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 הנושאים העיקריים במסכת:

חמישה שאסור להם לתרום תרומה ואם תרמו אין תרומתם תרומה, תרומה ממקום אחד  פרק א:

ואם תרמו תרומתם תרומה, דין הפרשת  שאסור להם לתרוםעל מקום אחר, חמישה 

מד. הפרשת תרומה מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו תרומה מאו

 .ולהיפך

דין הפרשת תרומה ממאכל טהור על מאכל טמא ולהיפך, הלכות שיש לגביהן הבדל בין  פרק ב:

, דין הפרשת תרומה דין הפרשת תרומות ממין אחד על מין אחרשבת,  ןמזיד לשוגג לעניי

 ת תרומה בבצלים.מהמשובח על הפחות משובח, דין הפרש

ספק תרומה, תרומת שותפים, דין תורם עבור חברו, קריאת שם לתרומה, סדר הפרשת  :פרק ג

תרומות ומעשרות, דין תרומות ומעשרות של נכרי, דין מי שטעה בדיבורו בזמן הפרשת 

 מעשרות או בשעת נדר.

מה גדולה, מי שלא הפריש את כל הכמות התרומה או המעשר בבת אחת, שעורי תרו :פרק ד

כיצד משערים את כמות התרומה שיש להפריש, מי שמרבה לתרום יותר מהשיעור 

  שקבעו חכמים, דין תרומה שהתערבבה בחולין.

 סאין שאינם תרומה או לתוך תרומה טמאה. 100 -סאה תרומה שנפלה ל :פרק ה

 .דין אכילת תרומה בשוגג, דין גונב תרומה :פרק ו

דיני אכילת  תרומה  ,ואכלה תרומה לזרן שנישאה הבת כ דין ,ידדין אוכל תרומה במז :פרק ז

 דיני תערובת של תרומה וחולין. ,מתי יכול הכהן למחול על התשלומיםבשוגג, 

כהן או אשת כהן או עבד של כהן שאכלו תרומה בשוגג, כהן שהקריב קרבנות בשוגג,  :פרק ח

לבית או נכנסה שבת, אסור  אכילת ארעי של פירות לא מעושרים ותוך כדי אכילה נכנס

שתיית מים מגולים, אסור אכילת פירות שיש חשש שנחש הטיל בהם ארס, אסור לטמא 

 , גויים שדרשו מקבוצת נשים לטמא אחת מהן.םתרומה בידיי

או זרעים אחרים שאינם חולין, תערובת של ערוגות תרומה  דיני גידולים של זרעי תרומה,  :פרק ט

 ידולי טבל של נכרי.וערוגות חולין, דין ג

 עם מאכלים אחרים שאינם חולין.תערובות של חולין תערובות של חולין עם תרומה,  :פרק י

מניעת הפסד תרומה, דין משקה הנעשה מפירות תרומה, הבדלים בין יין ושמן לשאר  פרק יא:

משקים של פירות, דין שאריות של  תרומה, דין כרשינים של תרומה, דין שימוש בשמן 

 יפה.שר
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 :פרק א

 ,ואם תרמו אין תרומתם תרומה השאסור להם לתרום תרומ חמישה הנושאים העיקריים בפרק:

ואם  שאסור להם לתרוםחמישה  תרומה ממקום אחד על מקום אחר,

הפרשת תרומה מדבר  דין הפרשת תרומה מאומד.תרמו תרומתם תרומה, 

 .שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולהיפך

 

 :גיםמוש

 שנה ויום אחד לקטנה. 11שנה ויום אחד לקטן,  12 :דריםוגיל נ

התרומה, כל התערובת  חלקים כנגד 100אם נפלה תרומה לתוך חולין ולא היה בחולין  :מדומע

לכהן. הכהן משלם דמי  נמכרתהיא לאכילה לישראל. אסורה   מדומעה .מדומענקראת 

 שאותה הוא זכאי לקבל בחינם. ץ מהכמות של התרומה שנפלה לחולין,חו מדומעה

 

 חמישה שאסור להם להפריש תרומה משנה א:

 .רּוָמהֲחִמָּׁשה, �א ִיְתרֹומּו, ְוִאם ָּתְרמּו, ֵאין ְּתרּוָמָתן ּתְ 

 ַהֵחֵרׁש, ְוַהּׁשֹוֶטה, ְוַהָּקָטן, ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו.

 .ּות, ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמהִבְרׁשָנְכִרי ֶׁשָּתַרם ֶאת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו 

 :אסור להם להפריש תרומה, ואם תרמו אין תרומתם תרומהש ,חמישה

 .חרש (אינו שומע ואינו מדבר) 1

 .שוטה (אינו שפוי בדעתו) 2

 .קטן (שלא הביא סימני נערות) 3

 מדבר שאינו שלו.התורם  4

 ., אפילו עשהו שלוחונכרי שתרם את של ישראל 5
 

 תרומה ןלענייין סוגי חרשים הבחנה ב :במשנה 

 ֵחֵרׁש ַהְמַדֵּבר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע,

 �א ִיְתרֹום. ְוִאם ָּתַרם, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.

 ֵחֵרׁש ֶׁשִּדְּברּו בֹו ֲחָכִמים ְּבָכל ָמקֹום,

 .ינֹו �א ׁשֹוֵמע ְו�א ְמַדֵּברֶׁשאֵ 

 חרש שמדבר ואינו שומע: 1

 .מהאם תרם תרומתו תרו, ותרוםאסור לו ל

 דברו בו חכמים , והכוונה שאינו בר דעת, הוא כזה:חרש ש 2

 אינו מדבר.שאינו שומע, ו
 

 ממתי יכול קטן לתרום ? גמשנה 

 ָערֹות,ָקָטן ֶׁש�א ֵהִביא ְׁשֵּתי ְׂש 

 ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
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 :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 , ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.ִאם ַעד ֶׁש�א ָבא ְלעֹוַנת ְנָדִרים

 .ְנָדִרים, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמהִמֶׁשָּבא ְלעֹוַנת 

 תרומתו תרומה. אם לא הביא שתי שערותאף  יהודה: 'ר 1

 ., תרומתו תרומה(ראה מושגים) הגיע לגיל נדריםלאחר שרק  ר' יוסי: 2
 

 דין התורם מזיתים על השמן או מענבים על היין :משנה ד

 ין ֵזיִתים ַעל ַהֶּׁשֶמן, ְו�א ֲעָנִבים ַעל ַהָּיִין.ֵאין ּתֹוְרמִ 

 ,ְוִאם ָּתְרמּו

 ְּתרּוַמת ַעְצָמן ָּבֶהם. :ת ַׁשַּמאי אֹוְמִריםֵּבי

 .ֵאין ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמה :יםּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִר 

 או מהענבים גם על יין. של זיתים, אין תורמים מהזיתים גם על שמן 1

 :מואם תר 2

 בית שמאי: 2.1

 א תרומה.ים עבור הזיתים או עבור הענבים, ההכמות שתר 2.1.1

 , אינו תרומה אלא חולין.הייןשתרם עבור השמן או עבור  הכמות 2.1.2

 חולין.הוא חלק שהוא תרומה וחלק ש וכיון שיש ב מדומעא כל מה שתרם הו 2.1.3

 בית הלל: 2.2

 ,אינו תרומה או הענבים) םהזיתי(גם החלק של  מה שתרםכל  2.3

 היבול נשאר טבל. 2.4

 
 מקרים שאין לתרום ממקום אחד על מקום אחר :ה משנה

 ּוִמן ַהֶהְפֵקר, ּוִמן ַהֵּפָאה, ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהֶּלֶקט, ּוִמן ַהִּׁשְכָחה,

 ְו�א ִמַּמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּטָלה ְּתרּוָמתֹו,

 ְו�א ִמַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשִּנְפּדּו,

 טּור,ְו�א ִמן ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ 

 ְו�א ִמן ַהְּפטּור ַעל ַהִחּיּוב,

 ְו�א ִמן ַהָּתלּוׁש ַעל ַהְמֻחָּבר,

 ְו�א ִמן ַהְמֻחָּבר ַעל ַהָּתלּוׁש,

 ְו�א ִמן ַהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן,

 ְו�א ִמן ַהָּיָׁשן ַעל ֶהָחָדׁש,

 ְו�א ִמֵּפרֹות ָהָאֶרץ ַעל ֵּפרֹות חּוָצה ָלָאֶרץ,

 ָצה ָלָאֶרץ ַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ.ְו�א ִמֵּפרֹות חּו

 .מּו, ֵאין ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמהְוִאם ָּתְר 

 :ירקירק מסוים על טבל של אותו מלתרום אין בהם מקרים ש 1
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 .מהפקרו מלקט שכחה ופאה  1.1

 .תרומה גדולהה פטור מוהי, ממעשר ראשון שהופרש ממנו תרומת מעשר 1.2

 .והקדש, אפילו אם נפדוממעשר שני  1.3

 :מקום אחראחד על  ממקוםתורמים בהם מקרים שאין  2

 הפטור מתרומה.אותו ירק החייב בתרומה על ירק מ 2.1

 פטור מתרומה על החייב בתרומה.ירק המ 2.2

 .לקרקע המחוברים פירותתלושים על  פירותמ 2.3

 תלושים. פירותעל  לקרקע מחוברים פירותמ 2.4

 שנה שעברה. פירותשנה זו על  פירותמ 2.5

 .שנה זו פירותשנה שעברה על  פירותמ 2.6

 הארץ. פירותחוץ לארץ על  פירותמ 2.7

 חוץ לארץ. פירותהארץ על  פירותמ 2.8

 בכל המקרים הנ"ל אם תרם תרומתו אינה תרומה. 3
 

 ואם תרמו תרומתם תרומה שאסור להם לתרוםחמישה  :משנה ו

 :ָּתְרמּו, ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמהֲחִמָּׁשה �א ִיְתרֹומּו, ְוִאם 

 .�א ִיְתרֹומּו, ם, ְוַהּסּוָמא, ּוַבַעל ֶקִריוֹ ָהִאֵּלם, ְוַהִׁשּכֹור, ְוֶהָער

 .ָּתְרמּו, ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמהְוִאם 

 לא יתרמו, , בעל קריו ור בשתי עיניווע, ערום, שכור, אילם ששומע אך אינו מדבר 1

 תרומתם תרומה. ,תרמו אם 2
 

 דין הפרשת תרומה מאומד :משנה ז

 ְׁשָקל, ְו�א ַבִּמְנָין.ֵאין ּתֹוְרִמין, �א ַבִּמָּדה, ְו�א ַבּמִ 

 ֲאָבל ּתֹוֵרם הּוא ֶאת ַהָּמדּוד ְוֶאת ַהָּׁשקּול ְוֶאת ַהָּמנּוי.

 ֵאין ּתֹוְרִמין ַּבַּסל ּוַבֻּקָּפה ֶׁשֵהם ֶׁשל ִמָּדה,

 ֲאָבל ּתֹוֵרם הּוא ָבֶהן ֶחְצָין ּוְׁשִליָׁשן.

 .ה ֶחְצָיּה, ֶׁשֶחְצָיּה ִמָּדה�א ִיְתרֹום ַּבְּסָא

 פרישים תרומה על פי מידה, משקל או מנין, אלא באומד.אין מ 1

 את הטבל עצמו אפשר למדוד, לשקול ולספור. 2

 (כגון סל וקופה): כלים שיש להם מידה ידועה 3

 .את כל הכליכשהתרומה ממלאת אין תורמים בהם  3.1

 .ממלאת רק חצי או שליש מהכליאפשר לתרום בהם כאשר התרומה  3.2

 לו מחצית הסאה, כיוון שגם לחציה יש סימן.אפי ,ין לתרום בכלי המכיל סאהא 4
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 הפרשת תרומה מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו,  :משנה ח

 ֵאין ּתֹוְרִמין ֶׁשֶמן ַעל ֵזיִתים ַהִּנְכָּתִׁשין,

 ְו�א ַיִין ַעל ֲעָנִבים ַהִּנְדָרכֹות.

 ְוִאם ָּתַרם, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה,

 .ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום

 ָהִראׁשֹוָנה ְמַדַּמַעת ִּבְפֵני ַעְצָמּה. ְוַחָּיִבין ָעֶליָה ֹחֶמׁש,

 .ֲאָבל �א ְׁשִנָּיה

 זיתים שנמצאים בשלב הכתישה.של שמן אין תורמים שמן עבור  1

 ענבים שנמצאים בשלב הדריכה.של יין אין תורמים יין עבור  2

 זאת תרמו: אם במקרים הנ"ל בכל 3

 מה שנתרם נחשב כתרומה.  3.1

 ענבים הדרוכים.יין של ההזיתים הכתושים או מההשמן של מ פעם שניהלתרום  יש 3.2

 והאוכלה בשגגה חייב עליה חומש., (ראה מושגים) מדמעת שנתרמה בתחילההתרומה  3.3

 אינה מדמעת. ,ההשנייהתרומה  3.4
 

 שנגמרה מלאכתו על מאכל אחר תרומה ממאכל שנגמרה מלאכתו הפרשת :משנה ט

 ֵזיִתים ַהִּנְכָּבִׁשין,ְותֹוְרִמין ֶׁשֶמן ַעל 

 ְוַיִין ַעל ֲעָנִבים ַלֲעׂשֹוָתם ִצּמּוִקים.

ַעל ֲעָנִבים ֲהֵרי ֶׁשָּתַרם ֶׁשֶמן ַעל ֵזיִתים ַלֲאִכיָלה, ְוֵזיִתים ַעל ֵזיִתים ַלֲאִכיָלה, ְוַיִין ַעל ֲעָנִבים ַלֲאִכיָלה, ָוֲעָנִבים 

 .ִלְתרֹום ְרָכן, ֵאינֹו ָצִרי�ַלֲאִכיָלה, ְוִנְמַל� ְלדָ 

 ).שמיועדים לאכילההמיועדים לכבישה (שמן של זיתים אפשר לתרום שמן על מנת לפתור  1

 ענבים המיועדים להיות צימוקים.יין מאפשר לתרום יין על מנת לפתור  2

 אינו צריך לחזור ולתרום. לכתישה, אותםונמלך ויעד  ,זיתים המיועדים לאכילהשמן מתרם שמן על  3

 לדריכה, אינו צריך לחזור ולתרום. ותםים המיועדים לאכילה, ונמלך ויעד אענביין מתרם יין על  4
 

 תרומה מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולהיפךהפרשת סיכום דיני  :משנה י

ִמין ִמָּדָבר ֶׁשִּנְגְמָרה ִמַלאְכּתֹו ַעל ָּדָבר ֶׁש�א ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו,  ֵאין ּתֹוְרִ

 ר ֶׁש�א ִנְגְמָרה ְמַלאְכתֹו ַעל ָדָבר ׁשִּנְגְמָרה ְמַלאְכתֹו,ְו�א ִמָּדבָ 

 ְו�א ִמָּדָבר ֶׁש�א ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ַעל ָּדָבר ֶׁש�א ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו.

 .ָּתְרמּו, ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמהְוִאם 

 מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו.אין תורמים  1

 מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו. אין תורמים 2

 אין תורמים מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. 3

 אם בכל זאת תרם, תרומתו תרומה.בכל המקרים האלה,  4
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 פרק ב

הלכות שיש  ממאכל טהור על מאכל טמא ולהיפך,דין הפרשת תרומה  הנושאים העיקריים בפרק:

דין הפרשת תרומות ממין אחד שבת,  ןד לשוגג לעניילגביהן הבדל בין מזי

דין , דין הפרשת תרומה מהמשובח על הפחות משובח, על מין אחר

 .הפרשת תרומה בבצלים

 

 מושגים

 .בצורת עגול הלשנייתאנים דרוסות ודבוקות אחת   עגול של דבלה:

 

 דין הפרשת תרומה ממאכל טהור על מאכל טמא :משנה א

 הֹור ַעל ַהָּטֵמא.ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּטָ 

 ְוִאם ָּתְרמּו, ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמה.

 ָהִעּגּול ֶׁשל ְּדֵבָלה ֶׁשִּנְטָמא ִמְקָצתֹו, ּתֹוֵרם ִמן ַהָּטהֹור ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַעל ַהָּטֵמא ֶׁשֶּיׁש ּבֹו. :ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו

 ְוֵכן ֲאֻגָּדה ֶׁשל ָּיָרק,

 ְוֵכן ֲעֵרָמה.

 ַאַחת ְטֵמָאה ְוַאַחת ְטהֹוָרה,ְׁשֵּתי ֲאֻגּדֹות, ְׁשֵּתי ֲעֵרמֹות,  ָהיּו ְׁשֵני ִעּגּוִלים,

 �א ִיְתרֹום ִמֶּזה ַעל ֶזה.

 .ִמין ִמן ַהָּטהֹור ַעל ַהָּטֵמאּתֹורְ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 תנא קמא: 1

 אין תורמים תרומה ממאכל טהור על מאכל טמא. 1.1

  אם בכל זאת תרם, תרומתו תרומה. 1.2

 שעל אף שנטמא מקצתם, אפשר להפריש מהחלק הטהור על הטמא: סוגי מאכלים 1.3

 שנטמא מקצתו.) ראה מושגים(עגול של דבלה  1.3.1

 אגודה של ירק שנטמאה מקצתה. 1.3.2

 ערימה של תבואה שנטמאה מקצתה. 1.3.3

 אחד טהור ואחד טמא:ערימות תבואה,  2אגודות ירק או  2או דבלה,  יעיגול 2יש שכ 1.4

 אין לתרום מהטהור על הטמא. 

 .מהטהור על הטמאאפשר לתרום  יעזר (ואין הלכה כמותו):ר' אל  2

 
 דין הפרשת תרומה ממאכל טמא על מאכל טהור :משנה ב

 ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהָּטֵמא ַעל ַהָּטהֹור.

 ,ְוִאם ָּתַרם

 ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה. ׁשֹוֵגג,

 ּוֵמִזיד, �א ָעָׂשה ְכלּום.

 ֶטֶבל, ָהָיה ַמְפִריׁש ָעָליו ְוהֹוֵל�, ְוֵכן ֶּבן ֵלִוי ֶׁשָהָיה לֹו ַמֲעֵׂשר

 ׁשֹוֵגג, ַמה ֶׁשָעָׂשה, ָעׂשּוי.
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 ֵמִזיד, �א ָעָׂשה ְכלּום.

 :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 .הּוא ׁשֹוֵגג, �א ָעָׂשה ְכלּוםִאם ָהָיה יֹוֵדַע ּבֹו ַּבְּתִחָּלה, ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ 

 את הכהן).שמפסידים טהור (מאכל טמא על מאכל אין תורמים מ 1

 אם בכל זאת תרם: 2

 אם בשוגג תרם, תרומתו תרומה. 2.1

 אם במזיד תרם, לא עשה כלום. 2.2

 :ממעשר ראשון טבל טמא, על מעשר ראשון טהורלוי שהפריש תרומת מעשר  3

 תנא קמא: 3.1

 אם בשוגג תרם, תרומתו תרומה. 3.1.1

 אם במזיד תרם, לא עשה כלום. 3.1.2

 ר' יהודה: 3.2

 ם., לא עשה כלוהטהור על אם ידע שהמעשר טמא, ושכח והפריש ממנו
 

 שבת ןלענייהלכות שיש לגביהם הבדל בין שוגג למזיד  :משנה ג

 ַהַּמְטִביל ֵּכִלים ַּבַּׁשָּבת,

 ׁשֹוֵגג, ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ֵמִזיד, �א ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם.

 ַהְמַעֵּׂשר ְוַהְמַבֵּׁשל ַּבַּׁשָּבת,

 ׁשֹוֵגג, ֹיאַכל. ֵמִזיד, �א ֹיאַכל.

 ֹוֵטַע ַּבַּׁשָּבת,ַהּנ

 ׁשֹוֵגג, ְיַקֵּים. ֵמִזיד, ַיֲעקֹור.

 .קֹורֵּבין ֵמִזיד, ַיעֲ  ֹוֵגגּוַבְּׁשִביִעית, ֵּבין ׁש

 המטביל כלים בשבת: 1

 .)עד מוצאי שבת(במזיד לא ישתמש בהם בשוגג ישתמש בהם, הטביל 

 המפריש תרומות ומעשרות בשבת או המבשל בשבת: 2

 .)עד מוצאי שבת(א יאכל במזיד, ל בשוגג, יאכל בשבת.

 הנוטע בשבת: 3

 במזיד, יעקר את הנטוע. .בשוגג, יכול לקיים את הנטיעה שנטע

 הנוטע בשביעית, יעקר בין אם נטע בשוגג ובין אם נטע במזיד. 4
 

 דין הפרשת תרומות ממין אחד על מין אחר :משנה ד

 ן ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.ֵאין ּתֹוְרִמין ִמִּמין ַעל ֶׁשֵאינֹו ִמינֹו. ְוִאם ָּתַרם, ֵאי

 ָּכל ִמין ִחִּטים, ֶאָחד.

רֹוְגרֹות ּוְדֵבָלה, ֶאָחד. ְותֹוֵרם ִמֶּזה ַעל ֶזה.  ָּכל ִמין ְּתֵאִנים ּוְגִ
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 ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֹּכֵהן, ּתֹוֵרם ִמן ַהָּיֶפה.

 ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵאין ֹּכֵהן, ּתֹוֵרם ִמן ַהִּמְתַקֵּים.

 .עֹוָלם הּוא תֹוֵרם ִמן ַהָּיֶפהלְ  :ֵמרַרִּבי ְיהּוָדה אוֹ 

 תרם, אין תרומתו תרומה., ואם אין תורמים ממין אחד על מין אחר 1

 , ואפשר לתרום מזה על זה.כל סוגי החיטים נחשבים למין אחד 2

 , ואפשר לתרום מזה על זה.למין אחד יםת וכד'), נחשבוגרוגר ,ותכל סוגי התאנים (תאנים, דבל 3

 החלק המתקיים יותר ?מאו  של הפרייותר  חלק היפהתרומה מהלהפריש האם  כותרת נוספת:

 תנא קמא: 1

 , יש להפריש מהחלק היפה.מיד אם יש כהן שיקבל את התרומה 1.1

 החלק המתקיים יותר זמן.מיש להפריש את  אם אין כהן שיקבל את התרומה, 1.2

 לעולם יש לתרום מהחלק היפה יותר. :)(ואין הלכה כמותו ר' יהודה 2
 

 דין הפרשת תרומה בבצלים :משנה ה

 ּתֹוְרִמין ָּבָצל ָקָטן ָׁשֵלם, ִו�א ֲחִצי ָבָצל ָּגדֹול.

 �א ִכי, ֶאָּלא ֲחִצי ָבָצל ָּגדֹול. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 :ן ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמרְוכֵ 

 ּכּוְפִרים ַעל ְּבֵני ַהְּמִדיָנה,ּתֹוְרִמין ְּבָצִלים ִמְּבֵני ַהְּמִדיָנה ַעל ַהּכּוְפִרים, ֲאָבל �א ִמן הַ 

 .ֶׁשהּוא ַמֲאַכל ּפֹוִליִטיִקין ִמְּפֵני

 כאשר יש אפשרות לתרום בצל קטן או חצי בצל גדול: 1

 יש לתרום בצל קטן. תנא קמא: 1.1

 ר' יהודה: 1.2

 .יש לתרום חצי בצל גדול  1.3

 כאשר יש בצלים גם מהערים וגם מהכפרים : 1.4

 .בצלים הגדלים בכפרים בעיר ולא מהיש לתרום מהבצלים הגדל 1.4.1

 הבצל מהעיר חשוב יותר מהבצל מהכפר. 1.4.2
 

 על אותו ירק פחות משובח יותר המשובח הסוגדין הפרשת תרומה מ :משנה ו

�א ֵזיֵתי ֶכֶבׁש ַעל ֵזיֵתי ֶׁשֶמן.  ְותֹוְרִמין ֵזיֵתי ֶׁשֶמן ַעל ֵזיֵתי ֶכֶבׁש, ְוִ

 ן ַהְמֻבָּׁשל ַעל ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָּׁשל.ְוַיִין ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָּׁשל ַעל ַהְמֻבָּׁשל, ְו�א מִ 

 

 :ֶזה ַהְּכָלל

 ָּכל ֶׁשהּוא ִכְלַאִים ַּבֲחֵברֹו, �א ִיְתרֹום ִמֶּזה ַעל ֶזה, ֲאִפּלּו ִמן ַהָּיֶפה ַעל ָהָרע.

 ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ִכְלַאִים ַּבֲחֵברֹו,

 ּתֹוֵרם ִמן ַהָּיֶפה ַעל ָהַרע, ֲאָבל �א ִמן ָהַרע ַעל ַהָּיֶפה.

 ְוִאם ָּתַרם ִמן ָהַרע ַעל ַהָּיֶפה, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה,
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 חּוץ ִמן ַהּזּוִנין ַעל ַהִחִּטים, ֶׁשֵאיָנן ֹאֶכל.

 ַהִּקּׁשּות ְוַהְּמָלְפפֹון, ִמין ֶאָחד.

 .ְׁשֵני ִמיִנין :ְיהּוָדה אֹוֵמרַרִּבי 

 על זיתים כבושים (במלח או בחומץ) ולא להיפך. ,תורמים מזיתי שמן 1

 על יין מבושל ולא להיפך. ,רמים מיין שאינו מבושלתו 2
 סכום דיני הפרשת תרומה ממין על שאינו מינו וממשובח על שאינו משובח.כותרת נוספת: 

 , אין תורמים כלל מאחד מהם על חבירו.זה בזהכלאיים  שהםשני מינים  1

 :זה בזה שאינם כלאייםשני מינים  2

 .פך, ולא להיתורמים מהמשובח על הגרוע יותר 2.1

 הגרוע על המשובח, תרומתו תרומה.מאם בכל זאת תרם  2.2

 אין תורמים מהזונים (גרעיני חיטה שחורים) על החיטים, כיון שהזונים אינם מאכל אדם. 2.3

 הקישוט והמלפפון: 3

 נחשבים למין אחד ואפשר לתרום מאחד על השני. תנא קמא: 3.1

 מינים ואי אפשר לתרום מזה על זה. 2הם  ר' יהודה: 3.2
 

 פרק ג

 , קריאת שם לתרומה,דין תורם עבור חברו תרומת שותפים, ספק תרומה, אים העיקריים בפרק:הנוש

דין מי  סדר הפרשת תרומות ומעשרות, דין תרומות ומעשרות של נכרי,

 שטעה בדיבורו בזמן הפרשת מעשרות או בשעת נדר.

 

 דין ספק תרומה :משנה א

 ְוִנְמָצא ָּסרּוַח, ַהּתֹוֵרם ִקּׁשּות ְוִנְמֵצאת ָמָרה, ֲאַבִּטיחַ 

 ְּתרּוָמה, ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום.

 ,ל ַיִין ְוִנְמֵצאת ֶׁשל ֹחֶמץַהּתֹוֵרם ָחִבית ׁשֶ 

 ִאם ָידּוַע ֶׁשָהְיָתה ֶׁשל ֹחֶמץ ַעד ֶׁש�א ְתָרָמּה, ֵאיָנה ְּתרּוָמה.

 ִאם ִמֶּׁשְּתָרָמּה ֶהֱחִמיָצה, ֲהֵרי זֹו ְּתרּוָמה.

 ַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום.וְ  ִאם ָסֵפק, ְּתרּוָמה

 .יָה ֹחֶמׁש. ְוֵכן ַהְּׁשִנָּיהָהִראׁשֹוָנה, ֵאיָנּה ְמַדַּמַעת ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוֵאין ַחָּיִבין ָעלֶ 

 מתברר שהוא מקולקל, והתורם אבטיח או  מתברר שהיא מרה,והתורם קישות  1

 מה שתרם הוא תרומה ויחזור ויתרום.

 :א חומץיהתורם חבית יין ומתברר שה 2

 אם ידוע שהחבית היתה של חומץ לפני שתרם, אינה תרומה. 2.1

 היה יין והחמיץ לאחר שתרם, תרומתו תרומה.בחבית אם ידוע ש 2.2

 אם קיים ספק מתי החמיץ היין, מה שתרם הוא תרומה, ויחזור ויתרום. 2.3

 .מדומעאם נפלה התרומה הראשונה או השניה לתוך חולין אין התערובת נעשית  2.3.1
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 התרומות אינו משלם חומש.משתי  מי שאוכל בשוגג מאחת 2.3.2
 

 המשך המשנה הקודמת משנה ב:

 ַהֻחִּלין, ֵאיָנּה ְמַדַּמְעָּתן. ָנְפָלה ַאַחת ֵמֶהן ְלתֹו�

 ָנְפָלה ְׁשִנָּיה ְלָמקֹום ַאֵחר, ֵאיָנּה ְמַדַּמְעָּתן.

 .ת ַּכְּקַטָּנה ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהןָנְפלּו ְׁשֵּתיֶהן ְלָמקֹום ֶאָחד, ְמַדְּמעוֹ 

 חלקים כנגדה, אינה מדמעת את התערובת. 100לחולין שאין בהם  הראשונה תרומההלה נפ 1

 חלקים כנגדה, אינה מדמעת את התערובת. 100לחולין אחרים, שאין בהם  ההשניינפלה התרומה  2

 .הםחלקים כנגד הקטנה שב 100נפלו שתי התרומות לחולין, מדמעות את התערובת אם אין בה  3
 

 ותפיםדין תרומת ש :משנה ג

 ,ַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשָּתְרמּו ֶזה ַאַחר ֶזה

 ְּתרּוַמת ְׁשֵניֶהם ְּתרּוָמה. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ְּתרּוַמת ָהִראׁשֹון, ְּתרּוָמה. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ִאם ָּתַרם ָהִראּׁשֹון ַּכִּׁשעּור, ֵאין ְּתרּוַמת ַהֵּׁשִני ְּתרּוָמה. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .ְּתרּוַמת ַהֵּׁשִני, ְּתרּוָמה �א ָתַרם ָהִראׁשֹון ַּכִּׁשעּור, ִוִאם

 :כל הטבל, מבלי שנטלו רשות זה מזההשותפים שתרמו זה אחר זה , כל אחד על  1

 (דהינו מדומע). מה שהפריש כל אחד חציו תרומה וחציו חולין ר' עקיבא: 1.1

 ומה שתרם השני חולין. ,מה שתרם הראשון תרומה חכמים: 1.2

 סי:ר' יו 1.3

 אם תרם הראשון כשיעור הנדרש, תרומת השני חולין. 1.3.1

 אם לא תרם הראשון כשיעור, גם תרומת השני תרומה. (חלקה תרומה וחלקה חולין, כר' עקיבא). 1.3.2
 

 המשך המשנה הקודמת :משנה ד

 ? ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים

 ְּבֶׁש�א ִדֵּבר,

 אֹו ֶאת ִׁשְפָחתֹו ִלְתרֹום, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה. ֲאָבל ִהְרָׁשה ֶאת ֶּבן ֵּביתֹו אֹו ֶאת ַעְבּדוֹ 

 ,ִּבֵּטל

 ִאם ַעד ֶׁש�א ָתַרם ִּבֵּטל, ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.

 ְוִאם ִמֶּׁשָּתַרם ִּבֵּטל, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.

 ַהּפֹוֲעִלים, ֵאין ָלֶהן ְרׁשּות ִלְתרֹום, חּוץ ִמן ַהָּדרֹוכֹות,

 .ֶאת ַהַּגת ִמָּיד ן ְמַטְּמִאיםֶׁשהֵ 

 במה דברים אמורים שתרומת כל אחד חציו תרומה וחציו חולין, 1

 כשלא נטלו רשות זה מזה.

 לתרום, , לבני ביתו, לעבדו או לשפחתואם הרשה שותף אחד לחבירו 2
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 תרומתו תרומה.

 אם הרשה לתרום ואח"כ ביטל הרשאתו: 3

 אם ביטל קודם שתרמו, אין תרומתם תרומה. 3.1

 תרומתם תרומה. ,תרמואם ביטל לאחר ש 3.2

 עבור בעל הבית בלא לקבל את רשותו:הפועלים שתרמו  4

 ,("דרוכות") אם עוסקים הם בדריכת ענבים בגת 4.1

 .תרומתם תרומה 4.1.1

 סומך עליהם להיות שליחיו גם לתרום.סימן שבעל הבית  היין הוכשר לקבל טומאה,ש מאחר 4.1.2
 

 מעשר הנמצאים בתוך הטבללדין קריאת שם לתרומה או  משנה ה:

 ,"ְּתרּוַמת ַהְּכִרי ֶזה ְּבתֹוכֹו, ּוַמֲעְׂשרֹוָתיו ְּבתֹוכֹו, ְּתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ֶזה ְּבתֹוכוֹ " :ָהאֹוֵמר

 ָקָרא ֵׁשם. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ."ַעד ֶׁשֹּיאַמר ִּבְצפֹונֹו אֹו ִבְדרֹומוֹ " :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 , ָקָרא ֵׁשם."ְּתרּוַמת ַהְּכִרי ִמֶּמּנּו ָעָליוָהאֹוֵמר " :ֶאְלָעָזר ִחְסָמא אֹוֵמרַרִּבי 

 ., ָקָרא ֵׁשם"ַמת ַמֲעֵׂשר ָעָליוִעּׂשּור ַמֲעֵׂשר ֶזה ָעׂשּוי ְּתרּו"ָהאֹוֵמר  :ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרִּבי

 תרומת המעשר בתוכו":", בתוכו" ומעשרותהאומר "תרומת הכרי בתוכו" " 1

 ממקום אחר.לא חייב להפריש מתוך אותו הכרי וו אמירתו מחיבת, רבי שמעון: 1.1

 .מו" או "בצפונו"וחכמים: אמירתו תופסת, רק אם הוסיף את המילה "בדר 1.2

 ר' אליעזר חסמא: 2

 עליו" אמירתו מחיבת.ממנו גם אם אמר "תרומת הכרי  2.1

 ."בתוכו" דווקא מרואין צורך ל 2.2

 ר' אליעזר בן יעקב: 3

 , קרא לתרומת המעשר שם."ת מעשרעשירית ממעשר ראשון זה הוא תרומ"האומר  3.1

 לפני שהוציא את המעשר (בניגוד לתנא קמא). "מר "תרומת מעשר בתוכוואין אפשרות ל 3.2
 

 סדר הפרשת תרומות ומעשרות :משנה ו

 ַהַּמְקִדים ְּתרּוָמה ַלִּבּכּוִרים,

 ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ַלְּתרּוָמה,

 ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ָלִראׁשֹון,

 א עֹוֵבר ְּב�א ַתֲעֶׂשה, ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָעׂשּוי.ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּו

 ."ֵלָאְת� ְוִדְמֲע� �א ְתַאֵחרמְ : "ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כב)

 .)או מעשר עני(מעשר שני  מעשר ראשון. תרומה גדולה. ביכורים. :הנכון הואהסדר  1

 :, כגוןאם אדם הפריש שלא כסדר 2

 אם הקדים תרומה לביכורים, מה שעשה עשוי. •
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 קדים מעשר ראשון לתרומה, מה שעשה עשוי.אם ה •

 אם הקדים מעשר שני למעשר ראשון, מה שעשה עשוי. •

 מה שעשה עשוי. 2.1

 .עובר על לאו "מלאתך ודמעך לא תאחר" 2.2
 

 לסדר של תרומות ומעשרות הסבר :משנה ז

ֵראִׁשיתזֶ ּוִמַּנִין ֶׁשִּיְקְּדמּו ַהִּבּכּוִרים ַלְּתרּוָמה, ֶזה ָקרּוי ְּתרּוָמה ְוֵראִׁשית, וְ   ? ה ָקרּוי ְּתרּוָמה ְוִ

 ֶאָּלא ִיְקְּדמּו ִּבּכּוִרים, ֶׁשֵהן ִּבּכּוִרים ַלֹּכל.

 ּוְתרּוָמה ְלִראׁשֹון, ֶׁשִהיא ֵראִׁשית.

 .ּבֹו ֵראִׁשית ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ַלֵּׁשִני, ֶׁשֶּיׁש

 ומנין שביכורים קודמים לתרומה הרי שניהם קרואים תרומה וראשית ? 1

 "בכורים" משמע ראשון. שלשון

 , כיוון שהיא נקראת "ראשית".ראשון תרומה קודמת למעשר 2

 מעשר ראשון קודם למעשר שני כיוון שבתוך מעשר ראשון יש תרומה הנקראת ראשית. 3
 

 קדשים ונדרים ןבענייאו  דין מי שטעה בדיבורו בזמן הפרשת מעשרות, :משנה ח

 ,"ְּתרּוָמה"ַמר ְוָא "ַמֲעֵׂשר", "ַמֲעֵׂשר"ר , ְוָאמַ "ְּתרּוָמה"ַהִּמְתַּכֵּון לֹוַמר 

 ,"עֹוָלה"ְוָאַמר  "ְׁשָלִמים", "ְׁשָלִמים"ְוָאַמר  "עֹוָלה"

 ,"ָלֶזה"ְוָאַמר  "ֶׁשֵאיִני ִנְכָנס ְלַבִית ֶזה"

 ,"ָלֶזה"ְוָאַמר  "ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ָלֶזה"

 �א ָאַמר ְּכלּום,

 .ִּיְהיּו ִפיו ִוִלּבֹו ָׁשִויןַעד ׁשֶ 

 טעה בדיבורו בנושאים הבאים: 1

 התכוון לאמר "תרומה" ואמר "מעשר", או להיפך, •

 , או להיפך,התכוון לאמר "עולה" ואמר "שלמים" •

 שלא יכנס לבית מסוים ואמר בית אחר, התכוון לנדור •

 מאדם מסוים ואמר אדם אחר, הייהנמר שלא התכוון לו •

 דיבורו אינו נתפס, וכאילו לא אמר כלום. 1.1

 א בשפתיו מה שחשב בליבו.חייב שיוצי 1.2
 

 דין תרומות ומעשרות והקדש של נכרי וכותי :משנה ט

 ַהָּנְכִרי ְוַהּכּוִתי,

 ְּתרּוָמָתן ְּתרּוָמה, ְוַמֲעְׂשרֹוֵתיֶהן ַמֲעֵׂשר, ְוֶהְקֵּדָׁשן ֶהְקֵּדׁש.

 ֵאין ַלָּנְכִרי ֶּכֶרם ְרָבִעי. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 לֹו.ֶיׁש  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
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 ְוַחָּיִבין ָעֶליָה ֹחֶמׁש. ְּתרּוַמת ַהָּנְכִרי, ְמַדַּמַעת,

 .י ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטרְוַרּבִ 

 נכרי או כותי שהפרישו תרומות, מעשרות או הקדשים משלהם, 1

 תרומתם תרומה, והקדשם הקדש. 1.1

 כרם רבעי של נכרי: 2

 יו של הנכרי קדושת רבעי.פירותאין ל ר' יהודה:  2.1

 קדושת רבעי. יופירותיש ל חכמים: 2.2

 תרומת הנכרי שנפלה לחולין: 3

 , חייב עליה חומש.הזר שאכל, והכל נעשה מדומע תנא קמא: 3.1

 חומש.פוטר מ אין הלכה כמותו):ו( ר' שמעון 3.2
 

 פרק ד

 

שעורי התרומה או המעשר בבת אחת, מי שלא הפריש את כל הכמות  הנושאים העיקריים בפרק:

 מי ה שיש להפריש,ערים את כמות התרומכיצד מש תרומה גדולה,

דין תרומה שהתערבבה שמרבה לתרום יותר מהשיעור שקבעו חכמים, 

 בחולין.

 

 מושגים

על גבי כלים בצורות שונות  תאנים חתוכות שמתקינים מהם דבילות, דורסים את הקציעות קציעות:

 מהם דבלות בצורות שונות. ומקבלים

 

 מעשר בבת אחתהכל כמות  אתאו  התרומאת כל כמות ההפריש לא דין מי ש :משנה א

 ַהַּמְפִריׁש ִמְקָצת ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות,

 ּמֹוִציא ִמֶּמּנּו ְּתרּוָמה ָעָליו,

 ֲאָבל �א ְלָמקֹום ַאֵחר.

 .ם ַאֵחר ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹותַאף מֹוִציא הּוא ְלָמקוֹ  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 טבל מקצת תרומה או מקצת מעשר: פירותמי שהפריש מ 1

 ., מאותם פרות טבליכול אח"כ להמשיך ולהפריש את מה שהחסיר 1.1

 ? שהתחיל להפריש מהם, על טבל אחר פירותלהפריש מההאם יכול  2

 .אינו יכול תנא קמא: 2.1

 יכול להפריש. אין הלכה כמותו):ור' מאיר ( 2.2
 

 כיצד יכול הוא לאכול מהטבל ? ,חלק ממעשר ענירק וחלק ממעשר ראשון רק המפריש  :משנה ב

 י ֶׁשָהיּו ֵפרֹוָתיו ַּבְּמגּוָרה, ְוָנַתן ְסָאה ְלֶבן ֵלִוי ּוְסָאה ֶלָעִני,מִ 
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 ַמְפִריש ַעד ְׁשמֹוֶנה ְסִאין ְואֹוְכָלן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 .ְפִריׁש ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹוןֵאינֹו מַ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 שר עני ונתנה לעני:מע סאהוונתנה ללוי, מעשר ראשון  סאההפריש מן האסם  1

 ר' מאיר: 1.1

 מן הטבל ואוכל. סאין 8שהפריש  סאיןה 2על סמך מן האסם מוציא  1.1.1

 מים בשלמותם.יקישהפריש עדיין  סאיןה 2אינו צריך לבדוק אם  1.1.2

 :חכמים 1.2

 שהפריש. סאיןה 2-חייב לבדוק כמה נשאר מ 1.2.1

 .שהפריש סאיןה 2 -יכול להוציא מהטבל רק לפי חשבון של מה שקיים כעת מ 1.2.2
 

 שעורי תרומה שקבעו חכמים :נה גמש

 :ִׁשעּור ְּתרּוָמה

 ,ַעִין ָיָפה

 ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים.

 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ִמְׁש�ִׁשים.

 ,ְוַהֵּבינֹוִנית

 ֵמֲחִמִׁשים.

 ,ְוָהָרָעה

 ִמִּׁשִּׁשים.

 ָּתַרם ְוָעָלה ְבָידֹו ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים,

 ם.ְּתרּוָמה, ְוֵאינֹו ָצִרי� ִלְתרוֹ 

 ָחַזר ְוהֹוִסיף, ַחָּיב ַּבַּמַעְׂשרֹות.

 ָעָלה ְבָידֹו ִמִּׁשִּׁשים ְוֶאָחד,

 ְּתרּוָמה,

 ֶׁשהּוא ָלמּוד,  ְוַיֲחזֹור ְוִיְתרֹום ְּכמוֹ 

 ַּבִּמָּדה ּוַבִּמְׁשָקל ּוַבִּמְנָין.

 .ַאף ֶׁש�א ִמן ַהֻּמָּקף :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 שעור תרומה: 1

 התורם בעין יפה: 1.1

 ).2.5%( 40 -תורם אחד מ  נא קמא:ת 1.1.1

 .30 -אחד מ  בית שמאי: 1.1.2

 התורם בעין בינונית: 1.2

 )2%( 50 -אחד מתורם   תנא קמא: 1.2.1

 .)40 -אחד מתורם   בית שמאי:( 1.2.2

 התורם בעין רעה: 1.3
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 .60 -אחד מתורם   תנא קמא: 1.3.1

 .)50 -אחד מתורם   בית שמאי:( 1.3.2

 תרם על מנת להפריש בעין יפה או בעין בינונית: 2

 :)60 -(אחד מ שטעה והפריש בעין רעה התברראם  2.1

 ואינו צריך להפריש תרומה נוספת. ,תרומתו תרומה 2.1.1

 , הפרשתו אינה תרומה וחייב להפריש ממנה מעשרות.הוסיף על מה שתרםאם  2.1.2

 :)61 -(כגון, אחד מ התברר שטעה והפריש פחות מעין רעהאם  2.2

 מה שתרם יהיה תרומה. 2.2.1

 גיל הוא לתרום (עין יפה או בינונית).יוסיף ויתרום עד שתהיה התרומה בכמות שר 2.2.2

 את התוספת יכול לתרום במידה, במשקל או באומד. 2.2.3

 ול לתרום את התוספת שלא מן המוקף ?האם יכ 2.2.4

 אינו יכול. תנא קמא:   2.2.4.1

 יכול לתרום שלא מן המוקף. :(ואין הלכה כמותו) ר' יהודה 2.2.4.2
 

 ה?שליח שתורם עבור בעל הבית כיצד משער הוא את כמות התרומ :משנה ד

 ,"ֵצא ּוְתרֹום" :ָהאֹוֵמר ִלְׁשלּוחוֹ 

 ּתֹוֵרם ְּכַדְעּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית.

 ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית, ּתֹוֵרם ַּכֵּבינֹוִנית, ֶאָחד ֵמֲחִמִּׁשים.

 ִּפֵחת ֲעָׂשָרה אֹו הֹוִסיף ֲעָׂשָרה, ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמה.

 .ַחת, ֵאין ְּתרּוָמתֹו ְּתרּוָמההֹוִסיף ֲאִפּלּו ַאִאם ִנְתַּכֵּון לְ 

 אדם שאמר לשליח לתרום עבורו ולא אמר לו באיזה "עין" לתרום: 1

 אם יודע הוא כמה תורם בעל הבית, יתרום כמו בעל הבית. 1.1

 ).2%אם אינו יודע כמה תורם בעל הבית יתרום בעין בינונית ( 1.2

 ., תרומתו תרומה40 -מ 1או  60 -מ 1אם תרם  1.3

 אם השליח יודע כמה תורם בעל הבית, והוסיף אפילו מעט, אין תרומתו תרומה. 2
 

 דין מי שמרבה לתרום יותר מהשיעור שקבעו חכמים :משנה ה

 ַהַּמְרֶּבה ִּבְתרּוָמה,

 ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה, ִּכְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ֵׂשר ְלָמקֹום ַאֵחר.ָיֵתר ִמָּכאן, ַיֲעֶׂשָּנה ְּתרּוַמת ַמעֲ 

 ֶמֱחָצה ֻחִּלין ּוֶמֱחָצה ְתרּוָמה. :ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר

 .ַעד ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׁשם ֻחִּלין :ִריםַרִּבי ַטְרפֹון ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹומְ 

 ., כמו תרומת מעשריכול להרבות עד אחד מעשרה ר' אלעזר (ואין הלכה כמותו): 1

 אם תרם יותר מאחד מעשרה: 1.1
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 עשה את היותר מעשר.י 1.1.1

 תרומת מעשר על מקום אחר. המעשראת הכל ללוי והוא יעשה את  ןיית 1.1.2

 יכול להרבות בתרומה עד מחצית הטבל. רבי ישמעאל: 2

 משהו חולין. רשיישאיכול להרבות כמה שרוצה ובלבד  ר' טרפון ורבי עקיבא: 3
 

 מהם הנכנסים לסל כדי לדעת כמה תרומה להפריש פירותדין בדיקת ה :משנה ו

 :ם ְמַׁשֲעִרים ֶאת ַהַּכְלָּכָלהִּבְׁש�ָׁשה ְפָרִקי

 ּוְבֶאְמַצע ַהָּקִיץ. ּוַבְּסָיפֹות, ַּבַּבּכּורֹות,

 ַהּמֹוֶנה, ְמֻׁשָּבח.

 ְוַהּמֹוֵדד, ְמֻׁשָּבח ִמֶּמּנּו.

 .ֵקל, ְמֻׁשָּבח ִמְּׁשָלְּׁשָּתןְוַהּׁשוֹ 

 :פירותהבסל במהלך עונת  פירותזמנים בודקים את כמות ה 3-ב 1

 המקדימים להבשיל. פירותכאשר יש את ה ")◌ּ◌ַַּבּכּורֹות(" בתחילת העונה 1.1

 שמאחרים להבשיל. פירות, כאשר נשארים רק ה")◌ְַּסָיפֹות(" בסוף העונה 1.2

 באמצע העונה. 1.3

 היא:בסל  פירותכמות ה לדעת אתהדרך העדיפה  2

 בסל. פירותספירת מספר ה 2.1

 , עדיפה הימנה.בסל פירותמדידת גודל ה 2.2

 , עדיפה הימנה.שבסל פירותת השקיל 2.3
 

 תרומה שנתערבה בחולין, כמה חולין צריכים כדי לבטלה ? :משנה ז

 ְּתרּוָמה, עֹוָלה ְּבֶאָחד ּוֵמָאה. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .ְּבֵמָאה ָועֹוד :הֹוֻׁשַע אֹוֵמרַרִּבי יְ 

 ָועֹוד ֶזה, ֵאין לֹו ִׁשעּור.

 :רי יֹוֵסי ֶּבן ְמֻׁשָּלם אֹומֵ ַרּבִ 

 .ָאה ְסָאה, ְׁשתּות ַלְּמַדֵּמעַ , ַקב ְלמֵ "ָועֹוד"

 חולין כנגדה. 100לפחות יש התרומה בטלה אם בתערובת  ר' אליעזר: 1

 (ואין הלכה כמותו):ר' יהושע  2

 התרומה בטלה אם בתערובת יש לפחות תשעים ותשע וקצת כנגדה. 2.1

 ה"קצת" הזה אין לא שיעור. 2.2

 ): (ואין הלכה כמותור' יוסי בן משולם  3

 .הוא שישית עם התרומה היא סאה אחת ,ה"קצת" שהוא יותר מתשעים ותשעה
 

 תאנים חולין שנפלה לתוכם תאנה תרומה שאינה דומה לחלק מהן. 100דין  :משנה ח

 :ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר
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 ְּתֵאיִנים ְׁשחֹורֹות ַמֲעלֹות ֶאת ַהְּלָבנֹות,

 ְלָבנֹות, ַמֲעלֹות ֶאת ַהְּׁשחֹורֹות.

 ּוֵלי ְדֵבָלה, ַהְּגדֹוִלים ַמֲעִלים ֶאת ַהְּקַטִּנים,ִעּג

ַהְּקַטִּנים ַמֲעִלין ֶאת ַהְּגדֹוִלים.  ִוְ

 ָהִעּגּוִלים ַמֲעִלין ֶאת ַהַּמְלְּבִנים,

ַהַּמְלְּבִנים ַמֲעִלין ֶאת ָהִעּגּוִלים.  ְוִ

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר.

 :ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ָלה, ֵאין ַמֲעלֹות זֹו ֶאת זֹו.ְּבָידּוע ַמה ָּנפְ 

 .ָּנְפָלה, ַמֲעלֹות זֹו ֶאת זוֹ  ּוְכֶׁשֵאינֹו ָידּוַע ַמה

 (ואין הלכה כמותו):ר' יהושע   1

 תאנים שחורות ולבנות מצטרפות כדי לבטל תאנת תרומה לבנה שנפלה לתוכם. 100חולין של  1.1

 ומה שחורה שנפלה לתוכם.תאנים שחורות ולבנות מצטרפות כדי לבטל תאנת תר 100חולין של  1.2

 עיגול דבלה קטן שנפל לתוכם.עיגולי דבלה גדולות וקטנות מצטרפות כדי לבטל  100חולין של  1.3

 עיגולי דבלה גדולות וקטנות מצטרפות כדי לבטל עיגול דבלה גדול שנפל לתוכם.  100חולין של  1.4

 שנפל לתוכם. עיגולי דבלה ומלבני דבלה מצטרפות כדי לבטל מלבן דבלה   100חולין של  1.5

 עיגולי דבלה ומלבני דבלה מצטרפות כדי לבטל עיגול דבלה שנפל לתוכם. 100חולין של  1.6

 ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2

 והלבנות מותרות. משום מדומע, אם נפלה שחורה, השחורות אסורות 2.1

 והשחורות מותרות. משום מדומה, אם נפלה לבנה, הלבנות אסורות 2.2

 ר' עקיבא: 3

 תאנה נפלה, אזי רק התאנים הדומות לה הופכות להיות מדומע, והאחרות מותרת. אם ידוע איזה 3.1

 אם לא ידוע איזה תאנה נפלה, כל התאנים מצטרפות כדי לבטלה מדין תרומה. 3.2
 

 המשך משנה קודמת :משנה ט

 ? ֵּכיַצד

 ֲחִמיִּׁשים ְּתֵאִנים ְׁשחֹורֹות ַוֲחִמִּׁשים ְלָבנֹות,

ַהְּלָבנֹות ֻמָּתרֹות.ָנְפָלה ְׁשחֹוָרה, ְׁשחֹורוֹ   ת ֲאסּורֹות ִוְ

 ָנְפָלה ְלָבָנה, ְלָבנֹות ֲאסּורֹות ּוְׁשחֹורֹות ֻמָּתרֹות.

 ְּבֶׁשֵאינֹו ָידּוַע ַמה ָּנְפָלה, ַמֲעלֹות זֹו ֶאת זֹו.

 יר,ּוְבזֹו, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמְחמִ 

 .ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵמֵקל

 :מדבר רבי עקיבא עליוהמקרה פרוט  1

 חולין: ןשכול ,שחורות 50 -תאנים לבנות ו 50היו  1.1

 מותרות. תולבנוע משום מדומ נפלה תאנה שחורה, שחורות אסורות 1.1.1
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 .מותרותושחורות ע אסורות משום מדומפלה תאנה לבנה, לבנות נ 1.1.2

 ולן לבטל את התרומה., מצטרפות כפלהנ איזוידוע  אל םא 1.1.3

 .צטרפות לבטל את התרומהאינן מגם אם לא ידוע איזה נפלה,   :מחמיר אליעזר רבי 2

 ף אם ידוע איזו נפלה, כולן מצטרפות לבטל את החולין.א  :מקל רבי יהושע 3
 

 ליטרות קציעות חולין 100שיש בו  דדורס ליטרה קציעות של תרומה על גבי כ :משנה י

 ,ל, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַמְחִמירּוְבזֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵמקֵ 

 ת ַעל ִּפי ַהַּכד ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹוִהי,ְּבדֹוֵרס ִליְטָרא ְקִציעוֹ 

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 רֹוִאין אֹוָתן ְּכֵאּלּו ֵהן ְּפרּודֹות,

 ְוַהַּתְחּתֹונֹות ַמֲעלֹות ֶאת ָהֶעְליֹונֹות.

 .ָׁשם ֵמָאה ַכִּדים �א ַתֲעֶלה ַעד ֶׁשִּיְהיּו :ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 קל ורבי יהושע מחמיר.רבי אליעזר מ ההז בנושא 1

 ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2

 .רואים את הקציעות שבכד כאילו פרודות ומעורבות עם הקציעות של התרומה שעל פי הכד 2.1

 .101כדי לבטלה ב  על פי הכדעם הקציעות שהקציעות שבכד מצטרפות  2.2

 יהושע: ביר 3

 ה שעל גבי הכד.הליטרות של קציעות אינן מצטרפות כדי לבטל את ליטרת התרומ 100 3.1

 התרומה בטלה. של חולין ועל פיהם ליטרה קציעה חולין כדים 100לפחות אם יש  3.2
 

 נפלה סאה תרומה על גבי תבואה שבאסם, והסיר את התרומה יחד עם תבואה נוספת :משנה יא

 ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ַעל ִּפי ְמגּוָרה ּוְקָפָאה,

 ַּבָּקפּוי ֵמָאה ְסָאה, ַּתֲעֶלה ְּבֶאָחד ּוֵמָאה.ִאם ֵיׁש  :ֶעֶזר אֹוֵמרַרִּבי ֱאִלי

 �א ַתֲעֶלה. :ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 

 ְיַקְּפֶאָּנה. ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ַעל ִּפי ְמגּוָרה,

 ? רּוָמה עֹוָלה ְּבֶאָחד ּוֵמָאהְוִאם ֵּכן, ָלָּמה ָאְמרּו ּתְ 

 ְּבֶׁשֵאינֹו ָידּוַע ִאם ְּבלּולֹות ֵהן,

 .אֹו ְלַאִין ָנְפָלה

 סאה תרומה שנפלה על תבואה שנמצאת באסם ("מגורה"), והסיר את התבואה שלמעלה: 1

 חלקים חולין כנגד התרומה, התרומה בטלה. 100אם יש בחלק שהסיר  ר' אליעזר: 1.1

 התרומה, היא לא תתבטל. כנגד חלקים חולין  100גם אם הסיר   ר' יהושע: 1.2
 ה שנפלה עליה תרומה ?תקנה לתבואמה ה כותרת נוספת:

 שהסיר את התרומה, והשאר חולין. תיסיר מה שלמעלה בתבואה עד שידע בוודאו 1

 מתי אמרו שצריך אחד ומאה כדי לבטל את התרומה ? 2
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 .כאשר לא ידוע אם התרומה למעלה או שנבללה 2.1

 כאשר לא ידוע להיכן נפלה. 2.2
 

 ן ידוע לאיזו נפלה.אסמים שנפלה סאה תרומה לאחת מהן, ואי 2סלים או  2 :משנה יב

 ְׁשֵּתי ֻקּפֹות ּוְׁשֵּתי ְמגּורֹות ֶׁשָּנְפָלה ְסָאה ְתרּוָמה ְלתֹו� ַאַחת ֵמֶהן, ְוֵאין ָידּוַע ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ָנְפָלה,

 ַמֲעלֹות זֹו ֶאת זֹו.

