר מלאכה: 2.1

 (ראה הפצים בין ו ,ממלובין ה, להשתמש בשמן שנמצא בעקל אפשר לאחר גמר מלאכה: 2.2

 .מושגים)

 שימושים שניתן לעשות בשמן שלגביו עדיין לא נגמרה מלאכה (שנמצא בעקל, בממל וכד'): 3

 תנא קמא: 3.1

 .(ראה מושגים)לתמחוי ו לחמיטה (מריחת פני עוגה בשמן) לתיתומותר  3.1.1

 .)למעשרות שהבישול קובע ווןכי(ת משמן זה לקדרה ולאילפס רותחים, אסור לת 3.1.2

 .יש בהם חומץ וציראבל לא לדבר שלקדרה ולאילפס רותחים  אפילולתת מותר  רבי יהודה: 3.2
 

 גמר מלאכה בעיגולי דבלה ובגרוגרות :משנה ח

 ָהִעּגּול, ִמֶּׁשַּיֲחִליֶקּנּו.

 ל ֶטֶבל.ַמֲחִליִקים ַּבְּתֵאִנים ּוָבֲעָנִבים ׁשֶ 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר.

 ַהַּמֲחִליק ָּבֲעָנִבים,

 �א ֻהְכַׁשר.

 ֻהְכַׁשר. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ַהְּגרֹוְגרֹות, ִמֶּׁשָּידּוׁש.

 ּוְמגּוָרה, ִמֶּׁשְּיַעֵּגל.

 ה,ָהָיה ָדׁש ֶּבָחִבית ּוְמַעֵּגל ַּבְּמגּוָרה, ִנְׁשְּבָרה ֶהָחִבית ְוִנְפְּתָחה ַהְּמגּורָ 

 �א ֹיאַכל ֵמֶהם ֲעַראי.

 .ַרִּבּי יֹוֵסי ַמִּתיר

 .שיחליק את פני העגול במשקהלאחר , הוא עגול דבלהגמר מלאכה של  1

 :(המיץ מחליקו) של טבל בענבים ותאנים דבלה, החלקת פני עגול 2

 מותר להחליק. תנא קמא: 2.1

 אסור. :)אין הלכה כמותוו( ר' יהודה 2.2
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 דבלה בענבים: יעיגולהחלקת  3

 מכשיר את העגול לקבל טומאה.המיץ היוצא אינו  קמא:תנא  3.1

 מכשיר.המיץ : )(ואין הלכה כמותו(ר' יהודה  3.2

 :גמר מלאכה בגרוגרות (תאנים יבשות) 4

 בחוץ, משידרוס אותם בחבית. הגרוגרותאם  4.1

 .), משיעגל במעגילה את הערימה שבמחסן"רה"מגואם הם במחסן ( 4.2

 מעשה, נשברה החבית או נפתח המחסן:י , ותוך כדמעגל במעגילהדרס עגול בחבית או  5

 .אכול מהם יותר אכילת עראיהמשיך ולאין ל תנא קמא: 5.1

 אפשר להמשיך לאכול מהם עראי. :)(ואין הלכה כמותור' יוסי  5.2
 

 רק בפ
מהי גמר מלאכה  ,מציע לאחרים לאכולעם הארץ ש פירותנהוג בכיצד ל בפרק: םהעיקרייהנושאים 

הפרשת תרומה קודם גמר מלאכה,  .שמוליכים ממקום למקום פירותב

חיוב במעשרות, פועל האוכל פירות שעובד בהם  ןדיני מקח בפירות לעניי

 לעניין הפרשת מעשרות.

 

 מושגים

 מקום מיוחד שבו היו שוטחים את התאנים כדי ליבשם.  פרוש ראשון: מוקצה:

 מקום שבו היו חותכים את התאנים כדי להכין מהם עגולי דבלה.  פרוש שני:

עדין לא נגמרה מלאכתם של בשלב של 'מוקצה' , לשני ההסברים

 .לחיוב במעשרות התאנים

 

 , שהוא מוליך לביתו תאניםבשוק  הציע לעוברים ושביםשעם הארץ  :משנה א

 ",ְטלּו ָלֶכם ְּתֵאִנים" :ָהָיה עֹוֵבר ַּבּׁשּוק ְוָאַמר

 אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין.

 ֶהם, ְמַתְּקִנים ַוַּדאי.ְלִפיָכ� ִאם ִהְכִניסּו ְלָבֵּתי

 �א ֹיאְכלּו ֵמֶהם ֲעַראי. ",ְטלּו ְוַהְכִניסּו ְלָבֵּתיֶכם"

 .יָנם ְמַתְּקִנים ֶאָּלא ְדַמאיְלִפיָכ� ִאם ִהְכִניסּו ְלָבֵּתיֶהם, אֵ 

 (מתנה אינה קובעת למעשר) אם אמר: "קחו תאנים במתנה", 1

 .לאכול מהם אכילת עראי, קודם שיפרישו מעשרותמותר  1.1

 לעשרם בתורת ודאי. אותם לבית, צריכים , הכניסואת התאנים לאחר שלקחואם  1.2

 ):"כבר עישרתי אותם"קחו והכניסו לבתיכם" (כוונתו לומר: " אם אמר:  2

 קבעו למעשרות, ואין אוכלים מהם אפילו ארעי.נמאמינים לו שכבר  2.1

 .דמאילעשרם בתורת  צריכיםהביתה, תאנים אלו אם לוקחים  2.2
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 הארץ שהציע תאנים ליושבים בשער או בחנות עם :משנה ב

 ,"ְטלּו ָלֶכם ְּתֵאִנים" :ָהיּו יֹוְׁשִבין ַּבַּׁשַער אֹו ַבֲחנּות ְוָאַמר

 אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין,

 ּוַבַעל ַהַּׁשַער ּוַבַעל ַהֲחנּות ַחָּיִבין.

 .ֶּנה ְמקֹום ְיִׁשיָבתוֹ ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵטר, ַעד ֶׁשַּיֲחִזיר ֶאת ָּפָניו, אֹו ַעד ֶׁשְּיׁשַ 

 : "קחו תאנים במתנה":ליושבים בשער או בחנות אם אמר 1

 .(ואינם קובעים למעשרות) אוכלים מהם בתורת עראי, כיון שהשער והחנות אינם שלהם 1.1

 בעל החנות:לבעל השער או ל הציע את התאניםאם  2

 .במעשרות יםחייב תנא קמא: 2.1

 ר' יהודה:  2.2

 השער והחנות אינם קובעים למעשר). (לדעתו גם, אוכלים בתורת עראי 2.2.1

 .חייב לעשרמתבייש  ובמקום שאיניושב אוכל או שכשהוא אין רואים אותו אם  2.2.2
 

 למוכרם במקום אחר, מתי הוא גמר מלאכתם ? פירותהמוליך  :משנה ג

 ַהַּמֲעֶלה ֵפרֹות ִמן ַהָּגִליל ְליהּוָדה, אֹו עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים,

 ,ַמִּגיַע ְלָמקֹום ֶׁשהּוא הֹוֵל� אֹוֵכל ֵמֶהם ַעד ֶׁשהּוא

 .חזרהְוֵכן ב

 ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ִלְמקֹום ַהְּׁשִביָתה. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 ְוָהרֹוְכִלין ַהְּמַחְזִרין ָּבֲעָירֹות,

 אֹוְכִלים ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ְלְמקֹום ַהִּליָנה.

 .יתוֹ ַהַּבִית ָהִראׁשֹון הּוא בֵ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 המוליך פירותיו מהגליל ליהודה או לירושלים, כדי לאכלם או למכרם: 1

 תנא קמא:  1.1

 הוא הולך. אליושיגיע למקום אוכל מהם עד  1.1.1

 שיגיע למקום שיצא משם.אוכל מהם עד נמלך בדעתו להחזירם למקום מוצאו, אם  1.1.2

 .ת בושהוא רוצה לשבועד שיגיע למקום  פירותאוכל מה( ואין הלכה כמותו): ר' מאיר  1.2

 :מהםיכולים לאכול  המוליכים אתם פרות לצורך אכילתם,רוכלים  2

 .הלינהמקום עד שמגיעים ל תנא קמא: 2.1

 שיגיע הרוכל לבית הראשון שבעיר.עד  (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 2.2
 

 קובעת למעשר ?קודם גמר מלאכה האם הפרשת תרומה  :משנה ד

 ַלאְכָּתן,ֵּפרֹות ֶׁשְּתָרָמן ַעד ֶׁש�א ִנְגְמָרה מְ 

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר ִמֶּלֱאכֹול ֵמֶהם ֲעַראי.
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 ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין, חּוץ ִמַּכְלָּכַלת ְּתֵאִנים.

 ,ַּכְלָּכַלת ְּתֵאִנים ֶׁשְּתָרָמּה

 .ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין

 קובעת למעשר, ואסור לאכול מהם אכילת עראי. ר' אליעזר: 1

 .אינה קובעת למעשרות. מותר לאכול מהם אכילת עראי :חכמים 2

 כלכלת תאנים: 3

 אוסרים לאכול אכילת ארעי. חכמים: 3.1

 .תאנים , גם מכלכלתמותר לאכול אכילת עראי לאחר הפרשת תרומה ר' שמעון: 3.2
 

 מעשרותחיוב בלענין בפירות  דיני מקח :משנה ה

 ,"ֹו ָחֵמׁש ְּתֵאִניםֵהיָל� ִאָּסר ֶזה ְוֶתן ִלי ב" :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברוֹ 

 �א ֹיאַכל ַעד ֶׁשְּיַעֵּשר, ִדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 אֹוֵכל ַאַחת ַאַחת, ָּפטּור.

 ְוִאם ֵצַרף, ַחָּיב.

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 ַמֲעֶׂשה ְבִגַּנת ְוָרִדים ֶׁשָהְיָתה ִבירּוָׁשַלִים,

 ָּׁש�ׁש ּוֵמַאְרַּבע ְּבִאָּסר,ְוָהיּו ְתֵאִנים ִנְמָּכרֹות מִ 

 .ה ְתרּוָמה ּוַמֲעֵׂשר ֵמעֹוָלםְו�א ֻהְפַרׁש ִמֶּמּנָ 

 :"תאנים 5קח איסר ותן לי תמרתו " :ורהאומר לחבי 1

 לא יאכל עד שיעשר אותם. ר' מאיר: 2

 ר' יהודה: 3

 וכך הלאה, הוא פטור מלעשרם. ,ואוכל אותהתאנה אם הקונה מקבל תאנה  3.1

 תיים או יותר יחד חייב לעשרם.אם נתן לו המוכר ש 3.2

 סיפור מעשה מפי ר' יהודה: 4

 . באיסר 3-4שנמכרו  בירושלים, והיו בה תאנים ההייתגינת ורדים  4.1

 כשמכרו אותם אכלו מהם אחת אחת, ומעולם לא נתנו מהם מעשרות. 4.2
 

 הקובע למעשרותבפירות, המשך דיני מקח  :משנה ו

 ,"ְּבֶעֶׂשר ְּתֵאיִנים ֶׁשָאבֹור ִליֵהיָל� ִאָּסר ֶזה " :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברוֹ 

 ּבֹוֵרר ְואֹוֵכל.

 ,"ְּבֶאְׁשּכֹול ֶׁשָאבֹור ִלי"

 ְמַגְרֵּגר ְואֹוֵכל.

 , ּפֹוֵרט ְואֹוֵכל."ְּבִרּמֹון ֶׁשָאבֹור ִלי"

 , סֹוֵפת ְואֹוֵכל."ְּבַאַבִּטיַח ֶׁשָאבֹור ִלי"
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 :ֲאָבל ִאם ָאַמר לוֹ 

 ,"ִּבְׁשֵני ֲאַבִטיִחים ֵאלּו", "ִּבְׁשֵני ִרּמֹוִנים ֵאלּו", "ְׁשֵני ֶאְׁשּכֹולֹות ֵאלּוּבִ ", "ְּבֶעְׂשִרים ְּתֵאִנים ֵאלּו"

 .אֹוֵכל ְּכַדְרּכֹו ּוָפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשָּקָנה ַבְּמֻחָּבר ַלַּקְרַקע

 :"ואתלוש מהעץ רקח כסף עבור עשר תאנים שאברו"האומר לחבירו  1

 יכול לתלוש אחת אחת ולאכול בלי לעשר. 1.1

 ל שאברור מהעץ:והאומר קח כסף עבור אשכ 2

 יכול לתלוש גרגר גרגר ולאכול בלי לעשר. 2.1

 .פרט פרטולאכול עליו לתלוש  ן שאברור לי,ברימו 3

 .עליו לחתוך מהאבטיח ולאכול חתיכה חתיכה שאברור לי, באבטיח 4

 (לעץ), כגון שאמר: בעודם מחוברים לקרקע פירותנה את האם ק 5

 ,"בעשרים תאנים אלו" •

 ,"ני אשכולות אלובש" •

 ,"בשני רימונים אלו" •

 "בשני אבטיחים אלו" •

 יכול לקטוף כדרכו (אף יותר מאחד), ולאכול. 5.1

 ., מפני שקנה מחובר לקרקע (שאינו קובע למעשר)המכר אינו קובע למעשר 5.2
 

 שעובד בהם, מתי אכילתו דינה כמקח הקובע למעשר פירותפועל האוכל  :משנה ז

 ַּבְּתֵאִנים, ְלְקצֹות ִעמוֹ ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל 

 , אֹוֵכל ּוָפטּור."ַעל ְמָנת ֶׁשאֹוַכל ְּתֵאִנים" :ָאַמר לוֹ 

 ,"ֶׁשֹּיאַכל ְּבִני ִּבְׂשָכִרי", אֹו "ַעל ְמָנת ֶׁשאֹוַכל ֲאִני ּוְבֵני ֵביִתי"

 הּוא אֹוֵכל ּוָפטּור, ּוְבנֹו אֹוֵכל ְוַחָּיב.

 ,"יָעה ּוְלַאַחר ַהְּקִציָעהַעל ְמָנת ֶׁשאֹוַכל ִּבְׁשַעת ַהְּקצִ "

 אֹוֵכל ְוַחָּיב, ,אֹוֵכל ּוָפטּור, ּוְלַאַחר ַהְּקִציָעה ,ִּבְׁשַעת ַהְּקִציָעה

 ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל ִמן ַהּתֹוָרה.

