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מסכת מעילה פרק א' – " ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
 .1ב ,א
יתין
ב,א ַמ ְתנִ ִ
יבל דָּ ָמן ַ ּבצָּ פוֹ ן.
ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהןְ ׁ :ש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם וְ ִק ֵ ּ
יבל דָּ ָמן ַ ּבדָּ רוֹ ם.
ַ ּבצָּ פוֹ ן וְ ִק ֵ ּ
ׁ ָש ַחט ַ ּב ּיוֹ ם וְ זָ ַרק ַ ּב ַ ּליְ ָלה.
ַ ּב ַ ּליְ ָלה וְ זָ ַרק ַ ּב ּיוֹ ם.
אוֹ ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן :חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ ,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ .
מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻש ַע:
יתר ַלכּ ֲֹהנִ ים ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה.
ָ ּכל ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּ
יתר ַלכּ ֲֹהנִ ים"?
ֵאיזוֹ ִהיא " ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּ
ׁ ֶש ָ ּלנָ ה,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמ ָאה,
וְ ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה.
יתר ַלכּ ֲֹהנִ ים?
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּ
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנה,
חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה.
וְ ׁ ֶש ִ ּק ְ ּ
יבל ּו ּ ְפסו ִּלין וְ זָ ְרק ּו ֶאת דָּ ָמה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָק ָּתנֵי " ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן",
ּ ְפ ׁ ִש ָיטאִ ,מ ׁ ּשוּם דִּ ׁ ְש ִח ָיט ָתן ַ ּבדָּ רוֹ ם ַא ּ ִפ ִיקינוּן ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה?!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמי ָנא:
הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןָ :ק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵּמת ּו  -יָצְ א ּו ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה,
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה.
ָהכִ י נ ִַּמיָ ,ק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים לְ גַ ֵ ּבי דָּ רוֹ ם ְּכ ַמה דְּ ַחנְ ִקינוּן דָּ ֵמי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵּמת ּו  -לָ א ֲחז ּו ְּכלָ ל,
ֲא ָבל דָּ רוֹ ם  -נ ְִהי דְּ ֵאינוֹ ָראוּי לְ ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשיםֲ ,א ָבל ָראוּי הוּא לְ ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים.
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵי ָּכל ָהנֵי?
צְ ִריכֵ י.
יבל דָּ ָמן ַ ּבצָּ פוֹ ן" ָ -הכָ א דְּ ִאית ְ ּבה ּו ְמ ִעילָ ה,
ִאי ָּתנָאְ ׁ " :ש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם וְ ִק ֵ ּ
ִמ ׁ ּש ּום דְּ ַק ָ ּבלָ ה ַ ּב ָ ּצפוֹ ן הוּא,
ֲא ָבל ׁ ְש ָח ָטן ַ ּב ָ ּצפוֹ ן וְ ִק ֵ ּיבל דָּ ָמן ַ ּבדָּ רוֹ ם ,הוֹ ִאיל וְ ִק ֵ ּיבל ַ ּבדָּ רוֹ ם הוּא  -נ ֵָפיק ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
וְ ִאי ָּתנָאַ :האיֲ ,הוָ ה ֲא ִמינָא :י ְָמ ָמא זְ ַמן ַה ְק ָר ָבה הוּאֲ ,א ָבל ׁ ְש ָח ָט ּה ַ ּב ַּליְלָ ה וְ זָ ַרק ַ ּב ּיוֹ ם,
לַ יְלָ ה לָ או זְ ַמן ַה ְק ָר ָבה ,וְ ַהאי דְּ ׁ ָש ַחט ַ ּב ַּל ְילָ ה – ֵא ָימא :דְּ נ ֵָפיק ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
וְ ִאי ָּתנָאְ ׁ " :ש ָח ָט ּה ַ ּב ַ ּליְ ָלה" ֲהוָ ה ֲא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ ִק ֵ ּבל דָּ ָמה ַ ּב ּיוֹ ם ִ -אית ַ ּב ּה ְמ ִעילָ ה,
ֲא ָבל ׁ ְש ָח ָטן ַ ּב ּיוֹ ם וְ זָ ַרק דָּ ָמן ַ ּב ַּל ְילָ ה,
הוֹ ִאיל וְ לָ או זְ ַמן ַה ְק ָר ָבה הוּא ְּ -כ ַמאן דְּ ַחנ ְִקינוּן דָּ ֵמי ,וְ לָ א ִאית ְ ּבה ּו ְמ ִעילָ ה,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ "  -לְ ַמאי ֲחז ּו?!
הוֹ ִאיל ו ְּמ ַר ִ ּצין לְ ִפי ּגוּלִ ין.

רש"י
מתי'
קדשי קדשים ששחטן בדרום .אע''ג דדין
לישחט בצפון לא יצאו מקדושתן לגבי מעילה
שההה מהן שוה פרוטה מעל כיצד שחטן וכו'
דלא תימא שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון דהא
הוי עיקר עבודה דמקבלה ואילך מצות כהוה
ומקבלה ואילך הוי בצפון אלא אפילו שחטן
בצפון וקיבל דמן בדרום אף על גב דקבלה דהייו
עיקר עבודה היא בדרום שלא כדין אפילו הכי
מועלין בהן:
וכן אם שחט ביום וזרק דמן בלילה .אע''ג דלילה
לאו זמן הקרבה היא מועלין בהן:
וכן אם שחט בלילה וזרק ביום .והאי כל דכן הוא
דמועלין בהן דהא זריקה דהיא עיקר עבודה הוית
ביום וזו ואין צריך לומר זו קתי:
או ששחטן בצפון .ביום וחישב עליהן לאוכלן חוץ
לזמן דהייו פיגול ויש בו כרת:
או חוץ למקומן .דהייו פיגול ואין בו כרת אפ''ה
מועלין בהן ותרוייהו פיגול דחוץ לזמו ופיגול
דחוץ למקומו מחד קרא פקי )זבחים דף כח(.
מואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו וגו'
דאיתקש חוץ למקומו לחוץ לזמו וקרי ליה פיגול
אבל לא הוי פיגול גמור דליחייב עליה כרת:
כלל אמר רבי יהושע כל שהיתה לה שעה היתר
לכהים .ושוב פסלה מהם :שלה .הבשר לאחר
זריקה או שטמאת או שיצאת חוץ לקלעים
לאחר זריקה דאף על גב דהשתא איה ראויה
לכהים הואיל והיתה לה שעת הכושר קודם
שפסלה:
אין מועלין בה .דלא קריא בה מקדשי ה' )ויקרא
ה( הואיל וכבר היתה ראויה לכהים:
ושקבלו פסולין וזרקו את דמה .בטמאין מיירי
ובקרבות יחיד דלא הותרה בהן טומאה:
ואיזו היא שהיתה לה שעת היתר לכהים שלה
ושטמאת .דהואיל ושחיטה וזריקה הוו כראוי
דהיתה ראויה לכהים אע''ג דשוב פסלה בליה
או ביוצא דהשתא לית בה היתר לכהים אין
מועלין בה:
ואי זו היא שלא היתה לה כו' ששחטה חוץ
לזמה וכו' .וה''ה לכל הי דתא ברישא שחטה
בדרום או בלילה שלא היה להן שעת היתר
לכהים והייו טעמא דקיט הי תרין דחוץ לזמו
וחוץ למקומו טפי מכל הי דתא ברישא דמועלין
בהן דהי תרי איתקוש אהדדי ומחד קרא פקי
במס' זבחים )דף כח (.מואם האכל יאכל וגו':
ושקבלו פסולין .בעלי מומין וה''ה מי דתי
ברישא להא:
גמ'
ס''ד אמיא הואיל ואמר עולא .לקמן בפרק ולד
חטאת )דף יב (.קדשים שמתו יצאו מידי מעילה
דבר תורה אבל מדרבן אית בהו מעילה כדאיתא
לקמן:
כמאן דחקיון דמו .וליהוו כקדשים שמתו
דיצאו מידי מעילה דלא חזו לא לגבוה ולא
להדיוט דאין פודין את הקדשים להאכילן
לכלבים קמ''ל דלא:
קדשים שמתו וכו' .אבל ראוי הוא לקדשים
קלים כדתן באיזהו מקומן )זבחים דף ה(.
קדשים קלים שחיטתן בכ''מ בעזרה:
למה לי למיתי כל הי .דתי במתיתין דמועלין
בהן ליתי חדא מיייהו ואע''ג דלא עשית
כמצותו מועלין בו וממילא ידעא דה''ה לכל הי:
דקבלה בדרום היא .דהיא עיקר עבודה:
משום דיממא זמן הקרבה הוא .ה''ג אבל שחט
בלילה וזרק ביום ובלילה לאו זמן הקרבה הוא
והאי דשחט בלילה אימא וכו':
ואי תא שחטה בלילה וכו' .אבל שחט ביום וזרק
בלילה וה''ה אם שחט בלילה וזרק בלילה
דזריקה דעיקר עבודה היא הויא בלילה:
אימא כמאן דחקיון דמי קא משמע לן .דמועלין
דלילה לאו מחוסר זמן הוא והאי בעל הש''ס
דייק ממתיתין ולא ס''ל דזו ואצ''ל זו קתי:
חוץ לזמו וחוץ למקומו למאי חזו .כלומר כל הי
דתי במתיתין בדין הוא דמועלין בהן דהאי
דשחטן בדרום ראוי לקדשים קלים כדאמרין
לעיל ושחט בלילה מי או זרק בלילה דין הוא
דמועלין בהן דלילה לאו מחוסר זמן הוא אלא
שחט על מת להקטיר חוץ לזמו או חוץ למקומו
למאי חזיא .הא שחיטה דמועלין בה הא פגול הוי
ולא חזו לא אימורין ]לגבוה[ ולא בשר לכהים
ולא הוו קדשים ראויין כלל ואמאי מועלין בהן:

4

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2ב ,ב
ב,ב

ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ִאי ָעל ּו ַ -מה ּו ׁ ֶש ּי ְֵרד ּו?
ַר ָ ּבה ֲא ַמר:
ִאם ָעל ּו – י ְֵרד ּו.
ַרב יוֹ ֵסף ֲא ַמר:
ִאם ָעל ּו  -לֹא י ְֵרד ּו.
ַ 1א ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה  -לָ א ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י :דְּ ִאם ָעל ּו – י ְֵרד ּו,
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ יַ :א ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ַרב יוֹ ֵסף ְּ -כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ִיתנִין לְ ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ּנ ְָת ָנן לְ ַמ ְעלָ ה,
ַר ָ ּבה ֲא ַמר לָ ְךַ :עד ָּכאן לָ א ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶא ָּלאּ ְ :בנ ָּ
ִיתנִין לְ ַמ ְעלָ ה ׁ ֶש ְּנ ָתנָן לְ ַמ ּ ָטה,
אוֹ ְ ּבנ ָּ
וּלְ עוֹ לָ ם דִּ ׁ ְש ָח ָטן וְ ִק ֵ ּבל דָּ ָמן ַ ּב ָ ּצפוֹ ן.
ֲא ָבל ָהכָ א ֵּ -כיוָ ן דִּ ׁ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם ְּ -כ ַמאן דְּ ַחנ ְִקינוּן דָּ ֵמי.
ְּתנַן:
" ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַרב יוֹ ֵסף – ִנ ָיחא,
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבה ַק ׁ ְשיָא!
ַמאי "מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן"? ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
ְיתא לְ ַר ָ ּב ָנן?
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא ְ -מ ׁ ַש ְּל ִמין חוֹ ֶמ ׁש,
דְּ אוֹ ַרי ָ
דְּ ַר ָ ּבנָן  -לָ א.
ו ִּמי ִא ָּיכא ְמ ִעילָ ה ִמדְּ ַר ָ ּבנָן?
ִאין.
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵּמת ּו  -יָצְ א ּו ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה,
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה.
ַאלְ ָמא:
ְיתא  -לָ א ִאית לְ הוֹ ן.
ִמדְּ אוֹ ַרי ָ
ִ ּב ְד ַר ָ ּבנָן ִ -אית ְ ּבהוֹ ן.
ָהכָ א נ ִַּמיִ ,מדְּ ַר ָ ּבנָן.
ֵ 1אלּ וִּ ,אם ָעל ּו  -ל ֹא יֵ ְרדוַּ :ה ָ ּלן,
וְ ַה ּיוֹ ֵצא,
וְ ַה ָּט ֵמא,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַחט חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ ,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ,
וְ ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ְּפסו ִּלין,
וְ זָ ְרק ּו ֶאת דָּ מוֹ .
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֶ ׁ :ש ִ ּנ ׁ ְש ַחט ַ ּב ַ ּליְ לָ ה,
וְ נִ ׁ ְש ַּפ ְך דָּ ָמ ּה,
וְ יָ ָצא דָּ ָמ ּה חוּץ ַל ְּקלָ ִעים ִ -אם ָע ְל ָתה ֵּת ֵרד.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר :לֹא ֵּת ֵרד,
ׁ ֶש ָהיָ ה ְּפסוּלוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש.
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ְּפסוּלוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ַ -ה ּק ֶֹד ׁש ְמ ַק ְ ּבלוֹ .
לֹא ָהיָ ה ְּפסוּלוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ֵ -אין ַה ּק ֶֹד ׁש ְמ ַק ְ ּבלוֹ .

