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מנחות ד סו.
הסדר הוא :קצירה ,ספירת העומר ,הבאת העומר ,מתי הזמ של כל אחד ,ומני ?
קצירה
ספירת העומר
הבאת העומר

מתי הזמ ?
בלילה משחשכה
בלילה אחר הקצירה
ביו

מני ?
מהחל חרמש בקמה תחל לספור
שבע שבתות תמימות תהיינה
מיו הביאכ

1

אמר רבא :לכולהו אית להו פירכא לבר מתרתי וכו' ,מה היא הדרשה ומה היא הפירכא?
לרב יוחנ ב"ז
לר' אליעזר
לר' יהושע
לר' ישמעאל
לריב"ב )הא'(
לר' יוסי ב"י
לריב"ב )הב'(
לר' יוסי
לועוד דר' יוסי
לרשב"א

הדרשה )בקצרה(
מדכתיב ג שבתות וג ימי וכו'
שבת התלויה בב"ד * יו"ט
תספור מיו שסמו ,לביאתו הוא ניכר
ילפינ +עומר מעצרת לרגל ותחילת רגל
ילפינ +עומר מעצרת בגז"ש שבת שבת וכנ"ל
יתכ +שנ' יו דהשתא יגמרו אחרת מאשתקד
ספירה התלויה בב"ד ולא בכל אד
כיו +שלא נתפרשה שבת מסויימת ע"כ יו"ט
ילפינ +עומר מעצרת בגז"ש שבת שבת וכנ"ל
שתוכל לאכול מצה ששה ימי מהחדש

הפירכא
שמצוה למנות ימי ושבועות
דלמא הספירה מיו"ט האחרו+
דלמא הספירה מיו"ט האחרו+
אי +פירכא
אי +פירכא
דלמא נ' לבר מימי הפסח עצמו
דלמא הספירה מיו"ט האחרו+
דלמא הספירה מיו"ט האחרו+
אי +פירכא
אי +פירכא

כיצד היתה קליית העומר?
לר"מ
לרבנ

הא היו דשי אותו קוד ?
לא * דקולי אותו כשהוא בשיבולי
כ * +בקני לחי ובקלחי כרוב

הא היו קולי אותו בכלי?
לא * דקולי אותו בשיבולי באש ממש
כ * +באבוב מנוקב של נחושת קלל

 1הרי שלמדנו שהקצירה צריכה להיות קוד הספירה ,והספירה על כרח היא בלילה דכתיב" "שבע
שבתות" ,ורק א תספור מבערב ה יהיו תמימי.

óãä ïåéò ììåë é"ò ïëåä
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי

• מיקוד 91430
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מנחות ד סו:
מותר העומר שנפדה ונאכל לכל אד  ,הא חייב בחלה ובתרומות ומעשרות?
לתנא קמא
לר' עקיבא

בחלה
חייב
חייב

2

3

בתרומות ומעשרות
פטור
חייב

התנאי דלהל ,הא ס"ל דיש קני לעכו" להפקיע לשדה באר ישראל מיד מעשר ,או אי
קני? ]תוד"ה מירוח[.

לי"ל בתוס' והסוגיא בגיטי
לנראה לומר ולרש"י והירושלמי
6
לעוד יש לפרש
4

5

לר"מ ור' יהודה ! דמירוח
עכו" חייב
יש קני+
אי +קני+
יש קני+

לר' יוסי ור"ש ! דמירוח
עכו" פטור
אי +קני+
יש קני+
****

7

 2לגבי חלה ס"ל דשעת הגלגול קובעת ,ובעת שהוא מגלגל היא כבר ברשות הדיוט .אול במעשרות
המירוח קובע ומירוח הקדש פוטר מהמעשר.
 3ס"ל דלא ניתנו מעות הקדש אלא בצור לה היינו בעשרו בלבד ,והשאר לא קידש ,ולכ לא היה כא
בכלל מירוח הקדש על השאר] .ומה שאמרה המשנה :והשאר נפדה ,לתי' א' בתוס' ]ד"ה שלא[ לא קאי
אר"ע .ולתי' שני הפדייה היא שלא יאמרו שהקדש יוצא בלא פדיו[.
 4בסוגי העמיד רבא את מחלוקת התנאי א אפשר לתרו מתרומת עכו" על של ישראל או לאו,
במחלוקת א מירוח העכו" פוטר ,שלר"מ שאפשר לתרו ס"ל שמירוח עכו" אינו פטור ,ולר"ש
שא"א ס"ל שמירוח עכו" פטור .והוקשה לתוס' דמני לרבא שנחלקו במירוח ,נימא שנחלקו ביש קני
או אי קני ,דלר"מ שמחייב תבואת עכו" ס"ל דאי קני לעכו" להפקיע שדה בא"י מיד מעשר,
ולר"ש יש קני .ותירצו בתחילה שב' המחלוקות תלויות זו בזו ,דמא דס"ל דמירוח עכו" חייב ,דורש
דיגונ למעט דג עכו" דיש לה קני .ומא דדורש דיגונ ולא דיגו עכו" )שפטור( ,לא מייתר ליה
למעט דג עכו" ,וא"כ ס"ל דאי קני .אלא שדחו תוס' תי' זה ,דר"מ בסוגי שמחייב בתבואת עכו"
ע"כ ס"ל תרתי לחיובא ,דהיינו שאי קני לעכו" וג ס"ל שמירוח העכו" אינו פוטר.
 5בהסבר זה פירשו ,שאה"נ ר"מ ס"ל תרתי לחיובא ,דאי קני לעכו" וג שמירוח העכו" חייב .והיינו
מדכתיב תלתא דגנ ,חד למעט מירוח הקדש ,ועוד כתוב ב' דגנ והוי מיעוט אחר מיעוט לרבות מירוח
העכו" ,ולא נשאר מיעוט למעט דג )כצ"ל רש"ש( עכו" ,ולכ ס"ל דאי קני .ור"י ור"ש ס"ל ,דחד
דגנ למעט הקדש ,וחד למעט מירוח העכו" ,וחד למעט דג העכו" דיש קני] .אמנ הסוגיא בגיטי
ובבכורות לא ס"ל הכי ,והיא ס"ל דג המ"ד שאומר אי קני סובר שמירוח עכו" פטור ,ולא דריש
מיעוט אחר מיעוט אלא הב' דגנ האחרוני ,אחד למעט מירוח עכו" וחד לדרשא אחריתי .אול
סוגיתנו לא ס"ל הכי אלא ס"ל בר"מ תרתי לחיובא וכנ"ל[.
 6בהסבר זה דחו תוס' את ההוכחה שר"מ ס"ל אי קני] ,ואמרו דאדרבא משמע מסוגיא דע"ז דס"ל
לר"מ דיש קני[ .ומה שאמר בסוגי שתבואת עכו" חייבת ,לא מיירי בתבואה שגדלה אצלו ,אלא בקנה
מישראל תבואה במו %שלה ועשה בה מירוח ,ובזה נחלקו בסוגי ,דלר"מ חייב דמירוח עכו" אינו פוטר,
ולר' יוסי פטור.
 7לא פירשו תוס' בזה סברת להדיא ,אול נראה שלתי' זה יש ללמוד כפי הסוגיא בגיטי ,דמא דאית
ליה לדרוש דגנ ולא דיגו עכו" שמירוח עכו" פטור ,ס"ל דאי קני היות שאי דרשה מיותרת
למעט דגנ ולא דג עכו".

