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חולי� ד� ס. 
הא� חנו� הוא המלא� מטטרו"�? [תוד"ה פסוק]. 

 
לסוגיי� ליסוד הפייט  

אינו מטטרו"% זהו מטטרו"% לתירו� א' בתוס'1 
זהו מטטרו"% זהו מטטרו"% לתירו� ב' בתוס'2 

 
 

זרע שני דשאי� סמו� אחד לשני, או הרכיב שני דשאי� אחד ע� השני, מה הדי�? [תוד"ה 
הרכיב]. 

 
באר� ישראל בחו� לאר�  

לחולקי על ר' אושעיא: אסור מותר כשזרע� סמוכי� זה לזה 
לר' אושעיא: מותר 

לחולקי על ר' אושעיא: אסור בעיא דרבינא3 כשהרכיב� זה בזה 
לר' אושעיא: בעיא דרבינא4 

 

                                                            

1 הוקשה לתוס', דהפייט יסד שחנו+ נהפ+ מבשר לאש, ועוד אמר שר המשרת נער נקרא הוא 
מטטרו"%, וביבמות אמרינ% דפסוק "נער הייתי ג זקנתי" אמר שר העול, וקשה מסוגיי% 
דמבואר ששר העולה היה כבר במעשה בראשית, וא"כ אינו חנו+ שנהפ+ למלא+. ותירצו תוס', 
דשמא ה אגדות חלוקות זו מזו, ומי שסובר שמטטרו"% הוא שר העול לית ליה דחנו+ הוא 

מטטרו"%.  
2 ובתירו. השני ס"ל שמה שקרא הפיט נער למטטרו"% אינו משו הפסוק "נער הייתי ג זקנתי" 
אלא שזה אחר משמותיו / "נער", וא"כ הוא שר המשרת אבל לא שר העול שכבר היה במעשה 

בראשית.  
3 הנה הוקשה לתוס' מה האיבעיא של רבינא, הא אמרינ% להדיא בכלאי (א:ז) אי% נוטעי% איל% 
באיל% ולא ירק בירק, והיינו שאסורה הרכבה של ירקות. ותירצו התוס' בתירו. הראשו% שכא% 
 הנידו% הוא בחוצה לאר., דכלאי זרעי מותרי ש ואסור הרכבת איל%, והספק הוא הא
 הרכבת זרעי כהרכבת איל%, דא נאמר שכיו% שלא נאמר בה למינהו, א"כ אינ דומי
להרכבת איל% וכל האיסור שיש בה הוא רק היכא שנוהג איסור כלאי, ובחו"ל שלא נוהג מותר, 
או כיו% שהסכי הקב"ה על יד שיצאו למיניה בנפרד הרי ה כהרכבת איל% שאסור אפי' 

בחו"ל.   
4 עוד תירצו שג בא"י יש לבעיא דרבינא, ואליבא דר' אושעיא דס"ל דאי% איסור כלאי אלא 
 בזורע חטה ושעורה וגפ% במפולת יד, וא"כ כא% אי% איסור מדי% כלאי בשני דשאי אלא משו
הרכבה, וכיו% שכ% איכא למיבעי בהרכבה ג בא"י הא די% הרכבת דשאי וירקות הוי כהרכבת 

איל% או לא. 
עוד כתבו תוס', דה"ה אליבא דרבנ% דמנחות דס"ל דרק קנבוס ולו� אסרה תורה בכלאי אבל 
 שאר זרעי לא, א"כ יש למיבעי בהרכבה. אי נמי לבני נח דמותר לה כלאי זרעי ואסור לה

הרכבת איל%, יש להסתפק הא הרכבת דשאי הוי כהרכבת איל% ואסור לה או לא.   