רש"י
ומשי הואיל ומרצין לפיגולן .כלומר הואיל
והאי שחיטת פיגול חשיבא כולי האי
דלעולם לא מיקבע בפיגול לחייבו כרת עד
שיקרבו כל מתירין שיזרק הדם כדאמרין
במס' זבחים )דף כח (:פגול הוא לא ירצה
ואמרין כהרצאת כשר דכתיב ביה ירצה
לכפר כך הרצאת פסול דפיגול מה הרצאת
כשר לא הורצה עד שיקרבו כל מתיריו לשמו
כך הרצאת פסול לא קבע פסול פיגול
לחייבו כרת עד שיקרבו כל מתיריו לשם
פיגול והייו מרצין שמרצה )לצורך( הזריקה
למקבעיה בפיגול וכיון דהא זריקה חשובה
כל כך דצריכה מרצין לפיגול אכתי לא יצאת
מקדושתה ומועלין בה:
איבעיא להו .הי דתי במתי' דשיה בהן
כגון ששחט בדרום או שקבל דמן בדרום
כו':
אם עלו למזבח מהו שירדו .צריך להורידן
או לא:
אליבא דר' יהודה .דאמר התם בפרק
המזבח מקדש )דף פד (.זאת היא העולה הרי
אלו מיעוטים פרט לששפך דמה ושלה
ושיצאה )ויתין למעלה שתן למטה או
היתין למטה שתן למעלה( שאם עלו ירדו
כולי עלמא לא פליגי דהי מי אם עלו ירדו:
כי פליגי אליבא דר''ש .דפליג עליה דרבי
יהודה ואמר זאת תורת העולה ריבה תורה
אחת לכל העולים שאם עלו לא ירדו:
רב יוסף כר''ש .דכי היכי דאמר ר''ש
היתין למטה שתן למעלה וכו' דהייו
שיוי מקום מתן דמים שאם עלו לא ירדו
ה''ה מי היכא דשי במקום שחיטה ששחטן
בדרום שאם עלו לא ירדו:
רבה אמר לך עד כאן לא קאמר ר''ש .התם
אם עלו לא ירדו:
אלא ביתין למטה וכו' .כלומר דלא אמר
דלא ירדו אלא באותו שיוי מקום דמתן
דמים הואיל ושחיטה וקבלה הוי בצפון:
אבל הכא וכו' .ואם עלו ירדו:
בשלמא לרב יוסף .דאמר אם עלו לא ירדו
הואיל ולא ירדו מקדושתן מש''ה מועלין
בהן:
אלא לרבה .דאמר דאם עלו ירדו דיצאו
מקדושתן קשיא דאמאי מועלין בהן:
מאי מועלין מדרבן .אבל מדאורייתא לית
בהו קדושה ואם עלו ירדו:
מעילה דרבן .משלם קרן ולא חומש משום
דחומש מפי איל אשם מייתי ליה ובדרבן
ליכא קרבן דהוי כמביא חולין לעזרה הילכך
לא מייתי מי חומש אבל במעילה דאורייתא
מייתי קרן וחומש ואשם מעילה:
דבר תורה .מדקאמר דבר תורה אלמא
מדאורייתא לית בהו מעילה אלא מדרבן
ה'' לרבה מאי מועלין מדרבן:
לימא לרבה תיא להא דעולא א''ר יוחן.
דממתיתין מי שמעין לה מי לא אמרין
דקדשי קדשים ששחטן בדרום כמאן
דחקיון דמו והוו כקדשים שמתו וקתי
מועלין בהן ואמרין מאי מועלין מדרבן
דמדאורייתא לית בהו מעילה דקאמרין אם
עלו ירדו דכקדשים שמתו דמו אם כן הייו
דעולא ומאי קמ''ל הא דעולא:
ומשי .אע''ג דתין ליה במתיתין:
אצטריך הא דעולא .דסד''א הכא במתיתין
דקדשי קדשים ששחטן בדרום לא בדילי
אישי מיייהו משום דאע''ג ששיה בהן
מ''מ בכשרות שחטו ולא בדילי מיייהו
אישי להכי מועלין בהן אי לרב יוסף
מדאורייתא אי לרבה מדרבן:
אבל קדשים שמתו .דבלות יהו ומאיסי
ובדילי מיייהו אישי אימא אפילו מדרבן
לית בהו מעילה דהא בדילי מיייהו:
קמ''ל .יצאו מידי מעילה דבר תורה אבל
מדרבן אית בהו מעילה בקדשים שמתו:
ואכתי מאי קמ''ל דעולא אי משום דמתו
מי תיא .דאין מועלין בהן דתן לקמן בפ'
ההה ש''פ מן ההקדש )דף יח:(.

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת מעילה פרק א' – ָ

לֵ ָימא ָּתנֵינָא לְ ָהא דְּ עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָתנֵינָאִ ,איצְ ְט ִר ְיך דְּ עו ָּּלא:
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
ָהכָ א  -לָ א ְ ּב ֵדילִ ין ִמ ְּנהוֹ ן,
ֲא ָבל ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵּמת ּו  -הוֹ ִאיל ו ְּב ֵדילִ ין ִמ ּנְהוֹ ן,
ֵא ָימאֲ :א ִפילּ ּו ְמ ִעילָ ה ִמדְּ ַר ָ ּבנָן – לָ א.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ֵמת ּו  -נ ִַּמי ָּתנֵינָא!
ּ
ּ
ּ
" ַה ֶ ּנ ֱהנֶ ה ִמן ַה ַח ָּטאת ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ַח ָיה  -לֹא ָמ ַעל ַעד ׁ ֶש ִי ְפגוֹ ם.
ו ְּכ ׁ ֶש ִהיא ֵמ ָתה ּ ֵ -כיוָ ן דְּ נֶ ֱהנָ ה ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ָמ ַעל" )מעילה יח!(.
ג,א

ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ^ ֲא ִמינָא:
ַח ּ ָטאת  2הוֹ ִאיל וּלְ כַ ּ ָפ ָרה ָקא ָא ְתיָא  -לָ א ְ ּב ֵדילִ ין ִמי ּנ ַּה.
ֲא ָבל ָק ָד ׁ ִשים  -הוֹ ִאיל וְ לָ או לְ כַ ּ ָפ ָרה ָק ָא ֵתי ּ ְ -ב ִדילֵ י ִמ ְּנהוֹ ן,
וְ לֵ ית ְ ּבה ּו ְמ ִעילָ ה.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ֵּמ ָתה,
ִמי ִאית ַ ּב ּה ְמ ִעילָ ה?!
וְ ָה ְּתנַן:
" ַח ָּטאוֹ ת ַה ֵּמתוֹ ת,
ו ָּמעוֹ ת ַההוֹ ְלכוֹ ת ְליָ ם ַה ֶּמ ַלח  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין"!
ָא ְמ ֵרי:
ַח ּ ָטאוֹ ת ַה ֵּמתוֹ ת ּ ְ -ב ַח ֵ ּי ֶיהן ְ ּב ֵדילִ ין ִמ ּנְהוֹ ן,
ֵיה.
לְ ַא ּפו ֵּקי ֵהיכָ א דְּ ֵמ ַח ּיִים דְּ לָ א ְ ּב ֵדילִ ין ִמי ּנ ּ
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב יוֹ ֵסף לְ ַר ָ ּבה:
ֲח ָדא ִמגּוֹ ֲח ָדא,
וַ ֲח ָדא ִמגּוֹ ֲח ָדא:
יעה,
"וְ כו ָ ּּלן ֵ -אין ְמ ַט ְּמ ִאים ְ ּב ָג ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
שה ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת" )זבחים סו.(:
שה ְל ַמ ָּטה ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
חוּץ ֵמ ַח ַּטאת ָהעוֹ ףֶ ׁ ,ש ָע ָ ׂ
יעה.
וְ ָק ָּתנֵי ִע ָּילוֵ ּיהּ ָ " :כל ׁ ֶש ָהיָ ה ּ ְפסוּלוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ָג ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
יעה" )זב' סח.(:-.
וְ ָכל ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ּ ְפסוּלוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ְ -מ ַט ֵּמא ְ ּב ָג ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
וְ ָק ָּתנֵיּ ָ " :כל ׁ ֶש ָהיָ ה ּ ְפסוּלוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ִ -אם ָעל ּו לֹא יֵ ְרד ּו" )זבחים פד.(.
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ָ ּבה!
ְּתיו ְּב ָּתא.

ג,ב

וְ ָהא דִּ ְפלִ יגֵ י ַ ּב ּה ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִיס ּה לִ ְפנִים ְ ^ -קלָ טו ָּה ְמ ִחיצּוֹ ת לְ כָ ל דָּ ָבר.
עוֹ לַ ת ָ ּב ַמת יָ ִחיד ׁ ֶש ִהכְ נ ָ
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִיס ּה ׁ ֶש ִּנ ְפ ְסלָ ה,
עוֹ לַ ת ָ ּב ַמת יָ ִחיד ׁ ֶש ִהכְ נ ָ
ָעל ּו ַ -מה ּו ׁ ֶש ּי ְֵרד ּו?
ְ
ִמדְּ ָק ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה לַ ֲח ָדא ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ִא ָידך ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיהִ :אי ְּכ ַר ָ ּבה,
ִאי ִּכ ְד ַרב יוֹ ֵסף.
ֲח ָדא ִמגּוֹ ֲח ָדא ָק ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה.
 2בעלת מום

5

רש"י
ההה מן החטאת .בעלת מום:
כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום .עד
שיחסר ממו דכיון דקדושת דמים היא לא
מעל עד שיחסר מדמיה כגון שתלש מן
הצמר או שחרש בה והכחישה דכיון דבעלת
מום היא קיימא לדמיה וקי''ל כל העומד
לדמים אין מועלין בו עד שיחסר מדמיו אבל
כל שאיו עומד לדמים כגון כוס של זהב של
הקדש כיון )שהה ממו( שהה בו אע''פ
שלא חיסרו מעל וכשהיא מתה דלאו לדמי
קיימא דאין פודין את הקדשים להאכילן
לכלבים כיון שהה בשוה פרוטה מעל אף
על פי שלא חיסרו והאי מעל מדרבן הוא
דלאחר שמתה ד''ה אין בה מעילה
מדאורייתא אלא מאי מעל מדרבן והכא
הוא בחטאת מתה דמעל דחמורה קדושתה
דלכפרה אתיא אבל בשאר קדשים כגון
עולה ואשם ושלמי צבור משום דלאו
לכפרה אתו כיון שמתו לית בהו מעילה
אפילו מדרבן וקשה לעולא אמר לך עולא
ה''ה דבכל קדשי קדשים ס''ל לתא מי
דמעל ומ''ש דקט בחטאת טפי משאר
קדשי קדשים דסד''א הואיל ולכפרה אתיא
דכשהיא חיה קיימא לחטאת:
ובדילין מיה .והשתא מי כשהיא מתה
בדילי מיה ולא אצטריך למגזר בה מעילה:
קמ''ל .תא דמעל וכ''ש בהך דלאו לכפרה
אתו ואית בהו מעילה הואיל ומחיים לא
בדילי מיייהו אישי כולי האי:
חטאות המתות .כגון חמשה חטאות
המתות:
ומעות ההולכות לים המלח .הך שמצאו
לאחר כפרה:
לא הין מהן .מדרבן דאיסורא איכא:
ולא מועלין .אפילו מדרבן דהא ליכא
למימר לא מועלין מדאורייתא אבל מועלין
מדרבן דלא מיתריץ למימר הכי דכיון
דתא ליה ברישא לא הין מדרבן דליכא
אלא איסורא בעלמא היכי מיתריץ למימר
אבל מועלין אלא הכי מיתריץ למימר לא
הין מדרבן ולא מועלין מי מדרבן
דאיסורא בעלמא איכא ולא מעילה וקשה
לעולא:
אמרי חטאות המתות .כיון דלא קיימי
להקרבה אלא למיתה בדילי מיייהו אישי
אפילו מחיים וכ''ש לאחר מיתה דמאיסי
ולא אתי לאיתהויי מיייהו הילכך לא
איצטריך למיגזר בהו מעילה לאפוקי שאר
חטאות דלהקרבה קיימי דלא בדילי
מיייהו מחיים איצטריך למגזר בהו מעילה
לאחר מיתה:
איתיביה רב יוסף לרבה חדא מגו חדא
וחדא מגו חדא .כלומר שלא מצא לו קושיא
ממשה אחת עד שדקדק ג' משיות זו מזו
וזו מזו והעמיד השלישית בשוי מקום
שחיטה וקתי בה אם עלו לא ירדו ואלו
המשיות במסכת זבחים תרי מיייהו הוו
בפ' חטאת העוף )דף סו :ודף סח(:
והשלישית בפרק הסמוך לו והכי קתי התם
חטאת העוף שעשאה כמעשה עולת העוף
ועולת העוף שעשאה כמעשה חטאת העוף
וכו' ואוקמין התם בגמ' דכל הי דתי התם
הייו ששיה במקום מליקה ושיוי הזאה
וקתי התם וכולן אע''ג ששיה בהן לא
חשיבי כבלה אלא דין כמליקה ואין
מטמאין בגדים אבית הבליעה ומועלין בהן
דלא יצאו מקדושתן חוץ מחטאת העוף
שעשאה למטה מחוט הסיקרא כמעשה
חטאת העוף לשם חטאת דהייו כמצוותה
דמצוותה הוי למטה מחוט הסיקרא דאין
מועלין בה שהרי יש לה עכשיו שעת היתר
לכהים ואע''ג דתא בההיא משה עצמה
עולת העוף שעשאה למעלה דהייו
כמצוותה לא תי דאין מועלין בה משום
דעולה כליל ואע''פ שעשית כמצוותה אין
בה היתר לכהים הילכך מועלין בה:
וקתי .בההיא משה עצמה כל שהיה פסולו
בקדש כגון הי דשיה במליקה והזאה איו
מטמא בגדים אבית הבליעה והייו חדא
מגו חדא כלומר דהכי דייקין דכי היכי
דההיא דקתי וכולן אין מטמאין בגדים
מיירי בשיוי מקום מליקה כדמוקמין
התם אף הא מי דתי כל שהיה פסולו
בקדש איו מטמא בגדים מיירי בשיוי
מקום מליקה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ַעד ָּכאן לָ א ָק ָא ַמר ַר ָ ּבה ָה ָתםִ " :אם ָעל ּו – י ְֵרד ּו" ֶ 3א ָּלא דִּ ְמ ִחי ָ ּצה ְּכ ִת ְיקנָ ּה – ּ ָפ ְסלָ ה,
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנָ ּה  -לָ א ּ ָפ ְסלָ ה.
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֲא ִפילּ ּו לְ ַרב יוֹ ֵסף ,דְּ ָא ַמרִ " :אם ָעלְ ָתה  -לֹא ֵּת ֵרד" ְ -מ ִחי ָ ּצה ְּכ ִת ְיק ָנ ּה – ָקלְ ָטה,
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנָ ּה  -לָ א ָקלְ ָטה?
ֵּתיק ּו.

וכל שלא היה פסולו בקדש .כגון שעבר
זמו או שיבש גפה או קטעה רגלה
דהייו פסול דשלא בקדש אלא שאירע
לה קודם שהוקדשה ומלקה מטמא
בגדים אבית הבליעה:
וקתי .בפרק הסמוך לו כל שהיה פסולו
בקדש אם עלו לא ירדו והייו אידך וחדא
מגו חדא דכי היכי דהאי כל שהיה פסולו
בקדש איו מטמא בגדים אבית הבליעה
מיירי בשיוי מקום מליקה דהייו
תחילת עבודה אף האי דקתי מי כל
שהיה פסולו בקדש אם עלו לא ירדו
בשוי מקום מליקה מיירי וקתי אם עלו
לא ירדו וכי היכי דבשוי מקום מליקה
לחוד דהיא התחלת עבודה קתי אם עלו
לא ירדו הוא הדין במתיתין בשוי מקום
שחיטה לחוד דהייו התחלת עבודה אם
עלו לא ירדו והייו תיובתא דרבה
תיובתא:
והא דפליגי )עלה( רבה ורב יוסף .בשוי
מקום שחיטה לית ליה לרבי אלעזר
דאמר רבי אלעזר עולת במת יחיד
שהכיסה לפים דהכי תין תמן במס'
זבחים בפ' בתרא )דף קיב (:מה בין במת
יחיד לבמת צבור דהייו מזבח במת יחיד
איה טעוה צפון ולא תופה ולא הגשה
ולא ריח יחוח ואיו פסל ביוצא כו' אם
הקדיש בהמה להקריבה עולה בבמת
יחיד בשעת היתר הבמות ומלך והכיסה
לפים לעזרה להקריבה במזבח:
קלטוה מחיצות .של עזרה לכל דבר דהוי
כמי שהוקדשה מתחלה להקריבה למזבח
דטעוה צפון וכל דברים הטעוים בקדשי
מזבח ופסלת ביוצא ובדרום ובשאר
פסולין ההוגין בקדשי מזבח:
שפסלה .ששחטה לההיא עולת במת
יחיד לאחר שהכיסה לעזרה בדרום
והעלה אותה הכהן לגבי המזבח בשוגג או
במזיד מהו שתרד מאי לאו מדקמיבעיא
ליה בהא דתחלתה לאו למזבח מכלל
דאידך בעולת פים סבירא ליה אי כרבה
אי כרב יוסף :לא לעולם לא פשיטא ליה
אי כרבה אי כרב יוסף אלא חדא מגו חדא
עולת במת יחיד מגו עולת פים מבעיא
ליה והכי קמיבעיא ליה עד כאן לא קאמר
רבה בעולת פים ששיה בשחיטתה או
שיצאתה אם עלתה תרד אלא משום
דמחיצה כתקוה פסלה כלומר היכא
דמעיקרא כי אקדשה לשם קדושת פים
אקדשה להקריבה בעצמה דהייו מחיצה
כתיקה התם כי שיה בה משום הכי
פסלה אבל עולת במת יחיד הואיל
והוקדשה תחילה שלא כתיקה
להקריבה בחוץ כי הכיסה לאחר מכן
בפים ושחטה בדרום או יצאת לא פסלה
ואם עלתה לא תרד דהא דאמרין
דפסלת בדרום או ביוצא הייו כשכסה
תחילה למחיצת עזרה דהייו כתיקה:
עד כאן המשך מעמוד הקודם

או דילמא אפילו לרב יוסף דאמר .בעולת
פים אי שיה בה אם עלתה לא תרד הייו
טעמא דכיון שהקדישה להקריבה
במחיצת העזרה דהייו כתיקוה קלט לה
מזבח דאם עלתה לא תרד :אבל עולת
במת יחיד שהוקדשה תחלה שלא
כתיקה ואח''כ הכיסה בפים דהייו
מחיצה שלא כתיקה ויצאת או שחטה
בדרום אם עלתה תרד דלא קלט מזבח
ולא אתאי תחילה למחיצת עזרה
כתיקה:
תיקו .ומדקמבעיא ליה אליבא דתרוייהו
ש''מ דבשיוי מקום שחיטה דעולת פים
מי לא פשיטא ליה אי כרבה אי כרב
יוסף:

 3שיטה מקובצת

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת מעילה פרק א' – ָ
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 .3ג ,ב
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
זְ ִר ַיקת ּ ִפי ּגוּל ֵ -אינוֹ מוֹ צִ יא ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים,
וְ ֵאינוֹ ֵמ ִביא לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים.
י ֵָתיב ַא ָ ּביֵי וְ ָק ָא ַמר לַ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ְע ָּתא.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ָ ּביֵי:
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּתוֹ ָדה ִל ְפנִ ים,
וְ ַל ְח ָמ ּה חוּץ ַלחוֹ ָמה  -לֹא ִקדֵּ ׁש ֶאת ַה ֶ ּל ֶחם.
יה ַ ּב ַּת ּנוּר,
ׁ ְש ָח ָט ּהַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא ָק ְרמ ּו ּ ָפנֶ ָ
וַ ֲא ִפילּ ּו ָק ְרמ ּו כּ ו ָ ּּלן חוּץ ֵמ ַא ַחת ֵמ ֶהן –
לֹא ָק ַד ׁש ַה ֶ ּל ֶחם.
ׁ ְש ָח ָט ּה חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנ ּה,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה ָ -ק ַדש ַה ֶ ּל ֶחם".
ְיתי לַ ּה לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה!
ַאלְ ָמאִ ּ :פי ּגוּל ַמי ֵ
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
ִּכי ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא,
ֲא ַמר לֵ ּיהּ ִ :בזְ ִר ָיקה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ִשי לְ ָר ָבא:
וְ ָהא ָא ַמר עו ָּּלא:
קוֹ ֶמץ ּ ִפי ּגוּל ׁ ֶש ֶה ֱעלוֹ לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח ָ ּ -פ ַקע ּ ִפי ּגוּלוֹ ִמ ֶּמ ּנ ּו,
ו ְּק ִמיצָ ה ַ -היְינ ּו ׁ ְש ִח ָיטה!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְיתי לִ ֵידי ּ ִפי ּגוּל.
י
מ
ִא ּיסו ָּרא דְּ ַ ֵ
ד,א

וְ ָהא ָק ָּתנֵי:
" ִאם ֲא ֵח ִרים ֵמ ִביא לִ ֵידי ּ ִפי ּגוּל" הוּא ַעצְ מוֹ לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ְיתי לִ ֵידי ּ ִפי ּגוּל.
ָהא נ ִַּמיִ ,א ּיסו ָּרא דְּ ַמי ֵ
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ָה ָא ַמר ִאילְ ָפאַ :מ ְחלוֹ ֶקת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֲעבוֹ דוֹ ת,
אשוֹ ן חוּץ לִ זְ ַמנּוֹ ,
ְּכגוֹ ן דְּ ָא ַמרֲ " :ה ֵרינִי ׁשוֹ ֵחט ִס ָימן ִר ׁ
וְ ִס ָימן ׁ ֵשנִי חוּץ לִ ְמקוֹ מוֹ .
ֲא ָבל ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ַא ַחת  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ֵעירו ֵּבי ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ֲהוַ אי!
ָהכִ י נ ִַּמי,
לְ כִ י זָ ֵריק ִּתיגְ לֵ י ִמ ְּיל ָתא ִאי ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ַא ַחת ִאי ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֲעבוֹ דוֹ ת.
ִאי ָהכִ י,
ַ ּג ֵ ּבי ּתוֹ ָדה נ ִַּמי ַעד דְּ זָ ֵריק!
ַמאי " ָק ַד ׁש"?
לִ ּ ָיפ ֵסל ,דְּ ָב ֵעי ְׂש ֵר ָיפה.
לֵ ָימא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה:
" ַה ּ ִפ ּיגוּל ְ -לעוֹ ָלם מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ".
ּ
לָ או ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִאיזְ ִריק דָּ ם ,ו ְּמ ַסיַיע לֵ ּיה?
לָ א! דְּ לָ א זָ ַרק ַהדָּ ם.
ִאי דְּ לָ א זָ ַרק ַהדָּ ם ַ -מאי לְ ֵמ ְימ ָרא?

רש"י
א''ר גידל אמר רב זריקת פיגול .שחישב )בזריקה( לפגל הזבח ופגל מי בזריקה
והשתא הוקבעה לפיגול שיש בו כרת איו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים
כלומר דזריקת פיגול איה חשובה כל כך שתוציא בשר קדשי קדשים מידי מעילה
כזריקה כשרה דקיימא לן דמאחר שזרק הדם כראוי יש בבשר היתר לכהים ואין
מועלין בו אבל הכא כיון דפיגל בזריקה לא יצא הבשר מידי מעילה דהא לא חזי
לכהים:
ואותה זריקה איה מביאה לידי מעילה .האימורין של קדשים קלים כזריקה
כשרה כדתן בסיפא דמתיתין בקדשים קלים לאחר זריקת דמן מועלין באימורין
ואין מועלין בבשר דלא חשיבא זריקה כלל לעין מעילה:
וקאמר להא שמעתא .דרב גידל:
ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם .דכתיב על זבח התודה חלות )ויקרא ז( ובעין
על בסמוך:
ואפילו קרמו כולן חוץ מאחת מהן לא קדש הלחם .דבעין בשעת זביחה שיהא כל
הלחם ראוי:
שחטה חוץ לזמה .דחישב עליה בשעת שחיטה לאוכלה חוץ לזמה או חוץ
למקומה ]וקס''ד[ אע''פ שזרק ]במחשבת פיגול[ קדש הלחם להכי דמועלין בו
אלמא דפיגול מייתי לידי מעילה בקדשים קלים וקשיא לרב גידל דאמר איה
מביאה לידי מעילה בקדשים קלים:
כי אתא אביי לקמיה דר' אבא .אמר ליה הא דרב פפא לא קשיא לרב גידל:
א''ל בזריקה .טעמא דקדש הלחם כשפגל בשחיטה משום דשתק בזריקה דלא פגל
בזריקה הילכך לא הוי פיגול גמור בשחיטה לחודה להכי קדש הלחם ומועלין בו
אבל הא דאמר רב גידל דאיו מביא לידי מעילה הייו דפיגל בזריקה ממש דהוי
פיגול גמור:
אמר ליה רב אשי לרבא והא אמר עולא .במס' זבחים בפרק בית שמאי )דף מג(.
קומץ פיגול שחישב עליו לפגל בשעת קמיצה והעלהו לגבי המזבח כיון שמשלה בו
האור פקע פגולו ממו שאם פקע מיד וירד מעל גבי המזבח יעלה והוא הדין מי
לאיברי פיגול שהעלן לגבי המזבח כיון שמשלה בהן האור פקע פיגולן מהן והאי
דקט קומץ פיגול משום דאי תא באיברי פיגול לחוד לא הוה אתי קומץ מייה
דס''ד אמיא ה''מ אבר דמיחבר להכי כיון שמשלה בו האור במקצת והוי כמו
שמשלה בכולו ופקע פיגולו ממו אבל קומץ דמיפרת אימא לא קמ''ל ולהכי קט
קומץ דאע''ג דמיפרת פקע פיגולו ממו וכל שכן גבי אבר פיגול דכיון דמיחבר כי
משלה האור במקצתו הוי כשרף כולו ופקע פיגולו מכל מקום קתי קומץ פיגול
דפגל בקמיצה ופיגול דקמיצה הוי כמו פיגול דשחיטה דהיכי דקבע פיגול בקמיצה
לחודה הכי מי מיקבע פיגול בשחיטה לחודה אלמא דבשחיטה לחודה הוי פיגול
גמור וקתי קדש הלחם שמביאו לידי מעילה אלמא דפיגול מייתי קדשים לידי
מעילה וקשיא לרב גידל:
א''ל .מהכא לא תיקשי ליה דמאי דקאמר קומץ פיגול לא אמר דבקמיצה לחודה
הוי פיגול אלא מאי קומץ פיגול איסורא דמתייא לידי פיגול שהתחיל לפגל
בקמיצה דהייו תחילת פיגול אבל לא הוי פיגול גמור עד דפגל מי בהקטרה וה''ה
לשחיטה הויא תחילת איסור פיגול ולא הוי פיגול גמור שלא פגל אלא בשחיטה
לחודה והאי דא''ר גידל איו מביא לידי מעילה הייו למי שפיגל בזריקה קאמר:
והא .עלה דההיא דקומץ פיגול קתי אם אחרים מביא לידי פיגול כלומר השיריים
במחשבה דקמיצה לחודה הוא עצמו הקומץ לא כ''ש ואמרין התם במסכת זבחים
מאי קאמר ה''ק אם )איו( חשוב בהאי פגול דפגל בקומץ לחוד כפגול גמור דכיון
דהעלהו למזבח דפקע פגולו ממו כשאר פיגולים היאך מביא אחרים השיריים
לידי מעילה אלא ודאי פקע פגולו ממו ומביא השיריים לידי מעילה אלמא
דמחשבה דקומץ לחוד הוי פיגול גמור וה''ה במחשבה דשחיטה לחודה וקתי
דקדש הלחם דמביא לידי מעילה וקשיא לרב גידל :אמר רב גידל הא מי דקתי
אם אחרים מביא לידי פיגול ה''ק איסורא דמייתא כו' .דלא אמר דבקמיצה לחוד
הוי פגול אלא ה'' דפגל בקמיצה ופגל מי בהקטרה כדאמרין לעיל:
האמר אילפא .בפרק כל הזבחים )דף כט:(:
מחלוקת וכו' .דקאמר רבי יהודה במתי' אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת
המקום פיגול וחייבין עליו כרת ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן
)פיגול( ]פסול[ ואין חייבין עליו כרת דעיקר פיגול דחייבין עליו כרת הוי במחשבת
אכילה חוץ לזמו וחכ''א זה וזה ]פסול[ ואין חייבין עליו כרת ואמר אילפא
מחלוקת וכו' דר' יהודה סבר אם מחשבת הזמן וכו' ורבן סברי להכי אין בו כרת
דעירוב מחשבות הוי חוץ לזמו וחוץ למקומו בזבח אחד ולהכי אפילו בשתי
עבודות פסול ואין בו כרת הואיל ולא הויא כולה במחשבת חוץ לזמו ולהכי קרי
לשי סימין ב' עבודות משום דקסבר ישה לשחיטה מתחלה ועד סוף וכי שחט
סימן אחד עבד פלגא דשחיטה:
אבל בעבודה אחת .כגון בסימן אחד שחישב בחציו חוץ לזמו וחציו חוץ למקומו:
דברי הכל עירוב מחשבות הוי .ואין  .בו כרת אבל פסול הוי ומ''מ אשכחן לר'
יהודה דאם מחשבת הזמן קדמה בשחיטה לחודה הוי פיגול וא''כ לרבן אם לא
חישב בה אלא חוץ לזמו לחודה בשחיטה הוי פיגול וחייבין עליו כרת אלמא
דבמחשבת שחיטה לחודה פיגול הוי וקתי קדש הלחם דפיגול מייתי קדשים
קלים לידי מעילה וקשיא לרב גידל :אמר לך רב גידל ה'' לא אמר דבמחשבת
שחיטה לחודה פיגול אלא לכי זריק תיגלי מילתא אי בעבודה אחת עירב
המחשבות אי בשתי עבודות דאי חשיב בשתי עבודות לכי זרק הדם במחשבת
פיגול הוי פיגול לרבי יהודה כדאית ליה ולרבן כדאית להו ואי בעבודה אחת דברי
הכל לא הוי פיגול אבל מ''מ לעולם לא מיקבע בפיגול עד דזריק והתם ה''ט דקדש
הלחם דשתק בזריקה דלא פיגל אלא בשחיטה לחודה אבל אם פיגל בזריקה מי
לא מייתי קדשים קלים לידי מעילה כדרב גידל:
אי הכי .תיקשי ליה מי דקאמר דעד דזריק לא הוי פיגול דלטעמיה גבי תודה מי
לא הוי פיגול עד דזריק אם כן קשיא ליה הא מאי קדש הלחם דקאמר לאו
לחיוביה במעילה אע''ג דהשתא הוי פיגול גמור דפגל בזריקה אלמא זריקת פיגול
מביאה לידי מעילה בקדשים קלים:
לא מאי קדש הלחם ליפסל .קדש דבעי שריפה דלא הוו כחולין אבל לא למעילה
וכדרב גידל:
לימא מסייעא ליה .לרב גידל:
הפיגול לעולם מועלין בו לאו אע''ג דאיזריק דם .לשם פיגול והייו כרב גידל
דאמר איו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים:
לא .כי קתי לעולם מועלין בו דלא זריק קא מיירי ולא מסייע ליה:
אי דלא זרק .לשם פגול פשיטא דמועלין בו :אלא לעולם בדזרק קא מיירי ואפילו
הכי לא מסייע ליה דכי תיא דלעולם מועלין בו אפילו לאחר זריקה בעולה הואיל
ולגבוה היא דאין בה היתר לכהים ולא מיירי בחטאת ואשם :לעולם בחטאת
ואשם מיירי דאי בעולה פשיטא מאי למימרא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם דְּ זָ ֵריק,
וְ כִ י ַּת ְניָא ַה ִהיאּ ְ :בעוֹ לָ ה.
ִאי ְ ּבעוֹ לָ ה ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא דְּ גָ בוֹ ַּה ִהיא כּ ו ַּּל ּה!

ד,ב

וְ עוֹ ד דְּ ָק ָּתנֵי ֵס ָיפאָ " :לן דָּ ָמ ּה ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָחזַ ר וּזְ ָרקוֹ  -מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ",
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאּ ְ :ב ַח ּ ָטאת – ׁ ַש ּ ִפיר.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתּ ְ :בעוֹ לָ ה  -צְ ִריכָ א לְ ֵמ ַימר?!
ֵס ָיפא וַ דַּ אי ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה,
ישא – ַמאי?
ֵר ׁ ָ
הוֹ ִאיל ו ְּמ ַס ּיַיע לֵ ּיה ֵס ָיפא,
ישא.
ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה נ ִַּמי ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא 4וַ דַּ אי ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה?!
ַמאי ׁ ְשנָא?
ֲהלָ נָ ה :דְּ ָק ָע ֵביד ְ ּבי ַָד ִים  -לָ א ְמ ַה ּנֵי זְ ִר ָיקה לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
ַמ ֲח ׁ ָש ָבה :דְּ לָ א ָקא ָע ֵביד ְ ּבי ַָדיִם ְ -מ ַה ּנֵי לֵ ּיה זְ ִר ָיקה לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
לֵ ָימא ָהא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה:
" ַה ּ ִפ ּיגוּל ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ",
לָ או ַאף ַעל ַ ּגב דִּ זְ ַרק ,ו ְּמ ַס ּיַיע לֵ ּיה.
לָ א ,דְּ לָ א זְ ַרק.
ֲא ָבל זְ ַרק – ַמאי?
ָהכִ י נ ִַּמי דְּ ֵאין מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ?!
ַא ַּמאי ָק ָּתנֵי ֵס ָיפאּ ְ " :ב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ "?
ישא וְ לִ ְיתנֵי :לִ ְפנֵי זְ ִר ָיקה  -מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ,
לִ ְיפלוֹ ג ְ ּב ֵר ׁ ָ
לְ ַא ַחר זְ ִר ָיקה ֵ -אין מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ !
ַההוּא  -וַ דַּ אי ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה
ישא?
לֵ ָימא הוֹ ִאיל ו ְּמ ַס ּיַיע לֵ ּיה ֵס ָיפאְ ,מ ַס ּיַיע לֵ ּיה נ ִַּמי ֵר ׁ ָ
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים ְ ּ -פ ִס ָיקא לֵ ּיה,
ָהכָ א  -לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.

 4גירסת וילא) :לָ או(

ועוד .מסיפא מי דיקא דקתי לן דמה
והוא הדין לפיגול אע''פ שחזר וזרקו
מועלין בו דאין מוציא מידי מעילה:
אי אמרת בשלמא בחטאת .להכי
דייקין דה''ה לפיגול שאם פיגל בו
אע''פ שחזר וזרקו מועלין בו:
אלא אי אמרת בעולה צריכא למימר.
דמועלין בה הא כולה לגבוה הוא אלא
ש''מ בחטאת מיירי וה''ה לרישא:
סיפא ודאי מסייע ליה לן דמה כו'.
דמיירי לאחר זריקה בהדיא ודייקין
ה''ה דפיגול דזריקה איו מוציא מידי
מעילה:
ימא הואיל ומסייע ליה סיפא מסייע
ליה רישא .דימא מי בחטאת מיירי
וקאמר לעולם מועלין בו דמשמע אע''ג
דזרק :וקא פריך ומסיפא מי מי
פשיטא ליה דמסייע ליה דילמא לעולם
אימא לך דלא מסייע ליה דאמרין דלא
דמי לן דמה למחשבת פיגול :ומהדר
ליה אמאי לא דמי ומאי שא כלומר מה
הפרש יש בין פסול לן לפסול פיגול:
וא''ל ודאי לא דמו דאימא לך הלה
דקעביד איסורא בידים .שהיה לו
לזורקו והליו דהייו דקעביד ליה פסול
בידים דלגבי מחשבה דפיגול חשיב
לליה מעשה בידים הילכך קסין ליה
דלא תיהי ליה זריקה לאפוקיה מידי
מעילה אלא מועלין מי לאחר זריקה:
אבל מחשבת פיגול לא עביד מעשה
בידים .אלא פסול מחשבה אימא לך
דלא קסין ליה ומהי ליה זריקה
לאפוקיה מידי מעילה ודלא כרב גידל
ורישא בעולה קמיירי כדאוקימא
ברישא:
ה'' דאין מועלין בו .דזריקת פיגול
)איה( מוציאה מידי מעילה והייו כרב
גידל:
אמאי קתי סיפא דההיא הפיגול
בקדשים קלים אין מועלין בו .כלומר
אפילו לאחר זריקה דלאו קדשי ה'
יהו :ליפלוג ברישא בדידיה וליתי
לפי זריקה מועלין בו לאחר זריקה אין
מועלין בו .אלא מדלא פליג הכי ברישא
אלא בסיפא לימא בדאע''ג דזריק מיירי
רישא דמועלין בו וסיפא מסייעא לרב
גידל:
ההוא ודאי .סיפא דקתי בקדשים
קלים אין מועלין:
מסייעא לרב גידל .דאיהו מי הכי
קאמר ואיו מביא לידי מעילה בקדשים
קלים:
לימא הואיל ומסייעא ליה סיפא.
כדאמרן דודאי מסייעא ליה ימא מי
רישא דבאע''ג דזרק מיירי:
א''ל רישא ודאי לא תסייע ליה .דרישא
מיירי בדלא זרק כדאמרן והא דדייקת
אבל זרק מאי ה'' דאין מועלין אמאי
קתי סיפא כו' ליפלוג ברישא אין ה''
דמצי לפלוגי ברישא אלא משום הכי
תא סיפא בקדשים קלים אין מועלין בו
הואיל ופסיקא ליה למלתא דבין לפי
זריקה ובין לאחר זריקה אין מועלין בו
באימורין הואיל וזריקת פיגול היא
מש''ה חביבא ליה טפי מההיא הפלגה
דרישא דלא פסיקא ליה מילתא הואיל
דלפי זריקה מועלין בו ולאחר זריקה
אין מועלין בו כדדייק ברישא הילכך לא
תי לה ולעולם לא מסייע ליה לרב
גידל:

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת מעילה פרק א' – ָ
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 .4ד ,ב
" ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻש ַע:
יתר ַלכּ ֲֹהנִ ים ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה.
ָ ּכל ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּ
יתר ַלכּ ֲֹהנִ ים"?
ֵאיזוֹ ִהיא " ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּ
ׁ ֶש ָ ּלנָ ה,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמ ָאה,
וְ ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה.
יתר ַלכּ ֲֹהנִ ים?
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּ
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנה,
חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה.
יבל ּו ּ ְפסו ִּלין וְ זָ ְרק ּו ֶאת דָּ ָמה".
וְ ׁ ֶש ִ ּק ְ ּ

ה,א

ֲא ַמר לֵ ּיה ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא לְ ַבר ּ ַפ ָדה :5
ֶ ּבן ֲאחוֹ ִתיְ ,ר ֵאה ָמה ַא ָּתה ׁשוֹ ֲאלֵ נִי לְ ָמ ָחר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש:
ֶה ֵּיתר ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ָשנִינ ּו?
אוֹ ֶ :ה ֵּיתר זְ ִר ָיקה ׁ ָשנִינ ּו?
אוֹ ֶ :ה ֵּיתר ֲאכִ ילָ ה ׁ ָשנִינ ּו?
ִחז ְִק ּיָה ָא ַמר:
ֶה ֵּיתר ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ָשנִינ ּו.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֶה ֵּיתר ֲאכִ ילָ ה ׁ ָשנִינ ּו.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְיקא ַמ ְת ִנ ִיתין,
לָ א דָּ י ָ
דְּ לָ א ְּכ ִחזְ ִק ּיָה,
ו ְּדלָ א ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ְּתנַןֶ ׁ " :ש ָ ּלנָ ה וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ֵמאת וְ ׁ ֶש ָ ּי ָצאת",
לָ או דְּ לָ ן דָּ ם ,וְ ָק ָּתנֵיֵ " :אין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ",
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהֶ :ה ֵּיתר זְ ִר ָיקה ׁ ָשנִינ ּו!
לָ א ,דְּ לָ ן ָ ּב ָׂשר ֲא ָבל דָּ ם ִאיזְ דְּ ִריק,
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ָּתנֵיֵ " :אין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ",
ְּתנַן:
"וְ ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה ָל ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר ַלכּ ֲֹהנִ ים?
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה :חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנה,
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה,
וְ ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ּ ְפסו ִּלין וְ זָ ְרק ּו ֶאת דָּ ָמ ּה".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דִּ זְ ָרקוּה ּו ּ ְפסוּלִ ין וְ ִק ְ ּבלוּה ּו ּ ְפסוּלִ ין
לָ ָּמה לִ י ַעד דְּ ִא ָּיכא ַּת ְר ֵּתי?
ֶא ָּלא לָ או  6דְּ ִק ְ ּבלוּה ּו ּ ְפסוּלִ ין,
אוֹ זְ ָרקוּה ּו ּ ְפסוּלִ ין ,וְ ָק ָּתנֵי" :מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהֶ :ה ֵּיתר ֲאכִ ילָ ה ׁ ָשנִינ ּו.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךִ :א ָּיכא לְ ַפלּ וּגֵ י ָהכִ י,
ָהא דִּ ְתנַן ָה ָתםַ " :ח ָּטאת ּ ְפסו ָּלה ֵאין דָּ ָמ ּה ָטעוּן ִ ּכיבּ וּס,
ֵ ּבין ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָל ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר וְ נִ ְפ ְס ָלה,
ו ֵּבין ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה ָל ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר וְ נִ ְפ ְס ָלה.
ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָל ּה " ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר וְ נִ ְפ ְס ָלה"?
 5שיטה מקובצת ,מסורת הש"ס
 6רבו כאן הגירסאות

רש"י
ראה מה אתה שואלי .שאל לו
הא דקתי במתי' שעת היתר
שחיטה שיו דכיון ששחטה
כתקה בלא פסול הייו שעת
היתר ואע''ג דשוב פסלה יצאת
מידי מעילה:
או היתר זריקה שיו .דאע''פ
ששחט כראוי בעין דתהוי קבלה
מי בלא פסול וכיון דקיבל
כראוי הותר לזריקה דאע''ג
דעדיין לא זרק דמו הוי כאילו
זרק בהיתר דכל העומד ליזרק
כזרוק דמי דכיון דתקבל בכוס
כראוי וראה לזריקה שוב אין בו
מעילה:
או היתר אכילה שיו .דאע''ג
דשחט ותקבל כראוי לעולם לא
יצא מידי מעילה עד שזרק הדם
דיש בו שעת היתר אכילה
לכהים ואם אירע בו שום פסול
אפילו הכי אין מועלין והשיבו בר
קפרא דחזקיה ורבי יוחן פליגי
בהא מילתא:
מאי לאו דלן הדם .שתקבל
בכוס כראוי ואח''כ לן קודם
זריקה וקתי אין מועלין בהן
משום דכל העומד ליזרק כזרוק
דמי וש''מ היתר זריקה שיו:
לא דלן בשר .חוץ לזמו:
אבל דם איזדריק .ולהכי אין
מועלין בו דיש בה היתר אכילה
לכהים כר' יוחן:
ל''ל עד דאיכא תרתי .בפסולין
קבלה וזריקה בקבלו פסולין
לחוד סגי דהא פסל בו:
אלא לאו דקבלוהו פסולין ואף
על גב דזרקוהו כשרים מועלין
בו .הואיל ותקבל בפסול דלא
היה בו היתר זריקה דלא הויא
קבלתו כראוי וטעמא דקבלוהו
פסולין וזרקוהו כשרים אבל
קבלוהו כשרים אע''ג דזרקוהו
פסולין אין מועלין בו דמשעה
שקבלוהו כשרים הותר לזריקה
ומש''ה אין מועלין בו וש''מ
היתר זריקה שיו:
מתקיף לה רב יוסף .לעולם
אימא לך דאפילו קיבלוהו
כשרים וזרקוהו פסולין מי
מועלין בו דהיתר אכילה שיו
דאי ס''ד דאיכא לפלוגי הכי
פסולין
דקבלוהו
כדאמר
וזרקוהו כשרים אבל קבלוהו
כשרים אף על גב דזרקוהו
פסולין אין מועלין בו דדוקא
קתי אלא הא דתן בזבחים
חטאת פסולה שיתז דמה על
הבגד איו טעון כיבוס כדכתיב
בחטאת כשרה ואשר יזה מדמה
על הבגד תכבס וגו' )ויקרא ו(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

ה,ב

ׁ ֶש ָ ּלנָ ה וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ֵמאת אוֹ ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה
ֵאיזוֹ ִהי " ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה ָל ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר"?
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה חוּץ ִלזְ ַמ ָ ּנ ּה וְ ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ּ ְפסו ִּלין וְ זָ ְרק ּו ֶאת דָּ ָמ ּה".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ּ
ּ
ִאילֵ ָימא :דְּ ִק ְ ּבלוּה ּו ְפסוּלִ ין וְ זָ ְרק ּו ְפסוּלִ ין  -הוּא דְּ ֵאין דָּ ָמ ּה ָטעוּן ִּכיבּ וּס,
ָהא ִק ְ ּבלוּה ּו ,וְ זָ ְרק ּו ְּכ ׁ ֵש ִרים  -דָּ ָמ ּה ָטעוּן ִּכיבּ וּס.
ְק ֵרי ָּכאן " ֲא ׁ ֶשר יִ ֶּזה ִמדָּ ָמ ּה" ) 7ויקרא ו ,כ(  -וְ לֹא ׁ ֶש ְּכ ָבר ה ּו ָ ּזה.
ֶא ָּלא לָ או דַּ וְ ָקא.
ָהכָ א נ ִַּמי ,לָ או דַּ וְ ָקא.
ֲא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ִאם ֵּכן ,לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵי ַּת ְר ֵּתי!
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם דִּ ְמ ִעילָ ה דַּ וְ ָקא,
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ָפסוּל  -עוֹ ֶׂשה ׁ ִש ַיריִים.
ַאף ַעל ַ ּגב :דְּ ִק ֵ ּיבל ּ ָפסוּל,
וְ זָ ַרק,
וְ ִק ֵ ּיבל ָּכ ׁ ֵשר וְ זָ ַרק  -לָ או ְּכלוּם ִהיא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ׁ ִש ַיריִים נִינְה ּו.
ֵיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וְ ָהא ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ּ
ּ ָפסוּל ַ -מה ּו ׁ ֶשי ֲַע ֶׂשה ׁ ִש ַיריִים?
וַ ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין לְ ָך דָּ ָבר ׁ ֶש ּי ֲַע ֶׂשה ׁ ִש ַיריִים,
ֶא ָּלא :חוּץ לִ זְ ַמנּוֹ ,
וְ חוּץ לִ ְמקוֹ מוֹ .
הוֹ ִאיל ו ְּמ ַר ִ ּצין לְ ִפי ּגוּלָ ן.
ַמאי לָ או ַ ּבר ִמ ּ ָפסוּל.
לָ א! ֲא ִפילּ ּו ּ ָפסוּל.
וְ ָהא " ֵאין לְ ָך" ָק ָּתנֵי!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
" ֵאין לְ ָך דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַר ֶ ּצה ְ ּבצִ יבּ וּר וְ עוֹ ֶׂשה ׁ ִש ַיריִים ֶא ָּלא חוּץ לִ זְ ַמנּוֹ וְ חוּץ לִ ְמקוֹ מוֹ ".
ֲא ָבל ָט ֵמא דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּבצִ יבּ וּרְ ,מ ׁ ַש ֵ ּוי ׁ ִש ַיריִים,
ׁ ְש ָאר ּ ְפסוּלִ ין ,דְּ לָ א ִא ְיתנוּן ְ ּבצִ יבּ וּר  -לָ א ְמ ׁ ַש ִ ּוין ׁ ִש ַיריִים.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ּ ִפ ּיגוּל ְלעוֹ ָלם מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ".
לָ או דְּ לָ א זְ ַרק,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהֶ :ה ֵּיתר זְ ִר ָיקה ׁ ָשנִינ ּו.
לָ א! דִּ זְ ַרק ,8
ו ַּמאי " ְלעוֹ ָלם"?
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןִּ :כ ְד ַרב ִ ּגידֵּ ל.
דְּ ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
זְ ִר ַיקת ּ ִפי ּגוּל ֵ -אינוֹ מוֹ צִ יא ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה,
וְ ֵאינוֹ ֵמ ִביא לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה.

רש"י
שלן .הדם או הבשר דה''ל שעת הכושר אי למר כדאית ליה
היתר שחיטה אי למר כדאית ליה היתר אכילה :קבלו
פסולין וזרקו פסולין הוא דאין דמה טעון כיבוס הא
קבלוהו כשרים וזרקו פסולים או איפכא דמה טעון כיבוס
והא דתי קבלו פסולין דוקא קתי פסולין ולא כשרים:
קרי כאן אשר יזה מדמה ולא שכבר הוזה .כלומר אשר יזה
מדם העומד להזות דעדיין לא עשית מצותו ההוא הוא
כשיתז ממו על הבגד קודם זריקה או בשעת זריקה טעון
כיבוס ולא שכבר הוזה דלאחר הזאה אין המותר טעון
כיבוס דמאחר שזרק בין זרקו כשר בין זרקו פסול איו
טעון כיבוס אלא ודאי הא דקתי בחטאת שקבלו פסולין
וזרקו פסולין לאו דוקא דאפילו קבלו כשרין וזרקו כשרין
אין דמה טעון כיבוס אחר זריקה אע''ג דהויא חטאת כשרה
הואיל וכבר הוזה אבל קודם זריקה טעון כיבוס כדין
חטאת כשרה דטעון כיבוס )אפילו( בין קבלה וזריקה:
ה'' .לגבי מעילה הא דקתי שקבלו פסולין לאו דוקא הכי
דימא הא קבלו כשרים וזרקו פסולין אין מועלין בה
דאפילו קיבלו כשרים וזרקו פסולין מועלין דהיתר אכילה
שיו דבעין גבי זריקה וליכא ואי קשיא לך מאחר דלאו
דוקא אמאי תי לה תריץ אגב דתי פסולי דשחט חוץ
לזמו וחוץ למקומו תא מי שקבלו פסולין וזרקו ולעולם
לאו דוקא וליכא למידק מיה כדדייקת ברישא הא קבלוהו
כשרין אע''ג דזרקוהו פסולין אין מועלין בו:
אמר רב אסי אם כן .דקאמר דלאו דוקא ל''ל למיתא בתרי
דוכתי מתי' דלאו דוקא:
אלא לעולם דמעילה דוקא .ודייקין מיה דהיתר זריקה
שיו כדאמרן הכא פסולים דתי גבי חטאת פסולה לאו
דוקא אלא כדאמרן דהוא הדין מי כי קבלו וזרקו כשרים
אלא להכי קתי שקבלו פסולין וזרקו פסולין דהא קמ''ל
דפסול עושה שיריים שאם תקבל הדם בשי כוסות אע''ג
דקבל פסול בתחלה וזרק וחזר וקבל כשר וזרק עושה
הפסול לכל הדם ששתייר אחר זריקתו שיריים דהא דקבל
כשר וזרק לאו כלום הוא אלא דיו כשירי הדם שאם הוזה
מדמה על הבגד בין זריקה דכשר לזריקה דפסול איו טעון
כיבוס א'' שאותו הדם דיו לישפך לאמה כדין שיריים דאי
אמרין איו עושה שיריים טעוין יסוד:
ה''ג הא קמ''ל .כלומר הא בחטאת פסולה הא קמ''ל וכו'
והא דתן במסכת זבחים )דף לב (.וכולן שקבלו את דמו חוץ
לזמו או חוץ למקומו אם יש עדיין דם הפש בצואר יחזור
הכשר ויקבל דמשמע איו עושה שיריים הייו כשחישב
פסול בקבלה חוץ לזמו או חוץ למקומו דמחשבת פסול
איו עושה שיריים לפסול אבל אם חישב כשר בקבלה חוץ
לזמו אע''פ שיש עוד בצואר דם הפש לא יחזור הכשר
ויקבל דמחשבה דכשר פוסלת שיריים :והיכי אמרת דהא
קמ''ל דפסול עושה שיריים והא בעא ר''ל מרבי יוחן בפרק
כל הפסולין )זבחים דף לד (:פסול כו' וא''ל אין לך כו' אלא
חוץ לזמו וחוץ למקומו שאם זרק מקצת הדם ע''מ לאכול
חוץ לזמו וחוץ למקומו והשאר זרק שלא במחשבת פיגול
לאו כלום הוא אלא כל הדם ששתייר עשה שיריים ופסול:
ומאי שא חוץ לזמו וחוץ למקומו דעושה שיריים ליפסל
הואיל ומרצה לפיגולן .הואיל וזריקת הדם חשובה היא כל
כך דמרצה בפיגול דקובעת בפיגול דלעולם לא הוקבע פיגול
בכרת עד שעת זריקה:
מאי לאו .הי הוא דעושה שיריים לאפוקי פסול שקיבל ולא
חישב לפגל דאיו עושה שיריים:
לא אפילו פסול והא אין לך קתי .דמשמע הי בלבד ולא
פסול:
ה''ק אין לך שאיו מרצה בצבור .כגון פיגול וותר ויוצא
שעושה שיריים לפסול אלא חוץ לזמו או חוץ למקומו
דאע''ג דחוץ למקומו איו מרצה בצבור עושה שיריים
הואיל ומרצה לפיגולו:
אבל טמא .דהייו פסול דמרצה מי בצבור דטומאה דחויה
היא בצבור משוי השיריים:
פסולין .שאר פסולין כגון בעלי מומים לא משוו שיריים
והא דאמר הא קמ''ל דפסול עושה שיריים הייו טמא והאי
דדייקין לאפוקי פסול דלא משוי שיריים הייו שאר
פסולין:
הפיגול .שחישב בשחיטה לעולם מועלין בו ובקדשי קדשים
מיירי ומש''ה מועלין דאף על גב דתקבל הדם כראוי לא
אמרין כל העומד ליזרק כזרוק דמי )מחות דף קב (:משום
דקבלה דפיגול לא חשיבא קבלה ולא הויא כזריקה לאפוקי
מידי מעילה וטעמא דהוי קבלת דם פסול דפיגול להכי לא
מפקע ממעילה הא קבלת דם דכשר דלאו דפיגול מוציאה
ממעילה דאמר כזרוק דמי וש''מ היתר זריקה שיו:
לא בזרק .מיירי וטעמא דפיגול הוא דזריקה דידיה לא הויא
כלום לאפוקי ממעילה הא זריקה כשירה מפקא מידי
מעילה אלמא היתר אכילה שיו כרבי יוחן:
ומאי לעולם .ביחותא קא בעי לה וה'' מצי למיבעי מי כי
מוקים לה בדלא זרק אלא דטר ליה עד דסיים למילתיה
והדר בעי מייה :ומשי לא אתא לאשמועין אלא דהלכתא
כרב גידל דאמר זריקה דפיגול איה מוציאה מידי מעילה:

 7וְ ָה ֵא ׁש ַעל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח ּתו ַּקד בּ וֹ ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה ו ִּב ֵער ָעלֶ ָיה ַהכּ ֹהֵ ן ֵע ִצים ַ ּבבּ ֶֹקר ַ ּבבּ ֶֹקר וְ ָע ַר ְך ָעלֶ ָיה ָהע ֹלָ ה וְ ִה ְק ִטיר ָעלֶ ָיה ֶחלְ ֵבי ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים
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"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת מעילה פרק א' – ָ

ו,א

ָּתא ׁ ְש ַמע
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר
יֵ ׁש נוֹ ָתר ֶ ׁ -ש ּמוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ,
וְ יֵ ׁש נוֹ ָתר ֶ ׁ -ש ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ .
יצד?
ֵ ּכ ַ
יקה – מוֹ ֲע ִלין.
ָלן ִל ְפנֵ י זְ ִר ָ
יקה ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין".
ְל ַא ַחר זְ ִר ָ
ָק ָּתנֵי ִמ ַיהת "מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ".
לָ או דַּ ֲהוָ ה ׁ ָשהוּת לְ ִמיזְ ְר ֵק ּיה דְּ ִאי ָ ּב ֵעי זָ ֵריק.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהֶ :ה ֵּיתר ֲאכִ ילָ ה ׁ ָש ִנינ ּו.
לָ א ,דְּ ַק ְ ּבלֵ ּיה ָסמו ְּך לִ ׁ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה ,דְּ לָ א ָהיָ ה ׁ ָשהוּת לְ ִמזְ ַרק.
ֲא ָבל ָהיָ ה ׁ ָשה ּות – ַמאי?
ָהכִ י נ ִַּמי דְּ ֵאין מוֹ ֲעלִ ין?
יקה"? לִ ְיתנֵי' :קוֹ ֶדם ׁ ְש ִק ָיעה וּלְ ַא ַחר ׁ ְש ִק ָיעה'!
ַמאי ִא ְיריָא דְּ ָתנֵי " ִל ְפנֵ י זְ ִר ָ
ָהכִ י נ ִַּמיָ ,ק ָּתנֵי :קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּי ֵָר ֶאה לִ זְ ִר ָיקה ,וּלְ ַא ַחר ׁ ֶש ּי ֵָר ֶאה לִ זְ ִר ָיקה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר
יֵ ׁש ּ ִפ ּיגוּל ֶ ׁ -ש ּמוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ,
וְ יֵ ׁש ּ ִפ ּיגוּל ֶ ׁ -ש ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ .
יצד?
ֵ ּכ ַ
יקה  -מוֹ ֲע ִלין,
ִל ְפנֵ י זְ ִר ָ
יקה ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין".
ְל ַא ַחר זְ ִר ָ
יקה מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ".
ָק ָּתנֵי ִמ ַיהתִ " :ל ְפנֵ י זְ ִר ָ
לָ או דַּ ֲהוָ ה ׁ ָשהוּת לְ ִמיזְ ְר ֵק ּיה דְּ ִאי ָ ּב ֵעי זָ ֵריק.
וְ ָק ָּתנֵי" :מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ",
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהֶ :ה ֵּיתר ֲאכִ ילָ ה ׁ ָש ִנינ ּו.
לָ א ,דְּ לָ א ֲהוָ ה ׁ ָשהוּת לְ ִמיזְ ְר ֵק ּיה.
ֲא ָבל ֲהוָ ה ׁ ָשהוּת לְ ִמיזְ ְר ֵק ּיה ַ -מאי?
ָהכִ י נ ִַּמי דְּ נָ ַפק ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה?
יקה"? לִ ְיתנֵי' :קוֹ ֶדם ׁ ְש ִק ָיעה' ּו'לְ ַא ַחר ׁ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה'!
ַמאי ִא ְיריָא דְּ ָתנֵיְ " :ל ַא ַחר זְ ִר ָ
ָהכִ י נ ִַּמי ָק ָא ַמר ,קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּי ֵָר ֶאה לִ זְ ִר ָיקה,
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּי ֵָר ֶאה לִ זְ ִר ָיקה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ּ ִפ ּיגוּל ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים  -מוֹ ֲע ִלין".
ַמאי לָ או דִּ זְ ַרק,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהֶ :ה ֵּיתר ֲאכִ ילָ ה ׁ ָש ִנינ ּו.
לָ א ,דְּ לָ א זְ ַרק.
ֲא ָבל זְ ַרק – ַמאי?
ָהכִ י נ ִַּמי דְּ ֵאין מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ?
ַמאי ִא ְיריָא דְּ ָתנֵיּ ְ " :ב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ "?
לִ ְיתנֵיָּ :כאן ' -לִ ְפנֵי זְ ִר ָיקה'
ָּכאן – 'לְ ַא ַחר זְ ִר ָיקה'!
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רש"י
כיצד לן .הדם כגון שתקבל היום ולא זרק
עד למחר אם אכל הבשר לפי זריקה
מועלין בו אכלו לאחר זריקה אין מועלין בו
דסבירא ליה לר' שמעון זריקת לן מוציאה
מידי מעילה כזריקת כשר קתי מיהת לפי
זריקה מועלין בו מאי לאו דהוה שהות
ביום למיזרקיה דאי בעי זריק ואף על גב
דתקבל בכוס לא פיק מידי מעילה עד
לאחר זריקה ולהכי לפי זריקה מועלין בו
הואיל ועדיין לא זרק הדם לא היה בו שעת
היתר ושמע מיה היתר אכילה שיו:
לא דקבליה סמוך לשקיעת החמה .ומשום
הכי לן דלא הוה שהות למיזרקיה והוא
אכל הבשר בלילה לפי זריקה להכי מועלין
שהרי הדם עדיין לא היה ראוי ליזרק ולא
מצין למימר כל העומד ליזרק כזרוק דמי:
אבל אי הוה שהות .דראה לזריקה אמרין
כזרוק דמי ואין בו מעילה דהיתר זריקה
שיו:
אי הכי .אדתי לן לפי זריקה ליתי הכי
שקבלו קודם שקיעת החמה דהוה שהות
למזרקיה ולן אין מועלין בו דהואיל והיה
עומד ליזרק כזרוק דמי דהיתר זריקה
שיו קבלו לאחר שקיעת החמה דשחט
בלילה ולן ואכל הבשר מועלין בו דהא איו
ראוי ליזרק זריקה כשרה ולאו כזרוק דמי
הילכך מועלין בו:
הכי מי קתי קודם שיראה לזריקה .דהא
דתי לפי זריקה הייו קודם שראה
לזריקה שקיבל אחר שקיעת החמה שעדיין
לא ראה לזריקה אם אכל הבשר מועלין בו
אבל אחר זריקה אחר שראה לזריקה
שקיבלו קודם שקיעת החמה דהוה שהות
ביום למיזרקיה אין מועלין בו הואיל והיה
עומד ליזרק כזרוק דמי ולעולם היתר
זריקה שיו:
ת''ש רבי שמעון אומר כו' .וכולה מיתרצא
כסוגיא דלעיל דיש ותר:
לאחר זריקה אין מועלין בו .דסבירא ליה
דזריקת פיגול מוציאה מידי מעילה בקדשי
קדשים כזריקת כשר ופליגא אדרב גידל
והכא ליכא למידק לטעמיה דר''ש כדדייק
לעיל בהפיגול לעולם מועלין בו טעמא
דפיגול הא לא הוי פיגול אין מועלין בו דהא
סבירא ליה לר''ש דזריקת פיגול מוציאה
מידי מעילה כזריקת כשר:
מאי לאו דזרק .וטעמא משום הכי הוא
דפיגול איו מוציא מידי מעילה אף על פי
שזרק הא בכשר כיון שזרק אין מועלין בו
ש''מ היתר אכילה שיו דבעין שזרק:
לא דלא זרק .אלא שתקבל בכלי ובפיגול
הוא דלא אמרין כזרוק דמי הא בכשר
אמרין כזרוק דמי דהיתר זריקה שיו:
אבל זרק מאי ה'' .דבעיא למימר דאין
מועלין בפיגול מאי איריא דתי סיפא
בקדשים קלים ליתי בקדשי קדשים כאן
לפי זריקה מועלין בו לאחר זריקה אין
מועלין:
ודאי הכי מי .מצי תי ולא איצטריך
סיפא:
אלא הא קמ''ל דכל לאיתויי לידי מעילה.
כגון אימורי קדשים קלים זריקה כתיקה
שאין בה פיגול אתיא לידי מעילה האימורין
ולא זריקת פיגול:
כל לאפוקי מידי מעילה .כגון בשר קדשי
קדשים שלא כתיקה כגון זריקת פיגול
מפקע מידי מעילה ודלא כרב גידל והייו
דאמרין במסכת מחות הא איתותב רב
גידל דהא סתמא ורבי שמעון תרוייהו
סבירא להו דזריקת פיגול מוציאה מידי
מעילה בקדשי קדשים:

ְיתי לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
ָהא ָא ְתיָא לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַןָּ :כל לְ ַאיְ ת ּויֵי לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה  -זְ ִר ָיקה ְּכ ִת ְיקנָ ּה ַמי ֵ
ָּכל לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה ֲ -א ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנָ ּה נ ִַּמי ַמ ְפ ַקע ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

ו,ב

יתין
ַמ ְתנִ ִ

 .5ו ,ב
יקת דָּ ִמים:
ְ ּב ַ ׂ
שר ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִל ְפנֵ י זְ ִר ַ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ,
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
וְ נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
וְ נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
יבא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲה ֵרי ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ ,
וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
אשוֹ נָ ה,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת.
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
שר ֲח ֶב ְר ָּת ּה?
ש ָר ּה ּ ָ -כ ְך הוּא ּפוֹ ֵטר ֶאת ְ ּב ַ ׂ
לֹא ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשדָּ ָמ ּה ּפוֹ ֵטר ֶאת ְ ּב ָ ׂ
שר ַע ְצ ָמ ּה!
שר ֲח ֶב ְר ָּת ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילה  -דִּ ין הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְפטֹר ֶאת ְ ּב ַ ׂ
ִאם ּ ָפ ַטר דָּ ָמ ּה ֶאת ְ ּב ַ ׂ
יקת דָּ ִמים:
ֵאימו ֵּרי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִל ְפנֵ י זְ ִר ַ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
יהן ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ֲע ֵל ֶ
נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
יהן ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ֲע ֵל ֶ
נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָהנֵי ַּת ְר ֵּתי לָ ָּמה לִ י?
צְ ִריכֵ י.
דְּ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאּ ְ :ב ָהא ָקא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ,
ִמ ׁ ּשוּם דִּ זְ ִר ָיקה ְּכ ִת ְיקנ ָּה ַ -מ ּ ְפ ָקא ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה,
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנָ ּה  -לָ א ַמ ּ ְפ ָקא ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
ְיתא לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
ֲא ָבל לְ ַאיְ ת ּויֵי לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה  -מוֹ ֵדי לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא :דַּ ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנ ָּה ַ -מי ָ
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ַ ּג ֵ ּבי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאּ ַ :ג ֵ ּבי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים הוּא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא מוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ֶהן,
ְיתא לִ ֵידי ְמ ִעילָ ה.
דַּ ֲא ִפילּ ּו זְ ִר ָיקה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנָ ּה ַ -מי ָ
ֲא ָבל ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ,דִּ לְ ַא ּפו ֵּקי הוּאֶ ׁ ,שלּ ֹא ְּכ ִת ְיקנָ ּה לָ א ַמ ּ ְפ ָקא ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מתי'
בשר קדשי קדשים שיצא לפי
זריקת דמים .ואח''כ כס ושוב
זרק הדם:
ר' אליעזר אומר אע''פ שזרק
הדם מועלין בו .דס''ל לר''א
דזריקה איה מועלת ליוצא
להוציאה מידי מעילה:
ואין חייבין עליו משום פיגול
וותר וטמא .הואיל דיצא איה
קובעת בפיגול וותר וטמא אלא
זריקה כשירה:
ר''ע אומר .אפילו לא חזר
והכיסן כיון שזרק אין מועלין
בו דזריקה מועלת ליוצא:
וחייבין עליו כו' .דהא זריקה
דיוצא קובעת בפיגול וותר
כזריקה כשרה ויש ספרים
שכתוב בהן אבל חייבין והאי
אבל הוא כמו באמת אמרו כמו
אבל אשמים אחו )בראשית
מב(:
אמר ר''ע .דבעי לאיתויי ראיה
למאן דאמר זריקה מועלת
ליוצא:
והרי שתיהן עומדות .ושחט את
שתיהן וזרק של אחת מהן והויא
לה אידך חברתה מותר חטאת
משעה שזרקה דמה של אחת:
לא כשם שדמה פוטרת .כלומר
אי אתה מודה שכשם שאותה
שזרק דמה פוטרת בשרה מן
המעילה כך פוטרת חברתה זו
שלא זרק דמה מן המעילה
דכזבח אחד הן שהרי יכול לזרוק
דמה של איזו מהן שירצה:
אם פטר את בשר חברתה מן
המעילה .אע''ג דפסולה היא
דהא הויא מותר חטאת דין הוא
שיפטור זריקת דמה בשר של
עצמה מן המעילה אע''פ שיש
בהן פסול דיוצא הואיל ואשכחן
דפוטר את בשר חברתה אע''פ
שיש בה פסול מותר:
אימורי קדשים קלים .שיצאו
וחזרו וזרק דמן:
ר''א אומר אין מועלין בהן .דהוו
כמו לפי זריקה דזריקת יציאה
איה מביאה אימורי קדשים
קלים לידי מעילה כמו זריקה
כשרה:
ר''ע אומר מועלין בה .דזריקת
יציאה מביאה אימורי קדשים
קלים לידי מעילה:
גמ'
הי תרתי .פלוגתא דפליגי רבי
אליעזר ור''ע בבשר קדשי
קדשים ובאימורי קדשים קלים:
למה לי .כיון דתא חדא מילתא
שמעין אידך דכיון דאית ליה
לרבי אליעזר דזריקה איה
מועלת ליוצא לאפוקי בשר
קדשי קדשים מידי מעילה איה
מועלת מי להביא קדשים קלים
שיצאו לידי מעילה וכי היכי
דאית ליה לר''ע דזריקה מועלת
ליוצא להוציא בשר קדשי
קדשים מן המעילה ה'' מועלת
להביא אימורי קדשים קלים
לידי מעילה ולמה לי דפליגי
בתרתי:
וזריקה כתיקה .בלא פסול
מפקא ממעילה:
שלא כתיקה .כגון ליוצא:
אבל לאיתויי אימורי קדשים
קלים למעילה .דהייו לחומרא
אימא מודה ליה לר''ע קמ''ל
דבהא מי פליגי:

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת מעילה פרק א' – ָ
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יקת דָּ ִמים:
]" ְ ּב ַ ׂ
שר ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִל ְפנֵ י זְ ִר ַ
...
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל ,וְ נוֹ ָתר ,וְ ָט ֵמא.[.
ִא ְּת ַמר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִּכי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא זְ ִר ָיקה מוֹ ֶעלֶ ת לַ ּיוֹ צֵ א ׁ ֶש ּיָצָ א ִמ ְקצָ תוֹ ,
ֲא ָבל יוֹ צֵ א כּ וּלּ וֹ  -לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.

ז,א

ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ִּסי לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְּ 9כ ָבר לִ ְּימד ּונִי ֲח ֵב ַירי ׁ ֶש ַ ּבגּוֹ לָ ה:
ְמ ַח ׁ ּ ְש ִבין ַעל ָה ָאבוּד,
שרוּף.
וְ ַעל ַה ּ ָ ׂ
וְ ָהא ָאבוּד וְ ָׂשרוּף לָ א ִא ִיתינוּן ָ ּבעוֹ לָ ם!
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ָק ָּתנֵיְ " :מ ַח ׁ ּ ְש ִבין"!
ו ִּמי ָא ַמר ַרב ַא ּ ִסי ָהכִ י?
ֵיה ַרב ַא ִּסי ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָהא ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ישב לְ נ ׁ ְִש ּ ָפכִ ין לְ ָמ ָחר ַ -מהוּ?
ִח ׁ ּ ֵ
ִית לָ נ ּו " ָא ָלל" )זבחים לה.(.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָיראְּ :כ ָבר ׁ ָשנ ָ
ַאלְ ָמאַ :האי " ָא ָלל" ֵּכיוָ ן דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ְמ ׁ ָש ׁ ָשא לָ א ְ 10מ ַה ּנֵי ֵ ּב ּיה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה.
ָהנֵי נ ׁ ְִש ּ ָפכִ ין נ ִַּמי ֵּכיוָ ן דִּ לְ ִאיבּ וּד ָאזְ לֵ י ַ -מ ֲח ׁ ָש ָבה לָ א ְמ ַה ְניָא ְ ּבה ּו .11
שרוּף – ַק ׁ ְשיָא!
ֶא ָּלא ,דְּ ָק ָּתנֵיַ :על ָה ָאבוּד וְ ַעל ַה ּ ָ ׂ
ֲא ַמר ָר ָבא:
ֵא ָימאַ :על ָהעוֹ ֵמד לְ ִאיבּ וּד,
ש ֵרף.
וְ ַעל ָהעוֹ ֵמד לִ י ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא זְ ִר ָיקה מוֹ ֶעלֶ ת לַ ּיוֹ צֵ א ֶא ָּלא ׁ ֶש ּיָצָ א ָ ּב ָׂשר,
ֲא ָבל יָצָ א דָּ ם ֵ -אין זְ ִר ָיקה מוֹ ֶעלֶ ת לַ ּיוֹ צֵ א.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
יקה וְ יָ ָצא דָּ ם
" ׁ ָש ַחט ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָחזַ ר וּזְ ָרקוֹ
שה וְ לֹא ְ ּכלוּם
לֹא ָע ָ ׂ
ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ
ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ".

 9משמע חבריו של רב אסי .בכתב יד מיכן רב אסי מביא מאמר של רבי עקיבא.
 10גירסת תוספות ד"ה אמר ליה ,וכך ראה מהסברה .גירסת וילאִ :ק ֵ ּיבל טו ְּמ ָאה
 11הגהות הב"ח.

רש"י
איתמר א''ר יוחן כי אמר ר''ע זריקה
מועלת ליוצא .הייו שיצא מקצת
הבשר ולא יצא כולו דמגו דמהיא
זריקה למקצת שבפים מהיא מי
לההוא מקצת שיצא:
אבל יצא כולו לא אמר רבי עקיבא.
דמהיא וכו' דכמו דליתיה לבשר דמי:
מחשבין על האבוד ועל השרוף .שאם
שרפו האימורים וחישב בזריקה ע''מ
להקטירן חוץ לזמן הוי פגול שהאוכל
מן הבשר או שאם מצאו האוכלן חייב
כרת:
והא אבוד ושרוף דלא איתהו בעולם
ואפילו הכי קתי מחשבין .דמהיא
בהו מחשבה בזריקה לשוייה הבשר
פגול הכא מי אע''ג דיצא כולו דכמאן
דליתיה דמי תיהי ליה זריקה
לאפוקיה מידי מעילה:
ומי אמר רב אסי הכי .דכי יצא כולו
מהיא ליה זריקה:
והא בעא מייה רב אסי מר' יוחן
חישב לשפכין למחר מהו .שפכין
שירי הדם שהיה שופך ליסוד המזבח
וקא מיבעיא ליה חישב בשעת שפיכת
השיריים ע''מ לאכול כזית חוץ לזמו
דהייו למחר מהו מי חשיבא הא
מחשבה דשפכין לפגל כמו מחשבה
דזריקה עצמה או לא .ע''א אמר המורה
חישב לשפכין למחר שבשעת זריקה
חישב לשפוך השיריים למחר ליסוד
חשיבא הא מחשבה דשפכין כאילו
חישב בזריקה עצמה שחישב לזרוק
מקצתו למחר חוץ לזמו דמפגל ליה או
לא:
ואמר ליה ר' זירא כבר שית לו אלל.
דתן בהעור והרוטב הקיפה והאלל
מצטרפין לטומאת אוכלין אבל לא
לטומאת בלות דכיון דלית ביה מששא
לא מטמא טומאת בלות:
הי שפכין מי דלאיבוד אזלי .ליסוד
ולא ע''ג המזבח לא מהיא בהו מחשבה
לפגולי הא מי שיצא כולו לאיבוד קאי
לשרפה וכמאן דליתיה כלל דמי ובדין
הוא דלא מהיא ליה זריקה לאפוקי
ממעילה:
אלא הא דקתי מחשבין על האבוד ועל
השרוף .כלומר והא משמע מהא
ברייתא דמהיא מחשבה דזריקה
לאבוד ושרוף לפגולי אף על גב דליתהו
בעולם ה'' דין הוא דתהי זריקה
לכשיצא כולו אע''ג דדמי כמאן דליתיה
בעולם:
אמר רבא אימא מחשבה על העומד
ליאבד ועל העומד לישרף .דכיון
דבשעת זריקה כשחישב אכתי הוו קמן
אע''ג דשוב אבדו או שרפו מהיא בהו
מחשבה אבל הכא הבשר יצא כולו לפי
זריקה כמאן דליתא דמי בשעת זריקה
אין זריקה מועלת לבשר להוציאו מידי
מעילה והא דקאמר עומד ליאבד
ולישרף לא אמר שדין הוא ליאבד
ולישרף אלא שאבדו השתא או שרפו
אע''ג דהוו קמן בשעת זריקה הוכיח
סופן על תחלתן שהיו עומדין ליאבד
ולישרף:
אבל יצא דם .אע''פ שחזר והכיסו
וזרקו אין זריקה מועלת ליוצא אין
זריקה של אותו דם שיצא מועלת
להוציא הבשר מידי מעילה:
שחט בשתיקה .בכשרות שלא חישב
בה שום פסול ושוב יצא הדם חוץ
לעזרה אע''פ שחזר וכו' מועלין בו דהאי
זריקה איה מתרת הבשר לכהים ואם
הן קדשים קלין אין מועלין באימורין
משום זריקה זו דהאי זריקה לאו כלום
היא:
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יבא:
ָ " 12א ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲה ֵרי ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ ,
וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
ְ
שר ֲח ֶב ְר ָּת ּה?
ש ָר ּה ּ ָ -כך הוּא ּפוֹ ֵטר ֶאת ְ ּב ַ ׂ
לֹא ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשדָּ ָמ ּה ּפוֹ ֵטר ֶאת ְ ּב ָ ׂ
שר ֲח ֶב ְר ָּת ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילה  -דִּ ין הוּא:
ִאם ּ ָפ ַטר דָּ ָמ ּה ֶאת ְ ּב ַ ׂ
שר ַע ְצ ָמ ּה!".
ׁ ֶש ִ ּי ְפטֹר ֶאת ְ ּב ַ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִּכי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ּ ְ -ב ַבת ַא ַחת,
ֲא ָבל ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה  -לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.

ז,ב

ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ְ ּכ ׁ ֶש ָה ַל ְכ ִּתי ִל ְכ ָפר ּ ָפאנִ י ְמ ָצ ַאנִ י זָ ֵקן ֶא ָחד וְ ָא ַמר ִלי:
יקה מוֹ ֶע ֶלת ַל ּיוֹ ֵצא"?!
יבא "זְ ִר ָ
אוֹ ֵמר ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ֵ :הן.
יתי דְּ ָב ִרים ִל ְפנֵ י ֲח ֵב ַירי ׁ ֶש ַ ּב ָ ּג ִליל,
אתי וְ ִה ְר ֵצ ִ
ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּב ִ
ּ
יא ְך ְמ ַרצֶּ ה ַעל ַה ּ ָפסוּל?
ה
!
ּא
ו
ה
ּל
ו
ס
פ
ֹא
ל
ה
:
י
ֵ ָ
ָ
ָא ְמר ּו ִל ֲ
יבא,
יתי דְּ ָב ִרים ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
אתי וְ ִה ְר ֵצ ִ
ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ָצ ִ
ָא ַמר ִליּ ְ :בנִ י ִאי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵ ּכן,
וַ ֲה ֵרי ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ וְ ָא ְב ָדה,
יה,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
יהן עוֹ ְמדוֹ ת,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶ
יהן.
מוֹ ֲע ִלין ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶ
יהן.
ׁ ְש ָח ָטן ,וַ ֲה ֵרי דָּ ָמן מ ּו ָ ּנח ַ ּבכּ וֹ סוֹ ת  -מוֹ ֲע ִלין ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶ
נִ זְ ַרק דָּ ם ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִ -אי ַא ָּתה מוֹ ֶדה:
ש ָר ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילה,
ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשדָּ ָמ ּה ּפוֹ ֵטר ֶאת ְ ּב ָ ׂ
שר ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילה?!
ַאף יִ ְפטוֹ ר ְ ּב ַ ׂ
שר ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילה ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ּ ָפסוּל,
ִאם ִהצִּ יל ְ ּב ַ ׂ
ש ָר ּה!".
דִּ ין הוּא ׁ ֶש ַ ּיצִּ יל ֶאת ְ ּב ָ ׂ
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָ א:
ְּת ׁשו ָּבה ְ ּגנו ָּבה ֱה ׁ ִשיבוֹ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא לְ אוֹ תוֹ ַּתלְ ִמיד:
ְ ּב ַבת ַא ַחת – ִאין,
ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה – לָ א.
דְּ כֵ יוָ ן דְּ ָפסוּל הוּא ַ -מה ִּלי ְ ּב ַבת ַא ַחת ַמה ִּלי ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה!
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
וְ ַא ָּתה ִאי ַא ָּתה אוֹ ֵמר ֵּכן?!
ִאילּ ּו ִה ְפ ִר ׁיש ׁ ְש ֵּתי ֲא ׁ ָשמוֹ ת לְ ַא ְח ָריוּת וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ׁ ְש ֵנ ֶיהן,
וְ ָק ַדם וְ ֶה ֱעלָ ה ֵאימו ִּרין ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֶהן קוֹ ֶדם זְ ִר ָיקה,
ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶש ִאם ָעל ּו י ְֵרד ּו?!
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךַ :חד ּגו ָּפא הוּא ַ -א ַּמאי ִאם ָעל ּו י ְֵרד ּו?
ָה ָא ַמר עו ָּּלא:
ֵאימו ֵּרי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים ׁ ֶש ֶה ֱעלָ ן לִ ְפנֵי זְ ִר ַיקת דָּ ם לֹא י ְֵרד ּו ,נ ֲַע ָׂשה לַ ְחמוֹ ׁ ֶשל ִמזְ ֵ ּב ַח!
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְקצַ צְ ִּתינוּן לְ ַרגְ לוֹ ִהי דִּ ינו ָּקא.
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רש"י
א''ר אלעזר לא אמר ר''ע .כשם שדמה פוטר את
בשרה כך פוטר את בשר חברתה:
אלא ששחט שיהן בבת אחת .כגון ששחטום
שי כהים כאחת דכחד גופא דמי דלא קדמה
שחיטה של אחת לשל חברתה:
אבל בזה אחר זה לא אמר ר''ע .משום דבשעה
ששחט הראשוה מיד עשית השיה מותר
חטאת והתם אין זריקת דם של אחת פוטרת
בשר של חברתה:
א''ל .בלשון שאלה:
אומר היה ר''ע וכו' .דהכי משמע במתי':
והלא פסול הוא .שיצא:
אי אתה אומר כן .שתהא זריקה מועלת ליוצא
אף על פי שהוא פסול:
והרי המפריש וכו' והרי דמן מוח בכוסות .כל
זמן שלא זרק מועלין בשתיהן דבשר קדשי
קדשים לפי זריקה מועלין בו:
זרק דמה וכו' .פסלה השיה במותר חטאת:
דין שיפטור את בשרה .ואע''פ שיש פסול יוצא:
תשובה גובה השיבו .כלומר לא היתה
מעלייתא הא דהשיבו ושחט את שתיהן דמשמע
דבבת אחת אז דמה פוטר בשר חבירתה אע''ג
דפסול הוא דהכי משמע דכי היכי דמפרש רבי
אלעזר לעיל דלא אמר רבי עקיבא אלא ששחט
שתיהן בבת אחת האי דאמר רבי עקיבא מי
הכא ושחט את שתיהן הייו בבת אחת הא
שחטן בזה אחר זה לא והייו תשובה גובה כיון
דפסול הוא דמשעה שזרק דמה של אחת מהן
פסל השיה במותר חטאת:
מה לי בבת אחת מה לי בזה אחר זה .הואיל
וסבירא ליה לר' עקיבא דדמה פוטר בשר
חבירתה אע''ג דפסול משום מותר חטאת כי
היכי דחשבת להו כגוף אחד בשחטן מי בזה
אחר זה תהא דמה פוטר את של חבירתה אלא
ודאי תשובה גובה היא דלא שא:
א''ל ר' יוחן לר''ל ואתה אי אתה אומר כן.
דחשבת להו כגוף אחד אף כי שחטן בזה אחר
זה דדמה פוטר בשר חבירתה:
אילו הפריש שי אשמות לאחריות .שאם יאבד
אחד מהן שיתכפר באחר והאי דקיט שי
אשמות וכל שכן שתי חטאות דחטאת חמירא
קדושתיה מאשם:
ושחט את שיהם וקדם והעלה אימורין של
אחד מהן קודם זריקה .ואח''כ זרק הדם
מאשם שלא קרבו אימורין:
אי אתה מודה שאם עלו .אותן אימורין שירדו
דזריקת דם דאידך לא מהיא להי אימורין
דלאו דידיה משום דמגופא אחריא יהו:
ואי ס''ד .כדקאמרת בזה אחר זה מי פוטר
בשר חבירתה משום טעמא דאמרת דכחד גופא
הוא הכא אם עלו אמאי ירדו:
האמר עולא .גבי גוף אחד אימורי קדשים קלים
שהעלן לפי זריקת דמים לא ירדו שעשו לחמו
של מזבח דקלטן מזבח דכיון דחד גופא הוא כי
הדר וזריק הדם לאחר העלאת אימורין הויא
זריקה ולא ירדו ואם כדבריך דטעמיה דר''ע הוי
משום דכחד גופא דמו כי קדם והעלה אימורין
ושוב זרק הדם דאידך דלא העלו אימורין
ליהי ליה דאם עלו לא ירדו אלא מדאמרין
דירדו שמע מיה דלאו משום דחד גופא הוא
אלא הייו טעמיה דר''ע דכי שחט שתיהן בבת
אחת דמה פוטר בשר חבירתה דרצה מזה זורק
ורצה מזה זורק ולא אוקמין טעמא משום דחד
גופא הוא ולא תשובה גובה השיבו:
אישתיק .ר''ל:
אמר רבי יוחן קצצתיון לרגליה דיוקא .ר''ל
קרי יוקא לפי שהיה בחור ממו דאותביה הכי
ולא ידע להשיבו לישא אחריא דדייקא דדייק
דקאי הכי ואי קשיא לך מ''ש גבי חטאות בבת
אחת דכי זרק דמה של אחת מהן דפוטר את
בשר חבירתה והכא לא מרצה זריקה דחד
האימורין דאידך דאמרין אם עלו ירדו הא לא
קשיא דודאי גבי מעילה אמרין דדמה של אחת
מהן פוטרת את חבירתה מן המעילה אבל
לרצות האימורין במזבח ודאי לא מרצה אלא
זריקת דם שלו בעין אע''ג דשחט שתיהן בבת
אחת:

"ק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁים"
מסכת מעילה פרק א' – ָ
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
שה ָד ִמיםּ ְ :ב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ֲח ִמיר.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ו ְּב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים  -כּ ו ְ ּּלה ּו ְל ַה ֲח ִמיר.
יצד?
ֵ ּכ ַ
יהן,
יקת דָּ ִמים – מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ֵאימו ֵּר ֶ
ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשיםִ :ל ְפנֵ י זְ ִר ַ
שר.
ו ַּב ָ ּב ָ ׂ
יהן,
יקת דָּ ִמים  -מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ֵאימו ֵּר ֶ
ְל ַא ַחר זְ ִר ַ
שר.
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין ַ ּב ָ ּב ָ ׂ
וְ ַעל זֶ ה וְ ַעל זֶ ה ַ -ח ָ ּייב ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
שה ָד ִמים ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ְ -ל ָה ֵקל ו ְּל ַה ֲח ִמיר.
נִ ְמ ָצאַ :מ ֲע ֵ ׂ
"ו ְּב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים כּ ו ָ ּּלן ְל ַה ֲח ִמיר".
יצד?
ֵ ּכ ַ
יקת דָּ ִמים ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין לֹא ָ ּב ֵאימו ִּרין,
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּליםִ :ל ְפנֵ י זְ ִר ַ
שר.
וְ לֹא ַ ּב ָ ּב ָ ׂ
יקת דָּ ִמים  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֵאימו ִּרין,
ְל ַא ַחר זְ ִר ַ
שר.
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין ַ ּב ָ ּב ָ ׂ
ַעל זֶ ה וְ ַעל זֶ ה ַ -ח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
נִ ְמ ָצאַ :מ ֲע ֵ ׂ
שה ָד ִמים ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים  -כּ ו ָ ּּלן ְל ַה ֲח ִמיר.

ְ ּג ָמ ָרא
שר" ְ -מ ִעילָ ה הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָק ָּתנֵי " ֵאין מוֹ ֲע ִלין ַ ּב ָ ּב ָ ׂ
ָהא ִא ּיסו ָּרא ִא ָּיכא.
וְ ַא ַּמאי? ָהא ָממוֹ נָא דְּ כ ֵֹהן הוּא!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ישא" :מוֹ ֲע ִלין",
ִמ ׁ ּשוּם דְּ נ ֵָסיב ֵר ׁ ָ
נ ֵָסיב ֵס ָיפאֵ " :אין מוֹ ֲע ִלין".
ֵא ָימא ֵס ָיפאּ ְ " :ב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים  -כּ ו ְ ּּלה ּו ְל ַה ֲח ִמיר.
יצד?
ֵ ּכ ַ
יקת דָּ ִמים ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
ְ ּב ַ ׂ
שר ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּליםִ ,ל ְפנֵ י זְ ִר ַ
יהן.
ו ְּב ֵאימו ֵּר ֶ
יהן ִמ ׁ ּשוּםִ ּ :פ ּיגוּל,
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ֲע ֵל ֶ
נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
יהן,
יקת דָּ ִמים  -מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ֵאימו ֵּר ֶ
ְל ַא ַחר זְ ִר ַ
שר".
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין ַ ּב ָ ּב ָ ׂ
ְמ ִעילָ ה  -הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָהא ִא ּיסו ָּרא – ִא ָּיכא!
וְ ַא ַּמאי? ָהא ָממוֹ ָנא דִּ ְב ָעלִ ים הוּא!

ח,א

ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
לַ ּיוֹ צְ ִאין,
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִהיא.
ּ
כִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא :זְ ִר ָיקה מוֹ ֶעלֶ ת לַ יוֹ צֵ א – לִ ְׂש ֵר ָיפה,
ֲא ָבל לַ ֲאכִ ילָ ה 13 -לָ א ְמ ַר ֶ ּצה.
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רש"י
מתי'
מעשה דמים .הייו זריקה:
לאחר זריקת דמים אין מועלין
בבשר .דכבר יש בו שעת היתר
לכהים והייו להקל דשוב אין
בו מעילה:
על זה וזה .על האימורין ועל
הבשר לאחר זריקה חייב משום
פיגול וותר וטמא והייו
להחמיר דקודם זריקה אין
חייבין בכל ]הי אבל[ לאחר
זריקה קבעו בכל הי:
לאחר זריקת דמים מועלין
באימורין .והייו להחמיר
דקודם זריקה לא הוה בהו
מעילה כלל והשתא איתא
מעילה באימורין:
ועל זה ועל זה וכו' .והייו מי
להחמיר כדפרישית לעיל :מצא
מעשה דמים וכו':
גמ'
קתי .רישא בשר קדשי קדשים
לאחר זריקה אין מועלין בבשר:
מעילה הוא דליכא .משמע הא
איסורא איכא לכהן האוכלן
ואמאי הא ממוא דכהן הוא:
סיב בסיפא .והאי דקתי אין
מועלין לאו דוקא דמשמע
מעילה הוא וכו' אלא משום
דתא רישא קודם זריקה מועלין
בבשר דהא מועלין דוקא הוא
דאכתי אין בו היתר לכהים תא
סיפא מי אין מועלין:
אימא סיפא כו' מעילה הוא
דליכא .בבשר ]הא איסורא
איכא[ לישראל האוכלו:
והא ממוא ]דבעלים[ הוא וכו'.
והכא ליכא למימר משום דסיב
רישא מועלין תא סיפא מי אין
מועלין דבתרוייהו ]בסיפא[
דרישא ]ובסיפא[ דסיפא אין
מועלין קתי וכי היכי דדייקין
הכא הא איסורא איכא ה''
דייקין בסיפא ]דרישא[ ואמאי
אית ביה איסור אכילה:
א''ר חיא ליוצא .כגון שיצא
הבשר חוץ למחיצתו ושוב זרק
הדם ור''ע היא דאמר זריקה
מועלת ליוצא )דם( דכי אמר ר''ע
זריקה מועלת ליוצא להוציאו
ממעילה ולהביאו לשריפה
ולאלתר כמו שאר קדשים
פסולין ולהכי מהיא ליה זריקה
שאיו שרף לאלתר אלא עד
שתעובר צורתו:
אבל לעין להתירו לאכילה .לא
אמר שתהא זריקה מועלת והייו
דקאמר איסורא איכא דאסורה
באכילה משום יוצא:

