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מנחות ד� ע. 
השותל או הזורע דברי� דלהל� כשה� כבר מעושרי�, הא� חייב לעשר שוב אחר שגדלו? 

 

מה די� הטפל? מה די� העיקר?  
צרי� לעשר ספק דרבה בשותל שבולי תבואה שלמי�1 
צרי� לעשר צרי� לעשר3 בזורע גרעיני תבואה או בצלי�2 

 
שיבולי� שמרח� בכרי ולא דש� (שהתחייבו במעשרות), ושתל� וקרא עליה� ש� תרומה 

במחובר, ואח"כ אכל לזו התרומה, מה דינו? 
 

הא� חייב מיתה או חומש כשאכל�? הא� בכלל הוי תרומה?  
פטור � דאינו דר� אכילה בעיא דר' אבהו4 בעוד� מחוברי� 

בעיא דר' אבהו בעיא דר' אבהו כשתלש� 
 

האוכל ביצי נבלת עו� טהור המעורות ומחוברות עדיי� בתרנגולת, באופני� דלהל� הא� מטמא 
בגדי� אבית אבליעה? [תוד"ה ביצי]. 

 

ביצי� שאינ� גמורות ביצי� גמורות  
לרש"י: מטמא בגדי�5 כשאכל� כשה� בפני� 

לתוס': אי� מטמא בגדי� 
אי� מטמא בגדי� 

לרש"י: אי� מטמא בגדי� מטמא בגדי�6 כשאכל� כשה� בחו  
לתוס' � א� יצאו קוד� מיתה: אי� מטמא 

� א� יצאו אחר מיתה:  מטמא7 
                                                            

1 דכיו� שה� שלמי� שלא דש� עדיי�, ה� אינ� כלי� בקרקע אלא מוסיפי� וגדלי� יותר � 
וחשובי� דבר שאי� זרעו כלה.  

2 גרעיני תבואה ה� דבר שזרעו כלה. ובצלי� הג� שאי� זרע� כלה, מ"מ כיו� שכ� דר� גידול�, 
בזה פשיטא שצרי� לעשר ג� את העיקר.   

3 כ� אמר רבה, דא� תמצא לומר דאזלינ� בתר העיקר רק לחומרא ולא לקולא, א"כ פשיטא 
שצרי� לעשרת את הגידולי�.    

4 דאיבעי ליה הא� השתילה מבטלת את ש� הטבל ממנו, וא"כ א"א לקרוא עליה ש� תרומה 
כשהיא מחוברת [עד שיקצור אותה וימרחנה שוב], וקוד� לכ� מותר לאכול ממנה עראי, או 

שאינה מפקעת המירוח שטבלו � ואפשר לקרוא עליה ש� תרומה.   
5 מבואר בסוגיא שהאוכל מביצי נבלת עו% טהור בפני� טמא, והקשה רש"י מסוגיא דביצה (ז.) 
דאמרינ� שא� אכל משלל הביצי� של נבלת עו% טהור � טהור. ותיר&, דש� מיירי שתלשינהו 
ואכלינהו. והקשו תוס', דהוא מילתא בלא טעמא � דמה נפק"מ א� הכניס ראשו לתו� מעיה ואכל 
� שטמא, וא� תלש ואכל � טהור. ולכ� פירשו, שש� מיירי בביצי� גמורות, ולכ� אינו מטמא 
בגדי�. ואילו כא� מיירי בביצי� שאינ� גמורות. ולשיטת� בביצי� גמורות, אי� נפק"מ בי� א� 
אכל� בפני� או שתלש� ואכל� בחו&. [וזהו שהקשו על עצמ� בהמש� דבריה�, דמני� לסוגיא כא� 
שאכל� מבפני� שלא כדר� אכילה, דאולי הוציא� ואכל� בחו&, שג"כ מטמא בגדי� באינ� 
גמורות]. עכ"פ מזה שרש"י הקשה מש� לכא�, ש"מ דס"ל דג� כא� מיירי בביצי� גמורות כמו 
ש�. [והג� שש� יש ב' גרסאות א� מיירי בביצי� גמורות או לא (עי' ש� בתוס' ד"ה ומצא), מ"מ 

רש"י עצמו כ� גורס ש� ביצי� גמורות].  
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מנחות ד� ע: 
העושה חלה8 ומצר� מהמיני� דלהל� בעיסתו, הא� מצטרפי�? [תוד"ה תנא]. 

 

כוסמי�9 ע� חיטי�/ שבולת שועל  
ע� שיפו� או ע� שעורי� 

מיני חיטי� הנ"ל ע� מיני שעורי� 
הנ"ל 

מצטרפי�10 מצטרפי� כשבלל הכל היטב 
כשעשה מכל מי� עיסה 

והשיכ� 
לתי' א' בתוס': אי� מצטרפי� מצטרפי� 

לתי' ב' בתוס': תלוי א� יש שיעור11 
 

                                                                                                                                                                                                    

6 כ� הדי� בי� לרש"י ובי� לתוס', אמנ� לרש"י הטע� משו� שלא אכל� כשה� בפני�, ולתוס' 
משו� שבביצי� גמורות אינו מטמא בנבלת עו% טהור.   

7 כבר נתבאר שלתוס' מה שאכל את הביצי� בחו& הוא אינו סיבה לטהר�, וא� ה� ביצי� שאינ� 
גמורות צרי� להיות שטמא. אלא שא� יצאו קוד� מיתה � מיתה עושה "ניפול" [פי', שמחשיבה 
את הדבר כאילו פרש וניתק עוד בזמ� חיותו, ואינו מכלל נבלת עו% טהור]. אול� א� הוציא� אחר 

מיתה [ולא עשתה בה� מיתה די� "ניפול"] � מטמא בגדי�, כיו� שה� ביצי� שאינ� גמורות.  
8 ביארו רש"י ותוס', שהמשנה והברייתא שאמרה: "כוסמי� מי� חיטי�, שבולת שועל ושיפו� מי� 
שעורי�", היא מדברת דוקא לעני� חלה. דלעני� כלאי�, שעורי� ושבולת שועל אינ� כלאי�, וכ� 
כוסמי� ושיפו�, וא"כ יש ב' שינוי� חדא שכוסמי� הג� שחשובי� למי� חיטי� ה� אינ� כלאי� ע� 
שיפו�, וכ� להיפ� שיפו� ע� שיבולת שועל ה� כ� כלאי�, [דרק כל זוג בפני עצמו הוא אינו כלאי�]. 
וכ� לעני� מצה בפסח אי� את החילוקי� הנ"ל, דהא אמרינ� שא� ליקט מכל חמשת המיני� ועשה 
מה� מצה יוצא בה� ידי חובתו בפסח. וכיו� שכ�,  ע"כ שהברייתא הנ"ל מיירי רק לעני� חלה, ולא 

לעני� כלאי� ולא לעני� מצה.  
9 ויש לה� די� מיוחד, שא% שה� מי� חיטי� מ"מ ה� מצטרפי� ג� ע� השעורי�.  

10 דהנה יש להקשות, שבמשנתנו אמרינ� על כל חמשת המני� שמצטרפי� זה ע� זה לחלה, ואילו 
בברייתא מבואר שקבוצת חיטי� אינה מצטרפת ע� קבוצת השעורי�. ובאמת מכח קושיא זו 
פירש"י שמה שאמרה המשנה שמצטרפי� זה ע� זה היינו כפי הפירוש שפירשה הברייתא את 
המשנה. אמנ� תוס' כתבו שאי� צרי� לדוחק זה, דקושיא זו כבר הקשה הירושלמי, ותיר& 
שהברייתא מיירי באופ� שה� רק נושכי� זה בזה, כלומר אחר שעשה את כל העיסות הצמיד� 
והשיכ� זו בזו, ולכ� אי� מצטרפות הקבוצות זה ע� זה, והמשנה שאמרה שכול� מצטרפי� 

מדברת כשבלל� היטב ועשה מכול� עיסה אחת.   
11 כתבו תוס': דעוד יש לפרש דכשיש בכל אחד בפנ"ע שיעור חלה, בזה מיירי הברייתא שאי� 
תורמי� מקבוצת החיטי� על קבוצת השעורי�, אול� כשאי� בכל אחד שיעור חלה וצרי� לצר% את 
החיטי� והשעורי� כדי שיהיה שיעור חלה � כ� תורמי� מזה על זה, [ומיירי שיש ש� כוסמי� שה� 

מי� הדומה לשניה� � ויטול החלה מהכוסמי�].  
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מנחות ד� ע: % המש$ 
תבואה [% חיטי� או שעורי� קוד� טחינה] וקמחי� ובצקות שמצטרפי�12, הא� ג"כ קליפות 

התבואה מצטרפי�? 
 

קליפות שעורי� קליפות חיטי�  
מצטרפי� מצטרפי� כשה� לחי� 

אי� מצטרפי� מצטרפי� כשה� יבשי� 
 
 

להוה אמינא שבגמ', במה נחלקו ר' יונה ור' יוסי ב"ז לפירש"י ולתוס'? [תוד"ה מאי]. 
 

לרש"י שגרסינ�: "מאי קוד�  
לעומר" % ולעני� חדש13 

לתוס' שגרסינ�: "מאי קוד� 
לפסח" % ולעני� קצירה14 

לר' יונה % (קוד� קצירת 
העומר) 

קוצרי� אחר קצירת העומר אוכלי� משהאיר המזרח 
קוצרי� רק אחר הבאת העומר  אוכלי� רק אחר הבאת העומר לר' יוסי % (קוד� הבאת העומר) 

 

                                                            

12 רב כהנא ביאר, שמצטרפי� לשיעור לחייב האוכל מהחדש. רב יוס% ביאר, שמצרפי� לשיעור 
לחייב האוכל חמ& בפסח. ורב פפא ביאר, שמצטרפי� לשיעור לחייב האוכל מעשר שני חו& 

לחומה. ורבא ביאר, שמצטרפי� לשיעור לטמא טומאת אוכלי� בכביצה.   
13 רש"י גורס: "מאי קוד� לעומר", והיינו שמחלוקת� היא לעני� מה שאמרה המשנה: "ואסורי� 

בחדש מלפני העומר". ובזה נחלקו כדלהל�, ולפירושו הקשו תוס' כמה קושיות.   
14 תוס' ס"ל שלא נחלקו לעני� חדש, דלכו"ע אסורי� בו עד שיביאו את העומר, אלא מיירי לעני� 
קצירת העומר. והכי גרסינ�: "ואסורי� מלקצור מלפני הפסח", ועל זה שאלה הגמ': מאי קוד� 
לפסח, ר' יונה אמר קוד� קצירת העומר [ומה שנקט פסח, הוא כי בי� כה אסור לקצור ביו"ט]. ור' 
יוסי אמר קוד� הבאת העומר, והיינו שרק אחר הבאת העומר מותר לקצור. ועל זה שאלה הגמ' 
דא"כ זמ� היתר אכילת חדש והיתר קצירה הוא בזמ� אחד � אחר הבאת העומר, ולמה א"כ לא 

תני ועריב להו.   


