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 חוזר ושונה
 

 דרכי חזרה ולימוד של המשנה
 

 בעריכת זאב לבנוני
 
 
 
 

 אתר דעת
 תשע"ט
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 נושאים עיקריים במסכת:

 

דין ביכורים מנטיעה עם ברכה, מאלו פרות מביאים ביכורים וזמן הבאת ביכורים, מי  :פרקים א

, מביא ביכורים וקורא ומי מביא ואינו קורא, דיני חיתון בגרים ועבדים משוחררים

  הפריש ביכורים ואח"כ מכר את שדהו, ביכורים נגנבו או אבדו.

 

דינים השווים במעשר , שאינם נוהגים במעשר שנידינים השווים לתרומה וביכורים  :בפרק 

דינים השווים לתרומה ומעשר שני ואינם נוהגים , שני וביכורים ואינם נוהגים בתרומה

והגים בתרומה ובמעשר שני, דיני אתרוג, , דינים הנהוגים בביכורים ואינם נבביכורים

 .דינים הקשורים לדם האדם, דיני כוי

 

הבאת הביכורים ברוב עם לירושלים, דיני  רקריאת שם "ביכורים" על הפירות, תיאו פרק ג:

מקרא ביכורים, דיני תוספת ביכורים ועיטורי ביכורים, מה יכול הכהן לעשות עם 

 .הביכורים

 

 .סדיני אנדרוגינו :פרק ד
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 פרק א

דין ביכורים מנטיעה עם ברכה, מאלו פרות מביאים ביכורים וזמן הבאת  :קריים בפרקיהנושאים הע

ביכורים, מי מביא ביכורים וקורא ומי מביא ואינו קורא, דיני חיתון בגרים 

, ביכורים נגנבו ועבדים משוחררים, הפריש ביכורים ואח"כ מכר את שדהו

 .או אבדו

 

 מושגים:

אחר. ענף זה  ממקוםוטמנוהו בקרקע, והוציאו את קצהו  ושכופפוהענף מעץ כה הוא בר :ברכה

 ברכהה שהשתרשהיונק הן מהעץ שממנו הוא יוצא והן מהקרקע שמכסה עליו. לאחר 

האילן כבר עברו את  פירותהאילן ממנו יצאה. אם  פירותיה כדין פירות, דין פירותוהוציאה 

 פירותים. אם יעקר האילן, יחל חיוב שנות ערלה על מותר ברכהה פירותשנות הערלה, גם 

 כאילו היא נטיעה חדשה. ברכהה

 עובדים בשדה שאינה שלהם על מנת לתת לבעל השדה חלק מוגדר מהיבול. :אריסים
 עובדים בשדה שאינה שלהם על מנת לתת לבעל השדה סכום קבוע. : חוכרים

 

 הקדמה לנושא ביכורים משנה א:

 ּכּוִרים ְוקֹוִרין,ֵיׁש ְמִביִאין ּבִ 

 ְמִביִאין ְו�א קֹוִרין,

 ְוֵיׁש ֶׁשֵאיָנן ְמִביִאין.

 

 ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן ְמִביִאין,

 ָּיִחיד אֹו ֶׁשל ַרִּבים, ַהּנֹוֵטַע ְלתֹו� ֶׁשלֹו ְוִהְבִרי� ְלתֹו� ֶׁשל

 ּלֹו.ְוֵכן ַהַּמְבִרי� ִמּתֹו� ֶׁשל ָּיִחיד אֹו ִמּתֹו� ֶׁשל ַרִּבים ְלתֹו� ׁשֶ 

 ְוִהְבִרי� ְלתֹו� ֶׁשּלֹו, ְוֶדֶר� ַהָּיִחיד ְוֶדֶר� ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע,  ,ַהּנֹוֵטַע ְלתֹו� ֶׁשּלוֹ 

 ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ֵמִביא.

 .ָּכֶזה ֵמִביא :ְיהּוָדה אֹוֵמר ַרִּבי

 מקרא ביכורים.פרשת יש אנשים שמביאים ביכורים, וקוראים  1

 ינם קוראים., אך אביכורים יש שמביאים 2

 יש שכלל אינם מביאים ביכורים. 3
 דין ביכורים מנטיעה עם ברכה כותרת נוספת:

 :(לפי שהנטיעה יונקת גם מאדמה שאינה שלו) מביאים ביכורים אלו שאינם 1

 או בתוך רשות הרבים. חברוהנטיעה היא בתוך שלו והברכה בתוך של כאשר  1.1

 כה בתוך שלו.והבר ,או ברשות הרבים חברוהנטיעה בשדה של כאשר  1.2

 שלו: תלתוך שדה אחר ,רשות היחידתחת עוברת תחת רשות הרבים או  ברכהנטיעה בשדה שלו וה 2

 .ביכורים אינו מביא תנא קמא: 2.1

 מביא. ר' יהודה:  2.2
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 הסבר הסיבה למי אינו מביא ביכורים :משנה ב

 ?ֵמֵאיֶזה ַטַעם ֵאינֹו ֵמִביא

 , ַעד ֶׁשְּיהּו ָכל ַהִּגּדּוִלין ֵמַאְדָמְת�."ּכּוֵרי ַאְדָמְת�ֵראִׁשית ּבִ " :ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג)

ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי : "ְוַהַּגְזָלן, ֵאין ְמִביִאין ֵמאֹותֹו ַהַּטַעם, ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר ,ְוַהִּסְקִריקֹון ,ְוֶהָחכֹורֹות ,ָהֲאִריִסין

 ".ַאְדָמְת�

 כתוב "ראשית ביכורי אדמתך". 1

 ים יהיו רק מאדמתך.צריך שהגידול 2

מאותו  גזלן של קרקע, אין מביאים ביכוריםה) וראה מושגיםחוכרים (ה), ראה מושגיםאריסים (ה 3

 .טעם
 

 וזמן הבאת ביכוריםמביאים ביכורים  פירותמאילו  :משנה ג

 ֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים חּוץ ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים.

 ֵּפרֹות ֶׁשָּבֲעָמִקים,�א ִמְּתָמִרים ֶׁשֶּבָהִרים, ְו�א מִ 

ָחר.  ְו�א ִמֵּזיֵתי ֶׁשֶמן ֶׁשֵאיָנם ִמן ַהֻּמְבִ

 ֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים ֹקֶדם ָלֲעֶצֶרת.

 ַאְנֵׁשי ַהר ְצבֹוִעים ֵהִביאּו ִבּכּוֵריֶהם ֹקֶדם ָלֲעֶצֶרת, ְו�א ִקְּבלּו ֵמֶהם,

 ."י� ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדהַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ  ְוַחג" :), טזִמְּפֵני ַהָּכתּוב ֶׁשַּבּתֹוָרה (שמות כג

 מביאים ביכורים רק משבעת המינים. 1

 לגבי שבעת המינים: 2

 גדלים בעמק.ה המיניםמשאר דלים בהר, ולא אין מביאים ביכורים מתמרים הג 2.1

 אין מביאים ביכורים מזיתים שאינם מובחרים. 2.2

 אין מביאים ביכורים לפני חג השבועות. 2.3

 ם קודם עצרת ולא קבלו מהם.האנשי הר צבועים הביאו ביכורי 3
 

 וראמי מביא ביכורים ואינו ק :משנה ד

 :ְו�א קֹוִריןֵאּלּו ְמִביִאין 

 ."ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֹוֵתינּו ָלֵתת ָלנּו" :ַהֵּגר ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר

 ָרֵאל, ֵמִביא ְוקֹוֵרא.ְוִאם ָהְיָתה ִאּמֹו ִמִּיְׂש 

 

 ."ֱא�ֵהי ֲאבֹות ִיְׂשָרֵאל" :ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, אֹוֵמר ּוְכֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל

 ."ֱא�ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם" :ּוְכֶׁשהּוא ְבֵבית ַהְּכֶנֶסת, אֹוֵמר

 ."◌ּבֹוֵתינוֱא�ֵהי אֲ " :ְוִאם ָהְיָתה ִאּמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל, אֹוֵמר

 ."אשר נשבע ה' לאבותינו" :רא, שאינו יכול לומרהגר מביא ואינו קו 1

 .מישראל מביא וקורא אמואם  2
 או של מי שאביו גוי ואמו מישראל שינויים בתפילתו של הגר כותרת נוספת:

 :(ואין הלכה כן) בתפילתו של הגר 1

 במקום "אלוקי אבותינו". ,"אלוקי אבות ישראל" :בתפילת לחש אומר 1.1
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 במקום "אלוקי אבותינו". ,"אלוקי אבותיכם" :כשהוא עובר לפני התיבה אומר 1.2

 מישראל אומר "אלוקי אבותינו". אמואם  2
 

 ועבדים משוחררים דיני חיתון בגרים :משנה ה

 ִאָּׁשה ַבת ֵּגִרים �א ִתָּנֵׂשא ַלְּכֻהָּנה, :ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרִּבי

 ַעד ֶׁשְּתֵהא ִאָּמּה ִמִּיְׂשָרֵאל.

 ַוֲאִפּלּו ַעד ֲעָׂשָרה דֹורֹות, ,ְוֶאָחד ֲעָבִדים ְמֻׁשְחָרִריםֶאָחד ֵּגִרים 

 ַעד ֶׁשְּתֵהא ִאָּמן ִמִּיְׂשָרֵאל.

 

 ,ְוַהָּׁשִליחַ  ,ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס

 ,ְוָהִאָּׁשה ,ְוָהֶעֶבד

 ְוטּוְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס,

 "ָנַתָּתה ִּלי הֲאֶׁשר " :ְמִביִאין ְו�א קֹוִרּין, ֶׁשֵאיָנן ְיכֹוִלין לֹוַמר

 נשא לכהן.יגרים או שאביה ואמה מזרע גרים, לא ת של בת 1

 מישראל יכולה להינשא לכהן.או אביה אם אמה  2

 .עד עולם נשא לכהןילא ת ,עבדים כנעניים משוחררים גרים או בתבת  3

 לכהן. אאביה מישראל יכולה להינשאמא או אם  4
 "שאינם יכולים לומר: "אשר נתת לי ה' מביאים ביכורים ואינם קוראים אלו כותרת נוספת:

 שליח המביא ביכורים של אחר.אפוטרופוס על נכסי יתומים, ו 1

 אשה המביאה ביכורים מנכסי עצמה.המביא ביכורים של אדונו, ועבד כנעני  2

 טומטום ואנדרוגינוס. 3
 

 מקרים נוספים שמביא ואינו קורא :משנה ו

 ֵברֹו,ַהּקֹוֶנה ְׁשֵני ִאיָלנֹות ְּבתֹו� ֶׁשל חֲ 

 ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא.

 ֵמִביא ְוקֹוֵרא. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 ָיַבׁש ַהַּמְעָין, ִנְקַצץ ָהִאיָלן,

 ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא.

 ֵמִביא ְוקֹוֵרא. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ֵמֲעֶצֶרת ְוַעד ֶהָחג, ֵמִביא ְוקֹוֵרא.

 ִמן ֶהָחג ְוַעד ֲחנָֻּכה,

 ֹוֵרא.ֵמִביא ְוֵאינֹו ק

 .ֵמִביא ְוקֹוֵרא :ֵתָרא אֹוֵמרַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ּבְ 

 :חברואילנות בשדה  2 קנה 1

 .(ספק אם קנה קרקע) מביא ואינו קורא תנא קמא: 1.1

 מביא וקורא. ואין הלכה כמותו):( ר' מאיר 1.2

 :צמחו עליו פירותאו נקצץ האילן שה המעיין המשקה את העץ, שהתייב 2
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 .אילו אין לו קרקע)(כ מביא ואינו קורא תנא קמא: 2.1

 מביא וקורא. (ואין הלכה כמותו):ר' יהודה  2.2

 מחג השבועות ועד חג הסוכות מביא וקורא.המביא ביכורים  3

 מחג הסוכות ועד חנוכה: 4

 (עיקר הפירות נלקטים עד סוכות). מביא ואינו קורא תנא קמא: 4.1

 מביא וקורא. :(ואין הלכה כמותו) ר' יהודה בן בתירא 4.2
 

 מכר שדהו, וקודם שהביאם למקדש וריםהפריש ביכ :משנה ז

 ִהְפִריׁש ִּבּכּוָריו ּוָמַכר ָׂשֵדהּו, ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא.

 :ְוַהֵּׁשִני

 ֵאינֹו ֵמִביא. ,ֵמאֹותֹו ַהִּמין

 ִמִּמין ַאֵחר, ֵמִביא ְוקֹוֵרא.

 .אֹותֹו ַהִּמין ֵמִביא ְוקֹוֵראַאף מֵ  :י ְיהּוָדה אֹוֵמרַרּבִ 

 .(שהרי עכשיו אין לו קרקע) וראהמוכר מביא ואינו ק 1

 הקונה: 2

  תנא קמא: 2.1

 אינו מביא.המוכר מאותם גידולים שהביא כבר  2.1.1

 מביא וקורא. , שמהם המוכר לא הביא,ממינים אחרים 2.1.2

 מביא וקורא אף מאותו מין שהביא כבר המוכר. (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 2.2
 

 או נטמאו ,אבדונרקבו, נגנבו הפריש ביכורים ואח"כ נגזלו,  משנה ח:

 ִהְפִריׁש ִּבּכּוָריו, ִנְבְזזּו, ָנַמּקּו, ִנְגְנבּו, ָאְבדּו, אֹו ֶׁשִּנְטְמאּו,

 ֵמִביא ֲאֵחִרים ַּתְחֵּתיֶהם ְוֵאינֹו קֹוֵרא.

 ֵאיָנם ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ֹחֶמׁש. ,ְוַהְּׁשִנִּיים

 .ֲעָזָרה, נֹוֵפץ ְוֵאינֹו קֹוֵראִנְטְמאּו בָ 

 חתם ואינו קורא.מביא ביכורים אחרים ת 1

 על הביכורים השניים אין חובת חומש. 2

 רא.ואינו ק, ו("נופץ") מנער שם את הסל מהפירותאם הביכורים נטמאו לאחר שהגיעו לעזרה,  3
 

 יות הביכורים עד שיביאם להר הביתאדם חייב באחר משנה ט:

 ? תן ַעד ֶׁשָּיִביא ְלַהר ַהַּביִ ּוִמַּנִין ֶׁשהּוא ַחָּיב ְּבַאֲחָריּותָ 

 ,"ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת� ָּתִביא ֵּבית ְיָי ֱא�ֶהי�" :), יטֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג

 ְמַלֵּמד ֶׁשַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתם ַעד ֶׁשָּיִביא ְלַהר ַהָּבִית.