 :ֶזה ַהְּכָלל

 ַהּתֹוָרה, ָּפטּור. ָהאֹוֵכל ִמן

 .ְוֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל ִמן ַהּתֹוָרה, ַחָּיב

 העבודה בתנאי: קיבל אתהפועל ו ,(ראה מושגים) במוקצה השוכר את הפועל לשטוח תאנים 1.1

 ופטור מלעשר.יכול לאכול כל מהתאנים, יאש 1.2

 או שיאכל בנו בשכר עבודתו,ים, מהתאנ יאכל הוא ובנוש 1.3

 .אוכל וחייב לעשר, ובנו הוא אוכל ופטור מלעשר

 שעת העבודה ובין שלא בשעת העבודה:כל מהתאנים בין ביאש 1.4
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 לאחר זמן העבודה, חייב לעשר תחילה.טור מלעשר, בזמן העבודה, אוכל ופ

 בכל המקרים שפטור מלעשר, זה בגלל שמדין תורה מותר לו לאכול במקרים אלו. 2

 כלל סיכום: 3

 .וכל בלי לעשר לעשרא ,איםנתאם מותר מדין תורה לאכול מהתאנים גם ללא  3.1

 , חייב להפריש מעשרות תחילה.שעשה האוכל רק מתוקף התנאי שהתנאם  3.2
 

 בשעת עבודתו בהם פירותהמשך דיני פועל האוכל  :ה חמשנ

 ָהָיה עֹוֶׂשה ַּבְּלָבִסים, �א ֹיאַכל ִּבְבנֹות ֶׁשַבע. ַּבְּבנֹות ֶׁשַבע, �א ֹיאַכל ִּבְלָבִסים.

 ֲאָבל מֹוֵנַע הּוא ֶאת ַעְצמֹו ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ִלְמקֹום ַהָּיפֹות ְואֹוֵכל.

 

 ַהַּמֲחִליף ִעם ֲחֵברֹו,

 ֱאכֹול ְוֶזה ֶלֱאכֹול, ֶזה ִלְקצֹות ְוֶזה ִלְקצֹות, ֶזה ֶלֱאכֹול ְוֶזה ִלְקצֹות,ֶזה לֶ 

 ַחָיב.

 :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ַהַּמֲחִליף ֶלֱאכֹול, ַחָיב,

 .ְוִלְקצֹות, ָּפטּור

 , וכן להפך.(תאנים משובחות) לא יאכל מבנות שבע )תאנים גרועות( העושה מלאכה בלבסים 1

 ילה בלבסים ואח"כ בבנות שבע, יכול להמתין ולאכול כדי שבעו מבנות שבע.העושה מלאכה תח 2
 המחליף תאנים שלו אם תאנים של חבירו: כותרת נוספת:

 :לאחר ההחלפהאו לקצות אותם לאכול את התאנים  כל אחד מהםאם כוונת 

 ):ו(ואין הלכה כמות תנא קמא 1

 ע למעשר.שניהם חייבים לעשר תחילה שההחלפה היא כמקח, ומקח קוב 1.1

 רבי יהודה: 2

 .מי שהתכוון לאכול חייב לעשר תחילה (כי זה גמר מלאכתם) 2.1

 מי שהתכוון לקצות, יכול להמשיך לאכול ארעי עד לגמר מלאכתם. 2.2
 

 פרק ג
 מעשר לפועלים שאוכליםדין מעביר תאנים למוקצה דרך חצירו, דיני  הנושאים העקריים בפרק:

לעשר, מקומות הקובעים  מתי חייב פירותהמוצא , בעל הבית פירותמ

 .למעשר, תאנה שעיקרה במקום אחד ונופה במקום אחר

 

 מושגים

 תאנים יבשות. :גרוגרות

 תאנים דרוסות ודבוקות יחד. :דבלה
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 תאנים יבשות שנחתכו כדי לעשות מהם דבלות. קציעות:

 בנין הנמצא בפתח החצר ושומר יושב בתוכו. בית שער:

 שיפוע ונוגעים זה בזה למעלה ואין להם גג.סוכה שקירותיה עומדים ב צריפין:

סוכה של עושי חרס העשויה משתי סוכות, אחת פנימית לדיור ואחת חיצונית  :סוכת היוצרים

 למלאכה.

ך עיר המוקפת חומה שונה מדין גאולתם ודין גאולת בתים (וכן עצים) שנמצאים בת :בתי ערי חומה

מה אפשר לגאול את הבית עד אם הם בעיר שאינה מוקפת חומה. בעיר מוקפת חו

עד שנת היובל, ואם לא  אחרי שנתיים שנה מיום מכירתו, ובעיר רגילה אפשר לגאול

 נגאל הוא חוזר לידי הקונה.

 זה ובכסף לפדות אותם בכסף,מעשר שני אין לאכול מחוץ לירושלים. מותר  פירות :פדיון מעשר שני

כל עוד לא ן אפשר לעשות י מאכל ומשתה. אולם את הפדיובירושלים דברלקנות 

לירושלים, יש לאוכלם רק בירושלים,  פירותלירושלים. אם הוכנסו ה פירותהוכנסו ה

 ואי אפשר להוציאם מחוץ לירושלים.

 

 כדי לעשות מהם קציעות דין מעביר תאנים למוקצה דרך חצירו :משנה א

 אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין. ַהַּמֲעִביר ְּתֵאִנים ַּבֲחֵצרֹו ִלְקצֹות, ָּבָניו ּוְבֵני ֵביתוֹ 

 

 ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשִעּמֹו,

 ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ָלֶהם ָעָליו ְמזֹונֹות, אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין.

 .ֲאָבל ִאם ֶיׁש ָלֶהם ָעָליו ְמזֹונֹות, ֲהֵרי ֵאּלּו �א ֹיאֵכלּו

 מאותם תאנים מבלי לעשרם. יכולים לאכולבניו ובני ביתו  1

 אזור המוקצה, ואם רוצה לאכול בחצירו, חייב לעשר תחילה.רק ב יכול לאכולבעל הבית  2
 יו:פירות, ורוצים לאכול מפירותלא בו ,על הביתבפועלים שעובדים עם  כותרת נוספת:

 בתורת מתנה, פטורים מלעשר.  פירותמה אוכלים והםאם לא פסק להם מזונות בהסכם עבודתם,  2.1

 ).חלק מהמקחמהווים  פירותה( אם פסק להם מזונות, חייבים לעשר תחילה 2.2
 

 בעל הבית למרות שאינם עובדים בהם פירותפועלים שאוכלים בל ני מעשרדי :משנה ב

 ַהּמֹוִציא ּפֹוֲעָליו ַלָּׂשֶדה,

 ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ָלֶהם ָעָליו ְמזֹונֹות, אֹוְכִלין ּוְפטּוִרין.

 ְוִאם ֶיׁש ָלֶהם ָעָליו ְמזֹונֹות,

 ֵאָנה,אֹוְכִלין ַאַחת ַאַחת ִמן ַהּתְ 

 .ֲאָבל �א ִמן ַהַּסל ְו�א ִמן ַהֻּקָּפה ְו�א ִמן ַהֻּמְקֶצה

 , אוכלים בלא מעשר.בתורת מתנה לאכולאם בעל הבית נותן להם  1

 הבית פסק להם מזונות עבור עבודתם:אם בעל  2

 בלא מעשר.תאנה תאנה ולאכול אותה לתלוש  מותר להם 2.1
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 אפילו אחת אחת בלא לעשר. נמצאים בסל או במוקצה, אסור לאכול פירותאם ה 2.2
 

 בעל הבית פירותמשאוכלים פועלים למעשר המשך דיני  :משנה ג

 ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַלֲעשֹות ַּבֵּזיִתים,

 ,"ַעל ְמָנת ֶלֱאכֹול ֵזיִתים" :ָאַמר לוֹ 

 אֹוֵכל ֶאָחד ֶאָחד ּוָפטּור.

 ְוִאם ֵצַרף, ַחָּיב.

 ְלַנֵּכׁש ַּבְּבָצִלים,

 ,"ל ְמָנת ֶלֱאכֹול ָיָרקעַ " :ָאַמר לוֹ 

 ְמַקְרֵטם ָעֶלה ָעֶלה ְואֹוֵכל.

 .ְוִאם ֵצַרף, ַחָּיב

 ות של זית:בעל הבית ששכר פועל לעבוד תחת אילנ 1

 זיתים:מהה בתנאי שיאכל קבל את העבוד אם הפועל 1.1

 מבלי לעשר. ,ולאכול לתלוש מהעץ זית זית יכול 1.1.1

 חייב לעשר תחילה. ,יחדאו יותר   זיתים 2 אם צרף 1.1.2

 בית ששכר פועל לנכש בין הבצלים:בעל ה 2

 את העבודה בתנאי שיאכל מהבצלים: קבלאם הפועל  2.1

 עלה עלה מבלי לעשר.לתלוש ולאכול  יכול 2.1.1

 עלים יחד חייב לעשר תחילה. 2 ףאם צר 2.1.2
 

 , מתי חייב לעשרפירותדין מוצא  :משנה ד

 ֶׁשִהיא נֹוָטה ַעל ַהֶּדֶר�, ּוָמָצא ַתְחֶּתיָה ְּתֵאִנים, ָמָצא ְקִציצֹות ַּבֶּדֶר�, ֲאִפּלּו ְבַצד ָׂשֶדה, ְוֵכן ְּתֵאָנה

 ֻמָּתרֹות ִמּׁשּום ָּגֵזל ּוְפטּורֹות ִמן ַהַּמֲעְׂשרֹות,

 ּוַבֵּזיִתים ּוֶבָחרּוִבים ַחָּיִבים.

 ָמָצא ְגרֹוְגרֹות,

 ִאם ָּדְרסּו רֹוב ְּבֵני ָאָדם, ַחָיב.

 ָּפטּור. ,ְוִאם ָלאו

 ה, ַחָיב, ֶׁשָּידּוַע ֶׁשֵהן ִמָּדָבר ָּגמּור.ָמָצא ִפְלֵחי ְדֵבלָ 

 ַעד ֶׁש�א ְכָנָסן ְלֹראׁש ַהָּגג, ְוֶהָחרּוִבין,

 מֹוִריד ֵמֶהם ַלְּבֵהָמה, ָּפטּור,

 .ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲחִזיר ֶאת ַהּמֹוָתר

 , מתחת לעץ תאנה שנופו נוטה לדרך:תאנה בדרך אוהמוצא קציעות, אפילו ליד שדה קציעות,  1

 .(תאנים נמאסות לאחר שנופלות) פרי נחשב להפקרה 1.1

 .(שהופקר קודם שנגמרה מלאכתו) מותר לאוכלו בלא לעשר תחילה 1.2

 חייבים לעשרם.אינם הפקר, והמוצא זיתים או חרובים תחת האילן,  2
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 וסות:רדהנראות המוצא גרוגרות  3

 .מרה מלאכתם)(שכבר נג אם רוב בני אדם כבר דרסו את גרוגרותיהם, חייב לעשר לפני שאוכל 3.1

 .(שכנראה נדרסו ברגלי ההולכים) אם רוב בני אדם עדיין לא דרסו את גרוגרותיהם, פטור מלעשר 3.2

 .שכבר נגמרה מלאכתם ,י שאוכל מהםנ, חייב לעשר לפדרוסות ודבוקות פלחי דבלה המוצא 4

 :חרובים כל עוד לא העלו אותם ליבוש על הגג 5

 נותן מהם לבהמתו לאכול ופטור ממעשר.  5.1

 .(לא נגמרה מלאכתו) בהמתו הוא מעלה אותם לגג ליבוששמה שנשאר מ משום 5.2
 

 ? איזו היא חצר הקובעת למעשר :משנה ה

 ? ֵאיזֹו ִהיא ָחֵצר ֶׁשִהיא ַחֶּיֶבת ַּבַּמַעְׂשרֹות

 ָחֵצר ַהּצֹוִרית, ֶׁשַהֵּכִלים ִנְׁשָמִרים ְּבתֹוָכּה. :ַרִּבי ִיְּׁשָמֵעאל אֹוֵמר

 ָּכל ֶׁשֶאָחד ּפֹוֵתַח ְוֶאָחד נֹוֵעל, ְּפטּוָרה. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ָּכל ֶׁשֵאין ָאָדם ּבֹוׁש ִמֶּלֱאכֹול ְּבתֹוָכּה, ַחֶּיֶבת. :ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר

 , ְּפטּוָרה."? ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש" :ָּכל ֶׁשִּנְכָנס ָלּה ְוֵאין אֹוֵמר לוֹ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

טּוָרה :ֵמרַרִּבי ְיהּוָדה אוֹ   .ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזֹו, ַהְּפִניִמית ַחּיֶֶבת, ְוַהִחיצֹוָנה ִּפְ

 .קובעת למעשר ,ששומר יושב בפתח החצר ,חצר כמו החצרות בצור ר' ישמעאל: 1

 .אינה קובעת למעשרות ,כל אחד פותח ונועל באופן עצמאיודיירים  2חצר שיש שם   א:ר' עקיב 2

 .מעשרקובעת ללאכול בתוכה,  בוששאדם אינו  חצר  ר' נחמיה: 3

 .אינה קובעת למעשרות ,יהיה מי שישאל אותו למעשיולא  כה,חצר שאם זר יכנס לתו  ר' יוסי: 4

 , החיצונית אינה קובעת למעשרות והפנימית קובעת.זו לפנים מזושתי חצרות,   ר' יהודה: 5
 

 קובעים למעשרה מקומות שונים בבית :נה ומש

 ְּפטּוִרין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ֶשל ָחֵצר ַהַחֶּיֶבת. ,ַהַּגּגֹות

 ְרֶּפֶסת,ֵּבית ַׁשַער, ַאְכַסְדָרה ּומִ 

 .ין. ְוִאם ְּפטּוָרה, ְּפטּוִריםִאם ַחֶּיֶבת, ַחָּיבִ  .ֲהֵרי ֵאּלּו ַּכָחֵצר

 .ות, גם אם הגג נמצא בחצר הקובעת למעשרותאין הגג קובע למעשר 1

 ) או מרפסת:הבית כן אכסדרה (מסדרון לפניהנמצא בפתח החצר, ו בית שער 2

 אם הם בחצר הקובעת למעשרות, גם הם קובעים. 2.1

 אם הם בחצר שאינה קובעת למעשרות גם הם אינם קובעים. 2.2
 

 מבנים שאינם קובעים למעשרות :משנה ז

 ַהְּצִריִפין ְוַהֻּבְרָּגִנין ְוָהֶאְלָקִטּיֹות, ְּפטּוִרין.

