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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת מעילה פרק ו' – " ַה ָשּׁ ִל ַ
יח ֶשׁ ָע ָשׂה"
 .1כ ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שה ׁ ְש ִליחוּתוֹ ּ ַ -ב ַעל ַה ַ ּביִ ת ָמ ַעל.
יח ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ַה ׁ ּ ָש ִל ַ
יח ָמ ַעל.
לֹא ָע ָ ׂ
שה ׁ ְש ִליחוּתוֹ ַ -ה ׁ ּ ָש ִל ַ
יצד?
ֵ ּכ ַ
שר ָלאוֹ ְר ִחים" וְ נָ ַתן ָל ֶהם ָ ּכ ֵבד,
ָא ַמר לוֹ ֵּ " :תן ָ ּב ָ ׂ
יח ָמ ַעל.
" ָ ּכ ֵבד וְ נָ ַתן ָל ֶהם ָ ּב ָ ׂ
שר" ַ -ה ׁ ּ ָש ִל ַ
ָא ַמר לוֹ ֵּ " :תן ָל ֶהם ֲח ִת ָיכה ֲח ִת ָיכה",
וְ הוּא אוֹ ֵמרְ " :טל ּו ׁ ְש ַּתיִ ם",
וְ ֵהם נָ ְטל ּו ׁ ָשל ֹׁש  -כּ ו ָ ּּלם ָמ ֲעל ּו.
כ,ב

ְ ּג ָמ ָרא

ַמאן ַּת ּנָא דְּ כָ ל ִמ ְּיל ָתא דְּ ִמ ְימלַ ְך ֲעלַ ּה ׁ ָשלִ ַיחַּ ,ת ְר ֵּתי ִמ ֵּילי ָהוְ יָין?
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
דִּ ְתנַן:
" ַהנּוֹ ֵדר ִמן ַה ָ ּי ָרק  -מו ָּּתר ַ ּבדִּ ילּ ו ִּעין.
יבא אוֹ ֵסר" )נדרים נד.(.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַא ָ ּביֵי ֲא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
ִמי לָ א ָ ּב ֵעי לְ ִא ְּימלוּכֵ י?!
ִּכי ֲא ַמר ּו ַר ָ ּבנָן ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא,
ֲא ַמר לְ ה ּוַ ׁ :ש ּ ִפיר ָק ָא ַמר נ ְַח ָמנִי.
ַמאן ַּת ּנָא דְּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא?
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
שר.
שר ָ -אסוּרּ ְ :ב ָכל ִמינֵ י ָ ּב ָ ׂ
" ַהנּוֹ ֵדר ִמן ַה ָ ּב ָ ׂ
ֹאש,
וְ ָאסוּרּ ָ :בר ׁ
ו ָּב ַר ְג ַליִ ם,
ַ ּב ָ ּקנֶ ה,
ו ַּב ָ ּכ ֵבד,
ו ַּב ֵ ּלב.
שר עוֹ פוֹ ת.
וְ ָאסוּרּ ִ :ב ְב ַ ׂ
שר דָּ ִגים,
וּמו ָּּתרּ ִ :ב ְב ַ ׂ
וַ ֲח ָג ִבים
יאל:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֹאש,
ַמ ִּתירּ ָ :בר ׁ
ו ָּב ַר ְג ַליִ ם,
ַ ּב ָ ּקנֶ ה,
ו ַּב ָ ּכ ֵבד.
ו ָּבעוֹ פוֹ ת,
ו ַּבדָּ ִגים,
ו ַּב ֲח ָג ִבים.
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שר ֵהן,
ְק ָר ַביִ ים ָ -לאו ָ ּב ָ ׂ
יהן ָ -לאו ַ ּבר ִאינִ ׁיש".
וְ אוֹ ְכ ֵל ֶ

רש"י
מאן תא דכל מילתא דמימלך
ביה שליחא תרתי מילי יהו.
ה''ק מי מתי' דמשמע כל
מלתא דצריך לשליחא לאימלוכי
עליה ולשאול מבעל הבית אם
יקחהו במקום אותו שצוהו אם
לאו כגון שאם צוהו בעה''ב ליקח
לו בשר מן השוק ולא מצא אלא
כבד שעכשיו צריך לחזור לו
לשואלו אם יקחו אם לאו
דאע''ג דכולו מין בשר הוא כיון
דמימלך עליה תרי מילי יהו
דמתי' מי הכי משמע דתרי
מילי יהו מדקתי השליח מעל
דאי חדא מילתא יהו שליח
אמאי מעל הא קא עביד
שליחותו של בעה''ב אלא
מדקתי מעל אלמא תרי מילי
יהו ומי הא :אמר רב חסדא
דלא כר''ע היא דתן הודר מן
הירק מותר בדילועין ור''ע
אוסר .דקסבר מין אחד הן
ואמרין במס' דרים אמרו לו
לר''ע והלא אדם אומר לשלוחו
קח לי ירק והוא בא ואומר לו לא
מצאתי אלא דלועין אלמא כיון
דמימלך מיא אחריא הוא להכי
מותר בדלועין ואמר להן והוא
הדבר כלומר משם אי למד
דאע''ג דמימליך חדא מילתא
היא כלום הוא חוזר ואומר ירק
לא מצאתי אלא קטית אלא
כיון דאמר לא מצאתי אלא
דלועין ואיו אומר לא מצאתי
אלא קטית אלמא דדלועין
בכלל ירק הן ואע''ג דמימלך
עלייהו שליחא ס''ל לר''ע דחדא
מילתא יהו והייו דלא כר''ע:
אפי' תימא ר''ע היא .והייו
טעמא דכי תן להן כבד מעל
מפי שתן להן מדעתו דמי לא
בעי אימלוכי בבעה''ב אם יתן
להם כבד או לא וכיון דלא
אימליך מש''ה מעל השליח דכמי
שתן להן מדעתו דמי ולא משום
דאמרין דתרי מילי יהו אלא
חדא מילתא יהו:
שפיר קאמר חמי .הייו אביי
דתריץ הכי אפילו כר''ע מי לא
בעי לאימלוכי:
מאן תא דפליג עליה דר''ע.
דסבירא ליה דכל מילי דמימלך
עליה שליחא תרי מילי יהו:
רשב''ג היא דתן הודר מן
הבשר וכו' רשב''ג מתיר בראש
וברגלים ובקה ובכבד .אלמא
דקסבר תרי מילי יהו:
קרביים לאו בשר ואוכליהון לאו
בר ש .כלומר האוכלן וקוה
אותם בדמי שאר בשר שאם יכול
לקות ליטרא בשר בזוז ומיח
הבשר ולוקח ליטרא קרביים
בזוז לאו בר אייש אצל כל
אדם:

"ה ָשּׁלִ ַ
מסכת מעילה פרק ו' – ַ
יח ֶשׁ ָע ָשׂה"

וּלְ ַת ּנָא ַק ָּמאַ ,מאי ׁ ְשנָא ִ ּב ְב ַׂשר עוֹ פוֹ ת?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָרגִ יל ִאינ ִׁיש דְּ ָא ַמר" :לָ א ַא ׁ ְש ְּכ ִחי ִ ּב ְׂש ָרא דְּ ֵחיוָ ָתא וְ ַאי ְַתאי ִ ּב ְׂש ָרא דְּ צִ ּ ְיפ ָרא".
ִאי ָהכִ יָ ,הכִ י נ ִַּמי ֲע ִביד ִאינ ִׁיש לְ ֵמ ְימ ָרא" :לָ א ַא ׁ ְש ְּכ ִחי ִ ּב ְׂש ָרא דְּ ֵחיוָ ָתא וְ ַאי ְַתאי דָּ גִ ים"!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ ּביוֹ ם ַה ָ ּקזָ ה ָע ְס ִקינַן,
דְּ לָ א ָאכֵ יל ִאינ ִׁיש דָּ גִ ים.
ִאי ָהכִ י ,צִ ּ ְיפ ָרא נ ִַּמי  79נֵיכוֹ ל!
דַּ ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל דִּ ְמסוֹ כַ ר וְ ָאכַ ל צִ ּ ְיפ ָרא ּ ָפ ַרח לִ ֵ ּיב ּיה ְּכצִ ּ ְיפ ָרא!
וְ עוֹ ד,
ַּת ְניָא:
יח"!
" ֵאין ַמ ִ ּקיזִ ין דָּ ם לֹא ַעל ַהדָּ ִגים וְ לֹא ַעל ָהעוֹ פוֹ ת וְ לֹא ַעל ָ ּב ָ ׂ
שר ָמ ִל ַ
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵיה ָע ְס ִקינַן,
ְיבין לֵ ּיה ֵעינ ּ
ְ ּביוֹ ָמא דְּ כָ י ִ
דְּ לָ א ָאכֵ יל דָּ גִ ים.

 79רבו הגירסאות .גירסת וילא) :לָ א(
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רש"י
ולת''ק מ''ש בשר עופות .דאסר
טפי מבשר דגים משום דרגיל
וכו' ומין בשר הוא ולהכי אוסר:
אמר רב פפא .מש''ה אסור בבשר
עופות משום דביום הקזה
עסקין דדר דכי דר בכל בשר
שראוי לו לאכול בו ביום אבל
שאין ראוין לו בו ביום הקזה
ודאי לא דר כגון דגים :אי הכי
אמאי אסור בעופות ציפרא מי
יכול דאמר שמואל האי מאן
דמסוכר .שהקיז דם בכתפיה
ואכיל ציפרא וכו' אלמא דלא
אכיל ההוא יומא ולא דר מייה
ובהי ספרים דכתיב בהו ציפרא
מי לא יכול מש''ה ציפרא מי
לא רגיל אייש למיכל ביום
הקזה ולא דר מייה:
על בשר מליח .במלח שי ימים
ולילה אחת דשוב איו משיב את
הפש:
אלא אמר רב פפא .להכי )איו(
אסור בבשר עופות דדר מן
הבשר ביומא דכייבין ליה עייה
שהוא איו אוכל דגים שקשים
לעיים אבל כל מין בשר אפי'
בשר עופות אכיל הלכך אסר
בכל מין בשר שראוי לו לאכול
ומותר בדגים והא דאמרין
במסכת דרים )דף ד (:סימן
ו''ן סמ''ך עיי''ן דמשמע ון
סמא לעיא הייו בתחלת עיא
כשמתחילין העיים לכאוב אבל
בסוף אוכלא קשי להו דגים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2כ ,ב – כא ,א
" ָא ַמר לוֹ ֵּתן לוֹ ֲח ִת ָיכה ֲח ִת ָיכה",
וְ הוּא אוֹ ֵמרְ " :טל ּו ׁ ְש ַּתיִ ם",
וְ ֵהם נָ ְטל ּו ׁ ָשל ֹׁש  -כּ ו ָ ּּלם ָמ ֲעל ּו".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה :מוֹ ִסיף ַעל ׁ ְשלִ יחוּתוֹ ָ -הוֵ י ׁ ָשלִ ַיח.
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
דַּ ֲא ַמר ׁ ָשלִ ַיח" :טוֹ ל ַא ַחת ִמדַּ ְע ּתוֹ וְ ַא ַחת ִמדַּ ְע ִּתי".
כא,א ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :ע ַקר ׁ ָשלִ ַיח ׁ ְשלִ יחו ֵּת ּיה דְּ ַב ַעל ַה ַ ּביִת וְ לָ א לִ ְמעוֹ ל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
שמע מיה מוסיף על דבריו הוי
]שליח[ .מדקתי כולן מעלו
דמשמע דבעל הבית מי מעל
מכלל דסבירא ליה לתא דמתי'
דשליח לא עקר שליחותו
דבעה''ב אלמא מוסיף על דבריו
הוא דהוי דאי הוי עוקר שליחותו
לא היה הבעה''ב מועל אלא ודאי
מוסיף על שליחותו הוא ותפשוט
מהכא הא דמיבעיא לן במסכת
כתובות )דף צח (:האי מאן
דאמר לשלוחיה זיל זבין לי
ליתכא דארעא וזבין ליה כורא
שהוא פי שים מי אמרין מוסיף
על דבריו של משלח הוי ולא עקר
שליח שליחותיה וקה )שליח
כוליה כורא( או עובר על דבריו
הוי ולא קה הלוקח כלום:
אמר רב ששת .מהכא לא
תיפשוט דהכא הייו טעמא
דבעל הבית מי מעל משום
דאמר שליח מדעתו דהכי אמר
שליחא לאורחים טלו לכם שתי
חתיכות האחד מדעתו של בעל
הבית ואידך מדעתי ואידך לקחו
מדעתן דהכא ודאי מוסיף הוי
ואיתעבידא שליחותיה ולכך
מעל וכי תימא )אי הכי( הא
פשיטא דבעל הבית מעל:
מהו דתימא וכו' ולא למעול
בעה''ב קמ''ל .כיון דאמר )טלו(
ודעתו של בעה''ב הייו
שליחותיה ומעל:

"ה ָשּׁלִ ַ
מסכת מעילה פרק ו' – ַ
יח ֶשׁ ָע ָשׂה"
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 .3כא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָא ַמר לוֹ ָ " :ה ֵבא ִלי ִמן ַה ַחלּ וֹ ן"
אוֹ " ִמן ַהדְּ לו ְּס ְק ָמא"  -וְ ֵה ִביא לוֹ ,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ַמר ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת" :לֹא ָהיָ ה ְ ּב ִל ִ ּבי ֶא ָ ּלא ִמ ֶּזה וְ ֵה ִביא ִמ ֶּזה" ּ ַ -ב ַעל ַה ַ ּביִ ת ָמ ַעל.
ֲא ָבל ִאם ָא ַמר לוֹ ָ " :ה ֵבא ִלי ִמן ַה ַחלּ וֹ ן" ,וְ ֵה ִביא לוֹ ִמן ַהדְּ לו ְּס ְק ָמא,
יח ָמ ַעל.
אוֹ " ִמן ַהדְּ לו ְּס ְק ָמא" וְ ֵה ִביא לוֹ ִמן ַה ַחלּ וֹ ן ַ -ה ׁ ּ ָש ִל ַ
ׁ ָש ַלח ְ ּביַ ד ' ֵח ֵר ׁש' ' ׁשוֹ ֶטה' וְ ' ָק ָטן',
ש ּו ׁ ְש ִליחוּתוֹ ּ ַ -ב ַעל ַה ַ ּביִ ת ָמ ַעל.
ִאם ָע ׂ
ש ּו ׁ ְש ִליחוּתוֹ ֶ -חנְ וָ ונִ י ָמ ַעל.
לֹא ָע ׂ
יע ֵא ֶצל ֶחנְ וָ ונִ י ֶ -חנְ וָ ונִ י ָמ ַעל ִל ְכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא.
ׁ ָש ַלח ְ ּביַ ד ּ ִפ ֵ ּק ַח ,וְ נִ זְ ַ ּכר ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
שה?
יצד יַ ֲע ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
ּ
ּ
נוֹ ֵטל ְפרו ָּטה אוֹ ְ ּכ ִלי וְ אוֹ ֵמרְ " :פרו ָּטה ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְמחו ָ ּּלל ַעל זֶ ה",
ׁ ֶש ַה ֶה ְקדֵּ ׁש נִ ְפדֶּ ה ְ ּבֶ :כ ֶסף,
ו ְּב ׁ ָשוֶ ה ֶ ּכ ֶסף.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ֵ -אינָ ם דְּ ָב ִרים.

רש"י
מתי'
דלוסקמא .טליקא דסבי שקורין
טסק''א }טשק"א :שק{
בלע''ז:
אע''פ שאמר בעה''ב לא היה
בלבי .שתביא לי אותו ממקום
שהבאת לי אלא מזה האחר בעל
הבית מעל שהרי עשית
שליחותו דדברים שבלב שהוא
אומר לא היה בלבי על זה אין
דברים:
לא עשה שליחותו .ממה שצוהו
בעה''ב בעל הבית לא מעל דלא
איתעבידא שליחותיה והם לא
מעלו דלאו בי דעה יהו אלא
החווי מעל לכשיוציא כשיתן
אותה פרוטה לשום אדם
דהשתא הוא משה לה מקדש
לחול כשמוציאה:
שלח .פרוטה של הקדש ביד פקח
וזכר בעה''ב שהיה של הקדש
קודם שהגיעה ליד חווי:
החווי מעל .ולא בעה''ב ולא
שליח )דבעל הבית לא מעל דכיון
דבעה''ב זכר שהיא של הקדש
קודם שהגיעה ליד החווי
החווי מעל ולא בעל הבית ולא
שליח( דבעה''ב לא מעל דכיון
דזכר בעה''ב קודם שעשה
שליחותו איפטר ליה ממעילה
דה''ל מזיד ומעילה איה והגת
אלא בשגגה דכתיב וחטאה
בשגגה מקדשי ה' ושליח מי לא
מעל שהרי עשה שליחותו אבל
חווי מעל לכשיוציא דהואיל
ואיו יודע דשל הקדש היא הויא
שגגה גביה:
אלא כיצד יעשה .בעה''ב
כשזכר לו שיוציא החווי מידי
מעילה וטל פרוטה של חולין
ואומר כו' קודם שיוציאה
החווי:
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 .4כא ,א
ילח ְ ּביַ ד ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן:
" ׁ ִש ַ ּ
ש ּו ׁ ְש ִליחוּתוֹ ּ ַ -ב ַעל ַה ַ ּביִ ת ָמ ַעל.
ִאם ָע ׂ
ש ּו ׁ ְש ִליחוּתוֹ ֶ -חנְ וָ ונִ י ָמ ַעל".
לֹא ָע ׂ
וְ ָהא לָ או ְ ּבנֵי ׁ ְשלִ יחו ָּתא נִינְ הוּ?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֲע ָׂשאוּם ְּכ ַמ ֲע ָטן ׁ ֶשל זֵ ִיתים.
דִּ ְתנַן:
ימ ַתי ְמ ַק ְ ּב ִלין טו ְּמ ָאה?
יתים ֵמ ֵא ָ
" ַה ֵּז ִ
יעת ַה ּקו ּ ָּפה".
יעת ַה ַּמ ֲע ָטן וְ לֹא זֵ ַ
ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ִּזיע ּו זֵ ַ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ְּכאוֹ ָת ּה ׁ ֶש ׁ ּ ָשנִינ ּו:
"נְ ָתנוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּקוֹ ף וְ הוֹ ִליכוֹ ,
אוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ּ ִפיל וְ הוֹ ִליכוֹ ֲ - 80ה ֵרי זֶ ה ֵעירוּב".
ַאלְ ָמאָ :קא ָע ְב ָדא ׁ ְשלִ יחו ֵּת ּיה,
ָהכָ א נ ִַּמי ִא ְית ֲע ִביד ׁ ְשלִ יח ּו ֵת ּיה.

 80סורת הש"ס ושיטה מקובצת .גירסת וילא) :וְ ָא ַמר ְל ַא ֵחר ְל ַק ְ ּבלוֹ ִמ ֶּמ ּנוּ(

רש"י
גמ'
הא לאו בי שליחות יהו .הי
חש''ו ואמאי מעל בעל הבית
משיעשו שליחותו:
עשאום .לחש''ו כמעטן של
זיתים דתן הזיתים מאימתי
מקבלין טומאה משיזיעו זיעת
המעטן שמחמת שמוחים
מתחממין
בדוחק
במעטן
ומזיעות טיפות שמן ובאותה
זיעה יחא ליה לבעה''ב משום
דכבר מתחילין לכוסן כדי
לסוחטן בבד וכיון דיחא ליה
בההיא זיעה הרי הן מוכשרין:
אבל לא זיעת הקופה .אותה
זיעה שמזיעין בקופה כשמלקטין
אותן דההיא זיעה לא חשיבא
ליה ולא יחא ליה ולא מכשרא
לקבל טומאה ומ''מ האי זיעת
המעטן דיחא ליה בגווה אמרין
דקעביד שליחותיה דבעה''ב
אע''ג דמעטן לאו בר זיעה הוא
חשיבא הא זיעה ומכשרא
לטומאה הא מי חרש שוטה
וקטן אע''ג דלאו בי דעה יהו
כי איתעבידא שליחותיה על
ידיהן הואיל ויחא ליה בגוויה
מעל:
ורבי יוחן אמר .מהכא דתן
תו לעירוב ע''ג הקוף והוליכו
וקתי ה''ז עירוב אלמא אע''ג
דלא הוי בן דעת הואיל
ואיתעבידא שליחותיה הוי
עירוב הכי מי גבי חש''ו:

"ה ָשּׁלִ ַ
מסכת מעילה פרק ו' – ַ
יח ֶשׁ ָע ָשׂה"
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 .5כא ,א

יע ֵא ֶצל ֶחנְ וָ ונִ י ֶ -חנְ וָ ונִ י ָמ ַעל ִל ְכ ׁ ֶש ּיוֹ ִציא".
" ׁ ָש ַלח ְ ּביַ ד ּ ִפ ֵ ּק ַח  ,וְ נִ זְ ַ ּכר ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ִא ְיד ַּכר ׁ ָשלִ ַיח.
ו ְּר ִמינ ְִהי:
יח ָמ ַעל !"81
יח ַ -ה ׁ ּ ָש ִל ַ
"נִ זְ ַ ּכר ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת וְ לֹא נִ זְ ַ ּכר ׁ ָש ִל ַ
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ֵיהם.
ִיתין ְּכ ׁ ֶש ּנִזְ ְּכר ּו ׁ ְשנ ֶ
ַמ ְתנ ִ

יהם ֶחנְ וָ נִ י ָמ ַעל( ) ...נַ ִּמי( ,בכתבי יד ודפוס וציה – כן גרסו.
 81מסורת הש"ס וגירסת וילא) :נִ זְ ְ ּכר ּו ׁ ְשנֵ ֶ

רש"י
ואע''ג דלא אידכר שליח .לא
מעל שליח אלא חווי:
ורמיהו זכר בעה''ב ולא זכר
שליח השליח מעל .דכיון שזכר
בעה''ב דה''ל מזיד פטור
ממעילה אבל השליח דשוגג הוא
מעל והייו דאמר במס' חגיגה
האי דמעל השליח הייו כהררין
התלויין בשערה דשליח עייא
מאי עביד הא לא עביד אלא
שליחותיה דבעה''ב:
א''ר ששת מתי' .הייו טעמא
דחווי לחודיה מעל שזכרו
שיהן בעה''ב ושליח והחווי לא
זכר דשיהם הבעה''ב והשליח
הוו להו מזידין ולכך לא מעלו
אלא חווי לחודיה דהוה שוגג:
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 .6כא ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
נָ ַתן לוֹ ּ ְפרו ָּטהָ ,א ַמר לוֹ ָ " :ה ֵבא ִלי ְ ּב ֶח ְציָ ּה נֵ רוֹ ת ,ו ְּב ֶח ְציָ ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת",
וְ ָה ַל ְך וְ ֵה ִביא לוֹ ּ ְ :בכו ָ ּּל ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת,
אוֹ ְ ּבכו ָ ּּל ּה נֵ רוֹ ת,
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ָ " :ה ֵבא ִלי ְ ּבכו ָ ּּל ּה נֵ רוֹ ת",
אוֹ " ְ ּבכו ָ ּּל ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת",
וְ ָה ַל ְך וְ ֵה ִביאּ ְ :ב ֶח ְציָ ּה נֵ רוֹ ת,
ו ְּב ֶח ְציָ ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת –
יהם לֹא ָמ ֲעל ּו.
ׁ ְשנֵ ֶ
ֲא ָבל ִאם ָא ַמר לוֹ ָ " :ה ֵבא ִלי ְ ּב ֶח ְציָ ּה נֵ רוֹ ת ִמ ָּמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י,
ו ְּב ֶח ְציָ ּה ּ ְפ ִתילוֹ ת ִמ ָּמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י,
וְ ָה ַל ְך וְ ֵה ִביא לוֹ  :נֵ רוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ם ּ ְפ ִתילוֹ ת,
ו ְּפ ִתילוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ם נֵ רוֹ ת -
יח ָמ ַעל.
ַה ׁ ּ ָש ִל ַ
נָ ַתן לוֹ ׁ ְש ֵּתי ּ ְפרוּטוֹ ת ,וְ ָא ַמר לוֹ ֵ " :ל ְך וְ ָה ֵבא ִלי ֶא ְתרוֹ ג",
וְ ָה ַל ְך וְ ֵה ִביא לוֹ ּ ְ :ב ַא ַחת – ֶא ְתרוֹ ג,
ימוֹ ן,
ו ְּב ַא ַחת – ִר ּ
יהם ָמ ֲעל ּו.
ׁ ְשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת  -לֹא ָמ ַעל,
את ִלי ָק ָטן וָ ָרע.
יתי ְמ ַב ֵ ּק ׁש וְ ֵה ֵב ָ
ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר לוֹ ֶא ְתרוֹ ג ָ ּגדוֹ ל ָהיִ ִ
נָ ַתן לוֹ דִּ ינַ ר זָ ָהב ,וְ ָא ַמר לוֹ ֵ " :ל ְך וְ ָה ֵבא ִלי ָחלוּק",
וְ ָה ַל ְך וְ ֵה ִביא לוֹ ּ ִ :ב ׁ ְשל ׁ ָֹשה – ָחלוּק,
כא,ב
ו ִּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה – ַט ִ ּלית,
יהם ָמ ֲעל ּו.
ׁ ְשנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת  -לֹא ָמ ַעל,
את ִלי ָק ָטן וָ ָרע.
יתי ְמ ַב ֵ ּק ׁש וְ ֵה ֵב ָ
ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר לוֹ ָחלוּק ָ ּגדוֹ ל ָהיִ ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ׁ ָש ְמ ַעת ִמי ּנ ַּה:
ַמאן דְּ ָא ַמר לִ ׁ ְשלוּחוֹ " :זִ יל זְ ֵבן לִ י כּ וֹ ָרא דְּ ַא ְר ָעא",
וַ ֲאזַ ל וּזְ ַבן לֵ ּיה לִ ְיתכָ א ָ -קנֵי לוֹ ֵק ַח.
ָא ְמ ֵריָ :הכָ א ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ְּכגוֹ ן דְּ ַא ְי ֵיתי לֵ ּיה ׁ ָשוֶ ה ׁ ֵש ׁש ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש.
ֵא ָימא ֵס ָיפאַ " :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרּ ַ :ב ַעל ַה ַ ּביִ ת לֹא ָמ ַעל,
את ִלי ָחלוּק ָק ָטן וָ ָרע"!
יתי ְמ ַב ֵ ּק ׁש וְ ֵה ֵב ָ
ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ָחלוּק ָ ּגדוֹ ל ָהיִ ִ
דְּ ָא ַמר לֵ ּיהִ :אי י ְַה ְב ְּת דִּ ינָר כּ ו ֵּּל ּיהַ ,א ְי ֵיתית לִ י ׁ ָשוֶ ה ׁ ְש ֵני דִּ ינ ִָרין.
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
יהם ָמ ֲעל ּו,
דְּ ָק ָּתנֵי" 82 :מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ִק ְטנִ ית ֶ ׁ -ש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ׁ ֶש ַה ִ ּק ְטנִ ית ִ ּב ְפרו ָּטה וְ ִק ְטנִ ית ְ ּב ִדינָ ר".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי? ִאי ְ ּב ַא ְת ָרא דְּ זָ ְבנֵי ְ ּב ׁשו ָּמא ּ ַ -ג ֵ ּבי ִק ְט ִנית ַנ ִּמי ,דְּ יָ ֵהב ֶסלַ ע מוֹ זְ לֵ י לֵ ּיה ְט ֵפי!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ ּבדוּכְ ָּתא דִּ ְמזַ ְ ּבנֵי ְ ּבכַ ֵּני ַּ ,83כ ּנָא ַּכ ּנָא ִ ּב ְפרו ָּטה,
דְּ ָה ָתם ּ ָפ ֵסיק ִמ ְּיל ַתיְיה ּו.
)סיפָ א(
 82שיטה מקובצת .גירסת וילאֵ :
 83שיטה מקובצת ועל פי הסוגיה המקבילה ,גירסת וילאַּ :כ ּנֵי

רש"י
מתי'
תן לו פרוטה ואמר לו הבא לי בחציה .כלי
חרס שמדליקין בו את הרות ובחציה
פתילות:
והלך והביא בכולה רות או בכולה פתילות.
שיהם לא מעלו בעה''ב לא מעל שלא עשה
שליחותו והשליח מי לא מעל שבדבר
ששיה בו שליחותו לא היה בו אלא חצי
פרוטה ואין מעילה בחצי פרוטה:
או שאמר לו הבא לי כו' .ה'' שיהם לא
מעלו משום טעמא דרישא:
אבל אם אמר לו הבא לי בחציה רות
ממקום פלוי וכו' .השליח מעל ששיה
שליחות בפרוטה שלמה ומעל:
והלך והביא לו בפרוטה אתרוג כו' שיהן
מעלו .דהא עשית שליחותו של בעה''ב
בפרוטה והשליח מי שיה בפרוטה שהוא
אמר אתרוג גדול בב' פרוטות הייתי מבקש
והבאת לי קטן ורע שלא הייתי מבקש כן:
והביא בשלשה .דירי כסף שהוא חצי דיר
זהב:
שיהן מעלו .דבעה''ב עשית שליחותו
ביותר מכדי פרוטה והשליח מעל ביותר
מש''פ:
קטן ורע .ולא עשית שליחותי כלל:
גמ'
שמעת מיה מ''ד לשלוחיה זבין וכו'.
כלומר שמעת ממתי' דקתי והביא לו חלוק
בשלשה שיהם מעלו ואפי' בעה''ב אע''פ
שצוהו להביא לו בדיר זהב דזבן לו פחות
ממה שאמר לו שמעת מיה האי מאן דאמר
לחבריה וכו' ותפשוט מהכא דקה לוקח
אע''פ שקה לו פחות:
אמרי הכא כגון דאייתי ליה שוה דיר בג'.
כלומר מהכא ליכא למשמע דהכא מ''ט מעל
בעה''ב כגון דאייתי ליה השליח חלוק שוה
דיר זהב בג' דירי כסף דהואיל ושוה דיר
זהב עשית שליחותו ולהכי מעל:
אי הכי .כדקא מתרצת:
אימא סיפא רבי יהודה אומר בעה''ב לא
מעל שיכול וכו' .ואם איתא דאייתי ליה שוה
דיר זהב היכי מצי אמר ליה הבאת לי קטן
ורע הא שוה דיר זהב ביקש ושוה דיר זהב
הביא לו :הא לא קשיא דמשום הכי אמר ר'
יהודה בעה''ב לא מעל דאכתי מצי אמר ליה
אי יהבת דיר זהב כוליה כמו שאמרתי לך
הוית מייתית לי חלוק שוה ב' דיר זהב:
)משום דא''ל בעה''ב אי יהבית כו'( דקתי
ומודה ר' יהודה בקטית ששיהם מעלו.
כלומר אם הביא לו קטית שוה דיר זהב בג'
דירי כסף דבעה''ב מי מעל מ''ט שהקטית
בפרוטה היא קטית בסלע דלא מצי למימר
ליה איהו אי יהבת ליה דיר זהב כוליה הוית
מייתית שוה ב' דירין דהוו מוזלי גבך משום
דזבת טפי שהקטית בפרוטה היא קטית
בדיר כלומר דלא מוזלי למאן דזבין קטית
בדיר ממאן דלא זבין אלא בפרוטה אלמא
דטעמיה דרבי יהודה הוי גבי חלוק דלא מעל
בעה''ב אע''ג דאייתי ליה שוה דיר בג'
משום דא''ל אילו יהבת דיר וכו':
שויא ליה טפי .שהיה מביא קטית יותר
משום דהוו מוזלי גביה:
א''ר פפא באתרא דמזבי וכו' .במדות
דהתם פסיקא מילתא כא כא בפרוטה ולא
מוזלי גביה כלל .ל''א ]ה''ד[ וכו' השתא קא
דייק מ''ט דר' יהודה דמודה בקטית אי
באתרא דמזבי בשומא באומד שלא במדה
א''כ אכתי מצי בעה''ב למיטען לשליח אילו
יהבת דיר הוה מייתית טפי שהיו מוסיפין
לך בשביל הדיר ואותו התוספות שהיו
ותין לך לא הבאת לי ממו כלום והייו
דומיא דחלוק דא''ל אילו יהבת דיר וכו':
א''ר פפא .לא מצית למימר הכי דבאתרא
דכיילי ומזבי בכי עסקין:
דכא כא בפרוטה דהתם פסיקא
מילתייהו .ולא יהבי תוספת כלל הלכך לא
מצי למימר בעה''ב כלום אלא כי אייתי ליה
קטית שוה דיר בג' שיהם מעלו:

"ה ָשּׁלִ ַ
מסכת מעילה פרק ו' – ַ
יח ֶשׁ ָע ָשׂה"
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 .7כא ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ְפ ִקיד ָמעוֹ ת ֵא ֶצל שו ְּל ָחנִ י,
ִאם ְצרו ִּרין  -לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן,
ְל ִפ ָיכ ְךִ ,אם הוֹ ִציא – ָמ ַעל.
ִאם מו ָּּת ִרין  -יִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן,
ְל ִפ ָיכ ְךִ ,אם הוֹ ִציא  -לֹא ָמ ַעל.
ֵא ֶצל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ּ ֵ -בין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן.
ְל ִפ ָיכ ְךִ ,אם הוֹ ִציא – ָמ ַעל.
ַה ֶחנְ וָ ונִ י ְ ּכ ַב ַעל ַה ַ ּביִ ת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַ ּכ ׁ ּשו ְּל ָחנִ י.
נָ ְפ ָלה ּ ְפרו ָּטה ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ְ ּבתוֹ ְך ִ ּכיסוֹ ,
אשוֹ נָ ה – ָמ ַעל,
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמרְ ּ " :פרו ָּטה ְ ּב ִכיס זֶ ה ֶה ְקדֵּ ׁש" ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶשהוֹ ִציא ֶאת ָה ִר ׁ
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַעד ׁ ֶש ּיוֹ ִציא ֶאת ָ ּכל ַה ִ ּכיס.
יבא ַל ֲח ָכ ִמים:
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּבאוֹ ֵמרְ ּ " :פרו ָּטה ִמן ִ ּכיס זֶ ה ֶה ְקדֵּ ׁש" ֶ ׁ -שהוּא מוֹ ִציא וְ הוֹ ֵל ְך ַעד ׁ ֶש ּיוֹ ִציא ֶאת ָ ּכל ַה ִ ּכיס.

ְ ּג ָמ ָרא
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ֲא ַמר:
ּ
ָר ֵמי לֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
ישא ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵס ָיפא?
ַמאי ׁ ְשנָא ֵר ׁ ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵס ָיפא – ְ ּבאוֹ ֵמר :לֹא י ְִפטוֹ ר ִּכיס זֶ ה ִמן ַה ֶה ְקדֵּ ׁש.
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ֲא ַמרִּ :כ ִיסין ַא ׁ ּ ְשוָ ִורים ְר ָמא לֵ ּיה,
דִּ ְתנַן:
" ָהאוֹ ֵמרֶ " :א ָחד ִמ ׁ ּ ְשוָ ַוריי ֶה ְקדֵּ ׁש",
ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ַ -ה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶה ְקדֵּ ׁש" )מנחות קח!(:
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵס ָיפא – ְ ּבאוֹ ֵמר" :לֹא י ְִפטוֹ ר ִּכיס זֶ ה ִמן ַה ֶה ְקדֵּ ׁש".
כב,א ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ִּכ ִיסין ַאלּ ּו ִ ּגין ְר ָמא לֵ ּיה,
דִּ ְתנַן:
" ַהלּ וֹ ֵק ַח יַ יִ ן ִמ ֵ ּבין ַהכּ ו ִּתים,
אוֹ ֵמרְ ׁ :שנֵ י לו ִ ּּגין ׁ ֶש ֲאנִ י ָע ִתיד ְל ַה ְפ ִר ׁישֲ ,ה ֵרי ֵהן ְּתרו ָּמה",
אשוֹ ן,
שר ִר ׁ
ש ָרה ַ -מ ֲע ֵ ׂ
ֲע ָ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י.
ִּת ׁ ְש ָעה ַ -מ ֲע ֵ ׂ
יחל ,וְ ׁשוֹ ֶתה ִמ ָ ּיד,
ו ֵּמ ֵ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן  -אוֹ ְס ִרים"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִיתין ְ ּבאוֹ ֵמר" :לֹא י ּ ִָפ ֵטר ִּכיס זֶ ה ִמן ַה ֶה ְקדֵּ ׁש".
נ
ת
ֵס ָיפא דְּ ַמ ְ ִ

הדרן עלך השליח שעשה שליחותו
וסליקא לה מסכת מעילה

רש"י
מתי' המפקיד מעות .של הקדש
אצל שולחי:
אם הפקידן צרורין לא ישתמש
בהן .דלהכי הפקידן אצלו צרורין
דלא הוה בעי דלישתמש בהו לפיכך
אם הוציאן השולחי מעל:
ואם הפקידן אצלו מותרין ישתמש
בהן .שלדעת כן הפקידן אצלו
מותרין שיתעסק בהן שיחליפם
לפיכך לא מעל השולחי אלא
המפקיד:
הפקידן אצל בעה''ב בין כך ובין כך.
בין צרורין ובין מותרין לא ישתמש
בהן דלהכי הפקידן אצל בעה''ב
שהוא יודע שבעה''ב אין דרכו
לפרוט ולהחליף ולא חשש אם
צרורין אם מותרין לפיכך אם
הוציאן בעה''ב מעל דשלא מדעת
המפקיד שתמש בהן:
הפקידן אצל חווי הרי הוא
כבעה''ב .שאיו רגיל בחילופין
כשולחי ובין כך ובין כך לא יגע
בהן:
רבי יהודה אומר כשולחי.
דלפעמים מי הוא רגיל להחליף
כשולחי לפיכך דיו כשולחי:
כיון שהוציא את הראשוה מעל.
דאימר של הקדש היתה:
עד שיוציא את כל הכיס .דמעילה
בפרוטה אחרוה היא:
גמ'
מאי שא רישא .דפליג רבי עקיבא
ומאי שא סיפא דמודה ר''ע
לחכמים:
א''ל סיפא באומר לא יפטר כיס זה
מן ההקדש .שלא יהא בו הקדש כל
שהוא דכיון דאמר הכי משמע
דפרוטה אחרוה קאמר דתהא
הקדש להכי לא מעל אלא
באחרוה:
הגדול שבהן הקדש .טעמא דאיכא
גדול מש''ה אמר דהגדול הוי הקדש
דמקדיש בעין יפה מקדיש הא שיהן
שוין הראשון שיבא לידו הוי הקדש
ואמאי מודה ר''ע בסיפא דפרוטה
אחרוה הקדש :א''ל סיפא באומר
כו':
כיסין אלוגין רמא ליה .ר''ל לר'
יוחן:
דתן הלוקח יין מבין הכותים .עד
שלא אסר יים וכגון שהיה בדרך
או בערב שבת בין השמשות ואיו
יכול לתקו לאלתר:
אומר שי לוגין .תרומה גדולה שאי
עתיד להפריש הרי הן תרומה גדולה
ואחר כך עושה ממה ששתייר מאה
מדות מפריש עשרה למעשר ראשון
ושתיירו תשעים מדות ומפריש
מהן תשעה למעשר שי:
ומיחל .שיעור זה מיחל למעשר שי
שיכול לחללו ושותה והשאר חולין
וישתה ממו לאלתר אלא שיזהר
שיותיר בכלי שיעור התרומה
והמעשרות דקסבר יש ברירה:
רבי יהודה ור' יוסי ורבי שמעון
אוסרין .עד שיפריש ממש דקסברי
אין ברירה ואכל כוס וכוס יש לומר
שהוא תרומה ומעשר ואפילו
מראשון והא דר' יהודה ורבי יוסי
ורבי שמעון קשיא אדרבי עקיבא
דמודה שמוציא והולך עד האחרוה
דכי היכי דהכא אמר אין ברירה דמן
הראשון אמרין מי שהוא תרומה
ומעשר גבי הקדש מי אכל פרוטה
ופרוטה איכא למימר שהיא הקדש:
אמר ליה סיפא דמתי' .דמודה רבי
עקיבא מיירי באומר לא יפטר כיס
זה מן ההקדש:

