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    """"ַהִּציּבּורַהִּציּבּורַהִּציּבּורַהִּציּבּור    ָּכל ָקְרְּבנֹותָּכל ָקְרְּבנֹותָּכל ָקְרְּבנֹותָּכל ָקְרְּבנֹות""""    ––––' ' ' ' טטטטפרק פרק פרק פרק     מנחותמנחותמנחותמנחותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב . 1

   ַמְתִניִתין

נֹות ל ָקְרּבְ יּבּור    :ּכָ    ,ַהּצִ
ִחיד ִאין  - ְוַהּיָ    ,ִמן ָהָאֶרץ    :ּבָ

  ּוִמחּוָצה ָלָאֶרץ 
  

   ,ִמן ֶהָחָדׁש 
ן ּוִמן ַהיָּ     ,ִמן ָהעֹוֶמר  :חּוץ –ׁשָ

א ִאין ֶאּלָ ֵאיָנן ּבָ ֶחם ׁשֶ י ַהּלֶ תֵּ    ,ִמן ֶהָחָדׁש   :ּוׁשְ
   .ּוִמן ָהָאֶרץ

א ִמן ַהּמּוְבָחר ִאין ֶאּלָ ן ֵאיָנן ּבָ    .ְוכּוּלָ
ֶהם" מּוְבָחר"ְוֵאיֶזהּו  ּלָ    ?ׁשֶ
   ,ִמְכָניס

   .ַאְלָפא ְלסֶֹלת -ְוָזטָֹחא 
יה ָלֶהן ִנּיָ ְקָעהֲעפֹוָר   :ׁשְ ּבִ    .ִיים ּבַ

רֹות ׁשֵ ל ָהֲאָרצֹות ָהיּו ּכְ אן ָהיּו ְמִביִאין ,ּכָ א ִמּכָ   .ֶאּלָ
  

ָמָרא    ּגְ

א ּנָ י ַהאי ּתַ לֹא ּכִ    ,ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן " ׁשָ א ִמן ַהּיָ ר –עֹוֶמר ַהּבָ ׁשֵ    .ּכָ
ן  ׁשֵ אֹות ִמן ַהּיָ י ֶהְלֵחם ַהּבָ תֵּ רֹות   –ׁשְ ׁשֵ    ,ּכְ

ִח  א ׁשֶ ר ִמְצָוהֶאּלָ    .יסֵּ
ְכִתיב "עֹוֶמר" ּכּוֶריךָ " :ּדִ ְקִריב ֶאת ִמְנַחת ּבִ יה - יד), (ויקרא ב 572572572572"ּתַ    .ַוֲאִפיּלּו ִמן ָהֲעִלּיָ
ֶחם" י ַהּלֶ תֵּ ְכִתיב "ׁשְ ִביאוּ "  :ּדִ בֹוֵתיֶכם ּתָ    ְולֹא ִמן חּוָצה ָלָאֶרץ - יז), (ויקרא כג 573573573573"ִמּמֹוׁשְ

בֹוֵתיֶכם" יה לוּ ֲאִפיוַ  - "ִמּמֹוׁשְ    ."ִמן ָהֲעִלּיָ
  

יּה  יְקּתֵ    !ָהא ַאּפִ
  

ִביאוּ " :ָאַמר ְקָרא יה ֲאִפילוּ וַ  - "ּתָ    .ִמן ָהֲעִלּיָ
  

ֵעי ֵליּה  ֶזה :ְוַהאי ִמיּבָ קֹום ַאֵחר ֲהֵרי הּוא ּכָ ה ֵמִביא ִמּמָ ַאּתָ ל ׁשֶ ּכָ    !ׁשֶ
  

ן ִביא'ִליְכּתֹוב ְקָרא  ,ִאם ּכֵ ִביאוּ "ַמאי  - 'ּתָ    ?"ּתָ
ַמע ִמ  ּה ׁשְ י :יּנָ ְרּתֵ    .ּתַ

  
ית" :ְוָהְכִתיב   !י), (ויקרא כג 574574574574"ֵראׁשִ

  
   .ְלִמְצָוה

  
ה" :ָהְכִתיב   !טז), ויקרא כג( 575575575575"ֲחָדׁשָ

  
ֵעי ֵלי    :ְלִכְדַתְנָיא ּה ַהאי ִמיּבָ

י ָנָתן" י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ
ן  ׁשָ אֹות ִמן ַהּיָ ֶחם ַהּבָ י ַהּלֶ תֵּ רֹות –ׁשְ ׁשֵ    ,ּכְ

ים ּוָמה ֲא  ה"ִני ְמַקּיֵ   "? ֲחָדׁשָ
ָנחֹות ה ְלָכל ַהּמְ ֵהא ֲחָדׁשָ תְּ    "ׁשֶ

ִליֵגי אןד כָּ ַע     ,לֹא ּפְ
ָחָדׁש  א ּבְ   .ֶאּלָ

ָאֶרץ    ,אפד ִליֵגי -ֲאָבל ּבָ    ,לֹא ּפְ

                                                           
ּכוּ  572 ְקִריב ִמְנַחת ּבִ ּכּוֶריךָ  ה'ִרים לַ ְוִאם תַּ ְקִריב ֵאת ִמְנַחת ּבִ ְרֶמל תַּ ֶרׂש ּכַ ֵאׁש ּגֶ   ָאִביב ָקלּוי ּבָ
ּכּוִרים לַ  573 ָאֶפיָנה ּבִ ְהֶייָנה ָחֵמץ תֵּ רִֹנים סֶֹלת תִּ ֵני ֶעׂשְ ִים ׁשְ תַּ נּוָפה ׁשְ ִביִאּו ֶלֶחם תְּ בֵֹתיֶכם תָּ   ה'ִמּמֹוׁשְ
ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ  574 ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ית ְקִציְרכֶ ּדַ ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ   ם ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֵלֶהם ּכִ
ה לַ  575 ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום ְוִהְקַרְבתֶּ ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת תִּ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ  ה'ַעד ִמּמָ

 רש"י
  מתני' 

   . היינו מנחות:כל הקרבנות
. שכשם שהאלף אלפא לסלת

ות כך סלת היא ראש לכל האותי
של אלו שני מקומות מכניס 
וזטחא ראש לכל הסלתות. ענין 
אחר אלפא אלף היינו אחד כך 
סלת של שני מקומות מיוחדין 
לכך שסלתן מובחר עיקר מכל 

   הסלתות כך שמעתי:
. שבארץ ישראל כגון כל הארצות

יהודה ועבר הירדן והגליל 
   כשרות:

. משום אלא מכאן היו מביאין
   המובחר: דמצוה להביא מן

  
  גמ' 

. מחיטין ואפילו מן העלייה
   ישנים בעלייה:

. ממושבותיכם והא אפיקתיה
ולא מחוצה לארץ והיכי דרשת 

   ליה ואפי' מן העלייה:
. חד דאפילו שמעת מינה תרתי

מן העלייה וחד לכל ביאות 
שאתה מביא וכו' כדאמרינן 
בפירקין דלעיל (דף עז:) תביאו 
ריבויא הוא לגמרי דלא בעי 

   לגופיה:
. דמשמע מן והכתיב ראשית

   החדש ולא מן הישן:
. שתהא חדשה לכל המנחות

כלומר שיביאו שתי הלחם קודם 
שיביאו שום מנחה מן החדש 
אבל שתי הלחם גופייהו באות 

   אפי' מן הישן:
. תנא דמתני' עד כאן לא פליגי

  ותנא דבריית' אלא בחדש:
. דצריך אבל בארץ לא פליגי

לא מן חוצה להביא מן הארץ ו
  לארץ:
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עֹוֶמר ֶחם ֵמֶאֶרץ  ,ּדְ י ַהּלֶ ּתֵ    ,יןִא  –ּוׁשְ
   .לֹא –ִמחּוָצה ָלָאֶרץ 

  
ַמאן    ?ּכְ

נָּ  י ַהאי ּתַ לֹא ּכִ    ,אּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה" ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
א ִמחּוָצה ָלָאֶרץ -עֹוֶמר     ,ּבָ

ים י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ   ?י), (ויקרא כג 576576576576"ּכִ
ְכְנסּו ָלָאֶרץ ּנִ עֹוֶמר קֹוֶדם ׁשֶ יבּו ּבָ לֹא ִנְתַחּיְ    .ׁשֶ

  
חּוָצה ָלָא  :ְוָקָסַבר אֹוַרְייָתא ִהיאָחָדׁש ּבְ    ,ֶרץ ּדְ
ְכִתיב בֹוֵתיֶכם" :ּדִ ַמע - )די, (ויקרא כג 577577577577"ּמֹוׁשְ ִבין ַמׁשְ ם יֹוׁשְ ַאּתֶ ל ָמקֹום ׁשֶ    .ּכָ

י ָתבֹאוּ "וְ  יָאה ִהיא - "ּכִ    ,ְזַמן ּבִ
אֹוַרְייָתא ִהיא  י ַמְקִריִבין -ְוֵכיָון ּדְ    .ַאְקרּוֵבי ַנּמִ

  
  
  

                                                           
ר 576 ּבֵ ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהבֵ  ּדַ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהןֶאל ּבְ   אֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ
ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶא  577 בֵֹתיֶכםְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ כֹל מׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחּקַ   ת ָקְרּבַ

 רש"י
. ומה אני מקיים וכי תבואו

   דמשמע דאין בא אלא מן הארץ:
. קודם קסבר חדש בחוצה לארץ

לעומר אסור דאורייתא דהא 
דכתיב (ויקרא כג) ולחם וקלי 
וכרמל לא תאכלו נוהג אפי' 

   בחוצה לארץ:
. דכתיב בההוא דמושבותיכם

קרא כל מקום שאתם יושבים 
ממעט  משמע וכי תבואו לא

חוצה לארץ אלא זמן ביאה הוא 
לומר שלא נתחייבו בעומר אלא 
לאחר שבאו לארץ אבל לאחר 
שבאו לארץ אסור חדש קודם 
הקרבת העומר וכיון 
דמדאורייתא אסור דנוהג איסור 
חדש בחוצה לארץ ה''נ אקרובי 

  מקרבינן עומר מחוצה לארץ:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א . 2
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ִביִעית ׁשֹוְמֵר " ׁשְ ה -י ְסִפיִחין ּבִ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמתְּ   . (שקלים ד, א) "נֹוְטִלין ׂשְ
  

ר ָחָמאָרֵמי ֵליּה  אלְ  ָרִמי ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
ַנן    :ּתְ

ה" ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ ָכָרן ִמתְּ ִביִעית נֹוְטִלין ׂשְ ׁשְ    ,"ׁשֹוְמֵרי ְסִפיִחין ּבִ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ֵריָפה - ויקרא כה, ו)( 578578578578"ְלָאְכָלה""    !"ְולֹא ִלׂשְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵטל יד), (ויקרא כג 579579579579"ְלדֹורֹוֵתיֶכם" :ַרְחָמָנא ָאַמר ָלךְ  יּבָ    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ּתִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵטל יּבָ ַקד ?!ּוִמי ָקֲאִמיָנא ֲאָנא ּתִ ּתָ ֶאׁשְ י ִמּדְ    .ַלְייּתֵ
  

ִעיָנא  ְרֶמל"ּבְ אוְ  (ויקרא ב, יד) 580580580580"ּכַ    .ֵליּכָ
  

ַקד ּתָ ֶאׁשְ ְרֶמל ּדְ י ִמּכַ    !ְוַלְייּתֵ
  

ְקִריב" :ָאַמר ְקָרא ְרֶמל ּתַ ִעיָנא  יד), ויקרא ב( "ּכַ ְרֶמל"ּבְ ַעת ַהְקָרָבה "ּכַ ׁשְ א ,ּבִ    .ְוֵליּכָ
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ְקִריב" ְרֶמל ּתַ    .יד), ויקרא ב( "כַּ
י ֶאְלָעָזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ית ְקִציְר " ית ְקִציְרָך ְולֹא סֹוף ְקִציְרךָ  )כג, יויקרא ( 581581581581"ךָ ֵראׁשִ    .ֵראׁשִ
  

המֹוִתיב     :ַרּבָ
ּכּוִרים"" ְקִריב ִמְנַחת ּבִ ר - יד), (ויקרא ב "ְוִאם ּתַ תּוב ְמַדּבֵ ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ַהּכָ    ,ּבְ

ָאה    ?ֵמֵהיָכן ִהיא ּבָ
עֹוִרים ְ    .ִמן ַהׂשּ

 ְ ה אֹוֵמר ִמן ַהׂשּ יןַאתָּ א ִמן ַהִחיטִּ    ?עֹוִרים אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמְצַרִים לא), (שמות ט 582582582582"ָאִביב" :ֶנֱאַמר :ַרּבִ    ,ּבְ

   ,ְלדֹורֹות יד), (ויקרא ב "ָאִביב" :ְוֶנֱאַמר
ִמְצַרִים  "ָאִביב"ָמה  עֹוִרים –ָהָאמּור ּבְ    ,ׂשְ
עֹוִריםֵאינֹו  -ָהָאמּור ְלדֹורֹות  "ָאִביב"ַאף  ְ א ִמן ַהׂשּ א ֶאּלָ    .ּבָ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר    :ַרּבִ
ין ִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהִחיּטִ ּמֵ    ,ָמִצינּו ָיִחיד ׁשֶ

עֹוִרין ְ    ,ּוֵמִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהׂשּ
ין -ְוַאף ִציּבּור     ,ֵמִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהִחיּטִ

עֹוִרין ְ    .ּוֵמִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהׂשּ
ה אֹוֵמר ִמ  ין ִאם ַאּתָ עֹוִרין -ן ַהִחיּטִ ְ ִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהׂשּ ּמֵ    !לֹא ָמִצינּו ִציּבּור ׁשֶ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ין  א ִמן ַהִחיּטִ ה אֹוֵמר עֹוֶמר ּבָ יּכּוִרים -ִאם ַאּתָ ֶחם ּבִ י ַהּלֶ ּתֵ   ".!ֵאין ׁשְ

יּכּוִרים הּוא ּום ּבִ    !ַאְלָמא ִמׁשּ
  

א יּוְבּתָ    !ּתְ

                                                           
ךְ  578 ִרים ִעּמָ ְבָך ַהּגָ ִכיְרָך ּוְלתֹוׁשָ ָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלׂשְ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבּדְ ּבַ   ְוָהְיָתה ׁשַ
בֵֹתיֶכםְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּ  579 כֹל מׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחּקַ   ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ
ּכּוִרים לַ  580 ְקִריב ִמְנַחת ּבִ ּכּוֶריךָ  ה'ְוִאם תַּ ְקִריב ֵאת ִמְנַחת ּבִ ְרֶמל תַּ ֶרׂש ּכַ ֵאׁש ּגֶ   ָאִביב ָקלּוי ּבָ
ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלהֶ  581 ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ּדַ ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ַהּכֵֹהןם ּכִ

ְבעֹל 582 ה ּגִ תָּ ׁשְ עָֹרה ָאִביב ְוַהּפִ ְ י ַהׂשּ ָתה ּכִ עָֹרה ֻנּכָ ְ ה ְוַהׂשּ תָּ ׁשְ   ְוַהּפִ

 רש"י
. נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

לשומרן  לפי שהם הפקר וצריך
מפני החיה ומפני העניים שלא 
ילקטוהו קודם לעומר כדי שיהא 

   העומר בא מהם:
. והיכי לאכלה ולא לשריפה

מקרבינן קומץ לשורפו על גבי 
   המזבח:

. בעומר רחמנא אמר
   לדורותיכם:

. שאם אינו ואת אמרת תיבטל
מביא של שביעית נמצא עומר 

   בטל:
. שעורים לייתי מדאשתקד

   שגדלו אשתקד:
. שתהא כרמל רך בעינן כרמל

   למלול בשעת קצירה:
. ולייתי מכרמל דאשתקד

מתבואה שנקצרה אשתקד 
   כשהיא כרמל:

. משום איתמר רבי יוחנן אמר
הכי אין מביאים מתבואה ישנה 

   משום דבעינן כרמל תקריב:
. משום דראשית רבי אלעזר אמר

קצירכם אמר רחמנא דבשעת 
הבאה ליהוי ראשית קציר דהאי 

בואה ואי מייתי משל אשתקד ת
אינו מביא מראשית קציר שהרי 
נקצר מאשתקד וסוף קציר שנה 

   שעברה הוא בשעת הבאה:
. דבעי' אלמא משום בכורים הוא

שיהו בכורים בקציר והיינו כר' 
אלעזר דאמר ראשית קצירכם 
ותיובתא דר' יוחנן דאמר כרמל 
תקריב דמשמע שיכול להקריב 

  ם:כרמל אע''פ שאינו בכורי
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––    פד, אפד, אפד, אפד, א . 3
ַנן ָהָת     :םּתְ

יִנין"   ְבַעת ַהּמִ ִ יּכּוִרים חּוץ ִמׁשּ    ,ֵאין ְמִביִאין ּבִ
ָהִרים^ ְולֹא   פד,ב ּבֶ ָמִרים ׁשֶ    ,ִמתְּ

ֲעָמִקים ּבָ ירֹות ׁשֶ   . (בכורים א, ג) "ְולֹא ִמּפֵ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ׁש  -ִאם ֵהִביא     .לֹא ִקיּדֵ

  
הְיֵתיב  א ַרּבָ ַמְעתָּ    .ְוָקא ָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
איֵביּה ֵאיִת  ר ַאּבָ י ַאָחא ּבַ הלְ  ַרּבִ    :ַרּבָ

ית"" ן ֵראׁשִ ָנחֹות - יב), (ויקרא ב 583583583583"ָקְרּבַ ית ְלָכל ַהּמְ ֵהא ֵראׁשִ תְּ   .ׁשֶ
בּועֹוֵתיֶכם" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ׁשָ ה ַלה' ּבְ ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ    – כו), (במדבר כח 584584584584"ּבְ

ים ל ִחטִּ ה ׁשֶ א ֲחָדׁשָ ִיןֲח  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ עֹוִרים ִמּנַ ל ׂשְ ה ׁשֶ    ?ָדׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ה" (במדבר כח, כו) "ֲחָדׁשָ    – (ויקרא כג, טז) 585585585585"ֲחָדׁשָ

ין  ל ִחיטִּ ה ׁשֶ עֹוִרים -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲחָדׁשָ ל ׂשְ ה ׁשֶ ֵנהּו ִעְנָין ַלֲחָדׁשָ    .תְּ
ֵהא קֹוֶדֶמת ְלִביּכּוִרים תְּ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ

ְלמּוד ים" :לֹוַמר תַּ ּכּוֵרי ְקִציר ִחּטִ ה ְלָך ּבִ ֲעׂשֶ ֻבעֹות ּתַ   . כב), (שמות לד 586586586586"ְוַחג ׁשָ
ים ּכּוֵרי ְקִציר ִחטִּ א ּבִ ִין ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ עֹוִרים ִמּנַ    ?ְקִציר ׂשְ

ְלמּוד לֹוַמר ֶדה" :תַּ ָ ׂשּ ְזַרע ּבַ ר ּתִ יָך ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ    .ז)ט, (שמות כג 587587587587"ְוַחג ַהּקָ
ְזַרע תִּ א ׁשֶ ִין ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ָעלּו ֵמֲאֵליֶהן ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ֶדה" :תַּ ָ ׂשּ    ."ּבַ
ֶדה ָ ׂשּ א ּבַ ִפיָנה ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ סְּ ּבַ ָעִציץ ְוׁשֶ ּבֶ חּוְרָבה ְוׁשֶ ּבַ ג ְוׁשֶ ּגַ ּבַ ִין ְלַרּבֹות ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ַא " :תַּ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ּכָ   . יג), (במדבר יח 588588588588"ְרָצםּבִ
ֵהא קֹוֶדֶמת ִלְנָסִכים ּוֵפירֹות ָהִאיָלן תְּ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

יךָ " :אןֶנֱאַמר ּכָ  ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ    ,טז), (שמות כג "ּבִ
ן ֶדה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָ יָך ִמן ַהׂשּ ָך ֶאת ַמֲעׂשֶ ָאְסּפְ    – טז), (שמות כג "ּבְ

ן ְנָסִכים ּוֵפירֹות ִא  ַהּלָ אן ְנָסִכים ּוֵפירֹות ִאיָלן -יָלן ַמה ּלְ    ."ַאף ּכָ
ֵני ִמיָהא ִפיָנה" :ָקּתָ סְּ ּבַ ָעִציץ ְוׁשֶ ּבֶ חּוְרָבה ׁשֶ ּבַ ג ׁשֶ ּגַ ּבַ    !"ׁשֶ

  
   .ֵסיָפא ֲאָתאן ִלְמָנחֹות

  
ר ַאֲהָבהַמְתִקיף ָלּה  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ְכִתיב ,ִאי ָהִכי ֵביְתָך יֹאַכל א" :ַהְיינּו ּדִ ל ָטהֹור ּבְ   , יא), (במדבר יח  589589589589"ֹותוֹ כָּ
ִמיְתָאְכָלן -ְוִאי ְמָנחֹות  ה הּוא ּדְ הּוּנָ    !ְלִזְכֵרי ּכְ

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ    :ַרב ְמׁשַ

ִתיֵבי ֵרי ְקָרֵאי ּכְ    ,יג), (במדבר יח "ְלָך ִיְהֶיה"   :ּתְ
ֵביְתָך יֹאַכל אֹותוֹ " :ּוְכִתיב ל ָטהֹור ּבְ    !יג), (במדבר יח "ּכָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ִביּכּוִרים –אן כָּ     ,ּבְ

אן  ְמָנחֹות –ּכָ    .ּבִ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ְמָנחֹות יּה ּבִ    ,ּכּוּלֵ

ְקָרא ֲאָתאן ְלַלְחֵמי ּתֹוָדה   .ְוֵסיָפא ּדִ
  

ְפלּוְגָתא    ,ּבִ

                                                           
ְקִריבּו אֹ  583 ית תַּ ן ֵראׁשִ ַח לֹא ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניחַֹח  ה'ָתם לַ ָקְרּבַ ְזּבֵ   ְוֶאל ַהּמִ
ה לַ  584 ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכּוִרים ּבְ ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשוּ  ה'ּוְביֹום ַהּבִ ֻבעֵֹתיֶכם ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ׁשָ   ּבְ
רּו ֲחִמ  585 ְסּפְ ִביִעת תִּ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ה לַ ַעד ִמּמָ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום ְוִהְקַרְבתֶּ ִ  ה'ׁשּ

ָנה 586 ָ קּוַפת ַהׁשּ ים ְוַחג ָהָאִסיף תְּ ּכּוֵרי ְקִציר ִחּטִ ה ְלָך ּבִ ֲעׂשֶ ֻבעֹת תַּ   ְוַחג ׁשָ
ָך ֶא  587 ָאְסּפְ ָנה ּבְ ָ ֵצאת ַהׁשּ ֶדה ְוַחג ָהָאִסף ּבְ ָ ׂשּ ְזַרע ּבַ ר תִּ יָך ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ ֶדהְוַחג ַהּקָ ָ יָך ִמן ַהׂשּ   ת ַמֲעׂשֶ
ר ָיִביאּו לַ  588 ַאְרָצם ֲאׁשֶ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ּכּוֵרי ּכָ ֵביְתָך יֹאְכֶלּנוּ  ה'ּבִ ל ָטהֹור ּבְ   ְלָך ִיְהֶיה ּכָ
ָך ְלָחק ע 589 ים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאתְּ ָרֵאל ְלָך ְנַתתִּ ֵני ִיׂשְ נּופֹת ּבְ ָנם ְלָכל תְּ רּוַמת ַמתָּ ָך תְּ ֵביְתָך יֹאַכל אֹתוֹ ְוֶזה ּלְ ל ָטהֹור ּבְ   ֹוָלם ּכָ

 רש"י
. אע''פ שהם משבעה מינים מתמרים שבהרים

דדבש היינו דבש תמרים הני שבהרים 
   ושבעמקים אינן מן המובחר לפי שהן כחושין:

   . אם הביא לא קדש:וקאמר להא שמעתא
. משמע נמי אשתי הלחם אע''ג קרבן ראשית

דכתיב בבכורים כדאמרינן מה יש לך להביא 
   החמץ:בכורים מן הדבש ושתי הלחם מן 

. דומיא דשתי אין לי אלא חדשה של חיטין
הלחם שהן חיטין שאין יכול להביא קודם שתי 

   הלחם:
   . כגון מנחת קנאות:חדשה של שעורים

   . שלא יביא קודם לשתי הלחם:מנין
. שתי פעמים דכתיב ת''ל חדשה חדשה

בהקריבכם מנחה חדשה והקרבתם מנחה 
   חדשה (ויקרא כג):

. שלא ם קודם לבכוריםמנין שתהא שתי הלח
   יביא בכורים קודם לשתי הלחם:

. כלומר שתי הלחם יהא ת''ל בכורי קציר חטים
קודם לכל קציר חטין אפילו בכורים ענין אחר 
חג שבועות בכורי קציר חטים (בחג שבועות 
שהוא מביא בו שתי הלחם) יהא קודם לכל 

   קציר אפילו לבכורים:
שאתה מביא . חג ת''ל חג הקציר בכורי מעשיך

בכורים שתי הלחם יהא קודם לכל אשר תזרע 
   בשדה אפי' לחדש של שעורים:

. של חטין שגדלו מנין שתהא קודם לבכורים
בגג ובחורבה דהאי דתנן מן המובחר היינו 

   למצוה:
. אפי' בגג דנאמר ת''ל בכורי כל אשר בארצכם

כאן בכורי כל אשר בארצם ונאמר להלן בכורי 
רים האמור להלן שתי קציר חטים מה בכו

הלחם [קודם לכל] אף כאן שתי הלחם [קודם] 
   לכל בכורים שבארצכם:

. מנין שתהא קודמת לנסכים ופירות האילן
שלא יביא נסכים מן החדש ובכורים מפירות 
תמרים וזיתים קודם לשתי הלחם דנסכים לא 
משמע ליה מבכורי כל אשר בארצם דהאי קרא 

סכים בכורים בבכורים כתיב ואין מביאין נ
   ואיידי דבעי נסכים בעי פירות האילן:

. דכתיב מעשיך מה להלן נסכים ופירות האילן
כל מעשיך ועוד דבאותו זמן מאספין יין ופירות 

   האילן:
. חג הקציר אע''ג דכתיב תזרע בשדה אף כאן

נסכים ופירות האילן במשמע דשתי הלחם 
   קודם להם:

דקתני . ומקתני מיהא שבגג ושבחורבה מנין
הכי ש''מ דמביא בכורים מהן וכ''ש מתמרים 
שבהרים ושבעמקים דעדיפי מינייהו דמביאין 

   מהם בכורים וקשיא לעולא:
. דקתני שבגג ושבחורבה אתאן למנחות סיפא

שיהו שתי הלחם קודמין נמי למנחות דחיטים 
שגדלו בגג ושבחורבה וליכא למימר דמביאין 

אחר סיפא  מהן בכורים ולא קשיא לעולא. ענין
דקרא אתאן למנחות דהאי בכורי היינו בכורים 
וכל אשר בארצם היינו מנחות וגמרינן ג''ש 
נאמר כאן בכורים ונאמר להלן בכורי קציר 
חיטים מה להלן שתי הלחם קודם להם אף כאן 
בהאי קרא דקמיירי במנחות שתי הלחם קודם 

   להם:
. היינו דכתיב כל טהור בביתך יאכל אותו

   י' נשים ועבדים:דמשמע אפ
. כתיב כל טהור בביתך יאכל כאן בבכורים

   אותו:
. כתיב לך יהיו דאין נאכלין אלא כאן במנחות

לזכרי כהונה והאי סיפא כל אשר בארצם היינו 
   למנחות:

. וסיפא דקרא רב אשי אמר כולה למנחות
דכתיב כל טהור בביתך אתאן ללחמי תודה 

  דנאכלין לכל טהור ולא קשה לעולא:
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י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ׁש  -ִאם ֵהִביא     .לֹא ִקּדֵ
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
   ,ָקַדׁש    –ִאם ֵהִביא 

יםַנֲעׂשָ  ָדׁשִ ּקָ חּוׁש ּבַ ּכָ    .ה ּכַ
  

ְדָאַמר ַטְעָמא ָלָמא ֵריׁש ָלִקיׁש ּכִ ׁשְ    ,ּבִ
י יֹוָחָנן  א ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא -ֶאּלָ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ֲחלֹום י יֹוָחָנן ֲחַזאי ּבַ א ֲאִמיָנא - ַרּבִ ְייּתָ ָתא ְמַעּלַ    .ִמיּלְ
ית" :ָאַמר ְקָרא ית - ב), (דברים כו  590590590590"ֵמֵראׁשִ ל ֵראׁשִ    .ְולֹא ּכָ

ל ַאְרְצךָ  - ב), (דברים כו "ֵמַאְרְצךָ "    .ְולֹא ּכָ
  

   ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  "ַאְרְצךָ "ַהאי  -ְוֵריׁש ָלִקיׁש 
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ
י" ר ַרּבִ ְמִליֵאל ּבַ ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ

אן    ,ב), (דברים כו "ֶאֶרץ" :ֶנֱאַמר ּכָ
ןְוֶנֱאַמר ְל     – (דברים ח, ח)  591591591591"ֶאֶרץ" :ַהּלָ

ַבח ֶאֶרץ  ן ׁשֶ ַהּלָ ַבח ֶאֶרץ -ַמה ּלְ אן ׁשֶ    ."ַאף ּכָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

   .ֶאֶרץ ֵמֶאֶרץ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַמע ֵליּה     .ֶאֶרץ ֵמֶאֶרץ לֹא ַמׁשְ
  

ֵני ֲחָדא ג" :ּתָ ּגַ ּבַ חּוְרָבה ,ׁשֶ ּבַ ָעִציץ ,ְוׁשֶ ּבֶ ִפיָנה  ,ׁשֶ סְּ ּבַ    ."קֹוֵראֵמִביא וְ  -ְוׁשֶ
   !"ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ָלָמא ֵריׁש ָלִקיׁש  ׁשְ    :ּבִ
ג  ג ַאּגַ ָיא -ּגַ    :לֹא ַקׁשְ

ְמָעָרה -ָהא  ַגג ּדִ    ,ּבְ
ַב  -ָהא  ַגג ּדְ    .יתּבְ

ָיא -חּוְרָבה ַאחּוְרָבה     :לֹא ַקׁשְ
אן  חּוְרָבה ֲעבּוָדה -ּכָ    ,ּבְ
אן  ֵא  -ּכָ חּוְרָבה ׁשֶ    .יָנּה ֲעבּוָדהּבְ

ָיא -ָעִציץ ַאָעִציץ     :לֹא ַקׁשְ
אן  ְנקּוָבה –ּכָ    ,ּבִ
אן  ֵאינֹו ְנקּוָבה -ּכָ ׁשֶ    .ּבְ

ִפיָנה  ָיא -ְסִפיָנה ַאּסְ    :לֹא ַקׁשְ
אן  ל ֵעץ -ּכָ ְסִפיָנה ׁשֶ    ,ּבִ
אן  ל ֶחֶרס -ּכָ ְסִפיָנה ׁשֶ   .ּבִ

ָיא   ,אפה י יֹוָחָנן ַקׁשְ א ְלַרּבִ    !ֶאּלָ
  

ֵא  ּנָ    ,י ִהיאּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

חּוְרָבה " ּבַ ג ְוׁשֶ ּגַ ּבַ    ,ֵמִביא ְוקֹוֵרא -ׁשֶ
ִפיָנה  סְּ ּבַ ָעִציץ ְוׁשֶ ּבֶ ר -ׁשֶ ל ִעיּקָ    ."ֵאינֹו ֵמִביא ּכָ

                                                           
ֶנא ְוהָ  590 ְמתָּ ַבּטֶ ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוׂשַ ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ר תָּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ית ּכָ םְוָלַקְחתָּ ֵמֵראׁשִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ   ַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ
ה 591 ֶמן ּוְדָבׁש  ֶאֶרץ ִחּטָ עָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ  ּוׂשְ

 רש"י
   . הני תמרים שבהרים:נעשה

. שהמקדיש ככחוש שבקדשים
בהמה כחושה קדשה ואע''ג דלא 

   הוי מצוה מן המובחר:
. רבי יוחנן חזאי בחילמא

   למתרצא למילתיה שפיר:
. מראשית ולא כל ראשית

למעוטי שאר פירות שאינן 
   משבעת המינין:

. למעוטי מארצך ולא כל ארצך
 שלא מן המובחר דשבעה מינין
גופייהו כגון מתמרים שבהרים 

   ושבגג ושבחורבה:
. כיון דאמר אם וריש לקיש

הביא קדש האי מארצך מאי 
   עביד ליה:

. אשר תביא נאמר כאן ארץ
מארצך (דברים כו) ונאמר להלן 

   (שם ח) ארץ חטה ושעורה:
מה להלן מספר בשבחה של ארץ 

. דהני פירות הן משובחין ישראל
   משאר פירות:

ן מביאין בכורים . איאף כאן
אלא מן המשובח ולעולם 
מביאין מתמרים שבהרים 

   ובלבד שיהו מן המשובח:
. כלומר רבי ואידך ארץ מארץ

יוחנן אמר לך אין הכי נמי מה 
להלן שבח ארץ וכו' והא מילתא 
הוה מצי למימר אי כתיב ארץ 
לחוד אבל השתא דכתיב מארצך 
ולא כל ארצך להוציא תמרים 

   שבהרים ושבעמקים:
. האי דרשה דהוי וריש לקיש

משתמע ליה מארץ לא משמע 
   ליה:

. דאמר בשלמא ריש לקיש
קדשה איכא לתרוצי הא דתני 
מביא וקורא בחורבה עבודה 
דכיון דנעבדה דטרח בה מארצך 

   קרינא בה:
. מביא וקורא בספינה של חרס

  משום דשל ארץ היא:
. דאמר לא קדש אלא לרבי יוחנן

דש והא הכא דלדברי הכל ק
בחורבה עבודה וכל הני אע''פ 
שאינן מובחרים (דהא) לדברי 

   הכל מביא וקורא:
. דאיכא תנא דאמר תנאי היא

שבעציץ ושבספינה אינו מביא 
והוא הדין לתמרים שבהרים 
ושבעמקים ורבי יוחנן דאמר כי 

  האי תנא:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א . 4
א ִמן ַהּמּוְבָחר. " ִאין ֶאּלָ ן ֵאיָנן ּבָ   ְוכּוּלָ

ֶהם?  ּלָ   ְוֵאיֶזהּו "מּוְבָחר" ׁשֶ
  ִמְכָניס, 
  א ְלסֶֹלת. ַאְלָפ  -ְוָזטָֹחא 

יה ָלֶהן: ִנּיָ ְקָעה  ׁשְ ּבִ    ."ֲעפֹוָרִיים ּבַ
  

ה ה ַמְכִניס ַלֲעָפַרִיים" :ָאְמֵרי ֵליּה יֹוָחֵנא ּוַמְמֵרא ְלמֹׁשֶ ֶבן ַאּתָ    "?!ּתֶ
י  :ָאַמר ְלהוּ  קֹולָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ   .ְלָמָתא ַיְרָקא ַיְרָקא ׁשְ

  
  

 רש"י
. ראשי א''ל יוחנא וממרא

מכשפים של מצרים למשה רבינו 
אותות לעיני כשהתחיל לעשות ה

פרעה שהיו סבורין שהיה עושה 
   אותם על ידי כשוף:

. תבן אתה מכניס לעפריים
עפריים שהוא מקום הרבה 
תבואה אתה מביא לשם תבואה 
למכור בתמיה כך ארץ מצרים 
שהיא מלאה כשפים אתה בא 

   לשם לעסוק בכשפים:
אמר להם למתא ירקא ירקא 

. לעיר שגדל שם ירק הרבה שקול
ך למכור לפי הבא ירק של

שמתקבצין שם הכל לקנות הם 
אמרו לו דברי ליצנות והוא 

  השיב להם בענינם:
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        בבבב----פה, אפה, אפה, אפה, א . 5
   ַמְתִניִתין

ָבִליםלֹא ִמּבֵ  :ֵאין ְמִביִאין    ,ית ַהּזְ
ָלִחים ְ ית ַהׁשּ    ,ְולֹא ִמּבֵ

ית ָהִאיָלן    ,ְולֹא ִמּבֵ
ר –ְוִאם ֵהִביא  ׁשֵ    .ּכָ

  
ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

ָנה ִראׁשֹוָנה -ָנָרּה     ,ׁשָ
ה  ִנּיָ ָנה ׁשְ ָ ְבִעים יֹום -ּוַבׁשּ ַסח ׁשִ    ,זֹוְרָעּה קֹוֶדם ַלּפֶ

הא עֹוׂשָ יְוִה     .ה סֹוֶלת ְמרּוּבָ
  

יַצ     ?ד ּבֹוֵדקּכֵ
ּה ָאָבק  ר ַמְכִניס ָידֹו ְלתֹוָכן ָעָלה ּבָ ְזּבָ סּוָלה –ַהּגִ ה ,ּפְ ּנָ ַנּפֶ ּיְ    .ַעד ׁשֶ

סּוָלה -ְוִאם ִהְתִליָעה    .ּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

ה ָנָרּה " יַצד עֹוׂשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה -ּכֵ    ."ׁשָ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?ֵהיִכי ָקָאַמר

ָנה ִראׁשֹוָנה -ָנָרּה     ,ׁשָ
ה  ִנּיָ    ,ָנָרּה ְוזֹוְרָעּה  -ּוׁשְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנה ִראׁשֹוָנה -ָנָרּה     ,ׁשָ

ה  ִנּיָ לֹא ָנָרּה  -ּוׁשְ    ?זֹוְרָעּה ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ
ַלִים ָהיּו ְמִבי ְרַזִיים ּוְכַפר ַאִחים ִאְלָמֵלא ְסמּוכֹות ִלירּוׁשָ י ּכַ    ,ִאין ֵמֶהןַאף ִחיטֵּ

נֹוָנרֹות ְלָכךְ  דֹות ַהּמּוְדָרמֹות ְוַהּמְ ָ א ִמן ַהׂשּ ֵאין ְמִביִאין ֶאת ָהעֹוֶמר ֶאּלָ    ,ְלִפי ׁשֶ
ה ׁשֹוַקַעת ה זֹוַרַחת ּוֵמֶהן ַחּמָ ֶהן ַחּמָ ּבָ    .ׁשֶ

ה יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ָנה ִראׁשֹוָנה -ָנָרּה     ,ׁשָ

ה  ִנּיָ ְבִעים יֹום חֹוֵרׁש ְוׁשֹוֶנה ְוזֹוְרָעּה  -ּוׁשְ ַסח ׁשִ    ,קֹוֶדם ַלּפֶ
ה ֵהא ְסמּוָכה ַלַחּמָ תְּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

ה    ,ֶזֶרת –ָקֶנה    :ְועֹוׂשָ
יּבֹוֶלת     .ְזָרַתִיים –ְוׁשִ

   ,ְוקֹוֵצר
ר    ,ּוְמַעּמֵ

   ,ְוָדׁש 
   ,ְוזֹוֶרה
   ,ּובֹוֵרר
   ,ְוטֹוֵחן

ד    ,ּוְמַרּקֵ
ר ְזּבָ    ,ּוֵמִביא ֵאֶצל ּגִ

ר ַמְכִניס יָ  ּה ָאָבק  :דֹו ְלתֹוָכּה ְוִגְזּבָ ה -ִאם ָעְלָתה ּבָ ִנּיָ ה אֹוָתּה ׁשְ    .אֹוֵמר לֹו ֲחזֹור ְוַנּפֵ
ּום  י ָנָתןִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ

ל ֲאָבָקּה  ֲעָלה ּכָ ּמַ ֶמן ּוַמְכִניס ְלתֹוָכּה ַעד ׁשֶ ר ָסְך ָידֹו ׁשֶ ְזּבָ    ."ּגִ
ֵני ִמיַהת    ."חֹוֵרׁש ְוׁשֹוֶנה" :ָקּתָ

  
ֵני ׁשֹוֶנה ,ְוִלַטֲעֵמיךְ    ,ַמְתִניִתין לֹא ָקּתָ

ֵני    ,בפה ַרְייָתא ָקּתָ    !"ׁשֹוֶנה"ּבְ
  

 רש"י
  מתני' 

. משדה הצריכה לא מבית הזבל
   לזבל:

. משדה שיש בו ולא מבית האילן
אילנות לפי שהאילנות עושים 

   לה צל ואין התבואה גדלה יפה:
. לשדה שמביא כיצד הוא עושה

   ממנה סלת:
. ומניחה ונהנרה שנה ראש

   בורה:
. [זורעה] קודם לפסח ע' יום

שכבר יש כח לחמה שזורחת 
   עליה:

. שלא יהא אבק כיצד הוא בודק
   בסלת:

  
  גמ' 

   . של אותו מקום:כרזיים
. אלמלא שהן סמוכות לירושלים

הרבה והן עומדות בין ההרים 
דכתיב (תהלים קכה) ירושלים 

   הרים סביב לה:
. לפי שהן היו מביאין מהן

. המודרמות עומדות בדרום:
   שבדרום:

   . כל היום:שבהן החמה זורחת
   . חרושות הרבה לכך:המנונרות

. וזורעה קודם לפסח שבעים יום
שכבר מתחלת החמה לזרוח 
בקרן מזרחית צפונית וכשזורחת 
מושך העמוד מיד לדרום וכל 

   היום היא זורחת לדרום:
. וכך סך ידו שמן ומכניס בסלת

יש בה אבק בודקה יפה שאם 
   מידבק בשמן:

. קתני מיהא ושניה חורש ושונה
וזורעה ותפשוט מהא מתני' 

   דבשניה נמי נרה:
. היכי תפשוט הא וליטעמיך

 במתניתין לא קתני שונה
   וברייתא קתני שונה:

. מתניתין דקתני הא לא קשיא
נרה שנה ראשונה ולא קתני 
(ושניה חורש) ושונה היינו שכבר 

ונה היתה עבודה שנה ראש
ועכשיו נוחה ליגדל יותר 
וברייתא דקתני חורש ושונה 
וזורעה היינו משום שלא היתה 
עבודה קודם שנה ראשונה אבל 
מתני' אם היתה עבודה לא 
ידענא אם חורש ושונה בשניה 
אם לא דהא לא קתני לא חורש 

  ולא שונה ומאי הוי עלה:
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ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ
אן  ֲעבּוָדה –ּכָ    ,ּבַ
אן  ֵאיָנּה ֲעבּוָדה -ּכָ ׁשֶ    .ּבְ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,ֶחְצָיּה ְוזֹוֵרַע ֶחְצָיּה  רנָ "
   "ֶחְצָיּה  ר ֶחְצָיּה ְוזֹוֵרַע נָ 
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ דֹות ַהּמּוְדָרמֹות ׁשֶ ָ א ִמן ַהׂשּ    ,ֵאין ְמִביִאין ֶאת ָהעֹוֶמר ֶאּלָ

ה זֹוַרַחת ֶהן ַחּמָ ּבָ    ,ׁשֶ
ה ׁשֹוַקַעת    .ּוֵמֶהן ַחּמָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

אּול" א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
א ִמּבִ  ית ִמְקֶלהעֹוֶמר ָהָיה ּבָ    ,ְקַעת ּבֵ

ַבת  לֹׁש ּכְ ָ    ,ְסִאין ָהְיָתה ׁשּ
ֶדה מּוְדֶרֶמת ָהְיָתה ה זֹוַרַחת ,ְוׂשָ ה ׁשֹוַקַעת ,ּוָבּה ַחּמָ ה ַחּמָ ּנָ    .ּוִמּמֶ

   ,ר ֶחְצָיּה ְוזֹוֵרַע ֶחְצָיּה נָ 
   ."ר ֶחְצָיּה ְוזֹוֵרַע ֶחְצָיּה נָ 
  

ר טּוִבי ה ּבַ ַאְרָעאֲהָוה ֵליּה ַקְרָנא  ַרב ִחְלִקּיָ    ,ּדְ
   ,ר ֶחְצָיּה ְוָזַרע ֶחְצָיּה נָ 
   – ר ֶחְצָיּה ְוָזַרע ֶחְצָיּה נָ 

ֵרי    ,ְוָעְבָדה ַעל ַחד ּתְ
י ִלְסִמיָדא ין ְלהּו ְלִחיּטֵ   .ּוְמַזּבֵ

  

 רש"י
. כגון שנרה ניר חציה וזורע חציה
וזרע חציה  כולה בשנה ראשונה

ובשניה ניר חציה וזורע חציה מה 
שנר בשנה ראשונה ובשנה 
שלישית זורע מה שנר בשניה ונר 
מה שזורע בשניה וכן יעשה מכאן 
ואילך בכל שנה נר חציה וזורע 
חציה ותפשוט מינה דבשניה 
זורעה בלא נרה והאי דאין זורעה 
כולה (בשנה שלישית) היינו לפי 

ה שאין כח בקרקע להיזרע כול
   בכל שנה:

. גדל כמין שלשה סאין היתה
בשנה כשיעור שצריך לקצור 

   לצורך העומר:
  . חתיכת שדה:קרנא דארעא
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב . 6
סּוָלה -ְוִאם ִהְתִליָעה "   ."ּפְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּה " ִהְתִליָעה רּוּבָ סּוָלה –סֹוֶלת ׁשֶ    ,ּפְ

ן ְוִחיטִּ  ִהְתִליעּו רּוּבָ סּולֹות –ין ׁשֶ    ."ּפְ
  

ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ    :ַרּבִ
ה רֹוב ִחּטָ    ,ּבְ

   :אוֹ 
רֹוב ְסָאה    ?ּבְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ן  יׁשָ ַעל מּום -ִהְקּדִ ּום ּבַ ְלֶקה ֲעֵליֶהן ִמׁשּ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ

  
ֵמי ַבַעל מּום ּדָ ְפִסיל ּכְ יָון ּדִ    ,ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְבֵהָמה א ּבִ ַעל מּום ֶאּלָ    ?ֵאין ּבַ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ַח " י ִמְזּבֵ סּול ְלַגּבֵ ְמָצא ּבֹו ּתֹוַלַעת ּפָ ּנִ ל ֵעץ ׁשֶ   . (מידות ב, ה) "ּכָ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
א נּו ֶאּלָ    ,ַלח :לֹא ׁשָ

ר ,ּגֹוְררוֹ  –ֲאָבל ָיֵבׁש     .ְוָכׁשֵ
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
  

יׁשוּ  יִּ -  ִהְקּדִ ַעל מּוםַמהּו ׁשֶ ּום ּבַ    ?ְלֶקה ָעָליו ִמׁשּ
ֵמי ַבַעל מּום ּדָ ָפסּול ּכְ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ְבֵהָמה א ּבִ ַעל מּום ֶאּלָ    ?ֵאין ּבַ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
. הא דקתני בעי רבי ירמיה

   חיטין שהתליעו רובן פסולין:
. שאינה פסולה עד ברוב חטה

   שיתליע רוב כל חטה:
   . לצורך מנחות:הקדישן

מהו שילקה עליהן משום 
. דהכי אמר רבי םמקדיש בעל מו

במסכת תמורה (דף ו:) 
   שהמקדיש בעלי מומין לוקה:

. לפי שלח אינו יכול אלא לח
לגרר ממנו מה שהתליע כמו 

   היבש:
  . לעצים שהתליעו:הקדיש
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב . 7
   ַמְתִניִתין

קֹוַע  ֶמן -תְּ    .ַאְלָפא ְלׁשֶ
אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ

ה ָלּה  ִנּיָ ןֶרֶגב ּבְ  -ׁשְ ְרּדֵ    .ֵעֶבר ַהּיַ
רֹות ׁשֵ ל ָהֲאָרצֹות ָהיּו ּכְ ן ָהיּו ְמִביִאין ,ּכָ א ִמיּכָ    .ֶאּלָ

  

ָבִלים  :ֵאין ְמִביִאין ית ַהּזְ    ,לֹא ִמּבֵ
ָלִחים ְ ית ַהׁשּ    ,ְולֹא ִמּבֵ

יֵניֶהם ְזַרע ּבֵ ּנִ ֶ    .ְולֹא ִמן ַמה ׁשּ
ר –ְוִאם ֵהִביא  ׁשֵ    .ּכָ

  

ְקָטן    ,,,,592ֵאין ְמִביִאין ַאְנּפִ
ר –ְוִאם ֵהִביא  ׁשֵ    .593ּכָ

  

ִים  :ֵאין ְמִביִאין ּמַ רּו ּבַ ׁשְ ּנָ ִרין ׁשֶ ְרּגְ    ,ִמן ַהּגַ
ים ֻבׁשִ    ,ְולֹא ִמן ַהּכְ

לּוִקים ְ    .ְולֹא ִמן ַהׁשּ
סּול -ְוִאם ֵהִביא    .ּפָ

  

ָמָרא    ּגְ

ה ֲחָכָמה" ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִ ַלח יֹוָאב ּתְ ׁשְ   .ב), (שמואל ב יד 594594594594"ַוּיִ
  