 .ֲעָירֹות, ַמֲעלֹות זֹו ֶאת זוֹ  ֲאִפּלּו ֵהם ִּבְׁשֵּתי :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 כנגד התרומה, התרומה בטלה. חולין חלקים 100האסמים  2 -הסלים או ב 2 -אם יש ב 1

 מה המרחק בין הסלים כדי שיצטרפו יחד ? 2

 ערים, לא מצטרפים. 2 -ב בתים, הם מצטרפים. 2 -אם הם באותו בית או ב תנא קמא: 2.1

 אפילו אם הם בשתי עיירות הם מצטרפות לבטל את התרומה. (ואין הלכה כמותו):ר' שמעון  2.2
 

 שחציה חולין וחציה תרומה ,אגודות ירק חולין, שנפלה לתוכם אגודת ירק 50 :נה יגמש

 :ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי

 ה,ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא ַּבֲחִמִּׁשים ֲאֻגּדֹות ֶׁשל ָּיָרק, ֶׁשָּנְפָלה ַאַחת ֵמֶהן ְלתֹוָכן, ֶחְצָיּה ְּתרּומָ 

 ַּתֲעֶלה. :ְוָאַמְרִּתי ְלָפָניו

 �א ֶׁשַהְּתרּוָמה ַתֲעֶלה ַּבֲחִמִּׁשים ְוֶאָחד,

 .ּו ָׁשם ֵמָאה ּוְׁשֵני ֲחָצִייםֶאָּלא ֶׁשָהי

 רבי יוסי: 1

 בטלה.שנפלה, חצי אגודת התרומה שנמצאת באגודת הירק  1.1

 האגודות. 50 -לא שאגודה אחת שנפלה מתבטלת ב 1.2

 החצאים שבתערובת. 102 -אלא שחצי אגודת התרומה מתבטלת ב 1.3
 

 הפרק 

 .סאין שאינם תרומה או לתוך תרומה טמאה 100 -סאה תרומה שנפלה ל הנושאים העיקריים בפרק:

 

 :מושגים

 ויש פרושים נוספים).חצי ביצה. ( רככרות קטנים בשיעו ניקודים:

 מאכל קלוי ולא מבושל.  :קליות

 

 הקדש ני אומעשר ש או ,מעשר ראשוןאו  ,חולין סאין 100 -סאה תרומה שנפלה לפחות מ :משנה א

 ְסָאה ְתרּוָמה ְטֵמָאה ֶׁשָנְפָלה ְלָפחֹות ִמֵּמָאה ֻחִּלין, אֹו ְלַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון, אֹו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, אֹו ְלֶהְקֵּדׁש,

 ִּבין ְטֵמִאין ֵּבין ְטהֹוִרים, ִיְרָקבּו.

 ְוִאם ְטהֹוָרה ָהְיָתה אֹוָתּה ַהְּסָאה,

 חּוץ ִמְּדֵמי אֹוָתּה ְסָאה. ּוָמה,ִיְּמְכרּו ַלֹּכֲהִנים ִּבְדֵמי ְתר

 ְוִאם ְלַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ָנְפָלה,
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 ִיְקָרא ֵׁשם ִלְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר.

 ְוִאם ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני אֹו ְלֶהְקֵּדׁש ָנְפָלה,

 ֲהֵרי ֵאּלּו ִיָּפדּו.

 ְוִאם ְטֵמִאים ָהיּו אֹוָתן ַהֻחִּלין,

 ֵיָאְכלּו ִנּקּוִדים

 אֹו ְקָליֹות,

 ּלֹוׁשּו ְבֵמי ֵפרֹות,אֹו יִ 

 .ְיֵהא ְבָמקֹום ֶאָחד ַּכֵּביָצהְּכֵדי ֶׁש�א  אֹו ִיְתַחְּלקּו ְלִעּסֹות,

 עד שתרקב. רתישא, אלא (אסורה אף לכהן) אם התרומה טמאה, אין לתערובת תקנה 1

 אם התרומה טהורה: 2

 יתנת לו בחינם.התערובת לכהן בדמי תרומה, חוץ מסאה אחת שנ תימכראם נפלה לחולין טהורים,  2.1

 נפלה למעשר ראשון:אם  2.2

 .תוך התערובתשבעל המעשר ראשון יש לקרוא שם לתרומת מעשר  2.2.1

ומהתרומה שנפלה לתוך  ,תמכר התערובת לכהן בדמי תרומה, חוץ מתרומת מעשר ראשון שבו 2.2.2

 התערובת.

 אם נפלה למעשר שני או להקדש: 2.3

 , ודמי הקדש ינתנו להקדש.. דמי מעשר שני יאכלו בירושליםהמעשר שני או ההקדש יפדו 2.3.1

 התערובת לכהן חוץ מדמי הסאה תרומה שנפלה.לאחר שנפדתה, תמכר  2.3.2

 לכהן וינהג בה לפי אחת מהדרכים הבאות:התערובת מכר ית, אם נפלה לחולין טמאים 2.4

כל אחת פחות מכביצה (ע"י כך החולין לא גודל ש ),"ניקודים"( יעשה ממנה ככרות קטנות 2.4.1

 מטמאים את התרומה).

 ולא מבושלת (וע"י כך אינה מוכשרת לקבל טומאה).(קליות),  ל מהתערובת כשהיא קלויה יאכ 2.4.2

 ם לקבל טומאה.יילוש את התערובת במי פירות שאינם מכשיר 2.4.3

 .שבכל אחת פחות מכביצהיחלק את החולין המדומעים להרבה עיסות קטנות  2.4.4
 

 וכשרו לקבל טומאהחולין טהורים שלא ה סאין 100סאה תרומה טמאה שנפלה לתוך  :משנה ב

 ְסָאה ְתרּוָמה ְטֵמָאה ֶׁשָּנְפָלה ְלתֹו� ֵמָאה ֻחִּלין ְטהֹוִרין,

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ֵּתרֹום ְוִתָּׂשֵרף,

 ְסָאה ֶׁשָּנְפָלה ִהיא ְסָאה ֶׁשָעְלָתה. :ֶׁשֲאִני אֹוֵמר

 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ,ַּתֲעֶלה ְוֵתָאֵכל ִנּקּוִדים

 אֹו ְקָליֹות,

 אֹו ִתּלֹוׁש ְּבֵמי ֵפרֹות,

 .ְיֵהא ְבָמקֹום ֶאָחד ַּכֵּביָצהְּכֵדי ֶׁש�א  אֹו ִתְתַחֵּלק ְלִעּסֹות,
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 ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1

 שרף אצלו.יסאה תרומה לכהן, ותמתוך התערובת יש לתת  1.1

 אני מניח שהסאה שנפלה (סאה טמאה), היא גם זו שעלתה. 1.2

 חכמים: 2

 ולין.הסאה שנפלה בטלה בח 2.1

 מוצאים סאה אחת מתוך התערובת ונותנים אותה לכהן. 2.2

 הכהן יכול לאכול סאה זו באחת מהדרכים הבאות: 2.3

 פחות מכביצה (ע"י כך החולין לא מטמאים את התרומה).ן יעשה ממנה ככרות קטנות שגודל 2.3.1

 יאכל מהתערובת כשהיא קלויה ולא מבושלת (וע"י כך אינה מוכשרת לקבל טומאה). 2.3.2

 רובת במי פירות שאינם מכשירם לקבל טומאה.ילוש את התע 2.3.3

 .שבכל אחת פחות מכביצהיחלק את החולין המדומעים להרבה עיסות קטנות  2.3.4
 

 חולין טמאיםסאין של  100סאה תרומה טהורה שנפלה לתוך  :משנה ג

 ְסָאה ְתרּוָמה ְטהֹוָרה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה ֻחִּלין ְטֵמִאין,

ֵתָאֵכל ִנּקּוִדים  ,ַּתֲעֶלה ְוִ

 אֹו ְקָליֹות,

 אֹו ִתּלֹוׁש ְּבֵמי ֵפרֹות,

 .ְיֵהא ְבָמקֹום ֶאָחד ַּכֵּביָצהאֹו ִתְתַחֵּלק ְלִעּסֹות, ְּכֵדי ֶׁש�א 

 הסאה שנפלה בטלה בחולין. 1

 מוצאים סאה אחת מתוך התערובת ונותנים אותה לכהן. 2

 הכהן יכול לאכול סאה זו באחת מהדרכים הבאות: 3

 ודל כל אחת פחות מכביצה.יעשה ממנה ככרות קטנות שג 3.1

 יאכל מהתערובת כשהיא קלויה ולא מבושלת (וע"י כך אינה מוכשרת לקבל טומאה). 3.2

 ילוש את התערובת במי פירות שאינם מכשירם לקבל טומאה. 3.3

 .שבכל אחת פחות מכביצהיחלק את החולין המדומעים להרבה עיסות קטנות  3.4
 

 תרומה טהורה שלא הוכשרה לקבל טומאה סאין של 100סאה תרומה טמאה שנפלה לתוך  :משנה ד

 ְסָאה ְתרּוָמה ְטֵמָאה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה ְסָאה ְתרּוָמה ְטהֹוָרה,

 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְסִרים, ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתִרין.

 :רּו ֵבית ִהֵּלל ְלֵבית ַׁשַּמאיָאמְ 

 ים, ַמה ְּטהֹוָרה עֹוָלה, ַאף ְטֵמָאה ַתֲעֶלה.הֹוֵאיל ּוְטהֹוָרה ֲאסּוָרה ַלָּזִרים ּוְטֵמָאה ֲאסּוָרה ַלֹּכֲהנִ 

 :ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאי

ים, ֶאת �א, ִאם ֶהֱעלּו ַהֻחִּלין ַהַּקִּלין ַהֻּמָּתִרין ַלָּזִרים, ֶאת ַהְּטהֹוָרה, ַּתֲעֶלה ְתרּוָמה ַהֲחמּוָרה ָהֲאסּוָרה ַלָּזִר 

 ַהְּטֵמָאה.

 ְלַאַחר ֶׁשהֹודּו,
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 ֵּתרֹום ְוִתָּׂשֵרף. :ֶזר אֹוֵמרַרִּבי ֱאִליעֶ 

 .ָאְבָדה ְבִמעּוָטּה :םַוֲחָכִמים אֹוְמִרי

 .את כל התערובת אוסרים בית שמאי: 1

 הסאה הטמאה בטלה באחד ומאה ומותרת לכהנים. בית הלל: 2

 אמרו בית הלל לבית שמאי: 3

תבטל חולין, כך טמאה שאסורה לכהנים ת 100 -כשם שטהורה שאסורה לזרים בטלה כשנפלה ל 4

 תרומה. 100-כשנפלה ל

 אמרו בית שמאי: 5

 אין לדמות תרומה טהורה לחולין. 5.1

 הטהורה. התרומה תלבטל א םחולין הם קלין ומותרים לרבים, ולכן יכולי 5.2

 תרומה היא חמורה ואסורה לזרים, ולכן אינה יכולה לבטל תרומה טמאה. 5.3

 הודו בית שמאי לבית הלל:שלאחר  6

 לגבי הסאה הטמאה שנפלה: 6.1

 (ואין הלכה כמותו): יש להרים סאה מהתערובת ולשרוף אותה כדין תרומה טמאה. יעזררבי אל 6.1.1

 חכמים: היא בטלה במיעוטה וכל התערובת טהורה. 6.1.2
 

 חולין. הרימה ונפלה לחולין אחרים.סאין של  100סאה תרומה שנפלה לתוך  :משנה ה

ָנְפָלה ְלמָ   קֹום ַאֵחר,ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה, ִהְגִּביָהּה ְוִ

 ְמַדַּמַעת ִּכְתרּוָמה ַוַּדאי.: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .ַּמַעת ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹוןֵאיָנה ְמדַ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1

 את התערובת כאילו היא תרומה ודאי.מדמעת הסאה שנפלה  1.1

 שהוא תרומה. ואחד אחד ממאה יש רק חלקלחולין השניים בסאה שנפלה  חכמים: 2
 

 סאה תרומה שנפלה לתוך פחות ממאה סאין של חולין ונפל מהמדומע לחולין אחרים. :משנה ו

 ִמֵּמָאה ְוִנַּדְּמעּו, ִוָנַפל ִמן ַהְמֻדָּמע ְלָמקֹום ַאֵחר, ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלָפחֹות

 ַוָּדאי.ְמַדַּמַעת ִּכְתרּוָמה  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ֵאין ַהְמֻדָּמע ְמַדֵּמַע ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון, :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 

 ְוֵאין ַהְמֻחָּמץ ַמְחִמיץ ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹון,

 .ְקֶוה ֶאָּלא ְלִפי ֶחְׁשּבֹוןְוֵאין ַהַּמִים ְׁשאּוִבים ּפֹוְסִלים ֶאת ַהּמִ 

 ר' אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1

 .מדמעת את התערובת כאילו היא תרומה ודאיום אחר למקהסאה שנפלה 

 חכמים: 2



 מסכת תרומות 
 בעריכת זאב לבנוני

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 48מתוך  24עמוד 

שנפלה לתוך החולין היא בהתאם ליחס בין התרומה לחולין בתערובת  מדומעכמות התרומה שיש ב 2.1

 הראשונה.

 אף החולין האחרים מצטרפים לחולין שיש בסאה כדי לבטל את התרומה שבה. 2.2
 בון"נושאים נוספים שבודקים אותם "לפי חש כותרת נוספת:

 בשאור של תרומה, ונפל מקצת אותה עיסה לתוך עיסה אחרת של חולין, שנחמצהעיסה של חולין  1

 מקצת העיסה שנפלה מדמעת את העיסה האחרת רק בהתאם לכמות התרומה שיש בה. 1.1

 להחמיץ את החולין, אינה נאסרת לזרים.שבתוך החלק שנפל אינו מספיק כדי שאור האם  1.2

 לוגים מים שאובים: 3ונפלו לתוכו  אינם שאובים,סאה מים ש 40מקוה שאין בו  2

 כלים או פחות, המקוה פסול. 3-נפלו מהשאובים אם  2.1

 ה אינו נפסל.כלים המקו 3 -נפלו מיותר מאם  2.2
 

 של חולין, הוציאה מהתערובת ונפלה סאה נוספת 100ה תרומה שנפלה לתוך סא :משנה ז

 ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה,

ָנְפָלה ַאֶחֶרת, ִהְגִּביָהּה ְוָנְפָלה ַאֶחֶרת, ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת, ִהְגִּביָהּה  ְוִ

 .ְרֶּבה ְתרּוָמה ַעל ַהֻחִּליןַעד ֶׁשּתִ 

 .ואם נפלה סאה נוספת גם היא מותרת הסאה שהוציא מותרת,

 של תרומה לתערובת, הכל מותר. סאין 100-יותר מ בצורה כזו כל עוד שלא נפלו 1

 של תרומה, הכל מדומע. סאין לאחר שנפלו יותר ממאה 2
 

נפלה סאה  ,שהוציא סאה מהתערובתשל חולין, ולפני  סאין 100 -סאה תרומה שנפלה ל :משנה ח

 תרומה נוספת.

 ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה, ְו�א ִהְסִּפיק ְלַהְגִּביָהּה ַעד ֶׁשָּנְפָלה ַאֶחֶרת,

 ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה.

 .ִּתירְוַרִּבי ִׁשְמעֹון, מַ 

 של תרומה יחד. סאין 2כל התערובת מדומע, כאילו נפלו  תנא קמא: 1

 ר' שמעון: 2

 הסאה הראשונה בטלה וכל התערובת היא חולין. 2.1

 הסאה השניה נפלה לתוך חולין ולכן גם היא בטלה והכל מותר. 2.2
 

 ולאחר הטחינה השתנה נפח התערובת נפלה סאה תרומה לתוך חולין וטחנן יחד, משנה ט:

 ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלֵמָאה, ּוְטָחָנן ּוָפָחתּו,ְסָאה 

 ְּכֵׁשם ֶׁשָּפֲחתּו ַהֻחִּלין, ָּכ� ָּפֲחָתה ַהְּתרּוָמה, ּוֻמָּתר.

 ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלָפחֹות ִמֵּמָאה, ּוְטָחָנן ְוהֹוִתירּו,

 ר.ְּכֵׁשם ֶׁשהֹוִתירּו ַהֻחִּלין, ָּכּך הֹוִתיָרה ַהְּתרּוָמה, ְוָאסּו

 ִאם ָידּוַע ֶׁשַהִחִּטים ֶׁשל ֻחִּלין ָיפֹות ִמֶּׁשל ְּתרּוָמה, ֻמָּתר.
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 ְסָאה ְתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלָפחֹות ִמֵּמָאה, ְוַאַחר ֵּכן ָנְפלּו ָׁשם ֻחִּלין,

 ִאם ׁשֹוֵגג, ֻמָּתר.

 .ְוִאם ֵמִזיד, ָאסּור

 חולין  וטחנן: ןסאה תרומה שנפלה למאה סאי 1

 סאים: 100התערובת מכילה פחות מ אם לאחר הטחינה  1.1

 פחתו החולין, פחתה גם התרומה.כשם ש 1.1.1

 הכל מותר. 1.1.2

 חולין: ןסאי 100 -פלה לפחות מנסאה תרומה ש 2

 סאין של חולין: 100-מאם לאחר הטחינה התערובת מכילה יותר  2.1

 .כשם שהתרבו החולין, כך התרבתה גם התרומה 2.1.1

 הכל אסור. 2.1.2

 ולין הנפח גדל יותר מאשר בתרומה:אם ידוע שלאחר הטחינה, בח 3

 ,חלקים כנגד התרומה, התערובת מותרת 100-אם יש בחולין יותר מ 3.1

 זה נוצר כתוצאה מהטחינה.יחס גם אם  3.2
של חולין, ואח"כ נפלו חולין נוספים וכעת  סאין 100 -סאה תרומה שנפלה לפחות מ כותרת נוספת:

 חולין כנגד התרומה, 100-יש יותר מ

 ו בשוגג הכל מותר.אם החולין נפל 1

 אם החולין הופלו במזיד, הכל מדומע. 2
 

 פרק ו

 ., דין גונב תרומהדין אכילת תרומה בשוגג הנושאים העיקריים בפרק:

 

 דין אוכל תרומה בשוגג :משנה א

 ָהאֹוֵכל ְּתרּוָמה ׁשֹוֵגג, ְמַׁשֵּלם ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש.

ֶאָחד ַהָּס�  .ֶאָחד ָהאֹוֵכל ְוֶאָחד ַהּׁשֹוֶתה ְוִ

 ֶאָחד ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה ְוֶאָחד ְּתרּוָמה ְטֵמָאה,

 ְמַׁשֵּלם ֻחְמָׁשּה ְוֹחֶמׁש ֻחְמָׁשה.

 ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ְּתרּוָמה, ֶאָּלא ֻחִּלין ְמֻתָּקִנים,

 ְוֵהם ַנֲעִׂשין ְּתרּוָמה,

 ְוַהַּתְׁשלּוִמין ְּתרּוָמה.

 .ֹּכֵהן ִלְמחֹול, ֵאינֹו מֹוֵחלִאם ָרָצה הַ 

 ומה בשוגג משלם קרן וחומש.האוכל תר 1

 בשוגג חל גם על שתיה וסיכה.תרומה דין אוכל  2

 תרומה טמאה.גם על תרומה טהורה וגם על דין שוגג חל  3
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 שילם, משלם חומש על החומש שאכל.ששוגג את החומש בהאוכל  4

 .תרומהן וחומש משלם מתוך חולין מתוקנים, ולא מתוך המשלם קר 5

 ך להיות תרומה לכל דבר.התשלום שמשלם האוכל בשגגה, הופ 6

 אם חזר ואכל בשוגג את החולין ששילם, התמורה שלהם נעשית גם כן תרומה. 7

 הכהן אינו יכול למחול על חיוב התשלומים של האוכל תרומה בשגגה. 8
 

 דין בת ישראל שאכלה תרומה בשגגה ואח"כ נישאה לכהן :משנה ב

 ִנֵּׂשאת ַלֹּכֵהן,ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאְכָלה ְתרּוָמה ְוַאַחר ָּכ� 

 ִאם ְּתרּוָמה ֶׁש�א ָזָכה ָבּה ֹּכֵהן ָאְכָלה, ְמַׁשֶּלֶמת ֶקֶרן ְוֹחֶמׁש ְלַעְצָמּה.

 ְוִאם ְּתרּוָמה ֶׁשָּזָכה ָבּה ֹּכֵהן ָאְכָלה,

 ְמַׁשֶּלֶמת ֶקֶרן ַלְּבָעִלים,

 ְוֹחֶמׁש ְלַעְצָמּה,

 .ְוֹחֶמׁש ְלָכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ַׁשֵּלם ֶקֶרן ַלְּבָעִלים,ָהאֹוֵכל ְּתרּוָמה ׁשֹוֵגג, מְ  :ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו

 .ן וחומש לעצמה, משלמת קרלא זכה בה עדיין כהןאכלה תרומה שאם  1

 אם אכלה תרומה לאחר שזכה בה הכהן: 2

 משלמת קרן לכהן שהתרומה שלו. 2.1

 , על פי מה שאמרו חכמים:משלמת חומש לעצמה 2.2

 חומש למי שירצה.האוכל תרומה בשוגג, משלם קרן לבעלים ו
 

 דין מאכיל את פועליו או את אורחיו תרומה בשוגג :משנה ג

 ַהַּמֲאִכיל ֶאת ּפֹוֲעָליו ְוֶאת אֹוְרָחיו ְּתרּוָמה,

 הּוא ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּקֶרן, ְוֵהם ְמַׁשְּלִמין ֶאת ַהֹחֶמׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .ַׁשֵּלם ָלֶהם ְּדֵמי ְסעּוָדָתןֹחֶמׁש, ְוהּוא מְ ֵהם ְמַׁשְּלִמין ֶקֶרן וָ 

 משלמים את החומש.או פועליו בעל הבית משלם את הקרן, ואורחיו  ר' מאיר: 1

 חכמים: 2

 וגם את החומש. האורחים משלמים גם את הקרן 3

 בעל הבית מחויב להחזיר להם דמי סעודתם. 4
 

 דין גונב תרומה :משנה ד

 ָלּה, ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ֵכֶפל ְּדֵמי ְתרּוָמה.ַהּגֹוֵנב ְּתרּוָמה ְו�א ֲאכָ 

 ֲאָכָלּה,

 ְמַׁשֵּלם ְׁשֵני ְקָרִנים ָוֹחֶמׁש,

 ֶקֶרן ְוֹחֶמׁש ִמן ַהֻחִּלין,

 ְוֶקֶרן ְּדֵמי ְתרּוָמה.
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 ָּגַנב ְּתרּוַמת ֶהְקֵּדׁש ַוֲאָכָלּה,

 ְמַׁשֵּלם ְׁשֵני ֳחָמִׁשים ָוֶקֶרן,

 .ּוֵמי ֵכֶפלַּבֶהְקֵּדׁש ַּתׁשל ֶׁשֵאין

 דמי תרומה.של שוויי אם לא אכלה, משלם לכהן כפל  1

 :, משלם פעמיים קרן ופעם אחת חומשאם אכלה בשוגג 2

 קרן וחומש מחולין כדין אוכל תרומה בשוגג. 2.1

 קרן נוספת דמי תרומה כדין גנב. 2.2

 שהוקדשה לבדק הבית, ואכלה בשוגג: הגונב תרומה 3

 משום נהנה מהקדש.חומש ה בשוגג, ומשום אוכל תרומחומש משלם פעמיים חומש.  3.1

 קרן להקדש, שהגונב מהקדש אינו משלם כפל.משלם  3.2
 

 תרומה בשוגג,ממה אין משלמים קרן וחומש אם אכל  :משנה ה

 ּוִמן ַהֶהְפֵקר, ,ֵאין ְמַׁשְּלִמין ִמן ַהֶּלֶקט ּוִמן ַהִּׁשְכָחה ּוִמן ַהֵּפָאה

 ָמתֹו,ְו�א ִמַּמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְטָלה ְתרּו

 ְו�א ִמַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשִּנְפּדּו,

 ֶׁשֵאין ֶהְקֵּדׁש ּפֹוֶדה ֶאת ֶהְקֵּדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 .ֲחָכִמים, ַמִּתיִרין ָּבֵאּלּווַ 

 ר' מאיר: 1

 .הםשזכה באף לאחר מהפקר ואין משלמים מלקט שכחה ופאה  1.1

 מעשר ממנו. אין משלמים ממעשר ראשון לאחר שנטלה תרומת 1.2

 (הואיל והיו מתחילה קודש).ם ממעשר שני והקדש לאחר שנפדו, אין משלמי 1.3

בכל המקרים או רק האם מתירים  :בירושלמי מתירים לשלם. (מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש חכמים: 2

 ).בחלקם
 

 האם מי שאוכל תרומה בשוגג משלם מאותו המין שאכל או לאו דווקא ? :משנה ו

 ְמַׁשְּלִמין ִמִּמין ַעל ֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַׁשֵּלם ִמן ַהָּיֶפה ַעל ָהָרע. :ר אֹוֵמרַרִּבי ֱאִליֶעזֶ 

 ֵאין ְמַׁשְּלִמין ֶאָּלא ִמִּמין ַעל ִמינֹו. :רְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹומֵ 

 מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, ִויַׁשֵּלם ֵמֶהם. ְלִפיָכ�, ִאם ָאַכל ִקּׁשּוִאין ֶׁשל ֶעֶרב ְׁשִביִעית, ַיְמִּתין ְלִקּׁשּוִאין ֶׁשל

 .ָּׁשם ַרִּבי ֲעִקיָבא ַמְחִמירִמָּמקֹום ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵמֵקל, מִ 

 , ָּכל ֶׁשהּוא ָראּוי ִלְהיֹות ֹקֶדׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר."ְוָנַתן ַלֹּכֵהן ֶאת ַהֹּקֶדׁש" :(ויקרא כב) ֶׁשֶּנֱאַמר

 .ֹקֶדׁש ֶׁשָאַכל ",ֶאת ַהֹּקֶדׁש ְוָנַתן ַלֹּכֵהן" :ֵמרְוַרִּבי ֲעִקיָבא אוֹ 

 יכול לשלם גם ממין אחר, ובלבד שהמין האחר יהיה יפה יותר. ר' אליעזר: 1

 בא:ר' עקי 2

 חייב לשלם רק מאותו המין שאכל ממנו. 2.1

 אם אכל תרומה מקישואים של שנה שישית ימתין לקישואים של שנה שמינית. 2.2
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 ביא ראיה להקל, משם מביא רבי עקיבא ראיה להחמיר.מאותו פסוק שרבי אליעזר מ 3
 

 פרק ז

דיני  ן שנישאה לאחר ואכלה תרומה,הדין בת כ דין אוכל תרומה במזיד, הנושאים העיקריים בפרק:

דיני  מתי יכול הכהן למחול על התשלומים,אכילת תרומה בשוגג, 

 תערובת של תרומה וחולין.

 

 דין אוכל תרומה במזיד :משנה א

 ֵכל ְּתרּוָמה ֵמִזיד, ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּקֶרן ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֹחֶמׁש.ָּהאוֹ 

 ֻחִּלין, ,ַהַּתְׁשלּוִמין

 .ַהֹּכֵהן ִלְמחֹול, מֹוֵחלִאם ָרָצה 

 קרן ואינו משלם חומש.לכהן האוכל תרומה במזיד משלם  1

 תשלומי הקרן הם חולין. 2

 אם רוצה הכהן למחול על התשלומים הרשות בידו. 3
 

 ואכלה תרומה שנשאה לישראל או לפסול לה דיני בת כהן :משנה ב

 ַּבת ֹּכֵהן ֶׁשִּנֵּׂשאת ְלִיְׂשָרֵאל ְוַאַחר ָּכ� ָאְכָלה ְתרּוָמה,

 ,יָנּה ְמַׁשֶּלֶמת ֶאת ַהֹחֶמׁשְמַׁשֶּלֶמת ֶאת ַהֶּקֶרן ְואֵ 

 ּוִמיָתָתּה ִּבְׂשֵרָפה.

 ִנֵּׂשאת ְלֶאָחד ִמָּכל ַהְּפסּוִלין,

 ,ֶּלֶמת ֶקֶרן ָוֹחֶמׁשְמׁשַ 

 ּוִמיָתָתּה ְּבֶחֶנק.

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 זֹו ְוזֹו ְמַׁשְּלמֹות ֶאת ַהֶּקֶרן ְוֵאיָנן ְמַׁשְּלמֹות ֶאת ַהֹחֶמׁש,

 .ּוִמיָתָתן ִּבְׂשֵרָפה

 אכלה תרומה,ו, שאה לישראליבת כהן שנ 1

 קרן ולא משלמת חומש.לכהן משלמת  2

 מיתתה בשריפה. נתה תחת בעלה,יז 3

 :ואכלה תרומה בשוגג חד מהפסולים לה (ממזר, חלל וכד')בת כהן שנישאת לא 4

 ר' מאיר (ואין הלכה כמותו): 4.1

 אכלה בתרומה, משלמת קרן וחומש. 4.1.1

 זינתה תחת בעלה, מיתתה בחנק. 4.1.2

 :דינה כבת כהן שנישאה לישראל חכמים: 4.2

 .שתיהן משלמות את הקרן, ולא משלמות את החומש 4.2.1
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 תתה בשריפה.יאם זינתה תחת בעלה, מ 4.2.2
 

 משלם קרן ולא חומש, והכהן יכול למחול על התשלום.ומקרים שאדם אכל תרומה  :משנה ג

 ַהַּמֲאִכיל ֶאת ָּבָניו ְקַטִּנים,

 ְוֶאת ֲעָבָדיו ֵּבין ְּגדֹוִלים ֵּבין ְקַטִּנים,

 ָהאֹוֵכל ְּתרּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ,

 ַּזִית ְּתרּוָמה,ְוָהאֹוֵכל ָּפחֹות ִמּכַ 

ַהַּתְׁשלּוִמין ֻחִּלין,  ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּקֶרן, ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֹחֶמׁש. ִוְ

 .ָרָצה ַהֹּכֵהן ְלְמחֹול, מֹוֵחלִאם 

 המאכיל בניו הקטנים תרומה בשוגג. 1

 בשוגג. , בין גדולים ובין קטנים,עבדיואת המאכיל  2

 בשוגג. ן)מדרבנ רקחיובה ש( האוכל תרומת חוץ לארץ 3

 האוכל תרומה פחות מכזית. 4

 והתשלומים חולין.משלם קרן ולא חומש, בכל הדוגמאות הנ"ל  5

 הכהן יכול למחול עליהן.ו
 

 כום כללים לגבי אפשרויות הכהן למחול על התשלומים המגיעים לו.יס :משנה ד

 :ֶזה ַהְּכָלל

 ִאם ָרָצה ַהֹּכֵהן ִלְמחֹול, ֵאינֹו מֹוֵחל.ָּכל ַהְמַׁשֵּלם ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש, ַהַּתְׁשלּוִמין ְּתרּוָמה, 

 .ָרָצה ַהֹּכֵהן ִלְמחֹול, מֹוֵחלְוָכל ַהְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּקֶרן ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֹחֶמׁש, ַהַּתְׁשלּוִמין ֻחִּלין, ִאם 

 והכהן אינו יכול למחול עליהם. , התשלומים הם תרומהמי שחייב קרן וחומש כלל א: 1

 חייב קרן ואינו חייב בחומש, התשלומים חולין, והכהן רשאי למחול עליהם.מי ש כלל ב': 2
 

 סלים, אחד של תרומה ואחד של חולין, ונפלה סאה של תרומה לאחת מהן 2 :משנה ה

 ְׁשֵּתי ֻקּפֹות, ַאַחת ֶׁשל ְּתרּוָמה ְוַאַחת ֶׁשל ֻחִּלין,

 דּוַע ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ָנְפָלה,ֶׁשָּנְפָלה ְסָאה ְתרּוָמה ְלתֹו� ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין יָ 

 ְלתֹו� ֶׁשל ְּתרּוָמה ָנְפָלה. :ֲהֵרי ֲאִני אֹוֵמר

 

 ֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהיא ֶׁשל ְּתרּוָמה ְוֵאיזֹו ִהיא ֶׁשל ֻחִּלין,

 ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן, ָּפטּור,

 ְוַהְּׁשִנָּיה, נֹוֵהג ָבּה ִּכְתרּוָמה, 

 ,י ֵמִאירַחָּלה, ִּדְבֵרי ַרּבִ ְוַחֶּיֶבת ּבַ 

 ַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר.

 ָאַכל ַאֵחר ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ָּפטּור.

 .ם ִּכְקַטָּנה ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהןָאַכל ֶאָחד ֶאת ְׁשֵּתיֶהן, ְמַׁשּלֵ 

 ע לאיזו נפלה, אני מניח שלתוך תרומה נפלה.ויד לאאם  1
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 סל החולין מותר. 2
 תרומה איזהחולין ו איזהידוע  לאוסלים אחד של תרומה ואחד של חולין,  2 כותרת נוספת:

 מאחת מהן: אכל אדם 1

 פטור מהחומש שמא חולין אכל. 1.1

 בסל השני נוהגים דין תרומה. 1.2

 סל השני יש להפריש חלה מספק.מה ר' מאיר: 1.3

 .(שפטור כדין תרומה) כדין מדומע מחלה,בסל השני פטור  ר' יוסי: 1.4

 אכל., שמא חולין אכל אדם אחר מהסל השני , גם הוא פטור מהחומש 2

 .אכל אדם את שני הסלים, משלם קרן וחומש בשוויה של הקופה הקטנה 3

 
 .סלים, אחד תרומה ואחד חולין, ואין ידוע איזה חולין ואיזה תרומה 2המשך דין של  :משנה ו

 ָנְפָלה ַאַחת ֵמֶהן ְלתֹו� ַהֻחִּלין,

 ֵאיָּנה ְמַדַּמְעָּתן,

 ְוַהְּׁשִנָּיה, נֹוֵהג ָּבּה ִּכְתרּוָמה,

 ַחֶּיֶבת ַּבַחָּלה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִמִאיר.וְִ 

 ְוַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר.

 ָנְפָלה ְׁשִנָּיה ְלָמקֹום ַאֵחר, ֵאיָנּה ְמַדַּמְעָּתן.

 .ת ִּכְקַטָּנה ֶׁשִּבְׁשֵּתיֶהןָנְפלּו ְׁשֵּתיֶהן ְלָמקֹום ֶאָחד, ְמַדְּמעוֹ 

 פל:כנגד הסל שנ 100ן ואין בחולין לתוך חולי אחד הסליםנפל  1

 אין התערובת נעשית מדומע, שמא הסל של חולין נפל. 1.1

 דין תרומה. יםבסל השני נוהג 1.2

 בסל השני חייב להפריש חלה מספק. ר' מאיר: 1.3

 כדין מדומע.פוטר להפריש חלה בסל השני  ר' יוסי: 1.4

 נפל הסל השני לתוך חולין אחרים, גם הם אינם מדמעים. 2

 הסלים למקום אחד: 2נפלו  3

 גד הסל הקטן שבהם, התערובת אינה מדמעת.חולין כנ 100אם יש  3.1

 חולין כנגד הסל הקטן שבהם התערובת מדמעת. 100אם אין  3.2
 

 ידוע איזה חולין ואיזה תרומה ולאסלים, אחד תרומה ואחד חולין,  2המשך דין של  :משנה ז

 ָזַרע ֶאת ַאַחת ֵמֶהן, ָּפטּור,

 ְוַהּׁשִנָּיה, נֹוֵהג ָּבּה ִּכְתרּוָמה,

 ַּבַחָּלה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.ְוַחֶּיֶבת 

 ְוַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר.

 ָזַרע ַאֵחר ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ָּפטּור.

 ָזַרע ֶאָחד ֶאת ְׁשֵּתיֶהן,
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 ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה, ֻמָּתר.

 .ר ֶׁשֵאין ַזְרעֹו ָכֶלה. ָאסּורּוְבָדבָ 

 :זרע סל אחד 1

 פטור מלהפוך את הקרקע והגידולים מותרים. 1.1

 סל השני נוהג דין תרומה.ב 1.2

 בסל השני חייב להפריש חלה מספק. ר' מאיר: 1.3

 כדין מדומע.פוטר להפריש חלה בסל השני  ר' יוסי: 1.4

 פטור מלהפוך את הקרקע והגידולים מותרים.הוא זרע אדם אחר את הסל השני, גם  2

 זרע אדם את שני הסלים: 3

 כלים, הגידולים מותרים.הם אם זרע זרעים שנרקבים באדמה ו 3.1

 אם זרע זרעים שאינם כלים באדמה, הגידולים אסורים לזרים. 3.2
 

 פרק ח

שאכלו תרומה בשוגג, כהן שהקריב  אשת כהן או עבד של כהןכהן או  הנושאים העיקריים בפרק:

לא מעושרים ותוך כדי אכילה  פירותקרבנות בשוגג, אכילת ארעי של 

 פירותאכילת נכנס לבית או נכנסה שבת, אסור שתיית מים מגולים, אסור 

גויים  ,םשנחש הטיל בהם ארס, אסור לטמא תרומה בידיישיש חשש 

 שדרשו מקבוצת נשים לטמא אחת מהן.

  
 שאכלו תרומה בשוגג  ,אשת כהן או עבד של כהןכהן או  :משנה א

 ,"�ֵגְרׁשֵ "אֹו  "ֵמת ַּבְעֵלי�" :רּוָמה, ָּבאּו ְוָאְמרּו ָלּהָהִאָּׁשה ֶׁשָהְיָתה אֹוֶכֶלת ַּבּתְ 

 :רּוָמה, ּוָבאּו ְוָאְמרּו לוֹ ְוֵכן ָהֶעֶבד ֶׁשָהָיה אֹוֵכל ַּבּתְ 

 ,"ֲעָׂשָא� ֶּבן חֹוִרין", אֹו "ְנָתָנ� ְּבַמָּתָנה", אֹו "ְמָכָר� ְלִיְׂשָרֵאל", אֹו "ֵמת ַרָּב�"

 ֲחלּוָצה, ְוֵכן ֹּכֵהן ֶׁשָהָיה אֹוֵכל ַּבְּתרּוָמה, ְונֹוַדע ֶׁשהּוא ֶבן ְּגרּוָׁשה אֹו ֶבן

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש. ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ּפֹוֵטר.

 

 ָהָיה עֹוֵמד ּוַמְקִריב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ְונֹוַדע ֶׁשהּוא ֶבן ְּגרּוָׁשה אֹו ֶבן ֲחלּוָצה,

 ִּמְזֵּבַח, ְּפסּוִלים.ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשִהְקִריב ַעל ַּגֵּבי הַ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ַמְכִׁשיר.

 

 .ַעל מּום, ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלהנֹוַדע ֶׁשהּוא בַ 

 במקרים הבאים:

 ,גרשהמת או שהוא שבעלה  ואמרו להאשת כהן שאכלה תרומה  •

 עבד של כהן שאכל תרומה ואמרו לו שרבו מת, או מכרו לישראל, או נתנו במתנה, או שחררו, •

 ן שאכל תרומה ונודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה,כה •
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 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): מחייב קרן וחומש כדין אוכל תרומה בשוגג. 1

 ).כדין אנוסים ולא כדין שוגגיםרבי יהושע: פוטר מתשלומים ( 2
 דע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצהכהן שהקריב קרבנות ואח"כ נו כותרת נוספת:

 פסולים. ,הקרבנות שהקריב בטעות :(ואין הלכה כמותו) רבי אליעזר 1

 כשרים. ,הקרבנות שהקריב עד שנודע לו רבי יהושע: 2
 כהן שנודע לו שהוא בעל מום כל הקרבנות שהקריב פסולים. כותרת נוספת: 

 

 תרומה בפיהםשאכלו תרומה בשוגג ועדיין יש אלה  כיצד ינהגו :משנה ב

 תֹו� ִּפיֶהם,ְוֻכָּלם, ֶׁשָהְיָתה ְתרּוָמה ּבְ 

 ִיְבָלעּו. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ִיְפלֹוטּו. :ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 ."ִנְטֵמאת ְּתרּוָמה"וְ  "ִנְטֵמאתָ ": ָאְמרּו לוֹ 

 ִיְבַלע. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ִיְפלֹוט. :ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 

 ,"ָמהְטֵמָאה ָהְיָתה ְתרּו"◌ּו "ָטֵמא ָהִייתָ "

 אֹו נֹוַדע ֶׁשהּוא ֶטֶבל,

 ּוַּמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁש�א ִנְּטָלה ְתרּוָמתֹו,

 ּוַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁש�א ִנְפּדּו,

 .תֹו� ִּפיו, ֲהֵרי ֶזה ִיְפלֹוטאֹו ֶׁשָּטַעם ַטַעם ִּפׁשֵּפׁש לְ 

 תרומה בשוגג ויש עדיין תרומה בפיהם:אכלו  1

 .מה שבפיהםיבלעו את  לכה כמותו):רבי אליעזר (ואין ה 1.1

 .הםאת מה שבפי וטפלי :שעורבי יה 1.2

 אמרו לו נטמאת עכשיו או שעכשיו נטמאה התרומה, ויש עדיין תרומה בפיו: 2

 יבלע את מה שבפיו. רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2.1

 יפלוט את מה שבפיו.  רבי יהושע: 2.2

 
 בפיו:מקרים שבהם לדעת כולם יפלוט את מה ש כותרת נוספת:

 התרומה טמאה קודם שהכניסה לפיו. האם היה טמא או שהיית 1

 אם נודע לו שאכל טבל. 2

 אם מה שבפיו הוא מעשר ראשון שלא ניטלה ממנו תרומת מעשר. 3

 נפדה. אאם מה שבפיו הוא מעשר שני או הקדש של 4

 אם הוא מרגיש טעם של פשפש בפיו בשעה שאוכל את התרומה. 5
 

 למעשרות, ותוך כדי אכילה נכנס לבית או לגינה פירותשנקבעו ה אכל אכילת ארעי קודם :משנה ג
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 ָהָיה אֹוֵכל ָּבֶאְׁשּכֹול ְוִנְכַנס ִמן ַהִּגָּנה ֶלָחֵצר,

 ִיְגמֹור. :ִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמררַ 

 �א ִיְגמֹור. :ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 

 ָחְׁשָכה ֵליֵלי ַׁשָּבת,

 .ִיְגמֹור :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .�א ִיְגמֹור :ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמרְוַרִּבי 

 יכול לצאת חוץ לחצר ולגמור לאכול (כיוון שהתחיל בהיתר). רבי אליעזר: 1

 למעשרות. פירותכיוון שכבר נקבעו ה (עד שיעשר) לא ימשיך לאכול רבי יהושע: 2
 שבת עשרות, ותוך כדי אכילה נכנסהלמ פירותאכל אכילת ארעי קודם שנקבעו ה כותרת נוספת:

 .יכול לסיים אכילתו במוצאי שבת (כיוון שהתחיל בהיתר) רבי אליעזר: 1

 לא ימשיך לאכול אפילו במוצאי שבת עד שיעשר. רבי יהושע: 2
 

 אסור שתיית נוזלים מגולים משנה ד

 ַיִין ֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשִּנְתַּגָּלה, ִיָּׁשֵפ�. ְוֵאין ָצִרי� לֹוַמר ֶׁשל ֻחִּלין.

 ַהַּמִים ְוַהַּיִין ְוֶהָחָלב. :ין, ֲאסּוִרין ִמּׁשּום ִּגּלּויְׁש�ָׁשה ַמְׁשקִ 

 ּוְׁשָאר ָּכל ַהַּמְׁשִקין, ֻמָּתִרין.

 .ׁש ִמָּמקֹום ָקרֹוב ְוִיְׁשֶּתהְּכֵדי ֶׁשֵּיֵצא ָהַרחַ  ? ה ִיְׁשהּו ְוִיְהיּו ֲאסּוִריןַּכּמָ 

 .ין, וכל שכן יין של חולךיין של תרומה שהיה מכוסה ונתגלה, יישפ 1

 .חשש שנחש שתה מהםאם היו מגולים מ הלשתיימים, יין וחלב אסורים  2

 שאר המשקים, אם היו מגולים, מותרים. 3

 משקים מגולים נאסרים אם עבר מספיק זמן כדי שיצא נחש ממקום קרוב וישתה מהם. 4
 

 סור כאשר הם מגוליםישעור המים שחל עליהם א :משנה ה

 י ֶׁשֹּתאַבד ָּבֶהן ַהָּמָרה.ִׁשעּור ַהַּמִים ַהְמֻגִּלין, ְּכדֵ 

 ַּבֵּכִלים, ָּכל ֶׁשֵהן. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .ַּקְרָקעֹות, ַאְרָּבִעים ְסָאהּובַ 

 שהארס של הנחש בטל בהם הם מותרים.מרובה כך  אם כמות המים היא תנא קמא: 1

 רבי יוסי: 2

 אם המים נמצאים בכלים הם תמיד אסורים. 2.1

 סאה מותרים. 40אסורים, מעל  סאה 40, עד אם המים על הקרקע 2.2
 

 האסורים באכילה מחשש שנחש הטיל בהם ארס פירות :משנה ו

 ְוַהְּמָלְפפֹונֹות, ֲאִפּלּו ֵהם ִּכָּכר, ,ְוָהֲאַבִטיִחים ,ְוַהְּדלּוִעין ,ְוִקּׁשּוִאין ,ַוֲעָנִבים ,ִנּקּוֵרי ְתֵאִנים

 חּוָּבר,ֶאָחד ָּגדֹול ְוֶאָחד ָקָטן, ֶאָחד ָּתלּוׁש ְוֶאָחד מְ 

 ָּכל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵלָחה, ָאסּור.
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 .ה, ִמְּפֵני ַסָּכַנת ְנָפׁשֹותּוְנׁשּוַכת ַהָּנָחׁש, ֲאסּורָ 

 .אפילו בכמות של כיכר שאם נראה בהם ניקורים הם אסורים פירותרשימת  1

 אסור. , בין גדול ובין קטן, בין תלוש ובין מחובר,כל פרי שיש בו לחה 2

 .מפני סכנת נפשות אכלהלבהמה שנשכה נחש אסור  3
 

 ן שיש מעליו מסננת גלויהיידין  :משנה ז

 ֲאסּוָרה ִמּׁשּום ִּגּלּוי. ַהְמַׁשֶּמֶרת ֶׁשל ַּיִין,

 .ַרִּבי ְנֶחְמָיה, ַמִּתיר

 מסננת.מבעד ל, הואיל והיין מגולה אסור לשתות מהיין תנא קמא: 1

 .ו עובר במסננת)(הארס אינ הלשתייהיין מותר  רבי נחמיה (ואין הלכה כמותו): 2
 

 כיצד יש לנהוג בחבית של תרומה שיש ספק אם נטמאה :משנה ח

 ָחִבית ֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשּנֹוַלד ָּבּה ְסֵפק ֻטְמָאה,

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ִאם ָהְיָתה ֻמַּנַחת ִּבְמקֹום ַהֻּתְרָּפה, ַיִּניֶחָּנה ְּבָמקֹום ַהֻּמְצָנע.

 ַכֶּסָּנה.ְוִאם ָהְיָתה ְמֻגָּלה, יְ 

 :ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 ִאם ָהְיָתה ֻמַּנַחת ְּבָמקֹום ֻמְצָנע, ַיִּניֶחָּנה ִּבְמקֹום ֻּתְרָּפה.

 ְוִאם ָהְיָתה ְמֻכָּסה ְיַגֶּלָּנה.

 .ַאל ְיַחֵּדׁש ָּבּה ָּדָבר :ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר

 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1

 .(כדי שלא תיטמא טומאת ודאי) פקר, יניחה במקום מוצנעאם הייתה מונחת במקום ה 1.1

 סנה שלא תיאסר משום סכנת נפשות.כאם הייתה מגולה, י 1.2

 רבי יהושע (ואין הלכה כמותו): 2

 ניחה למקום הפקר ( כדי שתיטמא טומאה ודאית).יוצנע, אם הייתה מונחת במקום מ 2.1

 .לשפכה) אסר משום גילוי ואפשר יהיהיגלנה (כדי שתי אם הייתה מכוסה, 2.2

 צורך לגרום לה טומאה. אבליניחה כמות שהיא. אין צורך לשמרה  רבן גמליאל: 3
 

 לגת התחתונה שיש שם חולין טמאים גת העליונהשנשפך מחבית ב טהורה תרומהשל יין  :משנה ט

 ָחִבית ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ַּבַּגת ָהֶעְליֹוָנה, ְוַהַּתְחּתֹוָנה ְטֵמָאה,

 ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשִאם ְיכֹוִלים ְלַהִּציל ִמֶּמָּנה ְרִביִעית ְּבָטֳהָרה, ַיִּציל. מֹוֶדה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

 ְוִאם ָלאו,

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .ֵּתֵרד ְוִתַּטֵּמא, ְוַאל ְיַטְּמֶאָּנה ְּבָיָדיו

 ה כן.אם יכול למצוא כלי טהור ולהציל אפילו רביעית מהתרומה יעש רבי אליעזר ורבי יהושע: 1



 מסכת תרומות 
 בעריכת זאב לבנוני

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 48מתוך  35עמוד 

 אם אינו יכול למצוא כלי טהור: 2

   :(ואין הלכה כמותו) רבי אליעזר 2.1

 תרד התרומה לגת התחתונה (וע"י כך תיפסל לאכילה). 2.1.1

 טמאים. התרומה בכליםאת  אאל יטמ 2.1.2
 

 והשמן הולך לאבוד טהורה שנשפך מחבית שמן תרומה :משנה י

 ְוֵכן ָחִבית ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשִּנְׁשְפָכה,

 ִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשִאם ָיכֹול ְלַהִּציל ִמֶּמָּנה ְרִביִעית ְּבָטֳהָרה, ַיִּציל.מֹוֶדה ַרִּבי אֱ 

 ְוִאם ָלאו,

 ., ְוַאל ְיַבְּלֶעָּנה ְבָיָדיוֵּתֵרד ְוִתָּבֵלעַ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .יעשה כךש ,ת מהתרומהיאם יכול למצוא כלי טהור להציל אפילו רביערבי אליעזר ורבי יהושע:  1

 אם אינו יכול למצוא כלי טהור: 2

  רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 2.1

 תבלע התרומה בקרקע. 2.1.1

 (הידיים מטמאות את התרומה). אל יטמא אותה בידיים 2.1.2
 

 על יין טהור שנשפך מהגת העליונה, ושמן תרומה טהור שנשפךהמשך הדיון  :משנה יא

 :ל זֹו, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ ְוַעל זֹו ְועַ 

 �א זֹו ִהיא ְתרּוָמה ֶׁשֲאִני ֻמְזָהר ָעֶליָה ִמְּלַטְּמָאּה,

 ֶאָּלא ִמְּלָאְכָלּה.

 ? ּוַבל ְּתַטְּמָאּה ֵּכיַצד

 ָהָיה עֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְוִכָּכרֹות ֶׁשל ְּתרּוָמה ְבָידֹו,

 ,"ןי ֲאִני ְמַטֵּמא ֶאת ֻּכּלָ ֲהרֵ ֶּתן ִלי ַאַחת ֵמֶהן ַוֲאַטְּמָאּה, ְוִאם ָלאו, " :ָאַמר לֹו ָנְכִרי

 , ְוַאל ִיֶּתן לֹו ַאַחת ֵמֶהן ִויַטֵּמא.ןְיַטֵּמא ֶאת ֻּכּלָ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 .ָפָניו ַאַחת ֵמֶהן ַעל ַהָּסַלעַיִניַח לְ  :ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 רבי יהושע: 1

 .םבשני המקרים מותר לטמא את התרומה בידיי 1.1

 ות לאכלה, אסור לטמא בידיים.רק תרומה שיש אפשר 1.2

 תרומה שאינו יכול להציל אפילו רביעית בטהרה, מותר לטמא בידיים. 1.3

 תרומה שאסור לאבד אותה בידיים: 2

 היו בידיו כיכרות לחם טהור, 2.1

 ,תאמר לו נכרי, תן לי כיכר אחת ואטמא אותה, אחרת אטמא את כל הכיכרו 2.2

 ה.אין לתת לו אפילו ככר אחת כדי לטמא רבי אליעזר: 1

 רבי יהושע: 2

 כר אחת על הסלע כדי לאפשר לנכרי לטמא אותה.ייניח כ 2.1
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 .(וע"י כך הכיכר תיטמא)לו בידיו אפילו ככר תרומה  ןאל יית 2.2
 

 גויים שאמרו לנשים תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה בביאה :משנה יב

 ,"ָאּה, ְוִאם ָלאו, ֲהֵרי ָאנּו ְמַטְּמִאים ֶאת ֻּכְּלֶכןְּתנּו ָלנּו ַאַחת ִמֶּכם ּוְנַטּמְ " :ִׁשים ֶׁשָאְמרּו ָלֶהם ָנְכִריםְוֵכן נָ 

 .ֶהם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאלְיַטְּמאּו ֶאת ֻּכָלן, ְוַאל ִיְמְסרּו לָ 

 לא ימסרו להם אף לא אחת. 1

 .אפילו אם הגויים יטמאו את כולן 2
 

 פרק ט

ים שאינם חולין, תערובת של או זרעים אחרדיני גידולים של זרעי תרומה  הנושאים העיקריים בפרק:

 ערוגות תרומה וערוגות חולין, דין גידולי טבל של נכרי.

 

 מושגים:

 צמחי בצל שאינם כלים לאחר הזריעה, כגון: לוף שום ובצל :חסיות

 

 דין זורע זרעים של תרומה :משנה א

 ַהּזֹוֵרַע ְּתרּוָמה,

 ׁשֹוֵגג, יֹוַפ�.

 ְיַקֵּים. ,ּוֵמִזיד

 יׁש,ִאם ֵהִביָאה ְׁשלִ 

 ֵּבין ׁשֹוֵגג, ֵּבין ֵמִזיד, ְיַקּיֵם.

 .ּוַבִּפְׁשָּתן, ֵמִזיד, יֹוַפ�

 אם הגידול עדיין לא הגיע לכדי שליש: 1

 אם זרע בשוגג (שלא ידע שזו תרומה), יהפוך את הקרקע. 1.1

 .(אסור לאבד תרומה בידיים) זרע במזיד , יקיים את הזריעהאם  1.2

 אם הגיע לכדי שליש גידולו: 2

 .(אסור לאבד תרומה) ובין בשוגג, לא יהפוךבין במזיד  2.1

 וקנסוהו חכמים). ראם זרע פשתן במזיד, יהפוך ( שהגבעולים הם עק 2.2
 

  , או בשוגג ולא הפף עד שהביאה שלישבתרומה במזיד הלקט שכחה ופאה בשדה שנזרע :משנה ב

 ְוַחֶּיֶבת ַּבֶּלֶקט ּוַבִׁשְכָחה ּוַבֵּפָאה.

 ֵּיי ֹכֲהִנים, ְמַלְּקִטים.ַוֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל ַוֲענִ 

 ַוֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל, מֹוְכִרין ֶאת ֶׁשָּלֶהם ַלֹּכֲהִנים ִּבְדֵמי ְתרּוָמה, ְוַהָדִמים ֶׁשָּלֶהם.

