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מנחות ד� עב. 
מנחת העומר שנעשתה באופני� דלהל�, מה דינה? 

 
כשנטמאת בידו בשעת הקרבתה כשנקצרה שלא כמצותה (כגו�: ביו�)  

א אפשר באחרת: יביא אחרת1 כשרה לרבי 
א אי אפשר באחרת: כשרה 

כשרה פסולה לר' אלעזר בר"ש 
 
 

הא� קרב� העומר דוחה את השבת? 
 

הבאתו  קצירת העומר  
לתנא דמשנתינו, לר' 

ישמעאל, לר' אליעזר2, 
לרשב"א 

דוחה דוחה 

דוחה לא דוחה לרבי, לרבי עקיבא3 
 
 

מנחות ד� עב: 
הא� מנחת חוטא דישראל או דכהני� נקמצת? 

 
של כהני� של ישראל  

אינה נקמצת � וכולה כליל נקמצת לתנא קמא 
נקמצת4 נקמצת לר' שמעו� 

 
                                                            

1 דכיו�  דס"ל לרבי שאפשר לקצור בדיעבד ג ביו [דעומר שנקצר שלא כמצותו � כשר], עדי� 
שיביא אחרת כדי להתיר שיריי. [ומה שכתב רש"י בד"ה א יש אחרת, את הטע שלא יאמרו 
שמותר להקריב מנחה טמאה אפי' ביחיד (וטומאה הותרה רק בציבור), הוא טע למה אומרי לו 

לשתוק. וכמבואר בשטמ"ק אות ט"ו ובצ"ק אות ג'].  
 ,2 דס"ל שמכשירי שאפשר לעשות� מע"ש דוחי שבת, ולכ� א� שכשר לשיטתו בנקצר ביו

וא"כ לכאורה יכול לקצור ג בע"ש, בכו"א דוחה שבת.  
3 ומבואר בסוגיא שבקרבנות שכבר נדחה שבת בעבור, היא נדחית אצל לגמרי ג גבי מצוות 
שאפשר לעשות במוצאי שבת, הואיל וחביבה מצוה בשעתה. דהנה הקטר חלבי ואברי אפשר 
לעשותו במוצ"ש, ובכו"א מותר להקטיר ג בשבת מטע זה. אמנ להיפ$, כגו� בקרב� העומר, 
שא� שקרב� העומר דוחה שבת, מ"מ קצירתו הקודמת להבאתו אינה דוחה מטע חביבה וכו' � 
כיו� שעדיי� לא נדחתה שבת בשביל העומר. [ולכ$ אליבא דרבי שכשרה קצירה ג ביו, איה"נ לא 
 דוחה שבת, ורק לראב"ש דס"ל שקצירה כשרה דוקא בלילה, ס"ל שדוחה את השבת משו

שדריש כר' ישמעאל � יצא קרב� העומר שהוא מצוה].  
4 והג שמנחת נדבת כהני אינה נקמצת וכולה כליל, מ"מ ס"ל לר' שמעו� שמנחת חוטא (חובתו) 

  .�צרי$ לקיי בה מצות קמיצה והקומ& קרב לעצמו והשיריי קרבי לעצמ
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מנחות ד� עב: # המש" 
מה ה� המנחות הבלולות והחרבות של חיטי� ושעורי�? 

 
העשויה משעורי� העשויה מחטי�  

מנחת העומר חמש מנחות נדבה5 מנחה בלולה 
מנחת קנאות מנחת חוטא6 מנחה חרבה 

 

                                                            

5 ובי� הקריבוה ישראל או כהני או נשי או גוי כפי כל השיטות שנתבארו, וכ� שאר המנחות 
   .�שלא נזכרו להל

6 ברש"י לפנינו כתוב: "מנחת מאפה", והוא טעות סופר, וכבר הגיהו הרבה אחרוני: "מנחת 
 .חוטא", וע' רש"ש. ואמרו בגמ', שילפינ� לה מ"וזאת תורת המנחה" � לומר ששייריה נאכלי
 �ולכ� מיותר הפסוק: "כל מנחה בלולה בשמ� וחרבה", ללמד בא אינו עני� על מנחת שעורי בי
בלולה ובי� חרבה. וכתבו בתוד"ה א, דהג דקרא ד"וזאת תורת המנחה" מדבר במנחה בלולה 

בשמ� ולא בחרבה, בכו"א מרבי למנחת חוטא מש. וע' צ"ק.  


