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בס"ד ,ז' אייר התשע"א.

מסכת מנחות דף סג – דף ס ט


דףסגע"א

למינקט מחבת .ולהכי כתב לפרש ,דבית שמאי מספקא להו מאי מנחת

א(מתני',האומרהריעליבמחבתלאיביאבמרחשתוכו'.ואםהביא,איתא

מרחשת ,אי כלי אחר הוא ממחבת ,או דרק מעשיה משונין ממחבת ,להכי

לקמן )קב ,(:דלרבנן מה שהביאהביא ,וידי נדרו לא יצא ,ולרבי שמעון אף

אינויכוללהקריבעדשיבאאליהו.ובמחבתלאנסתפקו,דשםמחבתידוע.

ידינדרונמייצא .וטעמאדרבישמעוןקתני לעיל)ג,(.דקביעותאדמנאלאו

]אבל לפירוש רש"י ,הוא הדין דהוי מצי למינקט מחבת .וכן כתב רבינו

כלוםהיא.

גרשום לפירושו ,דהוא הדין כי אמר הרי עלי במחבת .וכן בראב"ד )תורת

ב(מתני',מרחשתעמוקהומעשיהרוחשין)רכין(מחבתצפה ומעשיהקשין.

כהניםויקראפי"א(,משמעדגרסנמימחבת[.

פירש רש"י ד"ה צפה ,דמחבת אינה עמוקה אלא שטוחה ומתפזר השמן

ז(תוס'ד"המספקא,בתוה"ד,ומיהוקשהדלתקןמעותהללויביאמעותשל

באוגני הכלי ,וכך מתקשה .אבל הרמב"ם )בפירוש המשניות פ"ה משנה ח,

חולין ויקנה מרחשת וכו' .ביארו העולת שלמה והחק נתן ,דיביא כלי

וביד החזקה פי"ג ממעשה הקרבנות ה"ז( כתב ,דלמחבת לא היה שפה,

מרחשת וסולת ויאמר ,אם המעות נדרתי למנחה ,יתחללו המעות על

והבצק שאופין אותו בה קשה כדי שלא יצא מכאן ומכאן .וכתב הלחם

הסולת,והכלימרחשתיתקדשמעתה,וכןלהיפך.ובמקדישסולתלמרחשת,

משנה ,דהרמב"ם מפרש "מעשיה קשין" היינו שעושה אותו מתחילה קשה

נמי יביא כלי מרחשת ויתנה ,אם לכלי נדרתי ,יתחלל הסולת על הכלי

]על ידי מיעוט מים[ .ודלא כפירוש רש"י דמאליו זה נעשהקשה,ועיין עוד

והסולת יתקדש עתה למנחת מרחשת ,ואם למנחה נדרתי יהיה הסולת

אותהבאה.

למנחהוכליהמרחשתיתקדשמעתה.וכעיןזהביארהשפתאמת.

ג(מתני' ,שם .עיין באות הקודמת שיטת הרמב"ם דלמחבת לא היה שפה.

ח(בסוה"ד ,ויש לומר כגון שהפריש מעות והקדישן למרחשת כמו שידרשו

וכן כתב רבינו גרשום .והקשה הקרן אורה ,אם אין לה תוך ,אמאי קרויה

חכמת הלשון .ביאר העולת שלמה ,דבכהאי גוונא אינו מחויב לצאת

כלי,דאמרינןלעיל )נא(.עלמחבתוכו',מלמדשטעונהכליומקדשלמנחה

מהספק,דדוקאהיכאדמספקאלןבכוונתו,אםכןפשעדהיהלולפרש,אבל

ליפסל בלינה ,הא כלי שרת אין מקדשין אלא מתוכן .וכתב דצריך לומר,

הכאדהואעצמולאכווןלדברמסויםאלאלמהשיפרשוחכמים ,לאפשע,

דהצד שמשתמשין בו מיקרי תוך ,ופשוטי כלי מתכת חשיב כלי] .ועיין גם

ואינו מחויב לצאת מהספק] .ולכאורה לפי זה ,היכא דידע דמספקא להו

לקמן )צו (:ברש"י )שם( ד"ה טמאה ותוס' )שם( ד"ה לדברי ,דאפשר דאף

לרבנן בהא ,אם כן הוה ליה פשיעה הא דנדר בלשון זה ,ויצטרך להביא

פשוטי כלי עץ רחבין ,הוי כבית קיבול[ .והמקדש דוד )סימן ג סק"ה( כתב

שניהם,וצריךעיון).ש.א .(.ואפשרלבאר,דבכהאיגוונאלאחל הנדר,לפי

דצריךלומר,דמחבתחידושהוא,דאףדאיןלהתוךאפילוהכימקדש,כמו

שאינו"מופלא",וכדאיתאבנדרים)כא.[(.

סכיןדאמרינןלקמן)עח,(:דאףדאיןלותוך,מקדש.

ט(מתני',הריעליבתנורלאיביאמאפהכופח.כתב הרש"שדמהאדאיתא

ד(גמ',אלאגמראגמירילה.כתבבמאורותהגר"א)עלהמשניותפ"המ"ח(,

בתוספתא)פ"ז ה"י(,דמנחותהעשויותבכופחוברעפיםפסולות ,חזינן ,דהא

דאכתי קאי טעמא דאמר בתחילה ,דמרחשת אתיא ארחושי הלב ומחבת

דקתני"הריעליבתנור" לאודוקא,אלאהואהדיןאיאמר"הריעלימנחת

אמחבואיהפה,והגמראהיאשלאתאמרבהיפך].וכןמבוארבפירושקמא

מאפה" סתם .והחזון איש )כט ,כד( כתב ,דקתני לה אגב מתניתין דלעיל,

בתוס'ד"המספקא[.

דקתני הרי עלי במחבת וכו' .והשפת אמת כתב ,דנקט כן לרבותא דרבי

ה(גמ',מרחשתעמוקהדכתיבוכלנעשהבמרחשתוכו'.כתבהשפתאמת,

יהודה,דאפילובאומרלהדיאהריעליבתנור,יכוללהביאמאפהכופח.

דלרבייוסיאתינמישפירהאדבמרחשתכתיבבמרחשתובמחבת כתיבעל

י(מתני' ,מאפה רעפים .ביאר הרמב"ם )בפירוש המשניות פ"ה מ"ט(,

מחבת ,דכיון דלמרחשת איכא כיסוי ,לא שייך למיכתב "על" אלא

דמחממיםאבןקשהעדשיתלבנו,ומשליכיםעליהםהעיסהונאפיתבו,ועיין

"במרחשת",והיינותחתהכיסוי,מהשאיןכןמחבתדלאהוילהכיסוי,שייך

ביצה)לג.(.

לשוןעל.

יא(מתני' ,ומאפה יורות הערביים .ביארו הרמב"ם )בפירוש המשניות פ"ה

ו(גמ' ,בית שמאי אומרים האומר הרי עלי מרחשת יהא מונח וכו' .כתב

מ"ט( והרע"ב )שם .על פי כלים פ"ה מ"י( ,דחופרין בארץ וטח הבור בטיט

השיטה מקובצת )אות כט( ,דלפי פירוש רש"י ד"ה או ,הוא הדין דהוי מצי

ומסיקין שם האש עד שתתלבן .אבל רבינו הלל )תורת כהנים ויקרא פ"י(
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ביאר,דהויכעיןחביתשלחרסומסיקיןאותהמתוכה,ואופיןבוהערביים.

טז(גמ',ורבישמעוןאילאכתיבבשמןבשמןהואאמינאדוקאמחצהחלות

יב(מתני' ,מחצה חלות ומחצה רקיקין .כתב רש"י לקמן )עח (.ד"ה רקיק

ומחצה רקיקין וכו' .כתבו הבעלי תוס' על התורה )מושב זקנים ויקרא פ"ב

וחלות ,דחד הוא חלות ורקיקין ,אלא דחלות נבלל ורקיקין נמשח .והאבן

פסוקד( ,דצריךעיוןאיפלוגתתןשייכאלפלוגתאאיבעינןאולחלק,דרבי

עזרא )שמות כט ,ב( כתב ,דחלות הם עבות והרקיקים דקות .ועיין במנחת

יהודהדפליגסביראליהדלאבעיאולחלק.ועייןגםבמצפהאיתן.

חינוך)קטז,י(שפירטצורתעשייתןוכןאםבללברקיקיןבמקוםלמשוח.

יז(רש"יד"האיכאבינייהו,בתוה"ד,כיהיכידבלולהוכו',אפילודיעבדאם

יג(גמ',ומיאיתליה לר'שמעוןהאיסבראוהתנןוכו',וכשרותבביתפאגי.

עירבן פסולות כדאמר לא ישים עליה שמן ואם שם פסול וכו' .הקשה

פירש רש"י ד"ה כשרות ,דמוכח דתנור לא מקדש דאי מקדש נפסל ביוצא.

בחידושי הגרי"ז ,אמאי הוצרך לפרש כן,האאפילו אםהיתה מנחת חוטא

אמנם התוס'ד"הוכשרות ציינו למהשפירשו לעיל)ט (.ד"הר"ל ,דאיתנור

כשרהבשמן,מכלמקוםהאהוושתימנחות"חריבה"ו"בלולה",ומשוםאם

מקדש גנאי הוא להוציאן לחוץ .ורבינו גרשום פירש ,דאי בעינן לקדושת

ערבןהכיפסול.

התנור ,הא אין כלים מקדשים בחוץ )וכן שיטת תוס' בסוכה נ .ד"ה ואי(.



והטהרתהקודשהקשה,אמאירש"ילאפירשכן,וביותר,כיוןשלאנתקדש

פרקרביישמעאל

משום דהוי בחוץ ,לא שייך פסול יוצא .וכתב בהערות )הרב אילן( לשיטה
מקובצת החדש ,דאפשר דרש"י סבר ,דהא דכלי שרת אינן מקדשין בחוץ,

יח(מתני',ובמגלאחדובקופהאחתובחולבשלשהקופות ובשלשהמגלות.

היינו להיות ראוי להקרבה ,אבל מקדשי ליפסל ביוצא .וכן שיטת הראב"ד

הקשההתפארתישראל)פ"ימשנהאיכיןאותו(,מאיטעמאלאנקטהתנא

והר"ש)עלהתורתכהניםרישפרשתצו(והשיטהמקובצת)זבחים פח.אות

בסיפא סידרא דרישא ,אדם ,מגל וקופה ,דבתחילה קוצר במגל ואחר כך

ג(.

מכניס בקופה .וביאר ,דבשבת כיון שצריך לפרסם הדבר מפני הבייתוסין,

יד(גמ' ,אימא שיהא הקדישן לשום תנור .פירש רש"י ד"ה לשם,

להכינושאהיחידהמגלבגלוי,כדישיראוכולםשהלךלקצור,מהשאיןכן

דכשיקדישנהלסולתיאמרעלמנתלאפותהבתנוראנימקדישה .והראב"ד

בחול שנושאין שלשה בני אדם ,אין צריך לישא המגל בגלוי ,דבכל שלשה

)בתורת כהנים ויקרא פ"י( פירש ,דרצה לומר שאם הקדישה לשם מחבת

בני אדם מתפרסם הדבר ממילא ]עיין שבת יד ,[:ונושאין המגלות בתוך

והביאה בתנור ,פסולה] .ולא דמי לנודר במחבת והביא במרחשת דסבירא

הקופות,ולהכיתניקודםקופות.אמנםבכתבידמינכן,הגירסאבסיפאכמו

ליהלרבישמעון לקמן)קב (:דיצאידינדרו[.ורבינוהלל )שם(פירש,דרצה

ברישא",בשלשמגלותובשלשקופות".וכןכתבהדקדוקיסופריםבשםכמה

לומר שאם הקדיש לשם כופח ,פסולה .ובחידושי הגרי"ז )לעיל מז (.ביאר,

כתבייד.

דבעי שיקדישה תחילה כדי שתחול בה קדושת דמים של אותה המנחה,

יט(תוס' ד"ה רבי ישמעאל ]וחכמים אומרים[ ,שבת דמודה רבי ישמעאל

ובלאו הכילאשייךשיחולבהקדושתהגוף.וכןכתבשםלגביקדושתשתי

מזכירברישא.כתבוהחקנתןוהרש"ש,דהאדבסיפאנקטירבנןאחד שבת

הלחם .אמנם במנחת אברהם )עמוד תצו( כתב ,דהוי דין לכתחילה

וכו' ,אף דבשבת נחלקו ארבי חנינא ,ולסברת התוס' הוי להו למיתני אחד

להקדישה לשם תנור ,עיין שם .ועיין נמי בתוס' לקמן )עט (:ד"ה וליתנו,

חולואחדשבת.שיגראדלישנאדרישאנקיט,אחדשבתואחדחול.

ובמרחשת)ח"אסימןא,ו(.

כ(גמ' ,עשרון מובחר בשלשה סאין אתי .קתני לקמן )עו ,(:דהיינו משום



דכיון דאתי מתבואה חדשה ומשעורים שיש בהן סובין יותר מחיטים ,לא

דףסגע"ב

אתיאלאמשלשסאין.

טו(גמ' ,מחצה חלות ומחצה רקיקין מביא ובוללן וכו' .פירש רש"י ד"ה

כא(גמ',בחולמייתינןמחמשדהכישביחאמילתא.פירשרש"יד"הבחול,

ובוללן ,דלאחר אפייתן פותתן ומערבן עד שמחזירן לסלתן ואחר כך בוללן

כךמשובחהדברדהוימעשרוןמובחרטפי.והקשההרש"ש,דאםכןהדרא

כאחתבשמן.וכתבהעולתשלמה,דאיןכוונתרש"ישבוללהחלותוהרקיקין

קושיא לדוכתא ,דאפילו בשבת נמי .וכן העיר ,דלישנא דרבא משמע

יחד,דלקמן )עה(.קאמרלהדיאדמנחההבאהמחצהחלותומחצהרקיקין

דהחילוק הוא רק בטירחא .ומשום הכי כתב לפרש ,דשביחא מילתא,היינו

מביאלוגשמןוחוצהו,חלותבוללןורקיקיןמושחן.אלאקאיאחלותגרידא,

שהוא שבח לבית ה' שנראה עשירות וגדולה לבית ה' ,ואין עניות במקום

דבולל המחצה חלות כאחת בשמן ,ולאחר הבלילה מערב יחד הרקיקין

עשירות .אמנם בירושלמי בפסחים )פ"ו ה"א( איתא כפירוש רש"י ,דקתני

והחלות וקומץ משניהם .אמנם הקשה ,אמאי נקט רש"י אליבא דרבי )שם(

התם בטעמא דרבי ישמעאל ד"מובחר מן המובחר" אינו דוחה שבת.

דסבירא ליה דחלות בוללן ,הא לרבנן בוללן כשהן סולת .והטהרת הקודש

]ולכאורה אפשר לבאר ,דאף לרבנן שביחא מילתא בה' סאין ,אלא דמכל

הוסיףלהקשות,דאףרביחזרבו ,כמושכתבותוס' )שם(ד"השפיר .וכתב

מקום הוי כהידור בכל המצוות ולהכי אין דוחה שבת .מה שאין כן לרבי

דצריך למחוק תיבת "בשמן" ,וצריך לומר" ,ואחר כך בוללן כאחת" דהיינו

ישמעאל דין "מובחר מן המובחר" הוי הידור בעצם המצוה ולהכי דוחה

שמערב אתהפתיתין מןהחלותומן הרקיקין כאחת .אמנם אכתי קשה על

שבת[.

מה שכתב רש"י דמחזירן לסלתן ,דלקמן )עה (:קאמר רבי שמעון ,דכולן

כב(גמ' ,מוטב שירבה במלאכה אחת בהרקדה ואל ירבה במלאכות הרבה.

פותתןכזית.וכעיןזההקשההחזוןאיש)כה,סק"ב(].ולכאורהאפשרלומר,

כתב הקרן אורה )לקמן סד ,(.דמן הדין ליכא איסורא ,אלא מחמת חומר

דבאמתמדיניהמנחהלאצריךלעשותכן,ומהשצריךלהחזירןלסלתןהיינו

דשבת מוטב להרבות במלאכה אחת ממלאכותהרבה ,ולרבנן משום מצוה

כדישיוכללקמוץמשניהםיחד[.

מן המובחר מותר להרבות במלאכות הרבה .וכן כתב השאגת אריה )סימן

ב
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נט(,דמןהדיןאיןביןרבויבמלאכהאחתלביןרבויבמלאכותהרבה כלום,

קשה לישנא ד"לא אתעביד צורך גבוה" ,דהא בהאי גוונא הוי מצוה מן

ומכלמקוםקפדינןעלשםמלאכותהרבהמשום מלאכהאחת,ונקטודרבנן

המובחר.וכתב,דלוליפירושרש"יהיהאפשרלפרש,דהחילוקהוא,דהכא

מודולרביישמעאלבעיקרהסברא.וכןמובאת סבראזולהלכהבר"ןשבת

אם נקצור חמשה סאין ,יהא קרב העומר מכל החמשה ,ואם כן נמצא

)לה :מדפי הרי"ף( .אבל האגרות משה )או"ח ח"ב סוף סימן קג( צידד,

דבשלשה סאין שקצר ,עדיין לא אתעביד צורך גבוה ,אבל התם לא נעשה

שחכמיםחולקיםעלרביישמעאלבעיקרהסברא.

שוםצורךגבוהעלידישמפשיטכולו.

כג(גמ',מפשיטאתהפסחעדהחזה .פירשרש"י ד"העדהחזה ,כדישיוכל

ג(גמ' ,מי לא קא"ר חנינא סגן הכהנים התם כיון דאפשר לא טרחינן וכו'.

להוציאאתהאימורים.ועייןבשבת)קטז(:דאמררבהונאברנתן,דאייוציא

ביארהקרןאורה,דמןהדיןליכאנפקאמיניהבדברשהותרבשבתאייעשה

האימוריםבליהפשט,ידבקובאימוריםנימיןשלצמר.

יחידכולהאושיעשוהבשניםזהמקצתוזהמקצת,אלאמצוהמןהמובחר

כד(גמ',וחכ"אעד שיפשיטאתכולו .טעמייהומפרשבמסכת שבת )קטז,(:

ומדמיאדםאחדלמלאכתאחת,והרבה
ִ
שלאלהרבותבניאדםלחללשבת.

דרב יוסף אמר כדי שלא יסריח .וכדפירש רש"י )שם( ד"ה שלא יסריח,

בניאדםלמלאכותהרבה.וכןכתב השאגתאריה )סימןנט( .ועייןלעילסג:

דהעור מחממו ומסריחו .ורבא אמר ,שלא יהו קדשי שמים מוטלין כנבלה.

אותכה.

וכתבהריטב"א)שם(,דעיקרטעמם,דכיוןדשרארחמנאמקצתלצורךגבוה,

ד(גמ',מילאא"ריוסיהתםכיוןדאפשרלאטרחינןוכו'.ביארהקרןאורה,

שרילגמרי.

דמן הדין ליכא איסורא דאורייתא ,ואף דנראה בעליל ואין צורך בעדותן,

כה(גמ',מילאאמרר'ישמעאלבנו שלר'יוחנןבןברוקההתםכלהיכא

מכלמקוםילפינן בראשהשנה)כא(:מ"במועדם",דמצוהלכלרואהחידוש

דאפשרלאטרחינןוכו'.ביארהקרןאורה,דסברדמןהתורהמותרלהפשיט

הלבנה,לילךלהגידלביתדיןאפילובשבת,ואיןצריךלחושלשוםאומדנא

את כולו ,משום דמלאכות שהותרו הותרו לגמרי ,ומדרבנן הוא דאחמור

שמאכברראואחרים,דאםכןכולםיאמרוכן,ולאילכו.ורבי יוסיחומרא

שלא יפשיט כולו .עיין בדבריו ,ועיין נמי לקמן סד .אות ג .אמנם הריטב"א

בעלמא קאמר .וכן כתב הריטב"א )שם( .וכן כתב האגרות משה )חו"מ ח"ב

בשבת)קטז(:כתב,דלר'ישמעאללא שרארחמנאיותרממהדצריךלצורך

עט,ג(.אלאשנוטהלומרשםדלרבייוסיאסורמדאורייתא.

גבוה.

ה(גמ' ,ואפילו נתכפר לו בשניה .הקשה השפת אמת ,איך נתכפר בשניה,

כו(תוס'ד"המפשיט,בתוה"ד ,ולאודוקאנקטהכאפסחדבכלקרבןציבור

הא הוי מצוה הבאה בעבירה .ואף דשחיטה כשרה בזר ,מכל מקום בכלל

שלשבתהוימצילאשמועינן.ביאר בשיטהמקובצת)אותיג(,דכוונתתוס'

מצות הקרבה הוא] .ולשיטות דבשוגג אין אומרים מצוה הבאה בעבירה,

לשעירי הרגלים או לכבשי עצרת ,שאם יום טוב  חל בשבת ,אין בישולם

)עייןשדיחמדכלליםאותמכללעזאותח(,אתישפיר,דהכאמייריבשוגג

דוחה שבת ,אלא שבערב מפשיט ומבשל ,וכן ביאר העולת שלמה ,והיינו

כמו שכתב רש"י ד"ה חייב .ואולי אפשר לומר דכוונת הגמ' בלשון "אפילו

משום דבשבת דעלמא ,אין קריבין אלא עולות וכולו כליל ,וצריך להפשיט

נתכפר בשניה" היינו שזרק את דם השניה ,אבל כפרה לא היתה לו משום

כולו,דטעוןהפשטוניתוח .אמנם הקרןאורהכתב,דאףאתשעירהחטאת

דהויאמצוההבאהבעבירה[.

צריך להפשיט כולו בשבת ,דבישולו הותר בשבת כהקטר חלבים ,ועל כן

ו(תוס' ,ד"ה ואפי' ,בסוה"ד ,ולא דמי נמי לטעה בדבר מצוה ועשה מצוה.

הקשה מה כוונת תוס' .ותמה עליו העולת שלמה ,מהא דאיתא להדיא

ביאר הצאן קדשים ,דאפילו למאן דאמר )שבת קלז ,(.דבטעה ומל תינוק

בפסחים)עא(.דאיןבשולודוחהשבת.

שהיההזמןלמולובערב שבתבשבתפטור,כיוןדסוף סוףעשהמצוה.הכא



שאנידלאעשהמצוהכלל,דבשעהששחטאכתילאנשפךהדם.

דףסדע"א

ז(גמ',ולאעודאלא שאומריםלוהבאשמינהלכתחילהושחוט.כתבהקרן

א(גמ',אבלהכאדלאאיתעבידוכו',אימאכרבנןסביראליה.כתבהשיטה

אורה ,דאף דהכחושה כשירה בדיעבד ,מכל מקום כיון דמצוה מן המובחר

מקובצת )אותא(,דלאודוקאכרבנן,דהא רבנןאמרו"אחדשבתואחדחול

בשמינה ,והותרה עבודת ציבור ,מותר לכתחילה לשחוט השמינה בשביל

משלש היה בא" .אלא כוונת הגמ' כשיטת רבנן ,דאינן מחלקין בין חול

מצוה מן המובחר ,כי היכי דשרו רבנן להרבות בקצירה משום מצוה מן

לשבת.אלאדסברי דבשלשסאיןאיכאעשרוןמובחר,ולהכיביןבשבתבין

המובחר .והתפארת ישראל )פ"י מ"ט בועז אות ג'( ביאר ,דאיירינן הכא

בחולעבדינןבשלש .אבלבדעתרביישמעאלבנושל ר'יוחנןבןברוקהיש

בגוונא שבהמה השמינה היתה לפניו בשעת שחיטת הכחושה ,והוה רמי

לומר ,דסבירא ליה דעשרון מובחר אינו בא אלא מחמשה ,ואם כן אפילו

עליההמצוהמןהמובחרלשחוטהשמינה,וכיוןשעשהשלאכדין,עדייןלא

בשבתבאמחמשה.וכתבהקרןאורה)במתניתיןלעילסג,(:דאףדבפשיטות

פטר עצמו מחיובא דהוי רמי עליה תחלה .ומשום הכי קתני "היו לפניו".

לאשמעינןמרבנןדפליגיעלרביישמעאלבסברתו,אלאדאמרידאףבחול

אבל אילו לא היתה שמינה לפניו בשעה ששחט הכחושה ,לא אמרינן ליה

איןצריךיותר,מכלמקוםמשמעליה להש"ס,דבהאלחודדבחולנמיסגי

שיחזור לשחוט השמינה] .ולכאורה יש לבאר ,דהטעם דפטור על הכחושה

בשלש לא שייכא פלוגתא כל כך ,דבחול אין לדקדק במנין הסאין ,אלא

משוםדמעשהמצוהמיהאאיכא,אףדלאנפיקביהידיחובתו[.

בהכרחדאתילאשמועינןדשבתוחולשוין,ואיהיהנצרךלעשרוןמובחרה'

ח(גמ' ,בתר מחשבתו אזלינן וגברא לאיסורא קא מיכוין .הקשה השיטה

סאין,היהמותרנמיבשבת.