 �א ְיַלְּקטּו ֶאָּלא ֲעִנֵּיי ֹכֲהִנים, ֶׁשָּמא ִיְׁשְּכחּו ְוִיְּתנּו ְלתֹו� ִּפיֶהם. :ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר

 .�א ְיַלְּקטּו ֶאָּלא ְטהֹוִריםִאם ֵּכן,  :י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו ַרּבִ 

 השדה חייבת בלקט שכחה ופאה. 1
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 רות השדה נחשבות לתרומה (גזירת חכמים).יפ 2

 למי מותר ללקט בשדה : 3

  תנא קמא: 3.1

 .ללקט מתנות עניים מותר גם לעניי ישראל וגם לעניי כהנים 3.1.1

 והדמים שלהם.עניי ישראל יכולים למכור את מה שלקטו לעניי כהנים,  3.1.2

 עניי ישראל לא ילקטו מחשש שיתנו לפיהם. רבי טרפון: 3.2

  רבי עקיבא: 3.3

 טהורים יכולים ללקט.כהנים רק  כי אזשיתנו לפיהם,  אין לחשוש 3.3.1

 . , יכולים ללקטגם עניי ישראל וגם כהנים טמאים 3.3.2
 

 המשך דיני שדה שנזרע בגידולי תרומה משנה ג

 ר ָעִני,ְוַחֶּיֶבת ַּבַּמַעְׂשרֹות ּוְבַמַעׂשֵ 

 ַוֲעִנֵּיי ַיְׂשָרֵאל ַוֲעִנֵּיי ֹכֲהִנים נֹוְטִלים,

 ַוֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל מֹוְכִרין ֶאת ֶׁשָּלֶהם ַלֹּכֲהִנים ִּבְדֵמי ְתרּוָמה, ְוַהָּדִמים ֶׁשָּלֶהם.

 ַהחֹוֵבט ְמֻׁשָּבח.

 ְוַהָּדׁש ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשה,

 ן ְלתֹוָכן ֵמאֹותֹו ַהִּמין,ְונֹותֵ  ,ּתֹוֶלה ְכִפיפֹות ְבַצְּואֵרי ְבֵהָמה

 .ְו�א ַמֲאִכיל ֶאת ַהְּתרּוָמה, ִנְמָצא �א זֹוֵמם ֶאת ַהְּבֵהָמה

 השדה חייבת בתרומות ומעשרות. 1

 :משדה זו לגבי מעשר עני 2

 עניי ישראל ועניי כהנים מלקטים מעשר עני. 2.1

 והכסף שלהם.בדמי תרומה, שלקטו לעניי כהנים  מהעניי ישראל מוכרים  2.2

 לצורך דישה, במקום לעשות זאת עם בהמה.תרומה אלה,  לחבוט בגידולים ףעדי 3

 אם דש עם בהמה: 4

 יכרוך סל סביב צווארה. 4.1

 .תרומהה המין של גידולימאותו  למאכל הבהמה, ישים בסל גידולים של חולין 4.2

 ע"י כך אינו זומם את פי הבהמה, ולא מאכילה תרומה. 4.3
 

 דין גידולי זרעים שאינם חולין :משנה ד

 ּדּוֵלי ְתרּוָמה, ְּתרּוָמה.ּגִ 

 ְוִּגּדּוֵלי ִגּדּוִלין, ֻחִלין.

 ְוַהִּבּכּוִרים, ִּגּדּוֵליֶהן, ֻחִּלין. ,ְוַהְמֻדָּמע ,ּוְתרּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ ,ּוְסִפיֵחי ְׁשִביִעית ,ּוַּמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ,ֲאָבל ַהֶּטֶבל

 ,י ֶהְקֵּדׁש ּוַּמֲעֵׂשר ֵׁשִניִּגּדּולֵ 

 ֻחִּלין,

 .פֹוֶדה אֹוָתם ִּבְזַמן ַזְרָעםּו
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 דינם כתרומה (גזירת חכמים). הגידולים שגדלו מזרעים של תרומה 1

 דינם כחולין. ולי התרומה),גידולי גידולים (שחזר וזרע את גיד 2

 הגידולים הבאים מזרעים של הסוגים הבאים הם חולין: 3

 טבל. 3.1

 מעשר ראשון שלא נטלה ממנו תרומת מעשר. 3.2

 ספיחי שביעית. 3.3

 ומת חוץ לארץ.תר 3.4

 מדומע ( תרומה שנתערבה בחולין). 3.5

 ביכורים. 3.6

 :הקדש ומעשר שני 4

 גידוליהם חולין. 4.1

 בדמי הזרעים שזרע. םחייב לפדות 4.2
 

 חולין שנתערבבו ואין יודעים מי היא מיומאה ערוגות של של תרומה  הערוג :משנה ה

 ין ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה.ִלְגָנה ֶׁשל ְּתרּוָמה ְוַאַחת ֶׁשל ֻחִּלין, ֻּכָלן ֻמָּתִר  ֵמָאה

 .ל ְּתרּוָמה, ֻּכָלן ֲאסּוִריןֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ַזְרעֹו ָכֶלה, ֲאִפּלּו ֵמָאה ֶׁשל ֻחִּלין ְוַאַחת ׁשֶ 

 או שעורים), כולם מותרים. חיטיםו כלה (כגון רעממין שזהוא גידול אם ה 1

 .םריום אסכול(כגון בצלים),  הוא ממין שאין זרעו כלה גידולאם ה 2
 

 דינם של זרעי טבל שנזרעו :משנה ו

 ַהֶּטֶבל, ִּגּדּוָליו ֻמָּתִרין ְּבָדָבר ֶׁשַּזְרעֹו ָכֶלה.

 ִּגּדּוֵלי ִגּדּוִלין, ֲאסּוִרין. ֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשאין ַזְרעֹו ָכֶלה,

 ? ַזְרעֹו ָכֶלהֵאיֶזהּו ָדָבר ֶׁשֵאין 

 ְּכגֹון ַהּלּוף ְוַהׁשּום ְוַהְּבָצִלים.

 .ַהׁשּום, ַּכְּׂשעֹוִרים :אֹוֵמרִּבי ְיהּוָדה רַ 

 .לאכול אכילת ארעימותרים  הטבל אם זרעי הטבל הם מסוג שזרעו כלה, גידולי 1

 , גידוליו וגידולי גידוליו אסורים באכילת ארעי.אם הם מסוג שזרעו אינו כלה 2

 דוגמאות לדבר שזרעו אינו כלה: 3

 .לוף, שום ובצל תנא קמא: 3.1

 שזרעו כלה וגידוליו מותרים.כשעורים, דינו  ,שום הלכה כמותו):ר' יהודה ( ואין  3.2
 

 ש עשבים בשדה בצלים של נכרי (ראה מושגים)כפועל יהודי המנ :משנה ז

 ַהְמַנֵּכׁש ִעם ַהָּנְכִרי ַּבֲחִסּיֹות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּפרֹוָתיו ֶטֶבל,

 אֹוֵכל ֵמֶהם ֲעַראי.
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 ְׁשִתיֵלי ְתרּוָמה ֶׁשִנְטָמאּו,

 ָתָלן, ָטֲהרּו ִמְּלַטֵּמא,ְׁש 

 ַוֲאסּוִרין ִמֶּלֱאכֹול ַעד ֶׁשָּיגֹום ֶאת ָהֹאֵכל.

 .ַעד ֶׁשָיגֹום ְוִיְׁשֶנה :אֹוֵמרַרִּבי ְיהּוָדה 

 טבל.הם הגידולים  1

 .מותר לישראל לאכול מהם אכילת ארעי ( לא גזרו חכמים על אכילת ארעי מגידולי טבל של נכרי) 2
 רכים שנטמאו ואח"כ נשתלו: שתילי תרומה כותרת נוספת:

 .נטהרו מטומאתם 1

 אסורים לאכול כדין תרומה טמאה (גזירת חכמים). 2

 את החלק שאוכלים:, אם חתך מהצמח 3

 מה שגדל לאחר מכן מותר באכילה. תנא קמא: 3.1

 .אם חתך גם מה שגדל בפעם השניהר' יהודה ( ואין הלכה כמותו): מותר באכילה רק  3.2
 

 פרק י

 תערובות של חולין עם תרומה, או עם מאכלים אחרים שאינם חולין. ק:הנושאים העיקריים בפר

 

 מושגים:

ה (שקיא), לעומת כרוב ותשצריך להשקשלחין, כרוב הגדל בשדה  :כרוב של שקיא וכרוב של בעל

 ומסתפקת במי גשמים., שאין צריך להשקותהבעל הגדל בשדה 

, תליטראו 2לוגים, הלוג מכיל  4יל קבים, הקב מכ 6הסאה מכילה  :סאה, קב, לוג, ליטרה, זוז

 זוזים. 4800סאה מכילה  וזוזים. דהיינ 100והליטרה מכילה 

 זוז 4סלע =  :סלע, זוז

 

 אחרים מבושליםעם חולין , יחד תערובת של בצל תרומה מבושל :משנה א

 ָּבָצל ֶׁשְּנָתנֹו ְבתֹו� ֲעָדִׁשים,

 ִאם ָׁשֵלם, ֻמָּתר.

 ָטַעם.ְוִאם ִחְּתכֹו, ְּבנֹוֵתן 

 ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהַּתְבִׁשיל

 ֵּבין ָׁשֵלם ֵּבין ְמֻחָּתך, ְּבנֹוֵתן ָטַעם.

  ַמִּתיר ָּבַּצֲחָנה, ַרִּבי ְיהּוָדה

 .ֶאָּלא ִלּטֹול ֶאת ַהּזֲֻהָמא ֶׁשֵאיָנּה

 :, או להיפךשל חולין ועדשיםשל תרומה בצל  1

 של טעם מהבצל לעדשים).ין העברה אהעדשים מותרים לזרים ( ,שלםהמבושל הוא אם הבצל  1.1

 טעם בתבשיל, הכל אסור לזרים. תתכדי ל בבצליש  אםאם הבצל חתוך,  1.2

 בצל ותבשיל שאינו עדשים: 2

 טעם בחולין.הוא נותן הכל אסור לזרים רק אם בין אם הבצל שלם ובין אם הוא חתוך,  תנא קמא: 2.1
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  רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 2.2

 ("צחנה") מותרת. תערובת  של בצל תרומה ודגים טרופים 2.3

 הבצל אינו נותן טעם בדגים, אלא מוציא מהם את הריח הרע. 2.4
 

 שנפלו לבור מיםשל תרומה שעורים ו, ת חוליןעיסשהתערב במרוסק תרומה תפוח  :משנה ב

 ַּתּפּוַח ֶׁשִרְּסקֹו ּוְנָתנֹו ְלתֹו� ִעָּסה ְוִחְּמָצּה, ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה.

 ., ֵמיָמיו ֻמָּתִריןם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבִאיׁשּוַהּבֹור ֶׁשל ַמיִ  ְׂשעֹוִרים ֶׁשָּנְפלּו ְלתֹו�

 העיסה אסורה לזרים. וחימץ אותה, מרוסק שהתערב עם עיסה של חולין,תרומה תפוח  1

 .(נותן טעם לפגם) מותרים לזרים םההבאישו, המים ש למרות ,שנפלו לבור מיםשל תרומה שעורים  2
 

 נחת על גבי פתח חבית של יין תרומהפת חמה של חולין שמו :משנה ג

 ָהרֹוֶדה ַּפת ַחָּמה ּוְנָתָנּה ַעל ִּפי ָחִבית ֶׁשל ַיִין ֶׁשל ְּתרּוָמה,

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר,

 ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר.

 ַרִּבי יֹוֵסי, ַמִּתיר ְּבֶׁשל ִחִּטים,

 .בֹותֵני ֶׁשַהְּׂשעֹוִרים ׁשֹואֲ ְואֹוֵסר ְּבֶׁשל ְׂשעֹוִרים, ִמפְ 

 .את הפת לזרים אוסר :רבי מאיר (ואין הלכה כמותו) 1

 .(ריח לא אוסר) מתיר :רבי יהודה (ואין הלכה כמותו) 2

 רבי יוסי: 3

 .מותרת לזרים פת של חיטים 3.1

 .תרומה לתוכןשל יין הפת של שעורים אסורה, מפני שהשעורים שואבות לחלוחית  3.2
 

 פת חולין בוואח"כ אפו  תנור שהסיקוהו בכמון של תרומה :משנה ד

 ַּתּנּור ֶׁשִהִּסיקֹו ְבַכּמֹון ֶׁשל ְּתרּוָמה ְוָאָפה בֹו, ַהַּפת ֻמֶּתֶרת,

 .ַּכּמֹון, ֶאָּלא ֵריַח ַּכּמֹוןֶׁשֵאין ַטַעם 

 מותרת לזרים. הפת 1

 סר.הכמון בתנור נחשב לריח, וריח של תרומה אינו או 2
 

 וליןשל ח צמח תלתן שאינו חולין שנפל לתוך בור של יין :משנה ה

 ִּתְלָּתן ֶׁשָּנְפָלה ְלתֹו� ַהּבֹור ֶׁשל ַיִין,

 ,ַּבְּתרּוָמה ּוְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני

 ִאם ֵיׁש ַּבֶּזַרע ְּכֵדי ִלֵּתן ַטַעם,

 ֲאָבל �א ָבֵעץ.

 ַּבְּׁשִביִעית ּוְבִכְלֵאי ַהֶּכֶרם ְוֶהְקֵּדׁש,

 .ַרע ּוָבֵעץ ְּכֵדי ִלֵּתן ָטַעםִאם ֵיׁש ַּבּזֶ 
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 תרומה או מעשר שני:אם התלתן הוא  1

 אם יש בו כדי לתת טעם ביין: 1.1

 אם הוא תרומה, היין אסור לזרים. 1.1.1

 מחוץ לירושלים. האם הוא מעשר שני, היין נאסר לשתיי 1.1.2

 היין לא נאסר. ,את הגבעולם רפים גצעם נגרמת רק כאשר מטאם נתינת ה 1.2

 או של כלאי הכרם או של הקדש: ,אם התלתן הוא של שביעית 2

 .ליםרף לעטל מצוהגבע 2.1

 יין נאסר.ה ,חד יש כדי לתת טעםבשניהם יאם  2.2
 

 לענין הפרשת תרומה ולענין כלאי הכרם דין גבעולים בחבילות של תלתן :משנה ו

 ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ֲחִביֵלי ִתְלָּתן ְּבִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ִיָּדֵלקּו.

 ָהיּו לֹו ֲחִביֵלי ִתְלָּתן ֶׁשל ֶטֶבל,

 ַרע ֶיׁש ָּבֶהם,ּכֹוֵתׁש ּוְמַחֵּׁשב ַּכָּמה זֶ 

 ּוַמְפִריש ֶאת ַהֶּזַרע, ְוֵאינֹו ָצִריך ְלַהְפִריׁש ֶאת ָהֵעץ.

 ִאם ִהְפִריׁש,

 .ָּלא נֹוֵתן ָהֵעץ ִעם ַהָּזַרע, אֶ "ֶאְכּתֹוׁש ְוֶאּטֹול ֶאת ָהֵעץ ְוֶאֵּתן ֶאת ַהֶּזַרע" :�א ֹיאַמר

 כרם, ישרפו יחד עם הגבעולים שלהם.שגדלו בחבילות תלתן  1

 טבל:תלתן של חבילות תרומה מ הפרשת 2

 כותש את התלתן ומפריד את הזרעים מהגרעינים. 2.1

 אין צורך להפריש תרומה על הגבעולים. 2.2

 ., ולא מהגבעוליםנותן תרומה רק על הזרעים בלבד 2.3

 :ולם על הגבעגעל הזרעים ו גם ,אם הפריש קודם הכתישה 3

 אינו יכול יותר לכתוש ואז להפריש רק מהזרעים. 3.1

 ה שהפריש בתור תרומה לכהן.נותן את כל מ 3.2
 

 דין זיתי חולין שכבשם יחד עם זיתי תרומה, או יחד עם מי תרומה :משנה ז

 ,ְּכָבָׁשן ִעם ֵזיֵתי ְתרּוָמהֵזיֵתי ֻחִּלין ׁשֶ 

 ְּפצּוֵעי ֻחִּלין ִעם ְּפצּוֵעי ְתרּוָמה,

 ְּפצּוֵעי ֻחִּלין ִעם ְׁשֵלֵמי ְתרּוָמה,

 אֹו ְבֵמי ְתרּוָמה,

 ָאסּור.

 .ִעם ְּפצּוֵעי ְתרּוָמה, ֻמָּתר ָבל ְׁשֵלֵמי ֻחִּליןאֲ 

 בכל המקרים הבאים זיתי החולים אסורים לזרים: 1

 פצועים. תרומהזיתי פצועים עם לין זיתי חו 1.1

 .זיתי חולין פצועים וזיתי תרומה שלימים 1.2
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 תי תרומה.יזזיתי חולין פצועים שכבשו אותם במים שכבשו בהם  1.3

 ותרים לזרים.ם זיתי תרומה פצועים משנכבשו עזיתי חולין שלמים,  2
 

 דין ציר של תערובת דגים טמאים עם דגים טהורים :משנה ח

 ,א ֶׁשְּכָבׁשֹו ִעם ָּדג ָטהֹורָּדג ָטמֵ 

ָטֵמא,  גָּכל ָּגָרב ֶׁשהּוא ַמֲחִזיק ָסאַתִים, ִאם ֶיׁש ּבֹו ִמְׁשַקל ֲעָׂשָרה זּוז ִּביהּוָדה ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ְסָלִעים ַּבָּגִליל ּדָ 

 ִצירֹו ָאסּור.

 ְרִביִעית ְּבָסאַתִים. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 .ֶאָחד ִמִּׁשָּׁשה ָעָׂשר ּבוֹ  :ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 אם הדג הטמא משקלו יחסית לדג הטהור הוא:רק התערובת אסורה, 

 תנא קמא: 1

 ביהודה בתוך כלי שמכיל סאתיים,זוז או יותר  10 1.1

 .(ראה מושגים) דג הטהורמה  960אחד חלקי שהם  1.2

 רבי יהודה: 2

 בתוך סאתיים. או יותר רביעית הלוג 2.1

 .(ראה מושגים)מהדג הטהור  192שהם אחד חלקי  2.2

 מהדג הטהור.או יותר  16אחד חלקי  רבי יוסי: 3
 

 דין תערובת של חגבים טמאים יחד עם חגבים טהורים :משנה ט

 ֹוִרים, �א ָפְסלּו ֶאת ִציָרם.ֲחָגִבים ְטֵמִאים ֶׁשִּנְכְּבׁשּו ִעם ֲחָגִבים ְטה

 .ָגִבים ְטֵמִאים, ֶׁשהּוא ָטהֹורֵהִעיד ַרִּבי ָצדֹוק ַעל ִציר חֲ 

 יר של התערובת אינו פסול.צה 1

 ציר של חגבים טמאים טהור גם בפני עצמו. :העיד בפני ב"ד רבי צדוק 2
 

 דין ירקות של תרומה שנכבשו יחד עם ירקות של חולין :משנה י

 ִׁשים ֶזה ִעם ֶזה, ֻמָּתִרים, ֶאָּלא ִעם ַהֲחִסית.ָּכל ַהִּנְכּבָ 

 ֲחִסית ֶׁשל ֻחִּלין ִעם ֲחִסית ֶׁשל ְּתרּוָמה, ָיָרק ֶׁשל ֻחִּלין ִעם ֲחִסית ֶׁשל ְּתרּוָמה, ָאסּור.

 .ם ָיָרק ֶׁשל ְּתרּוָמה, ֻמָּתרֲאָבל ֲחִסית ֶׁשל ֻחִּלין עִ 

 תרומה הוא חסית (בצל, שום או ירק חריף).כאשר ירק ה , מלבדחולין מותרים לזריםהירקות  1

 לפיכך: 2

 ין או עם ירק של חולין, אסורים.חסית של תרומה עם חסית של חול 2.1

 חסית של חולין עם ירקות של תרומה מותרים. 2.2
 

 המתבשלים הרבה) עם תרומה, או חערובת חולין עם אסורירקות חולין הנשלקים (תערובת  :משנה יא

 ל ַהִּנְׁשָלִקים ִעם ַהְּתָרִדים, ֲאסּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם נֹוְתִנין ֶאת ַהָּטַעם.ּכָ  :ַרִּבּי יֹוֵסי אֹוֵמר
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 ְּכרּוב ֶׁשל ִׁשְקָיא ִעם ְּכרּוב ֶׁשל ַּבַעל, ָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא בֹוֵלַע. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ִרים, ֶאָּלא ִעם ַהָּבָׂשר.ָּכל ַהִּמְתַּבְּׁשִלין ֶזה ִעם ֶזה, ֻמּתָ  :אֹוֵמר יהודהַרִּבי 

 ַהָּכֵבד אֹוֶסֶרת ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת, :י יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמרַרּבִ 

 .יא פֹוֶלֶטת ְוֵאיָנּה ּבֹוַלַעתִמְּפֵני ֶׁשהִ 

 ל של תרומה וחולין:ושיב 1

 נשלקים המתבשלים עם תרד של תרומה, אסורים מפני שהתרד נותן טעם בירקות. רבי יוסי: 1.1

 מעון:רבי ש 1.2

 אסור לזרים. של בעל,כרוב תרומה  בשל עםשמת ")א("שקי משדה שלחיןכרוב חולין  1.2.1

 .כרוב הבעל בולעשמפני  1.2.2

 :או ערלה) טריפה(כגון  אסורמאכל היתר שנתבשל יחד עם מאכל  2

 .הוא בשרהאיסור המאכל מותר אלא אם כן  :יהודהרבי  2.1

 : בן נורי רבי יוחנן 2.2

 וכבד מותר אינו נאסר ע"י מאכל אסור., ואתהמתבשל  כבד טרף אוסר מאכל היתר 2.2.1

 , ואינו קולט דם.מפני שהכבד פולט הרבה דם 2.2.2
 

 המשך בישול מאכל היתר עם מאכל אסור :משנה יב

 ֵּביָצה ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה ְּבַתְבִלין ֲאסּוִרין, ֲאִפּלּו ֶחְלמֹון ֶׁשָּלּה, ָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא בֹוֵלַע.

 .ים ַלָּזִריםָבִׁשים ֶׁשל ְּתרּוָמה, ֲאסּוִר ֵמי ְׁשָלקֹות ּוֵמי כְ 

 שהתבשלה יחד עם תבלין תרומה,, כולל החלמון, חולין ביצת 1

 .מפני שהיא בולעת אסורה לזרים

 סורים לזרים.א, תרומה שבושלה או נשלקה בהםמים  2
----- 

 פרק יא

דלים בין יין בהתרומה,  פירותמניעת הפסד תרומה, דין משקה הנעשה מ הנושאים העיקריים בפרק:

דין שאריות של  תרומה, דין כרשינים פירות, ושמן לשאר משקים של 

 של תרומה, דין שימוש בשמן שריפה.

 

 מושגים:

קבלת פרה מאדם כדי להשביחה. שמים אותה כמה היא שווה כעת, ושמים  :קבלת פרה בשומה

בלה אותה בסוף תקופת ההשבחה, ומחלקים את הרווח בין בעל הפרה ובין מי שק

 כדי להשביחה.

שמן תרומה שנטמא נקרא שמן שריפה כיוון שהוא עומד להישרף. תרומה טמאה  :שמן שריפה

 להנותשמותר להם  ודהיינאסורה באכילה אבל מותר לכהנים להנות משריפתה, 

היא אסורה בכל אופן  ,דלקתה. למרות שתרומה אינה מאיסורי הנאה לזריםהמ
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ו צורך מצוה כפי מלבד מקרים של צורך הרבים אבהנאה של כילוי, כגון בשריפה, 

 שמופיע במשנה י'.

 צמח מספוא שמשמש כמאכל בהמה, אולם בשעת הדחק גם בני אדם אוכלים ממנו. :כרשינים

 

 מניעת הפסד תרומה :משנה א

 ֵאין נֹוְתִנין ְּדֵבָלה ּוְגרֹוְגרֹות ְלתֹו� ַהּמּוְרָיס, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַאְּבָדן,

 ֹוְתִנין ֶאת ַהַּיִין ַלּמּוְרָיס.ֲאָבל נ

 ְוֵאין ְמַפְּטִמין ֶאת ַהֶּׁשֶמן,

 ֲאָבל עֹוִׂשין ֶאת ַהַּיִין ֵינּוְמִלים.

 ֵאין ְמַבְּׁשִלין ַיִין ֶׁשל ְּתרּוָמה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְמִעיטֹו.

 ., ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְׁשִּביחוֹ ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר

 הם נפסדים.כך שעל ידי  ,)"מוריס"(לתוך רוטב דגים  לות של תרומהגרוגרות או דבאין לתת  1

 חו.יכי זה משב ,רוטב של דגיםתוך יין של תרומה אפשר לתת ל 2

 כי השמן הנבלע הולך לאבוד. ,אין רוקחים שמן של תרומה עם בשמים של חולין 3

 )."ינומלים"אפשר לתת ליין של תרומה דבש ופלפלים ( 4

 בישול יין של תרומה: 5

 .שהיין נחסר בבישול ,אין לבשל קמא: תנא 5.1

 מתקיים יותר.מבושל יין ש ,אפשר לבשל רבי יהודה ( ואין הלכה כמותו): 5.2
 

 תרומה (לא כולל שמן ויין) פירותדין משקה הנעשה מ :משנה ב

 ,ָּכל ֵמי ֵפרֹות ֶׁשל ְּתרּוָמה ְּדַבׁש ְּתָמִרים ְוֵיין ַּתּפּוִחים ְוֹחֶמץ ִסְתָוִנּיֹות ּוְׁשָאר

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש.

 ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר.

 ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַטֵּמא ִמּׁשּום ַמְׁשֶקה.

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 

 �א ָמנּו ֲחָכִמים ִׁשְבָעה ַמְׁשִקין ְּכמֹוֵני ַפָּטִמים,

 .ר ָּכל ַהַּמְׁשִקין ְטהֹוִריןָאִׁשְבָעה ַמְׁשִקין ְטֵמִאים, ּוְׁש  :ֶאָּלא ָאְמרּו

 משקה שנעשה מפירות תרומה, כגון: דבש מתמרים, יין מתפוחים וחומץ מסתווניות: 1

 זר השותה אותם בשוגג: 1.1

 קרן וחומש כדין אוכל תרומה בשוגג.ב חייב רבי אליעזר: 1.1.1

 .)פירותולא על משקה מ פירותחומש (חיוב חומש הוא על מ טורקרן ופב חייב רבי יהושע: 1.1.2

 משקים אלה מקבלים טומאה ומכשירים אוכלים לקבל טומאה ? האם 1.2

 מקבלים טומאה ומכשירים שאר אוכלים לקבל טומאה. רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1.2.1

 רבי יהושע: 1.2.2

 מקבלים טומאה דייקו בלשונם.שחכמים שאמרו שבעה משקים  1.2.2.1
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 .טומאה והשאר לאמכשירים לקבל רק שבעת המשקים שמנו  1.2.2.2
 

 פירותין יין ושמן לשאר משקים של הבדלים ב :משנה ג

 ֵאין עֹוִׂשין ְּתָמִרים ְּדַבׁש,

 ְו�א ַתּפּוִחים ַיִין,

 ְו�א ִסְתָוִנּיֹות ֹחֶמץ,

 ֵאין ְמַׁשִנין אֹוָתם ִמְּבִרָּיָתן ַּבְּתרּוָמה ּוְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ֶאָּלא ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ִּבְלָבד. ּוְׁשָאר ָּכל ַהֵּפרֹות

 ִגין ָהַאְרָּבִעים ִמּׁשּום ָעְרָלה, ֶאָּלא ַעל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֵּזיִתים ּוִמן ָהֲעָנִבים.ֵאין סֹופְ 

 ְוֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים ַמְׁשִקין, ֶאָּלא ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֵּזיִתים ּוִמן ָהֲעָנִבים.

 ָהֲעָנִבים. ְוֵאינֹו ִמַּטֵּמא ִמּׁשּום ַמְׁשֶקה, ֶאָּלא ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֵּזיִתים ּוִמן

 .ִמן ַהֵּזיִתים ּוִמן ָהֲעָנִביםְוֵאין ַמְקִריִבין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְּזֵּבַח, ֶאָּלא ַהּיֹוֵצא 

 אין עושים מפירות תרומה משקה. כגון: 1

 דבש מתמרים, 1.1

 יין מתפוחים, 1.2

 י סתיו. בחמץ מענ 1.3

 משקה. או מעשר שני מלבד זיתים וענבים אין לעשות מפרות תרומה 1.4

 :שיש בהם הבדל בין יין ושמן לבין שאר משקין דינים נוספים 2

 ערלה סופג ארבעים רק ביין ושמן, בשאר משקים לא. פירותהשותה משקה מ 2.1

 ולא משאר משקים. ,אפשר להביא רק משמן ויין פירותביכורים ממשקה של  2.2

 רק שמן ויין נטמאים ומכשירים אוכלים לקבל טומאה, שאר משקים לא. 2.3

 מזבח (לנסכים ומנחות), ולא שאר משקים.רק יין ושמן מקריבים על ה 2.4
 

 אסורים לזריםפרות של תרומה שעוקצי  :משנה ד

 .ֻעְקֵצי ְתֵאִנים ּוְגרֹוְגרֹות, ְוַהְּכִליִסים ְוֶהָחרּוִבין ֶׁשל ְּתרּוָמה, ֲאסּוִרים ַלָּזִרים

 הבאים, כשהם תרומה, אסורים לזרים: פירותהעוקצים (החלק שהפרי מחובר בו לאילן) של ה

 תאנים. •

 .גרוגרות (תאנים יבשות) •

 .כליסים (מין פרי מתוק) •

 חרובים. •
 

 דין שאריות אוכל של תרומה :משנה ה

 ַּגְרִעיֵני ְתרּוָמה, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ְמַכְּנָסן, ֲאסּורֹות.

 ְוִאם ִהְׁשִליָכן, ֻמָּתרֹות.

 ְוֵכן ַעְצמֹות ַהֳּקָדִׁשים, ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ְמַכְּנָסן, ֲאסּוִרין.

 ְוִאם ִהְׁשִליָכן, ֻמָּתִרין.
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 ַהֻּמְרָסן ֻמָּתר.

 ֲאסּורֹות. ,ֻסִּבין ֶׁשל ֲחָדׁשֹות

 ֻמָּתרֹות. ,ְוֶׁשל ְיָׁשנֹות

 ְונֹוֵהג ַּבְּתרּוָמה ְּכֶדֶר� ֶׁשהּוא נֹוֵהג ַּבֻחִּלין.

 ַהְּמַסֵּלת ַקב אֹו ַקַּבִים ִלְסָאה,

 �א ְיַאֵּבד ֶאת ַהְּׁשָאר,

 .ּו ְבָמקֹום ַהֻּמְצָנעִּניֶחּנֶאָּלא יַ 

 תרומה: פירותגרעיני  1

 אם הכהן שומר אותם לאכילה הם אסורים לזרים. 1.1

 אותם הם מותרים לזרים.ך אם הכהן משלי 1.2

 והעצמות ראויות קצת לאכילה: םעצמות של קרבנות הנאכלים לכוהני 2

 אם הכהן שומר אותם לאכילה הם אסורים לזרים. 2.1

 ם.אותם הם מותרים לזריך אם הכהן משלי 2.2

 מותר לזרים. ,לאכילה) של תרומה םראויישאינם גסים מורסן (סובין  3

 :של תרומה סובין דקים 4

 יוון שמעורב בהם הרבה קמח).כרים (זל יםאסור ,של חיטים חדשות 4.1

 לזרים (שלא מעורב בהם קמח). יםמותר ישנות,של חיטים  4.2

 כם כאילו הם חולין.חלקים ממאכל תרומה, שאינם נאכלים  (סובין ומורסן) הכהן יכול להשלי 5

 קמח תרומה שנשאר לאחר שניפו ממנו קב או שניים סולת נקייה: 6

 .יוון שהוא ראוי למאכל)כור לאבד אותו ( סא 6.1

 יש לשמרו במקום מוצנע שלא יאבד. 6.2
 

 חולין ם תבואה שללשים שורוצה תבואה של תרומה שפינה ממנו חסן מ :משנה ו

 ּוָמה,ְמגּוָרה ֶׁשִּפָּנה ִמֶּמָּנה ִחֵּטי ְתר

 ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו ִלְהיֹות יֹוֵׁשב ּוְמַלֵּקט ַאַחת ֶאָחת,

 .ן ְלתֹוָכּה ֻחִּליןֶאָּלא ְמַכֵּבד ְּכַדְרּכֹו, ְונֹותֵ 

 אין מחייבים אותו ללקט חיטה חיטה עד שיפנה את כל התרומה. 1

 ., ונותן לתוכה חוליןאת שארית התבואה של התרומהכדרכו מטאטא  2
 

 רומה שנשפך מהחביתשמן ת :משנה ז

 ְוֵכן ָחִבית ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשִּנְׁשְּפָכה,

 ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו ִלְהיֹות יֹוֵׁשב ּוְמַטֵּפַח,

 .ֶר� ֶׁשהּוא נֹוֵהג ַּבֻחִּליןֶאָּלא נֹוֵהג ָּבּה ְּכדֶ 

 לגמרי. ו, עד שיקנח את השמןידף אינו חייב לספוג את השמן מהרצפה ע"י מגע כ 1

 של חולין. תכדרך שהוא אוסף שארי שנשפכה תאוסף את השארי 2
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 המערה יין או שמן של תרומה מכלי לכלי :משנה ח

 ַהְמָעֶרה ִמַּכד ְלַכד ְונֹוֵטף ָׁש�ׁש ִטִּפים, נֹוֵתן ְלתֹוָכּה ֻחִּלין.

 ִהְרִּכיָנּה ּוִמָּצּה, ֲהֵרי זֹו ְתרּוָמה.

 

 ? ִליֶכָּנה ַלֹּכֵהןְּדַמאי ְויוֹ ְוַכָּמה ְתֵהא ִבְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ֶׁשל 

 .ָחד ִמְּׁשמֹוָנה ַלְּׁשִמיִניתאֶ 

 , ואח"כ יכול לתת חולין לתוך הכלי.בזו אחר זו טיפות 3מערה עד שיטפטפו  1

 למקום אחד: נוספות טיפות הניח את הכד וכונסו שאריות תרומה 3אם לאחר שטפטפו  2

 שאריות אלה הם תרומה. 2.1
 :י שיש לתיתה לכהןמינימום של תרומת מעשר דמא כותרת הוספת:

 של לוג. 64חלקי  1המינימום הוא  2.2

 פחות מכן אינו חייב לתת לכהן ויכול לאבדה בידיים. 2.3
 

 של תרומה )ראה מושגים( דין כרשינים :משנה ט

 ְוַלַּתְרְנגֹוִלים. ,ְוַלַחָּיה ,ַּכְרִׁשיֵני ְתרּוָמה, ַמֲאִכיִלין אֹוָתם ַלְּבֵהָמה

 ֹּכֵהן, ַמֲאִכיָלּה ַּכְרִׁשיֵני ְתרּוָמה.ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשַכר ָּפָרה מִ 

 ְוֹכֵהן ְׁשָּׂשַכר ָּפָרה ִמִּיְשָרֵאל, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמזֹונֹוֶתיָה ָעָליו, �א ַיֲאִכיֶלָּנה ַכְרִׁשיֵני ְתרּוָמה.

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ָּפָרה ִמֹכֵהן, �א ַיֲאִכיֶלָּנה ַכְרִׁשיֵני ְתרּוָמה.

 .ְתרּוָמה ָּפָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, ַמֲאִכיָלּה ַּכְרִׁשיֵניְוֹכֵהן ֶׁשָּׁשם 

 מותר לכהן להאכילם לבהמתו, לחייתו ולתרנגוליו. 1

 מותר לישראל להאכיל בהם פרה ששכר מכהן לעבודתו. 2

 אסור לכהן להאכיל בהם פרה ששכר מישראל לעבודתו. 3

 .(ראה מושגים)אסור לישראל להאכיל בהם פרה שקבל מכהן בשומה  4

  .לכהן להאכיל בהם פרה שקבל מישראל בשומהמותר  5
 

 (ראה מושגים) הדלקה בשמן שריפה :משנה י

 ַמְדִליִקין ֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה

 ,ְוַעל ַּגֵּבי ַהחֹוִלין ְּבָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות, ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ּוַבְּמבֹואֹות ָהֲאֵפִלין,

 ִּבְרׁשּות ֹּכֵהן.

 ֹּכֵהן, ְוִהיא ְלמּוָדה ֵאֶצל ָאִביָה, ָאִביָה ַמְדִליק ִּבְרׁשּוָתּה.ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנֵּׂשאת לַ 

 ַמְדִליִקין ְּבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה, ֲאָבל �א ְבֵבית ָהֵאֶבל, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.

 ְּבֵבית ָהֵאֶבל, ֲאָבל �א ְבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה. :ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ְוָכאן.ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר ָּכאן 

 .ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ָּכאן ְוָכאן ַרִּבי
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 במקרים הבאים: ,אם הכהן מרשה להדליקו ,רים להנות משמן שריפהזמותר ל 1

 בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. 1.1

 בסמטאות חשוכות. 1.2

 .םאצל אנשים חולי 1.3

 יכול להדליק שמן שריפה בהסכמתה. אביהבת ישראל שנשאת לכהן ורגילה לבקר אצל אביה,  2

 שמן שריפה בבית המשתה ובבית האבל (אם כהנים יושבים שם):שימוש ב 3

 מותר בבית המשתה, אסור בבית האבל. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 3.1

 מותר בבית האבל, אסור בבית המשתה.  רבי יוסי (ואין הלכה כמותו): 3.2

 אוסר בשניהם.  רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): 3.3

 ת המשתה.מותר גם בבית האבל וגם בבי רבי שמעון: 3.4
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