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  כגכגדף דף מסכת קנים מסכת קנים   ––  זזמסכת מעילה דף ימסכת מעילה דף י    ..בב""התשעהתשע  אייראייר' ' יי, , דד""בסבס

  

��א"דף�יז�ע

�מתני  )א �זה', �עם �זה �מצטרפים �והבשר �השרץ �דם .� �בד"רשפירש �דם�"י ה

�השרץ �לכעדשה�לטמא, �מצטרפין .� �ועיין �ד(בכריתות דדם�שרצים�מצטרף�:)
ה�"ד)�שם(י�"שרוכתב�.�וילפינן�לה�מדהוקש�דם�לחלב,�לבשר�אף�לענין�אכילה

�לאכילה �לכזית, �דמצטרפין �"והרמב. �ה"פ(ם �אסורות �ממאכלות �ז"ב ,�כתב)
�לטומאה �לכעדשה�בין�לאכילה�ובין �דמצטרפין �היא�מסקנת�הגמ. �וכן לעיל�'

�טז( .(:� �ועיין �הרועים �מלא �(בהגהות �:)דכריתות �אדברי�, �סוגיא �מהאי דהעיר
�בכזית�י"רש �לאכילה �דמצטרפין �שכתב .� �עיין �אמנם ישראל�בתפארת

אבל�,�דמתניתין�איירא�דווקא�לענין�טומאה,�שכתב)�במתניתין�יכין�אות�כב(
�דם �משום �שרצים �דם �על �חיוב �דאין �כיון �אכילה �לענין �מצטרפין�, �אינן אף

��.ודבריו�צרכים�עיון.�לבשרן
כגון�,�ה�טומאתו�ולא�שיעורו"י�בד"רשפירש�.�טומאתו�ולא�שיעורו',�מתני  )ב

,�א"בחידושי�הגרעוכתב�.�יהו�טומאת�ערבשרץ�ונבלה�דטומאתן�שוה�דתרווי

דאף�דשאני�טומאת�נבלה�דמטמאה�אף�במשא�מטומאת�שרץ�דאינו�מטמא�
אמנם�.�סגי�להחשיב�טומאתן�שוה,�הא�דמשך�זמן�טומאתן�שוה,�אלא�במגע

דכיון�דחלוקים�בחומר�,�מבואר)�ב"ד�מטומאת�אוכלין�הי"פ(ם�"דברמב,�כתב
�ו�ולא�שיעורו�דקתניוטומאת,�לא�חשיבי�טומאתן�שוה,�הטומאה היינו�בשר�,

��.ועיין�באות�הבאה.�ה�כל"בד'�בתוסדכן�מבואר�,�והוסיף.�המת�והרקב�שלו
�תוס  )ג �ה�כל�שטומאתן"ד' �ד"בסוה, �ונבילה, �שרץ �ולא�שיעורו .�לא�טומאתו

� �קדשיםכתב �הצאן �בדבריהם�ולגרוס, �דצריך�לתקן �ומת", �"שרץ דהא�שרץ�,
�ער �בטומאת �דמטמאים �שוו �תרווייהו �בונבילה �והרש. �נתן �"והחק ,�כתבוש

דהרי�שרץ�,�דהא�תרווייהו�לא�שוו�בשיעורייהו,�"שרץ�ונבילה"דשפיר�גרסינן�
�בכזית �ונבלה �בכעדשה �טומאתן. �בחומר �שוו �לא �וכן �מטמא�, �אינו דשרץ

��.ועיין�באות�הקודמת.�ונבלה�מטמאת�אף�במשא,�במשא
י�"רש�דנראה�מדברי,�הצאן�קדשיםכתב�.�'אמר�רב�חנין�אמר�רב�וכו',�גמ  )ד

ואתי�,�"וובאמר�רב�חנין�אמר�רב�זעירא�"דגרס�בסוגיין�,�ה�אמר�רב�חנין"בד
�שרץ�מצטרף �דדווקא�דם�של�אותו �לאשמועינן �מתוסאמנם�. �רב�"ד' ה�אמר

� �נראה�דגרסוחנין �"ועודה�בו", �דדווקא�היכא�, �דכוונת�רב�חנין �פירשו ולהכי
ות�אסורות�ב�ממאכל"פ(המגיד�משנה�וכן�גרס�.�דהדם�לא�פירש�מצטרף�עמו

�ט"ה .(� �,�שכתבבחק�נתן�ועיין אמר�רב�חנין�אמר�רב�"דעיקר�הגירסא�בסוגיין
אמר�רב�"צריך�לגרוס�,�"'וכוה�אמר�רב�חנין�"י�בד"רשובדברי�".�זעירא�וכולו

דדווקא�דם�מאותו�'�אי�כוונת�הגמ',�י�ותוס"ובגירסא�זו�נחלקו�רש".�חנין�וכולו
��.הדם�לא�פרשאו�דלמא�מצטרף�דווקא�היכא�ד,�השרץ�מצטרף

,�הקרן�אורההקשה�.�'כלומר�הא�דקתני�וכו',�ה�אמר�רב�חנין�וכו"י�ד"רש )ה

�כיון�דבשר�שרץ�ודמו�שיעורן�שוה מאי�שנא�צירופו�עם�בשרו�או�עם�בשר�,
��.�הא�כללא�הוא�דכל�דשיעורן�שוה�מצטרפין,�אחר

 

 

 

 

 

 

�גמ )ו �כאן�במקצתו', �בכולו �אמר�רב�יוסף�לא�קשיא�כאן �בד"רשפירש�. ה�"י

�ר �יוסףאמר �ב �שרץ, �אותו �דם�של �דבעינן �חנין �רב �דאמר �דמאי �דלא�, היינו
�שלם �משרץ �פירש .� �אורהוהעיר �הקרן ,]� �הקשו �התוסוכן �והא�"בד' ה

במשך�ועיין�.�מאי�נפקא�מינה�אי�בא�משרץ�שלם�אי�מחצי�שרץ,�]אפירושם

�ויקרא�יא(חכמה� �בכלואלה�הטמאים�לכם�"דכיון�דקרא�כתיב�,�שכתב)�לא,
��.דדווקא�היכא�דכל�השרץ�קיים�איכא�צירוף�יש�ללמוד"�השרץ

סתם�לדברי�רב�חנין�דדם�)�ט"ב�ממאכלות�אסורות�ה"פ(ם�"הרמב.�שם',�גמ )ז
.�ה�אמר�רב�חנין"בד'�התוסוכפירוש�,�השרץ�מצטרף�רק�בעודו�מחובר�בבשר

�.מהמבואר�בסוגייןהלחם�משנה�וכבר�העיר�עליו�.�ולא�חילק�בין�כולו�למקצתו
� �אורה�ועיין �בביאור�דבריו�שהאריךבקרן .� �אות�ב(והתפארת�ישראל )�בבועז
'�התוסכפירוש�"�הא�בכולו�הא�במקצתו"פירש�להא�דאמרינן�ם�"דהרמב,�כתב

וכיון�.�דשאני�היכא�דנגע�בכולו�להיכא�דנגע�במקצתו,�)אות�ט�לקמן(ש�"והר
��.הרי�על�כרחך�דדווקא�במחובר�מצטרפי,�דפסק�דאין�נוגע�וחוזר�ונוגע

דכיון�דהגיס�,�ה�והא�אמר"בד'�תוסביארו�.�'בה�וכו�רביעית�דם�שהגיס',�גמ  )ח
�הבלוע� �בצירוף �אלא �רביעית �וליכא �משהו �הקנה �בלע �דלא �אפשר �אי בה

��.דכיון�דהגיס�בה�לא�חשיבא�חיבור,�כתב)�ג"ג�מ"אהלות�פ(ש�"והר.�בקנה
�תוס  )ט �אמר"ד' �והא �ה �ד"בתוה, �ובבשר, �בדם �בכולו �שנגע �כגון �כתב�. וכן
דדווקא�בשרץ�מהני�בנוגע�בתרווייהו�בבת�,�סיףוהו).�ג"ג�מ"אהלות�פ(ש�"הר

וכתב�.�אבל�לא�בנבלה�אפילו�נגע�בתרווייהו�בבת�אחת.�אחת�דהא�גלי�קרא
דלדינא�לא�מהני�בנבלה�נגיעה�ש�"הרדאין�כוונת�,�)ט,�אהלות�כא(החזון�איש�

דלעולם�יש�נוגע�:)�קכד(בחולין�דהא�קיימא�לן�כחכמים�,�בתרווייהו�בבת�אחת
�ונוגע �וחוזר �כוונתוא. �לא �ונוגע, �וחוזר �נוגע �דאין �לסוברין �דאף �מילי�, הני

��.אבל�בשרץ�כולי�עלמא�מודו�דיש�נוגע�וחוזר�ונגע,�בנבלה
�ד"בא  )י �מקצתו, �על �לאיהל �כולו �על �איהל �בין �חילוק �שיש �אלמא העיר�.

�שלמה �העולת �דקטפרס, �מההיא �הראיה �מה �חיבור�, �חשיב �לא �קטפרס הא
�כולו �על �איהל �בעינן �הכי �ומשום �יארוב. �דהגמ, �חיבור�' �דיש�לדמות סברה

דכי�היכי�דבקטפרס�דווקא�באיהל�,�קטפרס�לחיבור�בשר�ודם�של�שני�שרצים
��.הוא�הדין�לענין�בשר�ודם�של�שני�שרצים�דוקא�נגע�בכולם,�על�כולו�טמא

�גמ  )יא �טמא', �שהוא �שרצים �לדם �מנין .� �התוסהקשו '� �קד(במנחות ה�"ד.)

�הואיל �בגמ, �דאיתא �מהא �התם' �מ, �נבלה �ויכול�דדם �הואיל �ברביעית טמא
�כזית �על �ולעמוד �לקרוש �כבשר. �דינו �ומבואר �לטמאו, �קרא �בעינן .�ואמאי

�ותירצו �בכעדשה, �שיעורו �שרץ �של �צלול �דם �דאף �לאשמועינן �דאתי ולא�,
דאין�,�אמנם�במסקנת�דבריהם�כתבו.�בעינן�כדי�שיקרוש�ויעמוד�על�כעדשה

היינו�,�ש�ולעמוד�על�כזיתומאי�דאמרינן�דכיון�דיכול�לקרו,�הדם�חשוב�כבשר
�הנבלה �דם �לרבות �ריבוי �שום �דאיכא �לבתר �דשיעורו�, �מסברא אמרינן

��.דיכול�לקרוש�ולעמוד�עד�כזיתברביעית�כיון�
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 .ה.ב.צ.נ.ת  ב"התשע כח ניסן' ויום ע "נלב אהרון ואדללעילוי נשמת מרת ראשל בת 



 ב

�גמ  )יב �וכו', �גזרה �המלכות �גזרה �אחת �'שפעם .� �"המהרשביאר חידושי�(א
�)אגדות �דווקא�על�שבת�ומילה, �דגזרו �ישראל�, משום�דבאלו�המצוות�נבדלו

� �האומותמן .� �בהו �ובינכם"דכתיב �ביני �היא �אות �מילה�". �בה �דאין ואשה
�מובדלת�מן�האומות�בטבילה �נמי�מהא�דלא�נכנסו�ישראל�בברית�, וכדחזינן
�וטבילה �מילה �ידי �על �אלא �במילה, �היו �שלא �והנשים �בטבילה�, �נכנסו הרי

��.בלבד
�גמ )יג �קומי', �וסיפר �איסטרובלי �בן �ראובן �רבי �הלך .� �קמא �פג(בבא איתא�.)
'�ובתוס.�התירו�לאבטולמוס�בן�ראובן�לספר�קומי�משום�דהיה�קרוב�למלכותד

ואבטולמוס�,�דמתחילה�לא�גזרו�על�הקרובים�למלכות,�כתבוה�התירו�"ד)�שם(
דסיפר�קומי�כדי�שלא�ירגישו�בו�.)�יז(במעילה�בן�ראובן�היה�רגיל�כדאמרינן�

א�מעבודה�"פי(בכסף�משנה�ועיין�].�ונראה�דהכי�גרסו�בסוגיין[,�והטעה�אותן
�ה �ג"זרה �דכתב) �ישראל, �הצלת �משום �לו �דהתירו �נמי. �אי �נתנה�, התורה

�ד �האיסור �בכלל �חשיב �מה �לקבוע �כח �"בחוקתיהם"לחכמים �על�, �גזרו ולא
��.�הקרובים�למלכות

��
��ב"דף�יז�ע

�גמ  )יד �יוסי', �ברבי �אלעזר �רבי �פיו �עיקם �בד"רשפירש�. �פיו"י �ה�עיקם דלא�,
שלא�ירגיש�רבי�שמעון�בר�יוחאי�ויהיה�אמר�בקול�רם�כמנהגו�אלא�בלחישה�

�כמורה�הלכה�בפני�רבו דאי�אית�ביה�משום�הוראה�,�הצאן�קדשיםוהקשה�.
ואי�סבר�דלית�ביה�משום�מורה�הוראה�.�היאך�מותר�לומר�בלחש,�בפני�רבו

�מפורסם �דדינו �כיוון �מילתא�, �הא �רמיזא �היכן �מהם �שנשאלה והשאלה
�בתורה �בקול, �אמרו �לא �אמאי �ב. �הכי �יארומשום �יוסי�, �ברבי �אלעזר דרבי

עיקם�שפתיו�כדי�להורות�דאותו�דבר�מותר�לאומרו�בפני�רבו�משום�דהוי�רק�
,�ועלה�קאמר�ליה�דמעקימת�שפתיך�נראה�דתלמיד�חכם�אתה,�כשיחת�חולין

ותו�הוי�כמורה�הוראה�בפני�,�ושיחת�חולין�של�תלמידי�חכמים�צריכה�תלמוד
�רבו �העיר. �אמנם ,� �אביי �דמסיק �בכתדלמאי �ס(ובות �להורות�:) �דאסור דהא

לכאורה�,�בפני�רבו�אינו�משום�אפקרותא�אלא�משום�דלא�מסתייעא�מילתא
��.�ליתא�משום�מורה�הוראה�בפני�רבו,�היכא�שהדין�ידוע

�גמ )טו �פעמים', �שלש �מלאך �לה �נזדמן .� �בד"רשפירש �שפחה"י �ה דשלש�,
�בפרשה �מלאך �כתיב �פעמים .� �"המהרשוביאר �אגדות(א דשלשה��,)חידושי

�פסו �בהו �כתיב �זה �אחר �זה �ה"קים �מלאך �לה �"'ויאמר �כל�, �דעל �לך לומר
נחלקו�,�)ז,�מה(דבמדרש�רבה�,�צייןש�"והרש.�אמירה�ואמירה�היה�מלאך�אחר

�לה �נזדמנו �מלאכים �כמה �דאמר�, �מאן �ואיכא �חמשה �דאמר �מאן דאיכא
��.ארבעה

משום�,�צריך�לומר�דלא�הוו�האי�שני�שמות.�מפני�שהן�שני�שמות',�מתני[ )טז
�נפקידמתר �קראי �י ,� �נותר �גבי �מדכתיב �אזהרתן �כי�"דהא�תרוויהו �יאכל לא

�"קודש�הוא �בכריתות�"רשוכדפירש�, �ב(י �אוכל"ד.) �ה �מיני�. �דשני �כיון אלא
���.)]ו.ח(ועיין�באות�הבאה�.�אינן�מצטרפין,�איסורין�נינהו

�מתני  )יז �שם', .� �התוסכתב �ט"יו' �עיקר�טעמא�הוא, �לאו �דהאי דהא�מסקינן�,
�בגמ �דשפיר�חשיב�שם�אחדדלענין�אכ' �ילה�מצטרפין �טומאת�, ודווקא�לענין

ה�"י�בד"רשוכדכתב�,�והיינו�משום�דהוי�תקנתא�לתקנתא,�ידיים�אין�מצטרפין

.�דאין�הטעם�של�המשנה�עיקר'�אלא�מצינו�כהאי�גוונא�דסברה�הגמ.�לא�שנו
�נמי �אי �הן, �שמות �דמשני �כיון �מדבריהם, �בהו �לגזור �רצו �לא �באות�. ועיין
��.הבאה

,�ה�לא�שנו"י�בד"רשכתב�.�'לא�שנו�אלא�לטומאת�ידיים�דמדרבנן�וכו,�'גמ )יח

�טעמא�משום�דתקנתא�לתקנתא�לא�עבדינן �דהיינו .� �אורהוהעיר �הקרן הא�,
�מדאורייתא �ידיים �טומאת �אי �אף �צירוף, �בהו �לית �הם �שמות �דשני ,�כיון

� דלא�יאכל�"ודווקא�לענין�אכילה�יש�לצרפן�משום�דקרא�כלל�לכולהו�בלאו
��".ש�הואכי�קוד

ה�הפיגול�"ד.)�עח(בזבחים�'�התוסהקשו�.�אבל�לענין�אכילה�מצטרפין',�גמ )יט

דהכא�איירי�,�ותירצו.�,אמאי�מצטרפין�הא�איסורין�מבטלין�זה�את�זה,�והנותר
לא�יאכל�כי�קודש�"הכא�איירי�ללקות�משום�לאו�ד,�אי�נמי.�בשאינם�מעורבים

דווקא�לענין�הלאוים��והא�דאמרינן�דאיסורים�מבטלים�זה�את�זה�היינו,�"הם
�המחולקים�של�פיגול�ונותר �נמי. �אי �לאיסורא�, �היינו �מצטרפין �דאמרינן מאי

�בעלמא �שבכללות, �לאו �הוי �דהא �ליכא �הכי �בלאו �מלקות �אבל �עוד�. ועיין
��.�דהכא�לא�איירי�לענין�קרבן,�שכתבו,�ה�שאם"ד:)�יא(בכריתות�'�בתוס

'�התוסכתבו�.�'הוא�וכודתניא�רבי�אליעזר�אומר��לא�יאכל�כי�קודש�',�גמ  )כ

� �פט(בשבת �ומצטרפין"ד:) �אסורין �ה �דפיגול�. �לומר �קרא �הכא �דבעינן דהא
דאית�ליה�שני�)�י"ב�מ"פבערלה�(היינו�כרבי�שמעון�,�ונותר�מצטרפין�לאכילה

�מצטרפין �שמות�אין �משני �איסורין �דאית�ליה�דמצטרפין. �מאיר �לרבי ,�אבל
��.יםבלאו�הכי�מצטרפין�לאיסור�אכילה�כשאר�איסור

כתב�.�'דאי�הוי�חצי�זית�מזה�וחצי�זית�מזה�וכו,�ד"בסוה,�ה�אבל"י�ד"רש  )כא
דהא�זיל�הכא�ליכא�שיעורא�וזיל�,�דלאו�למימרא�דלוקה�שתיים,�ט"יו'�התוס

.�אלא�דאם�התרה�בו�משום�פיגול�או�משום�נותר�לוקה,�הכא�ליכא�שיעורא
� �התוסוהעיר '� �המשניות(חדשים �)על �שתים, �לוקה �אינו �הכי �דבלאו משום�,

דאכתי�כיון�דליכא�שיעור�לא�,�תמהוהקרן�אורה�.�דתרווייהו�מחד�קרא�נפקא
�ולא�בנותר �בפיגול �שיתחייב�מחמתם, �תיתי �מהיכי אלא�כתב�דהא�דלוקה�,

�ד �הלאו �משום �הם"היינו �קודש �כי �יאכל �לא �בדעת�". �שכתב �מה �עוד ועיין
��.ם"הרמב

�מתני  )כב �הטומאה�מצטר', �בולד �ושנטמא �הטומאה �שנטמא�באב פין�האוכל

�זה�עם�זה�לטמא�בקל .� �)ה"א�מ"פ(בטהרות�עיין �ביצה�מזה�, �חצי �מילי דהני
�ביצה�מזה�שבללן �וחצי �וביצה�מזה. �ביצה�מזה �אבל �מטמאים�כחמור�, הרי

��.שביניהן
,�ה�תניא"י�בד"רשפירש�.�'מה�טעם�שאפשר�לשני�שיעשה�ראשון�וכו',�גמ  )כג

�דהגמ �יכול�לעשות�ראשון' �סברה�דשני �ועלה�מקשינן, �אינו�הא�אפיל, �שני ו
�ראשון �עושה �שאינו �שכן �וכל �עושה .� �מקובצת �השלם(והשיטה ,�ביאר)

�כראשון �שיעשה �לשני �דאפשר �סברי �דמעיקרא �דראשון�, �היכי �דכי דהיינו
�עושה�שני �הוא�הדין�שני�עושה�שני, �ועלה�פרכינן, דהא�אין�טומאה�עושה�,
��.כיוצא�בה

��
��א"דף�יח�ע

�מתני  )א �מצטרפין', �הכרם �וכלאי �הערלה .� �בד"רשפירש �הערלה"י �,ה
דכוונתו�דאי�רוב�ערלה�הרי�,�הצאן�קדשיםביאר�".�כדאמרינן�גבי�פיגול�ונותר"

�ערלה �משום �מחויב �מכלאיים, �רוב �ואי �כלאיים, �משום �מחויב �הרי אמנם�.
� �הלכות �ביארבליקוטי �ד, �מקרא �ונותר �פיגול �לצירוף �דילפינן �היכי לא�"דכי

�הם �קודש �כי �"יאכל �לצ, �מיניה �דילפינן �הדין �הכרםהוא �וכלאי �ערלה .�רף
,�כתיבה�בהו"�קדושה"דהיינו�משום�דהני�תרי�איסורי�,�ולכאורה�נראה�לבאר[

�ַהֶּזַרע�ַהְמֵלָאה�ִּתְקַּדׁש�פן�,ִּכְלָאִים�ַּכְרְמךָ��ִתְזַרע�ֹלא�)ב�ט"פכדברים�(,�גבי�כלאים
�ַהָּכֶרם�ּוְתבּוַאת�ִּתְזָרע�ֲאֶׁשר �ערלה. �וגבי �כד"פי�ויקרא(, �ָהְרִביִעת�ּוַבָּׁשָנה�)ט
וצריך�לבאר�דדין�קדושת�נטע�רבעי�מחמת�',�ַלה�ִהּלּוִלים�ֹקֶדׁש�ִּפְריוֹ��ָּכל�ִיְהֶיה

��].דין�ערלה�אתי
�מתני  )ב �שם', �"הר. �בערלה �מ"פ(ש �א"ב (� �הביא �שם(מהירושלמי דההיא�)

� �ליה �דאית �אתיא �מאיר �כרבי �מתניתין �זרה �סו(בעבודה �האיסורים�.) דכל
� �מדכתיב �זה �עם �זה �"מצטרפין �תועבהלא �כל �תאכלו ."� �בתוסועיין בשבת�'

�פט( �"ד:) �ומצטרפין �דכתבוה�אסורין ,� �.)סו(בעבודה�זרה�דלאביי דסבר�דאף�,
�צירוף�איסורין �מאיר�גבי �ארבי �דפליגי �רבנן �מינים, �בשני �מילי �הני אבל�מין�,

,�אמנם�העירו.�שפיר�אתיא�מתניתין�אף�כרבנן,�אחד�אף�בשני�איסורין�מצטרף
�דר �מצטרפין �דמי �דסיפאדלא �מצטרפין �לאין �ישא �לענין�, �דרישא דמצטרפין

דהא�,�ואין�מצטרפין�דסיפא�דרבי�שמעון�מיירי��לענין�איסורא,�מלקות�אתא
��.אות�יט:)�יז(לעיל�ועיין�.�למלקות�לא�בעינן�צירוף

�מתני  )ג �שם', .� �התוסהעיר �ט"יו' ,� �מתניתין �רב �דאוקי �דלמאי :)�טו(לעיל
�טהו �ובין �טמאות �בין �הנבלות �דכל �לענין�דאמרה �לאו �לזו �זו רות�מצטרפות

�על�כרחך�מתניתין�דידן�פליגא�אהאי�מתניתין,�אכילה ,�כתבוהברכת�הזבח�.
היינו�ללקות�אלאו�דנבלה�,�דמאי�דאמרינן�התם�דאין�מצטרפין�לענין�אכילה

�טומאה �האיסור �על �חל �נבלה �איסור �דאין �משום �דמצטרפין�, �וודאי אבל
��".לא�תאכלו�כל�תועבה"ללקות�משום�

�מתני  )ד �שם', .� �"הרמבכתב �המשניות(ם �בפירוש �בפט, �ממאכלות�"וכן ו
�הי �)ד"אסורות �תערובת, �לענין �איירא �דמתניתין �וכלאי�, �מערלה �נפל דאם

�מאתיים�כנגדן �ואין �הכרם�לחולין �נאסרה�התערובת, .� �רבינו�וכתב בחידושי

� �הלוי �הי"פ(חיים �הקרבנות �ממעשה �)ב"י �בתערובת, �דאי �תליא�, �לא הא
�ו �דרבנן �מאירבפלוגתא �לאו�רבי �אי �מצטרפין �איסורין �אי �לענין�, דשייכא

כל�דליכא�,�אבל�גבי�תערובת.�לחייבו�משום�איסור�היכא�דבעינן�שיעור�לחייב
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'�תוסאמנם�.�הרי�הם�עומדים�בעינם�ולא�בטלי,�בהיתר�כדי�לבטל�האיסורים

�תני"ד �ה �"בתוה, �ערלה��,שכתבוד �כגון �בתערובות �שהוא �מיירי �התם אבל
�וכ �הכרם �ווכלאי �בתערובות', �איירינן �דלא �סברי �קושיית�"ולרמב, �הדרא ם

��.'התוס
�מתני )ה �וכו', �והעור �והשק�השק �'הבגד .� �בד"רשכתב �ה�והשק"י דכל�אחד�,

�מצטרף�לקל�הימנו .� �התוסוכתבו �יז(בסוכה�' �ה�ותני"ד:) �צירוף�, דהא�דמהני
אבל�בגד�ועור�אין�מצטרפין�כיון�דשיעורם�,�היינו�כששיעורן�קרוב,�לקל�הימנו

�רחוק �סיימו. �אמנם ,� �דמתניתין �בסיפא �דקתני �דכיון �מ"פכ(דכלים �)ג"ז זה�",
נראה�דאף�היכא�דשיעורן�רחוק�,�"הכלל�כל�שחבר�לו�מן�החמור�ממנו�טמא

משום�,�דמצטרפין�דווקא�בסדר�דקתני,�כתב)�שם�בכלים(ש�"והר.�איכא�צירוף
יין�עוד�וע.�דכך�רגילים�לחברן�וכל�שלא�חיברן�כך�בטלה�דעתו�ואין�מצטרפין

��.שהאריך)�ג"ג�מכלים�ה"פכ(במשנה�למלך�
כדתנן�",�דהוסיפו:)�יז(בסוכה�עיין�.�מפני�שהן�ראויים�ליטמא�במושב',�מתני )ו

�טפח�טמא �מכולן �המקצע �"וברש". �שם(י �כדתנן"ד) �ה �"ובד, �הואיל ,�פירשה
�דאם�עשה�בגד�מכל�אחד�מהן �בשיעורייהו�, �דשוו �שוה�בטפח�וכיון שיעורו

דאיירי�בגונא�שחיבר�כל�המינים�יחד�ועשה�מהן�,�התם�עוד�פירש.�מצטרפין
�בגד �נראה, �שהראשון �וסיים .� �וביאר �לנר �)שם(הערוך �בתרא, �כפירוש ,�דאי

� �משנה �נקטה �במושב"אמאי �להטמא �וראויין �"הואיל �נמי�, �ראויים �היו הרי
��.ה�תנא�קיצע�מכולן"ד)�בסוגיין(י�"רשועיין�עוד�.�עיין�שם,�להטמא�במדרס

�גמ )ז ,'� �קיצע �וכותנא �טפח �'מכולן .� �כתב �מקובצת �ב(השיטה �)אות דהך�,
�להדיא�להכי �כשיחדן �איירא �ברייתא �לקל�, �אפילו �צירוף �איכא �הכי ומשום

��.ממנו
��

��פרק�הנהנה�מן�ההקדש

��

�מתני  )ח �פרוטה', �שוה �ההקדש �מן �הנהנה .� �הלוי�כתב �חיים �רבינו בחידושי

�ה"פ( �ממעילה �)א"ח �דין�, �דיסוד �משום �בפרוטה �מעילה �דשיעור דטעמא
ואף�דחזינן�.�[אות�כבלקמן�וכמו�שיבואר�,�המעילה�בהקדש�כדין�גזל�בהדיוט

�נחסר �אינו �שהחפץ �בגוונא �אף �אהנאה �חיוב �דאיכא �במתניתין �איתא�, הא
� �קמא �כא(בבבא �דמי.) �מדעת �כהדיוט �מדעת �שלא �דהקדש .� '�התוסוביארו

�שם( �מדעת"ד) �כהדיוט �ה �מעילה, �בלא �יהנה �שלא �איכא �שכינה .�דדעת
�ו.ח( ��מנםא.)]. �איש �(החזון �עמוד �א"סק�340קדשים �כתב) �דילפי�, דנראה

��).טז,�ויקרא�ה"�(ישלם"לשיעור�פרוטה�מדכתיב�
דאורחא�דמילתא�,�ט"יו'�התוסכתב�.�'כיצד�נתנה�קטלא�בצוארה�וכו',�מתני  )ט

�נקט �זהב, �בקישוטי �להתקשט �אשה �דדרך �וקרדום�. �טלית �חלוק �גבי ומאידך
שהעיר�בתקנת�עזרא�ועיין�.�ש�בהםמשום�דדרך�הזכר�להשתמ,�נקט�לשון�זכר
��.דלכאורה�משכחת�לה�אף�בנשים,�מכוס�של�זהב

�מתני  )י �שם', .� �כתב �מקובצת �(השיטה �כלקמן �יב. �)אות �לומר�, דצריך
בגיזבר�,�וכן�שתה�בכוס�של�זהב�ולבש�חלוק�וביקע�בקרדום,�דבגיזברית�איירי

פילו�הרי�מיד�כשהוציאן�מרשות�הקדש�איכא�מעילה�וא,�דאי�לאו�הכי.�איירי
ה�ואומר�"ד'�התוסוכן�מבואר�בדברי�.�'וכדאמרינן�התם�בגמ,�לא�השתמש�בו

��).�בהמשך�דבריהם�בעמוד�ב(
�ד"רש  )יא �שתה"י �או �ה �ד"בתוה, �בכך, �נפגמים �שאינן .� �עזראכתב ,�התקנת

�נפגמים �דאין �לישנא �להאי �נקט �בכך�דבדווקא ,� �מבואר �דהא ,�.)יט(לקמן
�דוודאי�משכחת�פגימה�אף�בשל�זהב אבל�בדרך�,�שומרו�כראוי�כגון�כשלא,

דאין�הזהב�טהור�,�כתב)�בפירוש�המשניות(ם�"הרמבאמנם�.�לבישה�אינו�נפגם
��.אות�יב.)�יט(לקמן�ועיין�.�נפחת�אפילו�בכמה�מאות�שנים

ה�"ד'�ובתוס,�ה�אמר�רבא"י�ד"ברשעיין�.�אמר�רבא�בלבוש�מציעאה',�גמ  )יב

� �קמפליגי �עקיבא�וחכמים�בלבושבמאי �בפלוגתת�רבי .�מציעאה�מה�שביארו
� �שכתב)�בפירוש�המשניות(ם�"רמבועיין �להיפגם, �בבגד�שדרכו �דאיירי אלא�,

כגון�ללובשו�בין�בגדיו�דאינו�,�דהוא�התכוון�ליהנות�בו�הנאה�שאינה�של�פגם
�ולא�מבחוץ �נפגם�לא�מגופו ,�דרבי�עקיבא�סבר�דהואיל�ונתכוון�שלא�יפגום,

�ההנאה �על �לחייבו �יש �שפיר �שד. �דבר �דכל �סברי �להפגםוחכמים �רכו אין�,
��.מועלין�בו�בלא�פגם

אין�מעל�אלא�שינוי�וכן�הוא�אומר�איש�איש�כי�תשטה�אשתו�ומעלה�',�גמ )יג

דאי�לאו�,�)דיבורא�דחובה�יא,�בפירושו�לתורת�כהנים(ד�"הראבכתב�.�בו�מעל

�ילפותא�הוי�אמינא�דמעילה�דהקדש�הוי�כמעילה�דפקדון דאף�הכופר�,�האי
� �מנה�לבדק �דהתחייב �כגון �הבית�וכפרונשבע �מעילה, �קרבן �יש�לחייבו וכן�.

�מעילה �דחשיב �אמינא �הוי �בשומרים �פשיעה �ברייתא. �לן �וקמשמע דאין�,
דאי�לאו�דילפינן�מסוטה�,�ולכאורה�איכא�נמי�נפקא�מינה.�[מעילה�אלא�שינוי

�השינוי �היא �המעילה �דענין �כוכבים �ועבודת �על�, �הוא �דהחיוב �אמינא הוי
��].סוגייןב�וכדאמרינן�להלן,�הנאה�גרידא

כגון�מוכר�,�)בהמשך�דבריהם�בעמוד�ב(ד�"בתוה,�ה�ואומר�וימעלו"ד'�תוס  )יד
�נהנה �שלא �פי �על �אף �שמעל �הקדש�להדיוט �של �חפצים �משאיל �או .�ונותן

� �אורההעיר �הקרן �של�, �הנאה �הטובת �את �לו �יש �המשאיל �אף �וודאי הא
�[השאלה �הנאת�. �דשיעור �בגוונא �מינה �נפקא �דאיכא �לומר �יש ולכאורה
��].והנאת�השואל�גופיה�היתה�שוה�פרוטה,�פחות�משוה�פרוטה�המשאיל

�ד"בא )טו �שם, .� �עיין �יט(לקמן �ז.) �אות ,� �דדעת �"רששהתבאר דמעבודת�י
��.�אלא�המבקע�בקרדום,�כוכבים�לא�ילפינן�שינוי�רשות

��

��ב"דף�יח�ע

�גמ )טז �נהנה�ולא�פגם', �או � �בד"רשפירש�. �יהא"י �ה�או דנילף�מסוטה�דהוי�,
�פ �בלא �בהנאה �אפילו �הכי�מעילה �ואפילו �ועומדת �בעולה �סוטה �דהרי גם

הא�קרא�דמעילה�,�)אות�כג(השיטה�מקובצת�והקשה�.�מעילה�קרי�לה�רחמנא
�מעל"דסוטה� �בו �ומעלה �תשטה�אשתו �"כי � �ולא�אבועל, �אסוטה�קאי ומה�,

,�ומשום�הכי�ביאר.�משום�שהיא�בעולה�במעילתהשייך�למימר�דליכא�פגם�
מכל�,�משום�דאף�דזינתה�עם�אחר,�שהסוטה�במעילתה�אינה�פוגמת�בבעלה
��.�כיון�דאין�בדעתה�לעזוב�אותו,�מקום�אינה�משנה�עצמה�מרשות�בעלה

דסלקא�דעתין�דיש�)�אות�א(השיטה�מקובצת�ביאר�.�ובמחובר�לקרקע',�גמ  )יז
במלכים�א�וכוונתו�לפסוק�[מעילה�במחובר�דומיא�דסוטה�דכמער�איש�ולויות�

ואף�דבעבודת�כוכבים�ליכא�].�ורדקרי�לדיבוק�איש�ואשה�בלשון�חיב,�)לו,�ז(
�חיוב�על�מחובר משום�דמכל�מקום�איסורא�,�מכל�מקום�ליכא�למילף�מינה,

�[איכא �דומיא�דעבודת�כוכבים. �נמי �בעינן �ולכאורה�צריך�ביאור�אמאי ולא�.
�היא �מעילה �גוונא �כהאי �דבסוטה �דחזינן �בהא �(סגי �ו.ח. �עזרא�.)]. והתקנת

�ביאר �ודה�זרהדסלקא�דעתין�דכיון�דהוקש�לעב, ,�והמשתחוה�למחובר�חייב,
�במעילה �דיש�לחייבו �הוא�הדין �הוא�בפירוש�. �הלל�לתורת�כהנים�וכן רבינו

�דיבורא�דחובא( �יא, .(� �ביארובפירוש�קדמון �דכוונת�המקשן, דנילף�דמעילה�,
��.,דכתיב�סתמא�בקרא"�'קדשי�ה"במחובר�הויא�מעילה�מ

�גמ )יח �שליחותו', �שעשה �ובשליח .� �מקובצתביאר �לזא(�השיטה �)ות דכיון�,
�המשלח �לחייב �במעילה �שליחות �דמהניא �מינה �למילף �קרא �דליכא נימא�,

�שומעין" �מי �התלמיד�דברי �הרב�ודברי �דברי �ונחייב�את�השליח" ואף�דאין�.
� �ביה �שייך �ולא �בשוגג �אלא �מי�"מעילה �דברי �התלמיד �דברי �הרב דברי

�"שומעין ,� �נזכר �ולא �שליח �דנזכר �היכא �מינה �נפקא �איכא �מקום בעל�מכל
��.דבכהאי�גוונא�נמי�מעל�בעל�הבית,�הבית

השער�המלך�כתב�.�ובתלוש�מן�הקרקע'�מה�חטא�האמור�בתרומה�וכו',�גמ )יט

�מאישות�ה"פ( �)ג"ג �דווקא�בגוונא�, �לקרקע�היינו �למעט�מחובר דהא�דילפינן
,�ה�יכול"בד'�התוסדכתבו�,�אבל�המוציא�מרשות�לרשות.�דנהנה�מן�ההקדש

�לה �דמעבודה�זרה�ילפינן �כתלוש�כי, �הוי �דהתם�תלוש�ולבסוף�חיברו ,�היכי
�הקדש �לענין �לרשות �מרשות �מוציא �הדין �הוא .� �דפסק �"הרמבוהיינו ו�"פ(ם

השוכר�הדר�בו�,�דהמשכיר�בית�לחבירו�וחזר�המשכיר�והקדישו,�)ל"מערכין�ה
�ה"ו�ה"פ(אף�דבהלכות�מעילה�,�במעילה�קאי �פסק) דהדר�בבית�הקדש�לא�,

�מעל ,� �בו �דבדר �משום �ההנאהוהיינו �דהמעילה�היא �סתם �מתרומה�, ילפינן
שפיר�,�אבל�בשכירות�דמוציא�מרשות�ההקדש.�דאין�מעילה�במחובר�בקרקע

�במחובר �אף �מעילה �יש .� �עוד �עזריועיין �ה"פ(�באבי �ממעילה �ו"ה אמנם�).
�ד"ג�פכ"ש(בשערי�ישר� ,�"חטא�חטא"דכיון�דילפינן�לכולהו�מעילות�מ,�כתב)

��].ה�יכול"ד'�כאורה�אינו�כמבואר�בתוסול.�[ילפינן�מתרומה�אתרווייהו
,�הקרן�אורהכתב�.�אין�אלא�לי�אוכל�ונהנה�בדבר�שאין�בו�פגם�מנין',�גמ  )כ

� �"דרשדנראה �כןי �גרס �לא ,� �גרס �אכילתו�"אלא �ונהנה �אוכל �אלא �לי אין
�מנין �חבירו �ואכילת �ילפינן". �מסוטה �פגם �בו �שאין �דדבר �משום .�והיינו

�"והרש �כתבש ,� �לגרוס �"דצריך �לי �וכואין �נהנה �אוכל �"מנין' �מבואר�[, וכן
ליכא�למילף�אלא�,�להקשות�דאי�מתרומה�ילפינן'�וכוונת�הגמ,�]ברבינו�גרשום

�באוכל�דומיא�דתרומה �אבל�שאר�הנאות�מנין, �מקשינן. �ותו �לאכילתו�, מנין
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�חבירו �והנאת �והנאתו �חבירו �ואכילת �כשאוכל�, �דווקא �חייב �בתרומה הא
��.בעצמו

�גמ  )כא �ואכילת�חבי', �וכואכילתו �'רו .� �כתב �הלוי �חיים �רבינו ח�"פ(בחידושי
אלא�הוא�,�דכיון�דאין�איסור�המעילה�כשאר�איסורי�ההנאה,�)א"ממעילה�ה

�בהדיוט �גזל �שאסרה�התורה �כדרך �ממוני �דין ,� �בריש�סוגיין אין�"וכדאמרינן
�"מעילה�אלא�שינוי �והיינו�נמי�טעמא�דשיעור�מעילה�בפרוטה, שפיר�איכא�.

�ואכיל �דאכילתו �להצטרףלמימר �מהני �ת�חבירו �דאמרינן�. �טעמא �נמי והיינו
�דצירף�את�המעילה�לזמן�מרובה)�בסוגיין(�להלן �נמי�מעל, �נימא�דיסוד�. דאי

,�מהיכי�תיתי�שיתחייב�על�אכילת�חבירו,�איסור�מעילה�כשאר�איסורי�הנאה
��.ובגוונא�דליכא�צירוף�לאכילתו

ו�שנתן�לתוך�מיירי�שהאכיל�את�חביר,�ה�אכילתו�ואכילת�חבירו"ד'�תוס  )כב
�'פיו�של�חבירו�וכו .�נסתפקו�בדין�זהה�שלא�מצינו�"ד.)�מג(בקידושין�'�בתוס.

משום�דאיכא�למימר�דמאי�דלא�אמרינן�זה�,�דיסוד�ספיקם,�השפת�אמתוכתב�
�מתחייב �וזה �נהנה ,� �על �הוא �דהחיוב �היכא �ההנאההיינו �במעילה�. אבל

הרי�,�לא�שיפגוםדקיימא�לן�דבדבר�שיש�פגם�אינו�חייב�על�ההנאה�גרידא�ב
�ההנאה �על �החיוב �דאין �מוכח �שפגם, �המועל �את �לחייב �יש �ושפיר אף�,

�דחבירו�הוא�שאכל �ט(בקהילות�יעקב�ועיין�עוד�. שהאריך�לבאר�ספק�)�סימן
��.'התוס

�ד"בא  )כג �וכו, �ולאכול �ליטול �חבירו �את �שציוה �'וכגון .� �אורהכתב ,�הקרן

� �מרשות �הוציאו �שחבירו �מה �על �הוא �החיוב �עיקר �פי�דלכאורה �על הקדש
דוודאי�אינו�,�וביאר.�אמאי�הוזכר�כלל�מאכילת�חבירו,�והעיר�דאם�כן,�ציוויו

�לשליחות �ענין �אכילת�, �ידי �על �פגם �בעינן �מעילה �משום �לחייב �שכדי אלא
אלא�,�ואין�נפקא�מינה�מי�הוא�הנהנה,�ולא�על�ידי�איבוד�והיזק,�והנאת�אדם

�המועל �את �לחייב �יש �אדם �ידי �על �נהיה �שהפגם �כל �לומר�[. �יש ולכאורה
נקט�,�אלא�כיון�דאיירי�רישא�באכל�הוא,�דקתני�אינו�בדווקא"�לאכול"דהאי�

�הכא�דאכל�חבירו �והוציא�חציו�. אבל�עיקר�החיוב�הוא�על�מה�דאכל�חציו
��].מרשות�ההקדש

�'אכל�היום�ואכל�למחר�ואפילו�לזמן�מרובה�וכו',�גמ  )כד ה�"י�בד"רשפירש�.

.�יש�לצרפן,�ית�בשחרית�וחצי�זית�לערבדאם�אכל�חצי�ז,�ואפילו�לזמן�מרובה
� �בשבועות�"רשועיין �כב(י �שכתבה�מתוך�"ד.) �מרובה�, דצירוף�המעילה�לזמן

,�כולה�חשיבה�אכילת�אחת,�דכל�שלא�היה�ידיעה�בינתיים,�הווי�אף�לקולא
�שיעור �ולמחר �שיעור �היום �אכל �אם �ואפילו �אחת, �רק �לחייבו �יש '�והתוס.

�שם( �"ד) �מתוך �כתבוה �לחומר, �לזמן�דרק �אפילו �המעילה �את �מצרפין א
��.�אבל�לא�לקולא,�מרובה

מהיכי�תיתי�,�החק�נתןהקשה�.�תלמוד�לומר�תמעול�מעל�מכל�מקום',�גמ )כה
והקישא�דתרומה�אתי�,�אתי�לרבות�דאכילות�מצטרפות"�תמעול�מעל"דהאי�

לישתוק�,�דאי�הכי,�ותירץ.�נימא�איפכא,�למעט�פגם�ולא�נהנה�ונהנה�ולא�פגם
�דת �מהקישא �מעלקרא �דתמעול �וריבויא �רומה �וכדאמרינן�, �מסוטה ונילף

�פגם �בלא �הנאה �על �אף �חיובא �דאיכא �מעיקרא �אכילות�, �דאין �הא ולענין
��.דמהיכי�תיתי�דמצטרפות,�מסברא�הוי�אמינא�הכי,�מצטרפות

�גמ )כו �לאכילתו�', �כאחד�מנין �והנאתו �מה�חטא�האמור�בתרומה�פגימתו אי

�וכו �'ואכילת�חבירו �הןבהגהות�מראה�ככתב�. �"דרשדנראה�, מנין�"לא�גרס�י
�חבירו �ואכילת �לאכילתו �לעיל". �לה �תני �דכבר �ומשום .� �עוד �נתן�ועיין בחק

� �המבואר �פי �על �סוגיין �להגיה �שכתב �כהנים �פי(בתורת �דחובה ,�)א"דיבורא
�בהדדי �לכולהו �דגרסינן �מרובה�, �לזמן �ואפילו �למחר �ואכל �היום �לאכל מנין

�ועד�שלש�שנים �מכאן �ואפילו �גירסא�לא�יקשה�מה�שהקשה��,והוסיף. דהאי
��.ה�אף�במעילה�לא�צירף"י�בד"רש

�ד"רש )כז �במעילה"י �אף �ה �ד"בסוה, �ליום�, �אלא �משמע �לא �דלעיל וההוא
�אחד .� �קדמוןהקשה �בפירוש �כדי�, �לאחר �אף �צירוף �דאיכא �דאמרינן דבתר

��.מה�לי�אותו�יום�מה�לי�יום�אחר,�אכילת�פרס
�גמ  )כח �שנים', �שלש �ועד �מכאן �ואפילו �יח(�בכריתות. �הקשו:) �יום�, אמאי

אחצי�,�אי�נמי.�דאממונא�לא�מכפר,�ותירצו.�הכיפורים�שבנתיים�לא�כיפר�לו
�שיעור�אינו�מכפר �)בסוגיין(התקנת�עזרא�והקשה�. �לומר�שיום�, �תיתי מהיכי

כל�שכן�על�,�הרי�אם�על�שיעור�שלם�מכפר,�הכיפורים�לא�יכפר�אחצי�שיעור
וחו�של�יום�הכיפורים�לכפר�על�מה�דכ,�י�סלנטר"הגרותירץ�בשם�.�חצי�שיעור

�שעבר �העתיד, �על �מועיל �אינו �אבל �שיעור. �חצי �ובאוכל �דיום�, �נימא אי

�מכפר �הכיפורים �להבא, �על �אף �הוא �מהני �הא �יום�, �כפרת �בלא דהרי
���.הכיפורים�היה�מן�הראוי�לצרפו�לחצי�שיעור�שיאכל�לאחר�יום�הכיפורים

��

��א"דף�יט�ע

�גמ  )א �ההקד', �מן �ואשמו �חטאתו �שוהביא .� �בד"רשמדברי �שיצא�"י �עד ה

�נראה �ממעות�הקדש, �בלקחן �דלא�איירי �ושוקל�, �זבים �קיני �דלקח �ההיא כי
�שקלו �לחטאת, �והביאה �הקדש �בהמת �לקח �אלא �להקדש, �מהקדש ,�דשינה

יש�הביא�וברבינו�גרשום�.�ואהא�אמר�רבי�יהודה�דכיון�דהביאה�לעזרה�מעל

�מפרשים �חטאת�ואשם, �ולקח�מהן �בשוקל�שקלו �דאיירי .� �תוסומדברי רבינו�'

היינו�,�דהאי�הביא�חטאתו�ואשמו�מן�ההקדש,�נראה)�הנדפס�על�הגליון(פרץ�
��.ועיין�באות�הבאה.�ממעות�הקדש

�גמ  )ב �רבי�שמעון', �מעל�דברי �כיון�שהוציאו �ד"רשמבואר�מפירוש�. ה�עד�"י

�שיצא �לעזרה, �כשיביאו �רק �שימעול �דעתין �קסלקא �שמעון �דרבי .�דאליבא
]� �שהביא�לעזרה�מעלכי"וגרס�בסוגיין �ון �בתוסאמנם�"]. �פרץ�' הנדפס�(רבינו

�הגליון �על �ביאר) �מרשות�ההקדש�איכא�, �שהוציאו �דמיד �סבר �שמעון דרבי
,�]ופירש�הכי�לטעמו�דאיירי�בקונה�חטאת�ואשם�ממעות�הקדש[,�הנאהביה�

�כשנתכפר �דוקא �הנאה �ליה �דאית �סבר �יהודה �רבי �אבל .� הליקוטי�וביאר

�(�הלכות �תודה �מ"דזבח �)ןה ,� �נקט �פרץדבדווקא �ההנאה�רבינו �על ,�דחיובו
אלא�משנה�מרשות�הקדש�,�משום�דהכא�אינו�מוציא�מרשות�הקדש�לרשותו

�אחרת �הקדש �לרשות �רשות, �שינוי �משום �לחייבו �ואין �רשות�, �שינוי דהא
�מעבודת�כוכבים�יליף �מכניס�דבר�תחתיו, �ואינו �לגמרי �והתם�מוציאו ועיין�.

��.�זודביאר�בדרך�בקרן�אורה�נמי�

�בד"רש  )ג �שיצא"י �עד �ה �ד"בתוה, �אשם�, �או �חטאת �דמיחייב �דמאן דקסבר
�לעזרה �עד�שיביאנו �[לעולם�הוא�חייב�באחריותו .� �מבואר �בתוסוכן בחולין�'

מדוע�יצא�,�)הנדפס�על�הגליון(רבינו�פרץ�'�בתוסוהקשה��].ה�והביא"ד:)�כב(
אורה�הקרן�וכן�הקשו�.�הא�אכתי�לא�נתכפר,�מכלל�אחריות�כשהביאו�לעזרה

� �אבן �(והטורי �חמגילה .(.� �ותירץ �עזרי �ה"פי(האבי �הקרבנות �ממעשה ,�)ה"ד
�רש �שכתב �האחריות"דמה �מן �דנפטר �י �מכפרה, �שנפטר �נתכוין �לא אלא�,

דהא�כל�המחויב�בקרבן�אית�ביה�נמי�חיוב�ממון�,�באחריות�מהשיעבוד�נכסים
יאו�גבי�אשה�שהביאה�חטאתה�ומתה�דיב.)�יג(בקידושין��וכדחזינן�,�להקדש

���.ושפיר�אית�ליה�הנאה.�וכשהביאו�לעזרה�פקע�שיעבודו.�יורשין�עולתה
כיון�דאכתי�,�הקרן�אורההקשה�.�רבי�יהודה�אומר�עד�שיזרוק�את�הדם',�גמ  )ד

מהיכי�תיתי�שיועיל�לו�,�לא�מעל�עד�שיזרוק�את�הדם�ולא�יצא�מרשות�הקדש
�קרבנו �דידיה, �הא�אינו �ותירץ. ,� .�קרבנודבשעת�הזריקה�יתברר�למפרע�דהוי

� �ע"ח(ובאחיעזר �סימן �ג �ביאר�דבריו) �דעיקר�המעילה�היא�ההוצאה�, דוודאי
וכשיהנה�נתברר�,�אלא�דאיכא�תנאי�דאף�יהנה�בהוצאה�זו,�מרשות�ההקדש

�הלכות�.�למפרע�דמעל�משעת�הוצאה �קודש"דבזבח�תודה�(והליקוטי )�ה�מן
�כתב �יצא, �המעות�למוכר�ונשתנה�רשותן ו�דשפיר�איכא�למימר�דמיד�שנתן

ואף�דהלוקח�גופיה�שנטל�המעות�מן�ההקדש�אכתי�לא�מעל�,�המעות�לחולין
האריך�להוכיח�דהיציאה�לחולין�,�)סימן�כח(במנחת�ברוך�אמנם�.�עד�שיהנה

�מעילה �בחיוב �תליא �מתלי �מעילה, �משום �נתחייב �שלא �וכל �יוצא�, אינו
��.לחולין

יין�כרבי�דסוג,�הקרן�אורהכתב�.�והאי�לאו�זר�הוא�דהא�אימשח�בגוויה',�גמ )ה
�ו(בכריתות�יהודה� .�דהסך�משמן�המשחה�על�מלך�וכהן�אינו�לוקה,�אתיא:)

�לוקה �וכהן �מלך �על �הסך �דאף �דהתם �מאיר �דלרבי �אשכחנא�, �גבייהו אף
��.ועיין�באות�הבאה�.מעילה

�גמ )ו �לן', �קמשמע �בגויה �אימשח �דהא �הוא �זר �לאו �והאי .� בהגהות�ביאר

דהא�קיימא�לן�,�שמן�המשחההיינו�דווקא�לענין�"�קמשמע�לן"דהאי�,�ל"הרד
�יהודה� �ו(בכריתות�כרבי �לוקין:) �דאינן אבל�ליכא�למילף�מינה�לשאר�מילי�.

��.דמעילה
דעל�,�ה�אקשיה�רחמנא"י�ד"רשפירש��.�הקדש�נמי�עד�דביקע�בקרדום',�גמ )ז

�חול �למלאכת �קודש �ממלאכת �שינהו �הביקוע �ידי �שיפגום, �עד �מעל .�ולא
� �בתוסוהקשה '� �פרץ �הג(רבינו �על �)ליוןהנדפס �מעבודת�, �לאו �שיפגום דעד

�כוכבים�ילפא ,� �אלא�מתרומה�וכדאמרינן �יח(לעיל .(:� �ביאר וכן�[ומשום�הכי
דאיירי�בגזבר�המשאיל�קרדום�]�ד"בסוה�)הראשון(ה�אקשיה"בד'�התוסביארו�
�לאחר �רשות, �שנוי �משום �דחיובו �ביקוע. �דבעינן �ומאי �דרב�, �אליבא היינו
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משאיל�קורדום�לחבירו�כל�שלא�ביקע�בו�דה:)�מז(בקידושין�דאית�ליה�,�הונא
ואתי�לאשמועינן�דאף�דלענין�חיוב�אונסין�,�לא�קנאו�ויכול�המשאיל�לחזור�בו

בעינן��שינוי�רשות�דמעילהמכל�מקום�לענין�,�מודה�רב�הונא�דמשיכה�מהני
��.�שלא�יוכל�לחזור�בו

ה�אקשיה�רחמנא�"י�בד"רשפירש�.�כל�דבר�אכילה�כי�מזיק�ליה�פטור',�גמ  )ח

אלא�משום�דתרומה�לא�משכחת�לה�אלא�,�דלאו�דוקא�דבר�אכילה,�מהלתרו
�אכילה �דבר �במידי �בקדשים, �הכי �נמי �לה �נקט .� )�אות�כח(ובשיטה�מקובצת

� �מתוסהביא �פרץ' �כוכבים��,רבינו �מעבודת �אכילה �בר �דלאו �בדבר דמזיק
והיזק�גרידא�דלית�ביה�שינוי�רשות�,�דרק�פגם�דשינוי�רשות�מחייב,�ילפינן�לה

אמרינן�דאי�לאו�גזירה�שוה�מתרומה�הוי�ילפינן�:)�יח(דלעיל�ואף�.�מחייבאינו�
�פגם�בלא�נהנה �מעבודת�כוכבים�אף �אוכל�, �קרא�גבי �דגלי מכל�מקום�בתר

�חייב�אלא�בדרך�הנאה �דאינו �מעבודת�כוכבים�דמעילה�, �דילפינן הוא�הדין
��.ולא�בגוונא�דרק�חיסרו�מרשות�שהיה�בה,�הוי�רק�באופן�דשינה�רשותו

�סתו  )ט �"ד' �רחמנא �אקשיה �)השני(ה �ד"בסוה, �וכו, �גסה �אכילה �'כגון כן�.
� �מבואר �פ(ביומא (:� �דכתיב �משום �פטור �מתרומה �גסה �אכילה כי�"דהאוכל

�יאכל �למזיק" �פרט .� �בלשון �"הרמבועיין �ה"פ(ם �מתרומות �ח"י �שכתב) דזר�,
למזיק�את�פרט�"�כי�יאכל"משום�דכתיב�,�האוכל�אכילה�גסה�מתרומה�פטור

�ועי.�עצמו דהאריך�לדון�האם�יש�לפוטרו�הכא�משום�)�רפא(במנחת�חינוך�ין
��.אכילה�שלא�כדרך�אכילה

�גמ  )י �הוא', �כלתיך �דרמיין �דהבא �דלמא .� �פירוש �ד"רשעיין �ליה"י �אמר .�ה
� �עזראוהעיר �התקנת �כלותיו�, �על �בישא �לישנא �משום �ביה �אית דלכאורה

דשאני�,�ותבפשיט'�דיש�לבאר�כוונת�הגמ,�וכתב.�דאינם�משמרות�זהבן�כראוי
דזהב�)�בפירוש�המשניות(ם�"ברמבוכמבואר�,�בין�זהב�טהור�לזהב�שאינו�טהור

דלמא�כזהב�דרמיין�,�והיינו�דקאמר�ליה,�טהור�אינו�נחסר�אפילו�למאות�שנים
��.כלתיך�הוא�דאינו�טהור�ומשום�הכי�נחסר

ו�ממעילה�"פ(ם�"הרמבוכן�העתיק�.�אמר�רב�פפא�בבעלת�מום�עסקינן',�גמ  )יא
דהא�אף�,�ולא�מסברא'�דאין�לכך�מקור�לא�מגמ,�ד"הראבעליו��והשיג).�ב"ה

�להפסידו �פגמו �תמימים�שייך�שיפול�בהם�מום�ויהני �העור�אף�בתמים�. וכן
הא�מבואר�להדיא�,�הכסף�משנהותמה�.�אזיל�לכהנים�ושפיר�שייך�ביה�פגם

�פגם �בלא �אף �דחייב �זהב �של �ככוס �הוי �דתמימין �בסוגיין �וכתב. דאפשר�,
�ס�לה�בסוגייןד�לא�גר"דהראב ועל�מה�שתמה�דאף�היא�יכולה�להמכר�על�.
וכיון�דעתה�אינה�,�דמכל�מקום�אין�להקדש�אלא�מקומו�ושעתו,�כתב,�ידי�מום

��.לא�בעינן�פגם�כדי�לחייבו,�עומדת�לפגם�אינה�עומדת�למכירה
��

��ב"דף�יט�ע

.�או�שנהנה�בשוה�פרוטה�בדבר�אחד�ופגם�בשוה�פרוטה�בדבר�אחר',�מתני  )יב

התקנת�והעיר�,�דשפך�משקים�ולא�נהנה,�ה�ופגם�בשוה�פרוטה"י�בד"רשפירש�

�עזרא �מזיק, �משום �ליה �דתיפוק .� �"הרמבאמנם �המשניות(ם �בפירוש ,�ביאר)
דאת�החתיכה�גופה�לא�,�דקרע�חתיכה�מבגד�הקדש�וחיברו�בבגדו�כדי�ליפותו

ואת�בגד�ההקדש�שקרע�ממנו�החתיכה�פגם�אבל�,�פגם�אלא�רק�נהנה�ממנה
���.לא�נהנה�ממנו

,�השפת�אמתהסתפק�.�עד�שיהנה�בשוה�פרוטה�ויפגום�בשוה�פרוטה',�מתני )יג

�הפגם �כשווי �היתה �לא �דההנאה �בגוונא �להקדש, �לשלם �עליו �[כמה ויסוד�.
או�שעיקר�המעילה�,�האם�עיקר�החיוב�משום�מעילה�הוא�הפגם,�הספק�הוא

�ההנאה �היא �פגימה, �ידי �על �שתבוא �תנאי �דיש �אלא [� �עזרא ,�כתבובתקנת
��.�ינן�בתר�המרובהדשמא�אזל

,�לכאורה�יש�לבאר�דהוה�סלקא�דעתין�דמעל�אף�בהני�גווני.�שם',�מתני[  )יד
ולא�על�מה�שחיסר�,�משום�דחיוב�המעילה�על�מעשה�הגברא�דמעל�בהקדש

�שנהנה�מהחפץ�של�הקדש �או �אף�, �היתה�בדבר�דיש�בו אלא�דאם�מעילתו
�פגם �לחייבו, �כדי �בעינן �גם�שיפגום�וגם�שיהנה, ,� �נמי בצירוף�שני�ולהא�סגי

��.)].ו.ח.�(דסוף�סוף�פגם�ונהנה,�מעשים
.)�כא(י�בערכין�"רשבטעמא�דמילתא�פירש�.�אין�מועל�אחר�מועל',�מתני )טו
�דכל�מידי�דהקדש�כי�מעל�בו�נפק�לחולין,�ה�נפק�ליה�שכר"ד דהא�אמרינן�,

� �יח(לעיל �לה�התם�מקרא.) �וכדילפינן �מעילה�אלא�שינוי �[אין .� בקובץ�ועיין

�נה(הערות� �א"סק�סימן �שמעל�) �ידי שהסתפק�האם�גזירת�הכתוב�היא�דעל
�יוצא�לחולין �דאדרבה. �או �המעילה, �היא�הגורמת�לחיוב ].�ההוצאה�לחולין

� �ועיין �אורה �שכתבקרן �איכא�, �לרשות �מרשות �בהוצאה �דווקא דלכאורה
�שינוי �דהוי �תורה �דאמרה �דמהא �למימר �בהא�, �ואיכא �מעשיו �דאהני חזינן

ל�הנאה�דמבואר�נמי�במתניתין�דאין�מועל�אחר�אבל�במעילה�ש.�שינוי�רשות
�מועל �מעילתו�תצא�לחולין, �תיתי�שעל�ידי �[מהיכי .� �בתוסאמנם�עיין לעיל�'

דאף�אם�,�דכתבו�בחד�גיסא,�)בדבריהם�הנמשכים�לעמוד�ב(ה�ואומר�"ד.)�יח(
�הוא"�שינוי"חיוב�דנהנה�נמי�משום� ושפיר�יש�לומר�דאי�לאו�דיצא�לחולין�,

��.)].ו.ח(".�שינוי"לית�בה�
ה�"י�בד"וברש.�אין�מועל�אחר�מועל�אלא�בבהמה�וכלי�שרת�בלבד',�מתני )טז

�מועל� �הוסיףאין �מזבחאלא�בבהמה�, �וכלי�שרת�דקדשי בפירוש�(ם�"והרמב.
דמאי�דאמרינן�אין�מועל�אחר�מועל�היינו�דווקא�בקדשי�בדק�,�כתב)�המשניות

�במתנה �במכר�או �הבית�היכא�דהוציאו �א. �פגמואבל�היכא�דרק�נהנה�בו ,�ו
היינו�כלים�,�"כלי�שרת"ומאי�דאמרינן�במתניתין�.�הרי�הבא�אחריו�נמי�מעל

�קרדומות�ומצעות �המיועדים�לשימוש�כגון �פסק�. �ממעילה�"פ(ם�"הרמבוכן ו
�ד"ה .(� �עליו �ד"הראבוהשיג �מזבח�, �אבהמה�דקדשי �משמע�דקאי דבמתניתין

�שרת �דכלי �דומיא ,� ��ואף �ה"פ(דבתוספתא �א"ב �בקרד) �דהמבקע �של�שנו ום
�חייבים �כולם �בו �וביקע �אחר �ובא �הקדש �אחר�, �להמשך �ליה �הווי לא
,�)בהלכה�ג(הכסף�משנה�וכתב�.�התוספתא�ולא�נקט�לדינא�דמתניתין�דפליגא

�דאדרבה �איירי, �הבית �דבבדק �נראה �נמי �ממתניתין ,� �קתני �היה�"דהא כיצד
�וכו �"'רוכב �מזבח, �בבהמת�קדשי �ואי �עליה, �לרכוב �דרך �[הא�אין ולכאורה�.

