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מסכת מעילה פרק ג' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"
 .1י ,ב – יא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ַלד ַח ָּטאת,
ו ְּתמו ַּרת ַח ָּטאת,
יה – יָ מוּת ּו.
וְ ַח ָּטאת ׁ ֶש ֵּמת ּו ְ ּב ָע ֶל ָ
יב ָרה ׁ ְשנָ ָת ּה,
וְ ׁ ֶש ִע ְ ּ
וְ ׁ ֶש ָא ְב ָדה וְ נִ ְמ ֵצאת ַ ּב ֲע ַלת מוּם:
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים – ָּתמוּת,
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּכ ּ ְ
שה ְּתמו ָּרה,
וְ ֵאינָ ּה עוֹ ָ ׂ
וְ לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
יפר ּו ַה ְ ּב ָע ִלים ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב,
יא,א וְ ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּכ ּ ְ
וְ ִת ָּמ ֵכר,
יה ַא ֶח ֶרת,
וְ יִ ְקח ּו ְ ּב ָד ֶמ ָ
שה ְּתמו ָּרה,
וְ עוֹ ָ ׂ
וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
ישא דְּ לָ א ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י,
ַ 27מאי ׁ ְשנָא ֵר ׁ ָ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵס ָיפא דְּ ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ישא ְ ּ -פ ִס ָיקא לֵ ּיה,
ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא  -לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.
ָהא ְּתנָא לֵ ּיה ַ ּג ֵ ּבי ְּתמ ּו ָרה!
ְּתנָא ָה ָתם ִ -מ ׁ ּשוּם ְּתמו ָּרה.
ְּתנָא ָהכָ א ִ -מ ׁ ּשוּם ְמ ִעילָ ה.

רש"י
מתי' ולד חטאת ותמורת
חטאת וחטאת שמתו בעליה
ימותו .דהי הוו מהך ה' חטאות
המתות והך ג' מתות לעולם בין
לפי כפרה בין לאחר כפרה ולד
חטאת להכי מתה שהרי איה
ראויה לכפרה שלא הפרישה
מתחלה לכך ותמורת חטאת מי
להכי מתה שהרי באה בעבירה
דלא ימיר כתיב וחטאת שמתו
בעליה מי להכי מתה דאין כפרה
למתים דמיתתן כיפרה עליהם:
שעיברה שתה ושאבדה .עד
שהיא תמימה ושוב מצאת והרי
היא בעלת מום אם כיפרו
הבעלים באחרת שלא רצו
להתכפר בדמי זו שעברה שתה
או שאבדה ומצאת בעלת מום
תמות ואפילו מצאת קודם
כפרה ותכפרו בעליה באחרת
תמות הואיל ומצאת בעלת מום
אבל אם מצאת תמימה קודם
כפרה אע''פ שתכפרו באחרת
איה מתה אלא תרעה והכי
אמרין במסכת תמורה בפרק
ולד חטאת )דף כב:(.
ואיה עושה תמורה .דכיון
דתכפרו באחרת דלא אחשבה
להאי לא לקדושת דמים ולא
לקדושת מזבח הילכך לא
אחרים
למיתפס
אלימא
בתמורה ואע''ג דבעלמא בעל
מום עושה תמורה דכתיב או רע
בטוב הכא לא תפיס:
ולא הין .מהם לכתחלה הואיל
וקדושין הוו ואם הין אין
מועלין בהן מדאורייתא אלא
מדרבן ואיו משלם אלא קרן
בלבד:
ואם עד שלא כיפרו הבעלים.
באחרת מצאו ורוצין להתכפר
בדמי אותה שהיא בעלת מום
הואיל ומסאבא וקיימא תמכר
לאלתר ויביא בדמיה חטאת
ואותה שעברה שתה תרעה עד
שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה
אחרת ועושה תמורה ומועלין בה
הואיל וקדושה קדושת דמים:
גמ'
ומאי שא הי רישא דלא קא
מפליג בהו .ואמר דלעולם ימותו
בין משכיפרו בין עד שלא כיפרו:
רישא פסיקא ליה .דלעולם
ימותו דמאי הפלגה איכא לפלוגי
ברישא התם ליכא למימר כיפרו
ולא כיפרו דולד חטאת ותמורת
חטאת איהו גופייהו לא הוו
חטאת וחטאת שמתו בעליה מי
הא מתו להו בעלים אבל בסיפא
איכא לפלוגי:
הא תא ליה גבי תמורה .כי האי
גווא:
תא התם משום תמורות .איידי
דאיירי בתמורה איירי מי
במעילה:
והכא תא משום מעילה .ואיידי
דאיירי במעילה איירי מי
בתמורה

 27ויש שלא גרסו את החלק הראשון של השאלה.
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 .2יא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ִלנְ זִ ירוּתוֹ  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ְראוּיִ ן ָלבֹא כּ ו ָ ּּלן ׁ ְש ָל ִמים.
ֵמת ,וְ ָהי ּו לוֹ ָ :מעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ָמעוֹ ת ְמפוֹ ָר ׁ ִשים  -דְּ ֵמי ַח ָּטאת :יֵ ְלכ ּו ְליָ ם ַה ֶּמ ַלח,
לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
דְּ ֵמי עוֹ ָלה  -יָ ִביא ּו עוֹ ָלה,
וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן
דְּ ֵמי ׁ ְש ָל ִמים  -יָ ִביא ּו ׁ ְש ָל ִמים,
וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ֵאין ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
וְ לִ ְיתנֵי נ ִַּמיַ :ה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת לְ ִקי ּנִים  -לֹא נ ֱֶהנִין,
וְ לֹא מוֹ ֲעלִ ין.
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵהן ְרא ּויִן לְ ָה ִביאּ :תוֹ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ּנָן,
ו ְּבנֵי יוֹ נָה ׁ ֶש ָע ַבר זְ ַמ ּנָן!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָמעוֹ ת ְסתו ִּמיןָ :ה ֵבא ׁ ְשלָ ִמים.
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהָ :ה ֵבא ּתוֹ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ּנָן ׁ ֶש ֵאינָן ְרא ּויִין לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח?!

רש"י
מתי'
המפריש מעות לזירותו .ולא
פירש אלו לחטאת ואלו לעולה
ואלו לשלמים:
לא הין ולא מועלין .בכל אותן
מעות:
מפי שהן ראויין להביא בכולן
שלמים .כלומר דבכל מה ומה
מצין למימר זה הפריש
לשלמים ושלמים קדשים קלין
יהו ואין בהן מעילה כדתן בפ'
קמא )לעיל דף ז (:קדשים קלין
לפי זריקת דמים אין מועלין
בהן ומאי טעמא אזיל לקולא
דאי אמרת )ימא( כולן ראויין
להביא עולה ואיכא מעילה
בכולהו מכל מקום דמי שלמים
איכא ביייהו דאין בי מעילה
ואי מייתי עלייהו קרבן מעילה
אישתכח דקא מייתי חולין
לעזרה הלכך לקולא דלא הין
ולא מועלין:
מעות סתומות .דלא פריש:
יפלו לדבה .דהלכה היא בזיר:
דמי חטאת ילכו לים המלח.
דחטאת שמתו בעליה היא:
דמי עולה יביאו עולה .דדורון
בעלמא היא דלאו לכפרה אתיא
וכדאמרין בקיין )פ''ב משה ה(
האשה שמתה יביאו יורשיה
עולתה:
ואכלין ליום א' .כדין שלמי
זיר:
ואין טעוין לחם .משום דכתיב
ביה )במדבר ו( ותן על כפי הזיר
ואין כאן זיר:
גמ'
מתקיף לה ריש לקיש .הואיל
וקתי במתיתין לא הין ולא
מועלין מפי שהן ראויין כו'
ליתי מי המפריש מעות לקיין
כו' דלא הין ולא מועלין
כדקתי בי יוה שעבר זמן
שכבר הן צהובין ותורין קטים
שלא הגיע זמן לא הין ולא
מועלין דכיון דאין ראויין
לקרבן דפסולין יהו לא קריא
בהו מקדשי ה' ולית בהו מעילה:
אמר רבא .לא דמי מפריש מעות
לזירותו למפריש מעות לקיו
דגבי זירות אמרה תורה במעות
סתומים הבא שלמים משום
דאיחייב מי להביא במקצתו
שלמים הלכך אמרין מפי
שראויין להביא בכולן שלמים
לית בהו מעילה אבל הכא
במפריש מעות לקיו מי אמרה
תורה הבא תורין שלא הגיע זמן
שאין ראויין למזבח כלל למאי
מייתי להו הילכך לא תי להו
הכא
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 .3יא ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַהדָּ םַ :קל – ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה,
וְ ָחמוּר ּ ְ -בסוֹ פוֹ .
נְ ָס ִכין :חוֹ ֶמר ּ ִ -ב ְת ִח ָ ּל ָתן,
וְ ַקל – ְ ּבסוֹ ָפן.
"דָּ ם":
ִ ּב ְת ִח ָ ּלתוֹ ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין.
יָ ָצא ְלנַ ַחל ִק ְדרוֹ ן  -מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ .
"נְ ָס ִכין":
ִ ּב ְת ִח ָ ּל ָתן  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
יתין ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
יָ ְרד ּו ַל ׁ ּ ִש ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ָד ִמים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין מוֹ ֲע ִלין".
ַ 28עד ָּכאן לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ֶא ָּלא ִמדְּ ַר ָ ּבנַן,
ְיתא ֵ -אין מוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ֶהן.
ֲא ָבל ִמדְּ אוֹ ַרי ָ
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ע ּו ָּלא:
ָא ַמר ְק ָרא" :וַ ֲאנִ י נְ ַת ִּתיו לָ כֶ ם" ) 29ויקרא יז ,יא( ֶ ׁ -ש ָּלכֶ ם הוּא.
דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּתנָא:
""לְ כַ ּ ֵפר" )ויקרא יז ,יא( ְ -ל ַכ ּ ָפ ָרה נְ ַת ִּתיו וְ לֹא ִל ְמ ִע ָילה".
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֲא ַמר:
ָא ַמר ְק ָראִּ " :כי ַהדָּ ם הוּא ַ ּב ֶּנ ֶפ ׁש יְ כַ ּ ֵפר" )ויקרא יז ,יא(
"הוּא"  - 30לִ ְפנֵי ַּכ ּ ָפ ָרה ִּכלְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה הוּא.
ַמה ְּל ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ -אין בּ וֹ ְמ ִעילָ ה,
ַאף לִ ְפנֵי ַּכ ּ ָפ ָרה ֵ -אין בּ וֹ ְמ ִעילָ ה.
וְ ֵא ָימאַ :מה ִּל ְפנֵי ַּכ ּ ָפ ָרה י ֵׁש בּ וֹ ְמ ִעילָ הַ ,אף לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה י ֵׁש בּ וֹ ְמ ִעילָ ה.
וְ כִ י י ֵׁש לְ ָך דָּ ָבר ׁ ֶש ּנ ֲַע ֵׂשית ִמצְ וָ תוֹ  ,וְ י ֵׁש בּ וֹ ְמ ִעילָ ה?!
ַא ַּמאי לָ א?
יא,ב ֲה ֵרי ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשןֶ ׁ ,ש ּנ ֲַע ָׂשה ִמצְ וָ תוֹ וְ י ֵׁש בּ וֹ ְמ ִעילָ ה!
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן,
ּ
וְ ֵא ְיב ֵרי ָׂש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵל ַח ְ ׁ -שנֵי ְּכתו ִּבין ַה ָ ּב ִאין ְּכ ֶא ָחד,
 28סוגיה מקבילה יומא ט,ב ,תוד"ה מאי .בשיטה מקובצת בשם לישא אחריא.
מוֹע ִלין"?
גירסת וילאַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין ֲ
פקא מיה :האם הדרשות בהמשך הם לדעת חכמים או לדעת כולם.
שר ַ ּבדָּ ם הִ וא וַ ֲאנִ י נְ ַת ִּתיו לָ כֶ ם ַעל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח לְ כַ ּ ֵפר ַעל נַ פְ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִּכי ַהדָּ ם הוּא ַ ּב ֶּנ ֶפ ׁש יְ כַ ּ ֵפר
ִּ 29כי נֶ ֶפ ׁש ַה ָ ּב ָ ׂ
 30סורת הש"ס וסוגיה מקבילה.

רש"י
מתי'
יצא לחל קדרון מועלין בו.
מדרבן אבל במקדש אין מועלין
בו אפילו מדרבן לפי שאין
גוזרין גזירות במקדש דהא לחל
קדרון לאחר זריקה הוא כדתן
)יומא דף ח (:אלו ואלו
מתערבין לאמה ויוצאין לחל
קדרון ומכרין לגין לזבל
ומועלין בהן והאי מעילה
מדרבן היא ולא מדאורייתא
אבל מדרבן מועלין כגון לאחר
שיצא לחל קדרון :גמ' וקבעי
עלה מ''ט דמ''ד אין מועלין בו
מדאורייתא לישא אחריא ה''ג
ע''כ לא פליגי וכו' מא ה''מ דאין
מועלין בדמים מדאורייתא:
מה לאחר כפרה אין בו מעילה.
דעשית מצותו:
ואימא הכי לאידך גיסא מה
לפי כפרה יש בו מעילה .שהרי
לא עשית מצותו וכו' ואוקימא
דאידי ואידי יש בו מעילה
לטעמיה דר' יוחן קאמר דדריש
הוא וקא''ל מאי חזית דדרשת
הכי:
אמר ליה ר' יוחן וכי יש לך כו'.
אלא ודאי הכי מיסתבר
כדאמיא:
והרי תרומת הדשן .דהוי אצל
המזבח דעשית מצותו ומועלין
בו דכתיב ושמו וגו' וגמר מייה
הכא:
משום הכי .לא גמרין מייה
דהוי תרומת הדשן כו'
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וְ כָ ל ׁ ְשנֵי ְּכתו ִּבין ַה ָ ּב ִאין ְּכ ֶא ָחד ֵ -אין ְמלַ ְּמ ִדין.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :א ְיב ֵרי ָׂש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח ֵאין ֶנ ֱהנִין ֵמ ֶהן",
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ " :נ ֱהנִין ֵמ ֶהן" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיהְּ :תרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן,
ו ִּבגְ ֵדי כְ ה ּו ּנָה ְ ׁ -שנֵי ְּכתו ִּבין ַה ָ ּב ִאין ְּכ ֶא ָחד,
וְ כָ ל ׁ ְשנֵי ְּכתו ִּבין ַה ָ ּב ִאין ְּכ ֶא ָחד ֵ -אין ְמלַ ְּמ ִדין.
ִיחא לְ ַר ָ ּבנָ ן דְּ ָא ְמ ֵרי" :וְ ִה ִּנ ָיחם ׁ ָשם" ) 31ויקרא טז ,כג( ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ֵהן ְטע ּונִין ְ ּגנִיזָ ה – ׁ ַש ּ ִפיר.
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא דְּ ָא ַמר :מו ָּּתר לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן וְ ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה ׁ ְשנֵי ְּכתו ִּבין ַה ָ ּב ִאין ְּכ ֶא ָחד.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין ְמלַ ְּמ ִדין",
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְ " :מלַ ְּמ ִדין" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ְּת ֵרי ִמיעו ֵּטי ְּכ ִת ֵיבי,
ְּכ ִתיב ָה ָתםָ " :ה ֲערו ָּפה" ) 32דברים כא ,ו(.
שמוֹ ֵא ֶצל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" ) 33ויקרא ו ,ג(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ ָ ׂ
ָהנֵי – ִאין,
ִמ ֵידי ַא ֲח ִרינָא – לָ א.

רש"י
היחא למאן דאמר .התם )יומא
דף סז (.איברי שעיר של יום
הכפורים מועלין בהן אע''פ
שעשית מצותן משום דכתיב אל
ארץ גזירה שפיר להכי לא גמיר
מתרומת הדשן דהוי תרומת
הדשן ושעיר המשתלח שי
כתובין הבאין כאחד:
אלא למ''ד הין .דמפיק ליה
ממדבר:
מאי איכא למימר .גמר
מתרומת הדשן דלא הוו שי
כתובין וכו':
אלא לרבי דוסא דאמר וכו'.
דלית בהו מעילה ומאי והיחם
שם שלא ישתמש בהן ביום
הכפורים אחר:
מאי איכא למימר .אפילו למ''ד
מלמדין מהן הכא אין מלמדין
משום דתרי מיעוטי כתיבי בהו:
הערופה .דה''א קמייתא יתירא
היא:
וכתיב התם ושמו .דוי''ו בתראה
מייתרא לומר לך הי הוא
דמועלין בהן לאחר שעשית
מצותם אבל אחריי לא:

ִיחם ׁ ָשם
 31ו ָּבא ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל מוֹ ֵעד וּפָ ׁ ַשט ֶאת ִ ּבגְ ֵדי הַ ָ ּבד ֲא ׁ ֶשר לָ ַב ׁש ְ ּבבֹאוֹ ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ִה ּנ ָ
 32וְ כֹל זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהוא ַה ְּקר ִֹבים ֶאל ֶה ָחלָ ל יִ ְר ֲחצ ּו ֶאת יְ ֵד ֶיהם ַעל ָה ֶעגְ לָ ה ָה ֲערוּפָ ה ַב ּנ ַָחל
שמוֹ ֵא ֶצל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח
שרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל הָ ֵא ׁש ֶאת ָהע ֹלָ ה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָ ׂ
 33וְ לָ בַ ׁש ַהכּ ֵֹהן ִמדּ וֹ ַבד ו ִּמכְ נְ ֵסי ַבד יִ לְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4יא ,ב
ילה  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
"נְ ָס ִכים ַ ּב ְּת ִח ָ ּ
יתין ֵ -אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן".
יָ ְרד ּו ַל ׁ ּ ִש ִ
ִיתין דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי צָ דוֹ ק?
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
לוּל ָק ָטן ָהיָ ה ֵ ּבין ֶ ּכ ֶב ׁש ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּב ַמ ֲע ָרבוֹ ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶב ׁש.
ַא ַחת ְל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ּ ִפ ְר ֵחי ְכה ּו ָ ּנה יוֹ ְר ִדין בּ וֹ ,
יאין יַ יִ ן ָקרו ּׁש,
ו ְּמ ִב ִ
ּ
ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֶמה ְל ִעגו ֵּלי ְד ֵב ָילה.
וְ שׂוֹ ְר ִפין אוֹ ָת ּה ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה.
34
ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ :
"ב ּקֹ ֶד ׁש ַה ֵּס ְך נֶ ֶסך ׁ ֵשכָ ר לַ ה'" )במדבר כח ,ז(,
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִ ּנ ּ
יסו ָּכ ּה – ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה,
יפ ָת ּה ּ ִ -ב ְקדו ׁ ּ ָּשה".
ָ ּכ ְך ְ ׂ
ש ֵר ָ
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
וַ ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
ָא ְתיָא "קוֹ ֶד ׁש" "קוֹ ֶד ׁש".
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ ַ :
"ב ּק ֶֹד ׁש" )במדבר כח ,ז(.
ש ַר ְפ ָּת ֶאת ַהנּוֹ ָתר ָ ּב ֵא ׁש ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא" ) 35שמות כט ,לד(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ ָ ׂ
ַמה נּוֹ ָתר ְׂ -ש ֵר ָיפתוֹ ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה,
ַאף ַהאי נ ִַּמי – ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה.
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי צָ דוֹ ק,
ִיתין  36דְּ ִאי ָקלַ ט.
ּו ַמ ְתנ ִ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ִיתין ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַ ּבר ַר ִ ּבי צָ דוֹ ק דְּ ִאי ָקלַ ט.
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
ָא ְמ ֵרי :לָ א!
ו ִּמדְּ ַר ָ ּבנָן.
וְ ָהא ְק ָרא ָקנ ֵָסיב לַ ּה!
ַא ְס ַמכְ ָּתא.

ש הָ ֶא ָחד ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ַה ֵּס ְך נֶ ֶס ְך ׁ ֵשכָ ר לַ ה'
 34וְ נִ ְסכּ וֹ ְר ִב ִיעת ַה ִהין לַ ֶּכ ֶב ׂ
ש ַר ְפ ָּת ֶאת ַהנּוֹ ָתר ָ ּב ֵא ׁש ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא
שר ַה ִּמ ֻּל ִאים ו ִּמן הַ ֶּל ֶחם ַעד הַ בּ ֶֹקר וְ ָ ׂ
 35מסורת הש"ס .וְ ִאם יִ ָ ּו ֵתר ִמ ְ ּב ַ ׂ
 36הגהות הב"ח

רש"י
לימא מתיתין .דקתי ירדו
לשיתין אין מועלין בהן דלא
כרבי אלעזר בר רבי צדוק דהוא
אית ליה דאע''ג דירדו לשיתין
שריפתם בקדושה וכיון דמצריך
להו שריפה בקדושה אית ליה
מי דמועלין בהן:
מה ותר שריפתו בקדושה .דכל
שפסולו בקדש שריפתו בקודש
דגמר לה )פסחים דף פב(:
מחטאת דכתיב וכל חטאת אשר
יובא מדמה וגו' באש תשרף
שריפתו תהא בקדושה:
אפילו תימא ר' אלעזר בר ר'
צדוק היא .והא דקתי ירדו
לשיתין אין מועלין בהן:
דאי קלט קתי .שלא ירדו
לקרקע השית אלא קודם שיגיעו
לשית פשט ידו למטה וקלטה מן
האויר דהתם אין מועלין בהן הא
ירדו לשית מועלין בהן דקרקע
השית מקדש להו:
איכא דאמרי לימא מתיתין ר'
אלעזר בר' צדוק .כלומר
מדאיצטריך ליה לתא למיתא
ירדו לשיתין אין מועלין בהן
אלמא סבירא ליה כרבי אלעזר
דאמר לול קטן היה שם שיכול
להביאו דרך לול דאי רבן סברי
שיתין חלולין ויורדין עד התהום
היאך יכול ללקטן ולמעול בהן
הא חיתו להו לתהום:
אפילו תימא רבן ואי קלט.
שאם הכיס ידו לאויר השיתין
וקלטן קודם שירדו לתהום
אפילו הכי קמ''ל דאין מועלין
בהן .לישא אחריא דאי רבי
אלעזר בר ר' צדוק כיון דאמר
ושורפין אותן בקדושה אכתי
בקדושתייהו קיימי וסבירא ליה
דמועלין אפילו תימא רבי אלעזר
בר רבי צדוק דאין לך כו' והא
דקאמר ושורפין אותו בקדושה
הכי קאמר אם בא לשורפו
שורפו בקדושה אבל מעילה אין
בו מאחר שירד לשיתין
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 .5יא ,ב – יב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

מתי'
דישון מזבח הפימי והמורה.
הדשן שעליהם היה מוציאו
ומיחו אצל מזבח החיצון מקום
שהוא מיח תרומת הדשן של
מזבח החיצון וקודם שהיחו שם
לא הין ולא מועלין דהכא לא
כתיב ושמו כמו שכתוב בדישון
מזבח החיצון:
המקדיש דישון בתחלה מועלין
בו .כלומר לאחר שהיח דישון
מזבח הפימי והמורה במקום
שמיח תרומת הדשן של מזבח
החיצון דאי אפשר דלא לידחו
ביה פורתא ולהכי מועלין בכולו:

דִּ ׁ ּ
ימי,
ישוּן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
וְ ַה ְּמנוֹ ָרה  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש דִּ ׁ ּ
ישוּן ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה.
יע זְ ַמ ָ ּנן,
ּתוֹ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
ו ְּבנֵ י יוֹ נָ ה ׁ ֶש ָע ַבר זְ ַמ ָ ּנן  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.

ְ ּג ָמ ָרא
ּבח" ) 37ויקרא ו ,ג(.

יב,א ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ^ ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ִחיצוֹ ן  -דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּיה" :וְ ָ ׂ
שמוֹ ֵא ֶצל ַה ּ ִמזְ ֵ ַ
ִימי ְ -מנָלַ ן?
ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנ ִ

ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ֵה ִסיר ֶאת מו ְּר ָאתוֹ ְ ּבנוֹ ָצ ָת ּה" ) 38ויקרא א ,טז(.
ִימי.
ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ִחיצוֹ ן ְּ -תנֵ ה ּו ִע ְניָן לְ ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנ ִ
ֵא ָימאִ :א ִידי וְ ִא ִידי ְ ּב ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ִחיצוֹ ן,
וְ לִ ְקבּ וֹ ַע לוֹ ָמקוֹ ם?
ִאם ֵּכן ,לֵ ָימא ְק ָרא ֵאצֶ ל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
ִימי.
ַמאי " ַהדֶּ ׁ ֶשן" ) 39ויקרא ו ,ד(  -דַּ ֲא ִפילּ ּו ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנ ִ
ְמנוֹ ָרה ְמנָלַ ן?
"דֶּ ׁ ֶשן" – " ַהדֶּ ׁ ֶשן" )ויקרא ו ,ד(.

רש"י

גמ'
בשלמא תרומת מזבח החיצון
כתיב בהדיא דמועלין בו .דכתיב
)ויקרא ו( ושמו לפיכך טעון גיזה
שהיה בלע במקומו כדי שלא
ימעלו בו:
אלא דישון מזבח הפימי מלן.
שהיה מיחו אצל מזבח החיצון
ושיהו מועלין בו לאחר שבא עם
תרומת הדשן:
והסיר את מוראתו בוצתה וגו'.
אל מקום הדשן אם איו עין
למכתב אל מקום הדשן לדישון
מזבח החיצון דהא כתיב ביה
דשן אחר דכתיב )ויקרא ז(
והרים את הדשן תהו עין האי
אל מקום הדשן לדישון מזבח
הפימי והמורה ששם היה
מקומו דמועלין בו כבתרומת
הדשן של מזבח החיצון המוח
שם:
אימא אידי ואידי .קראי בדישון
מזבח החיצון מיירי והא דשה
עליו הכתוב והשליך וגו' כדי
לקבוע לו מקום שתהא השלכת
מוראת העוף אצל המזבח קדמה
ואכתי לא ידעין אמאי מועלין
בדישון מזבח הפימי דהא לא
כתיב ביה דישון כלל דהאי
דכתיב ודשו את המזבח ההוא
בשעת מסעות קמיירי:
אם כן .כדאמרת דלקבוע לו
מקום הוא דאתא א''כ לימא
קרא והשליך אותו אצל המזבח
קדמה ותו לא וממילא ידעא
דהייו מקום הדשן דיליף אצל
אצל מושמו אצל המזבח ואיכא
למימר דבתרוייהו בדישון מזבח
אלא
קמיירי
החיצון
מדאיצטריך למכתב בהאי קרא
הדשן ש''מ בדישון מזבח הפימי
מיירי דאם איו עין כו' וכיון
דכתיב ביה דשן בתרומת הדשן
של מזבח החיצון מועלין בה:
הדשן .מריבוייא דה''א אתי
דישון המורה:

שמוֹ ֵא ֶצל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח
שרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל הָ ֵא ׁש ֶאת ָהע ֹלָ ה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָ ׂ
 37וְ לָ בַ ׁש ַהכּ ֵֹהן ִמדּ וֹ ַבד ו ִּמכְ נְ ֵסי ַבד יִ לְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂ
 38וְ ֵה ִסיר ֶאת ֻמ ְר ָאתוֹ ְ ּבנ ָֹצ ָת ּה וְ ִה ׁ ְשלִ ְיך א ָֹת ּה ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ֵק ְד ָמה ֶאל ְמקוֹ ם ַהדָּ ׁ ֶשן
 39ו ָּפ ׁ ַשט ֶאת ְ ּבגָ ָדיו וְ לָ ַב ׁש ְ ּבגָ ִדים ֲא ֵח ִרים וְ ה ֹו ִציא ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֶאל ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ֶאל ָמקוֹ ם ָטהוֹר
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6יב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יע זְ ַמ ָ ּנן  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
ּתוֹ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
ְ ּבנֵ י יוֹ נָ ה ׁ ֶש ָע ַבר זְ ַמ ָ ּנן  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.

ְ ּג ָמ ָרא
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִּ -כ ְד ָק ָּתנֵי ַט ְע ָמא:
" ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ָה ָראוּי ְל ַא ַחר זְ ַמן,
שה,
וְ ִה ְקדִּ ׁישוֹ ְ ּבתוֹ ְך זְ ַמנּ וֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּבלֹא ַת ֲע ֶ ׂ
וְ ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת" )זבחים קיב.(:
ֶא ָּלא ַר ָ ּבנָן ַ -מאי ׁ ְשנָא ִמ ְּמחו ּ ַּסר זְ ָמן?
ָא ְמ ֵריְ :מחו ּ ַּסר זְ ָמן ִ -מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַ ּב ַעל מוּם ,דְּ ַבר ּ ִפ ְדיוֹ ן הוּא.
ֲא ָבל ָה ֵני עוֹ פוֹ ת ֵּכיוָ ן דְּ ֵאין מוּם ּפוֹ ֵסל ָ ּבעוֹ פוֹ ת ֵ -אין לָ עוֹ פוֹ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן.

רש"י
מתי'
ר''ש אומר תורים שלא הגיע
זמן מועלין בהן .לפי שראוין
למזבח כשיבוא שיגדילו:
גמ'
בשלמא לר''ש .דמחייב מעילה
בשלא הגיע זמן:
כדקתי טעמא .בפרק אותו ואת
בו:
שהיה ר''ש אומר .השוחט אותו
ואת בו קדשים בחוץ שי הרי
הוא בלא תעשה )דאותו ואת בו(
ואין בו כרת שהיה ר''ש אומר כל
הראוי לבוא לאחר זמן כגון זה
שהוא ראוי לישחט למחר בפים
ושחטו בחוץ ה''ז עובר בלא
תעשה ואין בו כרת לפי שאיו
מתקבל בפים דאיסור אותו
ואת בו והג מי בקדשים )חולין
דף עח (.והי תורים מי
שהקדישן קודם זמן הואיל
ויהיו ראוין לאחר מכאן השתא
מי אית בהו מעילה:
אלא לרבן .ת''ק דאמר לא הין
ולא מועלין מאי שא ממחוסר
זמן דבהמה דקי''ל שכס לדיר
להתעשר כדאמרי' פרק מעשר
בהמה )בכרות דף ו (.מחוסר זמן
כס לדיר להתעשר דיליף
העברה העברה מבכור מה בכור
קדוש לפי זמו שהרי קדוש
מרחם אף מחוסר זמן מי שאיו
בן שמוה קדוש לפי זמו וקרב
לאחר זמו והי תורין מי
ליקדשו קודם זמן ולמעול בהו:
אמרי .לא דמי מחוסר זמן
דבהמה למחוסר זמן דעופות
דהייו טעמא דמחוסר זמן
דבהמה קדוש מידי דהוה אבעל
מום דבהמה דבר פדיון הוא
דמיגו דחשיבא דאית בה קדושה
כשהיא בעלת מום אית בה
קדושה מי כשהיא מחוסר זמן
אבל עופות דליכא למימר בהו
האי מגו הואיל ואין המום פוסל
בעופות דאין תמות וזכרות
בעופות ואין לעופות פדיון הכי
מי לית בהו קדושה במחוסר
זמן דעוף

מסכת מעילה פרק ג' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"
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 .7יב ,א-ב
ָ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.
י ֵָתיב עו ָּּלא וְ ָק ָא ַמר לְ ָהא ׁ ְש ַמ ְע ָּתא.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאן ׁ ָש ַמע לָ ְך וּלְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַר ָ ּב ְך?
וְ כִ י ְקדו ׁ ּ ָּשה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן לְ ֵהיכָ ן ָהלְ כָ ה!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִּת ְיק ׁ ֵשי ַמ ְת ִנ ִיתין!
יע זְ ַמ ָ ּנן,
" ּתוֹ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
ו ְּבנֵ י יוֹ נָ ה ׁ ֶש ָע ַבר זְ ַמ ָ ּנן  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין".
ֵימאְ :קדו ׁ ּ ָּשה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן לְ ֵהיכָ ן ָהלְ כָ ה!
ָהכָ א נ ִַּמי נ ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְ
מוֹ ִדינָא לָ ך דְּ ִא ָּיכא ְמ ִעילָ ה ִמדְּ ַר ָ ּבנָן,
וְ ַק ׁ ְשיָא לִ יִ ,מי ִא ָּיכא ִמ ֵידי דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לָ א ִאית ֵ ּב ּיה ְמ ִעילָ ה ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ִאית ֵ ּב ּיה ְמ ִעילָ ה?
וְ לָ א?!
וְ ָהא ִא ָּיכא :דָּ ם ,דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לֵ ית ַ ּב ּה ְמ ִעילָ ה ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ִאית ַ ּב ּה ְמ ִעילָ ה!
דִּ ְתנַן:
"דָּ ם ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ֵאין מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ יָ ָצא ְלנַ ַחל ִק ְדרוֹ ן מוֹ ֲע ִלין בּ וֹ " )מעילה יא.(.
ָא ְמ ֵרי:
ָה ָתם נ ִַּמי ִאי ָּכא ְמ ִעילָ ה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא,
יב,ב דְּ ָא ַמר ַרב:
ַה ַּמ ִ ּקיז דָּ ם לְ ֶב ֱה ַמת ָק ָד ׁ ִשים ָ -אסוּר ַ ּב ֲהנ ָָאה,
וּמוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ .

רש"י
יצאו מידי מעילה דבר תורה.
דלא קדשי ה' יהו דלא חזו
לגבוה וקדושת דמים מי לית
בהו דאין פודין את הקדשים
להאכילם לכלבים:
ותיקשי לך מתי' כו' .אלא כי
היכי דבמתי' לא אמרי' קדושה
שבהן להיכן הלכה ה'' לא אמר
גבי קדשים שמתו הלכך יצאו
מידי מעילה דבר תורה אבל בהא
מודיא לך אע''ג דאמיא יצאו
מידי מעילה דבר תורה מודיא
דאיכא מעילה מדרבן בקדשים
שמתו ובתורין שלא הגיע זמן
ומשלם הקרן:
וקשיא לי .אתורין דלרב חסדא
דאמר וכי קדושה שבהן להיכן
הלכה וכו' דמשמע דסבירא ליה
דאית בהו קדושה ומי איכא
מידי דמעיקרא לית ביה מעילה
כלל ולבסוף אית בהו מעילה
דרבן בשלמא היכא דהוה בה
מעילה מעיקרא מדאורייתא
כגון הי קדשים שמתו דאית בהו
מעילה מדרבן לבסוף שפיר אבל
בתורין שלא הגיע זמן דבשעת
הקדש לא הוה בהו מעילה
מדאוריי' דלא חזו בקדשי ה' מי
אמרי' דליהוי בהו מעילה
מדרבן לבסוף:
והא איכא דם .דמעיקרא לאלתר
כששחט קודם שזרק אין בו
מעילה לפי שאין מועלין בדמים:
המקיז דם לבהמת קדשים.
אותו דם שהקיז אסור בהאה
ומועלין בו דכיון דלא חזי
לזריקה חשיב כגופה דבהמה
ומועלין בו וכיון דאית ביה האי
מעילה מעיקרא מש''ה אית ביה
מעילה מי לאחר שיצא לחל
קדרון אבל תורין דלא הויא בהו
מעילה מעיקרא כלל קשה לי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8יב ,ב
ּגו ָּפא:
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ַה ַּמ ִ ּקיז דָּ ם לְ ֶב ֱה ַמת ָק ָד ׁ ִשים ָ -אסוּר ַ ּב ֲהנ ָָאה,
וּמוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ .
ֵמ ִתיב ַרב ַה ְמנוּנָ א:
" ֲח ֵלב ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין,
יצי תוֹ ִרין  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
ו ֵּב ֵ
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין" )מעילה יב!(:
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֶימת ְ ּבלֹא דָּ ם.
ִּכי ָק ָא ְמ ִרינַן לְ גַ ֵ ּבי דָּ ם  -דְּ לָ א ִמ ְת ַק ּי ֶ
ְימא ְ ּבלֹא ָחלָ ב – לָ א.
ֲא ָבל ָחלָ ב דְּ ָקא ִמ ַ ּק ּי ָ
ֵמ ִתיב ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ְשיָא:
" ַה ֶּז ֶבל וְ ַה ּ ֶפ ֶר ׁש ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר ֵ -אין נֶ ֱהנִ ין,
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין,
יה ַל ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה".
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ֶמ ָ
ַא ַּמאי? ָהכָ א נ ִַּמי לָ א ִמ ַ ּק ּיַים ְ ּבלֹא ּ ֶפ ֶר ׁש!
ָא ְמ ֵריַ :מאי ִא ְיריָא?
ָה ֵדין ּ ֶפ ֶר ׁש דְּ ִמן ָעלְ ָמא ָק ָא ֵתי לַ ּהָ ,אזֵ יל ַהאי ָא ֵתי ַא ֲח ִרינָא,
לְ ַא ּפו ֵּקי דָּ ם ִמ ּגו ַּפ ּה ָהא.
ְיעא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
ָק ָּתנֵי" :לֹא נֶ ֱהנִ ין ,וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין ,וְ ָד ָמיו ַל ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה" ְ -מ ַס ּי ָ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמיםָ " :קדוֹ ׁש וְ ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש"  -דָּ ָמיו י ּ ְִפל ּו לַ ִּל ׁ ְש ָּכה.

רש"י
איתיביה רב המוא חלב
המוקדשין וכו' .ולא אמרי'
דכגופה דמי הכי מי לימא גבי
מקיז דם אמאי מועלין:
דלא מתקיימת הבהמה בלא דם.
דדם הוא הפש להכי אמרי'
כגופה דמי ומועלין בו:
הא מתקיימא בלא חלב .הלכך
אין מועלין בו:
הזבל והפרש .של קדשים שהוא
בחצר ה''ה בכל מקום אלא
דדרכו להיות בחצר של הקדש
לא הין ולא מועלין :ויפלו דמיו
ללשכה גרסי':
הכא מי לא מקיימא הבהמה
בלא פרש .שלא יהא קצת פרש
במעיה וכגופה הוא ולימעול
ביה:
אמרי .לא דמי דמה לפרשה
דפרש מעלמא אתי לה לבהמה
מחמת מאכל של חולין אפילו
אזיל מגופה לגמרי אתי אחריא
כשתחזור ותאכל ולא כגופה דמי
הלכך אין מועלין בו:
לאפוקי דם דגופה של בהמה
היא .שהרי ברא עמה הלכך
מועלין בו :קתי לא הין ולא
מועלין ודמיו ללשכה מסייע ליה
לר''א דאמר כל מקום שאמרו
חכמים קדוש ואיו קדוש.
דהייו לא הין ולא מועלין דמיו
יפלו ללשכה:

מסכת מעילה פרק ג' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"
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 .9יב ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֲח ֵלב ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין,
יצי תוֹ ִרין  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
ו ֵּב ֵ
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח.
ֲא ָבל ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ִ -ה ְקדִּ ׁיש ַּת ְרנְ גוֹ ֶלת  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה,
יצ ָת ּה.
ו ְּב ֵב ָ
ֲחמוֹ ָרה  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה,
ו ַּב ֲח ָל ָב ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
ֶא ָּלא ַ ּג ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַחִּ ,כי ַא ְקדְּ ׁ ַש ּה ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים ,לָ א ִאית ַ ּב ּה ְמ ִעילָ ה?!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָּתנֵי:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים:
ְּכ ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ּגוּף לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח.
ֲא ָבל ִה ְקדִּ ׁישוֹ ְקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים לְ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח  -נ ֲַע ָׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁישוֹ לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִת,
ִה ְקדִּ ׁיש ַּת ְרנְגוֹ לֶ ת  -מוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ּה ,ו ְּב ֵב ָיצ ָת ּה.
ֲחמוֹ ָרה  -מוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ּה ו ַּב ֲחלָ ָב ּה".

רש"י
מתי'
בד''א בקדשי מזבח .דהואיל
וחלב וביצים אין ראוין למזבח
הלכך אין מועלין בהן:
אבל בקדשי בדק הבית .הואיל
וקדושת דמים הן וכולן ראוין
לבדק הבית אפילו אם הקדיש
תרגולת וכו' דמועלין בין
בביצים בין בחלב :גמ' השתא
קא דייק למתי' דקתי בד''א
וקאמר גבי מזבח אפילו כי
אקדשיה קדושת דמים לית בהו
מעילה דהכי משמע בד''א
בקדשי מזבח אבל בקדשי
בדה''ב וכו' אבל אם הקדיש
בהמה ועוף למזבח שיקה מהם
דבר הראוי למזבח אין מועלין
בחלב וביצים ואמאי לית בהן
מעילה אלא אמר רב פפא כו'
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 .10יג ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יג,א

ָ ּכל ָה ָראוּי ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח^ ,וְ לֹא ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת,
ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ,וְ לֹא ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח.
לֹא ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ לֹא ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ִה ְקדִּ ׁיש בּ וֹ ר ָמ ֵלא ַמיִ ם,
ַא ׁ ְש ּפוֹ ת ְמ ֵלאוֹ ת זֶ ֶבל,
ׁשוֹ ָב ְך ָמ ֵלא יוֹ נִ ים,
ִא ָילן ָמ ֵלא ּ ֵפירוֹ ת,
ש ֶדה ְמ ֵל ָאה ֲע ָ ׂ
ָׂ
ש ִבים  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהם ו ְּב ַמה ׁ ּ ֶש ְ ּבתוֹ ָכן .40
ֲא ָבל ִאם ִה ְקדִּ ׁיש בּ וֹ ר וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ַמ ֵ ּלא ַמיִ ם,
ַא ׁ ְש ּ ָפה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ַמ ֵ ּלא זֶ ֶבל,
ׁשוֹ ָב ְך וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ַמ ֵ ּלא יוֹ נִ ים,
ִא ָילן וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ַמ ֵ ּלא ּ ֵפירוֹ ת ,
ש ִבים  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהם וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ְ ּבתוֹ ָכן.
ש ֶדה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְת ַמ ְ ּל ָאה ֲע ָ ׂ
ָׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יהן,
ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש ֶאת ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה וְ ָה ִא ָילן  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן ּו ְב ִגידּ ו ֵּל ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִ ּגידּ ו ֵּלי ֶה ְקדֵּ ׁש.
ש ֶרת.
ש ֶרת  -לֹא יִ נוֹ ק ִמן ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
וְ ַלד ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
וַ ֲא ֵח ִרים ִמ ְתנַ דְּ ִבים ֵ ּכן.
וְ ַלד ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין  -לֹא יִ נוֹ ק ִמן ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין,
וַ ֲא ֵח ִרים ִמ ְתנַ דְּ ִבים ֵ ּכן.
ֹאכל ּו ִמן ְ ּגרוֹ ְגרוֹ ת ֶה ְקדֵּ ׁש.
ַה ּפוֹ ֲע ִלים  -לֹא י ְ
ֹאכל ִמ ַ ּכ ְר ׁ ִשינֵ י ֶה ְקדֵּ ׁש.
וְ ֵכן ּ ָפ ָרה  -לֹא ּת ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ש ֶרת".
ש ֶרת לֹא יִ נַ ק ִמן ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
ָק ָּתנֵי" :וְ ַלד ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַרב ַא ַח ְדבּ וֹ י ַ ּבר ַא ּ ִמי:
ָא ְתיָא " ַה ֲע ָב ָרה" ) 41ויקרא כז ,לב( " ַה ֲע ָב ָרה" ) 42שמות יג ,יב( ִמ ְ ּבכוֹ ר.
ַמה ְ ּבכוֹ ר  -מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ ,
ש ֶרת  -מוֹ ֲעלִ ין בּ וֹ .
ַאף ֲחלֵ ב ַה ְמע ּו ּ ֶ ׂ
45
44
43
ֲחלֵ ב ַה ּמו ְּקדָּ ׁ ִשִין נ ִַּמי ָא ְתיָא " ִא ּמוֹ " )ויקרא כב ,כז( " ִא ּמוֹ " )שמות כב ,כט( ִמ ְ ּבכוֹ ר.

 40גירסת המשה ועוד .גירסת וילאֶ ּ ׁ :ש ְ ּבתוֹ כָ ּה וכן בהמשך.
ש ִירי יִ ְהיֶ ה ּק ֶֹד ׁש לַ ה'
שר ָ ּב ָקר וָ צֹאן כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעבֹר ַּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ֶבט ָה ֲע ִ ׂ
 41וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
ָ
 42וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'
 43מסורת הש"ס
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה'
ׁ 44שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ָ
ָ
שה לְ ׁש ְֹרך לְ צֹאנֶ ך ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים יִ ְהיֶ ה ִעם ִא ּמוֹ ַ ּב ּיוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ לִ י
ֵּ 45כן ַּת ֲע ֶ ׂ

רש"י
מתי'
בור מלא מים .ראוי לבדק הבית
לבין לעשות בו טיט ולא למזבח
וליסוך המים מי לא חזי שלא
היו מסכין אלא ממי השילוח שהן
מים חיים:
אשפה מליאה זבל .היא עצמה
איה ראויה לא למזבח ולא לבדק
הבית:
אילן מלא פירות .אמר לי רבי
דהאי אילן הוא גפן וראוי למזבח
וליסוך היין ואיו ראוי לבדק
הבית לפי שעצי גפן דקין הן ואין
ראויין לשום בין ובבכורים לא
מיתוקמא שהרי אים קריבין לגבי
המזבח:
שדה מלאה עשבים .איה ראויה
לא למזבח ולא לבדק הבית:
ואין מועלין במה שבתוכו) .דבור
ותמלא מים( דכל הי הוו גידולין:
ר' יוסי אומר כו' .לא פליג אלא
אהך תרתי דת''ק אמר אין מועלין
בשבח הקדש במה שהשביחו
לאחר שהוקדשו ורבי יוסי סבר
המקדיש שדה או אילן מועלין
בגידוליהם הואיל וגדלו ממש
בהקדש אבל בור ואשפה ושובך
דלאו גידולי שובך יהו לא פליג
רבי יוסי:
ולד המעושרת לא יוק מן
המעושרת .לפי שהיא קדושה
דכתיב )ויקרא כז( העשירי יהיה
קודש ובה חולין הוא ומצא הה
מחלב המוקדשין:
ואחרים מתדבים כן .כלומר
בסתם ודאי אסור ליק מן
המעושרת אבל אחרים מתדבים
כן שמתין קודם לכן על מת כן
אי מכיס קבה זו לדיר להתעשר
שאם תקדש יהא חלבה חולין
שתהא מיקה ולדה בהיתר
ושמעתי דלהכי מהי להו תאה
הואיל ויכולין לעכב שלא תכס
קבה זו לדיר עד לאחר זמן הלכך
מהי תאה והוי כדבה ולהכי קרי
להו אחרים שאין מחמירין עליהן
כראוי וכן מי בולד מוקדשין לא
היו מקדישין חלב האם:
הפועלים .שעושין מלאכה בשל
הקדש לא יאכלו מגרוגרות של
הקדש ואע''ג דכתיב כי תבוא
בכרם רעך ואכלת וגו' )דברים כג(
ואמרין בפרק השוכר את
הפועלים )ב''מ דף פז (:בפועל
הכתוב מדבר בשל הקדש לא
יאכלו דכרם רעך אמר רחמא ולא
כרם של הקדש:
וכן פרה של חולין .חרשה בשל
הקדש לא תאכל מכרשיי הקדש:
גמ'
אתיא העברה העברה .כתיב
בבכור )שמות יג( והעברת כל פטר
רחם וכתי' במעשר )ויקרא כז( כל
אשר יעבור תחת השבט וגו' מה
בכור מועלין בו בכל דבר שיש בו
דזכר הוא ולא קבה אף מעשר מי
דוהג בקבה מועלין בכולו אפילו
בחלב:
אתיא אמו אמו מבכור .כתיב
בבכור )שמות כב( כן תעשה לשורך
לצאך שבעת ימים יהיה עם אמו
וגבי מוקדשין כתיב בפ' אמור
]והיה[ ז' ימים )יהיה עם( ]תחת[
אמו מה בכור שהוא זכר מועלין
בכולו אף מוקדשין מי מועלין
בכולו:

מסכת מעילה פרק ג' – "וְ ַלד ַח ָטּאת"

ֹאכל ּו ִמן ְ ּגרוֹ ְגרוֹ ת ֶה ְקדֵּ ׁש.
" ַה ּפוֹ ֲע ִלין לֹא י ְ
ֹאכל ִמ ַ ּכ ְר ׁ ִשינֵ י ֶה ְקדֵּ ׁש".
וְ ֵכן ּ ָפ ָרה  -לֹא ּת ַ
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ַמאי ַט ְע ָמא?
ֲא ַמר ַרב ַא ַח ְדבּ וֹ י ַ ּבר ַא ּ ִמי:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ל ֹא ַת ְחסוֹ ם ׁשוֹ ר ְ ּב ִד ׁישוֹ " )דברים כה ,ד(.
"דִּ ׁישוֹ " – ׁ ֶש ְּל ָך,
וְ לֹא דִּ ׁישוֹ ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש.
ש ֵדה ֶה ְקדֵּ ׁש ָמ ַעל".
" ַהדָּ ׁש ַק ְל ִע ִילין ִ ּב ְ ׂ
וְ ָהא ְ ּב ָתלו ּׁש ָ ּב ֵעינַן?
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהֲ :א ָב ָק ּה ַמ ֲעלֵ י לַ ּה.

רש"י
הפועלין כו' מ''ט .לא תאכל
מכרשיי הקדש גבי פועלין דלא
יאכלו מגרוגרות של הקדש לא
צריך למיבעי דהא מיעט קרא
בפירוש רעך ולא הקדש אבל
פרה דלא כתיב בה הכי קבעי:
דישו .כלומר כי דש בשלך לא
תחסום אבל כי דש בשל הקדש
אתה חוסם דעיא כולה בחולין
קמיירי:
קלעילין .מין קטית קדש
מועלין של חולין בשדה הקדש
מעל דהה מהקדש:
והא בתלוש בעין .כדאמרין
לקמן בפרק ההה )דף יח (:דאין
מעילה במחובר לקרקע וכ''ש
בקרקע עצמו:
מדקאמר מעל שמע מיה
אבקה .אבק של שדה מעלי להו
לאותן קלעילין וכי מעלה אבק
מן הקרקע דמתערב בקלעילין
הוה ליה תלוש ולהכי מעל:
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 .12יג ,ב
ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ִא ָילן ׁ ֶשל ֶה ְדיוֹ טַ ,ה ָ ּב ִאין ְ ּב ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש,
וְ ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ָ ּב ִאין ְ ּב ׁ ֶשל ֶה ְדיוֹ ט  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ש ֶדה ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
ַמ ְעיָ ן ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵצא ִמ ּתוֹ ְך ַה ּ ָ ׂ
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ש ֶדה  -נֶ ֱהנִ ין ִמ ֶּמנּ ּו.
יָ ָצא חוּץ ַל ּ ָ ׂ
ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ְ ּב ַכד ׁ ֶשל זָ ָהב  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
נְ ָתנָ ן ִ ּב ְצלוֹ ִחית  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
ֲע ָר ָבה  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
יהן.
ב
ּל
ו
ל
ב
ּ
ו
נ
ּ
מ
ּ
מ
ּ
נוֹ ֲה ִגין ָהי ּו ַה ְּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנִ ים ִ ֶ ְ ְ ֵ ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֵאין מוֹ ֲעלִ ין ְ ּבכו ָּּלן,
ֲא ָבל מוֹ ֲעלִ ין ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש ל ּו ִ ּגין.
וְ ָה ָק ָּתנֵי ֵס ָיפא" :נְ ָתנוֹ ִל ְצלוֹ ִחית מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן",
ישא ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ל ּו ִ ּגין נ ִַּמי לָ א!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ֵר ׁ ָ
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּית ַמרַ ,א ּ ֵס ָיפא ִא ְּית ַמר:
"מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן" -
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֵאין מוֹ ֲעלִ ין ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ל ּו ִ ּגין.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
מוֹ ֲעלִ ין ְ ּבכו ָּּלן.
לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ ָק ָס ַבר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש :י ֵׁש ׁ ִשיעוּר לַ ַּמיִם.
וְ ָה ְּתנַן:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ַה ְמנַ ֵּס ְך ֵמי ַחג ֶ ּב ָחג ַ ּבחוּץ – ַח ָ ּייב" ) 46זבחים קי.(:
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ְמנַ ֵחם יוֹ ְד ָפ ָאה:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ׁ ִש ַיטת ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַרבּ וֹ ָא ַמר,
דְּ ָד ֵר ׁיש" :וּנְ ָסכֶ ָיה" ) 47במדבר כט ,לא( ֶ -א ָחד נ ּ
ִיסו ְּך ַה ַּמיִם,
וְ ֶא ָחד נ ּ
ִיסו ְּך ַה ַ ּייִן.
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ּ
ִאי ַמה ַ ּייִן ָ ׁ -של ֹׁש ל ּו ִגין,
ַאף ַמיִם ָ ׁ -של ֹׁש ל ּו ִ ּגין.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ָס ַבר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישֵ :אין ׁ ִשיעוּר לַ ַּמיִם?!
לְ ַט ְע ָמא דִּ ְמנ ֵַחם יוֹ ְד ָפ ָאה ָק ָא ַמר.

 46תיקוי גירסה על פי המקור בזבחים קי,ב ועוד ,וגם בהמשך.
ּ 47ו ְ ׂ
ש ִעיר ַח ָּטאת ֶא ָחד ִמ ְּל ַבד עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד ִמנְ ָח ָת ּה וּנְ ָסכֶ יהָ

רש"י
מתי'
שרשי אילן של הדיוט הבאין לשל
הקדש לא הין ולא מועלין .דאזלין
בתר אילן ואילן בשל הדיוט קאי:
ושל הקדש הבאין בשל הדיוט .מי
לא מועלין ולא הין הואיל ועיקרו
קאי בשל הקדש:
מעין היוצא בתוך שדה הקדש.
שהמעין מתוך שדה של חולין הוא
ובע אלא שיוצא ומושך בתוך שדה
של הקדש לא הין ממו כל זמן
שהוא בתוך שדה של הקדש )הוו
מועלין( ולא מועלין בו כל מי שהוא
שותה ממו בתוך שדה של הקדש:
המים שבתוך הכד של זהב .באותו
כד שהיו ממלאים לצורך יסוך
כדתן בפ' לולב וערבה )סוכה דף
מח (:כמעשהו בחול כך מעשהו
בשבת אלא שהיה ממלא מע''ש מן
השילוח בחבית של זהב שאיה
מקודשת כדי שלא יפסל בליה
ובאותם מים שבחבית של זהב
שאיה מקודשת לא הין משום
דתמלאו לצורך הקדש:
ולא מועלין .משום דלא תקדשו
ליסוך המים למעילה עד שיתו
בצלוחית של זהב דהייו כלי מקודש
לכך:
ערבה .שהיה סידורן בהר הבית לא
הין ממה קודם שזקפוה אצל
המזבח הואיל ולכך עומדת אבל
משזקפוה דעשית מצוותה הין
ממה:
הין היו ממה זקים בלולביהן.
אפי' קודם שזקפה אצל המזבח:
גמ'
אין מועלין בכולן .שאם יש באותו כד
של זהב יותר מג' לוגין אין מועלין
בהן אבל אם יש בכד ג' לוגין לא
פחות ולא יותר דאין ביה שיעור
יסוך מועלין בו:
והקתי סיפא תן בצלוחית מועלין
בהן מכלל דרישא .בכד של זהב אפי'
בג' לוגין גרידי אין מועלין:
דיש שיעור למים .של יסוך דהייו
ג' לוגין להכי אין מועלין בהו אלא בג'
לוגין כשיעור הראוי ליסוך ור' יוחן
סבר אין שיעור למים להכי קאמר
מועלין בכולן:
והתן ר''א אומר המסך מי החג
בחג בחוץ חייב .משום מעלה בחוץ
דכל דבר שהוא מתקבל בפים חייבין
עליו משום שחוטי חוץ כדאמרין
במסכת זבחים:
וא''ר יוחן משום ר' מחם יודפאה.
התם בפרק השוחט והמעלה בחוץ:
ואחד יסוך המים .וכיון דיסוך
המים פקא ליה מדאורייתא מש''ה
קאמר דחייב עליו משום מעלה
בחוץ:
וא''ל ר''ל לר' יוחן .כיון דאמרת
דר''א בשיטת ר''ע אמרה דדריש
סכיהם ואמרת דיסוך המים הוי
דאורייתא כמו יסוך היין א''כ ימא
הכי אי מה יין ג' לוגין ומדקאמר ליה
ר''ל הכי מכלל דסבירא ליה דאין
שיעור ליסוך המים:
לטעמיה דרבי מחם יודפאה קאמר.
וקא''ל ר''ל לטעמיה דר' מחם
דאמר אין שיעור למים וקדריש
סכיהם אי מה יין ג' לוגין אף מים ג'
לוגין והא שמעין ליה לרבי יוחן
דאמר משום מחם יודפאה מועלין
בכולן דמשמע דאין שיעור למים אבל
ר''ל לעולם סבירא ליה דיש שיעור
למים כדאמרין לעיל:
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 .13יג ,ב – יד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֹאש ָה ִא ָילן ׁ ֶשלֶ :ה ְקדֵּ ׁש  -לֹא נֶ ֱהנִ ין,
ַה ֵ ּקן ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
ׁ ֶש ָ ּב ֲא ׁ ֵש ָירה  -יַ ִּתיז ְ ּב ָקנֶ ה
ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש ֶאת ַהחוֹ ֶר ׁש  -מוֹ ֲע ִלין ְ ּבכוּלּ וֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
יד,א ִא ְּית ַמר:
ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֶ ׁ -ש ּנ ׁ ְִש ַּת ְ ּב ָרה ֵמ ֵאלֶ ָיה:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרֲ :אסו ָּרה.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר :מו ֶּּת ֶרת.
" ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרֲ :אסו ָּרה"  -דְּ לָ א ַ ּב ּ ְטלַ ּה נָכְ ִרי.
ּ
"וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר :מו ֶּּת ֶרת" ֵ -מ ַימר ָא ַמרִ :היא גו ָּפ ּה לָ א ַמ ְ ּצלָ ה ,לְ ִד ִידי ַמ ְ ּצלָ ה לִ י?!
ֵא ִית ֵיב ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֹאש ָה ִא ָילן ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ -אין נֶ ֱהנִ ין,
" ַה ֵ ּקן ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין.
ׁ ֶש ָ ּב ֲא ׁ ֵש ָירה  -יַ ִּתיז ְ ּב ָקנֶ ה".
ַמאי לָ או דְּ ִא ְּית ַבר ִמ ּגו ַּפ ּה ,וְ ָק ָּתנֵי "יַ ִּתיז ְ ּב ָקנֶ ה"!
ְיתי ֵעצִ ים ֵמ ָעלְ ָמא.
לָ א ,דְּ ַאי ֵ
ִאי ָהכִ יַ ,א ַּמאי " ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ -אין נֶ ֱהנִ ין ,וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין"?
ֶא ָּלא ְ ּבגִ ידּ וּלִ ין ַה ָ ּב ִאין לְ ַא ַחר ִמ ָּכאן,
וְ ָק ָס ַברֵ :אין מוֹ ֲעלִ ין ְ ּבגִ ידּ וּלִ ין.
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
ְיתי ֵמ ָעלְ ָמא,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך :דְּ ַאי ֵ
ַא ַּמאי "יַ ִּתיז ְ ּב ָקנֶ ה"? לִ ׁ ְש ְקלֵ ּיה ִמ ׁ ְש ַקל!
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְיתי ֵמ ָעלְ ָמא,
לְ עוֹ לָ ם דְּ ַאי ֵ
ו ַּמאי "יַ ִּתיז"?
י ִַּתיז ֶא ְפרוֹ ִחים.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַי ֲעקֹב לְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ֶא ְפרוֹ ִחים ָּכאן וְ כָ אן – מו ָּּת ִרין,
ֵ ּביצִ ים ָּכאן וְ כָ אן – ֲאסו ִּרין.
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִאם ֶא ְפרוֹ ִחים צְ ִריכִ ין לְ ִא ָּמן ְּ -כ ֵביצִ ים דָּ מ ּו.

רש"י
מתי'
הקן שבראש האילן .בגמרא
מפרש מאיזה עצים הוא עשוי:
יתיז בקה .שאם איו יכול
להגיע בידו לקן יפיל בקה הקן
לארץ אבל לא יעלה לאילן
ויקחו שלא יהה מן האילן
בעלייתו כשעולה עליו ובגמרא
מפרש מאי יתיז:
המקדיש את החורש מועלין
בכולו .בעצים בעפים ובבייה:
גמ'
דלא ביטלה .שהרי לא ביטלה
עובד כוכבים בפירוש:
ריש לקיש אמר מותרת.
דביטלה העובד כוכבים בלבו
דמימר אמר העובד כוכבים היא
גופה לא מצלה שלא הצילה
עצמה שלא תישבר:
דאיתבר מגופיה של אילן .שיבר
מן העפים של אילן ועשה הקן
דהייו עבודת כוכבים ששתברה
מאליה דלא ביטלה העובד
כוכבים וקתי יתיז דמשמע
דמותר בהאה:
לא דאייתי העוף עצים מעלמא.
ועשה קן:
דיקא מי .דקתי גבי הקדש לא
הין ולא מועלין אי אמרת
בשלמא דאייתי עצים מעלמא
להכי לא הין מדרבן הואיל
ועל אילן של הקדש קאי ולא
מועלין הואיל דאייתי מעלמא
אלא אי אמרת וכו':
לעולם אימא לך דאיתבר
מגופיה .ואמאי לא מועלין הכא
גבי הקדש בגידולין הבאין לאחר
)מכאן( שהוקדש עסקין וקסבר
אין מעילה בגידולין וליכא
למידק מהכא לעבודת כוכבים
ששתברה מאליה ולא קשיא
לרבי יוחן:
ורבי ]אבהו אמר רבי[ יוחן.
מתרץ להאי יתיז לאו בקן עצמו
מיירי אלא דכיון דאיתבר מגופה
דאשרה קן עצמו אסור בהאה
אלא מאי יתיז בקה באפרוחים
קמיירי .לישא אחריא ]ה''
מסתברא[ ולא שמעו משום
דקתי בה לישקליה משקל
דמשמע שיעלה באילן ויקחהו
בידו והא א''א שלא יהה מן
האילן:
אפרוחים כאן וכאן .בין באילן
של הקדש ובין של אשרה לפי
שאין צריכין לאילן שפורחין
בכל מקום שרוצין אבל ביצים
כאן וכאן אסורין משום דלא
יידי וצריכין לאילן וכאילן עצמו
דמי ואפרוחין שצריכין לאמן
שעדיין לא גדלה וצתן ואין
יכולין לפרוח כביצים דמי
ואסירי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14יד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ִ ּגזְ ָ ּב ִרים ׁ ֶש ָ ּל ְקח ּו ֵע ִצים  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֵע ִצים.
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין  -לֹא ַ ּב ׁ ּ ִש ּיפוּיי,
וְ לֹא ַ ּב ְ ּנ ִב ָ ּייה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ישין.
בּ וֹ נִין ַ ּבחוֹ ל ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ְקדִּ ׁ ִ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַמאן דְּ ִמ ְת ַנדֵּ ב ָמעוֹ ת ְ -מ ַקדֵּ ׁש לְ ה ּו.
וְ ָא ַמר ֵּ :48תיחוּל ְקדו ׁ ּ ַּשת ָמעוֹ ת ַא ִ ּב ְניָן,
וְ י ֵָהיב לְ הוֹ ן לָ או ָּּמנִין ִ ּב ְׂשכָ ָרן.
יד,ב ֵמ ִית ֵיבי:
שין בּ וֹ ?
"מוֹ ַתר ַה ְ ּקט ֶֹרת ֶמה ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
ש ַכר ָהאו ָּּמנִ ין,
ישין ִמ ֶּמ ָ ּנה ְ ׂ
ָהי ּו ַמ ְפ ִר ׁ ִ
ו ְּמ ַח ְ ּל ִלין אוֹ ָת ּה ַעל ְמעוֹ ת ָהאו ָּּמנִ ין.
וְ נוֹ ְתנִ ין אוֹ ָת ּה ָלאו ָּּמנִ ין,
וְ חוֹ זְ ִרין וְ נוֹ ְט ִלין אוֹ ָת ּה ִמ ְּתרו ָּמה ֲח ָד ׁ ָשה".
וְ ַא ַּמאי לִ ַיח ֵּל ּיה ַא ִ ּב ְניָ ן!
דְּ לָ א ִא ָּיכא ִ ּב ְניָ ן.
וְ ָהא " ְמעוֹ ת ָהאו ָּּמנִ ין" ָק ָּתנֵי!
דְּ לֵ ָּיכא ִ ּב ְניָ ן ְּכ ׁ ִשיעוּר ָמעוֹ ת.
וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ָשוֶ ה ָמנֶה ׁ ֶש ִח ְּיללוֹ ַעל ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה ְמחו ָּּלל!
ָהנֵי ִמ ֵּילי דְּ ִאי ֲע ַבד,
לְ כַ ְּת ִח ָּלה – לָ א.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ בוֹ נִין ַ ּבחוֹ ל:
לֹא נ ְִּתנָ ה ּתוֹ ָרה לְ ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת.
ָא ְמ ֵרי :דִּ לְ ָמא ָ ּב ֵעי לְ ִמיזְ ָ ּגא וְ זָ גָ א ֲעלַ יְיה ּו,
יש ְּתכַ ח דְּ ָק ָמ ֵעיל ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים.
ִאי ָ ּבנָא ְ ּבקו ְּד ׁ ָשא ִ -א ׁ ְ
ְּתנַן:
" ַה ִ ּגזְ ָ ּב ִרין ׁ ֶש ָ ּל ְקח ּו ֶאת ָה ֵע ִצים  -מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין  -לֹא ַ ּב ׁ ּ ִש ּיפוּיי ,וְ לֹא ַ ּב ְ ּנ ִב ָ ּייה".
וְ ַא ַּמאי "מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן"?
ָהכָ א נ ִַּמי לִ ֲיע ַבד ַ ּבחוֹ ל,
יש ְּתכַ ח דְּ ָקא מוֹ ֵעל ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים!
49דְּ ִדלְ ָמא ָ ּב ֵעי לְ ִמיזְ ָ ּגא וְ זָ גָ א ֲעלֵ ֶיהן וְ ִא ׁ ְ
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ
ִאי ְ ּב ֵעצִ ים דְּ ִמ ָּכאן וָ ֵאילָ ך ָ -הכִ י נ ִַּמי.
ֶא ָּלא ִּכי ְּתנַ ן ְ ּב ַמ ְת ִנ ִיתין ּ ְ -ב ֵעצִ ים דְּ יוֹ ֵמ ּיה.

הדרן עלך ולד חטאת
 48שיטה מקובצת .גירסת וילא :דְּ ָא ַמר
 49שיטה מקובצת .גירסת וילאָ :א ְמ ֵרי

רש"י
מתי'
הגזברין שלקחו את העצים .מן היער של חולין
לצורך קורות:
מועלין בעצים .עצמן הראוים לקורות:
ולא בשפוי .הסורת שמשפה החרש מן הקורה:
ובייה .הייו עלין שלהן לפי שהגזברים לא קו
והקדישו אלא דבר הצריך לבין ולא שפוייה
ובייה:
גמ'
אמר שמואל בוין בחול ואח''כ מקדישין .כלומר
כשהן בוין בבדק הבית היו קוין כל צרכי הבין
ממעות של חולין או היו לוקחין כל צרכי הבין
באמה ולאחר שגמר הבין היו מקדישין אותו כן
שהיו מביאין ממעות של הקדש כשיעור דמי כל
הבין והשבח שהשביחו האומין בבין ושכר
האומין ואומר תחול קדושה שיש במעות הללו על
הבין הזה ומצא קדוש והמעות יצאו לחולין
ופורעין מהן שכר האומין ממה שחיללו השבח
שהשביחו האומין בבין ופורעין לאותן שלוו מהן
מעות של חולין שהו בהן צורכי הבין או לאותן
שהאמיו להן צרכי הבין:
מאי טעמא .בוין בחול משום דמאן דמתדב
מעות לבדק הבית לאלתר מקדיש להו וכיון
דמקדיש להו שוב איו יכול לקות בהן דבר של
חולין בהדיא לפי שהמוכר היה מועל בהן לפיכך
צריך שיאמר כך תחול וכו' שיהו מחוללין קודם
שיבואו לידי המוכר:
מותר הקטרת .מה שהיה שאר על שס''ה מה מה
היו עושין בה דלאחר שכס יסן אין ראוייה
להקטרה דבעין חדש והבא קרב מתרומה חדשה:
מפרישין ממה .ממותר הקטרת כגד שכר
האומין דקס''ד דלאלתר כשקו צרכי הבין מיד
היו מחללין מעות הקדש בשעת קיה על העצים
ועל האבים ועל כל צרכי הבין שקו ופורעין אבל
לא שכר האומין שבוין בבין שהכל היה קדש
חוץ מן השבח שהיו האומים משביחין בבין בכל
יום ובכל יום היה הגזבר מביא מעות הקדש
כשיעור השבח שהשביחו האומין בבין באותו
יום ומחלל אותן על השבח שהשביחו האומין
בבין באותו יום והייו טעמא דעושין כן בכל יום
משום דאמרן לעיל דמאן דמתדב מעות וכו' והיו
המעות חולין והבין קדש אבל לא היה הגזבר ותן
להן המעות לאלתר דשכירות איה משתלמת אלא
לבסוף כשיגמר הבין וכן היו עושין כל השבח
ועדיין לא היה שם מותר הקטרת על המעות אבל
כשמגיע יסן שיש שם מותר הקטרת דצריכין
ללוקחו מתרומה חדשה מחללין אותו מותר
הקטרת על אותן מעות חולין שיש ביד הגזבר
שחילל על השבח שהשביחו האומין והוי הקטרת
חול ומעות חזרו לקדושתן כבתחלה וחוזרין
ולוקחין הקטרת מן האומין מתרומה חדשה ואי
קשיא לך מה צורך לחללה על מעות האומים
ליתבה לקטרת לאומין לאלתר הא לא קשיא
דליכא בהאי מותר כשיעור כל שכר האומין להכי
עבדי הכי :ואי ס''ד כדאמר שמואל דבוין בחול
ואח''כ מקדישים ליחלה לקטרת אבין עצמו
ואמאי מפרישים וכו':
ומשי דלא איכא בין .שלא בו אותה כלום:
והא על מעות האומין קתי .אלמא דבו בין:
אין ודאי בו בין אלא דליכא בין שיעור מעות:
ואכתי אם איתא לדשמואל ליחלה אההוא פורתא
בין על אותו מיעוט שהשביחו האומין בבין
לאחר שיחללו על מה שהשביחו אע''ג דלא הוי
כשיעור דמי הקטרת דאמר שמואל הקדש וכו':
אבל לכתחלה לא .הלכך מחללין אותה על מעות
האומין בלבד :רב פפא אמר הייו טעמא דבוין
בחול דלא תה תורה למלאכי השרת .דאי אפשר
דלא יתבי זמין בטולא דבין מפי החמה ומצא
מועל דדלמא בעי למיזגא עליהון כלומר שאם
הוצרך וישב עליהן מצא הה מהן:
אי בעצים דמכאן ואילך הכי מי .כלומר אי
בעצים דאין דעתו לבותן בבין עד זמן מרובה הכי
מי דלא מקדשין להו עד שיבו בבין דאיכא
למיחש דלמא יתיב עליהון וקא מעיל:
אלא כי תן במתיתין דמועלין בעצים דיומיה.
שדעתו לבותן בו ביום שלקחום דהשתא ליכא
למיחש דלמא אתי למזגא עליהון הואיל ובו להו
לאלתר בו ביום בבין:

