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 חוזר ושונה
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 נושאים עיקריים במסכת:

 

מעות , דיני מעשר בהמה ודיני בכור בהמה טהורהדברים שאין לעשותם במעשר שני,  :אפרק 

שאין פודים בהם מעשר שני, דברים שאפשר או שאי אפשר לקנות בכסף מעשר 

 שני.

כיצד יש להשתמש במצרכים של מעשר שני, פדיון מעשר שני שהתערבב במאכל  :בפרק 

מעשר שני ותרומה של צמח התלתן, פדיון שימוש בשמן מעשר שני לסיכה, אחר, 

 .מעות מעשר שני שהתערבבו במעות אחרות. דיני פריטה של מעות מעשר שני

מאכלים שאפשר לקנות  באיזה צורה יכול אדם לתת לחברו פירות מעשר שני שלו ?  :גפרק 

בכסף מעשר שני ? דין הוצאת מעות מעשר שני ופירות מעשר שני מירושלים, 

מעשר שני הנמצא תחת אילן שעומד על הגבול שבין ירושלים וחוץ לירושלים, דיני 

טומאה במעשר שני, קדושת קנקנים של מעשר שני, קדושת הלשכות שהיו בחצר 

 בית המקדש

שני, המוצא כלי ורשום עליו שם פריט של קדושה, מה דין הכלי  דיני פדיון מעשר :דפרק 

 ומה דין תכולתו ? הניח מעשר שני במקום אחד ומצאו במקום אחר.

, דיני נטע רבעי ומעשר  שני, דיני  סימון פירות של נטע רבעי וערלה וסימון קברים :הפרק 

קי וידוי ביעור מעשרות, נתינת מעשרות הנמצאים רחוק, מדרשי הלכה על פסו

 .מעשרות, תקנות יוחנן כהן גדול
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 פרק א

דיני מעשר בהמה ודיני בכור בהמה דברים שאין לעשותם במעשר שני,  הנושאים העקריים בפרק:

דברים שאפשר או שאי מעות שאין פודים בהם מעשר שני, , טהורה

 אפשר לקנות בכסף מעשר שני.

 

 מושגים:

 מטבע שלא מוטבעת בו צורה.  :אסימון

 משקה שנעשה ע"י הוספת מים לחרצנים וזגים לאחר שנסחטו.  :דתמ

הם  ה, סופרים שבעה נקיים וטובלים. ביום שפסק זובםזבים וזבות לאחר  :קיני זבים וקיני זבות

 קורבנות אלהמביאים שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, 

 נקראים קן הזב או קן הזבה,

טהרה לבן או לבת ואין ביכולתה להביא שה, מביאה היולדת שתי תורים  במלאת ימי :קני יולדת

 .תוהם נקראים קיני יולד, או שני בני יונה

 

 עשר שנימדברים שאסור לעשות ב משנה א:

 ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני,

 ֵאין מֹוְכִרין אֹותֹו,

 ְוֵאין ְמַמְׁשְּכִנין אֹותֹו,

 ְוֵאין ַמֲחִליִפין אֹותֹו,

 ֶּנְגּדֹו.ְו�א ׁשֹוְקִלין ּכְ 

 . ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַהֵּפרֹות."ֵהיָל� ַיִין ְוֶתן ִלי ֶׁשֶמן" :ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִּבירּוָׁשַלִיםְו�א ֹיאַמר 

 .ִנין ֶזה ָלֶזה ַמְּתַנת ִחָּנםֲאָבל נֹותְ 

 יעלהו לירושלים.אותו אדם אין למכור מעשר שני לאדם אחר, אפילו על מנת ש 1

 משכון. אין נותנים מעשר שני בתור 2

 .חולין פירותשר שני עם מע פירותאין מחליפים  3

 אין להשתמש במעשר שני כבמשקלות לשקול כנגדם דבר אחר. 4

 מעשר שני בירושלים: 5

 .), או פרות אחריםבמעשר שני אחר (כגון יין בשמןאין מחליפים מעשר שני  5.1

 .יכול אדם לתת לחברו מעשר שני כמתנת חינם (כגון להזמינו לסעודתו) 5.2
 

 דיני מעשר בהמה ודיני בכור בהמה טהורה :ב משנה

 ַמעַׂשר ְּבֵהָמה,

 ֵאין מֹוְכִרין אֹותֹו ָּתִמים ַחי, ְו�א ַבַעל מּום ַחי ְוָׁשחּוט,

 ְוֵאין ְמַקְּדִׁשין ּבֹו ָהִאָּׁשה.

 ַהְּבכֹור מֹוְכִרין אֹותֹו ָּתִמים ַחי,

 ,ּוַבַעל מּום ַחי ְוָׁשחּוט

 ה.ּוְמַקְּדִׁשין ּבֹו ָהִאּׁשָ 
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 ְו�א ַעל ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשֵאינֹו יֹוֵצא, ,ֵאין ְמַחְּלִלין ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַעל ֲאִסימֹון

 .ָּמעֹות ֶׁשֵאיָנן ִּבְרׁשּותוֹ ְו�א ַעל הַ 

 מה (בלי מום) ובין שהיא בעלת מום:בין תמי ,מעשר בהמהבהמה שנקבעה ל 1

 אסור למכור אותה, לא כשהיא בחיים ולא לאחר שנשחטה. 1.1

 מקדשים בה אשה.אין  1.2

 בזמן הזה מותר לכהן למוכרו., בכור בהמה טהורה תמים (שאין בו מום) 2

    :בעל מום בכור טהור 3

 מותר לכהן למכרו בין חי ובין שחוט. 3.1

 מותר לקדש בו אשה. 3.2
 שאין פודים בהם מעשר שני מעות כותרת נוספת:

 לסוחר).מטבע שאין מקבלים אותו כמעות (שאינו עובר , ו)ראה מושגים( אסימון 1

 ברשותו. םשאינ מעות 2
 

  מעשר שני.לשנקנו  ,יין קנקניאו בהמה או חיה של דין עור  :משנה ג

 ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ְלִזְבֵחי ְׁשָלִמים, אֹו ַחָּיה ִלְבַׂשר ַּתֲאָוה,

 ָיָצא ָהעֹור ְלֻחִּלין,

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהעֹור ְמֻרֶּבה ַעל ַהָּבָׁשר.

 , ְמקֹום ֶׁשַּדְרָּכן ִלָּמֵכר ְסתּומֹות, ָיָצא ַקְנַקן ְלֻחִּלין.ַּכֵּדי ַיִין ְסתּומֹות

 

 ָהֱאגֹוִזים ְוַהְּׁשֵקִדים, ָיְצאּו ְקִלֵּפיֶהם ְלֻחִּלין.

 

 ַעד ֶׁש�א ֶהְחִמיץ, ֵאינֹו ִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵשר. ,ַהֶּתֶמד

 .ִמיץ, ִנְלָקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשרּוִמֶּׁשֶהחְ 

 בכסף מעשר שני, לאכילהקנתה שנאו חיה  שנקנתה לשלמיםבהמה  1

 יוצא לחולין. לא חלה על העור קדושת מעשר שני והוא 1.3

 העור יוצא לחולין גם כאשר שוויו של העור גדול משל הבשר. 1.4

 , אם רגילים למכרם סגורים, הכדים יוצאים לחולין.שנקנו בכסף מעשר שניסגורים  יין כדי 2
 ף מעשר שני, הקליפות הם חולין.הקונה אגוזים ושקדים בכס כותרת נוספת:
 ,)ראה מושגים( דין תמד כותרת נוספת:

 לפני שהחמיץ אין קונים אותו בכסף מעשר שני (שדינו כמים). 1

 לאחר שהחמיץ וקבל טעם יין, אפשר לקנות אותו בכסף מעשר שני. 2
 

 נישנקנו למעשר ש פירותסלים מלאים ביין או כדי  המשך דין עור בהמה או חיה או :משנה ד

 ַהּלֹוֵקַח ַחָּיה ְלִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ְּבֵהָמה ִלְבַׂשר ַּתֲאָוה,

 �א ָּיָצא ָהעֹור ְלֻחִּלין.

 ַּכֵּדי ַיִין ְּפתּוחֹות אֹו ְסתּומֹות, ְמקֹום ֶׁשַדְרָּכן ִלָּמֵכר ְּפתּוחֹות,
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 �א ָיָצא ַקְנַקן ְלֻחִּלין.

 ַסֵּלי ֵזיִתים ְוַסֵּלי ֲעָנִבים ִעם ַהֶּכִלי,

 .ְצאּו ְדֵמי ַהֶּכִלי ְלֻחִּליןא יָ �

 הקונה בכספי מעשר שני:

 ,(במקום לשם שלמים) חולין לשםאו בהמה  ,(וחיה אינה מיועדת לקרבן) לשם שלמים חיה .1

 .)ולאכלו בקדושת מעשר שני (חייב לקנות אוכל כנגד דמי העור העור אינו יוצא לחולין

 ם למכור יין בלא קנקנים,מקום שרגיליבפתוחים או סגורים,  בקנקנים יין .2

 .)ולאכלו בקדושת מעשר שני לחולין (חייב לקנות אוכל כנגד ערכםהקנקנים לא יצאו 

 ענבים או זיתים יחד עם הסלים, לא יצאו הסלים לחולין. .3
 

 דברים שאינם נקנים בכסף מעשר שני :משנה ה

 ֵפרֹות ֶׁשֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים, �א ָקָנה ַמֲעֵׂשר.ַהּלֹוֵקח ַמִים, ּוֶמַלח, ּוֵפרֹות ַהְמֻחָּבִרים ַלַּקְרַקע, אֹו 

 ׁשֹוֵגג, ַיְחְזרּו ָדִמים ְלְמקֹוָמן. ,ַהּלֹוֵקַח ֵּפרֹות

 ,ֵמִזיד

 ַיֲעלּו ְוֵיָאְכלּו ַבָּמקֹום.

 .ְוִאם ֵאין ִמְקָּדׁש, ִיְרָקבּו

 .שיגיעו לירושלים שירקבו קודם פירותהמחוברים לקרקע, או  פירות, מלחמים,  1

 ,פרותאם קנה  2

 מקח טעות הוא.המוכר חייב להחזיר לו את הכסף, כי  בשוגג: 2.1

 במזיד: 2.2

 לירושלים ולאכלם שם. פירותאת היש להעלות בזמן המקדש,  2.3

 בית המקדש קיים, יניחם עד שירקבו.אין בזמן ש 2.4
 

 דין קונה בהמה חוץ לירושלים בכסף מעשר שני :משנה ו

 ׁשֹוֵגג, ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה

 ַיְחְזרּו ָדֶמיָה ִלְמקֹוָמן.

 ,ֵמִזיד

  ַּתֲעֶלה ְוֵתָאֵכל ַּבָּמקֹום.

 ., ִּתָּקֵבר ַעל ְּיֵדי עֹוָרּהְוִאם ֵאין ִמְקָּדׁש

 בשוגג:אם קנה  1

 .)מקח טעות הואהמוכר חייב להחזיר לו את הכסף וליטול בהמתו (

  במזיד:אם קנה  2

 ים ולאכלה שם.בזמן המקדש, יש להעלות את הבהמה לירושל 2.1

 בית המקדש קיים, יניחנה עד שתמות ואף עורה אסור.אין בזמן ש 2.2
 

 דברים שאין נקנים בכסף מעשר שני :משנה ז
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 ִמְּדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ,ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה ,ְוַקְרָקעֹות ,ּוְׁשָפחֹות ,ֵאין לֹוְקִחין ֲעָבִדים

 ְוִאם ָלַקח, ֹיאַכל ְּכֶנְגָּדן.

 ִקֵּני ָזִבים, ְוִקֵּני ָזבֹות, ְוִקֵּני יֹוְלדֹות, ַחָּטאֹות, ַוֲאָׁשמֹות, ִמְּדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני.ֵאין ְמִביִאין 

 ְוִאם ֵהִביא, ֹיאַכל ְּכֶנְגָּדם.

 :ֶזה ַהְּכָלל

 .ֵׂשר ֵׁשִני, ֹיאַכל ְּכֶנְגּדוֹ ָּכל ֶׁשהּוא חּוץ ַלֲאִכיָלה ְוִלְׁשִתָּיה ּוְלִסיָכה ִמְּדֵמי ַּמעֲ 

 עבדים, שפחות, קרקעות ובהמה טמאה. ונים בכסף מעשר שניאין ק 1

 ויאכלנו בקדושת מעשר שני. ,אם קנה, יקנה כנגד אותו כסף אוכל אחר 2

 כסף מעשר שני:אין מביאים מ 3

 , קרבנות חטאת או אשם.)ראה מושגים( קני זבים, קני זבות, קני יולדות 3.1

 .בירושלים מעשר שני ויאכלנו בקדושת ,אם קנה, יקנה כנגד אותו כסף אוכל אחר 4

 כלל סיכום: 5

 הקונה בכסף מעשר שני דבר שאינו לאכילה, לשתיה או לסיכה, 6

 .ויאכלנו בקדושת מעשר שני ,אוכל אחראותו כסף יקנה כנגד  
 

 פרק ב

שני  כיצד יש להשתמש במצרכים של מעשר שני, פדיון מעשר הנושאים העקריים בפרק:

מעשר שני ני לסיכה, שימוש בשמן מעשר ששהתערבב במאכל אחר, 

פדיון מעות מעשר שני שהתערבבו במעות ותרומה של צמח התלתן, 

 .אחרות. דיני פריטה של מעות מעשר שני

 

 מושגים:

 .לערבב שמן עם בשמים  לפטם שמן:

 .לערבב יין עם תבלין או דבש  לפטם יין:

ותו, ולכן צמח מספוא שנועד למאכל בהמה, ובשעת הדחק אף בני אדם אוכלים א :כרשינין

 .מפרישים ממנו מעשרות

צמח ממשפחת הקטניות, נאכל לבני אדם רק כשהוא ירוק. כשהוא יבש משתמשים   תלתן:

 בו לחפיפה.

 

  מעשר שני ?מצרכים של כיצד יש להשתמש ב :משנה א

 ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ִנָּתן ַלֲאִכיָלה ְוִלְׁשִתָּיה ּוְלִסיָכה,

 ֱאכֹול,ְוֶלֱאכֹול ָּדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו לֶ 

 ָלסּו� ָּדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ָלסּו�.

 �א ָּיסּו� ַיִין ָוֹחֶמץ, ֲאָבל ָס� הּוא ֶאת ַהֶּׁשֶמן.

 ֵאין ְמַפְּטִמין ֶׁשֶמן ֶׁשל ַמֲעֵׁשר ֵׁשִני,

 ְוֵאין לֹוְקִחין ִּבְדֵמי ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשֶמן ְמֻפָּטם,

 ֲאָבל ְמַפֵּטם הּוא ֶאת ַהָּיִין.
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 כֹו ְדַבׁש ּוְתָבִלין ְוִהְׁשִּביחּו,ָנַפל ְלתוֹ 

 ַהֶּׁשַבח ְלִפי ֶחְׁשּבֹון.

 ָּדִגים ֶׁשִּנְתַּבְּׁשלּו ִעם ַהַּקְפלֹוטֹות ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוִהְׁשִּביחּו, ַהֶּׁשַבח ְלִפי ֶחְׁשּבֹון.

 ִעָּסה ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשֲאָפָאּה ְוִהְׁשִּביָחה,

 ַהֶּׁשַבח ַלֵּׁשִני.

 :ה ַהְּכָללזֶ 

 ָּכל ֶׁשִּׁשְבחֹו ִנָּכר, ַהֶּׁשַבח ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון.

 .חֹו ִנָּכר, ַהֶּׁשַבח ַלֵּׁשִניְוָכל ֶׁשֵאין ִׁשבְ 

 מעשר שני נועד לאכילה, שתיה וסיכה. 1

 אם המעשר הוא אוכל, יש לאכול אותו, ובדרך שרגילים לאכול אותו. 2

 המעשר נועד לסיכה, יש לסוך בו.אם  3

 אבל לא ביין ולא בחומץ. סכים בשמן 4

 שמן מעשר שני, כיון שחלק מהשמן נבלע בבשמים והולך לאבוד. )ראה מושגים( מפטמיםאין  5

 .מפוטם שמןאין קונים בכסף מעשר שני  6

 את היין יחד עם התבלין או הדבש. יםמעשר שני, כיון ששותשל  )ראה מושגים( מותר לפטם יין 7
 

 מרכיביושני  יותר מסכוםה השביחוהתערובת ולין מעשר שני שנפל לתוכו ח כותרת נוספת:
 אם החולין ניכרים בתוך המעשר שני, כגון:  1

 דינר אחד, והתערובת שווה ארבעה דינרים: שווה דבש חוליןוששווה שני דינרים, יין של מעשר שני  1.1

 ביחס שבין המרכיבים של התערובת.את השבח  פודים 1.1.1

 ני דינרים ושני שליש הדינר.כל התערובת של ארבעת הדינרים בשפודים את  1.1.2

 כנ"ל לגבי קפלוטות (מין חציר) של מעשר שני שנתבשל עם דגים של חולין. 1.1.3

 :אם החולין אינם ניכרים בתוך המעשר שני, כגון 2

והפת שנאפתה שווה ארבעה  ,דינר אחד שלשנאפתה בעצי חולין בת שני דינרים מעשר שני  עיסת 2.1

 דינרים:

 זוקפים את כל השבח למעשר שני. 2.1.1

 פודים את התערובת בשלושה דינרים. 2.1.2

 כלל: 3

 אם המוצר שהשביח ניכר בתוך המעשר שני, פודים את השבח לפי יחס המרכיבים. 3.1

 אם המוצר שהשביח אינו ניכר, הוא נחשב למעשר שני. 3.2
 

  מעשר שני לסיכה ?בשמן  האם מותר להשתמש :משנה ב

 ר ֵׁשִני ִּבירּוָׁשַלִים.ֵאין ָסִכין ֶׁשֶמן ֶׁשל ַמֲעׂשֵ  :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין.

 :ָאְמרּו לֹו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון

 ? ְּבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַהַּקלִאם ֵהֵקל ִּבְתרּוָמה ֲחמּוָרה, �א ָנֵקל 
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 :ָאַמר ָלֶהם

 ְמקֹום ֶׁשֵהֵקל ַּבַּכְרִׁשיִנים ּוַבִּתְלָּתן, ,ִאם ֵהֵקל ַּבְתרּוָמה ַהֲחמּוָרה ,ַמה, �א

 ? ּוַבִּתְלָּתן ְמקֹום ֶׁש�א ֵהֵקל ַּבַּכְרִׁשיִנים ,ָנֵקל ְּבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַהַּקל

 אין לסוך. רבי שמעון: 1

 מותר לסוך. חכמים: 2

 דיון בין חכמים לרבי שמעון: 3

 , לכן צריך להתיר גם לסוך במעשר שני.בה מותר לסוךותרומה חמורה ממעשר שני  חכמים: 4

 , ולכן אסור לסוך בו.חמור בכרשינים ותלתןשהוא קל מתרומה הוא  למרותמעשר שני  ר' שמעון: 5
 

 הדרך לאכול תלתן מעשר שני והדרך לטפל בו כשהוא תרומה :משנה ג

 ֵּתָאֵכל ִצְמחֹוִנים. ִּתְלָּתן ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני

 ,ְוֶׁשל ְּתרּוָמה

 יָפָתּה.ָּכל ַמֲעֶׁשיָה ְּבָטֳהָרה, חּוץ ֵמֲחפִ  :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ֻטְמָאה, חּוץ ִמְּׁשִרָּיָתּהָּכל ַמֲעֶׂשָיה ּבְ  :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 .)כי אז הוא ראוי לאכילה(, ("צימחונים") ירוקצמח יש לאכלו בעודו תלתן מעשר שני:  1

 תלתן תרומה: 1

 .הראשאלא אם כן מתכונים לחפוף בו את  ,מאותלנגוע בו בידיים ט אין בית שמאי: 2

 אפשר לנגוע בו אף בידיים טמאות אלא אם כן משרים אותו במים. בית הלל: 3
 

 דיני כרשינים כשהם מעשר שני וכשהם תרומה :משנה ד

ִׁשיֵני ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, יֵָאְכלּו ִצְמחֹוִנים,  ַּכֶרְ

 ְוִנְכָנִסין ִלירּוָׁשַלִים ְויֹוְצִאין.

 ,ִנְטְמאּו

 ת,ִיְתַחְּלקּו ְלִעּסוֹ  :ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר

 ִיָּפדּו. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ,ְוֶׁשל ְּתרּוָמה

 ׁשֹוִרין ְוָׁשִפין ְּבָטֳהָרה, ּוַמֲאִכיִלין ְּבֻטְמָאה. :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ׁשֹוִרין ְּבָטֳהָרה, ְוָׁשִפין ּוַמֲאִכיִלין ְּבֻטְמָאה. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ֵיָאְכלּו ָצִריד. :ַּׁשַּמאי אֹוֵמר

 .ָּכל ִמֲעֵׂשיֶהן ְּבֻטְמָאה :רַרִּבי ֲעִקיָבא אֹומֵ 

 כרשינים שהם מעשר שני: 1

 יש לאכלם כשהם עדיין ירוקים. 1.1

 מותר להוציאם חוץ לירושלים באופן זמני כדי להכשירם לאכילה, ואח"כ להחזירם לירושלים. 1.2

 אם נטמאו הכרשינים: 1.3

 (שאינן מטמאות). מביצהת לעסות קטנות פחו םיש לחלק ר' טרפון, (ואין הלכה כמותו): 1.3.1

 .)כשאר כל אוכל מעשר שני שנטמא(יפדו  חכמים: 1.3.2
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 כרשינים שהם תרומה: 2

 בית שמאי: 2.1

 שורים אותם במים וכן משפשפים בהם את הגוף בידיים טהורות. 2.1.1

 לבהמה אף בידיים טמאות.מותר להאכילם  2.1.2

 בית הלל: 2.2

 שורים אותם במים בידיים טהורות. 2.2.1

 תם לבהמה אף בידיים טמאות.משפשפים את הגוף או מאכילים או 2.2.2

 אין להשרותם במים כלל.יאכלו יבשים ("צריד") ו שמאי: 2.3

 מותר לעשות בהם כל שימוש אף בידיים טמאות. ר' עקיבא: 2.4
 

 ונתפזרו ,מעות מעשר שני שנתערבבו במעות חולין :משנה ה

 ָמעֹות ֻחִּלין ּוָמעֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשִּנְתַּפְּזרּו,

 ִלֵּקט ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים,ַמה ֶּׁשִּלֵּקט, 

 ְוַהְּׁשָאר ֻחִּלין.

 ִאם ָּבַלל ְוָחַפן, ְלִפי ֶחְׁשּבֹון.

 :ֶזה ַהְּכָלל

 ַהִּמְתַלְּקִטים, ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני.

 .ַהִּנְבָלִלים, ְלִפי ֶחְׁשּבֹוןוְ 

 אוסף את המטבעות שנתפזרו אחת אחת:אם  1

 למעשר שני. המטבעות הראשונים שנאספו מיועדים 1.1

 מה שנשאר לאחר שהשלים למעשר שני, יהיה חולין. 1.2

 את כל המטבעות שנתפזרו למקום אחד:אם צבר  2

 מחלק את המטבעות למעשר שני ולחולין בהתאם ליחס שהיה בין המטבעות לפני שנתערבבו. 2.1

 :לגבי מטבעות שהתפזרו כלל סיכום 3

 חולין. רוהשא ,מעשר שניל הראשונות שאוסףאחת אחת,  אותםאם אוסף  3.1

 .שהתערבבוחולין בהתאם ליחס שהיה ביניהם לפני ללמעשר שני ו ם, מחלקאותםצובר תחילה אם  3.2
 

 דין סלע כסף של מעשר שני שהתערבב עם סלע כסף של חולין משנה ו:

 ֶסַלע ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶׁשל ֻחִּלין ֶׁשִּנְתָעְרבּו,

 ,"ֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִהיא, ְמֻחֶּלֶלת ַעל ַהָּמעֹות ָהֵאּלּוֶסַלע ֶׁשל מַ " :ֵמִביא ְבֶסַלע ָמעֹות ְואֹוֵמר

 .ֶׁשָּבֶהן, ּוְמַחְּלָלן ָעֶליהָ ּובֹוֵרר ֶאת ַהָּיָפה 

 .ֶסףֹוֵזר ּוְמַחְּלָלם ַעל ַהּכָ ְמַחְּלִלין ֶּכֶסף ַעל ְנֹחֶׁשת ִמֹּדַחק, ְו�א ֶׁשִּיְתַקֵּים ֵּכן, ֶאָּלא ח :ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו

 יש לבצע את הפעולות הבאות: 1

 שאינו יודע לזהותו. מביא מעות נחושת ופודה עליהם את הסלע של מעשר שני 1.1

 הם כעת חולין. שהתערבבו הכסף סלעישני  1.2

 סלעי החולין. 2של מעשר שני על הסלע היפה מבין  מעות הנחושתחוזר ופודה את  1.3
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 זור ולחללם על מטבע הכסף.מותר לחלל מטבע כסף על מטבע נחושת בשעת הדחק, כדי לח 1.4
 

 מעשר שני על סלע זהבדינרי כסף של האם מותר לפדות  :משנה ז

 �א ַיֲעֶׂשה ָאָדם ֶאת ְסָלָעיו ִּדיְנֵרי ָזָהב, :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.

 .ֶאת ַּכְסָּפן ִּדיְנֵרי ָזָהב הֹוֻׁשעַ ֲאִני ָעִׂשיִתי ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוְלַרִּבי יְ  :ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא

 אין פודים מעשר שני על סלע זהב. :(ואין הלכה כמותם) בית שמאי 1

 מותר לפדות.  בית הלל: 2

 בית הלל). כדעתבדינרי זהב ( ,של רבן גמליאל ורבי יהושעפדה דינרי כסף רבי עקיבא  3
 

 בכסף אחר החלפת מעות מעשר שני :משנה ח

 עֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני,ַהּפֹוֵרט ֶסַלע ִמּמָ 

 ָּכל ַהֶּסַלע ָמעֹות. :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְוֶׁשֶקל ָמעֹות. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ַהֶּכֶסף,ֵאין ְמַחְּלִלין ֶּכֶסף ּוֵפרֹות ַעל  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 .ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרים

 מכסף:ושת על מעות מעות מעשר שני מנחט לפרו ןשמעוניימי  1

 יכול לפרוט את כל מעות הנחושת על מעות כסף. בית שמאי: 1.1

 מחצית ממעות הנחושת יחליף במעות כסף ואת המחצית השניה ישאיר נחושת. בית הלל: 1.2

 בדינר שלם: החלפתם, וישל מעשר שנחצי דינר כסף  עם ,חצי דינר כסף מעשר שני שערכו ףוצר 2

 ור לצרף.ר' מאיר, (ואין הלכה כמותו): אס 2.1

 יכול לצרף ולחלל. חכמים: 2.2
 

  ת נחושת ?וכיצד פורטים סלע כסף של מעשר שני בירושלים על פרוט :משנה ט

 ַהּפֹוֵרט ֶסַלע ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִּבירּוָׁשַלִים,

 ָּכל ַהֶּסַלע ָמעֹות. :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ֹות.ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְוֶׁשֶקל ָמע :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ִּבְׁש�ָׁשה ִדיָנִרין ֶּכֶסף ְוִדיָנר ָמעֹות. :ִנין ִלְפֵני ֲחָכִמים אֹוְמִריםַהּדָ 

 ְׁש�ָׁשה ִדיָנִרין ֶּכֶסף, ּוְרִביִעית ָמעֹות. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ַאְרָּבָעה ַאְסְּפֵרי ֶכֶסף. :ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר

 .ְוֹיאַכל ְּכֶנְגָּדּהַּבֲחנּות ַיִּניֶחָּנה  :ַּׁשַּמאי אֹוֵמר

 .יכול לפרוט את כל הסלע למעות נחושת בית שמאי: 1

 .למעות נחושת (שקל אחד) הסלע יפרוט רק מחצית בית הלל: 2

 כה כמותן):לדעות אחרות ( ואין ה 3

 ):"הדנים לפני חכמיםא, חנן המצרי, חנניה בן חכינאי ("שמעון בן עזאי, שמעון בן זומ 3.1

 שת ושלושה דינרים למטבעות של כסף.למטבעות נחויפרוט דינר אחד 
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 רביעית דינר כסף למטבעות נחושת והשאר למטבעות כסף.יפרוט  רבי עקיבא: 3.2

 ) במטבעות נחושת."אספר"חמישית דינר כסף (יפרוט רק  רבי טרפון: 3.3

 ויקנה צרכי מזון כנגדה עד שתכלה. יהחנווניפקיד את הסלע אצל  שמאי: 3.4
 

 קנקן יין עבור בניו שחלקם טהורים וחלקם טמאים ? כיצד קונים בכסף מעשר שני :משנה י

 ִמי ֶׁשָהיּו ִמְקָצת ָּבָניו ְטֵמִאין ּוִמְקָצָתן ְטהֹוִרים,

 :ַמִּניַח ֶאת ַהֶּסַלע ְואֹוֵמר

 ."ים, ֶסַלע זֹו ְמֻחֶּלֶלת ָעָליוַמה ֶּׁשַהְּטהֹוִרים ׁשֹותִ "

 .ין ִמַּכד ֶאָחדִנְמְצאּו ְטהֹוִרין ּוְטֵמִאין ׁשֹותִ 

 שני:האומר בעל המעשר  ,בזמן קניית יין בכסף מעשר שני 1

 מחולל מעכשיו על סלע של מעשר שני., לכשישתו יהא מה שישתו בני הטהורים 1.1

 מעשר שני., זה הופך בזמן ששותים בניו הטהורים 1.2

 חולין. שותיםהם בזמן ששותים בניו הטמאים,  1.3
 

 פרק ג

? מאכלים שלו מעשר שני  פירות לחברויכול אדם לתת באיזה צורה  הנושאים העקריים בפרק:

 פירותשאפשר לקנות  בכסף מעשר שני ? דין הוצאת מעות מעשר שני ו

מעשר שני מירושלים, מעשר שני הנמצא תחת אילן שעומד על הגבול 

ירושלים וחוץ לירושלים, דיני טומאה במעשר שני, קדושת קנקנים  שבין

 .מקדששל מעשר שני, קדושת הלשכות שהיו בחצר בית ה

 

 מושגים:

טומאת המת נקראת אבי אבות הטומאה. כל מה שנטמא מחמת המת, נקרא  :אב הטומאה

 הם אב הטומאה.גם ומצורע,  באב הטומאה. כמו כן גם שרץ מת, נבלה, נדה, ז

 ונקרא גם ראשון לטומאה. נוגע באב הטומאה נקרא ולד הטומאה,ה    :ולד הטומאה

בירושלים בכסף מעשר שני. אוכל זה יכול להיות בין מן החי ובין  אוכל הנקנה :לקוח בכסף מעשר שני

 מהצומח.

 

 ? שלו מעשר שני פירות יכול אדם לתת לחברובאיזה צורה  :משנה א

 ,"ַהַעל ֶאת ַהֵּפרֹות ָהֵאּלּו ִלירּוָׁשַלִים ְלַחֵּלק" :�א ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 

 ."ְׁשֵּתם ִּבירּוָׁשַלִיםַהֲעֵלם ֶׁשֹּנאְכֵלם ְונִ : "ֶאָּלא אֹוֵמר לוֹ 

 .ִנים ֶזה ָלֶזה ַמְּתַנת ִחָּנםֲאָבל נֹותְ 

 :לא יאמר לחברו 1

 .(דומה לתשלום עבור הטרחה) ."מעשרהחלק מקבל תמעשר שני שלי לירושלים והעלה " 

 ."יחד ם ונשתםמעשר שני שלי לירושלים ושם נאכל פירותהעלה את " :לחברומר ויכול ל 2

 כול בחינם ממעשר שלו.יכול אדם לתת לחברו לא 3
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  תרומה בכסף מעשר שני ? דין קניית :משנה ב

 ֵאין לֹוְקִחין ְּתרּוָמה ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַמֵעט ַּבֲאִכיָלתֹו,

 ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר.

ְמִביָאן ִליֵדי ִפּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא, �א ָנֵקל  ָמה ִאם ֵהֵקל ְּבִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ֶׁשהּוא" :ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון

 ."? ַּבְּתרּוָמה

 ? "ָמה, ֶׁשִהיא ֲאסּוָרה ַלָּזִריםָמה ִאם ֵהֵקל ְּבִזְבֵחי ְׁשָלִמים, ֶׁשֵהן ֻמָּתִרים ַלָּזִרים, ָנֵקל ַּבְּתרּו" :ָאְמרּו לוֹ 

 .ן שתרומה אסורה לזרים)כיוו ו(שממעט את אכילת אין קונים תרומה בכסף מעשר שני חכמים: 1

 אפשר לקנות תרומה. (ואין הלכה כמותו): ר' שמעון 2

 דיון בין רבי שמעון לחכמים: 3

, נותר או יגולאם מותר לקנות בכסף מעשר שני קרבנות שלמים שיכולים להיות פ רבי שמעון: 3.1

 ותר או טמא ?נ, לפיגו, לא נתיר לקנות בו תרומה שאין בה דין טמא

 ם מותרים לזרים, אבל תרומה אסורה לזרים, ולכן אי אפשר להקל בה.קרבנות שלמי חכמים: 3.2
 

 חולין של חבירו פירותעל בירושלים דין חילול כסף מעשר שני  :משנה ג

 , ְוַלֲחֵברֹו ֵפרֹות,הםִמי ֶׁשָהיּו לֹו ָמעֹות ִּבירּוָׁשַלִים ְוָצִרי� ל

 ."ַעל ֵּפרֹוֶתי� ןֲהֵרי ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו ְמֻחָּלִלי" :אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ 

 ִנְמָצא ֶזה אֹוֵכל ֵּפרֹוָתיו ְּבָטֳהָרה,

 ְוַהָּלה עֹוֶׂשה ָצְרּכֹו ִּבְמעֹוָתיו.

 .ְלַעם ָהָאֶרץ ֶאָּלא ַבְּדַמאי ְו�א ֹיאַמר ֵּכן

 :חולין פירותבירושלים יש  ולחברווהוא צריך אותם לחולין, בירושלים, מעות מעשר שני לו  מי שיש 1

 .)מסכים לכך חברואם ( ,חברושל  פירותהמעות על ה אתלחלל לו מותר 

 לאכול בקדושת מעשר שני. צריך פירותבעל ההמחוללים  פירותאת ה 2

 ול להשתמש במעות לכל צרכיו.כבעל המעות י 3

 במעות אלה פדה מעשר שני של דמאי.את מעותיו רק אם  יחללעם הארץ,  חברואם  4
 

 חולין ירותפהמשך דין חילול מעות מעשר שני על  :משנה ד

 ."ֲהֵרי ַהָּמעֹות ָהֵהם ְמֻחָּלִלין ַעל ֵּפרֹות ָהֵאּלּו" :ם ּוָמעֹות ַּבְּמִדיָנה, אֹוֵמרֵּפרֹות ִּבירּוָׁשַליִ 

 ָמעֹות ִּבירּוָׁשַלִים ּוֵפרֹות ַּבְּמִדיָנה,

 ,"ֲהֵרי ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו ְמֻחָּלִלּין ַעל ֵּפרֹות ָהֵהם" :אֹוֵמר

 .רֹות ְויֵָאְכלּו ִבירּוָׁשָלִיםּו ַהּפֵ ּוִבְלַבד ֶׁשַּיֲעל

 בירושלים, והמעות חוץ לירושלים, אפשר לחלל את המעות על הפירות. פירותאם ה 1

 אם המעות בירושלים והפירות חוץ לירושלים: 2

 אפשר לחלל את המעות על הפירות. 2.1

  חייב לעלות את הפירות לאכלם בירושלים. 2.2
 

  מעשר שני ? פירותות מעשר שני והאם אפשר להוציא מירושלים מע :משנה ה
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 ָמעֹות ִנְכָנסֹות ִלירּוָׁשַלִים ְויֹוְצאֹות,

 ּוֵפרֹות ִנְכָנִסין ְוֵאיָנן יֹוְצִאין.

 .ֵּפרֹות ִנְכָנִסין ְויֹוְצִאיןַאף הַ  :ְמִליֵאל אֹוֵמרַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגַ 

 מותר להוציא מירושלים.שנכנסו לירושלים, מעות מעשר שני  1

 מעשר שני: פירות 2

 אין להוציא מירושלים (אף לא באופן זמני). חכמים: 2.1

 , (ואין הלכה כמותו): אפשר להוציאם  לצורך שעה (כגון: לאפיה ולטחינה).רבן שמעון בן גמליאל 2.2
 

  טבל שעברו בירושלים ויצאו ממנה, כיצד נוהגים במעשר שני שיופרש מהם ? פירות :משנה ו

 ן ְוָעְברּו ְבתֹו� ְירּוָׁשַלִים, ַיֲחזֹור ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשָּלֶהן ְוֵיָאֵכל ִּבירּוָׁשָלִים.ֵּפרֹות ֶׁשִּנְגְמָרה ְמַלאְכּתָ 

 ַסֵּלי ֲעָנִבים ַלַּגת ְוַסֵּלי ְתֵאִנים ַלֻּמְקֶצה, ,ְוֶׁש�א ִנְגְמָרה ְמַלאְכָּתן

 ִּבירּוָׁשַלִים. ַיֲחזֹור ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשָּלֶהם ְוֵיָאֵכל :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ִיָּפֶדה ְוֵיָאֵכל ְּבָכל ָמקֹום. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 :ה אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי יֹוֵסיַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְיהּודָ 

ָּלֶהם ְוֵיָאֵכל ְּבָכל ַעל ֵּפרֹות ׁש�א ִנְגְמָרה ְמַלאְכָּתן, ֶׁשִּיָּפֶדה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ׁשֶ  ,�א ֶנְחְלקּו ֵבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל

 ָמקֹום.

 ַעל ֵּפרֹות ֶׁשִּנְגְמָרה ְמַלאְכָּתן, ? ְוַעל ַמה ֶּנְחְלקּו

 ַיֲחזֹור ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשָּלֶהם ְוֵיָאֵכל ִּבירּוָׁשַלִים. :ֶׁשֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ִיָּפֶדה ְוֵיָאֵכל ְּבָכל ָמקֹום. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ., ִנְכָנס ְויֹוֵצא ְוִנְפֶּדהאיְוַהְּדמַ 

 תנא קמא: 1

 ם,נגמרה מלאכתכבר בירושלים  אם כשהיו 1.1

 לירושלים, ואין לפדותו חוץ לירושלים. שלהם את המעשר שני יש להעלות

 :בירושלים לא נגמרה מלאכתם, כגון כשהיואם  1.2

 מוקצה:שמיועדים לגת או סלי התאנים שמיועדים לסלי הענבים  

 ת את המעשר שני לירושלים ואין לפדותו חוץ לירושלים.יש להעלו  בית שמאי: 1.2.1

 אפשר לפדותו חוץ לירושלים ולהעלות את דמי הפדיון לירושלים.  בית הלל: 1.2.2

 (ואין הלכה כמותו): בשם רבי יוסי ר' שמעון בן יהודה 2

 אפשר לפדותם מחוץ לירושלים.אין מחלוקת שבירושלים עדיין לא נגמרה מלאכתם,  כשהיואם  2.1

 בירושלים: כשהיויא על פירות שכבר נגמרה מלאכתם המחלוקת ה 2.2

 לירושלים ואין לפדותם חוץ לירושלים. פירותיש להעלות את ה  בית שמאי: 2.2.1

 חוץ לירושלים. פירותאפשר לפדות את ה  בית הלל: 2.2.2

 (הכוונה למעשר שני דמאי, ויש מפרשים שהכוונה לטבל דמאי). דמאי אפשר להוציא מירושלים 3
 

 ונופו נוטה חוץ לחומה, וכן להיפךהעומד בתוך החומה בנמצא תחת אילן מעשר שני  :משנה ז

 ִאיָלן ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִּבְפִנים ְונֹוֶטה ַלחּוץ, אֹו עֹוֵמד ַּבחּוץ ְונֹוֶטה ִלְפִנים,
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 ִמְּכֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוִלְפִנים, ְּכִלְפִנים.

 ִמְּכֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוַלחּוץ, ְּכַלחּוץ.

 

 ֶׁשִּפְתֵחיֶהן ִלְפִנים ַוֲחָלָלן ַלחּוץ, אֹו ֶׁשִּפְתֵחיֶהן ַּלחּוץ ַוֲחָלָלן ִלְפִנים, ַּבֵּתי ַהַּבִּדים

 ַהֹּכל ְּכִלְפִנים. :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ִמְּכֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוִלְפִנים, ְּכִלְפִנים. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 .ד ַהחֹוָמה ְוַלחּוץ, ְּכַלחּוץִמְּכֶנגֶ 

 שר שני הנמצאים תחתיו בתוך החומה, הרי הם כנמצאים בירושלים.פירות מע 1

 הנמצאים תחתיו חוץ לחומה, הרי הם כחוץ לירושלים.מעשר שני  פירות 2
 מחוץ לחומות, וכן להיפך ותוך החומות וחללב ושפתחבד מעשר שני הנמצא בבית  כותרת נוספת:

 אילו נמצאים בירושלים., כהבד שנמצאים בכל מקום בביתמעשר שני  פירות בית שמאי: 2.1

 בית הלל: 2.2

 בחלק הבית הנמצא בתוך החומה, נחשבים כנמצאים בירושלים. פירות 2.2.1

 שנמצא מחוץ לחומה, נחשבים כנמצאים מחוץ לירושלים.הבית בחלק   פירות 2.2.2
 

 קדושת הלשכות שהיו בחצר בית המקדש :משנה ח

 ,ת ַּבֹּקֶדׁש ּוְפתּוחֹות ַלֹחלַהְּלָׁשכֹות, ְּבנּויוֹ 

 ָכן ֹחלּתוֹ 

 ְוַגּגֹוֵתיֶהן ֹקֶדׁש.

 ,ת ַּבֹחל ּוְפתּוחֹות ַלֹּקֶדׁשְּבנּויוֹ 

 ֹוָכן ֹקֶדׁשּת

 .ְוַגּגֹוֵתיֶהן ֹחל

 ,ְּבנּויֹות ַּבֹּקֶדׁש ּוַבֹחל ּוְפתּוחֹות ַלֹּקֶדׁש ְוַלֹחל

 .ִמְּכֶנֶגד ַהֹּקֶדׁש ְוַלֹּקֶדׁש, ֹקֶדׁש

 .ִמְּכֶנֶגד ַהֹחל ְוַלֹחל, ֹחל

 ופתחיהן מופנים להר הבית (לחול): עזרה (בקודש),לשכות שבנויות ב 1

 החלק הפנימי שלהם הוא חול (שהולכים אחר הפתח). 1.1

 .הגג שלהם קודש (אם הגג באותו מישור כמו קרקע העזרה) 1.2

 בית (בחול), ופתחן לעזרה (לקודש):לשכות שבנויות בהר ה 2

 החלל הפנימי שלהם קודש (שהולכים אחר הפתח). 2.1

 הגג אינו קודש. 2.2

 ודש), וחלקם בהר הבית (בחול), ופתחיהם, חלקם לקודש וחלקם לחול:בעזרה (בק םשחלק לשכות 3

 החלק שבתוך העזרה קודש, גם החלל הפנימי וגם הגג. 3.1

 החלק שמחוץ לעזרה חול, גם החלל הפנימי וגם הגג. 3.2
 

 דין מעשר שני טמא בירושלים :משנה ט
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 א,ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשִּנְכַנס ִלירּוָׁשַלִים ְוִנְטמָ 

 ֵּבין ֶׁשִּנְטָמא ְבַאב ַהֻּטְמָאה ֵּבין ֶׁשִּנְטָמא ִבְוַלד ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְפִנים ֵּבין ַּבחּוץ,

 :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ִיָּפֶדה ְויֵָאֵכל ַהֹּכל ִּבְפִנים, חּוץ ִמֶּׁשִּנְטָמא ְבַאב ַהֻּטְמָאה ַּבחּוץ.

 :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 .א ִבְוַלד ַהֻּטְמָאה ִּבְפִניםה ְוֵיָאֵכל ַּבחּוץ, חּוץ ִמֶּׁשִּנְטמָ ַהֹּכל ִיָּפדֶ 

 בית שמאי: 1

חוץ לירושלים, יפדה ואח"כ אפשר לאכלו אף מחוץ  )ראה מושגים( אם נטמא באב הטומאה 1.1

 לירושלים.

, בין נטמא בירושלים, באב הטומאה בוולד הטומאה בכל שאר המקרים, בין נטמא מחוץ לירושלים 1.2

 .בלבד ירושליםבהטומאה, יפדה ויאכל  דבוול או

 בית הלל: 2

 אם נטמא בולד הטומאה בתוך ירושלים, יפדה ויאכל בירושלים בלבד. 2.1

 אף מחוץ לירושלים. יאכלבירושלים, יפדה ו אושאר המקרים, נטמא מחוץ לירושלים, ב 2.2
 

 שנקנו בכסף מעשר שני ונטמאו פירותדין  :משנה י

 ר ֵׁשִני ֶׁשִּנְטָמא,ַהָּלקּוַח ְּבֶכֶסף ַמֲעׂשֵ 

 ִיָּפֶדה.

 ִיָּקֵבר. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 :ָאְמרּו לֹו ְלַרִּבי ְיהּוָדה

 ּוָמה ִאם ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַעְצמֹו ֶׁשִּנְטָמא, ֲהֵרי הּוא ִנְפֶּדה.

 ? ְטָמא, ֵאינֹו ִדין ֶׁשִּיָּפֶדהַהָּלקּוַח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשּנִ 

 א.� :ָאַמר ָלֶהם

 ִאם ֲאַמְרֶּתם ְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַעְצמֹו, ֶׁשֵּכן הּוא ִנְפֶּדה ַבָּטהֹור ְּבִרחּוק ָמקֹום,

 ? ֶּדה ַבָּטהֹור ְּבִרחּוק ָמקֹוםֹּתאְמרּו ַבָּלקּוַח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, ֶׁשֵאינֹו ִנפְ 

 מותר לפדותם. חכמים: 1

 .יקברו(ואין הלכה כמותו) :  ר' יהודה 2

 דה וחכמים:דיון בין רבי יהו 3

נה בכסף מעשר שני אינו דין אם מעשר שני עצמו שנטמא אפשר לפדות, מה שנק חכמים: 3.1

 שיפדה ?

 אין זה קל וחומר. רבי יהודה: 3.2

 מה שנקנה בכסף מעשר שני חמור יותר ממעשר שני עצמו, שהרי מעשר שני נפדה חוץ לירושלים 3.2.1

 אפילו כשהוא טהור.

 .כשהוא טהור לא נפדה ,מה שנקנה בכסף מעשר שני חוץ לירושלים 3.2.2
 

 בכסף מעשר שני ומת או נטמא נקנהדין צבי ש :משנה יא
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 ְצִבי ֶׁשְּלָקחֹו ְבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, ָוֵמת,

 ִיָּקֵבר ַעל ְיֵדי עֹורֹו.

 ִיָּפֶדה. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ,ָקחֹו ַחי ּוְׁשָחטֹו ְוִנְטָמאלְ 

 ִיָּפֶדה.

 ִיָּקֵבר. :ַרִּבּי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ִנְטָמא,חֹו ָׁשחּוט וְ ְלקָ 

 .ֲהֵרי הּוא ַּכֵּפרֹות

 קנה צבי חי ומת: 1

 .(אין פודים קודשים להאכילם לכלבים) יקבר יחד עם עורו תנא קמא: 1.1

 .(סובר שפודים קודשים להאכילם לכלבים) יפדה ר' שמעון: 1.2

 שחטו ואח"כ נטמא: קנה צבי חי, 2

 .(כדין פרות מעשר שני שנטמאו) יפדה תנא קמא: 2.1

 יקבר. ר' יוסי: 2.2

 נטמא:אח"כ ו ,קנה צבי שחוט 3

 נקנו בכסף מעשר שני ונטמאו.שרות ידינו כדין פ 3.1

 (שיש מחלוקת בנושא זה בין תנא קמא ורבי יהודה במשנה הקודמת). 3.2
 

  קנקנים שמאוחסן בהם יין מעשר שני.הדין קדושת  :משנה יב

 ן, �א ָקָנה ַמֲעֵׂשר.ַהַּמְׁשִאיל ַקְנַקִּנין ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּגפָ 

 ,ָזַלף ְלתֹוָכן ְסָתם

 ַעד ֶׁש�א ָגָפן, �א ָקָנה ַמֲעֵׂשר.

 ִמֶׁשָגָפן, ָקָנה ַמֲעֵׂשר.

 

 ַעד ֶׁש�א ָגָפן, עֹולֹות ְּבֶאָחד ּוֵמָאה.

 ּוִמֶּׁשָּגָפן, ְמַקְּדׁשֹות ְּבָכל ֶׁשֵהן.

 ַעד ֶׁש�א ָגָפן, ּתֹוֵרם ֵמַאַחת ַעל ַהֹּכל.

 .ן, ּתֹוֵרם ִמָּכל ַאַחת ָוֶאָחתָּגפָ ּוִמּׁשֶ 

 לשים בהם מעשר שני, הקנקנים נשארים חולין.כדי משאיל קנקנים ה 1

 :לצורך שמירת המעשר קניםאת הקנ שואלפך יין מעשר שני לתוך קנקנים, ולא אמר שהוא ושה 2

 כל עוד הקנקנים פתוחים, הם נשארים חולין. 2.1

 שר שני.לאחר שנסגרו הקנקנים חלה עליהם קדושת מע 2.2
 דיני תרומה בקנקני יין כותרת נוספת:

 ם המכילים חולין:קנקנימאה תרומה שנתערב בהמכיל קנקן  1

 הקנקנים לא סגורים, התרומה בטלה. אם 1.1

 .(קנקן דבר חשוב הוא ואינו בטל) עמדומהכל נעשה  אם הקנקנים סגורים, 1.2
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 לגבי הפרשת תרומה על קנקני יין: 2

 קנקן אחד על כולם.אם הקנקנים פתוחים אפשר להפריש מ 2.1

 אם הקנקנים סגורים, יש להפריש מכל קנקן לחוד. 2.2
 

 יין בכסף מעשר שני כיצד יעשה שלא יתקדשו גם הקנקנים הרוצה לקנות :משנה יג

 ְמַפֵּתַח ּוְמָעֶרה ַלַּגת. :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ֹות.ְמַפֵּתַח ְוֵאינֹו ָצִרי� ְלָער :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ִּבְמקֹום ֶׁשַּדְרָּכן ִלְמּכֹור ְסתּומֹות. ? ה ְדָבִרים ֲאמּוִריםַּבּמֶ 

 ֲאָבל ִּבְמקֹום ֶׁשַּדְרָּכן ִלְמּכֹור ְּפתּוחֹות, �א ָיָצא ַקְנָקן ְלֻחִּלין.

 ֲאָבל ִאם ָרָצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ִלְמּכֹור ַּבִּמָּדה, ָיָצא ַקְנַקן ְלֻחִּלין.

 ., ָיָצא ַקְנַקן ְלֻחִּלין"ִּניםָחִבית זֹו ֲאִני מֹוֵכר ָל�, חּוץ ִמַּקְנקַ " :ַאף ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברוֹ  :רַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹומֵ 

 .(מגלה דעתו) קצת יין חזרה לגת לשפוךויש לפתוח  קנקנים סגורים בית שמאי: 1

   בית הלל: 2

 לשפוך.מקום שרגילים למכור יין בקנקנים סגורים, מספיק לפתוח את הקנקנים, גם בלי  2.1

 קנקני פתוחים, אין זה מספיק לפתוח את הקנקנים.במקום שרגילים למכור  2.2

 .בשום מקרה אני מוכר במחיר מסוים", לא התקדש הקנקןשל יין אם המוכר אומר: "כמות מסוימת  3

 אם אמר המוכר: " אני מוכר את קנקן היין חוץ מהקנקן עצמו", לא התקדש הקנקן. ר' שמעון: 4
 

 פרק ד

פריט של קדושה, מה , המוצא כלי ורשום עליו שם דיני פדיון מעשר שני ריים בפרק:הנושאים העק

עשר שני במקום אחד ומצאו במקום מדין הכלי ומה דין תכולתו ? הניח 

 אחר.

 

 שם. םע"מ לפדות אחרממקום אחד למקום  שהועברמעשר שני  פדיון :משנה א

 ,קֹום ַהּזֹול ִלְמקֹום ַהֹּיֶקרֶקר ִלְמקֹום ַהּזֹול, אֹו ִמּמְ ַהּמֹוִלי� ֵּפרֹות ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִמְּמקֹום ַהּיֹ 

 ּפֹוֵדהּו ְּכַׁשַער ְמקֹומֹו.

 ,ַכֵּדי ַיִין ִמן ַהַּגת ָלִעירַהֵּמִביא ֵפרֹות ִמן ַהֹּגֶרן ָלִעיר, וְ 

 ,ַהֶּׁשַבח ַלֵּׁשִני

 .ִויִציאֹות ִמֵּביתוֹ 

 א זול או להיפך, ורוצה לפדותו,המוליך מעשר שני ממקום שבו הוא יקר למקום שבו הו 1

 פודה את המעשר במחיר של מקום הפדיון.

 (בעיר המחיר יקר יותר):מהגת לעיר, מעשר שני כדי יין של מהגורן לעיר או מעשר שני  פירותהמביא  2

 את השבח שהשביחו הפירות יש ליחס למעשר שני. 2.1

 ישלם מכיסו. ההובלה הוצאותאת  2.2
 

 יצד פודים את המעשר שני ?מחירים כ 2אם קיימים  :משנה ב

 ּפֹוִדין ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּכַׁשַער ַהּזֹול,
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 ְּכמֹות ֶׁשַהֶחְנָוִני לֹוֵקַח, �א ְכמֹות ֶׁשהּוא מֹוֵכר.

 ְּכמֹות ֶׁשַהֻּׁשְלָחִני פֹוֵרט, ְו�א ְכמֹות ֶׁשהּוא ְמָצֵרף.

 

 ְוֵאין ּפֹוִדין ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַאְכָסָרה.

 ים, ִיָּפֶדה ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד.ֶאת ֶׁשָּדָמיו ְידּועִ 

 ְוֶאת ֶׁשֵאין ָּדָמיו ְידּוִעים, ִיָּפֶדה ַעל ִּפי ְׁש�ָׁשה,

 .ּוָמעֹות ֶׁשֶהֱחִליאּו ,ְרִקיבּוּוֵפרֹות ֶׁשהִ  ,ְּכגֹון ַהַּיִין ֶׁשָּקַרם

 רשאי לפדות מעשר שני כמחיר הזול שבאותו מקום. כגון: 1

 כר הקמעונאי.במחיר שמוכר הסיטונאי ולא במחיר שמו 1.1

 ,שלו מחליף פרוטות מעשר שני בסלע כסףה 2

 .נותן החלפןולא כמו ש ,כמו שמקבל החלפןמחשב את הסלע בפרוטות הרבה  2.1
 מעשר שני ?רות יפשל את השווי  מעריכיםכיצד  כותרת נוספת:

 , אלא על פי משקל ומידה.)"אכסרא"( אין קובעים את כמות המעשר השני באומד 1

 , אפשר להסתפק בקביעת המחיר ע"י איש אחד הבקי בכך.רסםמפו פירותאם מחיר ה 2

  וע את המחיר.בסוחרים בקיאים כדי לק 3-יש צורך באינו ידוע,  פירותאם מחיר ה 3

 ומעות שהחלידו.שהחלו להרקיב  פירותיין שהחל להחמיץ,  מחירם אינו ברור:שדוגמאות לפירות  4

 
  רים שונים ?שמציעים עבורו מחיככיצד פודים מעשר שני  משנה ג:

 , ַּבַעל ַהַּבִית קֹוֵדם, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא מֹוִסיף ֹחֶמׁש."ְּבֶסַלע" :ְוַאֵחר אֹוֵמר "ְּבֶסַלע" :ַּבַעל ַהַּבִית אֹוֵמר

 ,"ְּבֶסַלע ְוִאָּסר" "ְוַאֵחר אֹוֵמר "ְּבֶסַלע" :ַּבַעל ַהַּבִית אֹוֵמר

 ִסיף ַעל ַהֶּקֶרן.ֶאת ֶׁשל ֶסַלע ְוִאָּסר קֹוֵדם, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא מוֹ 

 

 ַהּפֹוֶדה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשּלֹו, מֹוִסיף ָעָליו ֲחִמיִׁשית,

 .ֵבין ֶׁשִּנַּתן לֹו ְּבַמָּתָנהֵּבין ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו ּו

 , כיון שהוא מוסיף חמישית.פודהסלע, בעל הבית באת המעשר  לפדות ניםאחר מוכגם ו אם בעל הבית 1

 אחר מוכן לפדות בסלע ואיסר:בסלע ואם בעל הבית מוכן לפדות  2

 .יותר מהקרןהשני זוכה כיון שהמחיר שנתן 
 דין תוספת חומש כותרת נוספת:

 מעשר שני שלו, מוסיף חומש על הקרן. פירותהפודה  1

 .תוספת החומש היא בין שהפירות שלו ובין שקיבל אותם מתנה 2
 

 כדי להימנע מחומשהערמה בפדיון מעשר שני אפשרות  :משנה ד

 ? ין ַעל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ֵּכיַצדמִ ַמֲעִרי

 ."ֵהיָל� ָמעֹות ֵאּלּו ּוְפֵדה ָל� ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶזה"אֹוֵמר ָאָדם ְלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ַהְּגדֹוִלים, ְלַעְבּדֹו ּוְלִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרים, 

 .ים, ִמְּפֵני ֶׁשָּיָדן ְּכָידוֹ תֹו ַהְּכַנֲענִ ּוְלַעְבּדֹו ּוְלִׁשְפחָ  ,ֲאָבל �א ֹיאַמר ֵּכן ְלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ַהְּקַטִּנים

 ואומר להם: לבנו או בתו הגדולים או לעבדו ושפחתו העברייםיכול לתת כסף במתנה  1
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 "פדו בכסף זה פירות מעשר שני שלי".

 .כידו שלונחשבים  שהםהכנעניים, כיון  ושפחתובעזרת בנו או בתו הקטנים או עבדו  לעשות כך ןאי 2
 

 ה בפדיון מעשר שני בעזרת חברומן הערדי :משנה ה

 ."ֲהֵרי ַהֵּפרֹות ָהֵאּלּו ְנתּוִנּים ָל� ְּבַמָּתָנה" :ָידֹו ָמעֹות, אֹוֵמר ַלֲחֵברוֹ ָהָיה עֹוֵמד ַּבֹּגֶרן ְוֵאין ּבְ 

 ."ָּלִלין ַעל ָמעֹות ֶׁשַּבָּבִיתֲהֵרי ֵאּלּו ְמחֻ " :חֹוֵזר ְואֹוֵמר

 מתנה בעודם טבל.יו בפירותיכול אדם לתת לחברו את  1

 .(כיוון שאינו פודה את שלו) ואינו חייב בחומש ף שבביתובכס יכול לפדותםלאחר הנתינה  2
 

 דין מוכר מעשר שני במטרה לפדותם, ותוך כדי מכירה משתנה מכירם :משנה ו

 ְו�א ִהְסִּפיק ִלְפּדֹותֹו ַעד ֶׁשָעַמד ִּבְׁשַּתִים, ,ָמַׁש� ִמֶּמּנּו ַמֲעֵׂשר ְּבֶסַלע

 נֹוֵתן לֹו ֶסַלע,

 ּוִמְׂשַּתֵּכר ְּבֶסַלע,

 ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשּלֹו.

 ְו�א ִהְסִּפיק ִלְפּדֹותֹו ַעד ֶׁשָעַמד ְּבֶסַלע, ,ָמַׁש� ִמֶּמּנּו ַמֲעֵׂשר ִּבְׁשַּתִים

 ,נֹוֵתן לֹו ֶסַלע ֵמֻחִּלין

 ְוֶסַלע ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשּלֹו.

 .ן לֹו ִמְּדַמאים ָהָאֶרץ, נֹותֵ ִאם ָהָיה עַ 

 סלעים: 2 -הכסף עלה מכירם לקבלת לפני ו פירותמשיכת ה, ולאחר המוכר מעשר שני בסלע 1

  .(המשיכה עושה קניין) ןהקניי םהקונה נותן למוכר סלע ובזה הסתיי 1.1

 .סלעים) 2(שהרי הפרות כעת ערכם  סלע חהרוויקונה ה 1.2

 לירושלים.י שיש להעלותו , ויש בהם סלע נוסף של מעשר שנהפרות נפדו רק בסלע אחד 1.3

 הכסף ירד מכירם לסלע אחד:קבלת לפני ו פירותמשיכת ה, ולאחר סלעים 2-המוכר מעשר שני ב 2

 :ןהקנייסלעים עבור  2 למוכרנותן הקונה  2.1

 .(שזה ערך המעשר כשהגיע הכסף לידיו) אחד חולין עבור פדיון המעשרסלע  2.1.1

 :שניהסלע לגבי ה 2.1.2

 מעשר שני אם יש בידו.סלע של לו  יכול לתת אם המוכר אינו עם הארץ, 2.1.2.1

 לא מעשר שני ודאי.אך  (או סלע חולין) אם המוכר עם הארץ, יכול לתת לו סלע דמאי 2.1.2.2
 

 דין פודה מעשר שני ולא אמר זאת במפורש :משנה ז

 ַהּפֹוֶדה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְו�א ָקָרא ֵׁשם,

 ַּדּיֹו. :רַרִּבי יֹוֵסי אֹומֵ 

 י� ְלָפֵרׁש.ָצִר  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 

 ָהָיה ְמַדֵּבר ִעם ָהִאָּׁשה ַעל ִעְסֵקי ִגָּטּה ְוִקּדּוֶׁשיָה, ְוָנַתן ָלּה ִּגָּטּה ְוִקּדּוֶׁשיָה ְו�א ֵפַרׁש,

 ַּדּיֹו. :ַרִּבּי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .ָצִרי� ְלָפֵרׁש :הּוָדה אֹוֵמרַרִּבי יְ 
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 שר שני":ולא אמר "זה פדיון מע ,מעשר שניכדי לפדות הפריש מעות  1

 יצאו לחולין. פירותהפדיון חל. המעות נתפסו בקדושת מעשר שני וה ר' יוסי: 1.1

 המעות לא נתפסו בקדושת מעשר שני. (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 1.2
(למרות שהיו עסוקים  מר זאת בפרושונתינת גט או כסף קידושין לאשה מבלי ל כותרת נוספת:

 בנושא)

 ", או נתן כסף קידושין  ולא אמר "הרי את מקודשת לי":נתן גט ולא אמר לה "הרי זה גיטך 1

 הגרושין או הקידושין חלים. ר' יוסי: 1.1

 אינה מגורשת או מקודשת. (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 1.2
 

 דין מטבע של חולין שרק חלקו מחולל על מעשר שני :משנה ח

 ר ַוֲהֵרי הּוא ֹיֵצא ְּבֻפְנְּדיֹון,ַהַּמִּניַח ִאָּסר ְוָאַכל ָעָליו ֶחְציֹו, ְוָהַל� ְלָמקֹום ַאחֵ 

 אֹוֵכל ָעָליו עֹוד ִאָּסר.

 ַהַּמִּניַח ֻּפְנְּדיֹון ְוָאַכל ָעָליו ֶחְציֹו, ְוָהַל� ְלָמקֹום ַאֵחר ַוֲהֵרי הּוא ְּבִאָּסר,

 ֹאֵכל ָעָליו עֹוד ְּפַלג.

 ִאָסר ְוֶאָחד ִמֵּמָאה ְּבִאָּסר.ַהַּמִּניַח ִאָּסר ֶׁשל ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, אֹוֵכל ָעָליו ַאַחד ָעָׂשר ּבְ 

 ַהֹּכל ֲעָׂשָרה. :ֵּבית ַּׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ד ָעָׂשר, ּוַבְּדַמאי ֲעָׂשָרהַּבַּוַּדאי ַאחַ  :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 :(פנדיון) כפול ערך המטבע בוהעביר את המטבע למקום ש, ולל רק על חציויהיה לו איסר וח 1

 שערכם איסר שלם.מעשר שני  פירות, מחלל על מה שנותר במטבע

 ,(איסר) שבו ירד ערכו למחציתהיה לו פונדיון וחלל רק על חציו, והעביר את המטבע למקום  2

 שהוא חצי איסר).פלג, שערכם רבע פונדיון (מעשר שני  פירותמחלל על מה שנותר במטבע, 

 אים לפרש אותו.המשך המשנה הוא קשה לכל הפרושים, ופרושינו התמציתי אינו מת הערה: 3
 

 המוצא מטבעות, האם יש לחשוש שהם של מעשר שני ? :משנה ט

 ָּכל ַהָּמעֹות ַהִּנְמָצִאים, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻחִּלין,

 ֲאִפּלּו ִּדיָנר ָזָהב ִעם ַהֶּכֶסף ְוִעם ַהָּמעֹות.

 ., ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר"ַמֲעֵׂשר" :יוָמָצא ְבתֹוָכן ֶחֶרס ְוָכתּוב ָעלָ 

 חוץ מירושלים בזמן הרגל, הם של חולין. ,בכל מקום ובכל זמן עות שנמצאותמ 1

 מטבעות נחושת. םדינרי כסף וגגם דינרי זהב, גם אפילו אם במעות יש  2

 אם מצורף חרס למעות ועליו כתוב "מעשר", כל המעות הם של מעשר. 3
 

 ו ?מצאו כלי ועליו כתוב "קרבן", מה דינו ומה דין תכולת :משנה י

 ,"ָקְרָּבן" :ְוָכתּוב ָעָליו ַהּמֹוֵצא ֶכִלי

 :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ִאם ָהָיה ֶׁשל ֶחֶרס, הּוא ֻחִּלין ּוַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו ָקְרָּבן.

 ְוִאם ָהָיה ֶׁשל ַמֶּתֶכת, הּוא ָקְרָּבן ּוַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו ֻחִּלין.

 .ְלָקְרָּבןֵאין ֶּדֶר� ְּבֵני ָאָדם ִלְהיֹות ּכֹוְנִסין ֻחִּלין  :ָאְמרּו לוֹ 
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 רבי יהודה: 1

 ., ומה שבתוכו קרבןחולין יאם הכלי של חרס הכל 1.1

 אם הכלי של מתכת: 1.2

 הכלי הקדש, ומה שבתוכו חולין. (ואין הלכה כמותו): רבי יהודה 1.2.1

 הכלי וגם תכולתו הקדש. חכמים: 1.2.2
 

 אות אחת בלבדכתובה  דין מוצא כלי ובתוכו תכולה ועליו :משנה יא

 :ָעָליו ַהּמֹוֵצא ֶכִלי ְוָכתּוב

 , ָקְרָּבן. מ', ַמֲעֵׂשר. ד', ְּדַמאי. ט', ֶטֶבל. ת', ְּתרּוָמה, ֶׁשִּבְׁשַעת ַסָּכָנה ָהיּו כֹוְתִבין ת' ַּתַחת ְּתרּוָמה.'ק

 :ַרִּבּי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ֻּכָּלם ְׁשמֹות ְּבֵני ָאָדם ֵהם.