� �והראב"דהרמבנראה �"ם �הקדש�,נחלקוד �הנאה�מחפץ �ידי �האם�על חשיב�,
�לחולין �יוצא �וכולו �החפץ �בכל �מעילה �נחשבים�. �ההנאה �או �הפגם �דרק או

,�סבר�דרק�ההנאה�והפגם�יוצא�לחולין�ם"דהרמב.�מעילה�והם�יוצאים�לחולין
ומשום�הכי�ביאר�דרק�אם�הוציאו�דרך�מכר�או�מתנה�יצא�כולו�לחולין�ותו�

�מעילה�אין �בו �סבר�ד"והראב. �החפץ�, �בכל �מעילתו �בפגם �או �בהנאה דאף
��].ועיין�לקמן�אות�יח,�ולא�שייך�ביה�מועל�אחר�מועל,�וכולו�יוצא�לחולין

�מתני  )יז �וכו', �החטאת �מן �'תלש .� �כתב �מקובצת �ג(השיטה �)אות דאיירי�,
�החטאת �מן �בשר �בתולש ,� �מבואר �צמר �לענין �דהא �כו(בבכורות �בו�.) דאין

�אמנם �ד"ברש�מעילה �"י �מועל �אין �אצמרה �אף �דקאי �מבואר .� תקנת�ועיין

��.עזרא

השפת�כתב�.�'תימה�דתניא�בתוספתא�וכו,�ה�אין�מועל�אחר�מועל"ד'�תוס )יח

אלא�רק�מה�,�אין�יוצא�כל�הקורדום�לחולין,�דלכאורה�המבקע�בקרדום,�אמת
�בביקוע �שפגמו �ומועל, �חוזר �בו �שייך �ושפיר �והוסיף. �דאף�, �למימר דאיכא

ומשום�,�דאיירי�ברוצה�לקנות�את�כל�הקורדום,�אלא�סברו,�תו�להאנח'�התוס
��].אות�טזלעיל�ועיין�.�[הכי�הקשו

�ד"בא )יט �דמה�, �החזירו �שביקע �שלאחר �כגון �עסקינן �במאי �דהתם ומפרש
�מעלו �לא �כאילו �הקדש �של �הוא �הרי �שהחזירו .� �כתב �למלך ו�"פ(המשנה

�)ד"ממעילה�ה �לדכוונתם�דמאי�דאמרינן�דאין�מועל�אחר�מוע, היינו�דווקא�,
אבל�אם�הראשון�לא�נתכוון�לגוזלו�אינו�יוצא�,�היכא�דהראשון�נתכוון�לגוזלו

אמנם�שם�.�ה�וחבירו"ד.)�צט(בבבא�מציעא�'�התוסוכפירוש�זה�כתבו�.�לחולין
�לדחות �כתבו �לגוזלו, �כוונתו �בהא�דאין �דמה�לי הא�שואל�שלא�מדעת�נמי�,

��.גזלן�הוי
�ד"בא  )כ �בגי, �דהתם �מפרש �יצחק �וכוורבינו �עסקינן �'זברין �נמי�. �הסיקו כן

דהיינו�טעמא�משום�,�והוסיפו.�י"רבשם�ה�וחבירו�"ד.)�צט(בבא�מציעא�'�התוס
�להוציאו�מרשות�שהוא�שם �שלא�נתכוונו �מבואר�. �בתוסוכן .)�קא(במנחות�'

�גב"ד �על �ואף �ה .� �וביאר �למלך �ה"פ(המשנה �ממעילה �)ד"ו �יודע�, �אי דאף
אינה�יוצאה�,�דהרי�גזבר�הוא,�צאה�מרשותומכל�מקום�כיון�דלא�י,�שאינו�שלו

�לחולין �גזבר�דמוציאה�מרשותו. �ורק�אם�יתנה�לחבירו�שאינו יצאה�לחולין�,
,�כתבוה�אין�מועל�אחר�מועל�"ד.)�נה(בקידושין�'�והתוס�.ותו�לית�בה�מעילה

דבקרדום�איירי�בסבור�שהוא�שלו�וכלל�לא�התכוון�להוציאו�מרשות�שאינה�
��.אה�לחולין�ויש�מועל�אחר�מועלומשום�הכי�לא�יצ,�שלו
�גמ  )כא �האשם', �באיל �דכתיב .� �"הגרכתב �רוזובסקי �עמוד�(ש �שמואל זכרון

�)תקכה �ילפינן, �קרא �דמהאי �בה�, �מהני �ולא �קיימת �לעולם �קרבן דקדושת
דאף�אי�,�והאי�טעמא�לא�תליא�בהא�דאין�להו�פדיון.�מעילה�להוציאה�לחולין
�פדיון �להו �דמהני �נימא �קר, �לן �גלי �מקום �בקדושתומכל �עומד �דלעולם .�א

דבכלי�שרת�אף�אי�מהני�בהו�,�ה�ורבי�נחמיה"בד'�התוסוהיינו�טעמא�דכתבו�
��.מכל�מקום�יליף�מקל�חומר�דאינו�יוצא�מידי�מעילה,�פדיון

 

  יטמסכת מעילה דף 
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 ו

�תוס  )כב �נחמיה"ד' �ה�ורבי �ד"בתוה, �פדיון, .�אבל�מכל�מקום�מודה�דיש�להו
סבר�דאין�פדיון��דרבי�נחמיה,�כתבוה�וכלי�שרת�"ד:)�ק(במנחות�'�התוסאמנם�

דלאו�לפדיה�",�שכתבה�וכלי�שרת�"י�בסוד"רשושמא�לכך�כיוון�.�[לכלי�שרת
��"].קיימא

�גמ  )כג �וכו', �גזירין �משני �יפחות �לא �עצים �עלי �הרי �'האומר .� '�התוסכתבו

� �כ(במנחות �ה�מלמד"ד:) �קרבן, �עצים�הוי �המתנדב �לרבנן �דאף אלא�דאינו�,
��.שהאריך�בביאור�דבריהם)�גסימן�יא�אות�(במקדש�דוד�ועיין�.�קרבן�גמור

,�ה�וצריכין�קמיצה"י�בד"רשפירש�.�לדברי�רבי�עצים�צריכים�קמיצה',�גמ  )כד

�מלח �דהוקש�למנחה�לענין �היכי �דכי �קמיצה�, �דטעון �הוקש�לענין הוא�הדין
אמאי�הקישו�רבי�למנחה�,�ה�לדברי�רבי"ד:)�כ(במנחות�'�התוסוהקשו�.�כמנחה

.�במנחה�איירי,�מיניה�קרבן�עצים�דקרא�דנפיק,�וביארו.�טפי�משאר�הקרבנות
�הקשו �עוד �הקישן, �קמיצה �הטעונין �דלמנחות �מנלן �שאינן�, �למנחות דלמא

��.במנחות�הנקמצות�מיירי,�דהקרא�דמיניה�ילפינן,�וביארו.�נקמצות�הקישן
דצריך�שיקח�מן�העצים�מעט�,�ה�וצריכין�קמיצה"י�בד"רשכתב�.�שם',�גמ )כה

מה�שייך�,�ה�לדברי�רבי"ד:)�כ(חות�במנ'�התוסוהקשו�.�בקומצו�ויקטיר�תחילה
�שיריים �קמיצה�הא�ליכא�בהו �בהו �ותירצו. �במנחת�חוטא�, �מצינו דהכא�נמי

אמנם�עיין�.�דכהן�אליבא�דרבי�שמעון�דהקומץ�קרב�לעצמו�והשיריים�לעצמן
� �גרשום �(ברבינו �קזמנחות �שכתב.) �לכהנים, �הולך �העצים �מן .�דהשיריים
יך�להביא�עמה�מנחת�נסכים�ולקומצה�דאליבא�דרבי�צר,�כתבובפירוש�קדמון�

�והשאר�נאכל�לכהנים �בתקנת�עזראותמה�. דהא�במנחת�נסכים�ליכא�כלל�,
���:).�עד(במנחות�קמיצה�כמבואר�

�גמ )כו �ושחטן�', �ועבר �מומין �בעלי �ונעשו �מזבח�תמימין רב�פפא�אמר�קדשי

.�ה�והתניא"י�בד"רשוכן�נראה�מדברי�,�כן�היא�הגירסא�לפנינו.�איכא�בינייהו

�הזבח�וכתב �הברכת �דמתוס, �"ד' �מזבח �קדשי �מבוארה �בשינויא�, �גרסי דלא
��.�אלא�איירי�מחיים�דאכתי�ראוים�להעמדה�והערכה,�"ועבר�ושחטן"דרב�פפא�

הלכך�יש�בהן�מועל�אחר�מועל�הנהנה�ממנה�,�ד"בסוה,�ה�והתניא"י�ד"רש )כז
,�מדרבנן�בעלמא�היא,�דהאי�מעילה�בתרייתא,�הקרן�אורהכתב�.�אחר�שחיטה

�שחיטהדמדאור �לאחר �מעילה �אין �ייתא .� �מבואר �"ברמבוכן בפירוש�(ם
��).המשניות

�תוס  )כח �מזבח"ד' �קדשי �ה �ד"בתוה, �כן�, �אם �והערכה �העמדה �בעינן דאמר
�וכו �'אלימא�קדושתייהו �אורההקשה�. �הקרן �העמדה�, �לה�בחיוב �תלי היאך

�והערכה �דאמר, �מאן �איכא �הבית �בדק �בקדשי �הא �העמדה�, �בכלל דאינן
וכן�לאידך�.�כי�כולי�עלמא�מודו�דאין�בהו�מועל�אחר�מועלואפילו�ה,�והערכה

�גיסא �דבקדושת�מזבח�איכא�מועל�אחר�מועל, �הא�דקיימא�לן �אפילו�, היינו
��.למאן�דאמר�דקדשי�מזבח�לא�היו�בכלל�העמדה�והערכה

�'ודבר�שאין�בו�פגם�קרי�ליה�וכו,�ד"בא  )כט דהא�מבואר�,�הקרן�אורההעיר�.
��.ר�שיש�בו�פגםלעיל�במתניתין�דבעל�מום�חשיב�דב

��

��א"דף�כ�ע

�מתני  )א �מעל', �לא �וחבירו �מעל �הוא �לחברו �נתנה .� �ד"רשפירש �נתנה"י ,�ה

�לחולין �שהוציאה �מעל �דהנותן .� �"רשאמנם �קמא �בבבא �כ(י �נתנה�"ד:) ה

'�והתוס.�וזה�שהוציאן�לחולין�מעל,�דהגזבר�יש�לו�רשות�ליתן�,פירשלחבירו�

�אלא�מועל�אדם�ום�דאיןביארו�דהגזבר�לא�מעל�מש,�ה�נתנה�לחברו"ד)�שם(
ואף�[�.הוא�שלו�סבור�הוא�והכא�,שהוא�מי�מרשות�להוציאו�במתכוין

�דלכאורה�כוונת�התוס �לא�מעל' �ליישב�מדוע�כשנטלה�לעצמו וכמו�שהבין�,
'�נתנה�לחברו�וכו'�אמנם�כיון�שאמרו�דבריהם�אדברי�הגמ,�ט�הכא"יו'�התוס

�גוונא �נראה�דכוונתם�אהאי �להאי��מה�עוד�שהדברים�מסתברים, ליישב�נמי
��.�י�כאן�דהגזבר�מעל"שם�ביאר�כמו�שפירש�רש�המאיריאמנם�]��בבא

דאותו�שנטל�אבן�או�,�דביאר)�בפירוש�המשניות(ם�"ברמב�עיין.�שם',�מתני  )ב
�נהנה �ולא �פגם �דרק �משום �מעל �לא �ההקדש �מן �קורה �לחבירו�. �נתנה ואם

�גזבר �שאינו �מעלו, �תרווייהו .� �במתניתין �דתני �לא�"ומאי �"מעלוחבירו היינו�,
דכיון�דרשותו�היא�,�באבני�בנין�המסורות�לגזבר'�ועלה�אמרו�בגמ,�בחבר�גזבר

�ההקדש �רשות �ההקדש, �מרשות �האבן �יצאה �לא �הרי �והוסיף. �מילי�, דהני
וצריך�לומר�דלא�איירינן�לענין�חיוב�[,�דתרווייהו�מעלו�היינו�במועלים�בזדון

�איסורא�בעלמא �מעילה�אלא�לענין �הא�]. �מועל�אחר�מועלאבל�בשוגג .�אין
��.��'ו'�ה'�אותיות�דלקמן��ועיין

�מתני  )ג �מעל', �רחץ �שלא �פי �על �אף �לבלן ��עיין�.נתנה �מציעא .)�מח(בבבא
הא�בשאר�בעלי�,�שדייקו�דדווקא�בנתנה�לבלן�דלא�מחסרי�משיכה�מעל�מיד

�משיכה �בהו �דמשכחת �אומנויות �שימשוך, �עד �מעל �לא �כריש�, �מינה ודייקו
מאי�,�)שם(א�"בחידושי�הרשבוהקשה�.�שיכה�קונהלקיש�דאמר�דבר�תורה�מ

�ראיה �כסף, �לקנין �ביטלו �דרבנן �כיון �הא �עד�, �קני �ולא �הפקר �בית�דין הפקר
�שימשוך �ותירץ. �תיקנו, �לא �דאורייתא �מעילה �דלענין �והתוס. �זרה�' בעבודה

�סג( �"ד.) �מחסרא �והא �כתבוה �מעילתו, �יפקיע �מי �התורה �מן �דמעל .�דכיון
� �"המהרוביאר �)שם(ם �אבל�ד, �יקנה �שלא �הלוקח �כח �את �רק �הפקיעו רבנן

דכיון�,�ומשום�הכי�לא�מהני�תקנתם�לענין�מעילה,�המעות�שפיר�נקנו�למוכר
�למוכר�תיכף�איכא�מעילה �דהמעות�נקנו .� �עוד�מה�שביאר �אורה�ועיין בקרן

��).�בסוגיין(
�גמ  )ד �וכו', �חבירו �שנא �מאי �הוא �שנא �'מאי .� �בד"רשפירש �שנא"י �מאי ,�ה

ו�"פ(הכסף�משנה�אמנם�.�י�דווקא�היכא�דנתנה�לחבירו�מעלדקשיא�ליה�אמא
היא�'�נראה�דפירש�דקושיית�הגמ)�שם(ם�"הרמבדמדברי�,�כתב)�ז"ממעילה�ה

�ולא�חבירו �רק�הוא�מעל �אמאי �המסורות�לגזבר�. �בנין �דבאבני ועלה�תירצו
לשיטת�'�אות�ו�בביאור�תירוץ�הגמ�לקמן�ועיין�עוד.�א�אותלעיל�ועיין�[איירי�
��.אבל�באחר�שאינו�גזבר�תרווייהו�מעלו,�]ם"הרמב

�גמ )ה �אמר�שמואל�בגזבר�המסורות�לו', .� �בד"רשפירשו �ה�בגזבר"י '�והתוס,

ומשום�הכי�כל�דלא�,�דאיירי�דאותו�המוציא�היה�גזבר,�ה�נטל"ד:)�יט(לעיל�
�יצאה�מרשות�ההקדש �ולא �היא�ברשותו �הרי �נתנה�לחבירו .� '�התוסוהקשו

� �קמא �כ(בבבא �נתנה"ד:) �ה �לחייבודאכת, �יש �לקנותו �דנתכוון �כיון �י דהא�,
�דאמר�שליחות�יד�צריכה�חסרון �למאן �אפילו �לקנותה�כולה�, היכא�דנתכוון

�חסרון �בעיא �לא �ותירצו. �הן, �דשלו �בסבור �דאיירי �אלא�, �מועל �אדם ואין
�שהוא �מי �מרשות �להוציאו �במתכוון .� �הגרעועיין �"בחידושי �(א :)�יחלעיל

�שכתב ,� �התוסדמדברי '� �נטל"ד�:)יט(לעיל �ה .� �מדברי �התוסוכן '� .)�כא(לקמן
�"ד �לי �הבא �נראהה �דווקא�, �היינו �הבנין �באבני �מעל �דלא �דמתניתין דדינא

ואף�אם�כיוון�להוציאו�לא�מעל�כל�עוד�,�בגזבר�דרשותו�היא�רשות�ההקדש
�שלא�יצאה�מרשותו �אמנם�הוסיף. ,� �התוסדמדברי '� �נה(בקידושין ה�אין�"ד.)

אלא�כל�דאינו�סבור�להוציאו�,�גזבר�לאינו�גזבר�דאין�חילוק�בין,�מבוארמועל�
��.'ועיין�מה�שכתבנו�לעיל�אות�ב.�מרשותו�לא�הוי�מעילה

אמנם�לשיטת�.�עיין�באות�הקודמת�מה�שהתבאר�בכוונת�שמואל.�שם',�גמ )ו
מבואר�דמאי�דאמר�שמואל�באבני�בנין�',�וד'�הבאה�לעיל�אותיות�ב�ם"הרמב

ד�ונתנה�לגזבר�הוא�מעל�והגזבר�דאם�לקחה�אח.�אשני�קאי,�המסורות�לגזבר
דהיינו�,�ם"הרמבוהוסיף�.�תרווייהו�מעלו,�אבל�אם�חבירו�אינו�גזבר.�לא�מעל

�בזדון �דווקא �התחלל, �לא �אכתי �דההקדש �משום �הראשון�. �רק �בשוגג אבל
דכיון�דבשוגג�,�שהקשה�בכסף�משנה�ועיין.�דהא�אין�מועל�אחר�מועל,�מעל

א�העמידו�מתניתין�דנתנה�הראשון�אמאי�ל,�רק�הראשון�מעל�והשני�לא�מעל
דשמא�הא�לא�הוצרכה�,�וכתב.�ומשום�הכי�דוקא�הוא�מעל�ולא�חברו,�בשוגג

���.מתניתין�לאשמועינן�דכבר�שמענא�ליה�ממתניתין�דלעיל
�ד"רש )ז �דשניה"י �כיון �ה �שינה��,ד"בסוה, �שהרי �מעל �בבנין �שבנאה �נמי אי

�אותה .� �פירש �"רשוכן �קמא �בבבא �כ(י �שהניחה"ד:) �והוא �מדברי��.ה אמנם
,�דאפילו�בנאה�בבנין�לאו�שינוי�הוא,�מבוארה�והוא�"ד:)�כ(בבא�קמא�'�התוס

��.ועיין�באות�הבאה.�משום�דהוי�שינוי�החוזר�לברייתו
�גמ  )ח �ארובה', �פי �על �שהניחה �כגון .� �בד"רשפירש �שהניחה"י �ה דהניחה�,

�ולא�בנאה�כלום�אלא�הנחה�בעלמא �כשהיא�שלימה .� �התוסוהקשו בבבא�'

� �כ(קמא �והוא"ד:) �ה �הדר�, �דהרי �הוא �שינוי �לאו �בבנין �קבעה �אי �אף הא
דקורה�שבנאה�,�הגליוןכתב�בשם�:)�כבבא�קמא�(ובשיטה�מקובצת�.�לברייתו

��.משום�דבטל�אגב�הקרקע,�בבנין�חשיבה�טפי�שינוי�מכל�שינוי�החוזר�לברייתו
�גמ  )ט �מעל', �מיהת �לה �דבני �וכיון .� �בד"רשפירש �וכיון"י �ה �הא�, דהיינו

�דכ �פרוטהדמקשינן �בשוה �תחתיה �שידור �בעינן �ואמאי �מעל �לה �דבני .�יון
�ולכאורה�צריך�ביאור[ �כתלוש, �דינו �מה�הראיה�דתלוש�ולבסוף�חיברו הא�.

�בנאה�והיא�תלושה �(הכא�מעילתו�היתה�בקורה�עצמה�במה� �ו.ח. ונראה�.).
].�חשיב�מעילה�במחובר�ועיין�לקמן�אות�יא,�דכיון�דמעילתו�כשנתחבר,�לומר
�והתוס �"בד' �לי �למה �ביארוה �הגמ, �דכוונת �בביאור�' �השתא �דמסקינן למאי

�תחתיה �דדר �מעל�מתניתין �פרוטה �שוה .� �אורהוכתב �הקרן �כן�, דהפירשו
אמנם�למה�.�לשיטתן�דמאי�דמסקינן�דהניחה�על�פי�ארובה�היינו�חיברה�בטיט
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,�ה�והוא�שהניחה"ד:)�כ(י�בבבא�קמא�"ורש,�ה�כיון�שהניחה"י�בד"רששכתב�

�מעילה�אף�בלא�שידור�תחתיה �דהוי �וודאי �דאם�קבעה�בבנין ליכא�למימר�,
�הגמ �דכוונת �מתניתין' �בביאור �דמסקינן �למאי �השתא �לאו�, �מתניתין דהא

��.ועיין�באות�הבאה.�בחיברה�איירא
�גמ  )י �שם', .� �שהתבאר �מה �הקודמת �באות �ותוס"מרשעיין �'י .� רבינו�אמנם

ל�במה�שחיברה�בבנין�אלא�מהא�דלא�סגי�למעו'�דראיית�הגמ,�ביארגרשום�
אמאי�,�ואי�נימא�דתלוש�ולבסוף�חיברו�כמחובר�דמי.�בעינן�נמי�שידור�תחתיה
�לא�מעל�במה�שחיברה �גדול�מזה, �אין�לך�שינוי �הרי �נימא�דתלוש�. אבל�אי

�כתלוש�דמי �חיברו �ולבסוף �ניחא, �ידי�, �לא�שינה�בה�ודווקא�על דהא�אכתי
��.�שידור�תחתיה�שוה�פרוטה�איכא�מעילה

'�והתוס,�ה�לימא"י�בד"רשביארו�.�הנאה�הנראית�לעינים�אסרה�תורה',�גמ  )יא

�ה�לימא"בד �כמחובר, �הוי �חיברו �נימא�דתלוש�ולבסוף �אי �דאף מכל�מקום�.
,�ולכאורה�יש�לבאר.�[ומשום�הכי�אסרה�תורה,�הנאה�הנראית�לעיניים�היא

�בטיט �וטייחה �בבנין �שחיברה �בהא �דמעילתו �ושפיר�, �מחוברת �אינה שעדיין
� �מעילה�בתלושהוי .� �דאמרינן ,�"הנאה�הנראית�לעיניים�אסרה�תורה"והיינו

כשיבש�הטיט�אינה�הנאה�הנראית�,�דלחייבו�על�השעה�שנתחבר�היטב�בבנין
אבל�בשעה�שחיברה�שפיר�,�דאינו�ניכר�אי�כבר�מחובר�היא�אי�לאו,�לעיניים

,�דאף�אי�נימא�דחשיב�הנאה�ממחובר,�ועוד�יש�לומר.�ניכרת�הנאתו�לעיניים
�לעיניים �נראית �דההנאה �היכא �כל �מקום �מכל �דבר�, �שקיבל �דניכר דהיינו

�מההקדש �מעילה, �הויא �מתרומה, �כלל �למילף �בעינן �לא �ולהא דמתרומה�,
ה�הדר�"בד'�והתוס].�ילפינן�דווקא�היכא�שהיא�הנאה�גופנית�דומיא�דאכילה

בסוגיין�דבנאו�ואחר�כך�הקדישו�איכא�מעילה��דאף�מאי�דאמרינן�להלן,�כתבו
�דמיא �כמחובר �חיברו �ולבסוף �דתלוש �נימא �אי �ף �דהנאה�, �משום �רק היינו

�תורה �אסרה �לעיניים �הנראית .� �וביאר �איש �לח(החזון �מעילה �)א, דהיינו�,
�במחובר �מעילה �תורה �אסרה �דלא �טעמא �בעלותו�, �הוראת �ניכר �דאין כיון

ומשום�הכי�לא�,�דהרי�קרקע�בחזקת�בעליה�עומדת,�ושינויו�מרשות�ההקדש
הרי�כשנטלו�ולבסוף�גמר�,�ל�כל�שהקדישו�ולבסוף�בנאו�לצורך�עצמואב.�מעל

�בה �ודר �עצמו �לצורך �בנאו �ואף �מעשיו �מה�, �על �בעלותו �הוראת �שפיר הוי
�מעילה �ופשיטא�דהוי �שנטל �בגזבר. �מילי �אמנם�הני �גזבר. �באינו �אבל במה�,

��.ועיין�באות�הבאה.�שנטלה�לבנותה�כבר�מעל�ולא�בעינן�דר�בה
�גמ  )יב �שם', �ב. �עיין �ותוס"מרשאות�הקודמת�מה�שהתבאר �'י .� רבינו�אמנם

�ביארגרשום� ,� �דאמרינן �הנאה�הנראית�לעיניים"דאדרבה�מאי �חומרא�" לאו
�מעילה �בדיני �היא �היא. �קולא �אלא �הוי�. �ותלוש �בבנין �הקורה �דבנה דאף

�גדול �ואיכא�ביה�שינוי �כמחובר �נהנה�הנאה�הנראית�, �שלא �מקום�כל מכל
דאילו�בשאר�אדם�הרי�בהא�דנטלה�,�דוקא�בגיזבר�והיינו.�[לא�מעל,�לעיניים

����].כבר�מעל
,�)ד"סימן�קז�סק(העמודי�אור�ביאר�.�התם�בהשהקדישו�ולבסוף�בנאו',�גמ )יג

�דמי �כמחובר �חיברו �ולבסוף �דתלוש �נימא �אי �דאף �שחלו�, �דיניו �מקום מכל
�תלוש �בעודו �עליו �החיבור, �ידי �על �פקעו �לא �חשיב, �כתלוש �ואכתי ומאי�.

�וש�ולבסוף�חיברו�הוי�כמחוברדאמרינן�דתל �דינים�המתחדשים�, היינו�לענין
��.דדינו�כמחובר�ולא�כתלוש,�עליו�לאחר�חיבורו

��

��פרק�השליח�שעשה

��

,�מקשינן:)�מב(בקידושין�.��השליח�שעשה�שליחותו�מעל�בעל�הבית',�מתני  )יד
�שומעין �מי �דברי �התלמיד �ודברי �הרב �דברי �נימא �הבית �בעל �מעל .�אמאי

�ומשנינן ,� �מתרומהדילפינן �חטא �חטא �מעילה�, �אף �שליח �משוי �תרומה מה
כיון�,�ה�אמאי�מעל"ד)�שם('�התוסוהקשו�:)].�יח(לעיל��וכן�ילפינן[,�משוי�שליח

הא�כלל�,�"דברי�הרב�ודברי�התלמיד"מה�שייך�,�דמעילה�שייכא�דווקא�בשוגג
�עבירה �לעבור �סבור �לא �ותירצו. �של�, �דהוא �נזכר �דהשליח �בגוונא דאיירי

מקשינן�דדברי�הרב�ודברי�התלמיד�דברי�מי�שומעין�ואמאי�יש�ועלה�,�הקדש
��.ועיין�באות�הבאה.�לחייב�את�המשלח

�מתני )טו �שם', .� �הקשה �יהושע �(הפני �:)מבקידושין �הילפותא�, �אהני מאי
הא�כיון�דבכל�התורה�אין�שליחות�לדבר�.�מתרומה�דמהני�שליחות�במעילה

�שומע �מי �דברי �התלמיד �ודברי �הרב �כלל�עבירה�משום�דדברי �ולא�חשיב ין
מהיכי�תיתי�דאתיא�הגזירה�שוה�חטא�,�כשלוחו�אלא�כעושה�על�דעת�עצמו

�סברא �מהאי �לאפוקי �מתרומה �חטא �שוה�, �גזירה �דהאי �יש�לומר �שפיר הא
�אחריני �אתיא�למילי �יחוכדלעיל�[, �ותירץ:]. �הרב�דברי�, �דברי דהא�דאמרינן

דהא�.�פשיה�עבידאינו�סברא�דאמרינן�דאדעתיה�דנ,�התלמיד�דברי�מי�שומעין
אלא�.�נמי�אמרינן�דאין�שליחות�לדבר�עבירה,�אף�בגוונא�דליתא�להאי�סברא

בעינן�דווקא�דומיא�דהנך�,�כיון�דילפינן�שליחות�במה�מצינו�מתרומה�וגירושין
�דלאו�מידי�דעבירה�נינהו �ולית�בהו�דברי�הרב�ודברי�התלמיד, ולהא�שפיר�.

,�דאף�דאית�ביה�דברי�הרב�ילפינן�מעילה�בגזירה�שוה�דחטא�חטא�מתרומה
�שליחות �פרשת �בו �נאמר �מקום �מכל �למיפרך, �ליכא �שוה �וגזירה ,�והוסיף.

� �קושית �תתיישב �התוסדבכך �שם(' �מעל"בד) �אמאי �ה �באות�[, שהובאה
��].הקודמת

דהא�דאיכא�שליחות�,�שכתב�)בפירוש�המשניות(ם�"רמבעיין�.�שם',�מתני )טז
�במעילה ,� �דכתיב �אהא �ההיא"סמכו �הנפש �וחטאה �הנפש�ששגגה�ד" אותה

�המועלת �היא �תחילה .� �עליו �העיר �התוסוכבר �"יו' �ט �בקידושיןמהמבואר
��:).מב(

��

��ב"דף�כ�ע

ה�מאן�"ד.)�נד(ן�בנדרים�"הרכתב�.�אמר�רב�חסדא�דלא�כרבי�עקיבא',�גמ  )יז

היינו�,�דמאי�דאמר�רבי�עקיבא�דדלועין�בכלל�ירק)�התם(דאף�דמסקינן�.�תנא
ואף�בהא�משום�,�"תבשל�בקדירה�עליירק�המ"רק�משום�דייתר�לשונו�ואמר�
�עקיבא �רבי �ליה �אסר �ספיקא �התם�, �וכדאמר �קאמר �לא �מלקות �לענין דהא

�אביי �כבד. �מכל�מקום�לענין �בלא�יתורא, �דנכלל�במשמעות�בשר�אף ,�כיוון
�הוא �בשר �מין �דכבד �עקיבא �רבי �סבר �מדינא �עקיבא�, �דלרבי �אמרינן ושפיר

ה�"בד�'התוסוכן�כתבו�שם�.�דמעל�בעל�הבית�אף�היכא�דהשליח�נתן�להם�כב

�הוא �מיניה .� �כתבו �התוסעוד �)שם(' �רבי�, �קאמר �דמדינא �סבר �חסדא דרב
��.ולאו�מספיקא,�עקיבא�דאסור�בדלועין

ה�"י�ד"רשעיין�מה�שפירש�.�'אביי�אמר�אפילו�תימא�רבי�עקיבא�וכו',�גמ )יח

דאביי�דקאמר�ליה��,ביארו�ה�מיניה�הוא"ד.)�נד(בנדרים�'�והתוס.�אפילו�תימא
�"פילו�תימא�רבי�עקיבא�מי�לא�בעי�לאמלוכי�מיניהא" לשיטתו�אזיל�דאמר�,

�לה �קאמר �מספיקא �עקיבא �רבי �דאף �התם �פירוש. �לאותו �דחו �אמנם דאי�,
�ספיקא �משום �מעל, �דשליח �המשנה �אמרה �אמאי .� �שם בחידושי�ועיין

�"הרשב �שכתבא �בו, �נמלך �ולא �הבית �בעל �בדעת �ליה �דמספקא �דכיון על�,
��.�ומשום�הכי�מעל,�כרחך�דמדעתיה�עביד

א�"א�והריטב"הרשבכתבו�.�ואסור�בראש�וברגליים�בקנה�ובכבד�ובלב',�גמ )יט

כולי�,�משום�דבשאר�בני�מעיים,�דנקטו�דווקא�להנך,�דיש�שפירשו,�:)נדנדרים�(
�דשרי �עלמא�מודו �בכלל�בשר�הן, �דלאו �ויש�שפירשו. �דאדרבה, בשאר�בני�,

משום�דיש�בהו�שומן�טפי�מעיים�אף�רבי�שמעון�בן�גמליאל�מודה�דאסורים�
�הראש�והרגל�והקנה�והלב �מן �גמליאל�. �בן �דאמר�רבי�שמעון קרביים�"ומאי

��.לאו�לענין�נדרים�אתיא,�"לאו�בשר�נינהו
דנפקא�מינה�,�דכתבוה�קרביים�"ד'�בתוסעיין�.�קרביים�לאו�בשר�נינהו',�גמ  )כ

�וממכר �מקח �לענין �הוא, �טעות �מקח �לאו �אדם �למאכל �ראויים �אינם ,�דאם
,�)א"סימן�רלב�סק(קצות�החושן�ועיין�.�דעיקרן�לאו�למאכל�אדם�קיימי�משום

אף�אם�לבסוף�נמצא�דהבהמה�,�דהמוכר�בני�מעיים�לחבירו,�דכתב�הכי�לדינא
�באכילה �אסורה �הייתה �טעות, �מקח �חשיב �לא .� �עזראותמה �התקנת דמה�,

�התוס �שכתבו �גמליאל' �בן �שמעון �לשיטת�רבן �הינו �עליה, �פליגי �רבנן .�אבל
דנפקא�מינה�נמי�לענין�דלא�חשיב�חתיכה�,�כתב)�אות�כא(טה�מקובצת�ובשי

�האורחין �בפני �בה �להתכבד �הראויה �נתערבה�, �אם �ביטול �לה �אית ושפיר
��.�באחרות�כשרות

�גמ  )כא �וכו', �דם �מקיזין �אין �תניא �'ועוד .� �קדשיםביאר �הצאן דבמימרא�,
שר�דהא�יש�לחלק�בין�בשר�ציפורים�לב,�דשמואל�לחודה�אכתי�לא�קשיא�ליה

�תרנגולין �להקזה, �ראוי �נמי �ונימא�דבשר�תרנגולין אבל�מדתניא�הכא�דאין�.
מהאי�ברייתא�גרידא�,�ומאידך.�מקיזין�לא�על�דגים�ולא�על�עופות�שפיר�קשיא

�נמי�לא�קשיא דהא�איכא�למימר�דכל�שיש�לו�בשר�אחר�מלבד�בשר�דגים�,
��.שפיר�יכול�לאכול�עמו�אף�בשר�דגים�ועופות,�ועופות

�גמ  )כב �א', �עיניהאלא �ליה �דכייבין �ביומא �פפא �רב �מר .� �בנדרים�"הרכתב ן

�נד( �הלכה"ד:) �ולענין �ה �אי�, �איירי �הקזה �יום �משום �אי �מינה �נפקא דאיכא
�ליה�עיניה�איירי �משום�דכייבין �למשך�כמה�ימים, �על�עצמו .�בגוונא�דאסר
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�משום�יום�הקזה �דאי �דגים�, �דאין �ביום�זה�אמרינן �אסר�על�עצמו דווקא�אי
� �משום �מיניהובכלל �אכל �הוי �לא �הכי �דבלאו �ליה�. �דכייבין �משום �אי אבל

משום�,�אפילו�אם�אסר�על�עצמו�כמה�ימים�אמרינן�דאין�כוונתו�לדגים,�עיניה
��.דאף�בלאו�הכי�לא�הוי�אכל�מינייהו

עיין�.�'דמשמע�נון�סמא�לעינא�וכו,�ד"בסוה,�ה�אלא�אמר�רב�פפא"י�ד"רש  )כג
�גרשום� �שכתבברבינו �דנו, �סמ"דהסימן �לומר�דדגים�מסמאים�"יך�ע"ן �היינו ן

��:)]נד(בנדרים�וצריך�ביאור�מהסוגיא�.�[לעניים�וכדאמר�רב�פפא
�גמ  )כד �שליח', �הוי �שליחותו �על �מוסיף �מינה �שמע .� תרומות�(ש�"הרהקשה

מאי�שנא�מהמבואר�התם�גבי�תרומה�דאם�הוסיף�,�הירושלמיבשם�)�ד"ד�מ"פ
�על�דעתו�של�בעל�הבית�תרומתו�לאו�תרומה �ותירץ. י�מעילה�דאחר�דשאנ,

�ומעל�בעל�הבית �כבר�נעשית�שליחותו �להם�אחת�הרי �שנתן �ונתן�, וכשחזר
וכיון�,�אבל�בתרומה�כל�הפרשתו�בחדא�מכתא.�להם�עוד�אחת�הרי�מעל�הוא

��.אין�הפרשתו�הפרשה,�דהפריש�שלא�כדעת�בעל�הבית
�גמ )כה �ואחת�מדעתי', �רב�ששת�דאמר�שליח�טול�אחת�מדעתו �אמר כתב�.

�"הרמב �ממעילה"פ(ם �)א"ה�ז �שתים�שתים�מדעתי, �השליח�טלו ,�דאם�אמר
בעל�הבית�מעל�שהרי�נעשית�,�אבל�אם�אמר�טלו�שתים�שתים.�שניהן�מעלו

.�והשליח�לא�מעל�מפני�שהוא�רק�הוסיף�על�השליחות�ולא�עקרה,�שליחותו
אמאי�כשהשליח�לא�אמר�מדעתי�רק�הבעל�הבית�מעל�,�הכסף�משנהוהקשה�

י�"מהמהרוהביא�.�דאיהו�עביד�מנפשיה�הא�על�התוספת�וודאי,�ולא�השליח

� �דביארקורקוס �ואחת�, �מדעתו �אחת �טול �באמר �ששת �רב �דאוקמה דמאי
�מדעתי �שליח�הוי, �על�שליחותו �תפשוט�מינה�דמוסיף �דמקשינן �אמאי ,�לאו

�מעל �השליח �דאף �במתניתין �מבואר �אמאי �ליישב �אלא �דעשה�, �כיון דהרי
�מעט �שהוסיף �לי �מה �הבית �בעל �של �בשליחותו �לעשות��הרי, �כוונתו עיקר

�שליחותו �על�שליחותו, �ולהא�אוקמה�דאמר�השליח�להדיא�דמוסיף '�והגמ,
�על� �שהוסיף �לשליח �מינה �למילף �דליכא �נמי �למדחי �ששת �לרב מתיא

��.�שליחותו
�תוס )כו �מינה"ד' �שמע �ה �ד"בסוה, �בנטילתן, �פירשו �וכן .� '�התוסביארו

�צח(בכתובות� �להו"ד:) �ה�דאמר �כ, �האורחין �דאמרו �לאו �השליח�יכול�דאי ן
�מדעתן �דאכלו �לומר �ימעול, �ואמאי �הסיקו. �אמנם �צריכים�, �האורחין דאין

משום�דפשיטא�הוא�דכל�,�דמה�שהוסיפו�בנטילתן�הוא�על�דעת�עצמן,�לומר
�הבית �בעל �משאמר �יותר �שנוטלין �עושין, �הן �עצמן �דעת �על .� הצאן�וכתב

,�ן�לפרש�כללהתם�דהאורחין�אין�צריכי'�דאין�כוונת�התוס,�)בסוגיין(קדשים�
��.בסוגיין'�וכן�כוונת�התוס,�אלא�אותה�השלישית�שנטלו�אין�צריכים�לפרש

��
��א"דף�כא�ע

י�"רשביארו�.��אף�על�פי�שאמר�בעל�הבית�לא�היה�בלבי�אלא�מזה',�מתני  )א

�ה�אף�על�פי"בד �והתוס, �ה�אמר�לו"בד' �כמה�, �כמה�חלונות�או �דהיו דאיירי
ז�ממעילה�"פ(ם�"הרמבאמנם�.�ואמר�לו�דהיתה�כוונתו�מהאחרת,�דלוסקמאות

וחזר�ואמר�בעל�,�דהשליח�נטל�מן�החלון�כפי�שאמר�לו�בעל�הבית,�כתב)�א"ה
��.�אות�חלקמן�ועיין�.�הבית�לא�היתה�כוונתי�מן�החלון�אלא�מן�המגדל

�מתני  )ב �מעל', �חנווני .� �בד"רשכתב �החנווני"י �ה �לכשיוציא, �מעל .�דהחנווני
משום�דיכול�,�אכתי�לא�מעלדבהא�דקיבל�המעות�,�א"בחידושי�הגרעוביאר�

��.לומר�דהתירא�ניחא�לי�דליקני�אבל�איסורא�לא�ניחא�לי
ה�"בד'�והתוס,�ה�אלא"י�בד"רשכתבו�.�'כיצד�יעשה�נוטל�פרוטה�וכו',�מתני  )ג

�יעשה �כיצד �מעילה, �מידי �את�החנווני �שהיא�תקנה�להציל .� ,�ש"הרשוכתב

אדם�יכול�ד,�ה�הוא�דאמר"ד:)�סח(בבבא�קמא�'�התוסדמוכח�הכא�כדהסיקו�
���.לחלל�הקדש�שביד�חבירו

.�ושליח�נמי�לא�מעל�שהרי�עשה�שליחותו,�ד"בסוה,�ה�החנוני�מעל"י�ד"רש  )ד
,�דהאי�טעמא�לא�קאי�למסקנת�סוגיין�דאיירינן�בנזכרו�שניהם,�ש"הרשהעיר�

דמאי�,�ולכאורה�יש�לומר.�[אלא�החנוני�מעל,�ומשום�הכי�תרווייהו�לא�מעלו
�בגמ �דמסקינן �כשנזכרו' �שניהם�דאיירי �עלה�, �דמקשינן �משום �רק היינו

ומשמע�דאי�לאו�האי�.�מברייתא�דמבואר�התם�דנזכר�בעל�הבית�שליח�מעל
י�דאף�אם�"ועלה�ביאר�רש,�מסברא�לא�קשיא�לן�אמאי�החנוני�מעל,�ברייתא

�לא�נזכר�השליח �על�, �עביד�שליחותיה�ליכא�לחייבו �דאיהו מכל�מקום�כיון
��.)].ו.ח.�(מעשיו

פירוש�לכשיוציא�בעל�הבית�שהוא�,�ד"בתוה,�מן�החלון�ה�הבא�לי"ד'�תוס )ה

,�דנראה�להו�דאיירי�בגזבר,�:)יחלעיל�(א�"בחידושי�הגרעביאר�,�מסתמא�גזבר
�משלח �קתני �ולא �הבית �בעל �לכשיוציא �דקתני �מהא �דהחלון�, דמשמע

.�ומנליה�כסף�של�הקדש�בביתו�אי�לאו�דגזבר�הוא,�והדלוסקמא�היו�ברשותו
הרי�אם�השליח�סבור�דשל�המשלח�,�ה�שהמשלח�גזברמה�לי�במ,�אמנם�העיר

אף�בלא�גזבר�ליכא�מעילה�,�וכלל�לא�התכוון�להוציא�המעות�מרשותן,�הוא
הא�,�מאי�איכא�במה�שהוא�גזבר,�ואי�סבר�דשל�איש�אחר�הן.�קודם�הוצאה

�מעילה �איכא �להוציאם �דנתכוון �כיון �וביאר. �דתוס, �הגזבר�' �דרשות סברי
�כרשות�הקדש �מעילה�כל�עוד�שלא�יצאה�מרשותם�ולא�שייך�בה, ומשום�,

אף�אילו�,�אבל�אי�לאו�דהוי�גזבר.�הכי�ליכא�מעילה�אלא�כשיוציא�בעל�הבית
 .אות�ה.)�כ(לעיל�ועיין�.�סבור�דאינו�מוציאו�מרשותו�שפיר�הוי�מעילה

הרי�,�אמאי�מעל�השליח,�אי�בגיזבר�איירי,�הקרן�אורההקשה�.�שם,�ד"בא )ו
�לא �אכתי �הבית �לבעל �ההקדש�בנתינתו �מרשות �יצאה �הבית�, והבעל

�המועל �הוא �שהוציאה �העיר. �עוד �איירי, �בגזבר �דאי �דעשה�, �רישא אף
�דהבעל�הבית�מעל �שליחותו �רק�כשיוציא, �היינו �שליחות�, �מה�ענין ואם�כן

��.�להכא
�תוס )ז �שליחותו"ד' �עשה �לא �ה �מעילה�, �בני �אינן �וקטן �שהחרש�שוטה לפי

�הלכך�הקדש�לא�יצא�לחולין .� �אוכתב �רההקרן �התוס, �דנראה�מדברי דכל�'
ואף�.�אין�החפץ�יוצא�מרשות�ההקדש�אפילו�על�ידי�הנאתו,�שאינו�במעילה

דאין�כח�ביד�,�דמסברא�איכא�למימר�דהיינו�דוקא�גבי�הוצאה�מרשות�הקדש
לכאורה�הנאתו�חשיבה�מעילה�ואמאי�לא�,�אבל�היכא�שנהנה.�הקטן�להוציא
�לחולין �[יצא .� �מוציאה �דהמעילה �דהא �הקדשדהיינו �מידי �היכא�, �רק הוא

�דאיכא�חיובא�משום�מעילה �יוצא�, �חיובא�משום�מעילה�אינו אבל�כל�דאין
 ].אות�ד.)�יט(לעיל�ועיין�.�מידי�הקדש

�גמ[  )ח �דברים', �הוי �לא �דברים�שבלב �לן �קמשמע �מאי �ביאור. �צריך אמאי�,
�מחשבתו �דתיהני �דעתין �סלקא �פירש�, �ולא �החלון �מן �ליטול �לו �אמר הא

'�התוסדהא�כתבו�,�ויש�לומר.�לדעתו�עביד�ושפיר�איכא�מעילהאם�כן�,�מאיזה

דשליחות�הוצאה�מרשות�לרשות�,�)בנמשך�לעמוד�ב(ה�נתנו�על�גבי�הקוף�"בד
�שליחות�היא �מדיני �לאו אלא�כל�דניחא�ליה�בהא�דיצאה�בגרמתו�מרשות�,

�ההקדש �לחייבו, �יש �שפיר �דעתין. �סלקא �הכי �דמשום �למימר �ואיכא דאף�,
שפיר�עביד�שליחותיה�,�יון�דלא�פירש�לו�מאיזה�חלון�יטולשהשליח�גופיה�כ

�הבית �דבעל �ולא�. �הבית �בעל �של �מחשבתו �נתקיימה �דלא �כיון �מקום מכל
�הוצאה �בהאי �ליה �ניחא �לחייבו, �דליכא �אמינא �הוי �דדברים�. �לן וקמשמע

��.)].ו.ח.�(שבלב�לא�הוי�דברים�ומה�שפירש�בפיו�היא�מחשבתו�ואיכא�מעילה
דהא�ניחא�אי�נימא�דאיירי�באמר�לו�מן�החלון�,�ן�אורההקרכתב�.�שם',�גמ  )ט

�אחר �לחלון �דנתכוון �לו �ואמר �וחזר .� �לפירוש �"הרמבאבל �(ם �אלעיל ,�)אות
פשיטא�דהוו�דברים�,�דאיירי�באמר�לו�דלא�נתכוון�מן�החלון�אלא�מן�המגדל

��.�ועיין�באות�הבאה.�שבלב
ם�"הרמבש�דבשלמא�לפירו,�)בועז�אות�ג(התפארת�ישראל�הקשה�.�שם',�גמ  )י

שפיר�אמרינן�דדברים�שבלב�,�דאיירי�דסותר�דבריו�דאמר�בפיו,�)אות�אלעיל�(
�דברים �לא�הוי �ותוס"רשאבל�לשיטת�. �י �)אות�אלעיל�(' �דאמר�דלא�, דאיירי

�אחר �זה�אלא�לחלון �לחלון �נתכוון �דברים�שבלב, �בהא�דהוי �מה�לי הא�כל�,
דהני�מילי�לענין�,�וותירץ�בשם�בנ.�שאינו�סותר�פיו�שפיר�יכול�לפרש�כוונתו

,�אבל�גבי�מעילה�לגבי�אמירתו�לשליח,�נדרים�דהנפקא�מינה�רק�לגבי�דידיה
וכל�שחזר�,�וודאי�כוונתו�שיביא�מאיזה�חלון�שיחפוץ,�כיון�דמעיקרא�סתם�לו
��.שהאריךתקנת�עזרא�ועיין�עוד�.�סותר�דבריו,�ואמר�דכוונתו�לחלון�זה

�גמ  )יא �של�זיתים�', �אלעזר�עשאום�כמעטן �'וכואמר�רבי .� בתקנת�עזרא�עיין

��.שהאריך�לבאר�במאי�פליגי�רבי�אלעזר�ורבי�יוחנן
דאי�שליחות�דמעילה�מהני�,�:)מבקידושין�(הפני�יהושע�הקשה�.�שם',�גמ  )יב

מאי�מקשינן�,�אפילו�היכא�דהשליח�אינו�בר�דעה�והוי�כמעשה�קוף�בעלמא
� �)שם(בקידושין �דמהני�, �מהא �עבירה �לדבר �שליחות �אין �דאמרינן אהא

�עבירהשליח �לדבר �שליחות �דהוי �אף �במעילה �ות �קוף�, �אלא �יהא �לא הא
�ניחא�ליה�בהוצאת�השליח �דהא �לחייבו �מהני �נמי �בעלמא �ותירץ. דכוונת�,

כיון�שהשליח�פיקח�יש�לחייבו�משום�,�דכיון�דליכא�דיני�שליחות,�התם'�הגמ
��.�מה�מקום�יש�לחייב�את�המשלח,�וכיון�שנתחייב,�דעביד�לדעת�עצמו

�גמ )יג �איתעביד�שליחותיהאלמא�ק', �א�עבדא�שליחותיה�הכא�נמי וביארו�.
והתם�הרי�בעינן�,�דאף�דשליחות�למעילה�ילפינן�מתרומה,�ה�נתנו"בד'�התוס
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�דעת �שליח�בר �ושינוי�, �המעילה�הכא�היא�בהוצאה �דעיקר �כיון מכל�מקום
והוסיף�.�שפיר�הוי�מעילה,�כיון�דהשינוי�רשות�נעשה�על�ידי�בר�דעת,�רשות

היינו�,�מאי�דבעינן�למילף�שליחות�במעילה�חטא�חטא�מתרומהד,�הקרן�אורה
�עבירה �לדבר �שליח �דאין �לן �דקשיא �דעת �בר �בשליח �דוקא �ילפינן�, ולהא

�שליח �ביה �איכא �דשפיר �מתרומה �לא�. �דעת �בר �אינו �דהשליח �היכא אבל
היינו�,�"והא�לאו�בני�שליחות�נינהו"ומאי�דמקשינן�בסוגיין�.�ילפינן�מתרומה

�ועלה�תירצו,�תורה�דאין�שליחות�לקטןמאי�שנא�מכל�ה דלענין�מעילה�כל�,
�מהני �דניחא�ליה�בהוצאתו �עוד. �והוסיף �מעילה�מכל�, �טעמא�דשאני דהיינו

�התורה �החנוני, �ידי �על �המעות �קנין �היא �המעילה �דעיקר �משום �היכי�, וכי
�בתורת�שליחות �הקטן �דאין �אף �קונות �מעותיו �קטן �ביד �פרוטה �שלח ,�דאם

�לע �הכא �הדין �מעותיוהוא �ידי �על �מהני �מעילה �נין �שביאר�. �מה �עוד ועיין
��).סימן�י(בקהילות�יעקב�

�גמ  )יד �נזכר�בעל�הבית�ולא�נזכר�שליח�השליח�מעל', �ורמינהי י�"רשפירש�.

�נ(בקידושין� �דכיון�דהבעל�הבית�לא�מעל,�ה�שליח�מעל"ד:) חזר�הדין�ככל�,
בחידושי��והעיר.�ומשום�הכי�השליח�מעל,�התורה�דאין�שליחות�לדבר�עבירה

�א"הגרע �שפיר, �עבירה �לדבר �שליחות �אין �בשוגג �דאף �דלשיטות אבל�,
דבשוגג�לעולם�יש�שליח�לדבר�]�אמאיה�"ד:)�מב(קידושין�'�תוסעיין�[לסוברים�

י�בחגיגה�"רשדאלו�השיטות�יפרשו�כדפירש�,�וכתב.�מאי�איכא�למימר,�עבירה

ובטלה�ולא��דאנן�סהדי�דבעל�הבית�לא�ניחא�ליה�בשליחות,�ה�שליח"ד:)�י(
��.ועיין�באות�הבאה.�שלוחו�הוא

ה�"ד:)�י(י�בחגיגה�"רשעיין�באות�הקודמת�מה�שנתבאר�בדברי�.�שם',�גמ )טו

�שליח .� �שמואל �רבי �(ובשיעורי �אות�שצקידושין �רש) �י"הוכיח�מדברי דאין�,
�קנינו� �כוח �את �דמוסר �בקנינים �שליחות �כענין �במעילה �השליחות ענין

�לשלוחו �לשל, �שביטל �כיון �כן �כלוםדאם �במעשיו �אין �יח�הרי �איהו�, ואמאי
�מעל �גופיה �השליח�. �מעשה �את �לייחס �הוא �השליחות �דענין �מוכרח אלא

,�אמנם�תמה.�ומשום�הכי�אף�דבטל�השליחות�הרי�המעשה�לא�בטל,�למשלח
וודאי�דבעינן�,�דכיון�דענין�השליחות�הוא�לייחס�את�מעשה�השליח�למשלח

��.�הדיואמאי�יהני�האנן�ס,�לבטל�השליחות�בפניו
ז�"פ(ם�"הרמבביאר�בשיטת�)�ס�בסוגיין"על�הש(ח�"בחידושי�הגר.�שם',�גמ )טז

משום�דענין�המעילה�היא�כענין�,�דהיינו�טעמא�דהשליח�מעל,�)א"ממעילה�ה
הגוזל�חייב�,�וכי�היכי�דלענין�גזל�הדיוט�הגוזל�עבור�חבירו,�הגזל�בנכסי�הדיוט

אלא�,�ייב�את�השליחוהוא�הדין�גבי�מעילה�יש�לח,�.)עט(בבבא�קמא�כמבואר�
וכל�שהמשלח�,�דחידשה�התורה�דבמעילה�מהני�שליחות�לחייב�את�המשלח

��.הדר�דינא�כבהדיוט�דהשליח�גזלן,�ביטל�שליחותו
שלא�מצינו�בכל�,�)בנמשך�לעמוד�ב(ד�"בסוה,�ה�נתנו�על�גבי�הקוף"ד'�תוס  )יז

�'�התוסאמנם�.�התורה�כולה�זה�נהנה�וזה�מתחייב ה�שלא�"ד.)�מג(בקידושין

מה�)�סימן�כקידושין�(ברכת�שמואל�ועיין�.�הסתפקו�בדין�זה�גבי�מעילהו�מצינ
��.אות�כג�מה�שנתבאר�בזה:)�יח(לעיל�ועיין�.�שכתב�בזה

�נרות�ממקום�פתילות�וכו',�מתני )יח �'והלך�והביא�לו התפארת�ישראל�כתב�.

�אות�כ( �)יכין �לו�, �אמר �דהכי �משום�דסבור דצריך�לומר�דהשליח�עביד�הכי
,�נתהפך�לו�והביא�נרות�ממקום�פתילות�בלא�שיכוון�לכך�אבל�אם.�בעל�הבית

��.לכאורה�הוי�כמתעסק�ואינו�חייב�משום�מעילה
�ד"רש )יט �ה�והלך�והביא"י �שלא�, �בעל�הבית�לא�מעל�לפי שניהם�לא�מעלו

והעיר�.�דלא�נעשית�שליחותו�בפרוטה,�כתבע�מברטנורא�"ר.�נעשה�שליחותו
��.י�נמי�הכי"אמאי�לא�פירש�רש,�השפת�אמת

��

��ב"א�עדף�כ

�מתני  )כ �טלית', �ובשלשה �חלוק �בשלשה �לו �והביא �והלך .� �בד"רשכתב ה�"י

�בשלשה �והביא �זהב, �דינר �חצי �שהם �כסף �דינרי �בשלשה .� ,�ש"הרשוכתב

.�ה�דינר�של�זהב"ד.)�צט(י�בכתובות�"ברשכמבואר�.�כסף�סלעידצריך�לגרוס�

��.דהאריכו�לבאר�החשבון�דדינר�זהבה�ונתן�לו�"ד'�בתוסועיין�שם�
�גמ  )כא �וכושמ', �לשלוחו �דאמר �מאן �מינה �'עת .� �בד"רשפירש �שמעת�"י ה

�מינה �חלוק�בשלשה�דאף�הבעל�הבית�, �והביא�לו �דקתני דשמעת�ממתניתין
והעיר�.�וכן�נראה�מהמשך�סוגיין�דשמעינן�לה�מהאי�בבא�דחלוק�וטלית.�מעל

�התקנת�עזרא �יש�להוכיח�כן, �ורימון ,�דלכאורה�אף�מבבא�קמייתא�דאתרוג
�דה �דאף �ולא�בשניםדהא�חזינן �בפרוטה �אתרוג �לו �ביא נתקיימה�שליחותו�,

��.�ועיין�שם�מה�שהאריך�לבאר.�ואף�בעל�הבית�מעל
�גמ  )כב �וכו', �כוליה �דינר �יהבת �אי �ליה �'דאמר .� �השפת�אמתהעיר הא�אף�,

לא�היה�קונה�יותר�גדול�,�הבעל�הבית�גופיה�אילו�היה�רואה�החלוק�בפרוטה
בכל�השני�פרוטות�הוי�טפי��אם�יקנה�השליח,�ואדרבה,�ממנו�בשתי�פרוטות

דהרי�בעל�הבית�לא�גילה�דעתו�דחפץ�בחלוק�גדול�,�שינוי�מדעת�בעל�הבית
�טפי �וביאר. �כוונתו�דהיה�לו�לקנות�בשני�פרוטות�גדול�טפי, �דאין אלא�כיון�,

ולא�,�היה�לו�להמלך�בבעל�הבית�איזה�חלוק�לקנות,�דרואה�שינוי�גדול�כזה
��.הוי�ליה�לקנות�מדעתו�חלוק�וטלית

�ד"רש  )כג �ה�אימא�סיפא"י �ד"בסוה, �דינרי�, �חלוק�שוה�שני הוית�מייתית�לי
דכל�שכן�דאי�הוי�יהבית�ליה�,�כתבה�אמר�ליה�"ד.)�צט(י�בכתובות�"ורש.�זהב

דהוי�מוזיל�,�היה�נותן�לך�חלוק�שוה�שנים�עשר�דינרים�גדולים,�את�כל�הדינר
דאי�נימא�,�דעל�כרחך�הכי�פירושו,�ה�כל�שכן"בד'�התוסוכתבו�שם�.�גביה�טפי

�רק�כפליים�על�הדינר�שהביא �דנותנים�לו �יהודה�מודה. �בקטנית�רבי ,�אמאי
אבל�אי�נימא�דבטלית�הוי�מוזלי�גביה�.�הא�התם�נמי�היו�נותנים�לו�כפליים

דהיינו�דווקא�בטלית�אבל�בקטנית�אין�מוזיל�לו�טפי�משום�ריבוי�,�ניחא,�טפי
�י�בסוגיין�איכא�למימר"ולרש.�[הדמים ין�לו�רווח�לקנות�כפליים�דבקטנית�א,

,�אבל�טלית�וודאי�דכמה�דשווה�טפי�הרי�משובחת�ביותר.�דהא�אינו�נצרך�לו
�ליה �עדיפא �(וטפי �ו.ח. .[(.� �ועיין �נתן �שכתבבחק �הלשון�, �לתקן �יש דשמא

��.י�בכתובות"י�דידן�כמו�שכתב�רש"ברש
פירש�.�נ�מסתברא�דקתני�מודה�רבי�יהודה�בקטנית�ששניהם�מעלו"ה',�גמ  )כד
,�דאי�איתא�דקנה�לו�שוה�שלשה�בשלשה,�ה�כנא�כנא"ד:)�צט(כתובות�י�ב"רש

ה�"הראוהקשה�.�הרי�אומר�לו�לשוה�סלע�הייתי�צריך,�אמאי�מעל�בעל�הבית

הרי�,�מאי�איכא�בהא�דלשוה�סלע�היה�צריך,�.)צטכתובות�(בשיטה�מקובצת�
�סלע �בשוה �לו �ולקנות �לחזור �יכול �הדמים. �לפי �שאיכותו �לחלוק �דמי .�ולא

משמע�דבשאר�דברים�,�דמהא�דקאמר�תנא�דבקטנית�רבי�יהודה�מודה,�וביאר
�פליג �יהודה�נמי�מודה, �נימא�דבקנה�שוה�ששה�בשלשה�רבי �ואי אמאי�לא�,

נראה�דהא�דפליגי�"�קטנית�בפרוטה�קטנית�בדינר"דמלישנא�ד,�ועוד.�קתני�לה
�הדמים �רוע �משום �היינו �בחלוק �"והריטב. �שם(א �כתב) �הבית�, �הבעל דיכול

� �אחרלומר �מין �לו �קנה �הנוספים �דבשלשה �דכיון �תגר�, �להיות �חפץ אינו
��.למוכרם�ולקנות�בדמיהם�ממין�הראשון

ה�"י�בד"רשפירש�.�מותרין�ישתמש�בהן�לפיכך�אם�הוציא�לא�מעל',�מתני )כה

�הפקידן �ואם �המפקיד, �מעל �מקום �דמכל .� �מפורש �וכן �מציעא .)�מג(בבבא
�בה�להדיא�דמעל�הגז �וקתני �מתניתין �להאי �ברדהביאו ז�"פ(ם�"הרמבאמנם�.

�ה �י"ממעילה �כתב) �מעלו, �לא �דשניהם �לו�, �אמר �דלא �משום �הבית הבעל
�בהן �להשתמש �והוי�, �וחתומים �קשורים �היו �דלא �משום �מעל �לא והנפקד

�י�קורקוס"המהרוביאר�.�כמשתמש�ברשות ם�דחה�לה�משום�דפסק�"דהרמב,
�י"ו�ממעילה�ה"בפ( �דהקונה�חפץ�במעות�הקדש�ולא�משך�לא�מעל) שום�מ,

�מעילה �ליכא �ההקדש �ממעות �נהנה �שלא �דכל �התורה�, �חידשה ובשליחות
�נהנה �דלא �אף �לחייבו �חידושו, �אלא �בו �לך �אין �הוא �דחידוש �וכיון דהיינו�,

�להדיא �שישלחו �היכא �דווקא .� �ישראל �ב(והתפארת �אות �בבועז ,�כתב)
�הרמב �נקט �משונה"דבדווקא �בקשר �קשורים �היו �דלא �ם �היו�, �שלא דהיינו

�לו,�מרימותרים�לג ,�ומשום�הכי�בעל�הבית�לא�מעל�דהא�לאו�מותרין�מסרן
�קשורים�קשר�משונה �לא�מעל�משום�דלא�היו �והנפקד�נמי בבבא�והסוגיא�.

� �מג(מציעא �מעל.) �הבית �דהבעל �דמבואר �כמבואר�, �לגמרי �במותרין היינו
 .התם

�מתני )כו ��.לפיכך�אם�הוציא�לא�מעל', �.)מג(בבבא�מציעא�עיין �רב�, דנחלקו
משום�,�האם�מאי�דתלי�לה�במתניתין�בהוצאה�הוא�בדווקא,�הונאנחמן�ורב�

�ברשות�הגזבר�עומדת �אכתי �דקודם�שיוציאנה�השולחני �דנקיט�לה�אגב�, או
��.מיד�יצאו�מרשות�ההקדש�ומעל,�דכל�שהפקידן�מותרים,�רישא

�מתני )כז �עקיבא', �רבי �דהוציא�את�הראשונה�מעל�דברי �כיון .� '�התוסביארו

�ה�פרוטה"בד ,� �עקיבא �לטעמיה�דרבי �כב(בכריתות �על�.) דמחייב�אשם�תלוי
�ספק�מעילה .� �אורהוהעיר �הקרן �עקיבא�בספק�, �דרבי דלא�משמע�במתניתין
,�ועוד.�כיון�דכבר�איפליגו�בה�בכריתות�אמאי�הדר�נקטה,�ועוד.�מעילה�איירי

מאי�האי�דנקט�בסיפא�ומודה�רבי�,�דאי�משום�ספק�מעילה�אמר�רבי�עקיבא
�ה �פרוטה�מן �כיסעקיבא�באומר �עקיבא�אי�, �ורבי �רבנן הא�מעולם�לא�דברו

�לאו �אי �קדשה �הראשונה �פרוטה �"והרש. �כתבש �התוס, �דכדברי מבואר�'
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��.דרבי�עקיבא�מחייבו�אשם�תלוי,�)א"ג�ה"פ(בתוספתא�להדיא�
ה�"ד.)�יח(בסוטה�'�והתוס.�ה�פרוטה"ד'�בתוסעיין�מה�שביארו�.�שם',�מתני  )כח

�לבארחזר� �רצו �א�דאיירינן�הכא�בדינא�דבריר, ואף�דקודם�דנפל�לתערובת�,
�ניכר�האיסור אמנם�סיימו�דלא�איתברר�במאי�.�מכל�מקום�סמכינן�אברירא,

דאתי�רבי�עקיבא�למימר�דכל�,�ביארובקרן�אורה�.�פליגי�רבי�עקיבא�וחכמים
�הקדש�בכיסו �פרוטה�של �לו �שנתערבה �עד�, �הכיס �להשתמש�בכל �לו אסור

לא�בטלה�וכמו�שהאריכו�דאותה�פרוטה�של�הקדש�,�שיוציא�פרוטה�להקדש
��.ה�פרוטה"בד'�התוס

.�תימה�וליבטיל�האי�פרוטה�של�הקדש�שנפלה,�ד"בתוה,�ה�פרוטה"ד'�תוס  )כט
� �הקשה �שמעתתא �פ"ש(השב �)ד"ו �ברוב, �בטל �אינו �ממון �הרי וכדאמרינן�,
הרי�שנתערב�לו�קב�חיטין�בעשרה�קבין�של�חבירו�יאכל�הלה�:)�לח(בביצה�

ת�הממון�של�הקדש�יסודה�מדין�האיסור�דמוכח�מדבריהם�דתור,�וכתב.�וחדי
�שבו �גבוה, �של �אינו �האיסור �דמדין �וכל �ממונות, �מדיני �נמי �בה �לדון .�אין

שהממון�יבטל�ברוב�ויפטר�'�דאין�כוונת�התוס,�כתב)�ג"ג�פכ"ש(ובשערי�ישר�
דאיסור�המעילה�יתבטל�ברוב�כשאר�,�אלא�כוונתן,�מלשלם�הפרוטה�להקדש

,�השב�שמעתתאשתמה�על�דברי�)�ו"ו�פט"ש(�רבשערי�ישועיין�עוד�.�איסורים
�נח(בנדרים�מסוגיא�ערוכה� �דהוי�.) �לאו �הקדש�אי דשייך�ביטול�ברוב�בממון

��.�דבר�שיש�לו�מתירין
�ד"בא  )ל �בטיל, �ולא �חשיב �מטבע �נמי �אי .� �עיין �ממעילה�"פ(במשנה�למלך ז
�ו"ה �שאינו�) �ומה �ברוב �בטל �חשוב �דבר �אף �דמדאורייתא �להוכיח שהאריך

� �היינו �מדרבנןבטל .� �הזבחוהקשה �הברכת �מדרבנן, �נמי �דהא �כיון �הא מה�,
��.הועילו�בתירוצם�זה

,�ה�מאי�שנא�רישא"י�בד"רשפירש�.�מאי�שנא�רישא�ומאי�שנא�סיפא',�גמ  )לא

�שנא�רישא�דאמר�דבראשונה�מעל �מאי �עקיבא�מקשינן �שנא�,�דאדרבי ומאי
א�דאף�לרבנן�יש�להקשות�מאי�שנ,�הקרן�אורהוכתב�.�סיפא�דבאחרונה�מעל
דהא�ברישא�לכתחילה�אסור�לו�להוציא�הראשונות�,�רישא�ומאי�שנא�סיפא

�לחולין �אלא�דאם�הוציא�לא�מעל�עד�האחרונה, �בסיפא�משמע�דאף�, ואילו
��.לכתחילה�יכול�להוציא�הראשונות�בחולין

ה�"י�בד"רשפירש�.�'כי�אתא�רבין�אמר�כיסין�אשוורים�רמי�ליה�וכו',�גמ  )לב

�הגדול �קדו, �הגדול �דדווקא �שדמשמע �קדוש, �הראשון �גדול �ליכא �אי .�אבל
� �אורהוהעיר �הקרן �הכי, �משמע �היכי .� �התוסאמנם �"בד' �היו �פירשוה דאף�,

��.במתניתין�בעי�למימר�דהמובחר�יהיה�קדוש
�תוס  )לג �שניים"ד' �היו �ה �פריך, �לא �ארישא �אבל .� �הזבחביאר ,�הברכת

� �דאמר �דרישא �לישנא �הקדש"דבשלמא �זה �בכיס �פרוטה �למימר�" איכא
הוי�"�פרוטה�מן�כיס�זה�הקדש"אבל�לישנא�דסיפא�דאמר�.�אשונהדכוונתו�אר

��.דקיימא�לן�דהקדיש�את�המובחר,�ממש�דומיא�דשור�בשורי�הקדש
��

��א"דף�כב�ע

�ה�כיסין"ד'�בתוסעיין�מה�שפירשו�.�כיסין�אלוגין�פריך',�גמ  )א והקרן�אורה�.

,�דמסיפא�דמתניתין�משמע�דעד�הפרוטה�אחרונה�לא�חל�ההקדש�כלל,�פירש
� �מה�שישארואילו �על �משמע�דהתרומה�חלה�מיד �לוגין �בההיא�דשני דאי�,

��.�לאו�הכי�הא�אסיר�ליה�למשתי
.�'מכל�מקום�דוקא�משום�שפירש�שאני�עתיד�וכו,�ד"בתוה,�ה�כיסין"ד'�תוס  )ב

הא�אשכחן�תנאי�בעלמא�דאית�להו�ברירא�אפילו�שלא�,�הקרן�אורההקשה�
�מעיקרא �פירש �שחלקו, �באחין �וכדחזינן ,� �ברירא �פירשו�דמהני �דלא אף

�מעיקרא .� �עזראוכתב �התקנת �דתוס, �לשיטתן' ,� �דכתבו �מח(בבכורות ה�"ד.)

�יש�ברירא,�דכולי�עלמא �דרבי�מאיר�בעלמא�מספקא�ליה�אי ושאני�הלוקח�,
ומשום�הכי�סבירא�ליה�לרבי�מאיר�,�יין�מבין�הכותים�דאיירי�במפרש�להדיא

��.דיש�ברירא
��

  

  הדרן עלך מסכת מעילה

  מסכת קנים
��

��',משנה�אפרק�א�

�מתני  )ג �וכו', �נעשית�למטן �'חטאת�העוף .� �קינוכתב �היעיר �דנתחלקה�, דאף
�ענינים �בעוד �העוף �מעולת �העוף �חטאת �הזאה�, �טעונה �העוף �חטאת דהרי

�מיצוי �ולבסוף �מעיקרא, �מיצוי �טעונה �העוף �עולת �ואילו �העוף�. �חטאת וכן
רובת�מכל�מקום�מתניתין�דאיירא�בדיני�תע.�נאכלת�ועולת�העוף�אינה�נאכלת

לא�קתני�אלא�לחילוק�מקומות�דמשום�דבהאי�חילוקא�איכא�,�דחטאת�ועולה
ואי�משום�.�הא�בדיעבד�לא�מעכבא,�דאי�משום�הזאה�ומיצוי.�פסול�בתערובת
�הקטרה �החילוק �ולהתנות�דאם�היא�חטאת�מעלה�, �הכל �להקטיר �יכול הרי

��.אותה�לשם�עצים
�מתני  )ד �שם', .� �ה�חטאת�העוף"המפרש�בדכתב �לה�, :)�סד(בזבחים�דדרשינן

� �"והנשאר�בדם�ימצה�אל�יסוד�המזבח"מדכתיב �למטה�, �קיר�התחתון והיינו
�יש�יסוד �הוסיףש�"ובפירוש�הרא.�מחוט�הסיקרא�דבו ,� .)�נג(בזבחים�דדרשינן

� �המזבח"מדכתיב �"והיתה�הרשת�עד�חצי �דמים�, דהתורה�נתנה�מחיצה�בין
�התחתונים �לדמים �העליונים ,� �מחצי �ניתנים �העליונים המזבח�שדמים

��.ודמים�התחתונים�מחצי�המזבח�ולמטה,�ולמעלה
דדווקא�,�ה�ואם�שינה"המפרש�בדכתב�.�ואם�שינה�בזה�ובזה�פסול',�מתני )ה

ולענין�המיצוי�.�הזאה�למעלה�פסולה�בחטאת�אבל�מליקה�כשרה�בכל�מקום
� �פלוגתא �הווי �ח(במעילה .(:� �קינווכתב �היעיר �דפסול�, �למימר �איכא דשפיר

�אמיצוי �נמי �קאי �והי, �לומר �פסול�דהמיצויינו ,� �לענין �הקרבןאמנם אינו��גוף
ועיין�שם�שהאריך�דאיכא�.�מעלה�ואינו�מוריד�דהא�המיצוי�גופיה�אינו�מעכב

��.נפקא�מינה�טובא�בהא�דהמיצוי�פסול
,�)בפירוש�המשניות(ם�"הרמבכתב�.�החובה�אחד�עולה�ואחד�חטאת',�מתני )ו

�עולות �דתרווייהו �המתגייר �דגר �חובה �דאיכא �דאף �דאינו�מ, �כיון �מקום כל
)�בהוצאת�מכון�המאור(ובפירוש�המשניות�הנדפס�מחדש�.�שכיח�לא�תני�לה

�הוסיף �לה, �תני �לא �ולהכי �בתורה �מפורש �[דאינו �לומר. �יש �ולכאורה דגר�,
�אחד �עוף �הוא �חיובו �עיקר �אחת�, �דפרידא �חיוב �משכחת �דלא �משום אלא

�קן �להביא �מחויב �ב, �דחייבים �בהנך �דווקא �איירי �דינן�ומתניתין �מעיקר קן
��.)].ו.ח(
�נגנבו�חייב�באחריותן',�מתני )ז �וטעם�הדבר�מפורש.�אלא�שהנדרים�מתו�או

� �ח(במגילה (.� �לה�מדכתיב �עליו"דילפינן �לכפר �לו �ונרצה �הרי�" דאת�שעליו
,�דדריש�לקרא�הכי,�ה�את�שעליו"בד)�שם(י�"רשופירש�.�הוא�חייב�באחריותו

�שכיפר �לאחר �דווקא �לו �דנרצה �דווקא, �עליו�והיינו �שהן �בקרבנות והיינו�[,
���].דמשמע�דכמאן�דטעון�אכתפיה�דמי,�"עלי"דאמר�בהו�לישנא�ד

במנחות�אמאי�לא�תני�נמי�הא�דשנינו�,�ש"בפירוש�הראהקשה�.�שם',�מתני  )ח

דמתניתין�,�ותירץ.�דנדרים�באים�מן�החולין�והנדבה�אפילו�מן�המעשר.)�פב(
ועולות�אפילו�,�אלא�עולות�דבין�בנדר�ובין�בנדבה�אינם�באים,�בקינים�איירי

�המעשר �מן �בנדבה�לא�אתו �לה�. �ח(במגילה�והא�דלא�תני אף�דהתם�לא�.)
�איירי�דווקא�בקינים הלכך�נקט�,�משום�דהכא�עיקר�והתם�אגב�גררא�נסבה,

אין�"דהאי�,�תירצוה�אין�בין�"ד.)�ח(במגילה�'�והתוס.�ללישנא�דמתניתין�דהכא
ומשום�הכי�לא�נקט�דנדרים�באים�,�אאחר�שהופרש�כבר�קאי"�בין�נדר�לנדבה

�המעשר �ונדבה�מן �החולין �והתוס�.מן �סב(בבבא�קמא�' ,�כתבוה�מרובה�"ד:)
��.דמתניתין�איירא�דווקא�בחילוקים�שיש�בחובת�ההבאה

��

��ב"דף�כב�ע

 ',�משנה�ב

דאף�דלענין�,�ש"בפירוש�הראביאר�.�אפילו�אחד�בריבוא�ימותו�כולם',�מתני  )ט
דירעו�עד�שיסתאבו�ויביא�מדמי�היפה�:)�אע(בזבחים�זבחים�שנתערבו�תנינן�

הני�מילי�,�שבהם�ממין�זה�ומדמי�היפה�שבהן�ממין�זה�ויפסיד�המותר�מביתו
�נינהו �בבהמות�דבנות�פדיון �נינהו. �פדיון �בני �אבל�עופות�דלאו ליכא�תקנה�,

���.ומשום�הכי�ימותו�כולם
ה�חטאת�"המפרש�בדביאר�.�אין�כשר�אלא�כמנין�חטאות�שבחובה',�מתני  )י

דבגוונא�שנתערבה�חטאת�אחת�,�)נדפס�בעמוד�א(תערבה�בעולה�אין�כשר�שנ

 

  כבדף  –כא מסכת מעילה דף 

 ב"התשעטו אייר  –יד אייר  



 יא

�חובה �של �קינין �בשתי �חטאות, �שני �רק �להקריב �יכול �הרי �חטאות�, כמנין
,�אבל�אינו�יכול�להקריב�עוד�אחת�משום�זו�שהתערבה�עמהם.�החובה�שעליו

והרי�משני�,�דהא�יש�לחוש�שמא�אותה�השלישית�משל�שני�קיני�חובה�היא
�א �חטאותקינים �שתי �אלא �עושין �ין �"ובפירוש�הרא. �[ש �מבואר ם�"ברמבוכן

הרי�,�דמאחר�דהקריב�אחת�מן�הקינים�לשם�חטאת,�כתב]�)בפירוש�המשניות(
�בעולה �השניה �הפרידה �נקבעה �ועולה�, �חטאת �תערובת �ככל �הוי ועתה

��.דימותו
�מתני  )יא �שם', .� �נתןהקשה �החק �החטאות�שבחובה, �כמנין �מתכשרי ,�היאך

דלמא�מאותו�קן�דכבר�הקריב�,�אחת�ורוצה�להקריב�השניה�הא�אחר�שהקריב
�לחטאת �קמייתא �ממנה �לחטאת, �לעשותה �יכול �ואינו �לעולה �נקבעה .�וכבר

�וכתב �קינין, �לצורך �פרידין �בהפריש �דאיירי �לומר �דצריך �אין�, �הכי ומשום
�השני �את �קובעת �האחד �עשיית �חטאות�, �מחציתן �להקריב �דצריך אלא

�עולות �[ומחציתן �באות�הקודמת(המפרש�ולפירוש�. �ניחא�בפשיטות) וצריך�.
לאו�למימרא�,�דעשיית�האחת�קובעת�את�חברתהש�"הראלומר�דאף�לפירוש�

אלא�קובעת�אחת�מן�התערובת�דצריך�לעשותה�,�דקובעת�דווקא�את�בת�זוגה
�לעולה �החטאות�שבחובה, �ממנין �טפי �להקריב �יכול �אינו �ולהכי �אלו�, דהרי

�בשם �נקבעו �הקינין �מן �עולה�שנשתיירו �ועולה, �תערובת�חטאת �הוי .�ועתה
��.)].�ו.ח(

�מתני  )יב �שם', .� �חטאת"ש�בד"הראכתב �ה �החטאות�, �כמנין �שהקריב דאחר
ח�"פ(ם�"הרמבאמנם�.�השאר�ימותו�כדין�עולה�שהתערבה�בחטאות,�שבחובה

.�דיראה�לי�שיעשה�כולן�למטה�כמעשה�חטאת,�כתב)�ג"מפסולי�המוקדשין�ה
�כתב� �ד"שם�ה(ם�"הרמבוכן �ס) �הקיניםגבי �יפא�דנתערבה�נדבה�בין דיראה�,

�למעלה �כולם �את �דיעשה .� �עליו �ד"הראבוהשיג �היא, �גדולה �דטעות דכיון�,
וכתב�.�וכי�יאמרו�לו�לכתחילה�לך�והקרב�פסולים�למזבח,�דיש�בהו�אף�עולות

דכיון�דאיירינן�הכא�בקנים�סתומים�ואכתי�לא�קרא�עליהם�שם�,�הכסף�משנה
�עולה �מזב, �לגבי �פסולים �חאינם �והוסיף. �רק�, �דיעשה �במתניתין �דתני דמאי

�שבחובה �החטאות �כמנין �שבחובה, �העולות �כמנין �ובסיפא �בגוונא�, היינו
אבל�אם�עשה�את�כולם�למטה�או�בגוונא�דרישא�שעשאן�.�דעשה�רק�מחציתן

�למעלה �לכולן �בהן, �שנתערבה �זו �ידי �אף �יצא �הרי .� �דוד�והקשה המקדש

,�קריב�למטה�כמנין�החטאות�שבקיניםהא�כיון�דה,�)קדשים�סימן�כח�אות�ב(
�השאר�לעולה �נקבעו �הרי �למטה, �לעשותן �שרי �ואמאי �כמפורשין .�והדר�הוי

�למעלה �למטה�או �הכא�במפרש�דמה�שעושן ,�אלא�דצריך�לומר�דלא�איירי
�הוא�לשם�קביעות�שמן �הכי, �אלא�מתורת�המשכה�הוא�דעבדי וכדאמרינן�,

� �סז(בזבחים �כמעשה.) �למטה �שעשאה �העוף �העוף�דעולת �חטאת נמשכת�,
�העוף �חטאת �ונעשית �לא�. �למעלה �שעשאה �דבחטאת �התם �דאמרינן ואף

�הכי �אמרינן �לחטאת, �שמה �נתפרש �דכבר �היכא �מילי �הני �הכא�, אבל
וכיון�דלאו�.�שפיר�מהני�המשכה�אף�לשנותה�לעולת�העוף,�דבסתומים�איירי

��.�אין�הקינים�מתפרשות�בהקרבת�הפרידה�האחת,�בקביעות�שם�איירי�הכא
��

 ,�משנה�ג

�מתני )יג �שמות�וכו', �משני �משם�אחד�ובין �'בין .� וכן�[ד�"בפירוש�הראבכתב
� �הראהוא �]ש"בפירוש �הוי�, �אחד �ובשם �אחת �באשה �דאפילו �למימר דאתי

ומשום�.�ואיירי�דווקא�היכא�שהפרישה�כל�קן�וקן�בפני�עצמו,�כתערובת�קינין
חציין�,�צההכי�אמרינן�דאיכא�הכא�תערובת�ואין�הכהן�יכול�לעשות�אלא�מח

�למעלה �וחציין �למטה �לעשות, �יכול �אינו �ממחצה �טפי �אבל �היכא�. אבל
�חובות�שעלי �לשתי �ואמרה�אלו �בעירוב �שהפרישה�פרידין �יכול�, �הכהן הרי

�לעשות�איזה�שתים�שיחפוץ�לעולה�ואיזה�שתים�שיחפוץ�לחטאת והקשה�.
�ה"הרז �הכי, �דאי ,� �היא �יוסי �ורבי �בברירא �דינא�תליא �האי �באו[אף ת�ועיין

�]הבאה �יוסי, �רבי �דדוקא�סיפא�דברי �משמע �וממתניתין �ביאר. ,�ומשום�הכי
�המשנה �דכוונת �דאמרינן�, �להקל �אחד �כשם �הוי �שמות �אחת�שתי דבאשה

�לאשמות �לחטאות�ואלו �לקבוע�אלו �דיכול�הכהן �נשים�אפילו�משם�. ובשתי
רביע�למעלה�,�ועלה�אמרינן�דאינו�יכול�לעשות�אלא�מחצה,�אחד�הוי�כתרי

��.�ודווקא�עלה�פליג�רבי�יוסי,�למטהורביע�
 

 ,�משנה�ד

�מתני  )יד �וכו', �בעירוב �קיניהן �את �שלקחו �נשים �שתי �אמר �יוסי �'רבי כתב�.

דהכא�לאו�מדין�ברירא�.)�לז(בעירובין�דמסקינן�,�ה�רבי�יוסי�אמר"המפרש�בד
�יוסי �רבי �לה �אמר �בדהתנו, �איירי �אלא .� �"הרמבאמנם �מפסולי�"פ(ם ח

,�דסבר,�הכסף�משנהוכתב�.�תב�דאיירי�בדאתניסתם�ולא�כ)�ח"המוקדשין�ה
� �התם �דמסקינן �דמאי �לז(בעירובין �הקינין�.) �דאין �חסדא �כדרב �לן דקמשמע

�כהן �בעשיית �או �הבעלים �בלקיחת �אלא �מתפרשים �בעי�, �דלא למימרא
��.�דאף�דלא�התנו�כדהתנו�דמי,�להתנות�אתי

�מפרש )טו �יוסי"ד, �רבי �ה �ד"בתוה, �וכו, �לקיחה �בשעת �'ומפרש�שהתנו כן�ו.
� �התוסכתבו '� �לז(בעירובין �כשהתנו"ד.) �ה .� �שם �הריטבועיין א�"בחידושי

�,�שכתב �"שלקחו�קיניהן�בעירוב"דלפירוש�זה�מאי�דאמרינן�במתניתין היינו�,
�פרידין� �שתי �לעצמה �ביררה �אחת �כל �הקנין �בשעת �אבל �המעות שנתערבו

�פרידות�אלו �תחול�על�שתי �ואמרה�דקדושת�המעות�בכל�מקום�שהן ועיין�.
�בי �קינו �שכתבעיר ,� �נמי �כיוון �שכתבש�"בפירוש�הראדלכך פירוש�שלקחו�",

��".קיניהן�בעירוב
��

��א"דף�כג�ע

 ,�פרק�ב�משנה�א

,�ה�קן�סתומה"המפרש�בדכתב�.�קן�סתומה�שפרח�ממנה�גוזל�לאויר',�מתני  )א

דהוא�,�ה�קן�סתומה"בד'�התוסוכן�כתבו�.�דלא�מיבעי�קן�מפורשת�דהכי�דינא
דדווקא�קן�סתומה�.)�יב(בנזיר�הא�שנינו�,�ט"יו'�סהתווהקשה�.�הדין�במפורשת
�יש�לה�תקנה �לה�תקנה, �מפורשת�אין �אבל�קן �וכתב. ,� �התוסדמדברי )�שם('

,�ובוודאי�דאף�לקן�מפורשת�איכא�תקנה,�מבואר�דלא�גרסי�להה�קן�סתומה�"ד
��.התם�היא�רק�אשאר�קינים�דעלמא'�וקושיית�הגמ

פרח�לאויר�העולם�כי�שמא�ולא�מיבעיא�,�ד"בתוה,�ה�קן�סתומה"ד,�מפרש  )ב
�וכו �כדינו �ואחד �אחד �כל �'ישוב .� �"בפירוש�הרזאמנם �כתבה דאדרבה�פרח�,
�טפי �רבותא �הוי �העולם �לאויר �והקריבה�, �אדם �ליד �בא �שמא �חיישינן דלא

��.לשם�חטאת�או�לעולה�וזה�הנשאר�אין�יודעין�למה�נקבע
�מתני  )ג �הקריבות', �לבין �פרח .� �ש"הראכתב �סתומי, �קינין �לבין ם�דהיינו

��.שהאריך�לבאר�מה�הכריחו�לבאר�כןביעיר�קינו�ועיין�.�העומדים�להקרב
�מתני  )ד �פסול�ופוסל�אחד�כנגד', �ש"הראביאר�. דפוסל�הוא�אחד�בהקרבה�,

�שפרח �את�אותו �במקום�שהוא�נמצא�מחשש�שמא�מקריב �אחד�, �פוסל וכן
�משם �שהלך �במקום �או�, �בחטאת �ויקבע �בעצמו �הוא �יקרב �שמא מחשש

,�כתבד�"הראבאמנם�.�ה"הרזוכן�כתב�.�להקריב�את�בן�זוגובעולה�ואינו�יכול�
�בין� �לחובה �מקינו �אחד �לבעלים �עלה �שלא �אחד �דפוסל �היינו �אחד דפוסל

�לשם �שהלך �במקום �ובין �משם �שהלך �במקום �כבר�, �הוא �הוקבע דדלמא
ולא�,�ושמא�הוא�לא�נעשה�כדינו,�לחטאת�או�לעולה�על�ידי�הקרבת�בן�זוגו

��.עלה�לבעלים�לשם�חובה
,�)יכין�אות�ו(התפארת�ישראל�הקשה�.�שהגוזל�הפורח�פסול�ופוסל',�נימת )ה

מאי�האי�,�ועוד.�הא�הוא�גופיה�הדין�דקתני�ברישא,�מה�נתחדש�בהאי�טעמא
הרי�האי�דינא�איירי�דווקא�היכא�דפרח�,�בסתמא"�שהגוזל�הפורח"דנקט�תנא�

�הקריבות �לבין �וביאר. �דמילתא�, �וטעמא �רבותא �לאשמועינן �התנא דכוונת
�הדדיב �הדי �במקום�שנמצא, �להקרבה �פסול �הפורח �גוזל �שאותו �דאף מכל�,

�המתות �לבין �לפרח �דמי �לא �מקום �שקרבו, �מהן �דיש �דכיון �משום �יש�, הרי
�שפרח �עצמו �אותו �לחוש�שהקריבו �שפרח�, �אחת�ממקום �פוסל �הכי ומשום

דכוונת�מתניתין�לאשמועינן�דגוזל�הפורח�בכל�גווני�,�כתבוהיעיר�קינו�.�משם
בין�כשפרח�מעיקרא�וכן�,�חת�ממקום�שיצא�משם�ובמקום�שהלך�לשםפוסל�א

��.משנה�ג�וכדלקמן,�כשחזר�לקינו
��

 ',�משנה�ב

דהאי�,�ה�כיצד"המפרש�בדביאר�.�פרח�מזו�לזו�פוסל�אחד�בהליכתו',�מתני )ו
�פוסל�אחד�בהליכתו �ממקום�שפירש�פוסל�אחד, �היינו דאם�יקריב�את�כל�,

ולא�,�שפרח�או�בחטאת�או�בעולה�הרי�יקבע�אותו,�השלש�פרידין�הנשארים
�פרידין �שתי �אלא �לשם �שפרח �ממקום �להקריב �יוכל �עולה�, �או �חטאת כדין

�העולות�שבחובה �החטאות�או �מקריבים�אלא�כמנין �בחובה�דאין .�שנתערבו
דעתה�,�דהכי�עדיף�טפי�דממקום�שפרח�לא�יקריב�אלא�שתים,�ש"הראוהוסיף�

�לח �פרידין �שני �להקריב �יוכל �לעולהממקום�שפרח�לשם �פרידין ,�טאת�ושני
,�ואיכא�רווחא�להקדש�טפי�משאם�יקריב�מאותו�שפרח�משם�שלשה�פרידין

 

  כגדף  –כב דף  מסכת קנים

 ב"התשעטז אייר  –טו אייר  



 יב

�גרידא �פרידין �שני �אלא �לשם �שפרח �ממקום �להקריב �יכול �לא .�דעתה
� �אות�י(והתפארת�ישראל �יכין �כתב) �שפרח�ממנה�יש�להפסידה�משום�, דזו
ד�חברתה�שלא�פרידין�משלה�ולהפסי'�ואין�ראוי�להקריב�ג,�דלא�שמרה�קינה

��.פשעה
�מתני )ז �שם', .� �שביארו �מה �הקודמת �באות �והראעיין �ש"המפרש אמנם�.

�"הראב �ביארד �השלשה�, �כל �את �והקריב �עבר �שהכהן �בגוונא �איירי דהכא
הרי�בעלת�,�דאם�הקריב�שלשה�חטאות,�פרידין�שנשארו�לאחר�פריחת�הגוזל

,�ותואם�הקריב�שלשה�עול.�החמש�פרידין�אינה�יכולה�להקריב�חטאת�אחת
�אחת �עולה �להקריב �יכולה �אינה �החמש �בעלת �הרי �בעלת�. �של �את ואם

��.הרי�אוסר�על�בעלת�השלש�להקריב�אחד,�החמש�הקריב�קודם
כיון�דהראשונה�,�ה"הרזהקשה�.�הראשונה�והשניה�אין�להם�כלום',�מתני  )ח

הרי�,�אמאי�אינו�יכול�להקריב�אפילו�אחד�משל�השניה,�לא�קרב�ממנה�כלום
מכל�מקום�מחמת�,�ח�לשלישית�פוסל�הוא�אחד�כנגדואף�דמשום�אותו�שפר

,�ותירץ.�אותו�שפרח�לראשונה�ליכא�למיחש�למידי�דהרי�אסור�הוא�בהקרבה
�של� �קרב �שאינו �את �ועשו �לשלישית �שפרח �אותו �אטו �גזרו �מקום דמכל

��.הראשונה�כאילו�קרב�ואוסר�אחד�כנגדו
דהאי�,�חזרה�פרח�ו"ד)�עמוד�בלקמן�נדפס�(המפרש�כתב�.�פרח�וחזר',�מתני  )ט

דינם�,�דכיון�דאין�בהם�כלום�להקרבה,�פרח�וחזר�לא�קאי�אשתים�הראשונות
�למיתה �מהן, �ופרח �חזר �ואם �דאוסרת�, �שפרחה �המתה �כחטאת �הוי הרי
,�דכיון�דמה�שאינן�קריבות�היינו�מחמת�ספיקא,�כתבש�"הראאמנם�.�לכולהו

�אוסרים�בתערובת �אין �תו �ספק�ספיקא�דחטאות�המתות, �דהא�הוי ,�יףוהוס.
היכי�,�דהא�אי�נתערבה�מן�הראשונה,�דמכל�מקום�אראשונה�וודאי�לא�קאי

�אחד �מגוזל �יותר �והשביעית �השישית �החמישית �מן �להקריב �שרי �יש�, הא
�הראשון �הקן �כל �הם �בהן �שהתערבו �שהשנים �לחוש �האחד�, וכשהקריב

�כנתערבה�בהן� �והוי �לחטאת �לעולה�או �את�חבירו �לעולה�קבע לחטאת�או
��.ואין�קריבין�כללחטאת�או�עולה�

�מתני  )י �ארבע', �לה �יש �והשביעית .� �ה"הרזביאר �לכאורה�, �דאשביעית דאף
�אין� �דהרי �משום �לשישית �ממנה �ופרחה �דחזרה �הא �משום �למיחש ליכא

,�מכל�מקום�גזרו�פריחה�שלישית�אטו�פריחה�שניה,�מקריב�מן�השישית�כלום
ניה�יאמרו�דאף�משל�פריחה�ש,�דאם�לא�נאסור�אחת�משום�פריחה�שלישית

��.אינה�אסורה
��

��ב"דף�כג�ע

ה�ויש�"המפרש�בדכתב�.�ויש�אומרים�השביעית�לא�הפסידה�כלום',�מתני  )יא

,�קינין'�דליכא�למימר�דלא�הפסידה�כלום�ויכולה�להקריב�את�כל�הז,�אומרים
דכיון�,�)יכין�אות�כח(התפארת�ישראל�וביאר�.�משום�דלישנא�לא�משמע�הכי

�ראשונ �בחזרה �קינים �שתי �ממנה �נדחו �ושניהדכבר �ה �אין�, �תו �דנדחו כיון
דלא�הפסידה�כלל�ויכולה�להקריב�את�,�כתבא�"ובחידושי�הגר.�חוזרין�ונראין

��.כל�שבעת�הקינים�דידה
��

 ',�משנה�ד

�מתני  )יב �וכו', �מפורשת �וקן �סתומה �'קן .� �בדכתב �סתומה"המפרש �קן ,�ה

�ומי� �לחטאת �מי �ידוע �ואין �נתערבו �נמי �גופייהו �שהמפורשות �אחר דאיירי
�לעולה .�היינו�דקתני�בסיפא�דאם�פרח�מן�המפורשת�בתחילה�ימותו�כולםו.
דרק�על�ידי�שפרחה�אחת�מן�הסתומה�לתוך�המפורשת�,�כתבש�"הראאמנם�

ומה�דקתני�בסיפא�דאם�.�נתערבו�ואין�ידוע�עתה�כל�אחת�לשם�מה�עומדת
�כולם �המפורשת�לתוך�הסתומה�ימותו �פרח�בתחילה�מן �בגוונא�דאין�, היינו

�העולהמכירים�באותה�ה �משויירת�אם�היא�החטאת�או �ימותו�, ומשום�הכי
הסתומה�עם�זו�שפרחה�דהרי�הוי�כנתערב�בה�ואין�יודע�מה�נתערב�בה�דאין�

��.לה�תקנה
��

 ',�משנה�ה

�מתני )יג �ימותו', �כולם �הרי �לצדדין �האמצע �מן �שפרח �או .� ,�ד"הראבביאר

�לאשמועינן �דאתי �דאף�דבצד�אחד�יש�רוב�פרידות, מכל�מקום�לא�אמרינן�,
�דפרש�מהתםב �ונימא �פריש �דפריש�מרובא �כל �יה �זו�, �אף �חטאות �הם ואם

�שפירשה�חטאת�היטא �גזירה�, �רובא�דנייד �בתר משום�דבקדשים�לא�אזלינן
�קבוע �ביארה�"והרז.�אטו �דאמרינן�, �לה�למאי �דלא�מדמינן דאתי�לאשמועינן
� �מד(בפסחים �דהתרומה�.) �דתלינן �קדירות �שתי �ולפניהם �מדוכות �שתי גבי

�ומה�והחולין�לחוליןנפלה�לתר �בעלמא, �דרבנן �משום�דהתם�הוי אבל�הכא�,
��.בקדשים�דהוי�ספיקא�דאורייתא�יש�להחמיר

כיצד�האשה�שהביאה�חטאתה�תור�ועולתה�בן�יונה�תכפול�ותביא�',�מתני  )יד

הרי�תצא�,�דאם�אכתי�לא�הקריבה�את�הראשונה,�ש"הראכתב�.�עולתה�תור
�לבית�השריפה �כתב. �ועוד ,� �נפקא�מינה�מה �אלא�דאין �ראשון �הכהן הקריב

,�"האשה�שהביאה"דמדנקט�תנא�,�כתבה�"והרז.�לעולם�אזלינן�בתר�החטאת
�הקריבה �דכבר �היכא �דווקא �דאיירי �משמע �ולא�. �הפרישה �רק �אם אבל

משום�דעולה�,�כולי�עלמא�מודו�דעדיף�לכפול�בעולה�דשניהם�יקרבו,�הקריבה
וכן�.�[שריפהולא�לכפול�בחטאת�שתצא�אחת�מהן�לבית�ה,�אתיא�אף�בנדבה

� �דנפשיהש�"הרשכתב �מסברא .[� �"הראבאמנם �כתבד �דקתני�, �הביאה דהאי
��.דכיון�דהפרישתו�עומדת�להקרבה�וקבעה,�היינו�הפרישה

�מתני )טו �הראשון', �אחר �הולכין �אומר �עזאי �בן � .� �ד"הראבביאר �עזאי�, דבן
�העיקר �הוא �דהראשון �סבר �לחטאת, �עולה �קרא �הקדים �יולדת �דגבי ,�וכיון

וכן�.�דאפילו�אם�תקדים�העולה�היא�העיקר�וקובעת�את�כל�הקןשמעינן�מינה�
עיקר�קרא�אתי�,�ואף�דבסיפרא�ילפו�מקראי,�דפלוגתייהו�בסבראה�"הרזכתב�

��.וכל�חד�מוקים�לה�לפי�סברתו,�למימר�דבעינן�תרווייהו�מחד�מינא
�מתני )טז �חטאתה', �יורשין �יביאו �לא �ומתה �עולתה .� �ש"הראכתב דגמירי�,

�למת �כפרה �דאין �אזלאהלכתא �למיתה �בעליה �שמתה �וחטאת �ים ועיין�.
מכל�,�דחטאת�זו�אף�דלא�באה�לכפר�אלא�להכשיר,�שהוסיףד�"בפירוש�הראב

�מקום�אינה�באה�לאחר�מיתה .� �מבואר �ד(במנחות�וכדבריו �התם�:) דאמרינן
 .�דאין�מכשיר�לאחר�מיתה

�מתני  )יז �שם', .� �הראהקשה �ש"בפירוש ,� �כהנים �אם�דבתורת �דאף דרשינן
� �עולתה �עולתההביאה �יורשין �יביאו �ומתה .� �בשם �יעקב�"הרותירץ ר

וכי�היכי�דבחטאת�ציבור�,�בחטאת�העוף�איירא�דהתורת�כהנים,�מאורליינש
הוא�,�לא�נאמרה�האי�הלכתא�משום�דלא�משכחת�לה�בכולהו�חמש�חטאות

�העוף �בחטאת �הדין �חטאות, �חמש �לכולהו �משכחת �לא �נמי �בעופות ,�דהא
].�ה�והיינו�טעמא"ד:)�כא(המפרש�בנזיר�תב�וכן�כ.�[דהרי�אין�תמורה�בעופות

�"הרובשם� �כתבי �דגירסת�התורת�כהנים�משובשת, �דרשא�אתי�, ועיקר�האי
�חטאתה �היורשין �למימר�דלא�יביאו �ואסמכתא�בעלמא�היא, �מהלכה�, דהרי

ועיין�.�ה�לא�יביאו"ד:)�ד(במנחות�'�התוסוכן�כתבו�.�[למשה�מסיני�ילפינן�לה
� �כהונה �(במשמרות �שכתב�)שםבמנחות �נאמרה�, �לא �דההלכה �נימא דאי

�בעופות �היא, �גמורה �דדרשא �למימר �איכא �שפיר .[� �"הריצבובשם ,�כתבא
אבל�התורת�.�ומשום�הכי�תמות,�דמתניתין�איירא�בהפרישה�חטאתה�מחיים
�מיירי �מחיים �הפרישה �דלא �היכא �כהנים �שיעבודא�, �דאמר �כמאן ואתי

�דאורייתא �חטאתה, �היורשין �ויביאו �שתקרב, �לא �חטאת�אבל �לשם אלא�,
 .יקריבו�עולה�כדרך�שמקריבין�מותר�חטאת
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