 י ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֵרַחִים ְוַתְרְנגֹוִלים, ְּפטּוָרה.ֻסַּכת ִּגּנֹוָסר,ַאף ַעל ּפִ 

 ֻסַּכת ַהּיֹוְצִרים, ַהְּפִניִמית ַחֶּיֶבת, ְוַהִחיצֹוָנה ְּפטּוָרה.



 מסכת מעשרות
 

 זאב לבנונימעוצבת בידי 
 
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 levanoni-zraim07.doc\זרעים\חוזר ושונה -זאב לבנוני \זמני\ארכיון\:24Eמתוך  16עמוד   זאב לבנוני

 ָּכל ֶׁשֵאיָנה ִּדיַרת ַהַחָּמה ְוִדיַרת ַהְּגָׁשִמים, ְּפטּוָרה. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחּיֵב, ,ֻסַּכת ֶהָחג ֶּבָחג

 .)("אלקטיות" סוכות לימות הקיץ("בורגנין"),  מגדלי שמירה), ראה מושגיםצריפים ( 1

 .), אפילו שיש בה ריחיים ותרנגוליםפירותמיועדת לשמירה על הסוכת גינוסר, (ש 2

 :)ראה מושגים( סוכת היוצרים 3

 .לאהחיצונית , הפנימית קובעת למעשר תנא קמא: 3.1

 .א קובעת למעשרל כיוון שלא גרים בה כל השנה היא הלכה כמותו): ר' יוסי  (ואין 3.2

 סוכה בחג הסוכות: 4

 קובעת למעשר. ר' יהודה (ואין הלכה כמותו): 4.1

 .למעשר אינה קובעת חכמים: 4.2
 

 תאנה העומדת בחצרעץ דין מעשר ב :משנה ח

 ְּתֵאָנה ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ֶּבָחֵצר,

 אֹוֵכל ַאַחת ַאַחת ּוָפטּור.

 ף, ַחָּיב.ְוִאם ֵצרַ 

 ַאַחת ִּביִמינֹו ְוַאַחת ִּבְׂשֹמאלֹו ְוַאַחת ְּבִפיו. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 .ָעָלה ְלֹראָׁשּה, ְמַמֵּלא ֵחיקֹו ְואֹוֵכל

 אם תולש תאנה ואוכלה ואח"כ תולש נוספת ואוכל, אינו חייב במעשרות. 1

 :תאנים או יותר 2אם תלש וצרף  2

 חייב במעשרות. תנא קמא: 2.1

 בפיו, אין זה צרוף.בימינו ואחת בשמאלה, ואחת אחת  אפילו (ואין הלכה כמותו): עוןשמ 'ר 2.2

 לצרף ולאכול, ואינו חייב במעשרות. ,יכול לתלוש ,אם עלה על העץ 3
 

 בחצר הגדלים גפן, רימון ואבטיח,חיוב מעשרות ב :משנה ט

 ן ָּבִרּמֹון, ְוֵכן ָּבֲאַבִּטיַח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ַטְרפֹון.ֶּגֶפן ֶׁשִהיא ְנטּוָעה ֶבָחֵצר, נֹוֵטל ֶאת ָּכל ָהֶאְׁשּכֹול. ְוכֵ 

 ְמַגְרֵּגר ָּבֶאְׁשּכֹולֹות, ּופֹוֵרט ָּבִרּמֹון, ְוסֹוֵפת ָּבֲאַבִּטיַח. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 

 ֻּכְסָּבר ֶׁשִהיא ְזרּוָעה ֶבָחֵצר, ְמַקְרֵטם ָעֶלה ָעֶלה ְואֹוֵכל. ְוִאם ֵצַרף, ַחָּיב.

 .ָאה ְוָהֵאזֹוב ְוַהּקּוְרִנית ֶׁשְּבָחֵצר, ִאם ָהיּו ִנְׁשָמִרים, ַחָּיִביןַהִּסי

 ר' טרפון (ואין הלכה כמותו): 1

 .אינו מתחייב במעשרותנוטל אשכול אחד או רמון אחד או אבטיח אחד, 

  ר' עקיבא: 2

 פטוראו חותך חתיכה חתיכה מהאבטיח, רימון, באם מלקט גרגיר גרגיר מהאשכול שבגפן או  2.1

 מלעשר.
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 גרגירים ומעלה חייב. 2אם מצרף  2.2
 :הגדלים בחצר בצמח אזובבכוסבר וכותרת נוספת: חיוב מעשרות 

 עלים או יותר, חייב. 2מעשרות. אם מצרף פטור מתולש ואוכל עלה עלה, אם  כוסבר: 1

 נשמרים ע"י בעליהם חייבים במעשרות.הם ית, אם , אזוב וקורנהסיא 2
 

 עיקרה במקום אחד ונופה במקום אחרתאנה שחיוב מעשרות ב :ימשנה 

 ,ְּתֵאָנה ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ֶּבָחֵצר ְונֹוָטה ַלִּגָּנה

 אֹוֵכל ְּכַדְרּכֹו ּוָפטּור.

 עֹוֶמֶדת ַּבִּגָּנה ְונֹוָטה ֶלָחֵצר, אֹוֵכל ַאַחת ַאַחת, ָּפטּור. ְוִאם ֵצַרף, ַחָּיב.

 ה ָלָאֶרץ ְונֹוָטה ָלָאֶרץ,עֹוֶמֶדת ָּבָאֶרץ ְונֹוָטה ְלחּוָצה ָלָאֶרץ, ְּבחּוצָ 

 ַהֹּכל הֹוֵל� ַאַחר ָהִעָּקר.

 

 ּוְבָבֵּתי ָעֵרי חֹוָמה, ַהֹּכל הֹוֵל� ַאַחר ָהִעָּקר.

 ּוְבָעֵרי ִמְקָלט, ַהֹּכל הֹוֵל� ַאַחר ַהּנֹוף.