 :ִּבּי יֹוֵסיָאַמר רַ 

 , ֲהֵרי ֵאּלּו ֻחִּלין,"ְתרּוָמה"ְוָכתּוב ָעֶליָה  ,תֲאִפּלּו ָמָצא ָחִבית ְוִהיא ְמֵלָאה ֵפרוֹ 

 .ָאה ֵפרֹות ְּתרּוָמה, ּוִפָּנּהֶאְׁשָּתַקד ָהְיָתה ְמלֵ  :ֶׁשֲאִני אֹוֵמר

  :חכמים 1

 , התכולה היא של הקדש.)קרבן( "קכתוב " 1.1

 התכולה היא של מעשר שני. ),מעשר" (מכתוב " 1.2

 ו מעם הארץ.שנלקח פירותהתכולה היא של  ),דמאי" (דכתוב " 1.3

 טבל. פירותהתכולה היא של  ),בל" (טטכתוב " 1.4

 התכולה היא של תרומה. ),תרומה" (תכתוב " 1.5

 (ואין הלכה כמותו): לדעתם של חכמים ר' יוסי 2

 כיוון שהאותיות הן ראשי תיבות של שמות אנשים. חוליןהיא התכולה  2.1

 רבי יוסי: 3

 ולה חולין.התכ ,"תרומה" במפורש את המילה אם כתוב על החביתאפילו  3.1

 אני מניח שהיה בחבית פעם תרומה, וכבר פינו אותה. 3.2
 

 במקום אחר או בכמות אחרת. ומצאוהניח מעשר שני במקום מסוים או בכמות מסוימת  :משנה יב

 , ּוָמָצא ְבָזִוית ַאֶחֶרת, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻחִּלין."ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְּבָזִוית זוֹ " "ָהאֹוֵמר ִלְבנוֹ 

 ּוָמָצא ָמאַתִים, ַהְּׁשָאר ֻחִּלין. "הָהָיה ָׁשם ָמנֶ "

 .ּוָמָצא ָמֶנה, ַהֹּכל ַמֲעֵשר "םָמאַתיִ "

 האומר לבנו: 1

 אחרת, הכל חולין. תבזוויומצא הבן ", מסוימת של הבית תבזווייש מעשר שני " 1.1

 ומצא מאתיים, מנה אחד הוא מעשר שני והשני חולין. ",מנה של מעשר שני יש במקום מסוים" 1.2

 מעשר. המנהומצא מנה בלבד,  ",מעשר שני יש במקום מסויםמאתיים של " 1.3
 

 פרק ה
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 דיני נטע רבעי ומעשר , סימון פירות של נטע רבעי וערלה וסימון קברים הנושאים העקריים בפרק:

נתינת מעשרות הנמצאים רחוק, מדרשי הלכה מעשרות,  ביעורשני, דיני 

 תקנות יוחנן כהן גדול.על פסוקי וידוי מעשרות, 

 

 , וסימון קבריםשל נטע רבעי וערלה פירותסימון  :נה אמש

 ֶּכֶרם ְרָבִעי, ְמַצְּיִנין אֹותֹו ְּבקֹוְזזֹות ֲאָדָמה,

 ְּבַחְרִסית, ,ְוֶׁשל ָעְרָלה

 ְּבִסיד, ּוְמַמֶחה ְוׁשֹוֵפ�. ,ְוֶׁשל ְקָברֹות

 ְּׁשִביִעית.ּבַ  ? ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים :ָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאלָאַמר רַ 

 ,ְוַהְּצנּוִעים

 ."ְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות ָהֵאּלּול ַהִּנְלָקט ִמֶּזה, ְיֵהא "◌ּ◌ָכ :םַמִּניִחין ֶאת ַהָּמעֹות ְואֹוְמִרי

 תנא קמא: 1

 אדמה. רגבי ("קוזזות")ע"י רבעי יש לסמן  כרם 1.1

 ערלה יש לסמן ע"י עפר שעושים ממנו כלי חרס. 1.2

 סביב הקבר., ושופכים ותו במים ("ממחה")סיד שממיסים אביש לסמן  קברים: 1.3

 של ערלה וכרם רבעי. פירותצורך לסמן  רק בשנה שביעית יש  גמליאל:בן רבן שמעון  2

 הצנועים: 3

 כרם רבעי. פירותלא היו מסמנים  3.1

 ."יהיה מחולל על המעות האלה פירותמה חשיילקהיו מניחים מעות במקום מסוים ואומרים: "מה  3.2
 

 רבעי ומעשר שני כרםאפשר לפדות שבו  יםהמרחק מירושל :משנה ב

 ֶּכֶרם ְרָבִעי ָהָיה עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים ַמֲהַל� יֹום ֶאָחד ְלָכל ַצד.

 ְוַהַּיְרֵּדן ִמן ַהִּמְזָרח. ,ְוַעְקְרַבת ִמן ַהָּצפֹון, לּוד ִמן ַהַּמֲעָרב ,ֵאיַלת ִמן ַהָּדרֹום ? ְוֵאיזֹו ִהיא ְתחּוָמּה

 רֹות, ִהְתִקינּו ֶׁשְּיֵהא ִנְפֶּדה ָסמּו� ַלחֹוָמה.ּוִמֶּׁשַרּבּו ַהּפֵ 

 ּוְתַנאי ָהָיה ַבָּדָבר, ֶׁשֵאיָמַתי ֶׁשִּיְרצּו, ַיֲחזֹור ַהָּדָבר ִלְכמֹות ֶׁשָהָיה.

 ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָהָיה ַהְּתַנאי ַהֶּזה. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .זֹור ַהָּדָבר ִלְכמֹות ֶׁשָהָיהה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַיחֲ ּוְתַנאי ָהָיה, ֵאיָמַתי ֶׁשִּיָּבנֶ 

 .רבעי לא פודים כאשר נמצאים במרחק הקטן ממהלך יום אחד מירושלים כרם 1

 ד זה אילת בדרום, עקרבה בצפון, לוד במערב ונהר הירדן במזרח.חמהלך יום א 2

  תנא קמא: 3

 .סמוך לחומת ירושלים עד פירותפשר לפדות את הבירושלים התקינו שא פירותכשרבו ה 3.1

 תנאי שיוכלו להחזיר את התקנה מתי שירצו. וסיפוה 3.2

 רבי יוסי:  4

 התקנה לאפשר פדיון הפרות עד ירושלים היה כשחרב בית המקדש. 4.1

 .ור המצב לקדמותותנאי לכשיבנה בית המקדש יחז וסיפוה 4.2
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 ביעור מעשרות ןולענייתוספת חומש  ןלעניירבעי  כרםדין  :משנה ג

 ִעי,ֶּכֶרם ְרבָ 

 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ֵאין לֹו ֹחֶמׁש ְוֵאין לֹו ִבעּור.

 ֶיׁש לֹו. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 :ית ַׁשַּמאי אֹוְמִריםּבֵ 

 ֶיׁש לֹו ֶפֶרט ְוֶיׁש לֹו עֹוֵללֹות,

 ְוָהֲעִנִּיים ּפֹוִדין ְלַעְצָמן.

 .ֻּכלֹו ַלָּגת :ִהֵּלל אֹוְמִריםּוֵבית 

 בית שמאי: 1

 (בשונה ממעשר שני). חומש. רבעי אינו חייב כרם פירותצמו הפודה לע 1.1

 (בשונה ממעשר שני). והשביעית של השמיטה אין חובה לבערו מן הביתבשנה הרביעית  1.2

 בית הלל: הפודה לעצמו פירות כרם רבעי יש לו חומש, וחייב בביעור. (כמו מעשר שני). 2
 פרט ועוללות ןדין כרם רבעי לעניי כותרת נוספת:

 מאי:בית ש 1

 .(בשונה ממעשר שני) נוהג בכרם רבעי.פרט ועוללות  1.1

 .שנהנים מהעוללות והפרט חייבים לפדותם בעצמםהעניים  1.2

 אין לעניים חלק בו, ודורכים בגת את כל ענבי הכרם. בית הלל: 2
 

 תאור תהליך פדיון נטע רבעי משנה ד:

 ? ֵּכיַצד ּפֹוִדין ֶנַטע ְרָבִעי

 :ְׁש�ָׁשה, ְואֹוֵמרל ַעל ִּפי ַמִּניַח ֶאת ַהּסַ 

 " ?ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלְפּדֹות לֹו ְּבֶסַלע ַעל ְמָנת ְלהֹוִציא ְיִציאֹות ִמֵּביתוֹ "

 ּוַמִּניַח ֶאת ַהָּמעֹות,

 ."ְּבָכ� ְוָכ� ַסִּלים ְּבֶסַלעָּכל ַהִּנְלָקט ִמֶּזה, ְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו " :ְואֹוֵמר

 בפני שלושה אנשים ושואל:יק רסל  בעל הפירותמניח  1

 ? האילן עד הקטיףת עבודתמורת סלע, בניכוי  לקנותירצה אדם  פירותכמה סלים כאלה מלאי  1.1

 .םייכפי ששמו את שוומניח את מעות הפדיון בעל הפירות  1.2

 ."לפי השומה שעשינושיקטפו יהיו מחוללים על המעות  פירותה"אומר:  1.3
 

 רבעיהמשך תאור תהליך פדיון נטע  :משנה ה

 ּוַבְּׁשִביִעית, ּפֹוֵדהּו ְּבָׁשְויֹו.

 ְוִאם ָהָיה ַהֹּכל ֻמְפָקר, ֵאין לֹו ֶאָּלא ְׂשַכר ְלִקיָטה.

 .ֵבין ֶׁשִּנַּתן לֹו ְּבַמָּתָנהַהּפֹוֶדה ֶנַטע ְרָבִעי ֶׁשּלֹו, מֹוִסיף ָעָליו ֲחִמיִׁשיתֹו, ֵּבין ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו ּו

 נטע רבעי. פירותם של כקטיף מערים הוצאות הכבשנה השביעית אין מנ 1

 בלבד. פירותה דמי לקיטת הכנטע רבעי, המוצא אותם מנ פירותהבעלים הפקירו את בשנים רגילות אם  2

 .שלו ובין שניתנו לו במתנה (קודם עונת המעשרות) פירותע רבעי, מוסיף עליו חומש, בין שהטהפודה נ 3
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 מעשרות ביעורדיני  :משנה ו

 אׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ֶׁשל ְרִביִעית ְוֶׁשל ְׁשִביִעית, ָהָיה ִבעּור.ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִר 

 ?ֵּכיַצד

 נֹוְתִנין ְּתרּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ַלְּבָעִלים,

 ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ְלְבָעָליו,

 ּוַמֲעַׂשר ָעִני ִלְבָעָליו.

 ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוַהִּבּכּוִרים ִמְתַּבֲעִרים ְּבָכל ָמקֹום.