 

 .יא ִמִּמין ַאֵחר, ֵאינֹו קֹוֵראֲהֵרי ֶׁשֵהִביא ִמִּמין ֶאָחד ְוָקָרא, ְוָחַזר ְוֵהבִ 

 "כ הביא ממין שני, אינו קורא שובהביא ביכורים ממין אחד וקרא, ואח פת:כותרת נוס
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  וקוראים ? וגם ביכורים מביאים פירות אלומ משנה י:

 :ְוֵאּלּו ְמִביִאּין ְוקֹוִרּין

 ִמן ָהֲעֶצֶרת ְוַעד ֶהָחג,

 ִמֵּפרֹות ֶׁשֶּבָהִרים, ִמְּתָמרֹות ֶׁשָּבֲעָמִקּים, ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים,

 ֵּזיֵתי ֶׁשֶמן,ּומִ 

 ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן.

 ."ּוְדָבׁש ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב"יָנּה ֵאין ְמִביִאּין ִּבּכּוִרים ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ֶׁשאֵ  :ִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמררַ 

 שמביאים מחג השבועות ועד חג הסוכות. פירות 1

 תמרים שגדלים בעמקים.משבהרים, ו משבעת המינים פירות 1.1

 ים העושים שמן.זית 1.2

 מעבר הירדן: פירות 2

 מביאים וקוראים, תנא קמא: 2.1

 ., שאינה נקראת "ארץ זבת חלב ודבש"אין מביאים ביכורים מעבר הירדן רבי יוסי: 2.2
 

 בתוך שדה חברובודדים קונה אילנות ורים למי שכדין בי משנה יא:

 ֵרא.ַהּקֹוֶנה ְׁש�ָׁשה ִאיָלנֹות ְּבתֹו� ֶׁשל ֲחֵברֹו, ֵמִביא ְוקוֹ 

 ֲאִפּלּו ְׁשָנִים. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 ָקָנה ִאיָלן ְוַקְרָקעֹו, ֵמִביא ְוקֹוֵרא.

 .ְוָחכֹורֹות ְמִביִאין ְוקֹוִריןַאף ַּבֲעֵלי ֲאִריסּות  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 .(סביר שקנה עמהם גם קרקע)  מביא וקוראאילנות  3הקונה  תנא קמא: 1

 .אילנות 2אף הקונה  :(ואין הלכה כמותו) ר' מאיר 2

 ., מביא וקוראיחד עם הקרקע שלו בודד הקונה אילן 3

 (ויתכן שהכוונה לאריסות שעוברת בירושה). ף אריסים וחוכרים מביאים וקוראיםר' יהודה: א 4
 

 רק בפ
דינים , אינם נוהגים במעשר שניש שווים לתרומה וביכוריםהדינים  :הנושאים העיקריים בפרק

דינים השווים , ביכורים ואינם נוהגים בתרומההשווים במעשר שני ו

, דינים הנהוגים בביכורים לתרומה ומעשר שני ואינם נוהגים בביכורים

דינים הקשורים לדם ואינם נוהגים בתרומה ובמעשר שני, דיני אתרוג, 

 דיני כוי.האדם, 

 

 מושגים:

. אמדאורייתוגדר אונן התאבל עליהם, ביום המיתה הוא מלמי שמת לו אחד מקרוביו שחייב  :אונן

 בלילה שלאחר המיתה וכן ביום הקבורה שאינו יום המיתה, הוא נחשב לאונן מדרבנן.

בעל חי שהיה קיים בימי המשנה ולא ידעו אם הוא חיה או בהמה. וכיון שלא הכריעו  :כוי

 חומרות של בהמה וגם חומרות של חיה.גם חכמים בענין, נהגו לגביו 
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 במעשר שני נוהגיםביכורים ואינם בתרומה וב שוויםהדינים  :משנה א

 ַהְּתרּוָמה ְוַהִּבּכּוִרים,

 ַוֲאסּוִרים ַלָּזִרים, ַחָּיִבים ֲעֵליֶהן ִמיָתה ָוֹחֶמׁש,

 ְוֵהם ִנְכֵסי ֹכֵהן,

 ְועֹוִלּין ְּבֶאָחד ּוֵמָאה,

ִחיַצת ָיַדִים   ּוְטעּוִנין ְרִ

 .ְוַהֲעֵרב ֶׁשֶמׁש

 ., ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ַּבַּמֲעֵׂשרּכּוִריםֲהֵרי ֵאּלּו ִבְתרּוָמה ּובִ 

 זר שאכל תרומה או ביכורים: 1

 בשוגג, משלם קרן לבעלים וחומש לכל כהן שירצה. במזיד חייב מיתה (בידי שמיים).

 למי שירצה.למכרם הוא ויכול  ,התרומה והביכורים הם נכסי כהן 2

 מאה כנגדם, התערובת מותרת.לפחות פי ן אם נפלו תרומה או ביכורים לתוך חולין, ויש בחולי 3

 יש לנטול ידיים לפני שנוגעים בתרומה או בביכורים. 4

 .תרומה או ביכוריםלפני שיוכל לאכול  "הערב שמש"כהן טמא שטבל, צריך לחכות עד  5

 מעשר שני שונה מתרומה וביכורים בכל אחד מהנושאים דלעיל. 6
 

 בתרומה נוהגיםכורים, ואינם יבמעשר שני ובהשווים דינים  :משנה ב

 :ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּתרּוָמה ֵיׁש ְּבַמֲעֵׂשר ּוִבּכּוִרים

 ֶׁשַהַּמֲעֵׂשר ְוַהִּבּכּוִרים ְטעּוִנים ֲהָבַאת ָמקֹום,

 ּוְטעּוִנּים ִוּדּוּי,

 ַוֲאסּוִרין ָלאֹוֵנן.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר.

 ְוַחָּיִבין ַּבִּבעּור.

 ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר.

 ִרין ָּכל ֶׁשֵהן ִמֶּלֱאכֹול ִּבירּוָׁשַלִים.ַוֲאסּו

 ,ְוִגּדּוֵליֶהן ֲאסּוִרים ִמֶּלֱאכֹול ִּבירּוָׁשַלִים

 ַאף ַלָּזִרים ְוַלְּבֵהָמה.

 ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר.

 .ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּתרּוָמה ֲהֵרי ֵאּלּו ַּבַּמֲעֵׂשר ּוַבִּבּכּוִרים,

 ת לירושלים.מעשר וביכורים צריך להעלו 1

 ביכורים יש וידוי:בבמעשר ו 2

 במעשר, וידוי מעשרות בשנה הרביעית ובשנה השביעית. 2.1

 בביכורים, מקרא ביכורים הנקרא גם וידוי ביכורים. 2.2

 אונן:כהן לגבי  3

 אסורים לאונן.ביכורים מעשר שני ו :תנא קמא 3.1

 מותרים לאונן.ביכורים  ר' שמעון: 3.2
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 ת:לגבי בעור בשנה הרביעית ובשנה השביעי 4

 בביעור. יםחייבמעשר שני וביכורים  חכמים: 4.1

 לא בביכורים.אבל במעשר שני ביעור ב יםחייב ר שמעון: 4.2

 ביכורים בחולין בירושלים: ואאם נתערב מעשר שני  5

 ואסורה התערובת מלאכול בתורת חולין. .1000 -אינם בטלים אפילו ב

 :עם מעשר שני או עם ביכורים תערובת חוליןבירושלים אם זרעו  6

 תנא קמא: 6.1

 ., ואסור לאכלם בתורת חוליןלגידולים יש קדושת מעשר שני או קדושת ביכורים 6.1.1

 תערובת ביכורים אסורה לזרים, ותערובת מעשר שני אסורה לבהמה. 6.1.2

 מותר לאכול את הגידולים בתורת חולין. ר שמעון: 6.2

 כל הדינים האלה נוהגים במעשר שני ובביכורים אבל לא בתרומה. 7
 

 בביכורים נוהגיםואינם  ,שווים לתרומה ומעשר שנידינים ה :משנה ג

 :ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבִּבּכּוִרים ֵיׁש ַּבְּתרּוָמה ּוַמֲעֵׂשר ַמה

 ֶׁשַהְּתרּוָמה ְוַהַּמֲעֵׂשר אֹוְסִרין ֶאת ַהֹּגֶרן,

 ְוֵיׁש ָלֶהם ִׁשעּור,

 ְונֹוֲהִגים ְּבָכל ַהֵּפרֹות,

 ת,ִּבְפֵני ַהַּבִית ְוֶׁש�א ִבְפֵני ַהַּביִ 

 ּוָבֲאִריִסין ּוֶבָחכֹורֹות ּוַבִּסְקִריקֹון ּוַבַּגְזָלן.

 .ה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבִּבּכּוִריםֲהֵרי ֵאּלּו ַבְּתרּוָמה ּוַבַּמֲעֵׂשר, מַ 

 ל"גמר מלאכה" אסור לאכול מהם עד שיפרישו תרומה ומעשר שני. פירותמשעה שהגיעו ה 1

 לתרומה ומעשר שני נקבע שיעור להפרשה. 2

 והירקות. פירותעשר שני נוהגים בכל סוגי התרומה ומ 3

 תרומה ומעשר שני מפרישים אפילו כשבית המקדש לא קיים. 4

 תרומה ומעשר שני.חייבים באריסים, חוכרים וגזלנים למיניהם  5

 כל הדינים האלה נוהגים בתרומה ובמעשר ולא בביכורים. 6
 

 שנידינים הנהוגים בביכורים ואינם נוהגים בתרומה ובמעשר  :משנה ד

 :ֵּכן ַּבְּתרּוָמה ּוַבַּמֲעֵׂשרְוֵיׁש ַּבִּבּכּוִרים ַמה ֶּׁשֵאין 

 ֶׁשַהִּבּכּוִרים ִנְקִנין ִּבְמחּוָּבר ַלַּקְרַקע,

 ְועֹוֶׂשה ָאָדם ָּכל ָׂשֵדהּו ִּבּכּוִרים,

 ְוַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתם,

 .ן ְוִׁשיר ּוְתנּוָפה ְוִליָנהּוְטעּוִנים ָקְרּבָ 

 הפריש גם כשהפרי עדיין מחובר לעץ.ביכורים אפשר ל 1

 אפשר להפריש את כל היבול כביכורים. 2

 אדם חייב באחריותם של הביכורים עד להבאתם לעזרה, ואם יפגעו חייב להביא אחרים תחתם. 3
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 וספים מספר דברים:ולתהליך הבאת הביכורים מת 4

 גם קרבן שלמים.איתם  מביאים 4.1

 )."יליתני..ארוממך ה' כי ד"הלווים מלווים אותם בשיר ( 4.2

 סל הביכורים טעון תנופה. 4.3

 המביא את הביכורים לירושלים נשאר ללון בה וחוזר לביתו רק למחרת. 4.4
 

 נושאים 2 -תרומה בשווים לדיני ו ,נושאים 2-לדיני ביכורים ב יםתרומת מעשר שוודיני  :משנה ה

 ּוָמה ִּבְׁשֵּתי ְדָרִכים,ָׁשָוה ַלִּבּכּוִרים ִּבְׁשֵּתי ְדָרִכים, ְוַלְּתר ,ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר

 ִנֶּטֶלת ִמן ַהָּטהֹור ַעל ַהָּטֵמא,

 ַּכִּבּכּוִרים. ְוֶׁש�א ִמן ַהֻּמָּקף,

 .ֶיׁש ָלּה ִׁשעּור, ַּכְּתרּוָמהוְ   ְואֹוֶסֶרת ֶאת ַהֹּגֶרן,

  תרומת מעשר שווה לביכורים: בנושאים הבאים 1

  מותר להפריש מהטהור על הטמא ולהיפך. 1.1

   לא מן המוקף.מותר להפריש ש 1.2

   :תרומת מעשר שווה לתרומה בנושאים הבאים 2

 קודם הפרשת התרומה. מתבואת הגורןאסור לאכול  2.1

 .)תוך מעשר ראשוןלתרומת מעשר יש שעור (עשירית מ 2.2
 

 דיני אתרוג :משנה ו

 :ים, ְוַלָּיָרק ְּבֶדֶר� ֶאָחדֶאתרֹוג ָׁשֶוה ָלִאיָלן ִּבְׁש�ָׁשה ְדָרכִ 

 ָעְרָלה ּוָבְרָבִעי, ּוַבְּׁשִביִעית.ָׁשֶוה ָלִאיָלן ּבָ 

 ְוַלָּיָרק ְּבֶדֶר� ֶאָחד, ֶׁשִּבְׁשַעת ְלִקיָטתֹו ִעּׂשּורֹו,

 ִּדְבֵרי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל.

 .ָׁשֶוה ָלִאיָלן ְּבָכל ָּדָבר :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 בדבר אחד. שווים לדיני אילן בשלושה דברים, ולדיני ירקותדיני אתרוג רבן גמליאל:  1

 בשביעית.בערלה, בנטע רבעי, ו שווין לאילן: 1.1

 חיוב המעשרות חל בזמן הלקיטה.ש  לדיני ירקות: שווים 1.2

 דיני אתרוג שווים לדיני אילן בכל דבר. ר' אליעזר: 2
 

 דינים הקשורים לדם האדם :שנה זמ

 ים,ַּדם ְמַהְּלֵכי ְׁשַּתִים, ָׁשֶוה ְלַדם ְּבֵהָמה, ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְּזָרעִ 

 .ֶּׁשֶרץ, ֵאין ַחָּיִבין ָעָליוְוַדם הַ 

 שניהם מכשירים את האוכלים לקבל טומאה.ש ,דם בהמהשווה לדם אדם  1

 אין חייבים משום אכילת דם.שעל שניהם דם שרצים, שווה ל ם האדםד 2
 

 הקדמה לדיני כוי :משנה ח
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 ּכֹוי ֶיׁש ּבֹו ְדָרִכים ָׁשֶוה ַלַחָּיה,

 ְוֶיׁש ּבֹו ְדָרִכים ָׁשֶוה ַלְּבֵהָמה,

 ְוֶיׁש ּבֹו ְדָרִכים ָׁשֶוה ַלְּבֵהָמה ְוַלַחָּיה,

 .ה �א ַלְּבֵהָמה ְו�א ַלַחָּיהְוֶיׁש ּבֹו ְדָרִכים ֶׁשֵאינֹו ָׁשוֶ 

 חיה.מחמירים בכוי כאילו הוא יש דינים שבהם  1

 בהמה.מחמירים בכוי כאילו הוא יש דינים שבהם  2

 חיה וגם בהמה.כאילו הוא גם כוי בל םמתייחסי הםיש דינים שב 3

 .כאילו הוא אינו חיה ואינו בהמהוי מחמירים בכיש דינים שבהם  4
 

 חיהמחמירים בכוי כאילו הוא דינים בהם  משנה ט:

 ? ֵּכיַצד ָׁשֶוה ַלַחָּיה

 ָּדמֹו ָטעּון ִּכּסּוי ְּכַדם ַחָּיה,

 .טֹו, ֵאין ְמַכִּסין ֶאת ָּדמוֹ ְׁשחָ  ְוִאם ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ְביֹום טֹוב,

 ְוֻטְמָאתֹו ְבָסֵפק, ְוֶחְלּבֹו ְמַטֵּמא ְבֻטְמַאת ְנֵבָלה ָּכַחָּיה,

 .ין ּפֹוִדין ּבֹו ֶּפֶטר ֲחמֹורְואֵ 

 דמו טעון כיסוי כדם של חיה. 1

  אם שחטו אותו ביום טוב אין מכסים את דמו.אין שוחטים אותו ביום טוב,  2

 .בלה כשל חיה, מחמת הספקחלבו מטמא בטומאת נ 3

 אין פודים בו פטר חמור. 4
 

 בהמהדינים בהם מחמירים בכוי כאילו הוא  :משנה י

 ? ֵּכיַצד ָׁשֶוה ַלְּבֵהָמה

 ְוֵאין ַחָּיִבין ָעָליו ָּכֵרת,, ְלּבֹו ָאסּור ְּכֵחֶלב ְּבֵהָמהחֶ 

 ְוֵאינֹו ִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ֶלֱאכֹול ִּבירּוָׁשַלִים,

 ב ְּבְזרֹוַע ּוְלָחַיִים ְוֵקָבה.ְוַחּיָ 

 .ָהְרָאָיהַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵטר, ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו 

 .(כיוון שאסור רק מספק) חלבו אסור באכילה, אך אין חייבים עליו כרת 1

 אין קונים אותו בכסף מעשר שני לאכלו בירושלים. 2

 בה ?השוחט כוי, האם צריך לתת לכהן זרוע, לחיים וק 3

 חייב לתת לכהן. (ואין הלכה כמותו): תנא קמא 3.1

 שיש ספק אם הוא בהמה. והמוציא מחברו עליו הראיה. ר' אליעזר: פטור מלתת, 3.2
 

 דינים בהם מחמירים בכוי כאילו אינו חיה וגם אינו בהמה :משנה יא

 ? ה �א ַלַחָּיה ְו�א ַלְּבֵהָמהֵּכיַצד ֵאינֹו ָׁשוֶ 

 ם ִעם ַהַחָּיה ְוִעם ַהְּבֵהָמה.ָאסּור ִמּׁשּום ִּכְלַאיִ 

 ַהּכֹוֵתב ַחָּיתֹו ּוְבֶהְמּתֹו ִלְבנֹו, �א ָכַתב לֹו ֶאת ַהּכֹוי.

 הּוא ָנִזיר. , ֲהֵרי"ְבֵהָמה"אֹו  "ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה ַחָּיה" :ִאם ָאַמר
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 ּוְׁשָאר ָּכל ְּדָרָכיו ָׁשִוים ַלַחָּיה ְוַלְּבֵהָמה,

 ֶזה ְוָכֶזה,ְוָטעּון ְׁשִחיָטה ּכָ 

 ּוְמַטֵּמא ִמּׁשּום ְנֵבָלה

 .ָּכֶזה ְוָכֶזה ,ֵאֶבר ִמן ַהַחי ּוִמּׁשּום

 כוי אסור משום כלאיים גם עם חיה וגם עם בהמה. 1

 לבנו, לא הוריש את הכוי.או את חיותיו המוריש את בהמותיו  2

 חייב בנזירות (מספק).אמר "הריני נזיר אם הכוי הוא חיה", או "הריני נזיר אם הכוי הוא בהמה", מת 3
 כחיה וגם כבהמה. םכותרת נוספת: דינים שבהם הכוי נחשב ג

 הרוצה לאכלו צריך לשחטו כדין חיה ובהמה. 4

 כוי שמת ניבלתו מטמאת כדין נבלת בהמה וחיה. 5

 אבר מן החי נוהג בכוי, כמו בחיה וכמו בבהמה. 6
 

 פרק ג'
הבאת הביכורים ברוב עם  רתיאו, תפירוקריאת שם "ביכורים" על ה :הנושאים העיקריים בפרק

, מה מקרא ביכורים, דיני תוספת ביכורים ועיטורי ביכוריםדיני לירושלים, 

 יכול הכהן לעשות עם הביכורים.

 

 מושגים:

נציגים של עם ישראל צריכים לעמוד  שראל מצווים על הקרבת קרבן התמיד, ולכןכל י :מעמדות

 -יאים ראשונים שיהיו כל ישראל מחולקים למוקרב. תיקנו נב התמידבעזרה כאשר קרבן 

משמרות לוויה וכהונה.  24 -לחלקו  םאזורים שונים), ואת הלויים והכוהני 24מעמדות ( 24

והוא נקרא ראש המעמד. כל שבוע היה  ,המעמדמאנשי על כל מעמד היה ממונה אחד 

והם  תמיד,ה כנציגיו בזמן הקרבת קרבן השולח מעמד אחר נציגים מתוכו שיעמדו בעזר

ושאר אנשי המעמד היו מתענים כל אותו שבוע, חוץ מיום ראשון  נקראים אנשי המעמד.

 ושישי. והיו מתכנסים בבתי כנסיות לתפילה ולקריאה בתורה.

 

 פירותקריאת שם "ביכורים" על ה :משנה א

 ? יַצד ַמְפִריִׁשין ַהִּבּכּוִריםּכֵ 

 ר,ֵאָנה ֶׁשִּבֵּכָרה, ֶאְׁשּכֹול ֶׁשִּבֵּכר, ִרּמֹון ֶׁשִּבּכֵ ְורֹוֶאה ּתְ  ,יֹוֵרד ָאָדם ְּבתֹו� ָשֵדהּו

 ."ֲהֵרי ֵאּלּו ִבּכּוִרים : "קֹוְׁשרֹו ְבֶגִמי, ְואֹוֵמר

 .ֶׁשִּיָּתְלׁשּו ִמן ַהַּקְרַקע ַאף ַעל ִּפי ֵכן חֹוֵזר ְוקֹוֵרא אֹוָתם ִּבּכּוִרים ֵמַאַחר :ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 בעודם על העץ, ולקרוא להם "ביכורים".שהתחילו להבשיל,  פירותל לסמן אדם יכו תנא קמא: 1.1

 חייב לחזור ולקרוא להם "ביכורים". פירותשתלש את הלאחר  :)(ואין הלכה כמותו ר' שמעון 2
 

 תאור הבאת הביכורים ברוב עם לירושלים :משנה ב

 ? יַצד ַמֲעִלין ֶאת ַהִּבּכּוִריםּכֵ 
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 ד ִמְתַּכְּנסֹות ָלִעיר ֶׁשל ַמֲעָמד,ָּכל ַהֲעָירֹות ֶׁשַּבַּמֲעמָ 

 ְוָלִנין ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ְו�א ָהיּו ִנְכָנִסין ַלָּבִּתים.

 ."ּיֹון ֶאל (ֵּבית) ה' ֱא�ֵהינּוקּומּו ְוַנֲעֶלה צִ " :ִּכים ָהָיה ַהְמֻמֶּנה אֹוֵמרְוַלַּמְׁש 

 וריהם.כמד, יחד עם ביהמעמד של אותו שבוע, היו מתכנסים לעיר של ראש המע תעיירו 1

 .אכדי לא להיטמ ולא בבתים,רחבת העיר היו לנים ב 2

 ה' אלוקינו". בית לה ציון אלעבבוקר השכם היה ראש המעמד אומר: "קומו ונ 3
 

 המשך תאור הבאת הביכורים ברוב עם לירושלים :משנה ג

 ם ְּגרֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקים.ַהְּקרֹוִבים ְמִביִאים ַהְּתֵאִנים ְוָהֲעָנִבים, ְוָהְרחֹוִקים ְמִביִאי

 ְוַהּׁשֹור הֹוֵל� ִלְפֵניֶהם, ְוַקְרִניו ְמֻצּפֹות ָזָהב, ַוֲעָטָרה ֶׁשל ַּזִּית ְּבֹראׁשֹו.

 ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ָקרֹוב ְלירּוָׁשַלִים. ֶהָחִליל ַמֶּכה ִלְפֵניֶהם,

 ֶאת ִּבּכּוֵריֶהם. ָׁשְלחּו ִלְפֵניֶהם, ְוִעְּטרּו ִהִּגיעּו ָקרֹוב ִלירּוָׁשַלִים,

 ַהַּפחֹות, ַהְּסָגִנים ְוַהִּגְזָּבִרים יֹוְצִאים ִלְקָראָתם. ְלִפי ְכבֹוד ַהִּנְכָנִסים ָהיּו יֹוְצִאים.

ִני, ָּבאֶתם ם ְּפלוֹ ַאֵחינּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקוֹ " :יֶהם ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמםְוָכל ַּבֲעֵלי ֻאָּמִנּיֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים עֹוְמִדים ִלְפנֵ 

 ."ְלָׁשלֹום

 

 תאור הכנסת הביכורים להר הבית :משנה ד

 ֶהָחִליל ַמֶּכה ִלְפֵניֶהם ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין ְלַהר ַהַּבִית.

 ִהִּגיעּו ְלַהר ַהַּבִית, ֲאִפּלּו ַאְגִריַּפס ַהֶּמֶל� נֹוֵטל ַהַּסל ַעל ְּכֵתפֹו ְוִנְכָנס, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ָלֲעָזָרה.

 .), ב(תהלים ל "ַּמְחָּת ֹאְיַבי ִליֲארֹוִמְמ� ְיָי ִּכי ִדִּליָתִני ְו�א ִׂש " :ְוִדְּברּו ַהְלִוִּים ַּבִּׁשירָלֲעָזָרה  ִהִּגיעַ 

 נגינת החליל ממשיכה ללוות את מביאי הביכורים עד הגעתם להר הבית. 1

 .שם את סל על כתפו ונכנסואפילו אגריפס המלך,  ,כל אחד ,מהכניסה להר הבית 2

 ".כי דליתני.. 'הלווים פותחים בשיר: "ארוממך ה ,כשמגיעים לעזרה עם הביכורים 3
 

  את הביכורים ? מעטריםמה עושים עם התורים ובני היונה ש :משנה ה

 ַהּגֹוָזלֹות ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהַּסִּלים, ָהיּו עֹולֹות. 

 .ְּבָיָדם, נֹוְתִנים ַלֹּכֲהִניםּוַמה ּׁשֶ 

 כקרבן עולה. משמשיםים אלה שתלויים בצידי הסל 1

 לכהנים במתנה. ניתניםאלה שהוחזקו בידיים,  2
 

 תאור מקרא ביכורים :משנה ו

 ) ַעד ֶׁשּגֹוֵמר ָּכל ַהָּפָרָׁשה., ג(דברים כו "ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליָי ֱא�ֶהי�"עֹוֵדהּו ַהַּסל ַעל ְּכֵתפֹו, קֹוֵרא מֵ 

 ."ד ָאִביֲאַרִּמי ֹאבֵ "ַעד  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 , מֹוִריד ַהַּסל ֵמַעל ְּכֵתפֹו ְואֹוֲחזֹו ְבִׂשְפתֹוָתיו, ְוֹכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ַּתְחָּתיו ּוְמִניפֹו,"ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי"ִהִּגיַע לַ 

 ַעד ֶׁשהּוא גֹוֵמר ָּכל ַהָּפָרָׁשה, "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי"ְוקֹוֵרא מֵ 

 .אְׁשַּתֲחָוה ְוָיצָ ּוַמִּניחֹו ְּבַצד ַהִּמְזֵּבַח, ְוהִ 
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 עד סוף הפרשה. הגדתי היום לה' אלקיך"בעוד הסל על כתפו, קורא הבעלים מ" תנא קמא: 1

 ר' יהודה: מפרט את התהליך (מסביר את תנא קמא): 2

 " הגדתי היום לה" עד "ארמי אובד אבי". -בעוד הסל על כתפו, קורא הבעלים מ 2.1

 ומניף את הביכורים. ו תחת הסלהכהן מניח יד, וואוחזו בשפתו אח"כ מוריד את הסל מעל כתפו 2.2

 לאחר ההנפה, הבעלים ממשיך את הקריאה מ"ארמי אובד אבי" עד סוף הפרשה. 2.3

 וה ויוצא מן המקדש.ומשתחהבעלים מניח את הסל בצד המזבח, ו 2.4
 

 האם הבעלים קורא בעצמו את מקרא הביכורים או מקריאים אותו ? :משנה ז

 ֹוֵדַע ִלְקרֹות, קֹוֵרא. ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות, ַמְקִרין אֹותֹו.ָּבִראׁשֹוָנה, ָּכל ִמי ֶׁשּי

 .ַע ְוֶאת ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדעַ ִנְמְנעּו ִמְּלָהִביא, ִהְתִקינּו ֶׁשְּיהּו ַמְקִרין ֶאת ִמי ֶׁשּיֹודֵ 

 בראשונה, כל היודע לקרוא קורא בעצמו, ומי שאינו יודע לקרוא, מקריאים אותו. 1

 , התקינו שיהיו מקריאים לכולם.יוון שאלה שלא יודעים לקרוא נמנעו מלהביא ביכוריםכ 2
 

 דין הסלים שבהם היו מביאים את הביכורים :משנה ח

 ָהֲעִׁשיִרים ְמִביִאים ִּבּכּוֵריֶהם ִּבְקָלתֹות ֶׁשל ֶּכֶסף ְוֶׁשל ָזָהב,

 ָרָבה ְקלּוָפה,ְוַהֲעִנִּיים ְמִביִאין אֹוָתם ְּבַסֵּלי ְנָצִרים ֶׁשל עֲ 

 .ּכּוִרים ִנָּתִנין ַלֹּכֲהִניםְוַהַּסִּלים ְוַהּבִ 

 העשירים מביאים ביכוריהם בסלים המצופים כסף או זהב. 1

 העניים מביאים ביכוריהם בסלי נצרים. 2

 וסלי העשירים לא. ,סלי העניים ניתנים לכהנים 3
 

 מותר לעטר את הביכורים פירותבאילו  משנה ט:

 ְמַעְּטִרין ֶאת ַהִּבּכּוִרים חּוץ ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים. :ֶּבן ַנָּנס אֹוֵמרי ִׁשְמעֹון ַרּבִ 

 .ם ֶאָּלא ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִניםֵאין ְמַעְּטִרין ֶאת ַהִּבּכּוִרּי :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 מעטרים אפילו בפירות שאינם משבעת המינים. ר' שמעון בן ננס (ואין הלכה כמותו): 1

 משבעת המינים. פירותותר לעטרם רק במ ר' עקיבא: 2
 

 תוספת ביכורים ועיטורי ביכורים :משנה י

 :ָׁש�ׁש ִמּדֹות ַּבִּבּכּוִרים :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ַהִּבּכּוִרים, ְותֹוֶסֶפת ַהִּבּכּוִרים, ְוִעּטּור ַהִּבּכּוִרים.

 ִמין ְּבִמינֹו. ,ּתֹוֶסֶפת ַהִּבּכּוִרים

 ִמּין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו. ,ִרּיםְוִעּטּור ַהִּבּכּו

 ּתֹוֶסֶפת ַהִּבּכּוִרים ֶנֱאֶכֶלת ְּבָטֳהָרה, ּוְפטּוָרה ִמן ַהְּדַמאי.

 .ַהִּבּכּוִרים ַחָּיב ַּבְּדַמאיְוִעּטּור 

 שלושה דברים כלולים בביכורים: רבי שמעון: 1

 הביכורים עצמם. 1.1
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 תוספת הביכורים. 1.2

 עטורי ביכורים שניתנים לנוי והידור. 1.3

 מותר להוסיף רק ממין הביכורים. וספת ביכורים:ת 2

 ולים להיות גם שלא ממין הביכורים.יכ עיטורי ביכורים: 3

 תוספת הביכורים: 4

 מותרים לאכילה רק לכהן טהור. 4.1

 .ביכורים מעם הארץ)אם ההכהן פטור מלעשר דמאי ( 4.2

 ביכורים חייבים במעשרות אם הביכורים הם פירות דמאי.עיטורי  5
 

 בארץ ישראלמפירות שגדלו אם הם ביכורים רק ת הביכורים יש דין של לתוספ :משנה יא

 ? ת ַהִּבּכּוִרים ַּכִּבּכּוִריםֵאיָמַתי ָאְמרּו ּתֹוֶספֶ 

 ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ָבָאה ִמן ָהָאֶרץ.

 .ָאֶרץ, ֵאיָנּה ַּכִּבּכּוִרּיםְוִאם ֵאיָנּה ָּבָאה ִמן הָ 

 

 ואיזה כהן מקבל ביכורים ?הביכורים מה יכול הכהן לעשות עם  :משנה יב

 ? ַהִּבּכּוִרים ְּכִנְכֵסי ֹכֵהן :ְלָמה ָאְמרּו

 ֶׁשהּוא קֹוֶנה ֵמֶהם ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה,

 ּוַבַעל חֹוב נֹוְטָלן ְּבחֹובֹו,

 ְוָהִאָּׁשה ִבְכֻתָּבָתּה,

 ְּכֵסֶפר ּתֹוָרה.

 ָתם ֶאָּלא ְלָחֵבר ְּבטֹוָבה.ֵאין נֹוְתִנין אוֹ  :ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 נֹוְתִנין אֹוָתם ְלַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר, :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .יֶהם, ְּכָקְדֵׁשי ַהִּמְקָּדׁשְוֵהם ְמַחְּלִקין ֵּבינֵ 

 תנא קמא: 1

 .טמאהקנות בכסף מה שירצה, אפילו עבדים קרקעות ובהמה מכור אותם ולכול הכהן לי 1.1

 כורים.בימן ה יכול בעל חוב לגבות את חובו 1.2

 כתובתה מהביכורים. אתיכולה לגבות כהן שגירש את אשתו, האשה  1.3

 גם ספר תורה דינו כביכורים שבעל חוב נוטלו בחובו ואשה בכתובתה. 1.4

 רבי יהודה: 2

 את הביכורים צריך לתת רק לכהן חבר. 2.1

 הכהן החבר יכול להחזיר טובה לבעלים שנתנו לו את הביכורים. 2.2

 חכמים: 3

 ים לאנשי המשמר שעובדים באותו שבוע.נותנים את הביכור 3.1

 הם מחלקים את הביכורים ביניהם כשאר קדשי המזבח. 3.2
------- 

 פרק ד'
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 .דיני אנדרוגינוס הנושאים העיקריים בפרק:

 

 מושגים:

 סימני זכר וגם סימני נקבה.גם שיש לו  :אנדרוגינוס

 

 אנדרוגינוס הקדמה להלכות :משנה א

 ,ַאְנְּדרֹוִגינֹוס

 ְדָרִכים ָׁשֶוה ָלֲאָנִׁשים,ֶיׁש ּבֹו 

 ְוֶיׁש ּבֹו ְדָרִכים ָׁשֶוה ַלָּנִׁשים,

 ,ָנִׁשיםלְוֶיׁש ּבֹו ְדָרִכים ָׁשֶוה ָלֲאָנִׁשים וְ 

 .ֹו ָׁשֶוה ָלֲאָנִׁשים ְוָנִׁשיםְוֵיׁש ּבֹו ְדָרִכים ֵאינ

 יש הלכות שדינו כזכר. 1

 יש הלכות שדינו כנקבה. 2

 כנקבה.גם כזכר וגם יש הלכות שדינו  3

 יש הלכות שבהם שונה דינו הן משל זכר והן משל נקבה. 4
 

  דינים שאנדרוגינוס נוהג כזכרים :משנה ב

 ? ֵּכיַצד ָׁשֶוה ָלֲאָנִׁשים

 ,ְמַטֵּמא ְב�ֶבן ָּכֲאָנִׁשים

 ,ָּכֲאָנִׁשים ּוִמְתַעֵּטף

 ְונֹוֵׂשא ֲאָבל �א ִנָּׂשא, ָּכֲאָנִׁשים,

 ,, ָּכֲאָנִׁשיםָליו ְּבַדם ֹטַהרְוִאמֹו יֹוֶׁשֶבת עָ 

 ,ד ִעם ַהָּנִׁשים, ָּכֲאָנִׁשיםְוֵאינֹו ִמְתַיחֵ 

 ,ֹון ִעם ַהָּבנֹות, ָּכֲאָנִׁשיםְוֵאינֹו ִנּז

 "ַבל ַּתְׁשִחית"◌ּו "ַּבל ַּתִּקיף"ְועֹוֵבר ַעל 

 ,, ָּכֲאָנִׁשים"ָּטֵמא ְלֵמִתּיםַבל ּתִ "ּו

 .ֲאָנִׁשיםּורֹות ַּבּתֹוָרה, ּכָ ְוַחָּיב ְּבָכל ַהִּמְצֹות ָהֲאמ

 .כמו אנשים (זכרים) שזב ממנו נוזל לבן, נעשה זבאנדרוגינוס  1

 .כאנשים אסור בלבישת שמלת אשה 2

 .כאנשים נושא אשה ולא נישא לאיש 3

 .אנשיםיום כ 40 הםימי טהרה של אמו לאחר הלידה  4

 עם נשים. דאסור לו להתייח 5

 ו הבנות.לגבי ירושה, כאשר הנכסים מועטים, אינו זכאי לקבל מהמזונות כמ 6

 ועל "לא תשחית פאת זקנך". עובר על "לא תקיפו פאת ראשכם", 7

 למתים. אהוא כהן, אסור לו להיטמ סאם האנדרוגינו 8

 .אנשיםחייב בכל המצוות שחייבים בהם ה 9
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  דינים שאנדרוגינוס נוהג כנקבות :משנה ג

 ? ֵּכיַצד ָׁשֶוה ַלָּנִׁשים

 ,ְמַטֵּמא ְבֹאֶדם, ַּכָּנִׁשים

 ְתַיֵחד ִעם ָהֲאָנִׁשים, ַּכָנִׁשים.ְוֵאינֹו מִ 

 ,ְלִיּבּום, ַּכָּנִׁשים זֹוֵקק ְוֵאינוֹ 

 ,ֵלק ִעם ַהָּבִנים, ַּכָּנִׁשיםְוֵאינֹו חוֹ 

 ,ְדֵׁשי ַהִּמְקָדׁש, ַּכָנִׁשיםְוֵאין אֹוֶכל ְּבקָ 

 ,ָליו ְּבַדם ָטֵמא, ַּכָּנִׁשיםְוִאּמֹו יֹוֶׁשֶבת עָ 

 ,יםסּול ִמן ָהֵעדּות, ַּכָּנִׁש ּופָ 

 .ל ִמן ַהְּתרּוָמה, ַּכָּנִׁשיםִנְפסַ  ,ְוִאם ִנְבַעל ָּבֲעֵבָרה

 .כנשים , הוא נטמא כנידה או זבהאם ראה דם 1

 עם גבר. דאסור לו להתייח 2

 אם מת אחיו בלא בנים והוא האח היחיד האשה יכולה להתחתן בלי יבום ובלי חליצה. 3

 ק בירושה יחד עם הבנים.לגבי ירושה, כאשר נכסי הירושה מרובים, אינו נוטל חל 4

 אם האנדרוגינוס הוא כהן, אינו אוכל מבשר קודשי קודשים, כשאר זכרי כהונה. 5

 .נקבהדם הלידה של אמו טמא שבועיים כמו של יולדת  6

 פסול לעדות כנשים. 7

 אם נבעל ע"י אחד מקרוביו או אחד מפסולי כהונה, הוא ניפסל מלאכול בתרומה. 8
 

  ים ונקבות ואנדרוגינוס נוהג אותםשמשותפים לזכרדינים  :משנה ד

 ? ד ָׁשֶוה ָלֲאָנִׁשים ְוָנִׁשיםֵּכיצַ 

 ,ְוָנִׁשים ַחָּיִבים ַעל ַמָּכתֹו ְוִקְלָלתֹו, ָּכֲאָנִׁשים

 ,ָּכֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ,ֶנֱהַרג ,ּוֵמִזיד .ּגֹוֶלה ,ְוַההֹוְרגֹו ׁשֹוֵגג

 ,ָנִׁשיםְרָּבן, ָּכֲאָנִׁשים וְ ְוִאּמֹו ְמִביָאה ָעָליו קָ 

 ,בּול, ָּכֲאָנִׁשים ְוַכָנִׁשיםְואֹוֵכל ְּבָקְדֵׁשי ַהּגְ 

 .לֹות, ָּכֲאָנִׁשים ְוַכָּנִׁשיםְונֹוֵחל ְלָכל ַהַּנחֲ 

 המכהו והמקללו, חייב. 1

 במזיד נהרג.ההורגו עיר מקלט, וגולה ל בשוגג ההורגו 2

 ).מספק היום, כנקב 80רק לאחר י לידתו קורבן, במלאת ימי טהרה (אמו מביאה אחר 3

 .אוכל בתרומה, תרומת מעשר וחלהאם הוא כהן  4

 .(ואין אומרים שאינו בר ירושה) אם אין יורש אלא הוא, יורש הכל 5
 

  אינו נוהג בהם לא כזכר ולא כנקבהדינים שאנדרוגינוס  :משנה ה

 ? ֹו ָׁשֶוה ָלֲאָנִׁשים ְוָנִׁשיםֵּכיַצד ֵאינ

 יָבתֹו,ן ׂשֹוְרִפין ְּתרּוָמה ַעל ֻּטְמַאת זִ יאֵ 

 ,ׁש, �א ָכֲאָנִׁשים ְוָנִׁשיםְוֵאין ַחָּיִבין ָעָליו ַעל ִּביַאת ִמְקּדָ 
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 ,�א ָכֲאָנִׁשים ְו�א ַכָנִׁשיםְוֵאין ִנְמָּכר ְּבֶעֶבד ִעְבִרי, 

 ,ְוֵאינֹו ֶנֱעַר� �א ָּכֲאָנִׁשים ְו�א ַּכָּנִׁשים

 

 ,ָנִזיר ",א ִאָּׁשה�א ִאיׁש ְו�ֲהֵריִני ָנִזיר ֶׁשֶּזה " :ְוִאם ָאַמר

 :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ַאְנְּדרֹוִגינֹוס ְּבִרָּיה ִבְפֵני ַעְצָמּה הּוא, ְו�א ָיְכלּו ֲחָכִמים ְלַהְכִריַע ָעָליו ִאם הּוא ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה.

 .יׁש, ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ִאָּׁשהֲאָבל טּוְמטּום ֵאינֹו ֵכן, ְּפָעִמים ֶׁשהּוא אִ 

 לובן או ראה זיבת דם, ונגע בתרומה, אין שורפים את התרומה.אם ראה זיבת  1

 אם ראה זיבת לובן או זיבת דם ונכנס למקדש, אינו חייב על ביאת מקדש בטומאה. 2

 .בגנבתו (כי אולי הוא אשה), ולא כשפחה (כי אולי הוא זכר)אינו נמכר כעבד  3

 .(כי אינו זכר ודאי או נקבה ודאי) אין תורת ערכים נוהגת לגביו 4
 דינים נוספים לאנדרוגינוס כותרת נוספת:

 , מחויב בנזירות.איש ולא אשהלא  (האנדרוגינוס) הריני נזיר אם הוא" :אם אמר אדם 1

 הבדל בין אנדרוגינוס לטומטום: רבי יוסי: 2

 מיוחדת שלא יכלו חכמים להכריע אם הוא זכר או נקבה.אנדרוגינוס הוא בריה  2.1

 ת, אלא שיש קושי לזהות את מינו.טומטום הוא זכר ודאי או נקבה ודאי 2.2
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