
בס"ד
מבחן מסכת פאה:

הסבר מה זה "הראיון" ?)1
כמה לפי כל שיטה צריכים על כל פנים להשאיר בסוף ?)2
 הכללים הנדרשים כדי שיבול מסוים יתחייב בפאה ?5מה הם )3
איזה סוג דברים אינם מכניסו לקיום ?)4
מהו ההבדל כשנותן פאה מן התלוש אם נתמרח או לא ?)5
 מתי המקדיש ופודה חייב בתרומות ומעשרות ומתי לא ?כלל תן )6
אם דרך היחיד מפסיק למה הוצרך המשנה לשנות שגם דרך הרבים מפסיק ?)7
מהו השיעור לאמת המים המפסיק ?)8
הסבר שער כותש ולגבי איזה דבר מוזכר ענין זה במשנתנו ?)9
 איזה הלכה למשה מסיני מוזכר במשנתנו ?)10
ולמה ?שדה שנקצרה על ידי גוים, רוח, בהמה, מה הדין לגבי חיוב פאה )11
 למה קצר לסטים חציה וקצר הוא חציה חייב רק על החצי השני ואילו בקצר חצי ומכר)12

חצי חייב הלוקח על הכל ?
 כשיש מלבנות תבואה בין הזיתים כמה פעמים פאה צריך להשאיר לזיתים ? למה ?)13
אחים שירשו מאביהם מתי נותנים פאה אחת ומתי שתי פאות ?)14
 כמי פוסק המשנה לענין כמה קרקע חייבת בפאה ? כמי פוסקים להלכה ?)15
 איך יתכן לפי משנתנו לקנות מטלטלין בכסף ?)16
 כותב כל נכסיו לעבדו חוץ מקרקע כל שהוא מה הדין ולמה ?)17
 באיזה מינים ניתן הפאה על ידי בעל הבית שלא במחובר ? דייק לכל השיטות !)18
  איך "קונה" העני הפאה ? מה הם ג' אופנים שניסה העני במשנתנו לקנות ואינו)19

קונה ?
  מה עשו בית נמר ? למה מזכירים אותם לשבח ? לפי איזה שיטה שלמדנו במסכתנו)20

לא עשו כהוגן ?
  אדם המקדיש לפני קצירה ופודה שדהו מהקדש אחרי הקצירה האם חייב בשכחת)21

עומר ? דייק !
  של העני ? האם עשיר יכולשלוחו האם עשיר יכול ללקוט פאה בשביל עני אם הוא )22

 של העני ?שלוחוללקוט פאה בשביל עני כשאין הוא 
 מה שונה לקט ושכחה שהניח גוי בשדהו מאם הניח ישראל בשדהו ?)23
בקשר למה הוזכר "שספק לקט לקט" ?)24
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  מה יסוד ההבדל בדין בין גדיש שלא לוקט תחתיו לבין רוח שפיזר העמרים על הלקט)25
?

 מהו ההבדל בין כדי נפילה ל"אומדים אותה כמה לקט היא ראויה לעשות" ?)26
 האם אדם עני יכול לקחת לעצמו הפאה של שדהו ? למה ?)27
  אם סיכם עם בעל השדה "שליש ממה שאני קוצר שלי" מה דין הקבלן לגבי לקיחת)28

פאה ? מעשר עני ? מהו ההבדל ביניהם ?
 שכחת העומר באיזה שלב של האיסוף יש דין שכחה ? תן הגדרה ברורה.)29
  גדול מכל עמרי השדה ושכחו מה הדין ? ואם העומר השכוח פישלש עומר שהוא פי )30

ארבע ?
 הסבר באיזה שבולת "עומר שכנגדו מוכיח".)31
 העומר שיש בו סאתיים ושכחו מה הדין ? למה ?)32
 איזה "קולא" יש לבעל הבית בשכחת קמה  גם אם בפועל אין שם סאתיים ?)33
 בעל הבית שכח סאה תבואה עקורה ועוד סאה מחוברת מה הדין ? דייק !)34
 מה שונה הקוצר בלילה ויודע שישכח מהקוצר ומתכוון ליטול הגס הגס ?)35
 מתי גם בזית הנטופה או שנזכר מחמת מקומו בכל זאת יהיה דין שכחה ?)36
 לקט בתבואה = __________ בכרם .)37
 "איזוהי עוללת כל שאין לה לא _______ ולא _________ ")38
 האם מותר להיות מדל בשל העניים גם כן ? מה טעם השיטות ? הסבר !)39
 בין בית שמאי ובית הלל לענין חומש וביעור של כרם רבעי ?יסוד המחלוקת מהו )40
 למה שונה השיעור  מאימתי מותר כל אדם בלקט מכרם- לשדה תבואה ?)41
  בדברים שנאמנים עניים ולויים עמי הארץ לומר שהפרות הם מתנות שאין חשש דמאי)42

בהם האם תלוי במה הם אומרים באיזה צורה קיבלו המתנה ?
אם רצה לשמור מעשר עני לקרוביו שהם עניים האם מותר ? כמה ? )43
  סאה קמח במחיר4 כמה פונדיון בסלע ? כמה קב בסאה ? אם ככר עולה פונדיון ויש )44

סלע כמה גודל הככר בקבים ?

בהצלחה !
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