 .ּוִבירּוָׁשַלִים, ַהֹּכל הֹוֵל� ַאַחר ַהּנֹוף

 ונופה בגינה (שאינה קובעת למעשרות): ,)הקובעת למעשרות(קרה (הגזע) בחצר יתאנה שע 1

 ופטור ממעשרות.אכילת עראי  אוכלהעומד בגינה 

 לצרף. אך לא ,לאכול אחת אחתיכול ה בגינה ונופה בחצר, עיקרתאנה ש 2

 ה בארץ ישראל ונופה בחוץ לארץ, או להיפך:עיקרתאנה ש 3

 יה חייבים במעשר. פירות ,ה בארץעיקראם  3.1

 טורים ממעשר.פ יהפירותה בחוץ לארץ עיקר םא 3.2
 ו לא נמצאים באותו מקום:עיקרנוספים שבהם נוף האילן ו נושאים כותרת נוספת:

 ), שעיקרו בתוך החומה כאילו כולו נמצא בתוך החומה. ראה מושגיםבבתי ערי חומה (המוכר אילן  1

 :שחלקו מחוץ לעיר וחלקו בתוך העיררוצח בשגגה החוסה תחת אילן  2

 ., וכן להיפךן אם הגזע מחוץ לעיר והנוף בתוך העירבי, יש לו הגנה של עיר מקלט 

 :)ראה מושגים(בירושלים לגבי מעשר שני  3

 ו.עיקראי אפשר לפדות מעשר שני ליד  ,ו מחוץ לירושליםעיקרואם נוף האילן בירושלים  3.1

 ו בתוך ירושלים אי אפשר לאכול מעשר שני תחת נופו.עיקרואם הנוף מחוץ לירושלים  3.2
 

 דפרק 
דיני מעשרות , דיני מעשרות לזיתים בבית הבדדברים הקובעים למעשר,  ריים בפרק:הנושאים העק

דין מעשרות בסוגי צמחים , גמר מלאכה בשעורים ובשיבולים, ליין בגת

 .שנוהגים לאכלם
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 מושגים

 .ששמים בו את הזיתים כדי שיתרככו ויוציאו את שמנםבבית הבד כלי  מעטן:

 

 למעשר, וכאלה שאינם קובעים דוגמאות לדברים שקובעים :משנה א

 ַהּכֹוֵבׁש, ַהּׁשֹוֵלק, ַהּמֹוֵלַח (ַּבָּׂשֶדה), ַחָּיב.

 ַהְמַכֵּמן ָּבֲאָדָמה, ָּפטּור.

 ַהְמַטֵּבל ַּבָּׂשֶדה, ָּפטּור.

 ַהּפֹוֵצַע ֵזיִתים ֶׁשֵּיֵצא ֵמֶהם ַהְּׂשָרף, ָּפטּור.

 ַהּסֹוֵחט ֵזיִתים ַעל ְּבָׂשרֹו, ָּפטּור.

 ָנַתן ְלתֹו� ָידֹו, ַחָּיב.ִאם ָסַחט וְ 

 ַהְמַקֵּפא ַלַּתְבִׁשיל, ָּפטּור.

 .ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכבֹור ָקָטן ַלְּקֵדָרה, ַחָּיב,

 

 דברים שקובעים למעשר: 1

 מליחה.ישול של ירקות או פירות ( שליקה) ובאו חומץ,  חכבישה במי מל 1.1

 דברים שאינם קובעים למעשר: 2

 ם מבושלים כל צרכם, כדי שימהרו להתבשל.שאינת וירקו פירותבשדה הטומן  2.1

 ., בחומץ או במי מלח וכד'וירקות בעודם בשדה פירותהמטבל  2.2

 הפוצע זיתים כדי להסיר מהם את המרירות. 2.3

 עבור השמן:הסוחט זיתים  3

 סחט על בשרו, פטור מלעשר. 3.1

 .סחט לתוך ידו, חייב 3.2

 ) מהיין:"מקפה"המסיר את החרצנים ( 4

 לתבשיל, פטור ממעשרות.אם קודם לכן, נתן את היין  4.1

 .קדרה דומה לבור קטןש אם קודם לכן, נתן את היין לקדרה ריקה, חייב במעשרות 4.2
 

 לשבת או לשלוח אותם לחברו פירותהמייחד  :משנה ב

 ִּתינֹוקֹות ֶׁשָּטְמנּו ְתֵאִנים ַלַּׁשָּבת, ְוָׁשְכחּו ְלַעְּׂשָרן,

 רּו.�א ֹיאְכלּו ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַעד ֶׁשְּיַעְּׂש 

 ,ַּכְלָּכַלת ַׁשָּבת, ֵּבית ַׁשַּמאי ּפֹוְטִרין

 ּוֵבית ִהֵּלל ְמַחְּיִבין.

 .ַאף ַהּלֹוֵקט ֶאת ַהַּכְלָּכָלה ִלְׁש�ַח ַלֲחֵברֹו, �א ֹיאַכל ַעד ֶׁשְּיַעֵּׂשר :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 תינוקות שטמנו תאנים כדי לאכלם בשבת, ושכחו לעשרם: 1

 שעישרם.לאחר  במוצ"ש, אלא (שבת קובעת למעשר)אין לאכול מהם בשבת 
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 :לשבת תושיחד או פירותסל  2

 .קודם השבתעראי  אפשר לאכול מהם בית שמאי: 2.1

 מרגע שיחד אותם לשבת אסור לאכלם אפילו ארעי. בית הלל: 2.2

 .חייב לעשר קודם שיאכלחברו עבור  פירותסל  המלקטאף  רבי יהודה: 3
 

 בדדיני מעשרות לזיתים בבית ה :משנה ג

 ַהּנֹוֵטל ֵזיִתים ִמן ַהַּמֲעָטן,

 טֹוֵבל ֶאָחד ֶאָחד ַּבֶּמַלח ְואֹוֵכל.

 ִאם ָמַלח ְוָנַתן ְלָפָניו, ַחָּיב.

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ַחָּיב, ,ִמן ַהַּמֲעָטן ַהָּטהֹור

 .ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲחִזיר ֶאת ַהּמֹוָתר ,ּוִמן ַהָּטֵמא

 ):ראה מושגיםטן (ם מן המעהנוטל זיתי

 אחד אחד במלח, ואוכלם אכילת עראי, בלא מעשר.טובל   1

 אם מלח זיתים אחדים כדי לאכלם: 2

 חייב לעשרם קודם שיאכל מהם (המליחה קובעת למעשר). תנא קמא: 2.1

 רבי אליעזר: 2.2

 .אם המעטן טהור והאדם טמא, חייב לעשר (כיוון שאינו יכול להחזירם למעטן) 2.2.1

 ).שיכול להחזיר את המותרשר (כיוון לעמ פטור ,טמאאם המעטן  2.2.2
 

 יין בגתשותה דיני מעשרות ל :משנה ד

 ׁשֹוִתים ַעל ַהַּגת,

 ֵּבין ַעל ַהַחִּמין ֵּבין ַעל ַהּצֹוֵנן ָּפטּור, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק ְמַחֵּיב.

 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .ָּפטּור ,ל ַהּצֹוֵנןַחָּיב, ְועַ  ,ַעל ַהַחִּמין

 :(ואין הלכה כמותו) רבי מאיר 1

 .צונניםבבין אם היין מזוג במים חמים ובין אם הוא מזוג  ,פטור מלעשר

 חייב לעשר קודם שישתה. :(ואין הלכה כמותו) רבי אליעזר ברבי צדוק 2

 חכמים: 3

 .(אינו יכול להחזיר את המותר) אם היין מזוג במים חמים, חייב לעשר 4

 כיוון שיכול להחזיר את המותר).ג במים צוננים, פטור מן המעשר (זומאם היין  5
 

 גמר מלאכה בשעורים ובשיבולים :משנה ה
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 ַהְמַקֵּלף ְׂשעֹוִרים,

 ְמַקֵּלף ַאַחת ַאַחת ְואֹוֵכל.

