
 ב"ע - מנחות -בקיצור 

 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 אפרים ואורליעודד בן שמואל ומרים. מעין בת 

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 רועי בן משה ושרה. תמר בת שמואל ומרים

 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 נתן ואביבה הורביץ הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א

 קציר מצווה לפני העומר

בעניין קצירת העומר נאמר, "ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר 

יְרֶכם ֶאל ַהֹכֵהן", ללמד, שהעומר יהא  ית ְקצִׁ ֵראשִׁ

ראשון לכל הקצירות, ודווקא לקצירות רשות, 

יְרֶכם" , כלומר קציר לצורככם, אבל שנאמר "ְקצִׁ

אין העומר צריך להיות ראשון לקציר מצווה, 

 ולכן קציר מצווה מותר לפני העומר ובכלל זה.

 .קציר מפני הנטיעות. א

כלומר, קציר לצורך עקירת כלאים, ונקרא קציר 

זה במשנתנו "מפני הנטיעות", כי פעמים שאדם 

זורע תבואה, ואין שם נטיעות, ואחר זמן עולות 

שם נטיעות מאליהן, וצריך לקצור הזרעים משום 

כלאים, ומאחר שיש מצווה לעקור כלאים, מותר 

 לקצור את התבואה הזו אף לפני העומר.

 .קציר מפני האבל. ב

כשאין לאבלים ולמנחמים מקום פנוי לברך 

ברכת אבלים, שמברכים אותה ברחבה, מותר 

 לקצור תבואה, כדי לפנות את מקומה לצורך זה.

 .קציר מפני ביטול בית המדרש. ג

כשאין לתלמידים מקום פנוי לשבת ללמוד, מותר 

 לקצור תבואה, כדי לפנות את מקומה לצורך זה.

, מאחר שדי וכל אלו שהתירו לקצור לפני העומר

בקצירה לקיום המצווה, מעתה אין לטרוח 

אותה אין לעשות , ולכן בתבואה הזו עד העומר

מניח אלא , ]כלומר אלומות קשורות[, כריכות

 , ]כלומר קבוצות שאינן קשורות[.צבתיםאותה 

 

 כמה פרטי דינים בעניין קצירת העומר

 .קצירה לשמה. א

על קצירת העומר נאמר, "ֵמָהֵחל ֶחְרֵמש ַבָקָמה", 

הקצירה לשם מנחת העומר, ואם ללמד, שתהא 

כן מצות העומר לבוא מן הקמה, כלומר מן 

 המחובר, כדי שתהא קצירתו מן המחובר לשמה.

 .וממקום קרוב. מן הלח. ג-ב

בעניין מנחת העומר נאמר, "ַכְרֶמל", נוטריקון 

"רך" "מל", ללמד שתהא המנחה מתבואה רכה 

הנמללת ביד, ומכאן, שתהא משעורים לחים, 

שעורים יבשים. ומהטעם הזה מביאים ולא מ

]כמבואר בדף אותם ממקום קרוב לירושלים, 

 ס"ד[.

 .קצירה בלילה. ד

מצווה לקצור את העומר בלילה כפי שנתבאר 

 בדף ס"ו.

ולדעת התנא של משנתנו, בדיעבד, אם לא נקצר 

במחובר העומר לשמה כשר, וכן אם לא מצא 

לקרקע, יביא מהעומרים וכשר. וכן אם לא מצא 

שעורים לחים, או שלא מצא שעורים בקרבת 

ירושלים, יביא אף יבשים, וממקום רחוק וכשר. 

]ורבי וכן אם לא נקצר בלילה, אלא ביום כשר, 

ודבר זה שאין הדינים אלעזר ברבי שמעון פוסל[. 

ם הללו מעכבים, למד מהכתוב  יב "ְואִׁ ְנַחת מִׁ ַתְקרִׁ

יב ָקלּוי ָבֵאש ֶגֶרׂש ַכְרֶמל  ים ַלה' ָאבִׁ כּורִׁ יב בִׁ ְנַחת ַתְקרִׁ ֵאת מִׁ

כּוֶריָך",  ללמד שאף אם לא יוכל להקריב ככל בִׁ

מצוותו גם כן יקריב. ]ולהלן יתבאר בעזה"י שיש 

 חולקים על דינים הכתובים כאן[.

ומהכתוב הזה למדים גם כן, שהעומר קרב אפילו 

 לו בטומאה.בשבת, ואפי

 

 עומר שנקצר ביום

אף שמצוות  – ]ורבי[לדעת התנא של משנתנו 

העומר להיקצר בלילה, בדיעבד, אם נקצר ביום, 

 .כשרגם כן 

]רבי ולדעת התנא של המשנה במסכת מגילה 

כל דבר שמצוותו ביום כגון  – אלעזר ברבי שמעון[

מליקה והזיה ושחיטה וקבלה וזריקה[, אינו כשר 

כל דבר שמצוותו בלילה, כקצירת אלא ביום, ו

העומר, אינו כשר אלא בלילה, ואם כן, אם נקצר 

 . פסולהעומר ביום, הוא 

, שקצירת רבי אלעזר ברבי שמעון למד דין זה

הכלל, מתוך העומר שלא בליל ט"ז פסולה, 

, ומאחר שהיא דוחה שקצירת העומר דוחה שבת

שבת, על כרחך אינה כשרה אלא בזמנה, כלומר 

ט"ז, שאם לא כן, כלל הוא שכל דבר שניתן בליל 

לעשותו מערב שבת, אינו דוחה את השבת, ואם 

היה ניתן לקצור גם שלא בליל ט"ז, היו קוצרים 

 לפני השבת, ולא מחללים שבת. 



 

קצירת העומר , כי לדעתו, ורבי חולק על כך

, כי ניתן לעשותה אינה דוחה את השבתבאמת 

 גם שלא בליל ט"ז. 

 

 עומר שנטמא

, ]אפילו אם יש אפשרות להביא אחר –לדעת רבי 

, ]שהרי גם אם נקצר מביאים אחרמהמחובר[, 

ביום הוא כשר, ועדיף להביא טהור שנקצר ביום, 

ואם אין אפשרות להביא מטמא שנקצר בלילה[, 

, ואומרים למקריב שלא מקריבים בטומאה, אחר

יגלה זאת, שמא יטעו השומעים ללמוד מכך 

 בטומאה. שמקריבים מנחות

בכל מקרה  –ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון 

, כי אפילו יש שעורים אחרים יקריבו בטומאה

שניתן לקוצרם לשם כך, פסולים הם, משום 

שאין קצירת העומר כשרה אלא בלילה, ולכן בכל 

אופן יקריבו בטומאה ויאמרו למקריב שלא יגלה 

 זאת.

 

אמר רבי: כשהיינו למדים תורה אצל רבי שמעון 

]=בגד בתקוע, היינו מעלים לו שמן, ואלונטית 

מחצר לגג, ומגג לקרפיף, ומקרפיף  להסתפג בו[,

לקרפיף אחר, עד שאנו מגיעים למעיין שאנו 

]שלדעת רבי שמעון, אחד גגות, ואחת רוחצים בו. 

חצרות, רשות אחת להם, לכלים ששבתו בתוכם, ולכן 

 מותר להעבירם מחצר לחצר אחר[.

 

בא וראה כמה חביבה מצוה : אמר רבי שמעון

, שהרי הקטר חלבים ואברים כשרים כל בשעתה

הלילה, ולא היה ממתין להקטיר אברי תמיד 

ומוספים של שבת עד שתחשך, אלא מעלה אותם 

 בשבת עצמה.

ואף על פי שאמרנו שכל דבר שאפשר לעשותו לפני 

שבת אינו דוחה את השבת, אברים אלו שכבר 

מותר גם  נדחית אצלם השבת בשחיטה,

 להקטירם בשבת.

 

 אלו דברים קרבים אף בשבת ובטומאה

 .קרבן תמיד וקרבן פסח. א

שניהם קרבים אפילו בשבת ואפילו בטומאה, 

מֹוֲעדֹושנאמר בהם, " ", ללמד שקרבים בזמנם, בְּ

 .אפילו בשבת ואפילו בטומאה

 .שאר קרבנות ציבור הכתובים בפרשת פינחס. ב

כולם קרבים אפילו בשבת ואפילו בטומאה, 

םשנאמר בהם, " מֹוֲעֵדיכֶּ ה' בְּ ֲעׂשּו לַּ ה תַּ ", ֵאלֶּ

אפילו בשבת ואפילו ללמד שקרבים בזמנם, 

 .בטומאה

 .עומר ושתי הלחם הכתובים בפרשת אמור. ג

ֵבר שניהם דוחים את השבת, שנאמר בהם, " דַּ יְּ וַּ

ָראֵ  ֵני ִיׂשְּ ל בְּ ת ֹמֲעֵדי ה' אֶּ ה אֶּ  ."לֹמשֶּ

ולדעת רבי, העומר דוחה את השבת בהקרבתו, 

אבל לא בקצירתו, ]כי לקצור אפשר מאתמול, 

אבל להקריב אי אפשר אלא בזמנו[. ושתי הלחם 

דוחים את השבת באפייתם ]כי אי אפשר 

לאפותם מאתמול משום שמתקדשות בתנור, 

ואם יעבור עליהן לילה יפסלו בלינה, ומה ששנינו 

פי שנתבאר בדף מ"ז, שמתקדשות בשחיטה כ

הכוונה לכך, שבשחיטה הם נקבעות להיות לחמי 

 הקרבן הזה, אבל קדושתן היא משעת אפייה[.

 

 סליק פרק רבי ישמעאל

 

 פרק שביעי אלו מנחות נקמצות

 

 המנחות הטעונות קמיצה 

 ושייריהן נאכלים לכהנים

 ]של ישראל[.מנחת סולת . א

י  היא האמורה בתחילת פרשת מנחות, "ְוֶנֶפש כִׁ

ְהֶיה ָקְרָבנֹו ...",  ְנָחה ַלה' ֹסֶלת יִׁ יב ָקְרַבן מִׁ ַתְקרִׁ

יָאּה ֶאל ְבֵני שנאמר בהוטעונה קמיצה,  , "ֶוֱהבִׁ

ים  צֹו ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִׁ לֹא ֻקמְּ ץ ִמָשם מְּ ָקמַּ ...", וְּ

]וקמיצת מנחה זו, היא בעודה עיסה, ולא אחר 

אמר בה, אפייה[, ושייריה נאכלים לכהנים, שנ

ָבָניו " ֲהֹרן ּולְּ אַּ ָחה לְּ ִמנְּ ת ִמן הַּ רֶּ ּנֹותֶּ הַּ ים וְּ ֹקֶדש ָקָדשִׁ

ֵשי ה'".  ֵמאִׁ

. )ג( מנחת מאפה תנור הבאה חלות. )ב( ה-ד-ג-ב

מנחת . )ד( ומנחת מאפה תנור הבאה רקיקין

 . ]של ישראל[.מנחת מרחשת. )ה( מחבת

י הן האמורות בפרשה אחר מנחת הסולת, " ְוכִׁ

ְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור ֹסֶלת )ב( ַחּלֹות  ב ָקְרַבן מִׁ ַתְקרִׁ

ים  חִׁ יֵקי ַמצֹות ְמשֻׁ ַמֹצת ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן )ג(  ּוְרקִׁ

ְנָחה ַעל ַהַמֲחַבת ָקְרָבֶנָך  ם מִׁ ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבָשֶמן. )ד( ְואִׁ

ים ְוָיצַ  תִׁ ְהֶיה. ָפתֹות ֹאָתּה פִׁ ְנָחה ַבֶשֶמן ַמָצה תִׁ ְקָת ָעֶליָה ָשֶמן מִׁ

וא.  ְנַחת ַמְרֶחֶשת ָקְרָבֶנָך הִׁ ם מִׁ ֹסֶלת ַבֶשֶמן )ה( ְואִׁ

]ומניין זה הוא כדעת האומרים, שיש רק ֵתָעֶׂשה", 

שתי אפשרויות להביא מנחת מאפה תנור. )א( 



 

עשר חלות. )ב( עשרה רקיקין. אבל לדעת רבי 

חמש  שמעון, יש אפשרות שלישית להביאה, והיא

 חלות וחמישה רקיקין[.

, שנאמר בהןוכל המנחות הללו טעונות קמיצה 

ְנָחה ֲאֶשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה  ַלה' "ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהמִׁ

ְזֵבַח.  יָשּה ֶאל ַהמִׁ גִׁ יָבּה ֶאל ַהֹכֵהן ְוהִׁ ְקרִׁ ֹכֵהן ִמן ְוהִׁ ֵהִרים הַּ וְּ

ָכָרָתּה  זְּ ת אַּ ָחה אֶּ ִמנְּ יר הַ  ]=זה הקומץ[הַּ ְקטִׁ ְזֵבָחה ְוהִׁ מִׁ

יֹחַח ַלה'".  ֵשה ֵריַח נִׁ וקמיצת מנחות אלו היא אחר אִׁ

אפייתן שחוזר ועושה מהן פתיתים ומחזירן 

ים". תִׁ  לסולתן שנאמר "ָפתֹות ֹאָתּה פִׁ

וכל המנחות הללו, הנשאר מהן אחר הקמיצה, 

ָחה נאכל לכהנים, שנאמר בהן, " ִמנְּ ת ִמן הַּ רֶּ ּנֹותֶּ הַּ וְּ

ָבנָ  ֲהֹרן ּולְּ אַּ ֵשי ה'".יו לְּ ים ֵמאִׁ  ֹקֶדש ָקָדשִׁ

 .מנחת גוים. ו

שמתנדבים מנחות כישראל, ומנחתם נקמצת, 

ושייריה נאכלים כמנחת ישראל. ]ובדף ע"ג 

יתבאר בעזה"י, שיש חולקים על הדין הזה, 

 ואומרים, שגוים אינם מתנדבים מנחות כלל[.

 .מנחת נשים. ז

שמתנדבות מנחות כישראל, ומנחתן נקמצת, 

 ושייריה נאכלים כמנחת ישראל. 

 .מנחת העומר. ח

היא הנזכרת בסוף פרשת מנחות נדבה הנ"ל 

ים ..." וטעונה קמיצה  כּורִׁ ְנַחת בִׁ יב מִׁ ם ַתְקרִׁ "ְואִׁ

ָכָרָתּה , "שנאמר בה זְּ ת אַּ ֹכֵהן אֶּ ִטיר הַּ ִהקְּ וְּ

 הנים.", ומאחר שנקמצת שייריה לכ[]הקמיצה

 ]ישראל[.מנחת חוטא . ט

היא מנחה הבאה על חטא ]טומאת מקדש 

וקדשיו, או חטא שבועת ביטוי, למי שאין ידו 

משגת להביא קרבן בהמה או עוף[, שנאמר בה, 

ְשֵני ְבֵני יֹוָנה  ים אֹו לִׁ ְשֵתי ֹתרִׁ יג ָידֹו לִׁ ם לֹא ַתשִׁ "ְואִׁ

ירִׁ  יא ֶאת ָקְרָבנֹו ֲאֶשר ָחָטא ֲעׂשִׁ ת ָהֵאָפה ֹסֶלת ְוֵהבִׁ

, שנאמר בהְלַחָטאת ...", וטעונה קמיצה, 

יָאּה ֶאל ַהֹכֵהן  צֹו "ֶוֱהבִׁ לֹוא ֻקמְּ ָּנה מְּ ֹכֵהן ִממֶּ ץ הַּ ָקמַּ וְּ

 ֶאת ַאְזָכָרָתּה", ומאחר שנקמצת שייריה לכהנים.

 .מנחת קנאות. י

היא מנחת סוטה, שמביאה אשה שקינא לה 

, בעלה ונסתרה, ובא להשקותה מים המרים

ְשתֹו ֶאל ַהֹכֵהן  יש ֶאת אִׁ יא ָהאִׁ שנאמר בה, "ְוֵהבִׁ

ת ָהֵאיָפה ֶקַמח  ירִׁ יא ֶאת ָקְרָבָנּה ָעֶליָה ֲעׂשִׁ ְוֵהבִׁ

י  ֵתן ָעָליו ְלֹבָנה כִׁ ֹצק ָעָליו ֶשֶמן ְולֹא יִׁ ים לֹא יִׁ ְׂשֹערִׁ

ָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹון",  ְנַחת זִׁ ְנַחת ְקָנֹאת הּוא מִׁ מִׁ

ֹכֵהן ִמן "שנאמר בה וטוענה קמיצה,  ץ הַּ ָקמַּ וְּ

ָכָרָתּה זְּ ת אַּ ָחה אֶּ ִמנְּ ", ומאחר שנקמצת שייריה הַּ

 לכהנים.

גם , מפורש בכתוב, בחמשת המנחות הראשונות

, וגם ששייריהן נאכלים לכהנים, שנקמצות

 ]ומנחת גויים ומנחת נשים כמותן[. 

לא מפורש , אבל בשלוש המנחות האחרונות

א ששייריהן נאכלים ול, בכתוב אלא שנקמצות

, ומכל מקום יש ללמוד זאת מהכתוב, לכהנים

ָחה " ִמנְּ ת הַּ זֹאת תֹורַּ ְפֵני ה' ֶאל וְּ ַהְקֵרב ֹאָתּה ְבֵני ַאֲהֹרן לִׁ

ְזֵבַח.  צֹו ְפֵני ַהמִׁ ֻקמְּ ּנּו בְּ ֵהִרים ִממֶּ ַשְמָנּה וְּ ְנָחה ּומִׁ ֹסֶלת ַהמִׁ מִׁ

ְנחָ  יֹחַח ְוֵאת ָכל ַהְּלֹבָנה ֲאֶשר ַעל ַהמִׁ ְזֵבַח ֵריַח נִׁ יר ַהמִׁ ְקטִׁ ה ְוהִׁ

ֲהֹרן ּוָבָניו ַאְזָכָרָתּה ַלה'.  לּו אַּ ָּנה יֹאכְּ ת ִממֶּ רֶּ ּנֹותֶּ הַּ וְּ

 ַמצֹות ֵתָאֵכל ְבָמקֹום ָקֹדש ַבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה",

שכל מנחה , המלמד שתורה אחת לכל המנחות

 .שייריה נאכלים לכהנים, שהיא נקמצת

יש , אבל לדברי רבי שמעון, ה כדברי חכמיםוכל ז

, מנחה נקמצת שאין שייריה נאכלים לכהנים

היא מנחת חוטא של כהן, ]כפי שיתבאר בעזה"י 

מאחר שלדבריו יש מנחה ואם כן בדף ע"ג[, 

אין הכרח ללמוד ששיירי נקמצת ולא נאכלת, 

שלושת המנחות האחרונות יאכלו לכהנים 

תן ללמוד ממנחת כי מצד שני ני, מהכתוב הנ"ל

. שהיא נקמצת ושייריה לגבוה, חוטא כהן

ונחלקו חכמים מניין לרבי שמעון ששיירי 

 .שלושת המנחות הללו נאכלים לכהנים

ָחה , "מהכתובדין זה למד  ,לדעת חזקיה - ָכל ִמנְּ וְּ

יֶּה ֲהֹרן ִתהְּ ֵני אַּ ָכל בְּ ֲחֵרָבה לְּ ן וַּ מֶּ שֶּ לּוָלה בַּ ", בְּ

ים לכהנים, ולא , ששיירי המנחות נאכלהמלמד

נצרך הכתוב ללמד זאת במנחות שהדין הזה 

מפורש בהן, אלא בשלוש המנחות שלא נתפרש 

 בהן ששייריהן נאכלים לכהנים.

ְהֶיה ְלָך מהכתובדין זה למד ולדעת רבינא  - , "ֶזה יִׁ

ן ָהֵאש ָכל ָקְרָבָנם  ים מִׁ ָדשִׁ ֹקֶדש ַהקֳּ ָחָתם מִׁ ָכל ִמנְּ ּוְלָכל לְּ

ים ְלָך הּוא  י ֹקֶדש ָקָדשִׁ יבּו לִׁ ַחָטאָתם ּוְלָכל ֲאָשָמם ֲאֶשר ָישִׁ

 כפי שיתבאר בעזה"י בדף ע"ג.ּוְלָבֶניָך", 

__________________________________________ 
_________________________________ 

 כל הזכויות שמורות י.א.ה. ©
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_________________________________ 
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