מקובצת )אות ג( בשם המהר"ם ,מאי שנא מנתכוין לאכול חלב ואכל שומן

ב(רש"י ד"ה אבל ,גבי עומר דלא איתעביד צורך גבוה כדאמרינן לעיל

דפטור ,דהוברר דלא עבד איסורא כלל .ותירץ ,דשאני התם דהווי היתר

דבחמש שביחא מילתא טפי וכו' .כתב השפת אמת ,דלהאי פירושא קצת

גמור ,אבל הכא הא מעיקר הדין יצאו ציבור ידי חובתן בכחושה ,אלא

ג

מסכת מנחות דף סד
ח אייר התשע"א
דהותרלולהביאשמינהמשוםמצוהמן המובחר,וכיוןדבשעתשחיטהלא

בתר מחשבתו ,ואם כן אפשר לומר דעדיף לקצור שתי גרוגרות בשתי

ידעדהוימובחרמןהראשון],דהיינושאינושוחטאותהמשוםסיבתההיתר

עוקצין ,דהיכא דמייתי ג' גרוגרות אף דהוי בעוקץ אחד ,מכל מקום כיון

שהואלמצוהמןהמובחר[ישצדלחייבו.והרש"שוהחזוןאיש )מנחותמב,

דאזלינןבתרמחשבתוובמחשבתומחשבלג'עוקצין הויחמיר טפי.ולפיזה

יח(חילקודשאניהכאדנעשהמעשהאיסור,אלאדישכאןהיתרמצדאחר,

יש לומר דהא דאמרינן "פשיטא דשלש מייתינן" היינו משום דסבירא לן

והיינו עבודה דדוחה שבת או פקוח נפש ]בהוכחה מתינוק ודגים[ ,ולהכי

דאזלינןבתר מעשיו.וכמושפסקהרמב"ם)פ"במשגגותהט"ו(.ולפיזהאתי

איכאלמימרדכלשלאנתכויןלדברמצוהאלאנתכויןלמלאכתו,איןכאן

שפיר הא דהרי"ף השמיט דין זה ,דהא נפסק דאזלינן בתר מעשיו ואם כן

דחיה .והחזון איש הוסיף ,דאפשר דהיינו דווקא בשבת ,שמצותו לשבות

פשיטאדשלשמייתינן[.

ש ַבת ,אבל בדבר
ממלאכת איסור ,וכל שנתכוין למלאכת איסור הרי לא ָ



שאיסורו איסור חפצא ,כל שהחפץ היתר ,אף שלא ידע ונתכוין לאיסור,

דףסדע"ב

פטור.

יד(]גמ' ,איבעית אימא משום כרמל .פירש רש"י בד"ה כרמל ,שתהא

ט(גמ',רבה אמרפטור .כתב החזוןאיש )מנחותמב,יח(,דאף עלגב דאם

התבואהרכה ונמללתביד .ולכאורהצריךלבאר,דהיינולרבנן דדרשיהכי

היהמתכויןלתינוקולאלדגים,היתהצידתהדגיםדברשאינומתכוין,ואם

לקמן)סו,(:אבל לדבירביישמעאלדדריש)שם( "כרמל" " -כרמלא",ולא

כןנמצאדאיןהפיקוחנפשמכריחצידתהדגים,ואםכןהוהליהלהתחייב

אשכחן דבעינן שיהא רך ,בעינן למימר דיסבור כהאיבעית אימא ,דטעמא

על צידת הדגים ,מכל מקום במעשה האדם אין כאן אלא פריסת המצודה

משוםדאיןמעבירין.עודצריךביאורבעיקרהאיטעמאד"אביב",דהאבלאו

שמותרתמפניפקוחנפש,ומשוםהכי אףדפשע במחשבתו ,איןכאןמעשה

הכיהיוקוליןאותובאשקודםהקרבתו,ואםכןבשעתהקרבהלעולםאינו

איסור,ואיןלחייבועלמחשבתו.

רך,ומאימגרעבמהשמתייבשבדרך.ואוליישלומר,דמדכתיב"אביבקלוי"

י(גמ',עדכאןלאקאפטררבהאלאכיוןדשמעאמדינןדעתיהנמיאתינוק.

דרשינן שיהא אביב עד הקליה ,ולא יתייבש קודם) .א.ג (.או שיש לומר

ביארהשפתאמת,דנהידדעתוהיהעלהדגים,דהאאפילואילאהוישמע

שאיכות הקליה לגרעינים רכים ומלאים יותר מאשר אם נתייבשו בחמה,

מהתינוק היה צד ,מכל מקום עתה דידע ,ודאי עלה ברצונו דאם תעלה

וממילאהסולתגםהיאבאיכותיותרגדולה[.

מצודתוגםהתינוקמהטוב.

טו(תוס' ד"ה איבעית אימא ,בסוה"ד ,ומתרצין דלא שייך אין מעבירין על

יא(גמ' ,שם .כתבו התוספת יום הכפורים )יומא פד (:והקרן אורה )שבת

המצוות אלא כשיש שתי מצוות לפניו וכו' ,אבל לקבוע מקום אשפיכת

קטז ,(.דלהך לישנא ,כולי עלמא סברי דדעתיה נמי אתינוק ,ואפילו הכי

שיריים לא קבעו וכו' .הקשה השיטה מקובצת )אות יא( ,דבסוגיין הוי נמי

מיחייבליהרבא,דכיוןדמכויןנמיאדגים,אזלינןבתרמחשבתו.אבלהשפת

קביעות מקום בחדא מצוה ,וקאמר דאין מעבירין .ותוס' במגילה )ו (:ד"ה

אמת הקשה ,הא כיון דנתכוין נמי לתינוק הוי "ריבוי בשיעורין" ואפילו אי

מסתבר הקשו מסוגיא דהתם ,דקתני דקורין המגילה באדר הסמוך לשבט

אסור מן התורה ,מכל מקום חטאת ליכא] .עיין לקמן אות הבאה[ .ולהכי

מדין אין מעבירין על המצוות ,אף דליכא אלא מצוה אחת .והברכי יוסף

ביאר,דרבאדמחייבסברדאיןדעתואתינוק.והאביעזרי)פ"אמיוםטובה"י

)או"חכה,ג(ביארכוונתהתוס',דגםבחדאמצוהאמרינןאיןמעבירין,אלא

מהדו"ק(כתב,דלאהוי ריבויבשיעורין,דהאאין צידהבאדם].אלאדמצד

דלאשייךלקבועמקוםלשיריםמדיןאיןמעבירין,וגביעומרלאהויקביעות

אחרישלפטרו,דכיוןדמיכויןלמעשההמותרלאשייךלחייבועלמחשבתו.

מקום ,משום דהשתא ביכר במקום זה ולשנה אחרת יבכר במקום אחר.

עייןלעילאות ח[.ובשערהציון )שכחס"קיז(הביאמחלוקתראשונים,אי

וכעין דבריו כתב החק נתן .ובחידושי הגרי"ז ביאר ,דלא שייך דינא דאין

מותרלכויןלצודהדגים,דהבה"ג )הלכותשבתפרקכג(והרוקח )סימןקט(

מעבירין ,אלא בשתי מצות ,או במה לקיים המצות כהך דהכא ,אבל לענין

כתבודמותר,אבלהמאירי)יומאפה(:כתב,דאסור,וכןמשמעברבינוירוחם

מצות שפיכה ,אי לאו קרא לקביעת מקום ,דין השפיכה על המזבח ,והיכן

)נתיביב(.

שיתן קיים המצוה ,ומשום הכי בעינן קרא לקבוע מקום במזבח ,ולא סגי

יב(גמ',הימינייהומייתינןשתיםמייתינןדחזוליהאודלמאשלשמייתינן

בטעמאדאיןמעביריןעלהמצות.ועייןבדבריושביארגםבאופןאחר.

דקא ממעטא קצירה .כתב הר"ן ביצה )ט :מדפי הרי"ף( ,דמוכח מהכא,

טז(גמ' ,בכל יום ויום וכו' ,ומעלין להן תמידין .כתב האור זרוע )הלכות

דריבוי בשיעורין מיתסר מדאורייתא .דאי רק מדרבנן ]כשיטת תוס' )הכא(

פסחים אות רטז( ,דמוכח מהכא ,דאין ביקור הקרבן מעכב בדיעבד ,דהא

ד"ה שתים והרשב"א בחולין )טו ,[(:מאי קא מיבעי ליה ,הא פשיטא דשלש

העלו להם תמידין שאינן מבוקרין ,והקריבום בו ביום .ודלא כשיטת תוס'

מייתינןדהויריבויבשיעורין,ומיתסררקמדרבנן,מהשאיןכןריבויקצירה

בסוכה)מב(.ד"השאינו.

דמיתסרמדאורייתא.וכתבהאביעזרי)פ"אמיוםטובה"י(,דלהסובריםדהוי

יז(גמ',היהשםזקןאחדוכו' .פירש רש"יד"הוהיה,דהיהמבפנים.וביאר

מדרבנן,צריךלומר,דהיינו מה שאמרההגמ' "פשיטאדשלשמייתינןוכו'",

התורת חיים )בבא קמא פב ,(:דהיה רומז לאותן שבחוץ בחכמהשלא יבינו

ורצה לומר דהוי קושיא ,דמה יש להסתפק כל עיקר .ולהכי השמיט הרי"ף

אותואחרים.

דין זה] .ועיין באות הבאה[ .ולשיטת הר"ן דאסור מדאורייתא ,כתב הקרן

יח(גמ' ,ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.

אורה )שבת קלז ,(.דאין בו חטאת אלא איסור גרידא .אמנם האור שמח

ביאר היעב"ץ )בבא קמא פב ,(:דרצה לומר כולה ,דמידתה ארבע מאות

)בחידושיועלשבתיח(.כתב,דחייבחטאת.

פרסה עלארבע מאות פרסה .וכן כתב רש"י בבמדבר )יג ,כה(ותוס' בבבא

יג(]גמ',שם.לכאורהיש לומר,דספיקאדרבאהיינולשיטתו לעיל דאזלינן

מציעא)כח(.ד"החמשהעשר,דכךהיאשיעורמידתה.

ד

מסכת מנחות דף סד – דף סה
ח' אייר – ט אייר התשע"א
יט(גמ',באותהשעהאמרוארורשיגדלחזיר.הקשותוס'בבבאקמא)פב(:

דקתנישלישית חכמהרביעיתאין למעלההימנה,אייריבדיני ממונות,הא

ד"ה לא יגדל ,דתיפוק ליה ,דאסור לעשות סחורה בכל דברים טמאים.

בדיני ממונות לא בעינן אלא שלשה ומה שייך רביעית .ועוד כתב ,דאינו

ותירצובשםרבינותם,דהאיסורלעשותסחורהבדבריםטמאים,היינודוקא

מובן המשך לשון התוס' ולא סגי וכו' .והרש"ש כתב דצריך להגיה ,אי נמי

בדבר העומד לאכילה ,אבל אם מגדלם למשוח עורות בשומנן או למוכרן

התםלשארדינינפשותוהכאלדינינפשותדלאסגיוכו'.

לישראלשימשחבהן שרי.ותוס'בפסחים)כג(.ד"האמרתירצו עוד,דנפקא

ז(מתני' ,כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם .כתב השפת אמת,

מינה למיקם עלה בארור .ובחידושי הרשב"א )בבא קמא שם( תירץ,

דאפשרדהיינוכשמצאותבואהבמקוםרחוקמירושלים,אבלכשקוצריןמן

דבחזירים אפילו אם נזדמנו לו או נפלו לו בירושה ,אסור לגדלם ,אלא

הקרוב לירושלים ,הלא כל ישראל היו שם ברגל משום מצות עליה לרגל

מוכרםעלידעליד.

וקרבןפסח.ודוחקלומרדכיוןדהעוליםלרגלטעוניםלינה,אסוריןלצאתמן

כ(תוס'ד"הארור,בתוה"ד,ותירץה"ריעקבברבישמעוןדמעיקראגזרוולא

העיראפילו לפישעהולחזורמיד.ובספרמזבחאבנים)ח"בה,ג(כתב,דאי

קיבלווכו',ועודישלומרדמעיקראקאיבארורוכו'.והתוס'בבאקמא)פב(:

נימאשאסוריןלצאתמפנישטעוניםלינה,הא דשלוחיביתדיןיצאו,אפשר

ד"הואסורהוסיפו,דהא דתנן התםדאסור לגדל,היתהגזירהדפולמוסשל

דכבריצאומערביוםטובבשעהשעושיןכריכותונשארושם ,עייןשם.עוד

טיטוס .וביאר המהרש"א )שם( ,דהוקשה להם דבמתניתין דהתם משמע

כתב ,דאפשר דהא דקתני כל העיירות וכו' ,קאי על הנשים והטמאים ,וכל

דגזרו וקבלו ,וכן מבואר דהעובר נקרא עבריין ,ולהכי כתבו דצריך לומר,

שכןשאלושהיובירושליםבאו] .ואוליישלומר דלאהיהעומרכללסמוך

דגזרוהתםאףעלגידולחזירים.והוסיף,דבסוטהלאנזכרהגזירהזו,משום

לירושלים .וקרוב לירושלים היינו עד מודיעין כדאיתא במתניתין דפסחים

שכבר נזכר גזירה שלא ילמד בנו יונית ,אם כן הוא הדין דגזרו גזירה דלא

)צג(:לעניןדרךרחוקה,ובחגיגה)כה(:לעניןנאמנותקדר[.

יגדל,דחדאטעמאאיתבהו.

ח(מתני',כדישיהאנקצרבעסקגדול.בספרמזבחאבנים )ח"ב,ה,ג(כתב,



דאיכא נמי טעמא ד"ברוב עם הדרת מלך" ,כדמצינו לענין פרים הנשרפין

דףסהע"א

ביוםהכיפורים.

א(]גמ' ,כולהו סנהדרין נמי ידעי שבעים לשון .לכאורה צריך ביאור מאי

ט(מתני' ,אקצור והם אומרים לו קצור .כתב התוס' יו"ט )פ"י משנה ג(,

קושיא ,וכי משום שהסנהדרין צריכין לדעת שבעים לשון אינה מעלה.

דבקצירההשיבוואמרוקצורולאהספיק להםלומרהין].ולאביארטעמו,

ולכאורה לפי שיטת רש"י לעיל )סד (:ד"ה מרדכי ,דהיינו מרדכי מימי

ולכאורההיינומשוםדקצירההיינופעולה שעושהבשלחותם ולכןאומרים

אחשורושאתישפיר,דאםכןאיהוגופיההוימסנהדריןובודאידידעשבעים

לוקצור,מהשאיןכןשארהדברים[.ובתפארתישראל)שםאותכג(כתב,

לשון[.

"דקצור"משמעמיד,מהשאיןכן"הן"איןבוזריזותכלכך.

ב(גמ' ,אין מושיבים בסנהדרין אלא וכו' ,בעלי זקנה .כתב בחדושי רבינו

י(גמ',מרישירחאדניסןוכו' .כתבהמשנהלמלך )פ"זמכליהמקדשה"ט(,

יונה )בסנהדרין יז ,(.דלאו זקנים ממש קאמר ,דהא קתני )שם לו (:שאין

דברייתאזופליגאאהא דאמרינןבמסכתסופרים)פכ"אה"א(,דאיןמספידין

מושיבין זקן בסנהדרין .אלא אתא לאפוקי בחורים ,כיון דעדיין לא ידעו

בחודש ניסן .והביאור הגר"א )או"ח תכט סק"ג( כתב ,דהא דקתני במסכת

בצערגידולבנים.

סופריםהוירקמנהג,אבלמדינאדגמ'מותר.

ג(גמ',בעליכשפים .פירשרש"יד"הבעליכשפים,שאםיהאהנידוןמכשף

יא(גמ' ,ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם שוטים מנין לכם .כתב

והאורלאישלוטבו,יעשוהןמכשפותוימיתוהובכלמיתהשיוכלו.והשיטה

המהרש"א ,דאף דסברי דשבת היינו שבת בראשית דלא האמינו בקבלתם

מקובצת)אותי(הוסיף,דהיינודאמרינןבסנהדרין)מה,(:שאםאיאתהיכול

וראייתם,מכלמקוםאמרלהםמניןלכםדשבתהיינושבתבראשית,דלמא

להמיתו במיתה הכתובה בו ,ממיתו בכל מיתה שהיא .אמנם שיטת תוס'

היינויוםטובדהוזכרלעילמינה,דהאמצינויוםטובדאקרישבתוןכדכתיב

במכות)ב(.ד"ה כלבשםר'יוסף ,דרקבנסקליןורוצחועירהנדחת,אפשר

גביראשהשנהויוםהכיפורים.

להורגםבכלמיתה שהיא,אבלבשארחייבימיתותאפשרלהורגםרקבד'

יב(]גמ',ואמרמשהרבינווכו',עמדותקנהאחרשבתוכו'.פירשותוס'ד"ה

מיתותביתדין.ועייןבאותהבאה.

עמד,דרצהלומר,דהקדושברוךהוא הסכיםעלידו.וצריךביאור,דאםכן

ד(רש"יד"הבעליכשפים ,שאםיהאוכו'יעשוהן מכשפות וימיתוהובכל

למהאמרדמשהרבינואוהבישראלוכו',ולאאמרכןעלהקדושברוךהוא,

מיתהשיוכלו.רש"יבסנהדרין )יז(.ד"ה ובעליכשפים פירש,דצריכיןלהיות

ולכאורהישלומרשהיהחלקמטיפשותו.ואוליישלומר,דאיהונמילאסבר

בעלי כשפים כדי להמית מכשפים .וכתב שם היעב"ץ ,דאין כוונת רש"י

שהקדושברוךהוא יקבעהמועדלפיטעםשלעינוגבעלמא,אבלעלמשה

להמיתםעלידיכשפים,דהעושהכשפיםברמיתההוא,אלאדצריכיןלידע

רבינושהואילודאשה,היהנראהלההואזקןששייךשירצהלקבועעלפי

איךלבטלהכישוףויוכלולהרגו.

הנאתישראל,ואחרשמשהרצהכך,הסכיםלוהקדושברוךהוא).א.ג.[(.

ה(גמ',שלאתהאסנהדריןשומעתמפיהתורגמן.פירשרש"יד"ההתורגמן,



שלא יחליף טענותיו ויחייבוהו .ובסנהדרין )יז (.ד"ה מפי פירש ,דמפי

דףסהע"ב

התורגמןהוהליהעדמפיעד.

יג(תוס' ד"ה כתוב ,וא"ת והלא אין סופרין אלא מ"ט .כתב השפת אמת,

ו(תוס' ד"הויודעים,בתוה"ד ,אינמיהתםלדיניממונותוהכאלדינינפשות

דתוס'הקשודוקאכאן,דאיקרהקושיאהיהאפשרלתרץ,דקידושהיוםדחג

וכו' .הקשה הלחם משנה )פ"א מסנהדרין ה"ה( ,איך אפשר לומר כן ,דהא

השבועות הוי כמו ספירה ,במה שאומרים "חג השבועות הזה" בתפלה

ה

מסכת מנחות דף סה – דף סו
ט' אייר – י אייר התשע"א
וקידוש .והוא מאי דילפינן מקרא ד"חמישים יום" ,אלא דאם כן מה ראיה

של(,דצוויהספירההכתובבזבוזבה,אינואלאהשגחהבימים.

מייתי רבן יוחנן בן זכאי ,הא צריך קרא ,אלא ודאי דמצות ספירה הוא רק



מ"טיום,והקשוהתוספותשפיר.

דףסוע"א

יד(בא"ד,אינמיי"לחמשיםיוםתספרואוהקרבתםוכו'.הקשוהשפתאמת

א(גמ' ,מיום הביאכם תספרו יכול יקצור ויביא ואימתי שירצה יספור וכו'.

ובהגהות רא"מ הורוויץ ,דאם חמשים יום לא קאי אספירה מאי השיב רבן

פירשרש"יד"המיוםהביאכם,דמיוםהביאכם הוכשרה ספירה אםבוביום

יוחנן בן זכאי .וכתב השפת אמת דמכל מקום פשטא דקרא משמע גם על

אםלמחר.וכתבהקרןאורה ,דלכאורהלפיזה,האדאמרינןלהלן"ואימתי

הספירה,למילףדפעמיםאינםשבועותשלמיםאלאמ"טיום.

שירצה יביא" נמי הכי מפרש ,דאם ירצה יביא למחר וכדמשמע נמי מתוס'

טו(בא"ד ,שם .הרא"ש )בפסחים פ"י סימן מ( כתב ,דאין צריכין לדחוקות

ד"ה ואימתי .והקשה הא כתיב "ממחרת השבת יניפנו הכהן" ,ועוד ,איך

הללו .אלא דכיון דכתיב בהדיא שבעה שבועות תספר לך אין לספור יותר

אמרינןדאימתישירצהיספורהא התורהאמרה"תספרוחמשיםיום".ועיין

משבעהשבועות,והא דכתיבתספרוחמשיםיום,כןדרך המקראדכשמגיע

בדבריו.ובאותהבאה.

המניןלסכוםעשיריתפחותאחת,מונהאותובחשבוןעשירית ואינומשגיח

ב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,והשפת אמת כתב ,דלולי פירוש רש"י,

בחסרוןהאחד,עייןשם.

נראה דדברי הברייתא לא אזלי לבאר הקרא ד"מיום הביאכם" ,אלא אילו

טז(תוס'ד"המה חדש,בתוה"ד,אבלישלהביא ראיהמהא דאמרינןעולת

לאכתיב"מיוםהביאכם")וכךשכיחבתורתכהניםכשבאלבארמדוענצרך

חודשוכו'.הקשהבהגהותהיעב"ץ ,האהתםלאאמרולצדוקים,אבלהכא

לכל הפסוקים( .והתנא מסדר הברייתא אהאי קרא כיון ד"מהחל חרמש"

דלצדוקים השיבו ,מה תשובה היא הא מכחשי בתורה שבעל פה .וכתב,

אינו בס' ויקרא .ועיקר כוונת הברייתא ,דספירה מוכרחת להיות משעת

דהכאנמיכלהניתנאילאבהדיצדוקיםמשתעי.

קצירה ,כדאיתאבקראד"החלחרמש".אבלאכתילאהויידעינןאימתזמן

יז(גמ' ,אף כאן רגל ותחילת רגל .ביארו התוס' ד"ה מה להלן ,דלדבריהם

ההבאה ,לכך כתיב "מיום הביאכם" .ואכתי בעינן לקרא ד"מהחל חרמש"

זימנין דהוי אחר הרגל ,כגון דחל יום טוב באחד בשבת .וכן הא דאמר

למילף דקצירת העומר בט"ז ולא קודם יום טוב .ובסוף דבריו כתב דנראה

"ותחילתהרגל"פירש רש"יד"ה אףיום,דלדבריהםזימניןדהויבסוףהרגל,

שכן פירש הר"ש משאנץ )על התורת כהנים( עיין שם .אמנם כתב ,דלהאי

כגוןשחלפסחבשניבשבת.וכתב הרש"ש,דהאדלאסגילמימרמהלהלן

פירושאיקשהמהדמסיים"יכולכו'ואימתשירצהיביא"האכתיב"ממחרת

רגלאףכאןרגלוכדפירשוהתוס',משוםדאכתייכוליןלומרדאםחלפסח

השבתיניפנו" .והוסיףבהגההעלהשפתאמת,דלפירושרש"י ,הכאנמייש

באחד בשבת שיהא יום הנף בו ביום כיון שהוא בתוך הפסח] ,אף דבאמת

לבארדממחרתהשבתואילךהוכשרלהנפתהעומר.

לאסביראלהוכן[,ולהכיהוסיפואףהאדבעינןתחילתהרגל.

ג(גמ',אימדרבייוחנןבןזכאידלמאכדאבייוכו'.כתבהשפתאמת,דודאי

יח(גמ' ,וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד .פירש רש"י ד"ה לכל

רבייוחנןבןזכאימודהלדרשאדאביי,ואפילוהכימוכיח,דמדמצוהלמימני

אחד ,שכל אחד חייב לספור .והקשה בחידושי הרשב"א ,היכי משמע לכל

שבועי,מוכחדלאכבייתוסים,דלדידהוכיוןדלעולםמתחיליןביוםא',מה

אחד ,אדרבא ו"ספרתם לכם" לשון רבים משמע דלרבים מזהיר הכתוב,

תועלתלומרשהםב'שבתותאוג'האודאידז'ימים הוישבוע ,אלאודאי

דהיינולציבוראולביתדין,ולאלכליחיד.וכתב,דהראיהמייתוראד"לכם",

דהתורהעשתהכאןמימיהספירהז'שבתות,אףדמתחיליןביוםב'אוג'.

אומהאדגבייובלכתיב"וספרתלך"לשוןיחיד,והכאכתיב"וספרתםלכם"

ואפילו הכי אמר רבא דאינה ראיה מוכרחת] .ולכאורה יש לומר ,דאף רבן

מכללדלכםדהיינוכלחדוחדקאמר.

יוחנןבןזכאילאאמרכןאלאלדחותםאבלבאמתסמךעלהקבלה[.

יט(תוס'ד"הוספרתם,בסוה"ד,וגביזבהדכתיבוספרה לאשייךבהברכה

ד(גמ' ,ר' יוסי נמי חזי ליה פירכא .כתב השיטה מקובצת )אות טז( ,דהיינו

כיוןשסותרתדאיחזיאאפילובשביעיסתרה.כתבהשל"ה )שערהאותיות

האי פירכא דילמא ביום טוב אחרון קאי .והחשק שלמה כתב ,דאפשר

אותק(,דמוכחמדבריהם,דזבהבימיספירתשבעהנקייםצריכהלמנותכל

דהפירכא היא ,דלא בא הכתוב לסתום אלא לפרש ,ואם הכוונה לשאר

יום,אלא דאסורלהלברךשמאתסתורוהויברכהלבטלה.וכןביארבדברי

שבתות השנה ,הא אינך יודע איזו שבת ,ועל כרחך כוונת התורה לשבת

התוס' כתובות )עב (.ד"ה וספרה דכתבו ,דמשום הכי אין לה למנות ,היינו

שבתוךהפסח.והשפתאמתכתב,דאפשרדהפירכא,דכיוןדכתיבוקצרתם

בברכה או דצריך לומראין לה לברך .וכן מבואר בדעתזקנים )במדבר כה,

את קצירה ,אם כן החיוב הוא בתחילת הקציר ,דהיינו בפסח שהוא זמן

ח(.וכןכתבהאגודה)הכאסימןלב(,דאינהמברכתדילמאתסתורספירתה,

קצירתשעורים.

