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פד.
▀ ֹ כמאן? דלא כי האי תנא

▀▀פד.
דתניא, ר' יוסי בר רבי 

יהודה:
עומר בא מחוצה לארץ, ומה אני מקיים כי תבאו אל הארץ? שלא נתחייבו בעומר קודם שנכנסו לארץ

▀פד.
וקסבר:[ר' יוסי בר רבי 

יהודה]

חדש בחוצה לארץ דאורייתא היא, דכתיב: ממושבותיכם, כל מקום שאתם יושבין משמע, וכי תבאו ־ זמן 

ביאה היא, וכיון דאורייתא היא אקרובי נמי מקריבין.

שומרי ספיחין בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה.תנן התם:▀◊פד.

▀¿◊פד.
רמי ליה רמי בר חמא 

לרב חסדא, תנן:
שומרי ספיחין בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

(ויקרא כ"ה) לאכלה ־ ולא לשריפהִ ורמינהו:▀¿◊פד.

רחמנא אמר לך: (ויקרא כ"ג) לדורותיכם, ואת אמרת: תיבטלִ א"ל:[רב חסדא]¿◊פד.

ומי קאמינא אנא תיבטל? לייתי מדאשתקדִ אמר ליה:[רמי בר חמא]!◊פד.

בעינא כרמל וליכא.[רב חסדא]!פד.

ולייתי מכרמל דאשתקדִ [רמי בר חמא]¿פד.

אמר קרא: (ויקרא ב) כרמל תקריב, בעינא כרמל בשעת הקרבה וליכא.[רב חסדא]!◊פד.

ֹ איתמר, רבי יוחנן:▀◊פד. כרמל תקריב

ראשית קצירך, ראשית קצירך ־ ולא סוף קצירך.רבי אלעזר:▀◊פד.

(ויקרא ב') ואם תקריב מנחת בכורים ־ במנחת העומר הכתוב מדבר, מהיכן היא באה? מן השעוריםמותיב רבה:▀¿◊פד.

אתה אומר: מן השעורים, או אינו אלא מן החיטין?¿¿◊פד.

רבי אליעזר:!¿◊פד.
נאמר (שמות ט') אביב במצרים, ונאמר (ויקרא ב') אביב לדורות, מה אביב האמור במצרים ־ שעורים, 

 ֹ אף אביב האמור לדורות אינו בא אלא מן השעורים

רבי עקיבא:!¿◊פד.
מצינו יחיד שמביא חובתו מן החיטין ומביא חובתו מן השעורין, ואף ציבור מביא חובתו מן החיטין ומביא 

 ֹ חובתו מן השעורין, אם אתה אומר מן החיטין, לא מצינו ציבור שמביא חובתו מן השעורין

ֹ !¿◊פד. ד"א: אם אתה אומר עומר בא מן החיטין, אין שתי הלחם ביכורים

אלמא משום ביכורים הואִ ¿פד.

תיובתא.▀◊פד.

אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינין, ולא מתמרים שבהרים ולא מפירות שבעמקים.תנן התם:▀◊פד.

פד:
אם הביא לא קידש.עולא:▀◊

יתיב רבה וקא אמר לה להא שמעתא.[רבה]▀פד:

▀¿◊פד:
איתיביה רב אחא בר 

אבא לרבה:

(ויקרא ב') קרבן ראשית ־ שתהא ראשית לכל המנחות, וכן הוא אומר: (במדבר כ"ח) בהקריבכם מנחה 

חדשה לה' בשבועותיכם, אין לי אלא חדשה של חטים, חדשה של שעורים מנין? תלמוד לומר: חדשה 

 ֹ חדשה, אם אינו ענין לחדשה של חיטין, תנהו ענין לחדשה של שעורים

▀¿◊פד:

ומנין שתהא קודמת לביכורים? תלמוד לומר: (שמות ל"ד) וחג שבעות תעשה לך בכורי קציר חטיםֹ ואין 

לי אלא בכורי קציר חטים, קציר שעורים מנין? ת"ל: (שמות כ"ג) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע 

 ֹ בשדה

ֹ ▀¿◊פד: ואין לי אלא שתזרע, עלו מאליהן מנין? תלמוד לומר: בשדה

▀¿◊פד:
ואין לי אלא בשדה, מנין לרבות שבגג ושבחורבה ושבעציץ ושבספינה? ת"ל: (במדבר י"ח) בכורי כל 

 ֹ אשר בארצם

▀¿◊פד:
מנין שתהא קודמת לנסכים ופירות האילן? נאמר כאן בכורי מעשיך ונאמר להלן (שמות כ"ג) באספך את 

 ֹ מעשיך מן השדה, מה להלן נסכים ופירות אילן, אף כאן נסכים ופירות אילן

שבגג שבחורבה שבעציץ ושבספינהִ קתני מיהא:¿◊פד:
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סיפא אתאן למנחות.!◊פד:

¿◊פד:
מתקיף לה רב אדא בר 

אהבה:
 ִ אי הכי, היינו דכתיב: (במדבר י"ח) כל טהור בביתך יאכל אותו, ואי מנחות, לזכרי כהונה הוא דמיתאכלן

רב משרשיא:!◊פד:
תרי קראי כתיבי: (במדבר י"ח) לך יהיה, וכתיב: כל טהור בביתך יאכל אותו, הא כיצד? כאן בביכורים, 

כאן במנחות.

כוליה במנחות, וסיפא ־ דקרא אתאן ללחמי תודה.רב אשי:!◊פד:

בפלוגתא▀פד:

ֹ רבי יוחנן:♦▀◊פד: אם הביא לא קדש

אם הביא קדש, נעשה ככחוש בקדשים.ריש לקיש:♦▀◊פד:

בשלמא ריש לקיש כדאמר טעמא, אלא רבי יוחנן מאי טעמא?¿פד:

רבי אלעזר:!◊פד:
רבי יוחנן חזאי בחלום, מילתא מעלייתא אמינא, אמר קרא: (דברים כ"ו) מראשית ־ ולא כל ראשית, 

(דברים כ"ו) מארצך ־ ולא כל ארצך.

וריש לקיש האי ארצך מאי עביד ליה?¿פד:

מיבעי ליה לכדתניא[ריש לקיש]!◊פד:

!◊פד:
תניא:[רבן גמליאל בר 

רבי]
נאמר כאן ארץ ונאמר להלן ארץ, מה להלן שבח ארץ, אף כאן שבח ארץ.

ואידך?¿פד:

ארץ מארץ.[רבי יוחנן]!◊פד:

ואידך?¿פד:

ארץ מארץ לא משמע ליה.[ריש לקיש]!◊פד:

שבגג ושבחורבה שבעציץ ושבספינה ־ מביא וקוראתני חדא:▀¿◊פד:

ֹ ותניא אידך:▀¿◊פד: מביא ואינו קורא

¿◊פד:

בשלמא ריש לקיש, גג אגג לא קשיא: הא בגג דמערה, הא בגג דבית, חורבה אחורבה לא קשיא: כאן 

בחורבה עבודה, כאן בחורבה שאינה עבודה, עציץ אעציץ לא קשיא: כאן בנקובה, כאן בשאינו נקובה, 

ספינה אספינה לא קשיא: כאן בספינה של עץ, כאן בספינה של חרסֹ אלא לרבי יוחנן קשיאִ 

Talmud Navigator עמוד 2 מנחות פד