קֹוָעה ָנא ּתְ    ?ַמאי ׁשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ֶמן ַזִית  ׁשֶ ְרִגיִלין ּבְ ֶהן -ִמּתֹוְך ׁשֶ   .ָחְכָמה ְמצּוָיה ּבָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶמן ַרְגלוֹ "" ֶ ׁשּ ַמְעָין - כד), (דברים לג  595595595595"ְוטֹוֵבל ּבַ ֶמן ּכְ ְך ׁשֶ ּמֹוׁשֵ ר ׁשֶ ל ָאׁשֵ    .ֶזה ֶחְלקֹו ׁשֶ
ֶמן תַח ַא  ַעםָאְמרּו ּפַ  ׁשֶ י לּוְדְקָיא ּבְ    ,ִמיּנּו ָלֶהן ּפּוְלמּוְסטֹוס ֶאָחד ,ִנְצְרכּו ָלֶהן ַאְנׁשֵ

ֵמָאה ִריּבֹוא :ָאְמרּו לוֹ  ֶמן ּבְ    .ֵלְך ְוָהֵבא ָלנּו ׁשֶ
ַלִים    ,ָהַלְך ִלירּוׁשָ

   .ָהַלְך ְלצֹור -ְלצֹור  ְלךְ  :ָאְמרּו לוֹ 
   .ְך ְלגּוׁש ָחָלבָהַל  -ֵלְך ְלגּוׁש ָחָלב  :ָאְמרּו לוֹ 
ֶד  :ָאְמרּו לוֹ  ָ לֹוִני ַלׂשּ ז ּוְמָצאוֹ ֵלְך ֵאֶצל ּפְ ַחת ֵזיָתיו ה ַהּלָ ָהָיה עֹוֵזק תַּ    ,ׁשֶ
ֲאִני ָצִריךְ  :ָאַמר לוֹ  ֵמָאה ִריּבֹוא ׁשֶ ֶמן ּבְ    ?ֵיׁש ְלָך ׁשֶ
י :ָאַמר לוֹ  ים ְמַלאְכתִּ ֲאַסּיֵ ן ִלי ַעד ׁשֶ    .ַהְמתֵּ

יֵּ  סִּ ין ַעד ׁשֶ    ,ים ְמַלאְכּתוֹ ִהְמתִּ
ים ְמַלאְכּתוֹ  ּיֵ סִּ ֶרךְ  :ְלַאַחר ׁשֶ ּדֶ ל ּוָבא ּבַ ָליו ַלֲאחֹוָריו ְוָהָיה ְמַסּקֵ יל ּכֵ    .ִהְפׁשִ

ֵמָאה ִריּבֹוא :ָאַמר לוֹ  ֶמן ּבְ    ?ֵיׁש ְלָך ׁשֶ
הּוִדים י ַהּיְ ֲחקּו ּבִ חֹוק ׂשִ ְ ׂשּ ה ֲאִני ׁשֶ ְמדּוּמֶ    .ּכִ

יַע ְלִעירוֹ  ִהּגִ יָון ׁשֶ ין ְוָרַחץ ּבֹו ָיָדיו ְוַרְגָליוהוֹ  ,ּכֵ ל ַחּמִ ְפָחתֹו קּוְמְקמּום ׁשֶ    ,ִציָאה לֹו ׁשִ
ֶמן ְוָטַבל ּבֹו ָיָדיו ְוַרְגָליו ל ָזָהב ְמֵליָאה ׁשֶ    ,הֹוִציָאה לֹו ֵסֶפל ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ֶמן ַרְגלוֹ " :ְלַקּיֵ ֶ ׁשּ    ."ְוטֹוֵבל ּבַ
תוּ  ָאְכלּו ְוׁשָ ֵמָאה ִריּבֹואָמַדד  ,ְלַאַחר ׁשֶ ֶמן ּבְ    ,לֹו ׁשֶ

ה ָצִריְך ְליֹוֵתר לּום ַאתָּ    ?ָאַמר לֹו ּכְ
ִמים ,ֵהן :ָאַמר לוֹ  ֵאין ִלי ּדָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ח ַקח ה רֹוֶצה ִליּקַ ָמיו ,ָאַמר לֹו ִאם ַאתָּ ָך ְוֶאּטֹול ּדָ    .ַוֲאִני ֵאֵלְך ִעּמְ
ר ִריּבֹוא מֹוָנה ָעׂשָ ׁשְ ֶמן ּבִ    .ָמַדד לֹו ׁשֶ

ָכרוֹ  :רוּ ָאְמ  לֹא ׂשְ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמל ְולֹא ֲחמֹור ּבְ ֶרד ְולֹא ּגָ יַח אֹותֹו ָהִאיׁש לֹא סּוס ְולֹא ּפֶ    .לֹא ִהּנִ

                                                           
  ןנוֹ קָ ּפִ נְ מסורת הש"ס, רשי כת"י גורסים כאן ובגמרא: ַא 592
  לסּורשי כת"י ועוד גורסים כאן ובהמשך בגמרא: ּפָ  593
ה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה הִ  594 ָ ם ִאׁשּ ָ ח ִמׁשּ ּקַ קֹוָעה ַוּיִ ַלח יֹוָאב תְּ ׁשְ ֶלת ַוּיִ ים ִמְתַאּבֶ ה ֶזה ָיִמים ַרּבִ ָ ִאׁשּ ֶמן ְוָהִיית ּכְ סּוִכי ׁשֶ י ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל תָּ ִלי ָנא ְוִלְבׁשִ ְתַאּבְ

  ַעל ֵמת
ֶמן ַרְגלוֹ  595 ֶ ׁשּ ר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוטֵֹבל ּבַ ִנים ָאׁשֵ רּוְך ִמּבָ ר ָאַמר ּבָ   ּוְלָאׁשֵ

 רש"י
  מתני' 

. מן ולא מן מה שנזרע ביניהם
הזיתים שנזרעו זרעים ביניהם 
לפי שהזרעים מכחישים 

   לאילנות:
   של יפה:. מה שלא נתבאנפקטן

. של אין מביאין מן הגרגרין
זיתים שנפלו ונשרו במים ושהו 
בהם הרבה או שנכבשו או 
שנשלקו לפי שאין שומנם יפה 
יפה ענין אחר מן הגרגרים 
שנשרו אין מביאין מאותן זיתים 
שאין מוציאין שמנה אלא א''כ 
נשרו במים או שצריך לשולקן או 

   לכובשן קודם שיוציאו שומנן:
  

  גמ' 
. שליח עובד למוסטוספו

   כוכבים:
. הוא שכונת עיירות שבארץ צור

   ישראל:
. שחופר סביב הזית כעין עוזק

   טבעת כמו עיזקתא:
. כמו שכיר הפשיל כליו לאחוריו

   עני:
. השליך האבנים מן והיה מסקל

   הפרדס:
. לשבחו על שקנה להם כל לקלסו

   כך:
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יַע ְלִעירוֹ  ִהּגִ יָון ׁשֶ סוֹ  ,ּכֵ י ִעירֹו ְלַקּלְ    ,ָיְצאּו ַאְנׁשֵ
ַד  :ָאַמר ָלֶהם ּמָ י ׁשֶ א ִעּמִ ּבָ א ְלֶזה ׁשֶ סּוִני ֶאּלָ ֵמָאה ִריּבֹואלֹא ִלי ַקּלְ ֶמן ּבְ    ,ד ִלי ׁשֶ

ֵרה ִריּבֹוא מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ י ּבִ ה ּבִ    .ַוֲהֵרי נֹוׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ר "  :ְלַקּיֵ ֵ    ,ְוֵאין ּכֹל -ֵיׁש ִמְתַעׁשּ

ׁש     ."ז), (משלי יג "ְוהֹון ָרב -ִמְתרֹוׁשֵ
  

 רש"י
. שנוהג יש מתעשר ואין כל

   ין לו כלום:בעצמו כעשיר וא
. ויש נוהג כעני ויש לו מתרושש

הון רב כגון זה שהיה עשיר גדול 
והוא עושה עבודת שדהו בעצמו 

  כמו עני:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––    פה, בפה, בפה, בפה, ב . 8
ָבִלים :ֵאין ְמִביִאין" ית ַהּזְ ָלִחים ְולֹא[ לֹא ִמּבֵ ְ ית ַהׁשּ יֵניֶהם ,ִמּבֵ ְזַרע ּבֵ ּנִ ֶ    .ְולֹא ִמן ַמה ׁשּ

ר –ְוִאם ֵהִביא  ׁשֵ    .ּכָ
ְקָטן    ,,,,596ֵאין ְמִביִאין ַאְנּפִ

ר –ְוִאם ֵהִביא  ׁשֵ   ].597ּכָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְקָטן"     ,ֵאין ְמִביִאין ַאְנּפִ

סּול -ְוִאם ֵהִביא    פו,א   , 598598598598ּפָ
ָרף הּוא ׂשְ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
   :ַרב יֹוֵסף ָאַמר

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יא -ָהא  י ִחּיָ    ,ַרּבִ
ְמעֹון -ָהא  י ׁשִ י ַרּבִ ר ַרּבִ    .ּבָ

  
יאּדְ  י ִחּיָ    ,ָזִריק ֵליּה  ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ י ַרּבִ ר ַרּבִ יּה  ּבַ ל ּבֵ   . 599599599599ְמַטּבֵ
  

ָניךְ  ִצין :ְוִסיּמָ יִרים ְמַקּמְ    .ֲעׁשִ
  
  
  
ֶמן ַהּמֹור" ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    .יב), (אסתר ב  600600600600"ׁשִ

  
ֶמן ַהּמֹור"ַמאי     ?"ׁשֶ

  
יא ר ִחּיָ    :ָאַמר ַרב הּוָנא ּבַ

א    .ְסַטְכּתָ
  

א ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ָאַמר ַרּבִ
ֶמ  ִליׁש  -ן ַזִית ׁשֶ לֹא ֵהִביא ׁשְ    .ׁשֶ

  
נְ  י ָהִכיּתַ    601601601601ָיא ַנּמִ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָקנֹון  לֹא ֵהִב  -ַאְנּפִ ֶמן ַזִית ׁשֶ ִליׁש ׁשֶ    ."יא ׁשְ

  
ה ָסִכין אֹותוֹ     ?ָלּמָ

  
יָער ֵ יר ֶאת ַהׂשּ ִ ׁשּ ּמַ    ,ׁשֶ

ר ׂשָ ן ֶאת ַהּבָ   .ּוְמַעּדֵ
  
  

                                                           
  ןנוֹ קָ ּפִ נְ גמרא: ַאמסורת הש"ס, רשי כת"י גורסים כאן וב 596
  לסּורשי כת"י ועוד גורסים כאן ובהמשך בגמרא: ּפָ  597
ר) בגירסת וילנא: 598 ׁשֵ   (ְוָהַתְנָיא ְוִאם ֵהִביא ּכָ
  (ֵליּה) גירסת וילנא: 599
ים ׁשְ  600 ׁשִ ָדת ַהּנָ ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ֵורֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ יַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ֶמן ּוְבַהּגִ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן ׁשִ י ּכֵ ר חֶֹדׁש ּכִ ֵנים ָעׂשָ

ים ׁשִ ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָ ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ   ַהּמֹר ְוׁשִ
 מסורת הש"ס 601

 רש"י
. בעלמא מפני שהוא מוהל שרף

   ואינו שומן:
. הוי לרבי שמעון דמטביל בי'

   שמן ואם הביא פסול:
   . שקורין בלשמ''א:סטכתא

תניא רבי יהודה [אומר] 
. דתני במתני' היינו אנפיקינון

   שמן זית וכו':
. לפי שהוא שמשיר את השיער

  בוסר ויש בו כח:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א . 9
ִים" ּמַ רּו ּבַ ׁשְ ּנָ ִרין ׁשֶ ְרּגְ ים, [ֵאין ְמִביִאין ִמן ַהּגַ ֻבׁשִ לּוִקים ,ְולֹא ִמן ַהּכְ ְ    .ְולֹא ִמן ַהׁשּ

סּול -ְוִאם ֵהִביא    ].ּפָ
  

נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
ֶמן ַזִית" בּוׁש   :ׁשֶ    ,ּכָ

לּוק    ,ׁשָ
רּוי    ,ׁשָ

ָמִרים ל ׁשְ    ,ְוׁשֶ
ל ֵריַח ַרע     .לֹא ָיִביא   -ְוׁשֶ

סּול -ְוִאם ֵהִביא     ."ּפָ
  

ֵעי  הּבָ    :ַרּבָ
יׁשֹו  ַעל מּום -ִהְקּדִ ּום ּבַ ְלֶקה ָעָליוִמׁשּ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ

  
ָפסּול  יָון ּדְ ֵמי -ּכֵ ַבַעל מּום ּדָ    ,ּכְ

ְלָמאאֹו     :ּדִ
ְבֵהָמה א ּבִ ַעל מּום ֶאּלָ    ?ֵאין ּבַ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
  . שמן שריחו רע:של ריח רע
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        פו, אפו, אפו, אפו, א . 10
   ַמְתִניִתין

ה ֵזיִתים ֵהן לֹׁשָ    ,ׁשְ
ָמִנים ה ׁשְ לֹׁשָ ה ׁשְ לֹׁשָ    .ּוָבֶהן ׁשְ

  

ִית ָהִראׁשֹון  ִית  -ַהּזַ רֹאׁש ַהּזַ רֹו ּבְ    ,ְמַגְרּגְ
   ,ְוכֹוֵתׁש 

ל    .ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהסַּ
י ְיהּוָדה ל  :ֹוֵמרא ַרּבִ    .ֶזה ִראׁשֹון -ְסִביבֹות ַהסַּ

  

ּקֹוָרה ָחַזר    .ְוטֹוֵען ּבַ
י ְיהּוָדה ֲאָבִנים  :אֹוֵמר ַרּבִ ִני -ּבָ    .ֶזה ׁשֵ

  

י -ָחַזר ְוָטַחן ְוָטַען  ִליׁשִ    .ֶזה ׁשְ
  

נֹוָרה –ָהִראׁשֹון     ,ַלּמְ
ָאר  ְ ָנחֹות –ְוַהׁשּ    .ַלּמְ

  
ִני  ֵ רֹאׁש ַה   -ַהׁשּ רֹו ּבְ גְמַגְרּגְ    ,ּגַ

   ,ְוכֹוֵתׁש 
ל    ,ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהסַּ

י ְיהּוָדה ל  :אֹוֵמר ַרּבִ    .ֶזה ִראׁשֹון -ְסִביבֹות ַהסַּ
  

ּקֹוָרה    ,טֹוֵען ּבַ
י ְיהּוָדהוְ  ֲאָבִנים  :אֹוֵמר ַרּבִ ִני -ּבָ    .ֶזה ׁשֵ

  

י -ָחַזר ְוָטַחן ְוָטַען  ִליׁשִ    .ֶזה ׁשְ
  

נֹוָרה –ָהִראׁשֹון     ,ַלּמְ
ָא  ְ ָנחֹות –ר ְוַהׁשּ    .ַלּמְ

  
י  ִליׁשִ ְלֶקה   -ׁשְ ּיִ ד ַעד ׁשֶ ֵבית ַהּבַ    ,עֹוְטנֹו ּבְ

ג רֹאׁש ַהּגַ בֹו ּבְ    ,ּוַמֲעֵלהּו ּוְמַנּגְ
   ,ּכֹוֵתׁש 

ל    ,ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ַהסַּ
י ְיהּוָדה ל :אֹוֵמר ַרּבִ    .ֶזה ִראׁשֹון - ְסִביבֹות ַהסַּ

  

ּקֹוָרה    ,טֹוֵען ּבַ
י ְיהּוָדה ֲאָבִנים  :ראֹוֵמ  ַרּבִ ִני -ּבָ    .ֶזה ׁשֵ

  

י -ָחַזר ְוָטַחן ְוָטַען  ִליׁשִ    .ֶזה ׁשְ
  

נֹוָרה –ָהִראׁשֹון     ,ַלּמְ
ָאר  ְ ָנחֹות -ְוַהׁשּ   .ַלּמְ

  

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַנן  רֹו ּתְ   ְמַגְרּגְ

   :אוֹ 
ַנן לֹו ּתְ    ?ְמַגְלּגְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶמן ַזִית "    .יתוֹ ִמזֵּ  –ׁשֶ

אן ָאְמרוּ     :ִמּכָ
ִית  -ַזִית ִראׁשֹון  רֹאׁש ַהּזַ לֹו ּבְ    ,ְמַגְלּגְ

ד    ,ְוכֹוְנסֹו ְלֵבית ַהּבַ
ֵריַחִים    ,ְוטֹוֲחנֹו ּבָ

ין ּלִ סַּ    .ְונֹוְתנֹו ּבַ
ּנּו  ֶמן ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ    .ֶזה ָהָיה ִראׁשֹון -ׁשֶ

ּקֹוָרה ּנּו , ָטַען ּבַ ֶמן ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ ִניֶזה ָהיָ  -ׁשֶ    .ה ׁשֵ
י -ְוָחַזר ּוָפַרק ָטַחן ְוָטַען  ִליׁשִ    .ֶזה ָהָיה ׁשְ

 רש"י
  מתני' 
. לקיטות יש בזית שלשה

שלוקטין אותו בשלש פעמים 
ובכל לקיטה יש בו שלשה 

   שמנים:
. זיתים שלקטן הזית הראשון

   בראשונה:
. מניחו מגרגרו בראש זית

בשל דנעשה גרגרין בראש להת
הזית באילן. ענין אחר מלקטן 
בראש הזית בגובה שבאילן 
במקום שהזיתים קודמין 
להתבשל תחילה מפני שהחמה 

   זורחת שם תדיר מ''ר ז''ל:
   . אותן הגרגרים:וכותש

. כדי שיזוב ונותנן בתוך הסל
הצלול שבשמן מעצמו בלא דוחק 
חוץ לסל והפסולת והשמרים 

   בסל:שבשמן נשארין 
. שבליקוט זה היה שמן ראשון

   ראשון:
. מה שכתש הגרגרים חוזר ולוקח

שנשארו בסל טוענו בקורת בית 
הבד ומוציא שמנו מה שהוא 

   יוצא עכשיו זהו שמן שני:
. לא היה טוענו רבי יהודה אומר

בקורה לפי שהיה נטען ביתר 
והיו השמרים יוצאין ומתערבין 
בשמן אלא באבנים טוענו ומה 

   א עכשיו זה היה שמן שני:שיוצ
. הגרגרים וטענן חזר וטחן

בקורה ומה שיוצא זה שמן 
   שלישי:

. אותם זיתים מגרגרו בראש הגג
אין מתבשלין כל צורכן באילן 
אלא שוטחן בראש הגג בחמה 
כדי לרככן כך שמעתי. ענין אחר 
מרבותינו ז''ל מגרגרו בראש הגג 
כלומר מלקט זיתים שבאמצע 

אש הזית כלומר האילן שאינן בר
אותן שיכול לעמוד בראש גגו 
ונוטלן שאותן אין מתבשלין 
במהרה כמו אותן שבראש הזית 
והאי דאמר בראש הגג לסימנא 

   קאמר:
. לוקט זיתים הזית השלישי

התחתונות לפי שאין החמה 
זורחת עליהן תדיר אין מתבשלין 
יפה ומאחר בלקיטתן ומשום 
הכי עוטנן בבית הבד מניחם 

ד שילקו שיתרכך במעטן ע
קליפתן וישתנו מראיהן ומנגבן 
בראש הגג שכשיהיו ביחד 
במעטן בדוחק יצא מהן מוהל 

   ונושרו:
  גמ' 

. שמניח הזית עד מגרגרו תנן
   שנתבשלו הגרגרים כל צורכן:

. דהיינו נמי או מגלגלו תנן
שמניחו באילן עד שנתבשלו יפה 
כגון ביצה מגולגלת (עוקצין פ''ב 

   מ''ו):
. דכתיב בקרא שמן זית תשמן זי

   זך כתית (שמות כז):
. שיהיו הזיתים באילן עד מזיתו

  שיהיה בהן שמן:
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נֹוָרה –ָהִראׁשֹון     ,ַלּמְ
ָאר  ְ ָנחֹות –ְוַהׁשּ    .ַלּמְ

  
ִני    ,ְוֵכן ַזִית ׁשֵ

י  ִליׁשִ ְלֶקה    -ְוַזִית ׁשְ ּיִ ד ַעד ׁשֶ ֵבית ַהּבַ    ,עֹוְטנֹו ּבְ
ִמ  ה אֹותֹו ּכְ ג ְועֹוׂשֶ ָמָרהּוַמֲעֶלה ְלרֹאׁש ַהּגַ זּובּו ֵמיָמיו - ין תְּ ּיָ    ,ַעד ׁשֶ

ד    ,ְוכֹוְנסֹו ְלֵבית ַהּבַ
ֵריַחִים    ,ְוטֹוֲחנֹו ּבָ

ין ּלִ סַּ ּנּו , ְונֹוְתנֹו ּבַ ֶמן ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ   ,ֶזה ָהָיה ִראׁשֹון -ְוׁשֶ
ּקֹוָרה ּנּו , ָטַען ּבַ ֶמן ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ ִני -ׁשֶ    .ֶזה ָהָיה ׁשֵ

ַרק ָחַזר ְוָטַחן  י -ְוָטַען ּפָ ִליׁשִ    .ֶזה ָהָיה ׁשְ
  

נֹוָרה –ָהִראׁשֹון     ,ַלּמְ
ָאר  ְ ָנחֹות –ְוַהׁשּ    .ַלמְּ

  
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵריַחִים  ת -לֹא ָהָיה טֹוֲחנֹו ּבָ ׁשֶ ְכתֶּ ּמַ א ּכֹוְתׁשֹו ּבַ    ,ֶאּלָ
ּקֹוָרה  ֲאָבִנים -ְולֹא ָהָיה טֹוֵען ּבַ א ּבָ    ,ֶאּלָ

ין ְולֹא ָהָיה נֹוְתנוֹ  ּלִ סַּ ל - ּבַ א ְלתֹוְך ְסִביבֹות ַהסַּ    ."ֶאּלָ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
י – "ּכֹוֵתׁש " י ְיהּוָדה ִהיא ?ַמּנִ    .ַרּבִ
ל" ָנן - "ּתֹוְך ַהסַּ    !ֲאָתאן ְלַרּבָ
  

ֲחָדא ָוֵתיּה ּבַ א ָסַבר ָלּה ּכְ ּנָ ֲחָדא ,ַהאי ּתַ   .ּוָפִליג ֲעֵליּה ּבַ
  
  

 רש"י
. כשעושין אותו תמרה

   גרוגרות:
רבי יהודה אומר לא היה 

. לזית ראשון אלא טוחנו
   כותשו:

. דקתני במתני' מני ר' כותש
יהודה היא תוך הסל דקתני 
במתני' אתאן לרבנן דברייתא 

   ' יהודה:ת''ק דר
. דמתני' סבר לה כר' האי תנא

יהודה בחדא בכותש ופליג 
  עליה בחדא בתוך הסל:
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        בבבב----פו, אפו, אפו, אפו, א . 11
   ַמְתִניִתין

ִראׁשֹון ָה  ּבָ    .ֵאין ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנוּ  -ִראׁשֹון ׁשֶ
  

ִראׁשֹון ּבָ ִני ׁשֶ ֵ    ,ַהׁשּ
ִני  ֵ ׁשּ ּבַ ִוין –ְוָהִראׁשֹון ׁשֶ    .ׁשָ

  

ִראׁשֹון ּבָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ    ,ַהׁשּ
ִני ֵ ׁשּ ּבַ ִני ׁשֶ ֵ    ,ְוַהׁשּ

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ ִוין –ְוָהִראׁשֹון ׁשֶ    .ׁשָ
  

ִני ֵ ׁשּ ּבַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ    ,ַהׁשּ
י וְ  ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ ִני ׁשֶ ֵ ִוין –ַהׁשּ    .ׁשָ

  

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ה ֵהיֶמּנוּ  -ַהׁשּ   .ֵאין ְלַמטָּ
  

ֶמן ַזִית ַזךְ  ֲענּו ׁשֶ טָּ ּיִ ין ׁשֶ ּדִ ָנחֹות ָהיּו ּבַ ל ַהּמְ    ,ַאף ּכָ
ֶמן ַזִית ַזךְ  ֵאיָנּה ַלֲאִכיָלה ְטעּוָנה ׁשֶ נֹוָרה ׁשֶ    ,ַמה מְּ

ֵהן ַלֲא  ֶמן ַזִית ַזךְ ְמָנחֹות ׁשֶ ֲענּו ׁשֶ טָּ ּיִ ין ׁשֶ    ?!ִכיָלה ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר אֹור" :תַּ ִתית ַלּמָ ָנחֹות - כ), (שמות כז  602602602602"ַזְך ּכָ ִתית ַלּמְ   .ְוֵאין ַזְך ּכָ