 ַהִּבּכּוִרים ִנָּתִנין ַלֹּכֲהִנים ַּכְּתרּוָמה. :י ִׁשְמעֹון אֹוֵמרַרּבִ 

 ַהַּתְבִׁשיל,

 ָצִריך ְלַבֵער. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ֲהֵרי הּוא ִּכְמבֹוָער :ְמִריםּוֵבית ִהֵּלל אוֹ 

 עית.שביו רביעיתבשנים, של פסח,  )מעשרות עושים ערב יו"ט ראשון (ויש אומרים אחרון ביעור 1

 ימו לתת אותם כנדרש ?יכיצד מבערים את המעשרות שלא ס 2

 תרומה ותרומת מעשר נותנים לכהנים. 2.1

 מעשר ראשון נותנים ללויים. 2.2

 מעשר עני נותנים לעניים. 2.3

 וביכורים:מעשר שני  2.4

 מאבדים מן העולם. תנא קמא: 2.4.1

 ניתנים לכהנים.ביכורים  ואין הלכה כמותו):( ' שמעוןר 2.4.2

 :ר שנימעש פירותשיש בו  תבשיל 2.5

 צריך לבערו מן העולם.  בית שמאי: 2.5.1

 אין צריך לבערו.  בית הלל: 2.5.2
 

 מעשר שני בימינופירות  ביעורדין  :משנה ז

 ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ֵפרֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְוִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהִּבעּור,

 ָצִרי� ְלַחְּלָלן ַעל ַהֶּכֶסף. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ן ֶּכֶסף ְוֶאָחד ֶׁשֵהן ֵּפרֹותֶאָחד ֶׁשהֵ  :יםּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִר 

 כשמגיע שעת הביעור:

 מעשר שני על כסף.פירות מחלל  בית שמאי: 1

 ביעור. ךרות, צרייפ ובין אם הואכסף  המעשר שני הואבין אם  בית הלל: 2

 עד שירקבו, ואין צורך לחלל אותם על כסף. פירותמניח את ה
 

 ביעורלא באו לעונת המעשרות בשעת הש פירותכיצד להתנהג עם  :משנה ח

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
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ַמֲהרּו ְוַהְתִקינּו ֶאת ֵּפרֹוֵתיֶכם ַעד ֶׁש�א ַתִּגיַע ְׁשַעת " :ֲעֵלי ָבִּתים ֶׁשַּבְּמִּדינֹותָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ׁשֹוְלִחין ֵאֶצל ּבַ 

 ."ַהִּבעּור

 .ִרים ִמן ַהִּבעּורֵּפרֹות ֶׁש�א ָבאּו ְלעֹוַנת ַהַּמַעְׂשרֹות, ְּפטּוַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִלֵּמד, ֶׁשָּכל הַ 

 אלו. פירותחים לזרז את בעלי הבתים להפריש תרומות ומעשרות גם מיבראשונה היו שולחים של 1

 .ביעורשלא באו לעונת המעשרות אינם צריכים  פירותר' עקיבא לימד ש 2
 

 בעליהםק אך לא נתנו עדיין לשנמצאים רחוכיצד נותנים מעשרות  :משנה ט

 ִמי ֶׁשָהיּו ֵפרֹוָתיו ְרחֹוִקים ִמֶּמּנּו, ָצִריך ִלְקרֹות ָלֶהם ֵׁשם.

 ,ים ֶׁשָהיּו ָבִאין ִּבְסִפיָנהַמֲעֶׂשה ְבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַהְּזֵקנִ 

 :ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל

 ."ֹומֹו ֻמְׂשָּכר לוֹ ִעּׂשּור ֶׁשֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד, ָנתּון ִליהֹוֻׁשַע ּוְמק"

 ."ִעּׂשּור ַאֵחר ֶׁשֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד, ָנתּון ַלֲעִקיָבא ֶבן יֹוֵסף ֶׁשִּיְזֶּכה בֹו ָלֲעִנִּיים, ּוְמקֹומֹו ֻמְׂשָּכר לוֹ "

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשעַ 

 ."ָּכר לוֹ ִעּׂשּור ֶׁשֲאִני ָעִתיד ָלמֹוד ָנתּון ְלֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ּוְמקֹומֹו ֻמְׂש "

 .ִנְתַקְּבלּו ֶזה ִמֶּזה ָׂשָכרוְ 

 .את המעשרות לו נותניםאת שמו של האדם שמר וצריך ל 1

 רבן גמליאל וחבריו היו בספינה, והגיעה שעת הביעור:בספור מעשה  2

  אמר רבן גמליאל: 2.1

 מקום המעשר מושכר לו.ן שאני צריך לתת, נתון לרבי יהושע, ומעשר ראשו 2.1.1

 מקום המעשר מושכר לו.עקיבא בן יוסף (שהיה גבאי עניים), ונתון ל ,תתשאני צריך למעשר עני  2.1.2

 אמר רבי יהושע: 2.2

 מקום התרומה מושכר לו., ור בן עזריה (הכהן)זן לאלעתותרומת מעשר שאני צריך לתת יהיה נ

 קיבל ממנו דמי שכירות. ,כל מי שהשכיר מקום לאחר 2.3
 

 אשון של וידוי מעשרותמדרש הלכה על המחצית הראשונה של הפסוק הר :משנה י

 ַּבִּמְנָחה ְּביֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ָהיּו ִמְתַוִּדין.

 ? ֵּכיַצד ָהָיה ַהִּוּדּוי

 (דברים כו), ֶזה ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶנַטע ְרָבִעי. "ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית"

 , ֶזה ַמְעַׂשר ֵלִוי."ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי"

 רּוָמה ּוְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר., זֹו תְ "ְוַגם ְנַתִּתיו"

 , ֶז◌ֲה ַמעַׂשר ָעִני, ַהֶּלֶקט ְוַהִּׁשְכָחה ְוַהֵּפָאה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּוּדּוי."ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה"

 ., זֹו ַחָּלה"ִמן ַהַּבִית"

 

 י מעשרותשל הפסוק הראשון של וידו המדרש הלכה על המחצית השניי משנה יא:

 ,"ְּכָכל ִמְצָוְת� ַאֶׁשר ִצִּויָתִני"

 ָהא ִאם ִהְקִּדים ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ָלִראׁשֹון, ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַוּדֹות.

 ,"�א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתי�"
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ֻחָּבר ַעל ַהָּתלּוׁש, ְו�א ִמן �א ִהְפַרְׁשִּתי ִמִּמין ַעל ֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, ְו�א ִמן ַהָּתלּוׁש ַעל ַהְמֻחָּבר, ְו�א ִמן ַהמְ 

 ֶהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן, ְו�א ִמן ַהָּיָׁשן ַעל ֶהָחָדׁש.

 ,"ְו�א ָׁשָכְחִּתי"

 .ַהְזִּכיר ִׁשְמ� ָעָליו�א ָׁשַכְחִּתי ִמְּלָבֶרְכ� ּוִמּלְ 

 

 מדרש הלכה על הפסוק השני של וידוי מעשרות :משנה יב

 ,"ּו�א ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנ"

ִהְתַוּדֹות.  ָהא ִאם ֲאָכלֹו ַבֲאִניָנה ֵאינֹו ָיכֹול ְּלִ

 ,"ְו�א ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא"

 ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַוּדֹות. ,ָהא ִאם ִהְפִריׁשֹו ְבֻטְמָאה

 ,"ְו�א ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת"

 ַתִּתיו ְלאֹוְנִנים ֲאֵחִרים.�א ָלַקְחִּתי ִמֶּמּנּו ָארֹון ְוַתְכִריִכים ְלֵמת, ְו�א נְ 

 ,"ָׁשַמְעִּתי ְבקֹול ְיָי ֱא�ָהי"

 ֲהֵבאִתיו ְלֵבית ַהְּבִחיָרה.

 ,"ָעִׂשיִתי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני"

 .ְחִּתי בוֹ ָׂשַמְחִּתי ְוִׂשּמַ 

 

 מדרש הלכה על הפסוק השלישי של וידוי מעשרות :משנה יג

 ,"ַהָּׁשַמִיםַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש� ִמן "

 ָעִׂשינּו ַמה ֶׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו, ַאף ַאָּתה ֲעֵׂשה ַמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו,

 ",ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש� ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר� ֶאת ַעְּמ� ֶאת ִיְׂשָרֵאל"

 ְּבָבִנים ּוְבָבנֹות.

 ,"ָלנּו ְוֵאת ַהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה"

 ר ּוְבַוְלדֹות ְּבֵהָמה.ְּבַטל ּוָמטָ 

 ,"ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש"

 .ֵדי ֶׁשִּתֵּתן ַטַעם ַּבֵּפרֹותּכְ 

 

 מי אומר וידוי בשעת ביעור מעשרות ומי לא :משנה יד

 :ִמָּכאן ָאְמרּו

 ִיְׂשָרֵאל ּוַמְמֵזִרים ִמְתַוִּדים,

 ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָּבָאֶרץ. ,ָבִדים ְמֻׁשְחָרִריםים ְו�א עֲ ֲאָבל �א ֵגִר 

 ַאף �א ֹכֲהִנים ּוְלִוִּים, ֶׁש�א ָנְטלּו ֵחֶלק ָּבָאֶרץ. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 .ָלֶהם ָעֵרי ִמְגָרׁש ֵיׁש :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 

 ש: לומדים מהפסוק : "ואת האדמה אשר נתת לנו" 1

 ישראלים וממזרים מתוודים. 1.1

 .אין להם חלק בארץי , כים ועבדים משוחררים לא מתוודיםגר 1.2

 לגבי כהנים ולוויים: 1.3
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 .שהרי לא קיבלו נחלה(ואין הלכה כמותו): אינם מתוודים  ר' מאיר 1.3.1

 .כיוון שקבלו ערים ומגרשים ,מתוודים ר' יוסי: 1.3.2
 

 תקנות יוחנן כהן גדול :משנה טו

 ֵׂשר.יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶהֱעִביר הֹוָדיֹות ַהַּמעֲ 

 ַאף הּוא ִּבֵּטל ֶאת ַהְמעֹוְרִרים,

 ְוֶאת ַהּנֹוְקִפים.

 ְוַעד ָיָמיו ָהָיה ַפִּטיׁש ַמֶּכה ִבירּוָׁשַלִים,

 .אֹול ַעל ַהְּדַמאיּוְבָיָמיו ֵאין ָאָדם ָצִרי� ִלְׁש 

 בטל אמירת וידוי מעשרות כיון שלא נתנו את המעשר ללוי על פי תקנת עזרא הסופר. 1

 הלוויים "עורה למה תישן ה'" שאמרו הלווים בשעת הקרבת הקרבן.בטל את אמירת  2

 קודם ששחטו אותו.בין קרניו ("נוקפים") בטל הכאת הקרבן  3

 הנהיג לא להכות בפטישים בחול המועד, גם אם זה דבר האבד. 4

 דמאי תיקן: פירותלגבי  5

 ירות דמאי.הלוקח פירות מהשוק, אינו צריך לשאול אם הם מתוקנים, אלא נוהג בהם כדין פ 5.1

 .צריך להפריש רק תרומת מעשר ומעשר שני 5.2

 מעשר ראשון ומעשר עני, קורא להם שם ואוכלם בעצמו. 5.3
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