ִאם ִקֵּלף ְוָנַתן ְלתֹו� ָידֹו, ַחָּיב.  ְוִ

 ַהּמֹוֵלל ְמִלילֹות ֶׁשל ִחִּטים,

 אֹוֵכל.ְמַנֶּפה ִמָּיד ְלָיד וְ 

 ְוִאם ִנָּפה ְוָנַתן ְלתֹו� ֵחיקֹו, ַחָּיב.

 

 ֻּכְסָּבר

 ֶׁשְּזָרָעּה ְלֶזַרע, ְיָרָקּה ָּפטּור.

 ְזָרָעּה ְלָיָרק, ִמְתַעֶּׂשֶרת ֶזַרע ְוָיָרק.

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ַהֶּׁשֶבת ִמְתַעֶּׂשֶרת ֶזַרע ְוָיָרק ְוִזיִרין.

 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .ֶאָּלא ַהִּׁשֲחַלִים ְוַהַּגְרִּגיר ִּבְלָבד ,ִמתַעֵּׂשר ֶזַרע ְוָיָרקֵאינֹו 

 המסיר את קליפת השעורים העליונה כדי לאכול את הגרעינים: 1

 יכול לקלוף ולאכול שעורה שעורה. 1.1

 אם קלף שעורים אחדות ונתן לתוך ידו, חייב תחילה לעשרם. 1.2

 הממעך שיבולים בידיו כדי להסיר מהן את המוץ: 2

 אוכל מהם אכילת עראי. יד ליד,ממנער את הגרעינים אם  2.1

 ונותן את הגרעינים בבגדיו, חייב תחילה לעשרם.מנער אם  2.2
 חיוב מעשרות בצמחים שזרעם לשם הזרע בלבד או לשם העלים בלבד כותרת נוספת:

 כוסבר (כוסברה): 1

 , פטור מלעשר את הירק.הזרעים בלבדאם זרע את הצמח לשם  1.1

 את הירק וגם את הזרע. םיך לעשר גאם זרע לשם הירק, צר 1.2

 שבת (צמח תבליני): 2

 :(ואין הלכה כמותו) רבי אליעזר 2.1

 , חייב לעשר גם את הירק וגם את הקנים הדקים (הזירים).בלבד אם זרעה לזרעאף 

 חכמים: 2.2

 הזרעים חייבים במעשר. קזרעה לשם הזרעים, רשבח ש 2.2.1

 גם הירק חייב במעשר. שזרעם לשם הזרעים, שחלים  (צמח בר) וגרגיר (מין חרדל) 2.2.2
 

 מעשרות בסוגי צמחים שנוהגים לאכלם.דין  :משנה ו

 ְּתָמרֹות ֶׁשל ִּתְלָּתן ְוֶׁשל ַחְרָּדל ְוֶׁשל ּפֹול ַהָּלָבן, ַחָּיבֹות ַּבַּמֲעֵׂשר. :ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר

 ֲאִבּיֹונֹות ְוַקְפָרס.ַהְּצַלף ִמְתַעֵּׂשר ְּתָמרֹות וַ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
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 .ֵאין ִמְתַעֵּׂשר ֶאָּלא ֲאִביֹונֹות, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ֶּפִרי :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 התמרות (ענפים דקים) של תלתן, חרדל ופול הלבן, חייבים במעשר.  רבן שמעון בן גמליאל: 1

 :, צריך להפריש ממנוצלף 2

 )."קפרס"ניצני הפרחים (את , ו)"אביונות"פרי (את התמרות, את הרבי אליעזר: 2.1

 )."אביונות"חייבים להפריש רק על עיקר הפרי ( רבי עקיבא: 2.2
--- 

 פרק ה
דין מעשרות , שעקרו אותם דיני מעשרות מפרי שנמצא על שתילים הנושאים העקריים בפרק:

או שאריות של  פירותדין מכירת , בירקות שהעבירו אותם ממקום למקום

עשרות מתמד, דין גרעיני תבואה שנמצאו הפרשת מ, לעם הארץ פירות

 .בחורי נמלים

 

 מושגים

 כשנותניםזגין של ענבים שנסחטו או משמרי היין, או ממשקה הנעשה מחרצנים  תמד:

 ם.עליהם מי

 

 שעקרו אותם דיני מעשרות מפרי שנמצא על שתילים :משנה א

 ָּפטּור.ְוָנַטע ְלתֹו� ֶׁשּלֹו,  ,ָהעֹוֵקר ְׁשָתִלים ִמּתֹו� ֶׁשּלוֹ 

ַקח ִּבְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע, ָּפטּור  .ָלְ

 ָלַקט ִלְׁש�ַח ַלֲחֵברֹו ָּפטּור.

 .ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבין ִאם ֵיׁש ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ִנְמָּכִרים ַּבּׁשּוק, :ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמרַרִּבי 

 .(לא נגמרה מלאכתם) ליהם, פטור מלעשר את הפרי שעבשדהו ם במקום אחרעקר שתילים כדי לנטע 1

 .(מקח קובע למעשר בתלוש) קנה שתילים מחוברים לקרקע, פטור מלעשר את הפרי 2

 שתילים לשלוח לחברו: המלקט 3

 .(לא נגמרה מלאכתם) שעליהם פירותפטור מלעשר את ה תנא קמא: 3.1

 ר.אם נמכרים בשוק שתילים דומים לאלה, חייב לעש רבי אליעזר בן עזריה (ואין הלכה כמותו): 3.2
 

 דין מעשרות בירקות שהעבירו אותם ממקום למקום :משנה ב

 ְונֹוֵטַע ְלתֹו� ֶׁשּלֹו ְלֶזַרע, ,ָהעֹוֵקר ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות ִמּתֹו� ֶׁשּלוֹ 

 ַחָּיב,

 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָּגְרָנן.

 ְּבָצִלים, ִמֶּׁשִהְׁשִריׁשּו ָבֲעִלָּיה,

 ָטֲהרּו ִמְּלַטֵּמא.

 .ת ְוֵהם ְמֻגִּלים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכְנטּוִעים ַּבָּׂשֶדהָנְפָלה ֲעֵליֶהם ַמֹּפלֶ 

 ולא לאכילה:, לשם זרעים במקום אחר בשדהוכדי לזורעם העוקר לפת וצנונית משדהו  1
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 חייב במעשרות קודם שיזרעם. 1.1

 .למעשר (הזרעים שיצאו מהם פטורים ממעשר)העקירה היא גרנן  1.2

 בצלים שהניח אדם בעליית ביתו והשרישו: 2

 טמאים נטהרו. אם היו 2.1

 מגולים, דינם כמחוברים לקרקע לכל דבר. עלים נשארוונפלה עליהם מפולת  2.2
 

 לאחר שהגיעו לעונת המעשרות פירותדין מכירת  :משנה ג

 �א ִיְמֹּכר ָאָדם ֶאת ֵּפרֹוָתיו ִמֶׁשָּבאּו ְלעֹוַנת ַהַּמַעְׂשרֹות ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָמן ַעל ַהַּמַעְׂשרֹות,

 ִביִעית ְלִמי ֶׁשהּוא ָחׁשּוד ַעל ַהְּׁשִביִעית.ְו�א ַבְּׁש 

 ְוִאם ִּבְּכרּו,

 .נֹוֵטל ֶאת ַהַּבּכּורֹות ּומֹוֵכר ֶאת ַהְּׁשָאר

 למי שאינו נאמן על המעשרות. פירותאין למכור את השדה עם ה 1

 .למי שאינו נזהר בקדושת שביעיתפירות  היש בששדה בשביעית, למכור  יןא 2

 גיעו לעונת המעשרות,ה פירותאם רק חלק מה 3

 .פירותיכול לקחת לעצמו את אלו שחייבים במעשר, ולמכור את שאר ה
 

 לעם הארץ של ענבים או של זיתים ,דין מכירת שאריות של שבולים משנה ד

 ִציא ֵמֶהן ַמְׁשִקין.�א ִיְמֹּכר ָאָדם ֶאת ִּתְבנֹו ְוֶאת ִּגְפּתֹו ְוֶאת ַזָּגיו ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָמן ַעל ַהַּמַעְׂשרֹות, ְלהוֹ 

 ,ְוִאם הֹוִציא, ַחָּיב ַּבַּמַעְׂשרֹות

ַעל ַהְּצָדִדים ְוַעל ַמה ֶּׁשְּבתֹו� ַהֶּתֶבן ּתֹוֵרם, ְּבִלּבֹו ַעל ַהֻּקָטִעים ְוִ  .ּוָפטּור ִמן ַהְּתרּוָמה, ֶׁשֶהַ

 :למי שאינו נאמן על המעשרותאין למכור  1

 גרעיני תבואה.שאריות  כדי להוציא מהם את, שבולים שנדושו (תבן) 1.1

 .כדי להוציא מהם את שארית השמןפסולת של זיתים (גפת)  1.2

 .כדי להוציא מהם את שארית המשקה פסולת של ענבים ( זגים) 1.3

 :משקהוהוציא מהם תבואה או  וקנה אדם את השאריות הללאם  2

 עליו להפריש מהם מעשר. 2.1

 .גם לאלוכיוון שמי שהפריש תרומה התכוון  תרומה גדולה מהפרשתפטור  2.2
 

 דין חיוב מעשרות בסוריה :משנה ה

 ַהּלֹוֵקַח ְׂשֵדה ָיָרק ְּבסּוְרָיא,

 ִאם ַעד ֶׁש�א ָבא ְלעֹוַנת ַהַּמַעְׂשרֹות, ַחָּיב.

 ּוִמֶּׁשָּבא ְלעֹוַנת ַהַּמַעְׂשרֹות, ָּפטּור, ְולֹוֵקט ְּכַדְרּכֹו ְוהֹוֵל�.

 ים ִויַלֵּקט.ַאף ִיְׂשּכֹור ּפֹוֲעלִ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 :ָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאלָאַמר רַ 
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 ִּבְזַמן ֶׁשָּקָנה ַקְרַקע, ?ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים

 ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁש�א ָקָנה ַקְרַקע, ִאם ַעד ֶׁש�א ָבא ְלעֹוַנת ַהַּמַעְׂשרֹות, ָּפטּור.

 .ַאף ְלִפי ֶחְׁשּבֹון :י אֹוֵמרַרּבִ 

 עם ירקות מן הגוי בסוריה:ישראל שקנה שדה  1

 אם קנה קודם שהגיעו הירקות לעונת המעשרות, חייב הישראל במעשרות. 1.1

 אם קנה לאחר שהגיעו הירקות לעונת המעשרות: 1.2

 פטור מלעשר אף מה שהוסיף ברשותו של הישראל. תנא קמא: 1.2.1

 רבי יהודה: יכול אף לשכור פועלים שילקטו את הירקות. 1.2.2

 רבן שמעון בן גמליאל: 2

 רנו שהקונה מתחייב במעשרות זה רק אן קנה גם את הקרקע.מה שאמ 2.1

 אם לא קנה את הקרקע, לא מתחייב כלל. 2.2

 רבי: 3

 .את החלק היחסי שגדל אצלורק  לעשרהקונה חייב  לאחר עונת המעשרות 3.1
 

 )ראה מושגים( הפרשת מעשרות מתמד :משנה ו
 ַהְמַתֵּמד

 ְוָנַתן ַמִים ַּבִּמָּדה ּוָמָצא ְכֵדי ִמָּדתֹו,

 טּור.ּפָ 

 ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב.

 .ָמָצא יֹוֵתר ַעל ְּכֵדי ִמָּדתֹו, מֹוִציא ָעָליו ִמָּמקֹום ַאֵחר ְלִפי ֶחׁשּבֹון

 :לתמדהוסיף מים 

 אם המידה של התמד לאחר הוספת חמים שווה למידת המים שהוספו: 1

 פטור מלעשר את התמד. תנא קמא: 1.1

 חייב לעשר את התמד. ר' יהודה: 1.2

 ו, מפריש מעשר על התוספת ממקום אחר.וספמד גדולה ממידת המים שהאם מידת הת 2
 

 שהיו לפחות לילה בצד תבואה החייבת במעשרות בחורי נמלים גרעיני תבואה :משנה ז

 ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבים, חֹוֵרי ַהְּנָמִלים ֶׁשָּלנּו ְבַצד ָהֲעֵרָמה ַהַחֶּיֶבת,

 .ִרין ָּכל ַהָּלְיָלהֶׁשָּידּוַע ֶׁשִּמָּדָבר ַהָּגמּור ּגֹוְר 

 גרעיני התבואה חייבים במעשרות. 1

 סביר שהנמלים גררו את הגרעינים מהערימה. 2
 

 ירקות וזרעים הפטורים ממעשרות ומותר לקנותם בשביעית מכל אדם :משנה ח

 ת,ׁשּום ַּבַעל ֶּבִכי, ּוָבָצל ֶׁשל ִרְכָּפא, ּוְגִריִסין ַהִּקיְלִקין, ְוָהֲעָדִׁשים ַהִּמְצִרּיוֹ 



 מסכת מעשרות
 

 זאב לבנונימעוצבת בידי 
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 ַאף ַהַּקְרָקס, :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 ַאף ַהּקּוְטִנים, :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ְּפטּוִרים ִמן ַהַּמַעְׂשרֹות,

 ְוִנְלָקִחין ִמָּכל ָאָדם ַּבְּׁשִביִעית.

 ,םִגָּנה ֶׁשֵאיָנן ֶנֱאָכִלי ֶזַרע לּוף ָהֶעְליֹון, ֶזַרע ְּכֵרִׁשים, ֶזַרע ְּבָצִלים, ֶזַרע ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות, ּוְׁשָאר ֵזְרעֹוֵני

 ְּפטּוִרים ִמן ַהַּמַעְׂשרֹות, ְוִנְלָקִחין ִמָּכל ָאָדם ַּבְּׁשִביִעית,

 .ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִביֶהן ְּתרּוָמה, ֲהֵרי ֵאּלּו יֵָאֵכלּו

 לים בחו"ל ואין כמותם בארץ ישראל:ירקות הגדרשימת  1

 פטורים ממעשר. 1.1

 ביעית.מותר לקנותם מכל אדם אפילו בש 1.2

 :נחשבים לאוכל אדםזרעי ירקות שאינם רשימה של  2

 פטורים ממעשרות, ומותר לקנותם גם ממי שחשוד על השביעית. 2.1

 מותרים לאכילה. הזרעיםהירקות עצמם היו חייבים במעשרות, שאפילו  2.2
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