אבל מכל מקום צריכה לספור בפה .אבל בשו"ת הרדב"ז )ח"ד ,כז( כתב,

ה(גמ' ,אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי .כתב הרמב"ם

דאיכאלמימרדמהאיטעמאגופיה ,אינהצריכהלהוציאהמספרבשפתיה.

)ספרהמצוותמצוהקסא(,דתרווייהוחדאמצוההיא,ולהכימוניןהשבועות

וכן כתב בחידושי אנשי שם )על המרדכי שבועות אות ד( בשם המהר"ם

בכל לילה ,דאילו הוי מצות ספירת השבועות ,מצוה בפני עצמה ,לא היו

בשם הראבי"ה ,עיין שם .והנודע ביהודה )תנינא יור"ד סימן קכג( כתב,

מוניןאותןאלאבתשלוםכלשבוע.ולהכינמיליכאאלא חדאברכה.אבל

דכוונת תוס' ,דבזבה כיון דאם תראה תסתור ואין הזמן עובר ממילא,אלא

רבינו ירוחם )נתיב ה' ח"ב( כתב ,דתרי מצוות נינהו ,ובזמן המקדש היו

שצריכה להשגיח על כך ,אין כוונת התורה על "עצם הספירה" ,אלא על

מברכיןתרי ברכות .והא דעתה אין מברכינןאלאברכהאחת,כיוןדספירת

השגחהשיהיונקיים.מהשאיןכןבעומרויובלדתמידהזמןנמשךכסדר,לא

הימים לא נאמרה אצל הבאת העומר ועל כן הויא מדאורייתא אף בזמן

בעי קראלמכתבוספרתאלאלמצותספירה.וכןכתבבספרהחינוך )מצוה

הזה,אבלספירתהשבועותנאמרהאצלהבאתהעומר,ובזמןהזהאינואלא

ו

מסכת מנחות דף סו
י אייר התשע"א
זכר למקדש ולא מברכינן אזכר למקדש ,מידי דהוי אכריכה בליל פסח

יג(מתני',וחכ"א בקניםובקולחותחובטיןאותוכדישלאיתמעך .כתב רש"י

ואערבהדשביעישלסוכות.

ד"ה וחכמים ,דחבטינן בקנים וקולחות ,כיון דחובטין אותו בתחילה בעודה

ו(גמ' ,אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא .שיטת הר"ן

רכהובעינןשלאיתמעך,וכתבהקרןאורה,דאםכןלרבימאירחובטיןאותו

)פסחים כח .מדפי הרי"ף( וכן מבואר בתוס' ד"ה זכר ,דכולי עלמא סבירא

במקל,כיוןדלאיתמעךדהאכברנתייבש .וכןכתב בחידושיהגרי"ז וביאר,

להו כן,דבזמןהזההוימדרבנן.אבלבשיטתהרמב"ם )פ"זמתמידיןומוספין

דלרבנןאם יתמעךהוהחסרון"אביב" דאמרינןבגמ' דבעינןלקלות "אביב"

הכ"ד( כתב הר"ן ,דרבנן דבי רב אשי פליגי אאמימר וסבירא להו דהוי מן

ולא"גרש" ,ואםיתמעךחסר"אביב" דאינםשלמים,אבללרבימאיר שהיה

התורה.

קלויקודםדישה ,מה איכפתלןשיתמעךקצת .אמנםהביא שרבינוגרשום,

ז(גמ'שם .כתבבחידושיהגרי"ז דנראהשהתקנהלאהיתהשתהיהמצוות

ביארשהטעםשחובטיןבקולחותכדישיהאנוחלהשירקליפתו,וטעמושייך

ספירה בזמן הזה כמושהיההחיוב מדאורייתא בזמן המקדש ,דאם כן יומי

נמי לרבי מאיר ]אם לא דנימא דכיון דנעשה קלוי שוב לא יתמעך כיון

ושבועי נמי בעי למימני ,דהא מנינא דשבועי נמי בעי זכר ,אלא שנתקנה

שנתחזקעלידיהאש[.

תקנה דרבנן מיוחדת זכר למקדש ,והלכך תקנו למימני יומי ולא שבועי.

יד(]רש"י ד"ה זה אביב ,כלומר ראשית קציר .צריך ביאור ,איך משמע

]ולכאורהנראהדהוויכמוכלהתקנותשנתקנוזכרלמקדש,ולאזכרלעצם

מאביב ראשית קציר ,ולקמן )עא (.ד"ה דלמא פירש רש"י ,דאביב היינו

מצוותהספירהוכמשמעותדבריהב"ח)אורחחייםתע"הז'(לעניןכורך[.

מבושלכלצרכו.ועוד,דראשיתקצירנפקאמדכתיב)ויקראכג,י("ראשית

ח(תוס'ד"הזכרלמקדש,בתוה"ד ,ועודאומרדאפילוביוםסמוךלחשיכה

קצירכם") .א.ג (.אמנם מצינו שרש"י פירש כן בפירוש התורה שמות )פכ"ג

עדיף משום תמימות ואין נראה .בצאן קדשים מבואר ,דכוונתם מיד אחר

טו( שכתב ,חדש האביב שהתבואה מתמלאת בו באביה .אביב לשון אב

שקיעת החמה ועל זה כתבו דאין נראה ,וביאר הצאן קדשים ,דאין נראה

בכורוראשוןלבשלפירות.וכןפירשבאבןעזרא)שמותפי"גד'(וזהוהאביב

דיכניס עצמו בספק לכתחילה] .ולכאורה צריך עיון ,דמהא שכתבו התוס'

שעורה .ופירוש "אביב" כמו בכור ,כי הוא מגזרת "אב" שהוא כמו ראשון

באופןהראשוןב"ספקחשיכה"דהיינולאחרהשקיעה,לכאורהמוכחדמה

לאשרהוליד.והרשב"ם)שם(פירש ,האביב,ביכורובישולתבואה,כמועודנו

שכתבו הכא "אפילו ביום וכו'" כוונתם אפילו קודם השקיעה ,ואפילו הכי

באבו לא יקטף .אמנם בויקרא )פ"ב יד( פירש רש"י מנחת בכורים ,במנחת

יכוללספורכיוןדהויאחרפלגהמנחה[.

העומר וכו' שהיא באה אביב בשעת בישול התבואה .ולכאורה יש לבאר

ט(בא"ד,והיכאדשכחלספורבלילהפסקבה"גשסופרביום.תוס'במגילה

שאביבהואביכורהתבואהאבלאבלבאופןשנתבשלכלצרכו[.

)כ(:ד"ה כלהלילהכתבובשמו,דיספורבלא ברכה.אבלהר"ן)שםז.מדפי



הרי"ף(כתבבדעתהבה"ג,דיספורבברכה.וכתבהרש"ש)שם(דכןמשמעות

דףסוע"ב

תוס'דידן.

טו(רש"יד"הונתחטא,נטיילכמו)תעניתיט(.בןהמתחטאלפניאביו.אמנם

י(בא"ד,וכןהיהנראהמתוךסתםמתניתיןבסוףפירקיןדתנןמצותובלילה

רש"י בבכורות )נז (:ד"ה והכתיב פירש ,דמתחטא דהתם לשון ירידה .וכן

לקצורואםנקצרביוםכשר.הקשוהקרןאורהובחידושי הגרי"ז,מההראיה

פירשנתחטאדלהלן.ורש"יבתענית)כג(.ד"המתחטאכתב,לשוןחטא.

מקצירה ,הא צריך לקצור ביום בשביל להביא קרבן ,אף דביטל מצוות

טז(תוס' ד"ה אומר ,ה"מ למיפרך היכי אתי משאינו מעושר הא בעינן

הקצירה בלילה .וכבר עמדו בזה הריטב"א )במגילה כא (.והשבלי הלקט

ממשקהישראלוכו'.הקרןאורהתירץ,דמהשחייברביעקיבאמירוחהקדש

)הלכותספירתהעומר(.ובראבי"ה)סימןתקכו(ואורזרוע)הלכותחדשסימן

היינו דוקא לאחר שפדאו ,אבל ברשות הקדש פטור ,ולהכי העומר הוי

שכט( כתבו ,דהא דאם שכח לספור בלילה סופר ביום ,הוי כדין תשלומין

משקהישראל.והטהרתהקודש,רצהלתרץ,דהכאהאמכניסולעזרהבמוץ

דתפילה.

שלה,ובכהאיגוונאליכאראייתפניהביתכדלקמן)סז,(:ואינוחייבבמעשר.

יא(בסוה"ד,עודפסקבהלכותגדולותשאםהפסיקיוםאחדולאספרשוב

ודחה ,דהא קתני במתניתין דרבי עקיבא מחייב במעשרות .והשפת אמת

אינו סופר משום דבעיא תמימות ותימה גדולה הוא ולא יתכן .וכן כתב

כתב,דיש לומר,דכיוןדבלאוהכי אסור להדיוטמשוםחדשוהתירןהכתוב

הרא"ש)פסחים פ"יסימןמא(,דאיןנראהלר"י,דכללילהולילהמצוהבפני

להקרבה ,אם כן אפילו יש עליו גם איסור אחר ,ליתא לדינא דממשקה

עצמה היא .וכתב הביאור הלכה )סימן תפט סעיף ח' ד"ה סופר( בשם

ישראל.

הפוסקים,דסביראלהודהאדבעינןתמימותהיינואכליומאשיתחיללספור

יז(גמ' ,שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן .הקשה העולת שלמה ,דלמאן

מבערב ,אבל לא לענין שכל הימים יעכבו זה את זה .ובשם הרי"ץ גיאות

דאמר אין ברירה ,כיון דבשעת הקניה לא ידע איזה עשרון מהג' סאין יהא

בשם רב האי גאון כתב ,דמקיים תמימות בשבועי ,עיין עוד שם .ובחידושי

לעומר,לאנתקדש.ותירץדתוס'בסוטה )יח(.ד"החזר הוכיחו ,דרביעקיבא

הגרי"ז כתב בדעת הבה"ג ,דאף דילפינן מתמימות דהכל מצוה אחת היא,

סבירא ליה דיש ברירה .ועיין אות הבאה] .ולכאורה יש לומר בפשיטות,

מכלמקוםמברכיןבכליום.

דכוונת הגמ' ,דקונים במעות רק מה שיצטרכו לבסוף ,ועליו יחול הקנין

יב(מתני',הביאוהולעזרהוכו' .בחידושיהגרי"ז הקשה,מדועבעינןלעשות

באותהשעה,דהאלאבעישיחולבשעתנתינתהכסף,דהריסגישיהיהביד

זאת דוקא בעזרה .והקרית ספר )פ"ז מתמידין ומוספין( כתב ,דילפינן לה

המקנהכפיקדוןויוחלטבשעתהצורך,ולאתליבברירה[.

מדכתיב "והבאתם את עומר ראשית קצירכם" דמשמע דלאחר קצירה

יח(תוס' ד"ה שלא נתנו ,והא דקתני והשאר נפדה וכו' .השפת אמת תירץ,

יביאוהולעזרה.

דכיון דקיימא לן דבדאורייתא אין ברירה ,להכי לקולא לא סמכינן על זה,

ז

מסכת מנחות דף סו – דף סז
י' אייר – יא אייר התשע"א
וצריך פדיון] .ולכאורה צריך ביאור ,דאי אין ברירה ,אם כן לא נתקדש

ומטעמאדרש"יד"הואין,דאיןלוהיתרבלאפדיון.

העומר ,אלא בהכרח צריך לומר כמו שכתבנו באות הקודמת ,דליכא הכא

ב(גמ' ,אבל רבי מאיר ורבי יהודה גמרי ראשית ראשית מהתם .הקשה

חסרוןברירה).ש.א.[(.

השפתאמת,אםכןלמהליעריסותיכםלמעטהקדש,נמעטלהמהאיגזירה

יט(גמ' ,מירוח העובד כוכבים וכו' .שיטת חידושי הרמב"ן )קדושין מא,(:

שוה.וכתב,דלפימהשכתבותוס'בקדושין)ג(.ד"הוהאשה ,דמיעוטקנינים

הרשב"א והריטב"א )שם( ,דישראל הממרח פירות נכרי ,מחשבא מירוח

לא גמרינן בגזירה שוה ,אתי שפיר .אמנם נסתפק אי דברי התוס' שם הוי

ישראל לחייבם בתרומות ומעשרות ,דאזלינן בתר הממרח ולא בתר בעל

כללאבכלמקום,דהאמצינוכמהפעמיםגזירהשוהלמעט.

הפירות .והמאירי )שם לו (.כתב ,דהוא הדין אם מירח הגוי פירות ישראל

ג(גמ' ,שם .כתב בחידושי הגרי"ז ,דמדילפי מהדדי משמע דדין גלגול ודין

הוי מירוח עכו"ם .וכן מבואר בשיטה מקובצת )לקמן סז .אות א'( .אמנם

מירוחעובדכוכביםתרווייהודיןאחדהם,והקשהלשיטות]שהבאובדףסו:

ברש"יבגיטין )מז(.ד"הדיגונך מבואר,דלאהוימירוח עכו"ם,אלאאםכן

אות יח[ דבמירוח הפטור הוא משום מעשה המירוח של הגוי ,הא בגלגול

הויברשותהנכרי.וכןנראהמרש"ילקמן )סז (.ד"הגזירה ]ומשמעותדבריו

הפטורהואמשעתחובתחלה,ואםכןלאדמולהדדי.

דבעיתרווייהוליפטור[.ומיושבקושייתהשיטהמקובצתשם)אותטו(.וכן

ד(תוס'ד"החד,בתוה"ד ,ומיהוקצתקשהדהתםמסיקמשוםדכתיבתרי

משמעברבינוגרשום הכא .וכתב השיטהמקובצת )לקמןסז.אות א(,דלגבי

זימני עריסותיכם .תוס' בסוכה )לה (:ד"ה דכתיב כתבו ,דהתם הוי דיחוי

חלה,כדילהפטרודאיבעישהגוייהיההבעלים,ד"עריסותיכם"כתיבולהכי

בעלמא.

תליבבעלותהעיסה,מהשאיןכןלגבימירוחליפטרממעשר,כתיב"דיגונך"

ה(בא"ד ,וכןבפרקשניבבכורותלגביאונאהבעיתריעמיתךוכו'.בשיטה

ולאדיגוןעובדכוכבים.וכןמבוארבאורזרוע)הלכותחלהסימןרלה(.

מקובצת )החדש( כתב בשם תוס' חיצוניות ,דגבי אונאה צריך תרי קראי,

כ(רש"יד"הומשל,בתוה"ד ,דקסבראיןקנייןלעובדכוכביםוכו'.תוס'ד"ה

משום דאונאה הוי כמו גזל] .וכן הוכיח מבבא מציעא )סא (.ועיין גם טור

מירוח הוכיחומעבודהזרה )כא,(.דרבימאירסבר ישקנין,מדאמרינןדאין

)חו"מרכ,א(,דבאונאהאיכאלאודגזל.וכןכתב הפנייהושע)בבאמציעא

משכירין לעכו"ם בתים ואין צריך לומר שדות דמפקע להו נמי ממעשר,

נו ,(.דבאונאה איכא חיוב השבה מוהשיב את הגזילה[ ומשום הכי הוה

והשיטה מקובצת )אות כא( בשם השר מקוצי דחה ראייתם ,דמצינו למימר

אמינאדרקבעכו"םדאיןבואיסורגזילהאיןלואונאהמה שאין כןהקדש,

דהכי קאמר ,דמפקע להו ממעשר משום דאף דהעובד כוכבים חייב ,לא

ולהכיאיצטריךתריקראי.וכןתירץתוס'הרשב"אבפסחים)ה(.ותוס'שאנץ

ישמעלנולהפרישתרומה.וכןכתבוהתוס'בעבודהזרה)שם(ד"ההאבשם

בבכורות)יג.(.

יש מפרשים לדחות ראייתם ,דמכל מקום חשובה הפקעה מה שהיא עתה

ו(בא"ד ,ובפ"ק דפסחים ממעטינן מחד לך של אחרים ושל גבוה .השאגת

ביד עכו"ם ,לפי שאין מקיימים באותה שדה מצוה התלויה בה] .ולכאורה

אריה )סימן פג( תירץ ,דגבי בל יראה איןהפטור משום דהוי שלעכו"ם או

צריך ביאור ,דאף אי אין קנין לעכו"ם מכל מקום איהו גופיה יכול לאכול

הקדש ,דגם בשל ישראל חבירו אינו עובר ,ועיקר הפטור הוא משום דאינו

טבלים).ש.א.[(.

שלו .אמנם דעת הגר"א )או"ח תמג ,יא( ,דגם בחמץ של חבירו עובר בבל

כא(]גמ' ,רבי יוסי ור"ש אומרים וכו' ,ומשל עובדי כוכבים על של כותיים

יראה.וכןהוכיחמרש"יפסחים )ה(:ד"ה לפישנאמר,דהוימיעוטרקבחמץ

וכו' .מבואר הכא דמדרבנן חייב במעשרות ,דאי לאו הכי למה תורמין על

שלנכרי.

שלעובדיכוכבים.ועייןעודמהשכתבנולקמן)סז(.אותט[.

ז(תוס'ד"העובדכוכבים,בתוה"ד ,אלאודאיבפטרחמורגופיהמייריוכו'.

כב(תוס' ד"ה מירוח ,תימה דלמא ביש קנין ואין קנין פליגי .כתבו השפת

כתב השיטה מקובצת )אות יט( בשם תוס' חיצוניות ,דאף דלהאי פירושא

אמתוחידושיהגרי"ז,דלסובריםדהיכאדגדלההתבואהברשותעכו"םפטור

קצתקשהלישנאדהפריש.מכלמקוםישלומר,דהפרישהיינושנתנולכהן,

ממעשרותאפילומדרבנן),הובאלקמןסז.אותיב(אתישפיר,דהכאמדרבנן

והכהן חייב לפדות .והקרן אורה כתב ,דלשון "הפרשה" לאו דוקא ,אלא

חייבבמעשרותכמבוארבאותהקודמת.

קמשמע לן דאפילו רצה להחמיר על עצמו לנהוג קדושה בפטר חמור,

כג(תוס'ד"ה רבייוסי,בתוה"ד ,והאדמשמע בפ"קבחוליןוכו'.תוס'בגיטין

מודיעיןלושהואפטור.

)כה (.ד"ה הלוקח תירצו ,דאף דגירי אריות הן ,מכל מקום כיון דפורשין

ח(רש"יד"הגזירה,בתוה"ד,ואישריתללוקחמןהעובדכוכביםשלאיעשר

מעבודהזרהיותרמשארגוים,לאגזרועליינם.

דמירוח עובד כוכבים פוטר אתי למימר נמי לוקח מחמר ישראל פוטר.

כד(בא"ד ,ואפילו למאן דבעי למימר מעיקרא בן יום אחד חשיבי שתי

בתשובות רבי בצלאל אשכנזי )סימן א'( ביאר דברי רש"י ,דחמרים אלו

גזירותוכו'.ביארהעולתשלמה,דהיינודאיכאמאןדאמרבעבודהזרה)לו,(:

לוקחין מעכו"ם וישראל ,ואי שרית ללוקח מן העכו"ם שלא יעשר דמירוחו

דתינוקבןיוםאחדמטמאבזיבהוהואהדיןתינוקת,אפילוהכיחשיבשתי

פוטר ,אתו למימר דלוקח מחמר ישראל נמי פטור מפני דסתמו לוקח מן

גזירות.

העכו"ם .ובאמת לוקח הוא נמי מישראל .והטהרת הקודש הקשה להאי



פירושא ,דאם כן הא דמקשינן "אי הכי אפילו חלה נמי" ,היינו נמי מהאי

דףסזע"א

טעמא ,ואם כן מאי משני ד"אפשר דאפי לה פחות מחמשת רבעים קמח

א(גמ' ,חד עריסותיכם כדי עיסתכם וחד עריסותיכם ולא עיסת עובדי

ועוד" ,הא לא חיישינן להערמה אלא שיטעה .ורבינו גרשום פירש ,דיאמר

כוכבים .גירסא זו הובא בתוס' ד"ה חד בסוה"ד ,והקשה השפת אמת ,איך

דזבן מעובד כוכבים ולא שיטעה .ובתשובות רבי בצלאל אשכנזי )סימן א(

ממעטינן מחד קרא הקדש ועכו"ם ,הא גבי מירוח ממעטינן הקדש טפי,

הקשהלפירושו,דלאמצינוכעיןגזירהזו,דאטוברשעיעסקינן.

ח

מסכת מנחות דף סז
יא אייר התשע"א
ט(תוס' ד"ה גזירה ,בתוה"ד ,ואית לרב פפא ולרבינא דלא משמע להו

אבלאותהתבואהשאיאפשרשתיקבעלמעשר,ליכאגזלכהן.

דמיחייב מדרבנן וכו' .הקשה הקרן אורה ,היכי מצי למימר דפטור אפילו

טז(בא"ד ,אבל היכא שהכניסה במוץ שלה ומירחה בבית שוב אינו יכול

מדרבנן,הא קתניבדברירבייוסיורבישמעוןדתורמיןמשלעובדיכוכבים

לבוא לידי חיוב .כתב הרש"ש )יומא י ,(:דמבואר מדבריהם דאפילו אם

וכו' .וכתב השפת אמת )לעיל סו ,(:דצריכין לפרש ,דתורמין משל עכו"ם

הוציאהאחרכךוחזרוהכניסהשובלבית ,לא חשיב ראייתפניהבית .ודלא

תבואה שנמצאת אצלו וספק שמא באה לידו מיד ישראל .והוסיף דמכל

כהפני יהושע )ביצה יד (.ומנחתחינוך )שצה ,ב( דכתבו ,דאם לאחר מירוח

מקוםתורמיןממנה עלשלכותים,אףדיש לומרדחדאמהםחייבתוחדא

הכניסלביתאחר,נקבעלמעשרות.

פטורה,מכלמקוםאפשרדהויספקספיקא.

יז(בא"ד ,וקשה דבפ"ק דביצה תניא הכניס שבלין וכו' .השיטה מקובצת

י(בא"ד ,ואין לומר דה"מ כשהיה מתחילתו וכו' ,אבל באותו שהיה

)אותב'(תירץ,בשםתוס'אחרות,דהתםמודה רבינואפריםמשםדאפשר

מתחילתו של עובד כוכבים התם לא שייכא גזירה משום בעלי כיסין .כתב

דאתי לידי חיוב כיון שהיא עדיין במוץ שלה ,בגוונא שיוציאה לשדה עם

בתשובות רבי בצלאל אשכנזי )סימן א( דהדבר תלוי בשני הטעמים ברש"י

המוץוימרחנהשםויחזורויראהפניהבית,מהשאין כןהאדמירחהבבית,

ד"ה גזירה,לגזירהדבעליכיסין.דלטעמא קמאדהחשש משום דאתילמימר

שוב לא אתי לידי חיובא .וכן מבואר בתוס' רבינו פרץ )פסחים ט .(.אמנם

דלוקח מחמר ישראל פוטר ,שייכת הגזירה בכל גווני ,מה שאין כן לטעמא

בחידושי הרמב"ן )בבא מציעא פח :ועבודה זרה מא (:הביא בשםהרשב"ם,

בתראדהחששהואשיקנהלעכו"ם,אםכןהיכאשהיהמתחילתושלעכו"ם

דאפילו בכהאי גוונא התבואה פטורה] .וכן נקט השאגת אריה )סימן צז([.

איןמקוםלגזירהזו.

וכתבעליוהרמב"ןדאיןדבריומחוורים.

יא(בא"ד ,ויש לומר דהנך דהכא משמע להו מדאורייתא וכו' .כתב

יח(תוס' ד"ה כדי )בתרא( ,בתוה"ד ,ולא כמו שפירש בקונטרס דווקא טבל

בתשובות רבי בצלאל אשכנזי )סימן א( ,דאין פשט השמועה משמע כן,

טמא אבל טבל טהור מדליקין .לפנינו איתא ברש"י בשבת )כו (.ד"ה אין

מדלא אהדר להו רבא בקצרה" ,מדרבנן" ,דהא אינהו נמי סברי לגזירה

מדליקין ,דכל שכן בטהור .וכן מובא בתוס' )שם( ד"ה אין ובתוס' ביבמות

דבעליכיסין.וכתבדכןמשמעמלשוןרש"יד"המדרבנן.

)סו (:ד"ה לא .ועיין גם שאגת אריה החדשות )סימן יב( ומנחת חינוך )רפד,

יב(בא"ד,לאומילתאהיאוכו'.אמנםתוס' לעיל )לא(.ד"הקסבר,נסתפקו

ב(.

בזה ,וכתבו דאפשר דבכהאי גוונא ,ליכא לגזירה דבעלי כיסין .וכן כתב

יט(גמ' ,אי נמי דעייל לה דרך גגות ודרך קרפיפות .כתב האפיקי ים )ח"ב,

הסמ"ג )עשין לג( בשם הר"ש ,דגזירת בעלי כיסין הוי דוקא דלוקח תבואה

כח( ,דלשיטת רבינו אפרים בתוס' ד"ה כדי )קמא( ,דהוכיח דדינא דר'

מעכו"ם שלקח מישראל .ועיין בשו"ת ר' בצלאל אשכנזי )סימן א( שכתב

אושעיאמהניאפילולאכילתקבע ,משוםדאינויכוללבואלידיחיוב ,מהא

שתיגירסאותבדעתהר"שבזה.

דאי לאו הכי לא שייך למיפרך דאפשר דעביד לה כר' אושעיא ,אותה

יג(בא"ד ,לאו מילתא היא דאפילו בגר מסקינן הך גזירה דלא מיפטר וכו'.

הוכחה תהיה גם במכניס דרך גגות וקרפיפות ,דאי לאו הכי היאך אמרינן

ביארהשפתאמת,דכוונתםלברייתאדלעיל,דפירששםרש"יד"השהפריש

אפשר דמעייל לה דרך גגות וקרפיפות .ואף דבסברא היה אפשר לחלק,

וד"הוחלה,שההפרשההיתהכשנתגייר.

דהתם דראו פני הבית בעודם אינם ממורחים ,לא חל החיוב בשעה שהיה



צריךלחול,וממילאלאחלאףאחרכך,מה שאיןכןהכאלאמקריראיית

דףסזע"ב

פני הבית כלל כמבואר בבבא מציעא )פח ,(.והוי כעודן בשדה ולא הוכנסו

יד(רש"יד"הבמוץשלה,כעיןמאכלבהמהומאכלבהמהפטורמןהמעשר

לביתכלל.

ל"אבמוץשלהשלאיראהפניהבית.האפיקיים)ח"ב,כט(ביאר תרילישני

כ(מתני' ,נתן עליו שמנו ולבונתו .כתבו רש"י ד"ה בא לו ותוס' ד"ה יצק,

דרש"י ,דבפירוש קמא רצה לומר ,כמו שכתב בפסחים )ט (.ד"ה ואי בעית

דנותןתחילהשמןולבונהולאחר מיכן אתהסולת.וכתבו התוספותחדשים,

ובנדה )טו (:ד"ה איבעית ,דלא חל שם טבל בראיית פני הבית רק לאחר

דנראה דטעות סופר הוא ,דאם כן יתערב הלבונה בסולת ויפסול הקמיצה.

מירוח וגמר מלאכה ,וכיון דראה פני הבית בפטור ,תו לא מיחייבא לחול

והא דתנן במתניתין "שמנו ולבונתו" לא דק בסדר] .דהיינו דהיינו דאתי

עליה שם טבל לעולם .ולהאי פירושא ,כשהוא במוץ נמי מיקרי ראיית פני

למימר מה יש במנחה ולא סדר עשייתה[ וכן כתב הקרן אורה ,וכן הביא

הבית ואפילו הכי פטור .ובפירוש שני רצה לומר ,כמו שביאר בשיטה

מלשוןהרמב"ם)פ"זמתמידיןומוספיןהי"ב( שכתב,ולוקחיןזההעשרוןשל

מקובצת בבבא מציעא )פח (:בשם תלמיד הרי"ף ,דהיכא דהוי בתוך המוץ

סולתהשעוריםובולליןאותובלוגשמןבששהעשרבניסןונותניןעליוקומץ

ליכא ראיית פני הבית .וכתב האפיקי ים ,דלהאי פירושא היכא שהכניס

לבונהכשארהמנחות.

תבואה אחר שדש וזרה אותה ,ואינה במוץ שלה ,אלא שלא נמרחה עדיין

כא(מתני' ,שם .כתב הרמב"ם בפירוש המשניות )פ"י מ"ד( ,דאין זה אלא

ולא נגמרמלאכתה,מיחייבבגמרמלאכה ,דהויראייתפניהבית ,מהשאין

ביום ,בששה עשר בניסן .וכתב בחידושי הגרי"ז ,דלכאורה רצה לומר דאי

כןלפירושקמא.

יעשה קודם לכן יפסל בלינה ,ולא משום דבעי מעשה היציקה ביום ט"ז

טו(תוס'ד"ה כדישתהא)קמא(,בתוה"ד ,היינוהיכאדיכוללבואלידיחיוב

דוקא ,דהא דוקא ההקרבה בעינן ביום ט"ז ,אבל למעשיה לא בעינן ביום

כשיראה פני הבית אבל היכא וכו' ,אינו יכול לבוא לידי חיוב .ובחידושי

דוקא.אמנםכתב,דמלשוןהרמב"םמשמע,דהוימדיןיוםט"ז,וצריךעיון.

רבינו דוד )פסחים ט (.הוסיף לבאר ,דהא דמתחילה אסורה באכילת קבע,

כב(תוס'ד"היצקובלל ,תימהדלאתנימלחוכו'.תירץהתוס' יו"ט,דהכא

היינו משום שסופה להתעשר ואסרוה חכמים באכילת קבע מפני גזל כהן,

קאיבדיניהמנחות דוקא,ומלחאינודיןדוקאבמנחות ,אלאבכלהקרבנות.

ט

מסכת מנחות דף סז – דף סח
י'א אייר – יב אייר התשע"א
אבלבחידושיהגרי"ז כתבבדעתהרמב"ם)פ"המאיסורימזבחהי"ב ובספר

הקרבת הכבש שבא עם העומר ,דהא אין הכבש מעכב את העומר .ועיין

המצוות שורש יב( ,דחוץ מהא דאיכא דין כללי בכל הקרבנות למלוח

במנחתחינוך)מצוהשב,יח(שהקשה,אמאיהשמיטהרמב"םדיןזה.

הקרבנות,איכאבמנחהדיןמיוחדבמליחהוהויחלקמהמנחהכמובלילה

ז(מתני',מפנימההרחוקיןמותריןמחצותהיוםולהלןמפנישהןיודעיןוכו'.

ויציקה.וכתב,דלפיזהשפירמקשוהתוס'.

הקשה השפת אמת ,נהי דאין בית דין מתעצלין ,מכל מקום מדוע ליכא



למיחששמאהיהאיזה פסולבעומרוכדומה.וכתבדצריךלומר,דסמכועל

דףסחע"א

הרובדמסתמאלא אירעבופסול.והמגיה )שם(הקשה,האישלומתירין,

א(גמ',מתוךשלאהתרתהלואלא עלידיקיטוףזכורהוא.פירשרש"יד"ה

ובכהאי גוונא לא אזלינן ,בתר רובא .אמנם עיין בישועות יעקב )או"ח תט(

מתוך,דהאקצירהקודםהעומראסורה.והקשההנתיבותהקודש,איךשרינן

בחידושיבנו,שביארדגביביתדיןלאשייךלהקשותכןמשוםדהוויחזקה.

עלידיקיטוף,האאףאיהויכקצירהלאחריד,הא לאמצינוהיתרדלאחר

]ולכאורה יש לומר דחזקה דבית דין שייך נמי לענין שדאגו להעמיד הדבר

יד אלא במלאכות שבת .וכתב דצריך לומר ,דהתורה אסרה קצירה דוקא,

עלחזקתושיהיההעומרנעשהבכשרות[.

וקיטוףבידיםאינוקצירה.

ח(גמ' ,רב ושמואל דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים עומר מתיר

ב(גמ',ביתהשלחיןוכו'.הקשה הרש"ש דאכתיתיקשי,היאךמותרלקצור

וכו' .כתב השאגתאריה )החדשותדיניחדשסימןו(,דלפיזהישלעייןאם

לאחר קצירת העומר ,אף קודם הבאת העומר ,כמבואר ברש"י לקמן )ע(:

לא הקריבו עומר בזמן שבית המקדש קיים מי התיר את החדש .וכתב

ד"ה בשלמא ותוס' )שם( ד"ה מאי .וכתב דאולי יש לומר ,דלא אסרינן לה,

דאפשר לומר ,דכיון דכשאין בית המקדש האיר המזרח מתיר ,וכשיש בית

לפי שאין דרך לקצור בלילה כדמשני )בפסחים נה (.לענין ניכוש] .אמנם

המקדש בעינן להקרבת העומר ,אם כן נמצא דהעומר אוסרן ,ואין כוח

לכאורה עדיין קשה ,איך מותר לקצור ביום קודם הבאת העומר שמביאין

העומר לאוסרו אלא כל זמן הקרבתו ,אבל משקיעתהחמה ואילך שוב אין

אותו קרבן מוסף היום) .א.ג (.אמנם עיין לקמן דלרבי יוחנן וריש לקיש אף

בו כח לאוסרו .עוד כתב ,דאפשר דאם לא הקרב העומר יותר למפרע

בזמןהביתהאירהמזרחמתירחדש[.

משהאירהמזרח,דכלהאיסורמשהאירהמזרחביוםהנףהואמחמתמעשה

ג(גמ' ,אבל לא גודשין .כתב השיטה מקובצת )לקמן עא .אות כא( ,דהיינו

הקרבתהעומר,וכיוןשלאהוקרב,הותרהחדשלמפרע.אמנםעייןבתפארת

משום דכמה דאפשר לשנויי משנינן .וכן כתב ר"ע מברטנורא )פ"י מ"ח(.

ישראל )אבות פ"ה מ"ה אות כא עיין שם( שנקט ,דאם לא היו מקריבין

]והיינו,דמשום שהתרנוקצירהמשום פסידא,משנינןכמהשאפשר[.אמנם

העומר נאסר החדש עד שנה הבאה .אמנם תוס' בראש השנה )יג (.ד"ה

רש"י בפסחים)נו(.ד"הוגודשיןוכןהשיטה מקובצת )לקמן אות בואות יג(,

ומהיכןכתבולהדיא,דאםלאהקריבוכלהיום,הותרהחדש.

כתבו דהיינו משום דגזרינן דלמא אתי למיכל מיניה .וכן סברי התוס' הכא

ט(רש"יד"ההאירהמזרח,הנץהחמהשלט"ז.כתבהשפתאמת,דאףדבכל

ד"ה אבל ,ומשום הכי הקשו מאי טעמא דרבי יהודה דמתיר במתניתין

מקוםעמודהשחריממאהוא,וכןתנןבמגילה)פ"ב(דכלהיוםכשרלהגשה

לעשות קמח וקלי ומאישנא מגדישה].אמנםהתוס' יו"ט )שם(הביא דברי

ולקמיצה,ומשמעמעמודהשחרככלהנידתניהתם.ועודדתנןביומא)פ"ג(

ר"ע מברטנורא דלעיל ודברי התוס' כהדדי .וצריך ביאור[ .והשאגת אריה

"ודימו שהאיר המזרח" ,ומשמעקצת דהיינו עלות השחר  ,מכלמקום כיון

)החדשות ,דיני חדש סימן ב( כתב ,דמדלא כתבו הפוסקים דאסור לקצור

דלענין חדש כתיב "עצם היום" הבין רש"י דהיינו הנץ החמה .וכן כתב

קודם העומד ,מכלל דסבירא להו דלרבי יהודה לא גזרינן כלל דילמא אתי

בחידושיהגרי"ז

למיכל,וטעמאדאין גודשין משוםמראיתהעין ,שדרך גדישהלהגדישבבת

י(גמ',האכיצדכאןבזמןשאיןביתהמקדשקיים.כתבוהתוס'בסוכה)מא(.

אחתבגורןולאבתוךהשדה,ואיכאחשדאשיאמרושקצרתבואתובאיסור,

ד"ה דאשתקד ,דאפילו לרבי יהושע דאמר שמקריבין אף על פי שאין בית,

ולאמביתהשלחין.

הני מילי כשיש מזבח בנוי אבל בלא מזבח לא .וכתב המקדש דוד )סימן

ד(גמ' ,אמר רבא דר' יהודה אדר' יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא.

סק"א(,דלפימהשכתבותוס'בזבחים)נט(.ד"העד,דמזבחשנפגםנאמררק

כתב המצפה איתן )פסחים יא ,(.דהא דלא משני דרבנן סבירא להו איפכא

לגבישחיטהוזריקה,אבללהקטיראפשרגםעלמזבחפגום,אםכןאפשר

דמחמץבדילטפימשוםדהויאיסורכרתמהשאיןכןחדשדהוילאוגרידא,

להקטירמנחתהעומרבזמןדליכאבית,והדראקושיאלדוכתה.

היינו משום דרבנן דהכא היינו רבי מאיר ,ורבי מאיר סבירא ליה)שם מט(.

יא(תוס'ד"הוהאכתיב,משמעדאיכאעשהדאורייתאוכו'.תוס'לעיל )ה(:

דבאכילת חמץ נוקשה איכא מלקות ולא כרת ,ואפילו הכי אמר רבי מאיר

ד"ה האיר הסיקו ,דאין זה אלא מצוה מן המובחר בעלמא ,ואפילו עשה

סתמאדיכוללבדוק,דהיינודאףהיכאשבדקכברמחמץגמור,ובודקמשום

ליכא.ובחידושימרןרי"זהלוי)הלכותנזירותעמוד(50ביארכוונתם,דהדין

חמץנוקשה].ולכאורהצריךעיוןדמהשייךבדיקהמיוחדתלחמץנוקשה[.

למצוה,היינודהחפצאבאמתכברמותרואיןבואיסורעשה,אלא דאיכא

ה(גמ',והאדרבאשיבדותאהיאוכו' .כתבהשפתאמת ,דאפשרדרבאשי

מצוה בעלמא להמתין עד הקרבת העומר .והטורי אבן )באבני שהם ראש

סבירא ליה ,דדוקא בלחם שהוא עיקר אכילת האדם ,חיישינן דלמא אתא

השנהיג(.נקט בשיטתתוס' )שם( ,דהוירקמדרבנןוקראאסמכתאבעלמא.

למיכל,אבל קמח קליוגםחיטיםדלא הוו עיקראכילתו,לאחיישינןדלמא

ובאור שמח )פ"י ממאכלות אסורות ה"ד( הביא שנחלקו בזה בירושלמי

אתאלמיכל.

בחלה)פ"אה"א(.

ו(מתני',משקרבהעמרהותרהחדשמיד .מבוארבתורתכהנים )אמורי,ו(



ובתוספתא )פ"ז ה"ז( ,דההיתר תלוי בהקרבת העומר בלחוד ,ואין צריך גם

דףסחע"ב

י

מסכת מנחות דף סח – דף סט
יב אייר – יג אייר התשע"א
יב(תוס'ד"הבשיטת,בתוה"ד,ותימהמנאליהוכו'.תירץהשיטהמקובצת

שלאכסדרן,יכוללהביאממנהתבואהלשנהאחרת,דהויחדש.

)אותב(,דתנאידפליגי,היינותנאידסבריבכלהתורהעדולאעדבכלל.



יג(גמ' ,קסברי חדש בחוצה לארץ דרבנן ולספיקא לא חיישינן .הקשה

דףסטע"א

בהגהותאנשישם)עלהמרדכיבביצהפ"אסימןתרמ(,האהוי דברשישלו

א(גמ',בעירמיבוחמאשתיהלחםהנצהשריאאוחנטהשריאוכו'.רש"י

מתירין ,וקתני בביצה )ג ,(:דבגוונא דהווי יש לו מתירין מחמרינן בספיקא

ד"ה השתא וד"ה אלא הנצה מפרש ,דסוגיין מיירי בפירות האילן ,אבל

דרבנן .ותירץ ,דהספק דמקילין בו היינו בספק קביעותא דירחא ,כיון דאנן

בתבואה ודאי ההיתר תלוי בהשרשה בין בעומר בין בשתי הלחם .אבל

בקיאיןבו.ובשםה"רפרץכתב,דלאמקרידברשישלומתירין,כיוןשחוזר

הרמב"ם)פ"זמתמידיןומוספיןה"כ(פירש ,הבעיאבתבואה,והיינובתבואה

לאיסורו לשנה הבאה .ובשו"ת אבני מילואים )סימן ה( הביא מהפרי חדש

שהיתהבקרקע ,וחנטואו הנצועליםשלהכשהביאושתיהלחם,דספקאי

דתמה ,דהא קתני להדיא בנדרים )נח (.דחדש מיקרי דבר שיש לו מתירין.

הויכהשרשהאולא.

ועוד,האחדשאינוחוזרלאיסורו,דלשנההבאהאותה תבואהאינהחוזרת

ב(גמ' ,שם .כתב החק נתן ,דנראה מפירוש רש"י ד"ה הנצה וד"ה אלא

לאיסוראלאתבואהאחרת.

הנצה,דלאקמיבעיאליהאלאאיהנצהשריאאולאו,אבלחנטהפשיטא

יד(גמ',שם.כתבהכרתיופלתי)בקונטרסביתהספקז(,דמהכאמוכחדספק

דשריא.אבלהביא,דהרמב"ם)פ"זמתרומותומעשרותה"כ(כתבהבעיאבין

דרבנןשישלוחזקתאיסורמותר,דהאהתבואההיתהבחזקתאיסור.ודלא

בהנצהביןבחנטה.וכתב,דנראהדגירסאאחרונהנזדמנהלו.

כהש"ך )שם אות ב( דכתב לאסור .והחוות דעת )שם אות כ( כתב ,דאין

ג(גמ' ,לא צריכא דחצדינהו וזרעינהו קודם לעומר וכו' .כתב השפת אמת,

להוכיח מכאן ,דשאני הכא דהוי ספק בקביעותא דירחא ,ואנן בקיאין בו,

דמשמע מפירוש רש"י ד"ה דחצדינהו ,דהספק הוא דוקא היכא דלא

ועייןגםאותהקודמת.

השרישו ,אבל בהשרישו ודאי הותר על ידי העומר ממה נפשך ,בין אי הוי

טו(מתני',קודםלשתיהלחםלאיביאואםהביאכשר.הגרע"אבגליוןהש"ס

כמונחבכדאביןאיחשיבכגידולין.וכןכתבהתוס'רי"ד)בבאמציעא נז,(.

ציין לירושלמי בחלה )פ"ד מ"י( .דמבואר שם ,דהא דקתני אם הביא כשר,

דלאחר השרשה העומר מתירן ,לפי שהעומר מתיר כל דבר הנשרש ,בין

היינואםהביאלמקדש,ומקריביןלכתחילה.

הגידוליןביןללקטהגרעיניםשהשרישו.

טז(תוס' ד"ה לא ,בתוה"ד ,ונראה דרבי טרפון לא אישמיטתיה האי טעמא

ד(תוס'ד"הוהאמררבא,בסוה"ד,אלאהיינוטעמאהתםשיודעומכירוכו'.

אלאדקשיאליהמהביןוכו'.הקשההצאןקדשים,דאכתיכיוןדטעמאדאם

ביארהצאןקדשים,דרבאאייריבשמדדווהטעובמדה,והתםאיירידעדיין

הביא קודם לעומר פסול משום דבעינן ממשקה ישראל ,אם כן היאך נילף

לאמדדווידעהמוכרשאינומכווןכלכך.

להביא קודם לשתי הלחם דליכא להאי טעמא .וכתב בחידושי הגרי"ז,

ה(גמ',לאצריכאדנקטינהוודזרעינהווכו',אודלמאמשוםכחישותא.כתב

דמוכחמינה ,דאיכא פסולאאחרינאלהקריבקודם לעומר ,וכן כתב בפירוש

הקרן אורה ,דאבעיא לענין לכתחילה ,אבל בדיעבד ודאי כשר ,דכחישותא

רבינו הלל )ספרי פנחס קמח( ,דמדכתיב "והבאתם את עומר ראשית

אינופוסלבדיעבד.

קצירכם",ילפינןדלאמנחהאחרתראשיתקצירכם.

ו(גמ' ,בעי רמי בא חמא פיל שבלע וכו' ,תנינא כל הכלים יורדין לידי

יז(בא"ד ,שם.הזכר יצחק)סימן מה(כתב,דכלהיכאדבשעתהקדישוהיה

טומאתן במחשבה ואין עולין מטומאתן אלא בשינוי מעשה .הקשה החזון

ראוי לרצות והביא בפסול ,כשר הקרבן ואינו מרצה .ולפי זה ביאר ,דהכא

איש )כלים סימן כט סקי"ח( ,הא דינא דאין עולה מטומאה במחשבה לא

נמיהאדקתנידאםהביאקודםלשתיהלחםכשר,מכלמקוםאינומרצה,

נאמר אלא במידי דמהני ליה מחשבה ,אבל הכא אי הוי עיכול ,הוי ככלי

וכתב דלפי זה אתי שפיר קושית הגמ' ,דגם בעומר היה הדין נותן ,דכיון

גלליםדליתבהודיןטומאהוטהרהכלל.ונשארבצריךעיוןגדול.

דבעתהקדישוהיהראויליקרבאחרהעומר,יוכשרולאירצה.

ז(תוס' ד"ה דבלע ,בתוה"ד ,א"נ נהי דאיפסיל לענין טומאת אוכלין וכו'.

יח(גמ',אמרלורביעקיבאיהודהצהבופניךוכו',תמהניאםתאריךימים.

הקשההרש"ש,דבאהלותמיירילעניןטומאתמתולאלעניןטומאתאוכלין,

כתבבספראורחותיושר)סימןי -חינוך(,דהאדקללורביעקיבא,אףדלא

ועייןבדבריושהוסיףלהקשותונשארבצריךעיון.

נראהדרביטרפוןהקפידעליו,לפידרבייהודההיהאדםגדולובודאייהיה



ממנהיגיהדור,וכיוןדהרגישבורביעקיבאאותהמדהרעה,חשששיעביר

דףסטע"ב

אותהלתלמידיו,ועדיףשימותמשיעבירהמדותהרעותלתלמידיו.

ח(גמ' ,חיטים שירדו בעבים מהו .כתב השפת אמת ,לפי פירוש רש"י ד"ה

יט(גמ',ואמרולינפטר והלךלו.כתבהחזוןאיש )סנהדרין כ,י(,דלפישלא

שירדו ,דהוי על ידי דהעבים בלעו ספינה מליאה חטין ,קצת קשה דקשה

נכנע נפטר ,אבל אם היה נכנע כדבעי ,לא היה נפטר .ולהכי בבבא קמא

לתלות דבזמן שתי הלחם שהוא תחילת קציר חטים בלעו מחטים חדשים.

)צט(:אףדקללשמואל,לאנאמרבגמ'וכןהוה,לפישנכנעו.

וכתב ,דאפשר דמיירי כגון שראו שטבעה ספינה עם חיטים חדשים ,או

כ(גמ' ,בעי רמי בר חמא שתי הלחם מהו שיתירו שלא כסדרן וכו' .כתבו

דסביראליהכמאןדאמרלקמן)פג,(.דבדיעבדאםהביאןמישניםכשר.

המנחת חינוך )מצוה שז ,א( והחזון איש )מנחות סימן מב סקי"ט( ,דאיכא

ט(גמ' ,שם .הקשה השפת אמת מדוע לא פירשה הגמ' האיבעיא לענין אי

נפקא מינה אף לגבי שתי הלחם גופא ,ובתבואה שהושרשה קודם לשתי

אסורין קודם לעומר .וכתב דיש לומר דפשיטא דלחם איקרי דאפילו "מן"

הלחם .דאם שתי הלחם מתירין שלא כסדרן אי אפשר להביא מאותה

נקראלחם מןהשמים .והצפנתפענח )בהשמטותלהלכותעירוביןפ"והי"ג(

תבואהלשנההבאה,דהאכברהותרואינוחדש,מה שאיןכןאילאמתיר

כתב ,דלפירוש התוס' ד"ה חיטין ,כיון דהעומר מתיר חדש במדינה בעי

יא

מסכת מנחות דף סט
יג אייר התשע"א
להביארקמשעוריןהאסוריןמשוםחדש,ואהנישעוריןשלאצמחובקרקע,

כל זמן שלא ראינו החטין מבוקעין .והוסיף ,דאפשר לפרש כפירוש התוס'

לאחלאיסורחדשכלל.ועוד,דגביעומרבעיקצירה כדאיתא במכות)ח.(:

ד"ה חיטין ,שירדו על ידי נס ,ואם כן אפשר שירדו מן השמים שלא עם

והנילאנקצרו.

הגשם .והנודע ביהודה )אור"ח תנינא סימן סז( כתב ,דאף לפירוש רש"י

י(תוס' ד"ה חיטין ,בסוה"ד ,אלא נראה לי דעל ידי נס ירדו בעבים וכו'.

אפשרלומרדהחיטיןהיובמרצופיןשלעור וכךבלעוםהעבים,ואיןהדבר

הקשה בספר מנחת כהן ,דקתני בתענית ]עיין רש"י שם )כד (:ד"ה אלא[,

תמוהדהריבלעואףהספינה.

דאסורליהנותממעשהנסים,ואםכןלאהויממשקהישראל,וכתבהמצפה

יד(רש"י ד"ה שהביאה שליש ,בתוה"ד ,דאי מקמי הכי עקרה הויא כשחת

איתן,דאותואיסוראינואלאממדתחסידותולאמןהדין.

בעלמאולאמהניעומרלמישרייה.כתבהשיטהמקובצת )אותג(,דאףדתנן

יא(תוס' ,שם .הקשה השפת אמת לפירוש התוס' מאי טעמא פשיטא לגמ'

)לקמן ע ,(.דאם השרישו קודם לעומר העומר מתירן ,שאני הכא דעקרה

דאותןחיטיןכשריןלמנחותוהווכחיטיןשגדלובארץ.

קודםלעומר.והקרןאורהכתב,דכוונתרש"י,דמהשהיהשחתבשעתהיתר

יב(בא"ד ,שם .כתב השפת אמת ,דמוכח דאפילו הכי הוי "לחם" ,אף דהוי

העומר ,לא מהני להתיר אחר כך אם חזר ושתלה ,דנעשו כל הגידולים

עלידינס,דהאאפילוהמןנקרא"לחםמןהשמים".

באיסור ,ולא שייך למיזל בתר עיקר אלא דוקא אם הביאה שליש בהיתר.

יג(גמ' ,אי למנחות אמאי לא .הראבי"ה )סימן תיג הובא בהגהות מרדכי

ובחידושיו לנדרים )נט (.כתב לבאר ,דהא דנקט דהביאה שליש ,דאם לא

פסחים סימן תקסט( ,רצה להוכיח מגמ' דידן לפירוש רש"י ד"ה שירדו,

הביאהשליש,לאיוכללזרעהאחרכךכילאתצמיח.

דאיירי דירדו עם המטר ,דכשר למנחות אף דבאות מצה .ורצה להתיר

טו(תוס' ד"ה בצל ,בתוה"ד ,דאי לקולא אמרי קשיא דר' יוחנן אדר' יוחנן.

לאפות מצהלפסחאףמחיטיןשנתבקעוונתיבשוואיןביקועןניכר,ומשום

הר"ן בנדרים )נז (:ד"ה מתעשרת כתב ,דתרי אמוראי נינהו ואליבא דרבי

דשובחוזריןלאיתנן.ודחהראייתו,דשאניהכאדאחזוקיאיסורלאמחזקינן,

יוחנן.
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