  

ָמָרא   ,בפו    ּגְ

ִוין" ָנחֹות" :ְוָהא ָאְמַרּתְ  - "ׁשָ ָאר ַלּמְ ְ נֹוָרה ְוַהׁשּ    ?!"ִראׁשֹון ַלּמְ
  

ר ִיְצָחק ַרבָאַמר     :ַנְחָמן ּבַ
ִוין"ַמאי     ?"ׁשָ

ָנחֹות ִוין ַלּמְ   .ׁשָ
  
  

                                                           
ִתית לַ  602 ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה תְּ ִמידְוַאתָּ אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ   ּמָ

 רש"י
  מתני' 

השני שבזית ראשון הראשון 
. ואע''ג דשני שבזית שני שוין

שבראשון וראשון שבשני שוין 
למנחות אפ''ה לא אתי בשני 
שבראשון למנורה דהא אמרינן 
בגמ' דלמנורה בעינן כתית ולא 
  היה כתית אלא ראשון שבכל זית 

  (דמתני' דכותש ר''י היא):
  

  גמ' 
. בתמיה דקתני השני שוין

שבראשון והראשון שבשני שוין 
והא אמרת ראשון למנורה 
והשאר למנחות דהשני 
שבראשון אין ראוי למנורה 
וראשון שבשני ראוי למנורה 

   והיכי הוי שוין:
. שאם רוצה ליתן למנחות

הראשון שבשני למנחות הרי הוא 
  כשני שבראשון:
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב . 12
ֶמן ַזִית ַזךְ " ֲענּו ׁשֶ טָּ ּיִ ין ׁשֶ ּדִ ָנחֹות ָהיּו ּבַ ל ַהּמְ    ,ַאף ּכָ

ֶמן ַזִית ַזךְ  ֵאיָנּה ַלֲאִכיָלה ְטעּוָנה ׁשֶ נֹוָרה ׁשֶ    ,ַמה מְּ
טָּ  ּיִ ין ׁשֶ ֵהן ַלֲאִכיָלה ֵאינֹו ּדִ ֶמן ַזִית ַזךְ ְמָנחֹות ׁשֶ    ?!ֲענּו ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר אֹור" :תַּ ִתית ַלּמָ ָנחֹות - כ), (שמות כז  603603603603"ַזְך ּכָ ִתית ַלּמְ   ."ְוֵאין ַזְך ּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
א ָנִקי - כ), (שמות כז "ָזךְ ""    .ֵאין ָזְך ֶאּלָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִתית" תּוׁש  - "כָּ א ּכָ ִתית ֶאּלָ    .ֵאין ּכָ

ִתית  ָנחֹות -ָיכֹול ְיֵהא ָזְך ּכָ סּול ַלּמְ    ?ּפָ
ְלמּוד לֹוַמר ִתית" :תַּ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּול ּבְ רֹון סֹוֶלת ּבָ ָ    – מ), (שמות כט 604604604604"ְוִעׂשּ

ן ְלמּוד לֹוַמר ִאם ּכֵ אֹור" :ַמה תַּ    ?"ַלּמָ

כֹון ֵני ַהִחיסָּ א ִמּפְ    ."ֶאּלָ
  

כֹון"ַמאי     ?"ִחיסָּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ָרֵאל ל ִיׂשְ    .ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנן ׁשֶ

  
ֶמן ַזִית ָזךְ " חּו ֵאֶליָך ׁשֶ ָרֵאל ְוִיּקְ ֵני ִיׂשְ    .ב), (ויקרא כד 605605605605"ַצו ֶאת ּבְ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
   ,ְולֹא ִלי   - "ֵאֶליךָ "

  .לֹא ְלאֹוָרּה ֲאִני ָצִריךְ 
  

ְלָחן  פֹון –ׁשֻ ּצָ רֹום –ֹוָרה ּוְמנ ,ּבַ ּדָ    .(שמות כו, לה) 606606606606ּבַ
  

יָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ְזִריָקא ַרּבִ    :ַרּבִ
   ,לֹא ַלֲאִכיָלה ֲאִני ָצִריךְ 
   .ְולֹא ְלאֹוָרּה ֲאִני ָצִריךְ 

  
קּוִפים ֲאטּוִמים" ִית ַחּלֹוֵני ׁשְ ַעׂש ַלּבָ   .ד), (מלכים א ו "ַוּיַ

  

ָנא    :ּתָ
קּוִפין " ְפִנים ַוֲאטוּ ׁשְ חּוץ ִמיםִמּבִ    ."לֹא ְלאֹוָרּה ֲאִני ָצִריךְ  - 607607607607ִמּבַ

אֶֹהל מֹוֵעד"    –ג) , (ויקרא כד "ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעדּות ּבְ
ֵאי עֹוָלם ָרֵאל :ֵעדּות הּוא ְלָכל ּבָ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהׁשּ    .ׁשֶ

  ,ְלאֹוָרּה ֲאִני ָצִריךְ  :ְוִאם ּתֹאַמר
ָנה  ִעים ׁשָ ל ַאְרּבָ א ְלאֹורוֹ ַוֲהלֹא ּכָ ר לֹא ָהְלכּו ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהְלכּו ִיׂשְ    !ׁשֶ

ֵאי עֹוָלם א ֵעדּות הּוא ְלָכל ּבָ ָרֵאל :ֶאּלָ ִיׂשְ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהׁשּ    ."ׁשֶ
  

   ?ַמאי ֵעדּוָתּה 
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֶנֶגד ַחְברֹוֶתיָה  ֶמן ּכְ ּה ׁשֶ ּנֹוְתִנין ּבָ    ,ֶזה ֵנר ַמֲעָרִבי ׁשֶ

נָּ     ,ה ָהָיה ַמְדִליקּוִמּמֶ
ים   .ּוָבּה ָהָיה ְמַסּיֵ

                                                           
ִמיד 603 אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה תְּ   ְוַאתָּ
ֶבׂש ָהֶאָח  604 ִתית ֶרַבע ַהִהין ְוֵנֶסְך ְרִביִעת ַהִהין ָיִין ַלּכֶ ֶמן כָּ ׁשֶ לּול ּבְ רֹן סֶֹלת ּבָ ָ   דְוִעׂשּ
ִמיד 605 אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ   ַצו ֶאת ּבְ
ְלָח  606 ֻ יָמָנה ְוַהׁשּ ן תֵּ ּכָ ׁשְ ְלָחן ַעל ֶצַלע ַהּמִ ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ רֶֹכת ְוֶאת ַהּמְ ְלָחן ִמחּוץ ַלּפָ ֻ ְמתָּ ֶאת ַהׁשּ ן ַעל ֶצַלע ָצפְוׂשַ תֵּ   ֹוןן תִּ
חּוץ ַוֲאטּוִמים ויש שגרסו שיטה מקובצת ועוד: 607 קּוִפין ִמּבַ ְפִנים ׁשְ   ִמּבִ

 רש"י
פסול יכול יהא כתית זך 

. הואיל וכתיב ביה למנחות
   למאור:
. הואיל וכשר נמי אם כן

   למנחות:
. זך וכתית מה תלמוד לומר

   למאור:
. לא בעינן זך מפני החיסכון 

וכתית למנחות כמו לנרות דהכי 
נמי כשרות אפילו אינו וכתית 
לפי שהמנחות הן מרובות 
וצריכות שמן הרבה ואילו היה 
 צריך לחזור במנחות נמי אחר זך
וכתית כמו למנורה היו 
מפסידים שהיו לוקחין אותו 

   ביוקר:
. שלחן בצפון ומנורה בדרום

והמזבח בינתים לידע שלא 
   לאורה אני צריך:

. מבפנים שהמשקופין שקופים
של חלונות היינו צר שבחלון היו 
מבפנים והרוחב שבחלון מוחזר 

   כלפי חוץ להוציא אורה לעולם:
. האחרות ובה ממנה היה מדליק

יה מסיים כדתנן (תמיד דף לג.) ה
בא ומצא שתי נרות מזרחיות 
דולקים שמנורה היתה עומדת 
מזרח ומערב מכבה האחת שבצד 
מזרח ומדשנה ומניח האחת 
שבצד אותה שבמזרח הוא נר 
מערבי ומניחה דולקת עד לערב 
ומדליק האחרות שכבו בשחר 
ומטיבו וזורק מה שנשאר מן 
השמן ומן הפתילה לחוץ ונותן 

ה שמן ופתילה ומדליקה כדי ב
לקיים בה מצות הדלקה ומסיים 
בה הדלקה שהיה מדליקה בתר 

  כל הנרות:
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   ַמְתִניִתין

ִין    ?ֵמַאִין ָהיּו ְמִביִאין ֶאת ַהּיַ
   ,ְקדּוִחים
   .ַאְלָפא ְלַיִין -ַוֲעטּוִלין 

ה ָלֶהן  ִנּיָ ה  -ׁשְ ית ִריּמָ    ,ּבֵ
ָהר    ,ּוֵבית ָלָבן ּבָ

ְקָעה ּבִ    .ּוְכַפר ִסיְגָנא ּבַ
ל ֲאָרצֹות רֹות ּכָ ׁשֵ ן ָהיּו ְמִביִאין ,ָהיּו ּכְ א ִמיּכָ    .ֶאּלָ

  

ָבִלים  :ֵאין ְמִביִאין ית ַהּזְ    ,לֹא ִמּבֵ
ָלִחים ְ ית ַהׁשּ    ,ְולֹא ִמּבֵ

יֵניֶהן ְזַרע ּבֵ ּנִ ֶ ה ׁשּ    .ְולֹא ִמּמַ
ר –ְוִאם ֵהִביא  ׁשֵ    .ּכָ

  

ר –ְוִאם ֵהִביא  ,ֵאין ְמִביִאין ֶהְליְֹסְטיֹון ׁשֵ    .ּכָ
  

ןֵאין ְמִבי    ,ִאין ָיׁשָ
ְבֵרי  יּדִ    ,ַרּבִ

יִרין ֲחָכִמיםוַ     .ַמְכׁשִ
   ,לֹא ָמתֹוק  :ֵאין ְמִביִאין

ן ָ    ,ְולֹא ְמעּוׁשּ
ל ָ    ,ְולֹא ְמבּוׁשּ

סּול –ְוִאם ֵהִביא     .ּפָ
  

ִלּיֹות א ,ְוֵאין ְמִביִאין ִמן ַהּדָ    ,ִמן ָהַרְגִלּיֹות  :ֶאּלָ
ָרִמים ָהֲעבּוִדין    ,ּוִמן ַהּכְ

דֹוִליםְולֹא ּכוֹ  ֲחָצִבין ּגְ ָחִבּיֹות ְקַטּנֹות - ְנִסין אֹותֹו ּבַ א ּבְ    ,ֶאּלָ
יָה  א ֶאת ֶהָחִבית ַעד ּפִ    ,ְוֵאינֹו ְמַמּלֵ

ֵהא ֵריחֹו נֹוֵדף ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
ֵני   פז,א יָה ִמּפְ ְמִחין^ ֵאינֹו ֵמִביא ִמּפִ    ,ַהּקִ

ּוֶליָה  ָמִרים -ְולֹא ִמׁשּ ְ ֵני ַהׁשּ    ,ִמּפְ
א ֵמִב  ּה ֵמֶאְמָצָעּה ֶאּלָ ִליׁשָ ְ    .יא ִמׁשּ

  

יַצד הּוא ּבֹוֵדק    ?ּכֵ
ָידוֹ  ֶנה ּבְ ב ְוַהּקָ ר יֹוׁשֵ ְזּבָ    .ַהּגִ

יר ֶנה - ָזַרק ַהּגִ ּקָ יׁש ּבַ    .ִהּקִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁש ּבֹו ִקְמִחין  ּיֵ סּול –ׁשֶ    ,ּפָ
ֱאָמר ּנֶ ִמיִמים ִיְהיּו ָלֶכם"   :ׁשֶ    ,)כ-יט, (במדבר כח 608608608608"ִמְנָחָתםוּ  .ּתְ

ִמיִמ " יֶהםּתְ   .לא), (במדבר כח 609609609609    "ים ִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסּכֵ
  

ָמָרא    ּגְ

ן" ָ ל ְולֹא ְמעּוׁשּ ָ סּול -ְוִאם ֵהִביא  ,ֵאין ְמִביִאין לֹא ָמתֹוק ְולֹא ְמבּוׁשּ    ."ּפָ
  

א ֵני ֵריׁשָ ר -ֵהִביא  ְוִאם ,ֵאין ְמִביִאין ֶאת ֶהְליְֹסְטיֹון" :ְוָהא ָקּתָ ׁשֵ    !"ּכָ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
רֹוְך ּוְתֵני    .ּכְ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

א  יְמׁשָ ׁשִ    ,לֹא ְמִאיס -חּוְלָיא ּדְ
ֵפיָרא     .ְמִאיס –חּוְלָיא ּדְ

                                                           
ִמיִמ  יטיטיטיט 608 ָנה תְּ ֵני ׁשָ ים ּבְ ְבָעה ְכָבׂשִ ַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוׁשִ ֵני ָבָקר ׁשְ ִרים ּבְ ה עָֹלה ַליהָֹוה ּפָ ֶ ם ִאׁשּ לּוָלה 	ככככ. ם ִיְהיּו ָלֶכםְוִהְקַרְבתֶּ ה ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ּבְ לֹׁשָ ֶמן ׁשְ ָ ַבׁשּ

ֲעׂשוּ  רִֹנים ָלַאִיל תַּ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ רִֹנים ַלּפָ   ֶעׂשְ
יֶהם 609 ִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסּכֵ ֲעׂשּו תְּ ִמיד ּוִמְנָחתֹו תַּ ַבד עַֹלת ַהתָּ   ִמּלְ

 רש"י
  מתני' 

. שנתבשלו הענבים הלסטיון
   בחמה יותר מדאי:

. כשהיו הענבים מרים היו מעושן
מעשנין אותן כדי למתקן או 

   מבשלין אותן:
. כשהוא מתוק מחמת לא מתוק

אחר עצמו כדמפרש בגמ' ענין 
תירוש שלא עברו עליו ארבעים 

   יום:
. שקורין טרייל''ש מן הדליות

   לפי שאין יינו יפה:
. יין שגדל אלא מן הרגליות

   בגפנים נמוכים שהוא יפה:
   . מפרש בגמ':העבודים

לא היו כונסין אותו בחצבין 
. לפי שכשהיו מסתפקין גדולים

ממנו על יד היו החצובין 
   מתרוקנים ומתקלקל היין:

. שכשהיא הא ריחו נודףכדי שי
חסירה קימעא היין נודף יותר 

  מכשהיא מליאה:
   . שקויינ''ש:קמחים

   . לידע אם היין יפה:כיצד בודק
. ורואה גזבר יושב וקנה בידו

כשזה מוציא היין מן נקב 
   החבית:

. שהתחיל לצאת אותו זרק הגיר
לבן שתחת היין שצף על 

   השמרים:
. הגזבר על גבי הכד הקיש

וסותם זה מיד וזה היה סימנו 
שלא היה רוצה לדבר כל זמן 

   ין היין:שמוציא
. ואם שנאמר תמימים יהיו לכם

   היו בו קמחים הוי כבעל מום:
  

  גמ' 
. אין מביאין הליסטיון כרוך ותני

לפי שאין מביאין לא מתוק וכו' 
   ואם הביא פסול:
. לא תכרוך רב אשי אמר

הליסטיון כשר דהויא חוליא 
דשמשא ולא מאיס אבל מתוק 
מחמת הפירי מאיס והיינו 

  דקתני פסול:
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ן"    ,ֵאין ְמִביִאין ָיׁשָ

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
יִרין ֲחָכִמיםוַ     ."ַמְכׁשִ
  

הָאַמר     :ִחְזִקּיָ
י ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ    ?ּדְ

ֶבׂש ָיִין" :ָאַמר ְקָרא ָנתוֹ  - יד), (במדבר כח 610610610610"ַלּכֶ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ָנתוֹ  ,ַמה ּכֶ ן ׁשְ    .ַאף ַיִין ּבֶ
  

ִנים  י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ סּול –ִאי ַמה ּכֶ    ,ּפָ
ִנים  י ׁשָ ּתֵ ן ׁשְ סּול –ַאף ַיִין ּבֶ    ?!ּפָ

  
יָמא י :ְוִכי ּתֵ    ,ָהִכי ַנּמִ

   :ְוָהַתְנָיא
ִנים לֹא ָיִביאיַ " י ׁשָ תֵּ ן ׁשְ ר -ְוִאם ֵהִביא  ,ִין ּבֶ ׁשֵ    !"ּכָ

ָאַמר ַמְעּתְ ֵליּה ּדְ י ?"לֹא ָיִביא" :ַמאן ׁשָ ר -ִאם ֵהִביא " :ְוָקָאַמר ,ַרּבִ ׁשֵ    !"ּכָ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
י ַרּבִ    ,ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ְכִתיב ם" :ּדִ י ִיְתַאּדָ ֶרא ַיִין ּכִ    .לא), י כג(משל 611611611611"ַאל ּתֵ
  
  

                                                           
ת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין לַ  610 ִליׁשִ ר ּוׁשְ יֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלּפָ ָנהְוִנְסּכֵ ָ י ַהׁשּ ָחְדׁשֹו ְלָחְדׁשֵ ֶבׂש ָיִין זֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ּבְ   ּכֶ
ִרים 611 ֵמיׁשָ ְך ּבְ ּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהּלֵ ן ּבַ י ִיתֵּ ם ּכִ י ִיְתַאּדָ ֶרא ַיִין ּכִ   ַאל תֵּ

 רש"י
ליה דאמר לא יביא מאן שמעת 

. דקתני במתניתין דברי רבי רבי
והא ברייתא דקתני לא יביא 
[ע''כ רבי] וקתני (בהא ברייתא) 
אם הביא כשר והיכי מ''ל ה''נ 

   פסול:
. שאין מביא ישן היינו טעמא

דכתיב אל תרא יין כי יתאדם 
דלא הוה חשוב יין אלא אדום 
ושנה ראשונה יש בו עיקר 

משום אדמומית טפי לא ולאו 
  דלכבש דמי יין:
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ִלּיֹות"    ,ֵאין ְמִביִאין לֹא ִמן ַהּדָ

א ָרִמים ָהֲעבּוִדין ,ִמן ָהַרְגִלּיֹות: ֶאּלָ    ."ּוִמן ַהּכְ
  

ָנא    :ּתָ
ָנה" ָ ׁשּ ֲעַמִים ּבַ ָרִמים ָהֲעבּוִדים ּפַ    ."ּכְ
  

יָסא ַרב יֹוֵסף ַפְרּדֵ יּה ְטֵפי ִריְפָק  ,ֲהָוה ֵליּה ַקְרָנא ּדְ ָרִפיק ּבֵ    ,אּדְ
ֵרין א ַעל ַחד ּתְ ָדֵרי ַמּיָ   .ְוָעַבד ַחְמָרא ּדְ

  
  
דֹוִלים" ֲחָצִבין ּגְ    ."לֹא ָהיּו ּכֹוְנִסין אֹוָתן ּבַ
  

ָנא    :ּתָ
ּיֹות לּוִדּיֹות ּוֵבינֹוִנּיֹות" ּדִ    ,ָחִבּיֹות ּכַ

א ַאַחת ַאַחת ִים ֶאּלָ תַּ ִים ׁשְ תַּ    ."ֵאין ְמִניִחין אֹוָתן ׁשְ
  
  
יַצד ּבֹוֵדק ּגִ " ֶנהּכֵ ּקָ יׁש ּבַ יר ִהּקִ ָידֹו ָזַרק ַהּגִ ב ְוָקֶנה ּבְ ר יֹוׁשֵ    ."ְזּבָ
  

ָנא    :ּתָ
ָמִרים" ל ׁשְ יר ׁשֶ ֶנה ,ָזַרק ַהּגִ ּקָ יׁש ּבַ ר ִהּקִ ְזּבָ    ."ּגִ
  

   !ְוֵליָמא ֵליּה ֵמיַמר
  

י יֹוָחָנן יע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְמַסּיַ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

יּבּור יָ  ַהּדִ ם ׁשֶ ׁשֵ ִמיםּכְ ׂשָ    ,ֶפה ַלּבְ
ִין יּבּור ַרע ַלּיַ ְך ּדִ   .ּכָ

  
  
י ְיהּוָדה" ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ׁש ּבֹו ִקְמִחין  ּיֵ סּול –ׁשֶ   ."ּפָ
  

ֵעי  י יֹוָחָנןּבָ    :ַרּבִ
ַעל מּום ּום ּבַ ְלֶקה ָעָליו ִמׁשּ ּיִ יׁשֹו ַמהּו ׁשֶ    ?ִהְקּדִ

ֵמ  ַבַעל מּום ּדָ ָפסּול ּכְ יָון ּדְ    ,יּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְבֵהָמה א ּבִ ַעל מּום ֶאּלָ    ?ֵאין ּבַ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

 רש"י
   . חפורים פעמיים:העבודים

. שחפרו רפיק ליה טפי ריפקא
   פעמיים:

. שהיה ודרי מיא על חד תרין
יכול למוזגו במים כפליים מיין 
אחר דיין דעלמא דרי על חד 
תלתא וזהו מקבל על חד ששה 

   והיינו על חד תרין דיין אחר:
. כדים כדיות לודיות בינוניות

   בינונים של לוד:
. זו אין מניחין את הכדים שתים

  על גב זו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ִמּמֹוָאב –ֵאִלים "
ים  ָבׂשִ    ,ֵמֶחְברֹון –ּכְ
רֹון –ֲעָגִלים  ָ    ,ִמׁשּ
ֶלךְ  -ּגֹוָזלֹות     .ֵמַהר ַהּמֶ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָרְחּבָ  ְבָהן ּכְ ּגָ ים ׁשֶ ָבׂשִ    ."ןְמִביִאין ּכְ

  
יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשִ    :ָרָבא ּבַ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב ר ִנְרָחב" :ּדִ ּיֹום ַההּוא ּכַ    .כג), (ישעיה ל 612612612612"ִיְרֶעה ִמְקֶנָך ּבַ

  
  

ִתיב י ׁשֹוְמִרים" :ּכְ ַלִים ִהְפַקְדּתִ ְיָלה  :ַעל חֹומֹוַתִיְך ְירּוׁשָ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ    ,ּכָ
ִמיד יִרים ֶאת ה' ּתָ ְזּכִ    ,לֹא ֶיֱחׁשּו ַהּמַ

ִמי ָלֶכם    .ו), ישעיה סב( "ַאל ּדֳ
  

   ?ַמאי ָאְמֵרי
  

יָלאָהִכי ָאַמר  ר ַרב ׁשִ    :ָרָבא ּבַ
ַרֵחם ִצּיֹון" ה ָתקּום ּתְ   .יד), (תהילים קב 613613613613"ַאתָּ
  

ר ִיְצָחק ַלִים ה'" :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ    .ב), (תהילים קמז 614614614614"ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
  

ָרא ַמאי ֲהוּו ָאְמֵרי    ?ּוֵמִעיּקָ
  

יָלאָאַמר  ר ַרב ׁשִ    :ָרָבא ּבַ
ב לוֹ " ּה ְלמֹוׁשָ ִצּיֹון ִאּוָ י ָבַחר ה' ּבְ   .יג), (תהילים קלב "ּכִ

        
ּבּור נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ ּבּורַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ ּבּורַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ ּבּורַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ         ַהְדָרן ֲעָלְך ּכָ

                                                           
ן ְוׁשָ  612 בּוַאת ָהֲאָדָמה ְוָהָיה ָדׁשֵ ְזַרע ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶלֶחם תְּ ר תִּ ר ִנְרָחבְוָנַתן ְמַטר ַזְרֲעָך ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ּכַ   ֵמן ִיְרֶעה ִמְקֶניָך ּבַ
י ָבא מֹוֵעד 613 י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום תְּ   ַאתָּ
ס 614 ָרֵאל ְיַכנֵּ ם ְיהָוה ִנְדֵחי ִיׂשְ לִַ   ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

 רש"י
  

 רש"י
. שהיו רחבים שגובהן כרחבן

מרוב שמנות כמו שגבוהים 
   והיינו כר נרחב:

   . מלאכים:שומרים
. מאי אמרי הנך תמיד לא יחשו

   שומרים:
   . קודם שחרב:ומעיקרא

. אף הוו אמרי כי בחר ה' בציון
לעתיד לבא עתידים המלאכים 
 להיות שומרים ולומר כי בחר ה'

  בציון:


