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בס " ד  ,י' אייר התשע"ב.

מסכת מעילה דף י ז – מסכת קנים דף כג

דףיזע"א

ו( גמ' ,אמר רב יוסף לא קשיא כאן בכולו כאן במקצתו .פירש רש"י בד"ה

א( מתני' ,דם השרץ והבשר מצטרפים זה עם זה .פירש רש"י בד"ה דם

אמר רב יוסף ,דמאי דאמר רב חנין דבעינן דם של אותו שרץ ,היינו דלא

השרץ ,מצטרפין לכעדשה לטמא .ועיין בכריתות )ד (:דדם שרצים מצטרף

פירש משרץ שלם .והעיר הקרן אורה] ,וכן הקשו התוס' בד"ה והא

לבשראףלעניןאכילה,וילפינןלהמדהוקשדםלחלב.וכתברש"י)שם(ד"ה

אפירושם[,מאינפקאמינהאיבאמשרץשלםאימחצישרץ.ועייןבמשך

לאכילה ,דמצטרפין לכזית .והרמב"ם )פ"ב ממאכלות אסורות ה"ז( כתב,

חכמה )ויקרא יא ,לא( שכתב ,דכיון דקרא כתיב "ואלה הטמאים לכם בכל

דמצטרפין לכעדשה בין לאכילה ובין לטומאה .וכן היא מסקנת הגמ' לעיל

השרץ"ישללמודדדווקאהיכאדכלהשרץקייםאיכאצירוף.

)טז .(:ועיין בהגהות מלא הרועים )כריתות ד ,(:דהעיר מהאי סוגיא אדברי

ז( גמ',שם.הרמב"ם)פ"בממאכלותאסורותה"ט(סתםלדברירבחניןדדם

רש"י שכתב דמצטרפין לאכילה בכזית .אמנם עיין בתפארת ישראל

השרץמצטרףרקבעודומחוברבבשר,וכפירושהתוס'בד"האמררבחנין.

)במתניתיןיכיןאותכב(שכתב,דמתניתיןאייראדווקאלעניןטומאה,אבל

ולאחילקביןכולולמקצתו.וכברהעירעליוהלחםמשנהמהמבוארבסוגיין.

לענין אכילה כיון דאין חיוב על דם שרצים משום דם ,אף אינן מצטרפין

ועיין בקרן אורה שהאריך בביאור דבריו .והתפארת ישראל )בבועז אות ב(

לבשרן.ודבריוצרכיםעיון.

כתב,דהרמב"םפירשלהאדאמרינן"האבכולוהאבמקצתו"כפירושהתוס'

ב( מתני',טומאתוולאשיעורו.פירשרש"יבד"הטומאתוולאשיעורו,כגון

והר"ש)לקמן אותט(,דשאניהיכאדנגעבכולולהיכאדנגעבמקצתו.וכיון

שרץונבלהדטומאתןשוהדתרווייהוטומאתערב.וכתבבחידושיהגרע"א,

דפסקדאיןנוגעוחוזרונוגע,הריעלכרחךדדווקאבמחוברמצטרפי.

דאף דשאני טומאת נבלה דמטמאה אף במשא מטומאתשרץ דאינו מטמא

ח( גמ',רביעיתדםשהגיס בהוכו'.ביארותוס'בד"הוהאאמר,דכיוןדהגיס

אלאבמגע,האדמשךזמןטומאתןשוה,סגילהחשיבטומאתןשוה.אמנם

בה אי אפשר דלא בלע הקנה משהו וליכא רביעית אלא בצירוף הבלוע

כתב ,דברמב"ם )פ"ד מטומאת אוכלין הי"ב( מבואר ,דכיון דחלוקים בחומר

בקנה.והר"ש)אהלותפ"גמ"ג(כתב,דכיוןדהגיסבהלאחשיבאחיבור.

הטומאה,לאחשיביטומאתןשוה,וטומאתוולאשיעורודקתני,היינובשר

ט( תוס' ד"ה והא אמר ,בתוה"ד ,כגון שנגע בכולו בדם ובבשר .וכן כתב

המתוהרקבשלו.והוסיף,דכןמבוארבתוס'בד"הכל.ועייןבאותהבאה.

הר"ש)אהלותפ"גמ"ג(.והוסיף,דדווקאבשרץמהניבנוגעבתרווייהובבת

ג( תוס' ד"ה כל שטומאתן ,בסוה"ד ,לא טומאתו ולא שיעורו שרץ ונבילה.

אחתדהאגליקרא.אבללאבנבלהאפילונגעבתרווייהובבתאחת.וכתב

כתב הצאן קדשים ,דצריך לתקן בדבריהם ולגרוס" ,שרץ ומת" ,דהא שרץ

החזוןאיש)אהלותכא,ט(,דאיןכוונתהר"שדלדינאלאמהניבנבלהנגיעה

ונבילה תרווייהו שוו דמטמאים בטומאת ערב .והחק נתן והרש"ש כתבו,

בתרווייהובבתאחת,דהאקיימאלןכחכמיםבחולין)קכד(:דלעולםישנוגע

דשפירגרסינן"שרץונבילה",דהאתרווייהולאשוובשיעורייהו,דהרישרץ

וחוזר ונוגע .אלא כוונתו ,דאף לסוברין דאין נוגע וחוזר ונוגע ,הני מילי

בכעדשה ונבלה בכזית .וכן לא שוו בחומר טומאתן ,דשרץ אינו מטמא

בנבלה,אבלבשרץכוליעלמאמודודישנוגעוחוזרונגע.

במשא,ונבלהמטמאתאףבמשא.ועייןבאותהקודמת.

י( בא"ד ,אלמא שיש חילוק בין איהל על כולו לאיהל על מקצתו .העיר

ד( גמ',אמררבחניןאמררבוכו'.כתבהצאןקדשים,דנראהמדברי רש"י

העולת שלמה ,מה הראיה מההיא דקטפרס ,הא קטפרס לא חשיב חיבור

בד"האמררבחנין,דגרסבסוגיין"אמררבחניןאמררבזעיראובו",ואתי

ומשום הכי בעינן איהל על כולו .וביאר ,דהגמ' סברה דיש לדמות חיבור

לאשמועינן דדווקא דם של אותו שרץ מצטרף .אמנם מתוס' ד"ה אמר רב

קטפרסלחיבורבשרודםשלשנישרצים,דכיהיכידבקטפרסדווקאבאיהל

חנין נראה דגרסו" ,ועודה בו" ,ולהכי פירשו דכוונת רב חנין דדווקא היכא

עלכולוטמא,הואהדיןלעניןבשרודםשלשנישרציםדוקאנגעבכולם.

דהדםלאפירשמצטרףעמו.וכןגרסהמגידמשנה)פ"בממאכלותאסורות

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

ה"ט( .ועיין בחק נתןשכתב ,דעיקר הגירסא בסוגיין "אמר רב חנין אמר רב

הואיל ,מהא דאיתא בגמ' התם ,דדם נבלה מטמא ברביעית הואיל ויכול

זעיראוכולו".ובדברירש"יבד"האמררבחניןוכו'",צריךלגרוס"אמררב

לקרוש ולעמוד על כזית .ומבואר דינו כבשר ,ואמאי בעינן קרא לטמאו.

חניןוכולו".ובגירסאזונחלקורש"יותוס',איכוונתהגמ'דדווקאדםמאותו

ותירצו ,דאתי לאשמועינן דאף דם צלול של שרץ שיעורו בכעדשה ,ולא

השרץמצטרף,אודלמאמצטרףדווקאהיכאדהדםלאפרש.

בעינןכדישיקרושויעמודעלכעדשה.אמנםבמסקנתדבריהםכתבו,דאין

ה( רש"יד"האמררבחניןוכו',כלומרהאדקתניוכו'.הקשההקרןאורה,

הדםחשובכבשר,ומאידאמרינןדכיוןדיכוללקרושולעמודעלכזית,היינו

כיון דבשר שרץ ודמו שיעורן שוה ,מאישנא צירופו עם בשרו או עם בשר

לבתר דאיכא שום ריבוי לרבות דם הנבלה ,אמרינן מסברא דשיעורו

אחר,האכללאהואדכלדשיעורןשוהמצטרפין.

ברביעיתכיוןדיכוללקרושולעמודעדכזית.

לעילוי נשמת מרת ראשל בת אהרון ואדל נלב" ע יום ו' כח ניסן התשע"ב ת.נ.צ .ב.ה.

מסכת מעילה דף יז – דף יח
י' אייר – יא אייר התשע"ב
יב( גמ' ,שפעם אחת גזרה המלכות גזרה וכו' .ביאר המהרש"א )חידושי

כ( גמ',דתניארביאליעזראומרלאיאכלכיקודשהואוכו'.כתבוהתוס'

אגדות( ,דגזרו דווקא על שבת ומילה ,משום דבאלו המצוות נבדלו ישראל

בשבת )פט (:ד"ה אסורין ומצטרפין .דהא דבעינן הכא קרא לומר דפיגול

מן האומות .דכתיב בהו "אות היא ביני ובינכם" .ואשה דאין בה מילה

ונותרמצטרפיןלאכילה,היינוכרבישמעון)בערלהפ"במ"י(דאיתליהשני

מובדלת מן האומות בטבילה ,וכדחזינן נמי מהא דלא נכנסו ישראל בברית

איסורין משני שמות אין מצטרפין .אבל לרבי מאיר דאית ליה דמצטרפין,

אלא על ידי מילה וטבילה ,והנשים שלא היו במילה ,הרי נכנסו בטבילה

בלאוהכימצטרפיןלאיסוראכילהכשאראיסורים.

בלבד.

כא( רש"יד"האבל,בסוה"ד,דאיהויחציזיתמזהוחציזיתמזהוכו'.כתב

יג( גמ' ,הלך רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי .בבא קמא )פג (.איתא

התוס'יו"ט,דלאולמימראדלוקהשתיים,דהאזילהכאליכאשיעוראוזיל

דהתירולאבטולמוסבןראובןלספרקומימשוםדהיהקרובלמלכות.ובתוס'

הכאליכאשיעורא,אלאדאםהתרהבומשוםפיגולאומשוםנותרלוקה.

)שם(ד"ההתירוכתבו,דמתחילהלאגזרועלהקרוביםלמלכות,ואבטולמוס

והעיר התוס' חדשים )על המשניות( ,דבלאו הכי אינו לוקה שתים ,משום

בןראובןהיהרגילכדאמרינןבמעילה)יז(.דסיפרקומיכדישלאירגישובו

דתרווייהומחדקראנפקא.והקרןאורהתמה,דאכתיכיוןדליכאשיעורלא

והטעהאותן],ונראהדהכיגרסובסוגיין[.ועייןבכסףמשנה)פי"אמעבודה

בפיגול ולא בנותר ,מהיכי תיתי שיתחייב מחמתם ,אלא כתב דהא דלוקה

זרה ה"ג( דכתב ,דהתירו לו משום הצלת ישראל .אי נמי ,התורה נתנה

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

לחכמים כח לקבוע מה חשיב בכלל האיסור ד"בחוקתיהם" ,ולא גזרו על

הרמב"ם.

הקרוביםלמלכות.

כב( מתני' ,האוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה מצטרפין



זה עם זה לטמא בקל .עיין בטהרות )פ"א מ"ה( ,דהני מילי חצי ביצה מזה

דףיזע"ב

וחצי ביצה מזה שבללן .אבל ביצה מזה וביצה מזה ,הרי מטמאים כחמור

יד( גמ' ,עיקם פיו רבי אלעזר ברבי יוסי .פירש רש"י בד"ה עיקם פיו ,דלא

שביניהן.

אמרבקולרםכמנהגואלאבלחישהשלאירגישרבישמעוןבריוחאיויהיה

כג( גמ',מהטעםשאפשרלשנישיעשהראשוןוכו'.פירשרש"יבד"התניא,

כמורה הלכה בפני רבו .והקשההצאן קדשים ,דאי אית ביה משום הוראה

דהגמ' סברה דשני יכול לעשות ראשון ,ועלה מקשינן ,הא אפילו שני אינו

בפנירבו,היאךמותרלומרבלחש.ואיסברדליתביהמשוםמורההוראה

עושה וכל שכן שאינו עושה ראשון .והשיטה מקובצת )השלם( ביאר,

כיוון דדינו מפורסם ,והשאלה שנשאלה מהם היכן רמיזא הא מילתא

דמעיקרא סברי דאפשר לשני שיעשה כראשון ,דהיינו דכי היכי דראשון

בתורה ,אמאי לא אמרו בקול .ומשום הכי ביאר ,דרבי אלעזר ברבי יוסי

עושה שני ,הוא הדין שני עושהשני ,ועלה פרכינן ,דהא אין טומאה עושה

עיקםשפתיוכדילהורותדאותודברמותרלאומרובפנירבומשוםדהוירק

כיוצאבה.

כשיחתחולין,ועלהקאמרליהדמעקימתשפתיךנראהדתלמידחכםאתה,



ושיחתחוליןשלתלמידיחכמיםצריכהתלמוד,ותוהויכמורההוראהבפני

דףיחע"א

רבו .אמנם העיר ,דלמאי דמסיק אביי בכתובות )ס (:דהא דאסור להורות

א( מתני' ,הערלה וכלאי הכרם מצטרפין .פירש רש"י בד"ה הערלה,

בפנירבואינומשוםאפקרותאאלאמשוםדלאמסתייעאמילתא,לכאורה

"כדאמרינןגביפיגולונותר".ביארהצאןקדשים,דכוונתודאירובערלההרי

היכאשהדיןידוע,ליתאמשוםמורההוראהבפנירבו.

מחויב משום ערלה ,ואי רוב מכלאיים ,הרי מחויב משום כלאיים .אמנם

טו( גמ' ,נזדמן לה מלאך שלש פעמים .פירש רש"י בד"ה שפחה ,דשלש

בליקוטי הלכות ביאר ,דכי היכי דילפינן לצירוף פיגול ונותר מקרא ד"לא

פעמים כתיב מלאך בפרשה .וביאר המהרש"א )חידושי אגדות( ,דשלשה

יאכל כי קודש הם" ,הוא הדין דילפינן מיניה לצרף ערלה וכלאי הכרם.

פסוקים זה אחר זה כתיב בהו "ויאמר לה מלאך ה'" ,לומר לך דעל כל

]ולכאורהנראהלבאר,דהיינומשוםדהניתריאיסורי"קדושה"כתיבהבהו,

אמירהואמירההיהמלאךאחר.והרש"שציין,דבמדרשרבה)מה,ז(,נחלקו

ֶרע
ך ִּכ ְל ָא ִים,פן ִּת ְק ַּדׁש ַה ְמ ֵל ָאה ַהּז ַ
גביכלאים),דבריםפכ"בט( ֹלא ִת ְז ַרע ַּכ ְר ְמ ָ

כמה מלאכים נזדמנו לה ,דאיכא מאן דאמר חמשה ואיכא מאן דאמר

יעת
ּׁשנָה  ָה ְר ִב ִ
ּוב ָ
בּואת  ַה ָּכ ֶרם .וגבי ערלה) ,ויקרא פי"ט כד(  ַ
ּות ַ
ׁשר  ִּת ְז ָרע  ְ
אֶ
ֲ

ארבעה.

ּלּולים  ַלה',וצריךלבארדדיןקדושתנטערבעימחמת
יו  ֹק ֶדׁש  ִה ִ
ִי ְהיֶה  ָּכל  ִּפ ְר ֹ

טז( ]מתני',מפנישהןשנישמות.צריךלומרדלאהווהאישנישמות,משום

דיןערלהאתי[.

דמתרי קראי נפקי ,דהא תרוויהו אזהרתן מדכתיב גבי נותר "לא יאכל כי

ב( מתני' ,שם .הר"ש בערלה )פ"ב מ"א( הביא מהירושלמי )שם( דההיא

קודש הוא" ,וכדפירש רש"י בכריתות )ב (.ד"ה אוכל .אלא כיון דשני מיני

מתניתין כרבי מאיר אתיא דאית ליה בעבודה זרה )סו (.דכל האיסורים

איסוריןנינהו,אינןמצטרפין.ועייןבאותהבאה)ח.ו[(.

מצטרפין זה עם זה מדכתיב "לא תאכלו כל תועבה" .ועיין בתוס' בשבת

יז( מתני' ,שם .כתב התוס' יו"ט ,דהאי לאו עיקר טעמא הוא ,דהא מסקינן

)פט (:ד"ה אסורין ומצטרפין דכתבו ,דלאביי בעבודה זרה )סו ,(.דסבר דאף

בגמ' דלענין אכילה מצטרפין דשפיר חשיב שם אחד ,ודווקא לענין טומאת

רבנן דפליגי ארבי מאיר גבי צירוף איסורין ,הני מילי בשני מינים ,אבל מין

ידייםאיןמצטרפין,והיינומשוםדהויתקנתאלתקנתא,וכדכתברש"יבד"ה

אחדאףבשניאיסוריןמצטרף,שפיראתיאמתניתיןאףכרבנן.אמנםהעירו,

לאשנו.אלאמצינוכהאיגוונאדסברההגמ'דאיןהטעםשלהמשנהעיקר.

דלא דמי מצטרפין דרישא לאין מצטרפין דסיפא ,דמצטרפין דרישא לענין

אי נמי ,כיון דמשני שמות הן ,לא רצו לגזור בהו מדבריהם .ועיין באות

מלקותאתא,ואיןמצטרפיןדסיפאדרבישמעוןמיירילעניןאיסורא,דהא

הבאה.

למלקותלאבעינןצירוף.ועייןלעיל)יז(:אותיט.

יח( גמ',לאשנואלאלטומאתידייםדמדרבנןוכו'.כתברש"יבד"הלאשנו,

ג( מתני' ,שם .העיר התוס' יו"ט ,דלמאי דאוקי רב מתניתין לעיל )טו(:

דהיינו טעמא משום דתקנתא לתקנתא לא עבדינן .והעיר הקרן אורה ,הא

דאמרה דכל הנבלות בין טמאות ובין טהורות מצטרפות זו לזו לאו לענין

אף אי טומאת ידיים מדאורייתא ,כיון דשני שמות הם לית בהו צירוף,

אכילה ,על כרחך מתניתיןדידןפליגא אהאי מתניתין .והברכת הזבח כתב,

ודווקא לענין אכילה יש לצרפן משום דקרא כלל לכולהו בלאו "דלא יאכל

דמאידאמרינןהתםדאיןמצטרפיןלעניןאכילה,היינוללקותאלאודנבלה

כיקודשהוא".

משום דאין איסור נבלה חל על האיסור טומאה ,אבל וודאי דמצטרפין

יט( גמ',אבללעניןאכילהמצטרפין.הקשוהתוס'בזבחים)עח(.ד"ההפיגול

ללקותמשום"לאתאכלוכלתועבה".

והנותר,אמאימצטרפיןהאאיסוריןמבטליןזהאתזה.,ותירצו,דהכאאיירי

ד( מתני' ,שם .כתב הרמב"ם )בפירוש המשניות ,וכן בפט"ו ממאכלות

בשאינםמעורבים.אינמי,הכאאייריללקותמשוםלאוד"לאיאכלכיקודש

אסורות הי"ד( ,דמתניתין איירא לענין תערובת ,דאם נפל מערלה וכלאי

הם",והאדאמרינןדאיסוריםמבטליםזהאתזההיינו דווקאלעניןהלאוים

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

המחולקים של פיגול ונותר .אי נמי ,מאי דאמרינן מצטרפין היינו לאיסורא

חיים הלוי )פ"י ממעשה הקרבנות הי"ב( ,דאי בתערובת ,הא לא תליא

בעלמא ,אבל מלקות בלאו הכי ליכא דהא הוי לאו שבכללות .ועיין עוד

בפלוגתא דרבנן ורבי מאיר אי איסורין מצטרפין אי לאו ,דשייכא לענין

בתוס'בכריתות)יא(:ד"השאם,שכתבו,דהכאלאאיירילעניןקרבן.

לחייבומשוםאיסורהיכאדבעינןשיעורלחייב.אבלגביתערובת,כלדליכא

ב

מסכת מעילה דף יח
יא אייר התשע"ב
בהיתרכדילבטלהאיסורים,הריהםעומדיםבעינםולאבטלי.אמנםתוס'

האי ילפותא הוי אמינא דמעילה דהקדש הוי כמעילה דפקדון ,דאף הכופר

ד"ה תני ,בתוה"ד שכתבו ,אבל התם מיירי שהוא בתערובות כגון ערלה

ונשבע כגון דהתחייב מנה לבדק הבית וכפר ,יש לחייבו קרבן מעילה .וכן

וכלאי הכרם וכו' ,סברי דלא איירינן בתערובות ,ולרמב"ם הדרא קושיית

פשיעה בשומרים הוי אמינא דחשיב מעילה .וקמשמע לן ברייתא ,דאין

התוס'.

מעילהאלאשינוי].ולכאורהאיכאנמינפקאמינה,דאילאודילפינןמסוטה

ה( מתני' ,הבגד והשק השק והעור וכו' .כתב רש"י בד"ה והשק ,דכל אחד

ועבודת כוכבים דענין המעילה היא השינוי ,הוי אמינא דהחיוב הוא על

מצטרף לקל הימנו .וכתבו התוס' בסוכה )יז (:ד"ה ותני ,דהא דמהני צירוף

הנאהגרידא,וכדאמרינןלהלןבסוגיין[.

לקלהימנו,היינוכששיעורןקרוב,אבלבגדועוראיןמצטרפיןכיוןדשיעורם

יד( תוס'ד"הואומרוימעלו,בתוה"ד)בהמשךדבריהםבעמודב(,כגוןמוכר

רחוק .אמנם סיימו ,דכיון דקתני בסיפא דמתניתין דכלים )פכ"ז מ"ג(" ,זה

ונותן או משאיל חפצים של הקדש להדיוט שמעל אף על פי שלא נהנה.

הכללכלשחברלומןהחמורממנוטמא",נראהדאףהיכאדשיעורןרחוק

העיר הקרן אורה ,הא וודאי אף המשאיל יש לו את הטובת הנאה של

איכאצירוף.והר"ש)בכליםשם(כתב,דמצטרפיןדווקאבסדרדקתני,משום

השאלה] .ולכאורה יש לומר דאיכא נפקא מינה בגוונא דשיעור הנאת

דכךרגיליםלחברןוכלשלאחיברןכךבטלהדעתוואיןמצטרפין.ועייןעוד

המשאילפחותמשוהפרוטה,והנאתהשואלגופיההיתהשוהפרוטה[.

במשנהלמלך)פכ"גמכליםה"ג(שהאריך.

טו( בא"ד ,שם .עיין לקמן )יט (.אות ז ,שהתבאר דדעת רש"י דמעבודת

ו( מתני',מפנישהןראוייםליטמאבמושב.עייןבסוכה)יז(:דהוסיפו",כדתנן

כוכביםלאילפינןשינוירשות,אלאהמבקעבקרדום.

המקצע מכולן טפח טמא" .וברש"י )שם( ד"ה כדתנן ,ובד"ה הואיל פירש,



דאם עשה בגד מכל אחד מהן ,שיעורו שוה בטפח וכיון דשוו בשיעורייהו

דףיחע"ב

מצטרפין.עודפירש התם,דאייריבגונאשחיברכלהמיניםיחדועשהמהן

טז( גמ' ,או נהנה ולא פגם  .פירש רש"י בד"ה או יהא ,דנילף מסוטה דהוי

בגד ,וסיים שהראשון נראה .וביאר הערוך לנר )שם( ,דאי כפירוש בתרא,

מעילה אפילו בהנאה בלא פגם דהרי סוטה בעולה ועומדת ואפילו הכי

אמאי נקטה משנה "הואיל וראויין להטמא במושב" ,הרי היו ראויים נמי

מעילהקרילהרחמנא.והקשההשיטהמקובצת)אותכג(,האקראדמעילה

להטמאבמדרס,עייןשם.ועייןעודרש"י)בסוגיין(ד"התנאקיצעמכולן.

דסוטה "כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל"  ,אסוטה קאי ולא אבועל ,ומה

ז( גמ' ,תנא קיצע מכולן טפח וכו' .כתב השיטה מקובצת )אות ב( ,דהך

שייך למימר דליכא פגם במעילתה משום שהיא בעולה .ומשום הכי ביאר,

ברייתא איירא כשיחדן להדיא להכי ,ומשום הכי איכא צירוף אפילו לקל

שהסוטהבמעילתהאינהפוגמתבבעלה,משוםדאףדזינתהעםאחר,מכל

ממנו.

מקוםאינהמשנהעצמהמרשותבעלה,כיוןדאיןבדעתהלעזובאותו.
יז( גמ',ובמחוברלקרקע.ביארהשיטהמקובצת)אותא(דסלקאדעתיןדיש



מעילהבמחוברדומיאדסוטהדכמעראישולויות]וכוונתולפסוקבמלכיםא

פרקהנהנהמןההקדש


)ז,לו(,דקרילדיבוקאישואשהבלשוןחיבור[.ואףדבעבודתכוכביםליכא

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

חיוב על מחובר ,מכל מקום ליכא למילף מינה ,משום דמכל מקום איסורא

)פ"ח ממעילה ה"א( ,דטעמא דשיעור מעילה בפרוטה משום דיסוד דין

איכא] .ולכאורה צריך ביאור אמאי בעינן נמי דומיא דעבודת כוכבים .ולא

המעילהבהקדשכדיןגזלבהדיוט,וכמושיבוארלקמןאותכב].ואףדחזינן

סגי בהא דחזינן דבסוטה כהאי גוונא מעילה היא) .ח.ו .[(.והתקנת עזרא

במתניתין דאיכא חיוב אהנאה אף בגוונא שהחפץ אינו נחסר ,הא איתא

ביאר ,דסלקא דעתין דכיון דהוקש לעבודה זרה ,והמשתחוה למחובר חייב,

בבבא קמא )כא (.דהקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת דמי .וביארו התוס'

הוא הדין דיש לחייבו במעילה .וכן הוא בפירוש רבינו הלל לתורת כהנים

)שם( ד"ה כהדיוט מדעת ,דדעת שכינה איכא שלא יהנה בלא מעילה.

)דיבורא דחובא ,יא( .ובפירוש קדמון ביאר ,דכוונת המקשן ,דנילף דמעילה

)ח.ו .[(.אמנם החזון איש )קדשים עמוד  340סק"א( כתב ,דנראה דילפי

במחוברהויאמעילהמ"קדשיה'"דכתיבסתמאבקרא.,

לשיעורפרוטהמדכתיב"ישלם")ויקראה,טז(.

יח( גמ' ,ובשליח שעשה שליחותו .ביאר השיטה מקובצת )אות לז( ,דכיון

ט( מתני',כיצדנתנהקטלאבצוארהוכו'.כתבהתוס'יו"ט,דאורחאדמילתא

דליכא קרא למילף מינה דמהניא שליחות במעילה לחייב המשלח ,נימא

נקט ,דדרך אשה להתקשט בקישוטי זהב .ומאידך גבי חלוק טלית וקרדום

"דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" ונחייב את השליח .ואף דאין

נקטלשוןזכר,משוםדדרךהזכרלהשתמשבהם.ועייןבתקנתעזראשהעיר

מעילה אלא בשוגג ולא שייך ביה "דברי הרב דברי התלמיד דברי מי

מכוסשלזהב,דלכאורהמשכחתלהאףבנשים.

שומעין" ,מכל מקום איכא נפקא מינה היכא דנזכר שליח ולא נזכר בעל

י( מתני' ,שם .כתב השיטה מקובצת )לקמן כ .אות יב( ,דצריך לומר

הבית,דבכהאיגוונאנמימעלבעלהבית.

דבגיזבריתאיירי,וכןשתהבכוסשלזהבולבשחלוקוביקעבקרדום,בגיזבר

יט( גמ',מהחטאהאמורבתרומהוכו'ובתלושמןהקרקע.כתבהשערהמלך

איירי.דאילאוהכי,הרימידכשהוציאןמרשותהקדשאיכאמעילהואפילו

)פ"ג מאישות ה"ג( ,דהא דילפינן למעט מחובר לקרקע היינו דווקא בגוונא

לאהשתמשבו,וכדאמרינןהתםבגמ'.וכןמבוארבדבריהתוס'ד"הואומר

דנהנהמןההקדש.אבלהמוציאמרשותלרשות,דכתבוהתוס'בד"היכול,

)בהמשךדבריהםבעמודב(.

דמעבודה זרה ילפינן לה ,כי היכי דהתם תלוש ולבסוף חיברו הוי כתלוש,

יא( רש"י ד"ה או שתה ,בתוה"ד ,שאינן נפגמים בכך .כתב התקנת עזרא,

הוא הדין מוציא מרשות לרשות לענין הקדש .והיינו דפסק הרמב"ם )פ"ו

דבדווקא נקט להאי לישנא דאין נפגמים בכך ,דהא מבואר לקמן )יט,(.

מערכיןה"ל(,דהמשכירביתלחבירווחזרהמשכירוהקדישו,השוכרהדרבו

דוודאי משכחת פגימה אף בשל זהב ,כגון כשלא שומרו כראוי ,אבל בדרך

במעילה קאי ,אף דבהלכות מעילה )פ"ו ה"ה( פסק ,דהדר בבית הקדש לא

לבישהאינונפגם.אמנםהרמב"ם)בפירושהמשניות(כתב,דאיןהזהבטהור

מעל ,והיינו משום דבדר בו סתם דהמעילה היא ההנאה ,ילפינן מתרומה

נפחתאפילובכמהמאותשנים.ועייןלקמן)יט(.אותיב.

דאיןמעילהבמחוברבקרקע.אבלבשכירותדמוציאמרשותההקדש,שפיר

יב( גמ',אמררבאבלבושמציעאה.עייןברש"יד"האמררבא,ובתוס'ד"ה

יש מעילה אף במחובר .ועיין עוד באבי עזרי )פ"ה ממעילה ה"ו( .אמנם

במאי קמפליגי מה שביארו בפלוגתת רבי עקיבא וחכמים בלבוש מציעאה.

בשערי ישר )ש"ג פכ"ד( כתב ,דכיון דילפינן לכולהו מעילות מ"חטא חטא",

ועיין רמב"ם )בפירוש המשניות( שכתב ,דאיירי בבגד שדרכו להיפגם ,אלא

ילפינןמתרומהאתרווייהו].ולכאורהאינוכמבוארבתוס'ד"היכול[.

דהואהתכווןליהנותבוהנאהשאינהשלפגם,כגוןללובשוביןבגדיודאינו

כ( גמ',איןאלאליאוכלונהנהבדברשאיןבופגםמנין.כתבהקרןאורה,

נפגם לא מגופו ולא מבחוץ ,דרבי עקיבא סבר דהואיל ונתכוון שלא יפגום,

דנראה דרש"י לא גרס כן ,אלא גרס "אין לי אלא אוכל ונהנה אכילתו

שפיר יש לחייבו על ההנאה .וחכמים סברי דכל דבר שדרכו להפגם ,אין

ואכילת חבירו מנין" .והיינו משום דדבר שאין בו פגם מסוטה ילפינן.

מועליןבובלאפגם.

והרש"ש כתב ,דצריך לגרוס "אין לי אוכל נהנה וכו' מנין"] ,וכן מבואר

יג( גמ',איןמעלאלאשינויוכןהואאומראישאישכיתשטהאשתוומעלה

ברבינוגרשום[,וכוונתהגמ'להקשותדאימתרומהילפינן,ליכאלמילףאלא

בומעל.כתבהראב"ד)בפירושולתורתכהנים,דיבוראדחובהיא(,דאילאו

באוכל דומיא דתרומה ,אבל שאר הנאות מנין .ותו מקשינן ,מנין לאכילתו

ג

מסכת מעילה דף יח – דף יט
יא אייר – יב אייר התשע"ב
ואכילת חבירו והנאתו והנאת חבירו ,הא בתרומה חייב דווקא כשאוכל

הכיפורים מכפר ,הא מהני הוא אף על להבא ,דהרי בלא כפרת יום

בעצמו.

הכיפוריםהיהמןהראוילצרפולחצישיעורשיאכללאחריוםהכיפורים.

כא( גמ' ,אכילתו ואכילת חבירו וכו' .כתב בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ח



ממעילהה"א(,דכיוןדאיןאיסורהמעילהכשאראיסוריההנאה,אלאהוא

דףיטע"א

דין ממוני כדרך שאסרה התורה גזל בהדיוט ,וכדאמרינן בריש סוגיין "אין

א( גמ' ,והביא חטאתו ואשמו מן ההקדש .מדברי רש"י בד"ה עד שיצא

מעילה אלא שינוי" ,והיינו נמי טעמא דשיעור מעילה בפרוטה .שפיר איכא

נראה ,דלא איירי בלקחן ממעות הקדש ,כי ההיא דלקח קיני זבים ושוקל

למימר דאכילתו ואכילת חבירו מהני להצטרף .והיינו נמי טעמא דאמרינן

שקלו ,אלא לקח בהמת הקדש והביאה לחטאת ,דשינה מהקדש להקדש,

להלן )בסוגיין( דצירף את המעילה לזמן מרובה ,נמי מעל .דאי נימא דיסוד

ואהאאמררבייהודהדכיוןדהביאהלעזרהמעל.וברבינוגרשוםהביאיש

איסורמעילהכשאראיסוריהנאה,מהיכיתיתישיתחייבעלאכילתחבירו,

מפרשים ,דאיירי בשוקל שקלו ולקח מהן חטאת ואשם .ומדברי תוס' רבינו

ובגוונאדליכאצירוףלאכילתו.

פרץ)הנדפסעלהגליון(נראה,דהאיהביאחטאתוואשמומןההקדש,היינו

כב( תוס'ד"האכילתוואכילתחבירו,מיירישהאכילאתחבירושנתןלתוך

ממעותהקדש.ועייןבאותהבאה.

פיושלחבירווכו'.בתוס'בקידושין)מג(.ד"השלאמצינונסתפקובדיןזה.

ב( גמ' ,כיון שהוציאו מעל דברי רבי שמעון .מבואר מפירוש רש"י ד"ה עד

וכתבהשפתאמת,דיסודספיקם,משוםדאיכאלמימרדמאידלאאמרינןזה

שיצא ,דאליבא דרבי שמעון קסלקא דעתין שימעול רק כשיביאו לעזרה.

נהנה וזה מתחייב ,היינו היכא דהחיוב הוא על ההנאה .אבל במעילה

]וגרס בסוגיין "כיון שהביא לעזרה מעל"[ .אמנם בתוס' רבינו פרץ )הנדפס

דקיימאלןדבדברשישפגםאינוחייבעלההנאהגרידאבלאשיפגום,הרי

על הגליון( ביאר ,דרבי שמעון סבר דמיד שהוציאו מרשות ההקדש איכא

מוכח דאין החיוב על ההנאה ,ושפיר יש לחייב את המועל שפגם ,אף

ביההנאה],ופירשהכילטעמודאייריבקונהחטאתואשםממעותהקדש[,

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

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

התוס'.

הלכות )זבח תודה ד"ה מן( ,דבדווקא נקט רבינו פרץ דחיובו על ההנאה,

כג( בא"ד ,וכגון שציוה את חבירו ליטול ולאכול וכו' .כתב הקרן אורה,

משוםדהכאאינומוציאמרשותהקדשלרשותו,אלאמשנהמרשותהקדש

דלכאורה עיקר החיוב הוא על מה שחבירו הוציאו מרשות הקדש על פי

לרשות הקדש אחרת ,ואין לחייבו משום שינוי רשות ,דהא שינוי רשות

ציוויו,והעירדאםכן,אמאיהוזכרכללמאכילתחבירו.וביאר,דוודאיאינו

מעבודת כוכבים יליף ,והתם מוציאו לגמרי ואינו מכניס דבר תחתיו .ועיין

ענין לשליחות ,אלא שכדי לחייב משום מעילה בעינן פגם על ידי אכילת

נמיבקרןאורהדביארבדרךזו.

והנאתאדם,ולאעלידיאיבודוהיזק,ואיןנפקאמינהמיהואהנהנה,אלא

ג( רש"י בד"ה עד שיצא ,בתוה"ד ,דקסבר דמאן דמיחייב חטאת או אשם

כל שהפגם נהיה על ידי אדם יש לחייב את המועל] .ולכאורה יש לומר

לעולם הוא חייב באחריותו עד שיביאנו לעזרה] .וכן מבואר בתוס' בחולין

דהאי"לאכול"דקתניאינובדווקא,אלאכיוןדאיירירישאבאכלהוא,נקט

)כב(:ד"הוהביא[ .והקשהבתוס'רבינופרץ)הנדפסעלהגליון(,מדועיצא

הכא דאכל חבירו .אבל עיקר החיוב הוא על מה דאכל חציו והוציא חציו

מכללאחריותכשהביאולעזרה,האאכתילאנתכפר.וכןהקשוהקרןאורה

מרשותההקדש[.

והטורי אבן )מגילה ח .(.ותירץ האבי עזרי )פי"ד ממעשה הקרבנות ה"ה(,

כד( גמ' ,אכל היום ואכל למחר ואפילו לזמן מרובה וכו' .פירש רש"יבד"ה

דמה שכתב רש"י דנפטר מן האחריות ,לא נתכוין שנפטר מכפרה ,אלא

ואפילולזמןמרובה,דאםאכלחציזיתבשחריתוחציזיתלערב,ישלצרפן.

באחריותמהשיעבודנכסים,דהאכלהמחויבבקרבןאיתביהנמיחיובממון

ועיין רש"י בשבועות )כב (.ד"ה מתוך שכתב ,דצירוף המעילה לזמן מרובה

להקדש,וכדחזינן בקידושין)יג(.גביאשהשהביאהחטאתהומתהדיביאו

הוויאףלקולא,דכלשלאהיהידיעהבינתיים,כולהחשיבהאכילתאחת,

יורשיןעולתה.וכשהביאולעזרהפקעשיעבודו.ושפיראיתליההנאה.

ואפילו אם אכל היום שיעור ולמחר שיעור ,יש לחייבו רק אחת .והתוס'

ד( גמ',רבייהודהאומרעדשיזרוקאתהדם.הקשההקרןאורה,כיוןדאכתי

)שם( ד"ה מתוך כתבו ,דרק לחומרא מצרפין את המעילה אפילו לזמן

לאמעלעדשיזרוקאתהדםולאיצאמרשותהקדש,מהיכיתיתישיועיללו

מרובה,אבללאלקולא.

קרבנו ,הא אינו דידיה .ותירץ ,דבשעת הזריקה יתברר למפרע דהוי קרבנו.

כה( גמ',תלמודלומרתמעולמעלמכלמקום.הקשההחקנתן,מהיכיתיתי

ובאחיעזר )ח"ג סימן ע( ביאר דבריו ,דוודאי דעיקר המעילה היא ההוצאה

דהאי"תמעולמעל"אתילרבותדאכילותמצטרפות,והקישאדתרומהאתי

מרשותההקדש,אלאדאיכאתנאידאףיהנהבהוצאהזו,וכשיהנהנתברר

למעטפגםולאנהנהונהנהולאפגם,נימאאיפכא.ותירץ,דאיהכי,לישתוק

למפרע דמעל משעת הוצאה .והליקוטי הלכות )בזבח תודה ד"ה מן קודש(

קרא מהקישא דתרומה וריבויא דתמעול מעל ,ונילף מסוטה וכדאמרינן

כתב ,דשפיר איכא למימר דמיד שנתן המעות למוכר ונשתנה רשותן יצאו

מעיקרא דאיכא חיובא אף על הנאה בלא פגם ,ולענין הא דאין אכילות

המעותלחולין,ואףדהלוקחגופיהשנטלהמעותמןההקדשאכתילאמעל

מצטרפות,מסבראהויאמינאהכי,דמהיכיתיתידמצטרפות.

עדשיהנה.אמנםבמנחתברוך)סימןכח(,האריךלהוכיחדהיציאהלחולין

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

מתלי תליא בחיוב מעילה ,וכל שלא נתחייב משום מעילה ,אינו יוצא

ואכילת חבירו וכו' .כתב בהגהות מראה כהן ,דנראה דרש"י לא גרס "מנין

לחולין.

לאכילתו ואכילת חבירו" .ומשום דכבר תני לה לעיל .ועיין עוד בחק נתן

ה( גמ',והאילאוזרהואדהאאימשחבגוויה.כתבהקרןאורה,דסוגייןכרבי

שכתב להגיה סוגיין על פי המבואר בתורת כהנים )דיבורא דחובה פי"א(,

יהודה בכריתות )ו (:אתיא ,דהסך משמן המשחה על מלך וכהן אינו לוקה.

דגרסינן לכולהו בהדדי ,מנין לאכל היום ואכל למחר ואפילו לזמן מרובה

דלרבי מאיר דהתם דאף הסך על מלך וכהן לוקה ,אף גבייהו אשכחנא

ואפילו מכאן ועד שלש שנים .והוסיף ,דהאי גירסא לא יקשה מה שהקשה

מעילה.ועייןבאותהבאה.

רש"יבד"האףבמעילהלאצירף.

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

כז( רש"י ד"ה אף במעילה ,בסוה"ד ,וההוא דלעיל לא משמע אלא ליום

הרד"ל,דהאי"קמשמעלן"היינודווקאלעניןשמןהמשחה,דהאקיימאלן

אחד .הקשה בפירוש קדמון ,דבתר דאמרינן דאיכא צירוף אף לאחר כדי

כרבי יהודה בכריתות )ו (:דאינן לוקין .אבל ליכא למילף מינה לשאר מילי

אכילתפרס,מהליאותויוםמהלייוםאחר.

דמעילה.

כח( גמ' ,ואפילו מכאן ועד שלש שנים .בכריתות )יח (:הקשו ,אמאי יום

ז( גמ',הקדשנמיעדדביקעבקרדום.פירשרש"יד"האקשיהרחמנא,דעל

הכיפוריםשבנתייםלאכיפרלו.ותירצו,דאממונאלאמכפר.אינמי,אחצי

ידי הביקוע שינהו ממלאכת קודש למלאכת חול ,ולא מעל עד שיפגום.

שיעור אינו מכפר .והקשה התקנת עזרא )בסוגיין( ,מהיכי תיתי לומר שיום

והקשה בתוס' רבינו פרץ )הנדפס על הגליון( ,דעד שיפגום לאו מעבודת

הכיפוריםלאיכפראחצישיעור,הריאםעלשיעורשלםמכפר,כלשכןעל

כוכבים ילפא ,אלא מתרומה וכדאמרינן לעיל )יח .(:ומשום הכי ביאר ]וכן

חצישיעור.ותירץבשםהגר"יסלנטר,דכוחושליוםהכיפוריםלכפרעלמה

ביארוהתוס'בד"האקשיה)הראשון( בסוה"ד[דאייריבגזברהמשאילקרדום

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

לאחר ,דחיובו משום שנוי רשות .ומאי דבעינן ביקוע ,היינו אליבא דרב

ד

מסכת מעילה דף יט
יב אייר התשע"ב
הונא,דאיתליהבקידושין)מז(:דהמשאילקורדוםלחבירוכלשלאביקעבו

ועיין קרן אורה שכתב ,דלכאורה דווקא בהוצאה מרשות לרשות איכא

לאקנאוויכולהמשאיללחזורבו,ואתילאשמועינןדאףדלעניןחיובאונסין

למימר דמהא דאמרה תורה דהוי שינוי ,חזינן דאהני מעשיו ואיכא בהא

מודהרבהונאדמשיכהמהני,מכלמקוםלעניןשינוירשותדמעילה בעינן

שינוירשות.אבלבמעילהשלהנאהדמבוארנמיבמתניתיןדאיןמועלאחר

שלאיוכללחזורבו.

מועל ,מהיכי תיתי שעל ידי מעילתו תצא לחולין] .אמנם עיין בתוס' לעיל

ח( גמ',כלדבראכילהכימזיקליהפטור.פירשרש"יבד"האקשיהרחמנא

)יח(.ד"הואומר)בדבריהםהנמשכיםלעמודב(,דכתבובחדגיסא,דאףאם

לתרומה,דלאודוקאדבראכילה,אלאמשוםדתרומהלאמשכחתלהאלא

חיוב דנהנה נמי משום "שינוי" הוא ,ושפיר יש לומר דאי לאו דיצא לחולין

במידי דבר אכילה ,נקט לה נמי הכי בקדשים .ובשיטה מקובצת )אות כח(

ליתבה"שינוי").ח.ו.[(.

הביא מתוס' רבינו פרץ ,דמזיק בדבר דלאו בר אכילה מעבודת כוכבים

טז( מתני',איןמועלאחרמועלאלאבבהמהוכלישרתבלבד.וברש"יבד"ה

ילפינןלה,דרקפגםדשינוירשותמחייב,והיזקגרידאדליתביהשינוירשות

אין מועל הוסיף ,אלא בבהמה דקדשי מזבח וכלי שרת .והרמב"ם )בפירוש

אינומחייב.ואףדלעיל)יח(:אמרינןדאילאוגזירהשוהמתרומההויילפינן

המשניות(כתב,דמאידאמרינןאיןמועלאחרמועלהיינודווקאבקדשיבדק

מעבודת כוכבים אף פגם בלא נהנה ,מכל מקום בתר דגלי קרא גבי אוכל

הבית היכא דהוציאו במכר או במתנה .אבל היכא דרק נהנה בו או פגמו,

דאינו חייב אלא בדרך הנאה ,הוא הדין דילפינן מעבודת כוכבים דמעילה

הריהבאאחריונמימעל.ומאידאמרינןבמתניתין"כלישרת",היינוכלים

הוירקבאופןדשינהרשותו,ולאבגוונאדרקחיסרומרשותשהיהבה.

המיועדים לשימוש כגון קרדומות ומצעות .וכן פסק הרמב"ם )פ"ו ממעילה

ט( תוס' ד"ה אקשיה רחמנא )השני( ,בסוה"ד ,כגון אכילה גסה וכו' .כן

ה"ד( .והשיג עליו הראב"ד ,דבמתניתין משמע דקאי אבהמה דקדשי מזבח

מבואר ביומא )פ (:דהאוכל אכילה גסה מתרומה פטור משום דכתיב "כי

דומיא דכלי שרת ,ואף  דבתוספתא )פ"ב ה"א( שנו דהמבקע בקרדום של

יאכל" פרט למזיק .ועיין בלשון הרמב"ם )פ"י מתרומות ה"ח( שכתב ,דזר

הקדש ובא אחר וביקע בו כולם חייבים ,לא הווי ליה להמשך אחר

האוכלאכילהגסהמתרומהפטור,משוםדכתיב"כייאכל"פרטלמזיקאת

התוספתאולאנקטלדינאדמתניתיןדפליגא.וכתבהכסףמשנה)בהלכהג(,

עצמו .ועיין במנחת חינוך )רפא(דהאריךלדון האם ישלפוטרוהכאמשום

דאדרבה ,ממתניתין נמי נראה דבבדק הבית איירי ,דהא קתני "כיצד היה

אכילהשלאכדרךאכילה.

רוכב וכו'" ,ואי בבהמת קדשי מזבח ,הא אין דרך לרכוב עליה] .ולכאורה

י( גמ' ,דלמא דהבא דרמיין כלתיך הוא .עיין פירוש רש"י ד"ה אמר ליה.

נראה דהרמב"ם והראב"ד נחלקו ,האם על ידי הנאה מחפץ הקדש ,חשיב

והעיר התקנת עזרא ,דלכאורה אית ביה משום לישנא בישא על כלותיו

מעילה בכל החפץ וכולו יוצא לחולין .או דרק הפגם או ההנאה נחשבים

דאינםמשמרותזהבןכראוי.וכתב,דישלבארכוונתהגמ'בפשיטות,דשאני

מעילהוהםיוצאיםלחולין.דהרמב"ם סברדרקההנאהוהפגםיוצאלחולין,

ביןזהבטהורלזהבשאינוטהור,וכמבוארברמב"ם)בפירושהמשניות(דזהב

ומשוםהכיביארדרקאםהוציאודרךמכראומתנהיצאכולולחוליןותו

טהוראינונחסראפילולמאותשנים,והיינודקאמרליה,דלמאכזהבדרמיין

אין בו מעילה .והראב"ד סבר ,דאף בהנאה או בפגם מעילתו בכל החפץ

כלתיךהואדאינוטהורומשוםהכינחסר.

וכולויוצאלחולין,ולאשייךביהמועלאחרמועל,ועייןלקמןאותיח[.

יא( גמ',אמררבפפאבבעלתמוםעסקינן.וכןהעתיקהרמב"ם)פ"וממעילה

יז( מתני' ,תלש מן החטאת וכו' .כתב השיטה מקובצת )אות ג( ,דאיירי

ה"ב(.והשיג עליוהראב"ד,דאיןלכךמקורלאמגמ'ולאמסברא,דהאאף

בתולש בשר מן החטאת ,דהא לענין צמר מבואר בבכורות )כו (.דאין בו

תמימים שייך שיפול בהם מום ויהני פגמו להפסידו .וכן העור אף בתמים

מעילה אמנם ברש"י ד"ה אין מועל מבואר דקאי אף אצמר .ועיין תקנת

אזיללכהניםושפירשייךביהפגם.ותמההכסףמשנה,האמבוארלהדיא

עזרא.

בסוגיין דתמימין הוי ככוס של זהב דחייב אף בלא פגם .וכתב ,דאפשר

יח( תוס'ד"האיןמועלאחרמועל,תימהדתניאבתוספתאוכו'.כתבהשפת

דהראב"ד לא גרס לה בסוגיין .ועל מה שתמה דאף היא יכולה להמכר על

אמת,דלכאורההמבקעבקרדום,איןיוצאכלהקורדוםלחולין,אלארקמה

ידימום,כתב,דמכלמקוםאיןלהקדשאלאמקומוושעתו,וכיוןדעתהאינה

שפגמו בביקוע ,ושפיר שייך בו חוזר ומועל .והוסיף ,דאיכא למימר דאף

עומדתלפגםאינהעומדתלמכירה,לאבעינןפגםכדילחייבו.

התוס'נחתולהא,אלאסברו,דאייריברוצהלקנותאתכלהקורדום,ומשום



הכיהקשו].ועייןלעילאותטז[.

דףיטע"ב

יט( בא"ד ,ומפרש דהתם במאי עסקינן כגון שלאחר שביקע החזירו דמה

יב( מתני',אושנהנהבשוהפרוטהבדבראחדופגםבשוהפרוטהבדבראחר.

שהחזירו הרי הוא של הקדש כאילו לא מעלו .כתב המשנה למלך )פ"ו

פירשרש"יבד"הופגםבשוהפרוטה,דשפךמשקיםולאנהנה,והעירהתקנת

ממעילה ה"ד( ,דכוונתם דמאי דאמרינן דאין מועל אחר מועל ,היינו דווקא

עזרא ,דתיפוק ליה משום מזיק .אמנם הרמב"ם )בפירוש המשניות( ביאר,

היכאדהראשוןנתכווןלגוזלו,אבלאםהראשוןלאנתכווןלגוזלואינויוצא

דקרעחתיכהמבגדהקדשוחיברובבגדוכדיליפותו,דאתהחתיכהגופהלא

לחולין.וכפירושזהכתבוהתוס'בבבאמציעא)צט(.ד"הוחבירו.אמנםשם

פגםאלארקנהנהממנה,ואתבגדההקדששקרעממנוהחתיכהפגםאבל

כתבו לדחות ,דמה לי בהא דאין כוונתו לגוזלו ,הא שואל שלא מדעת נמי

לאנהנהממנו.

גזלןהוי.

יג( מתני',עדשיהנהבשוהפרוטהויפגוםבשוהפרוטה.הסתפקהשפתאמת,

כ( בא"ד ,ורבינו יצחק מפרש דהתם בגיזברין עסקינן וכו' .כן הסיקו נמי

בגוונא דההנאה לא היתה כשווי הפגם ,כמה עליו לשלם להקדש] .ויסוד

התוס'בבאמציעא)צט(.ד"הוחבירובשםר"י.והוסיפו,דהיינוטעמאמשום

הספקהוא,האםעיקרהחיובמשוםמעילההואהפגם,אושעיקרהמעילה

שלא נתכוונו להוציאו מרשות שהוא שם .וכן מבואר בתוס' במנחות )קא(.

היא ההנאה ,אלא דיש תנאי שתבוא על ידי פגימה[ ובתקנת עזרא כתב,

ד"ה ואף על גב .וביאר המשנה למלך )פ"ו ממעילה ה"ד( ,דאף אי יודע

דשמאאזלינןבתרהמרובה.

שאינושלו,מכלמקוםכיוןדלאיצאהמרשותו,דהריגזברהוא,אינהיוצאה

יד( ]מתני',שם.לכאורהישלבארדהוהסלקאדעתיןדמעלאףבהניגווני,

לחולין .ורק אם יתנה לחבירו שאינו גזבר דמוציאה מרשותו ,יצאה לחולין

משוםדחיובהמעילהעלמעשההגבראדמעלבהקדש,ולאעלמהשחיסר

ותוליתבהמעילה .והתוס'בקידושין)נה(.ד"האיןמועלאחרמועלכתבו,

או שנהנה מהחפץ של הקדש ,אלא דאם מעילתו היתה בדבר דיש בו אף

דבקרדוםאייריבסבורשהואשלווכלללאהתכווןלהוציאומרשותשאינה

פגם ,בעינן כדי לחייבו ,גם שיפגום וגם שיהנה ,ולהא סגי נמי בצירוף שני

שלו,ומשוםהכילאיצאהלחוליןוישמועלאחרמועל.

מעשים,דסוףסוףפגםונהנה).ח.ו.[(.

כא( גמ' ,דכתיב באיל האשם .כתב הגר"ש רוזובסקי )זכרון שמואל עמוד

טו( מתני',איןמועלאחרמועל.בטעמאדמילתאפירשרש"יבערכין)כא(.

תקכה( ,דמהאי קרא ילפינן ,דקדושת קרבן לעולם קיימת ולא מהני בה

ד"ה נפק ליה שכר ,דכל מידי דהקדש כי מעל בו נפק לחולין ,דהא אמרינן

מעילהלהוציאהלחולין.והאיטעמאלאתליאבהאדאיןלהופדיון,דאףאי

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

נימא דמהני להו פדיון ,מכל מקום גלי לן קרא דלעולם עומד בקדושתו.

הערות )סימן נה סק"א( שהסתפק האם גזירת הכתוב היא דעל ידי שמעל

והיינוטעמאדכתבוהתוס'בד"הורבינחמיה,דבכלישרתאףאימהניבהו

יוצא לחולין .או דאדרבה ,ההוצאה לחולין היא הגורמת לחיוב המעילה[.

פדיון,מכלמקוםיליףמקלחומרדאינויוצאמידימעילה.

ה

מסכת מעילה דף יט – דף כ
יב אייר – יג אייר התשע"ב
כב( תוס' ד"ה ורבי נחמיה ,בתוה"ד ,אבל מכל מקום מודה דיש להו פדיון.

ג( מתני' ,נתנה לבלן אף על פי שלא רחץ מעל .עיין בבבא מציעא )מח(.

אמנםהתוס'במנחות)ק(:ד"הוכלישרתכתבו,דרבינחמיה סברדאיןפדיון

שדייקודדווקאבנתנהלבלןדלאמחסרימשיכהמעלמיד,האבשארבעלי

לכלישרת].ושמאלכךכיווןרש"יבסוד"הוכלישרתשכתב",דלאולפדיה

אומנויות דמשכחת בהו משיכה ,לא מעל עד שימשוך ,ודייקו מינה כריש

קיימא"[.

לקישדאמרדברתורהמשיכהקונה.והקשהבחידושיהרשב"א)שם(,מאי

כג( גמ' ,האומר הרי עלי עצים לא יפחות משני גזירין וכו' .כתבו התוס'

ראיה ,הא כיון דרבנן ביטלו לקנין כסף ,הפקר בית דין הפקר ולא קני עד

במנחות )כ (:ד"ה מלמד ,דאף לרבנן המתנדב עצים הוי קרבן ,אלא דאינו

שימשוך .ותירץ ,דלענין מעילה דאורייתא לא תיקנו .והתוס' בעבודה זרה

קרבןגמור.ועייןבמקדשדוד)סימןיאאותג(שהאריךבביאורדבריהם.

)סג (.ד"ה והא מחסרא כתבו ,דכיון דמעל מן התורה מי יפקיע מעילתו.

כד( גמ',לדברירביעציםצריכיםקמיצה.פירשרש"יבד"הוצריכיןקמיצה,

וביאר המהר"ם )שם( ,דרבנן הפקיעו רק את כח הלוקח שלא יקנה אבל

דכי היכי דהוקש למנחה לענין מלח ,הוא הדין הוקש לענין דטעון קמיצה

המעותשפירנקנולמוכר,ומשוםהכילאמהניתקנתםלעניןמעילה,דכיון

כמנחה.והקשוהתוס'במנחות)כ(:ד"הלדברירבי,אמאיהקישורבילמנחה

דהמעות נקנו למוכר תיכף איכא מעילה .ועיין עוד מה שביאר בקרן אורה

טפימשארהקרבנות.וביארו,דקראדנפיק מיניהקרבןעצים,במנחהאיירי.

)בסוגיין(.

עוד הקשו ,מנלן דלמנחות הטעונין קמיצה הקישן ,דלמא למנחות שאינן

ד( גמ' ,מאי שנא הוא מאי שנא חבירו וכו' .פירש רש"י בד"ה מאי שנא,

נקמצותהקישן.וביארו,דהקראדמיניהילפינן,במנחותהנקמצותמיירי.

דקשיאליהאמאידווקאהיכאדנתנהלחבירומעל.אמנםהכסףמשנה)פ"ו

כה( גמ',שם.כתברש"יבד"הוצריכיןקמיצה,דצריךשיקחמןהעציםמעט

ממעילהה"ז(כתב,דמדבריהרמב"ם)שם(נראהדפירשדקושייתהגמ'היא

בקומצוויקטירתחילה.והקשוהתוס'במנחות)כ(:ד"הלדברירבי,מהשייך

אמאי רק הוא מעל ולא חבירו .ועלה תירצו דבאבני בנין המסורות לגזבר

בהו קמיצה הא ליכא בהו שיריים .ותירצו ,דהכא נמי מצינו במנחת חוטא

איירי]ועייןלעילאות א.ועייןעוד לקמן אותובביאורתירוץהגמ'לשיטת

דכהןאליבאדרבישמעוןדהקומץקרבלעצמווהשירייםלעצמן.אמנםעיין

הרמב"ם[,אבלבאחרשאינוגזברתרווייהומעלו.

ברבינו גרשום )מנחות קז (.שכתב ,דהשיריים מן העצים הולך לכהנים.

ה( גמ' ,אמר שמואל בגזבר המסורות לו .פירשו רש"י בד"ה בגזבר ,והתוס'

ובפירושקדמוןכתב,דאליבאדרביצריךלהביאעמהמנחתנסכיםולקומצה

לעיל)יט(:ד"הנטל,דאיירידאותוהמוציאהיהגזבר,ומשוםהכיכלדלא

והשאר נאכל לכהנים .ותמה בתקנת עזרא ,דהא במנחת נסכים ליכא כלל

נתנה לחבירו הרי היא ברשותו ולא יצאה מרשות ההקדש .והקשו התוס'

קמיצהכמבוארבמנחות)עד.(:

בבבא קמא )כ (:ד"ה נתנה ,דאכתי כיון דנתכוון לקנותו יש לחייבו ,דהא

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

אפילו למאן דאמר שליחות יד צריכה חסרון ,היכא דנתכוון לקנותה כולה

איכאבינייהו.כןהיאהגירסאלפנינו,וכןנראהמדברירש"יבד"הוהתניא.

לא בעיא חסרון .ותירצו ,דאיירי בסבור דשלו הן ,ואין אדם מועל אלא

וכתב הברכת הזבח ,דמתוס' ד"ה קדשי מזבח מבואר ,דלא גרסי בשינויא

במתכוון להוציאו מרשות מי שהוא .ועיין בחידושי הגרע"א )לעיל יח(:

דרבפפא"ועברושחטן",אלאאיירימחייםדאכתיראויםלהעמדהוהערכה .שכתב ,דמדברי התוס' לעיל )יט (:ד"ה נטל .וכן מדברי התוס' לקמן )כא(.
כז( רש"יד"הוהתניא,בסוה"ד,הלכךישבהןמועלאחרמועלהנהנהממנה

ד"ה הבא לי נראה ,דדינא דמתניתין דלא מעל באבני הבנין היינו דווקא

אחרשחיטה.כתבהקרןאורה,דהאימעילהבתרייתא,מדרבנןבעלמאהיא,

בגזברדרשותוהיארשותההקדש,ואףאםכיווןלהוציאולאמעלכלעוד

דמדאורייתא אין מעילה לאחר שחיטה .וכן מבואר ברמב"ם )בפירוש

שלא יצאה מרשותו .אמנם הוסיף ,דמדברי התוס' בקידושין )נה (.ד"ה אין

המשניות(.

מועלמבואר,דאיןחילוקבין גזברלאינוגזבר,אלאכלדאינוסבורלהוציאו

כח( תוס' ד"ה קדשי מזבח ,בתוה"ד ,דאמר בעינן העמדה והערכה אם כן

מרשותולאהוימעילה.ועייןמהשכתבנולעילאותב'.

אלימא קדושתייהו וכו' .הקשה הקרן אורה ,היאך תלי לה בחיוב העמדה

ו( גמ',שם.עייןבאותהקודמתמהשהתבארבכוונתשמואל.אמנםלשיטת

והערכה ,הא בקדשי בדק הבית איכא מאן דאמר ,דאינן בכלל העמדה

הרמב"ם הבאהלעילאותיותב'וד',מבוארדמאידאמרשמואלבאבניבנין

והערכה,ואפילוהכיכוליעלמאמודודאיןבהומועלאחרמועל.וכןלאידך

המסורותלגזבר,אשניקאי.דאםלקחהאחדונתנהלגזברהואמעלוהגזבר

גיסא ,הא דקיימא לן דבקדושת מזבח איכא מועל אחר מועל ,היינו אפילו

לאמעל.אבלאםחבירואינוגזבר,תרווייהומעלו.והוסיףהרמב"ם,דהיינו

למאןדאמרדקדשימזבחלאהיובכללהעמדהוהערכה.

דווקא בזדון ,משום דההקדש אכתי לא התחלל .אבל בשוגג רק הראשון

כט( בא"ד,ודברשאיןבופגםקריליהוכו'.העירהקרןאורה,דהאמבואר

מעל ,דהא אין מועל אחר מועל .ועיין בכסף משנה שהקשה ,דכיון דבשוגג

לעילבמתניתיןדבעלמוםחשיבדברשישבופגם.

רקהראשוןמעלוהשנילאמעל,אמאילאהעמידומתניתיןדנתנההראשון



בשוגג,ומשוםהכידוקאהואמעלולאחברו.וכתב,דשמאהאלאהוצרכה

דףכע"א

מתניתיןלאשמועינןדכברשמענאליהממתניתיןדלעיל.

א( מתני' ,נתנה לחברו הוא מעל וחבירו לא מעל .פירש רש"י ד"ה נתנה,

ז( רש"י ד"ה כיון דשניה ,בסוה"ד ,אי נמי שבנאה בבנין מעל שהרי שינה

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

אותה .וכן פירש רש"י בבבא קמא )כ (:ד"ה והוא שהניחה .אמנם מדברי

לחבירופירש ,דהגזברישלורשותליתן,וזהשהוציאןלחוליןמעל.והתוס'

התוס'בבאקמא)כ(:ד"הוהואמבואר,דאפילובנאהבבניןלאושינויהוא,

)שם(ד"הנתנהלחברו,ביארודהגזברלאמעלמשוםדאין אדם מועל אלא

משוםדהוישינויהחוזרלברייתו.ועייןבאותהבאה.

במתכוין להוציאו מרשות מי שהוא ,והכא הוא סבור שלו הוא] .ואף

ח( גמ' ,כגון שהניחה על פי ארובה .פירש רש"י בד"ה שהניחה ,דהניחה

דלכאורה כוונת התוס' ליישב מדוע כשנטלה לעצמו לא מעל ,וכמו שהבין

כשהיא שלימה ולא בנאה כלום אלא הנחה בעלמא .והקשו התוס' בבבא

התוס'יו"טהכא,אמנםכיוןשאמרודבריהםאדבריהגמ'נתנהלחברווכו'

קמא )כ (:ד"ה והוא ,הא אף אי קבעה בבנין לאו שינוי הוא דהרי הדר

נראה דכוונתם אהאי גוונא ,מה עוד שהדברים מסתברים ליישב נמי להאי

לברייתו.ובשיטהמקובצת)בבאקמאכ(:כתבבשםהגליון,דקורהשבנאה

בבא[אמנםהמאירישםביארכמושפירשרש"יכאןדהגזברמעל.

בבניןחשיבהטפישינוימכלשינויהחוזרלברייתו,משוםדבטלאגבהקרקע.

ב( מתני',שם.עיין ברמב"ם)בפירושהמשניות(דביאר,דאותושנטלאבןאו

ט( גמ' ,וכיון דבני לה מיהת מעל .פירש רש"י בד"ה וכיון ,דהיינו הא

קורה מן ההקדש לא מעל משום דרק פגם ולא נהנה .ואם נתנה לחבירו

דמקשינן דכיון דבני לה מעל ואמאי בעינן שידור תחתיה בשוה פרוטה.

שאינו גזבר ,תרווייהו מעלו .ומאי דתני במתניתין "וחבירו לא מעל" ,היינו

]ולכאורה צריך ביאור ,מה הראיה דתלוש ולבסוף חיברו דינו כתלוש .הא

בחברגזבר,ועלהאמרובגמ'באבניבניןהמסורותלגזבר,דכיוןדרשותוהיא

הכא מעילתו היתה בקורה עצמה במה  בנאה והיא תלושה) .ח.ו .(.ונראה

רשות ההקדש ,הרי לא יצאה האבן מרשות ההקדש .והוסיף ,דהני מילי

לומר,דכיוןדמעילתוכשנתחבר,חשיבמעילהבמחוברועייןלקמןאותיא[.

דתרווייהומעלוהיינובמועלים בזדון],וצריךלומרדלאאיירינןלעניןחיוב

והתוס' בד"ה למה לי ביארו ,דכוונת הגמ' למאי דמסקינן השתא בביאור

מעילה אלא לענין איסורא בעלמא[ .אבל בשוגג הא אין מועל אחר מועל.

מתניתין דדר תחתיה שוה פרוטה מעל .וכתב הקרן אורה ,דהפירשו כן

ועייןלקמןאותיותד'ה'ו'.

לשיטתןדמאידמסקינןדהניחהעלפיארובההיינוחיברהבטיט.אמנםלמה

ו

מסכת מעילה דף כ
יג אייר התשע"ב
שכתברש"יבד"הכיוןשהניחה,ורש"יבבבאקמא)כ(:ד"הוהואשהניחה,

חטא מתרומה לאפוקי מהאי סברא ,הא שפיר יש לומר דהאי גזירה שוה

דאם קבעה בבנין וודאי דהוי מעילה אף בלא שידור תחתיה ,ליכא למימר

אתיא למילי אחריני] ,וכדלעיל יח .[:ותירץ ,דהא דאמרינן דברי הרב דברי

דכוונת הגמ' השתא למאי דמסקינן בביאור מתניתין ,דהא מתניתין לאו

התלמידדברימישומעין,אינוסבראדאמרינןדאדעתיהדנפשיהעביד.דהא

בחיברהאיירא.ועייןבאותהבאה.

אףבגוונאדליתאלהאיסברא,נמיאמרינןדאיןשליחותלדברעבירה.אלא

י( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שהתבאר מרש"י ותוס' .אמנם רבינו

כיוןדילפינןשליחותבמהמצינומתרומהוגירושין,בעינןדווקאדומיאדהנך

גרשוםביאר,דראייתהגמ'מהאדלאסגילמעולבמהשחיברהבבניןאלא

דלאו מידי דעבירה נינהו ,ולית בהו דברי הרב ודברי התלמיד .ולהא שפיר

בעינןנמישידורתחתיה.ואינימאדתלושולבסוףחיברוכמחוברדמי,אמאי

ילפינןמעילהבגזירהשוהדחטאחטאמתרומה דאףדאיתביהדבריהרב,

לא מעל במה שחיברה ,הרי אין לך שינוי גדול מזה .אבל אי נימא דתלוש

מכל מקום נאמר בו פרשת שליחות ,וגזירה שוה ליכא למיפרך .והוסיף,

ולבסוף חיברו כתלוש דמי ,ניחא ,דהא אכתי לא שינה בה ודווקא על ידי

דבכך תתיישב קושית התוס' )שם( בד"ה אמאי מעל] ,שהובאה באות

שידורתחתיהשוהפרוטהאיכאמעילה.

הקודמת[.

יא( גמ',הנאההנראיתלעיניםאסרהתורה.ביארורש"יבד"הלימא,והתוס'

טז( מתני',שם.עייןרמב"ם)בפירושהמשניות( שכתב,דהאדאיכאשליחות

בד"ה לימא ,דאף אי נימא דתלוש ולבסוף חיברו הוי כמחובר .מכל מקום

במעילה ,סמכו אהא דכתיב "וחטאה הנפש ההיא" דאותה הנפש ששגגה

הנאההנראיתלעינייםהיא,ומשוםהכיאסרהתורה].ולכאורהישלבאר,

תחילה היא המועלת .וכבר העיר עליו התוס' יו"ט מהמבואר בקידושין

דמעילתו בהא שחיברה בבנין וטייחה בטיט ,שעדיין אינה מחוברת ושפיר

)מב.(:

הוי מעילה בתלוש .והיינו דאמרינן "הנאה הנראית לעיניים אסרה תורה",



דלחייבועלהשעהשנתחברהיטבבבנין,כשיבשהטיטאינההנאההנראית

דףכע"ב

לעיניים,דאינוניכראיכברמחוברהיאאילאו,אבלבשעהשחיברהשפיר

יז( גמ',אמררבחסדאדלאכרביעקיבא.כתבהר"ןבנדרים)נד(.ד"המאן

ניכרתהנאתולעיניים.ועודישלומר,דאףאינימאדחשיבהנאהממחובר,

תנא.דאףדמסקינן)התם(דמאידאמררביעקיבאדדלועיןבכללירק,היינו

מכל מקום כל היכא דההנאה נראית לעיניים ,דהיינו דניכר שקיבל דבר

רקמשוםדייתרלשונוואמר"ירקהמתבשלבקדירהעלי",ואףבהאמשום

מההקדש ,הויא מעילה ,ולהא לא בעינן למילף כלל מתרומה ,דמתרומה

ספיקא אסר ליה רבי עקיבא ,דהא לענין מלקות לא קאמר וכדאמר התם

ילפינןדווקאהיכאשהיאהנאהגופניתדומיאדאכילה[.והתוס'בד"ההדר

אביי .מכל מקום לענין כבד ,כיוון דנכלל במשמעות בשר אף בלא יתורא,

כתבו,דאףמאידאמרינןלהלןבסוגייןדבנאוואחרכךהקדישואיכאמעילה

מדינא סבר רבי עקיבא דכבד מין בשר הוא ,ושפיר אמרינן דלרבי עקיבא

אף אי נימא דתלוש ולבסוף חיברו כמחובר דמי ,היינו רק משום דהנאה

מעלבעלהביתאףהיכאדהשליחנתןלהםכבד.וכןכתבושםהתוס'בד"ה

הנראית לעיניים אסרה תורה .וביאר החזון איש )מעילה לח ,א( ,דהיינו

מיניה הוא .עוד כתבו התוס' )שם( ,דרב חסדא סבר דמדינא קאמר רבי

טעמא דלא אסרה תורה מעילה במחובר ,כיון דאין ניכר הוראת בעלותו

עקיבאדאסורבדלועין,ולאומספיקא.

ושינויומרשותההקדש,דהריקרקעבחזקתבעליהעומדת,ומשוםהכילא

יח( גמ',אבייאמראפילותימארביעקיבאוכו'.עייןמהשפירשרש"יד"ה

מעל.אבלכלשהקדישוולבסוףבנאולצורךעצמו,הריכשנטלוולבסוףגמר

אפילותימא.והתוס'בנדרים)נד(.ד"המיניההוא ביארו ,דאביידקאמרליה

מעשיו ואף בנאו לצורך עצמו ודר בה ,הוי שפיר הוראת בעלותו על מה

"אפילו תימא רבי עקיבא מי לאבעי לאמלוכי מיניה" ,לשיטתו אזיל דאמר

שנטל ופשיטא דהוי מעילה .אמנם הני מילי בגזבר .אבל באינו גזבר ,במה

התם דאף רבי עקיבא מספיקא קאמר לה .אמנם דחו לאותו פירוש ,דאי

שנטלהלבנותהכברמעלולאבעינןדרבה.ועייןבאותהבאה.

משום ספיקא ,אמאי אמרה המשנה דשליח מעל .ועיין שם בחידושי

יב( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שהתבאר מרש"י ותוס' .אמנם רבינו

הרשב"א שכתב ,דכיון דמספקא ליה בדעת בעל הבית ולא נמלך בו ,על

גרשום ביאר ,דאדרבה מאי דאמרינן "הנאה הנראית לעיניים" לאו חומרא

כרחךדמדעתיהעביד,ומשוםהכימעל.

היא בדיני מעילה .אלא קולא היא .דאף דבנה הקורה בבנין ותלוש הוי

יט( גמ',ואסורבראשוברגלייםבקנהובכבדובלב.כתבוהרשב"אוהריטב"א

כמחובר ואיכא ביה שינוי גדול ,מכל מקום כל שלא נהנה הנאה הנראית

)נדריםנד,(:דיששפירשו,דנקטודווקאלהנך,משוםדבשארבנימעיים,כולי

לעיניים,לאמעל].והיינו דוקאבגיזבר,דאילובשאראדםהריבהאדנטלה

עלמא מודו דשרי ,דלאו בכלל בשר הן .ויש שפירשו ,דאדרבה ,בשאר בני

כברמעל[.

מעייםאףרבישמעוןבןגמליאלמודהדאסוריםמשוםדישבהושומןטפי

יג( גמ',התםבהשהקדישוולבסוףבנאו.ביארהעמודיאור)סימןקזסק"ד(,

מן הראש והרגל והקנה והלב .ומאי דאמר רבי שמעון בן גמליאל "קרביים

דאף אי נימא דתלוש ולבסוף חיברו כמחובר דמי ,מכל מקום דיניו שחלו

לאובשרנינהו",לאולעניןנדריםאתיא.

עליו בעודו תלוש ,לא פקעו על ידי החיבור ,ואכתי כתלוש חשיב .ומאי

כ( גמ',קרבייםלאובשרנינהו.עייןבתוס'ד"הקרבייםדכתבו,דנפקאמינה

דאמרינן דתלוש ולבסוף חיברו הוי כמחובר ,היינו לענין דינים המתחדשים

לענין מקח וממכר ,דאם אינם ראויים למאכל אדם לאו מקח טעות הוא,

עליולאחרחיבורו,דדינוכמחוברולאכתלוש.

משום דעיקרןלאולמאכלאדםקיימי.ועייןקצותהחושן)סימןרלבסק"א(,



דכתבהכילדינא,דהמוכרבנימעייםלחבירו,אףאםלבסוףנמצאדהבהמה

פרקהשליחשעשה

הייתה אסורה באכילה ,לא חשיב מקח טעות .ותמה התקנת עזרא ,דמה



שכתבו התוס' הינו לשיטת רבן שמעון בן גמליאל ,אבל רבנן פליגי עליה.

יד( מתני',השליחשעשהשליחותומעלבעלהבית.בקידושין)מב(:מקשינן,

ובשיטהמקובצת)אותכא(כתב,דנפקאמינהנמילעניןדלאחשיבחתיכה

אמאי מעל בעל הבית נימא דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין.

הראויה להתכבד בה בפני האורחין ,ושפיר אית לה ביטול אם נתערבה

ומשנינן ,דילפינן חטא חטא מתרומה ,מה תרומה משוי שליח אף מעילה

באחרותכשרות.

משוישליח],וכןילפינןלעיל)יח.[(:והקשוהתוס')שם(ד"האמאימעל,כיון

כא( גמ' ,ועוד תניא אין מקיזין דם וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דבמימרא

דמעילהשייכאדווקאבשוגג,מהשייך"דבריהרבודבריהתלמיד",האכלל

דשמואללחודהאכתילאקשיאליה,דהאישלחלקביןבשרציפוריםלבשר

לא סבור לעבור עבירה .ותירצו ,דאיירי בגוונא דהשליח נזכר דהוא של

תרנגולין ,ונימא דבשר תרנגולין נמי ראוי להקזה .אבל מדתניא הכא דאין

הקדש,ועלהמקשינןדדבריהרבודבריהתלמידדברימישומעיןואמאייש

מקיזיןלאעלדגיםולאעלעופותשפירקשיא.ומאידך,מהאיברייתאגרידא

לחייבאתהמשלח.ועייןבאותהבאה.

נמי לא קשיא ,דהא איכא למימר דכל שיש לו בשר אחר מלבד בשר דגים

טו( מתני' ,שם .הקשה הפני יהושע )קידושין מב ,(:מאי אהני הילפותא

ועופות,שפיריכוללאכולעמואףבשרדגיםועופות.

מתרומהדמהנישליחותבמעילה.האכיוןדבכלהתורהאיןשליחותלדבר

כב( גמ' ,אלא אמר רב פפא ביומא דכייבין ליה עיניה .כתב הר"ן בנדרים

עבירה משום דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ולא חשיב כלל

)נד (:ד"ה ולענין הלכה ,דאיכא נפקא מינה אי משום יום הקזה איירי אי

כשלוחואלאכעושהעלדעתעצמו,מהיכיתיתידאתיאהגזירהשוהחטא

משום דכייבין ליה עיניה איירי ,בגוונא דאסר על עצמו למשך כמה ימים.

ז

מסכת מעילה דף כ – דף כא
יג אייר – יד אייר התשע"ב
דאי משום יום הקזה ,דווקא אי אסר על עצמו ביום זה אמרינן דאין דגים

מסתמאגזבר,ביארבחידושיהגרע"א)לעיליח,(:דנראהלהודאייריבגזבר,

בכלל משום דבלאו הכי לא הוי אכל מיניהו .אבל אי משום דכייבין ליה

מהא דקתני לכשיוציא בעל הבית ולא קתני משלח ,דמשמע דהחלון

עיניה,אפילואםאסרעלעצמוכמהימיםאמרינןדאיןכוונתולדגים,משום

והדלוסקמאהיוברשותו,ומנליהכסףשלהקדשבביתואילאודגזברהוא.

דאףבלאוהכילאהויאכלמינייהו.

אמנםהעיר,מהליבמהשהמשלחגזבר,הריאםהשליחסבורדשלהמשלח

כג( רש"יד"האלאאמררבפפא,בסוה"ד,דמשמענוןסמאלעינאוכו'.עיין

הוא,וכלללאהתכווןלהוציאהמעותמרשותן,אףבלאגזברליכאמעילה

ברבינו גרשום שכתב ,דהסימן דנו"ן סמ"ך עי"ן היינו לומר דדגים מסמאים

קודםהוצאה.ואיסברדשלאישאחרהן,מאיאיכאבמהשהואגזבר,הא

לענייםוכדאמררבפפא].וצריךביאורמהסוגיאבנדרים)נד[(:

כיון דנתכוון להוציאם איכא מעילה .וביאר ,דתוס' סברי דרשות הגזבר

כד( גמ' ,שמע מינה מוסיף על שליחותו הוי שליח .הקשה הר"ש )תרומות

כרשות הקדש ,ולא שייך בה מעילה כל עוד שלא יצאה מרשותם ,ומשום

פ"דמ"ד(בשםהירושלמי,מאישנאמהמבוארהתםגביתרומהדאםהוסיף

הכיליכאמעילהאלאכשיוציאבעלהבית.אבלאילאודהויגזבר,אףאילו

על דעתו של בעל הביתתרומתו לאו תרומה .ותירץ ,דשאני מעילה דאחר

סבורדאינומוציאומרשותושפירהוימעילה.ועייןלעיל)כ(.אותה.

שנתן להם אחת הרי כבר נעשית שליחותו ומעל בעל הבית ,וכשחזר ונתן

ו( בא"ד,שם.הקשההקרןאורה,איבגיזבראיירי,אמאימעלהשליח,הרי

להםעודאחתהרימעלהוא.אבלבתרומהכלהפרשתובחדאמכתא,וכיון

בנתינתו לבעל הבית אכתי לא יצאה מרשות ההקדש ,והבעל הבית

דהפריששלאכדעתבעלהבית,איןהפרשתוהפרשה.

שהוציאה הוא המועל .עוד העיר ,דאי בגזבר איירי ,אף רישא דעשה

כה( גמ' ,אמר רב ששת דאמר שליח טול אחת מדעתו ואחת מדעתי .כתב

שליחותו דהבעל הבית מעל ,היינו רק כשיוציא ,ואם כן מה ענין שליחות

הרמב"ם )פ"ז ממעילה ה"א( ,דאם אמר השליח טלו שתים שתים מדעתי,

להכא.

שניהןמעלו.אבלאםאמרטלושתיםשתים,בעלהביתמעלשהרינעשית

ז( תוס' ד"ה לא עשה שליחותו ,לפי שהחרש שוטה וקטן אינן בני מעילה

שליחותו,והשליחלאמעלמפנישהוארקהוסיףעלהשליחותולאעקרה.

הלכך הקדש לא יצא לחולין .כתב הקרן אורה ,דנראה מדברי התוס' דכל

והקשההכסףמשנה,אמאיכשהשליחלאאמרמדעתירקהבעלהביתמעל

שאינובמעילה,איןהחפץיוצאמרשותההקדשאפילועלידיהנאתו.ואף

ולאהשליח,האעלהתוספתוודאי דאיהועבידמנפשיה.והביאמהמהר"י

דמסבראאיכאלמימרדהיינודוקאגביהוצאהמרשותהקדש,דאיןכחביד

קורקוס דביאר ,דמאי דאוקמה רב ששת באמר טול אחת מדעתו ואחת

הקטןלהוציא.אבלהיכאשנהנה,לכאורההנאתוחשיבהמעילהואמאילא

מדעתי ,לאו אמאי דמקשינן תפשוט מינה דמוסיף על שליחותו שליח הוי,

יצא לחולין] .דהיינו דהא דהמעילה מוציאה מידי הקדש ,הוא רק היכא

אלא ליישב אמאי מבואר במתניתין דאף השליח מעל ,דהרי כיון דעשה

דאיכא חיובא משום מעילה ,אבל כל דאין חיובא משום מעילה אינו יוצא

בשליחותו של בעל הבית מה לי שהוסיף מעט ,הרי עיקר כוונתו לעשות

מידיהקדש.ועייןלעיל)יט(.אותד[.

שליחותו ,ולהא אוקמה דאמר השליח להדיא דמוסיף על שליחותו ,והגמ'

ח( ]גמ' ,מאי קמשמע לן דברים שבלב לא הוי דברים .צריך ביאור ,אמאי

מתיא לרב ששת למדחי נמי דליכא למילף מינה לשליח שהוסיף על

סלקא דעתין דתיהני מחשבתו ,הא אמר לו ליטול מן החלון ולא פירש

שליחותו.

מאיזה,אםכןלדעתועבידושפיראיכאמעילה.וישלומר,דהאכתבוהתוס'

כו( תוס' ד"ה שמע מינה ,בסוה"ד ,וכן פירשו בנטילתן .ביארו התוס'

בד"הנתנועלגביהקוף)בנמשךלעמודב(,דשליחותהוצאהמרשותלרשות

בכתובות )צח (:ד"ה דאמר להו ,דאי לאו דאמרו האורחין כן השליח יכול

לאו מדיני שליחות היא ,אלא כל דניחא ליה בהא דיצאה בגרמתו מרשות

לומר דאכלו מדעתן ,ואמאי ימעול .אמנם הסיקו ,דאין האורחין צריכים

ההקדש ,שפיר יש לחייבו .ואיכא למימר דמשום הכי סלקא דעתין ,דאף

לומר,דמהשהוסיפובנטילתןהואעלדעתעצמן,משוםדפשיטאהואדכל

שהשליחגופיהכיוןדלאפירשלומאיזהחלוןיטול,שפירעבידשליחותיה

שנוטלין יותר משאמר בעל הבית ,על דעת עצמן הן עושין .וכתב הצאן

דבעל הבית .מכל מקום כיון דלא נתקיימה מחשבתו של בעל הבית ולא

קדשים)בסוגיין(,דאיןכוונתהתוס'התםדהאורחיןאיןצריכיןלפרשכלל,

ניחא ליה בהאי הוצאה ,הוי אמינא דליכא לחייבו .וקמשמע לן דדברים

אלאאותההשלישיתשנטלואיןצריכיםלפרש,וכןכוונתהתוס'בסוגיין.

שבלבלאהוידבריםומהשפירשבפיוהיאמחשבתוואיכאמעילה).ח.ו.[(.



ט( גמ',שם.כתבהקרןאורה,דהאניחאאינימאדאייריבאמרלומןהחלון

דףכאע"א

וחזר ואמר לו דנתכוון לחלון אחר .אבל לפירוש הרמב"ם )לעיל אות א(,

א( מתני',אףעלפישאמרבעלהביתלאהיהבלביאלאמזה.ביארורש"י

דאייריבאמרלודלאנתכווןמןהחלוןאלאמןהמגדל,פשיטאדהוודברים

בד"ה אף על פי ,והתוס' בד"ה אמר לו ,דאיירי דהיו כמה חלונות או כמה

שבלב.ועייןבאותהבאה.

דלוסקמאות,ואמרלודהיתהכוונתומהאחרת.אמנםהרמב"ם)פ"זממעילה

י( גמ',שם.הקשההתפארתישראל)בועזאותג(,דבשלמאלפירושהרמב"ם

ה"א(כתב,דהשליחנטלמןהחלוןכפישאמרלובעלהבית,וחזרואמרבעל

)לעילאותא(,דאיירידסותרדבריודאמרבפיו,שפיראמרינןדדבריםשבלב

הביתלאהיתהכוונתימןהחלוןאלאמןהמגדל.ועייןלקמןאותח.

לא הוי דברים .אבל לשיטת רש"י ותוס' )לעיל אות א( ,דאיירי דאמר דלא

ב( מתני' ,חנווני מעל .כתב רש"י בד"ה החנווני ,דהחנווני מעל לכשיוציא.

נתכוון לחלון זה אלא לחלון אחר ,מה לי בהא דהוי דברים שבלב ,הא כל

וביארבחידושיהגרע"א,דבהאדקיבלהמעותאכתילאמעל,משוםדיכול

שאינוסותרפיושפיריכוללפרשכוונתו.ותירץבשםבנו,דהנימילילענין

לומרדהתיראניחאלידליקניאבלאיסוראלאניחאלי.

נדריםדהנפקאמינהרקלגבידידיה,אבלגבימעילהלגביאמירתולשליח,

ג( מתני',כיצדיעשהנוטלפרוטהוכו'.כתבורש"יבד"האלא,והתוס'בד"ה

כיוןדמעיקראסתםלו,וודאיכוונתושיביאמאיזהחלוןשיחפוץ,וכלשחזר

כיצד יעשה ,שהיא תקנה להציל את החנווני מידי מעילה .וכתב הרש"ש,

ואמרדכוונתולחלוןזה,סותרדבריו.ועייןעודתקנתעזראשהאריך.

דמוכחהכאכדהסיקוהתוס'בבבאקמא)סח(:ד"ההואדאמר,דאדםיכול

יא( גמ' ,אמר רבי אלעזר עשאום כמעטן של זיתים וכו' .עיין בתקנת עזרא

לחללהקדששבידחבירו.

שהאריךלבארבמאיפליגירביאלעזרורבייוחנן.

ד( רש"יד"ההחנונימעל,בסוה"ד,ושליחנמילאמעלשהריעשהשליחותו.

יב( גמ',שם.הקשההפנייהושע)קידושיןמב,(:דאישליחותדמעילהמהני

העירהרש"ש,דהאיטעמאלאקאילמסקנתסוגייןדאיירינןבנזכרושניהם,

אפילו היכא דהשליח אינו בר דעה והוי כמעשה קוף בעלמא ,מאי מקשינן

ומשוםהכיתרווייהולאמעלו,אלאהחנונימעל].ולכאורהישלומר,דמאי

בקידושין )שם( ,אהא דאמרינן אין שליחות לדבר עבירה מהא דמהני

דמסקינן בגמ' דאיירי כשנזכרו שניהם ,היינו רק משום דמקשינן עלה

שליחות במעילה אף דהוי שליחות לדבר עבירה ,הא לא יהא אלא קוף

מברייתאדמבוארהתםדנזכרבעלהביתשליחמעל.ומשמעדאילאוהאי

בעלמא נמי מהני לחייבו דהא ניחא ליה בהוצאת השליח .ותירץ ,דכוונת

ברייתא,מסבראלאקשיאלןאמאיהחנונימעל,ועלהביאררש"ידאףאם

הגמ'התם,דכיוןדליכאדינישליחות,כיוןשהשליחפיקחישלחייבומשום

לא נזכר השליח ,מכל מקום כיון דאיהו עביד שליחותיה ליכא לחייבו על

דעבידלדעתעצמו,וכיוןשנתחייב,מהמקוםישלחייבאתהמשלח.

מעשיו).ח.ו.[(.

יג( גמ' ,אלמא קא עבדא שליחותיה הכא נמי איתעביד שליחותיה .וביארו

ה( תוס'ד"ההבאלי מןהחלון,בתוה"ד,פירושלכשיוציאבעלהביתשהוא

התוס'בד"הנתנו,דאףדשליחותלמעילהילפינןמתרומה,והתםהריבעינן

ח

מסכת מעילה דף כא
יד אייר התשע"ב
שליח בר דעת ,מכל מקום כיון דעיקר המעילה הכא היא בהוצאה ושינוי

ואףבעלהביתמעל.ועייןשםמהשהאריךלבאר.

רשות,כיוןדהשינוירשותנעשהעלידיברדעת,שפירהוימעילה.והוסיף

כב( גמ' ,דאמר ליה אי יהבת דינר כוליה וכו' .העיר השפת אמת ,הא אף

הקרןאורה,דמאידבעינןלמילףשליחותבמעילהחטאחטאמתרומה,היינו

הבעלהביתגופיהאילוהיהרואההחלוקבפרוטה,לאהיהקונהיותרגדול

דוקא בשליח בר דעת דקשיא לן דאין שליח לדבר עבירה ,ולהא ילפינן

ממנובשתיפרוטות,ואדרבה,אםיקנההשליח בכלהשניפרוטותהויטפי

מתרומה דשפיר איכא ביה שליח .אבל היכא דהשליח אינו בר דעת לא

שינוימדעתבעלהבית,דהריבעלהביתלאגילהדעתודחפץבחלוקגדול

ילפינןמתרומה.ומאידמקשינןבסוגיין"והאלאובנישליחותנינהו",היינו

טפי .וביאר ,דאין כוונתו דהיה לו לקנות בשני פרוטות גדול טפי ,אלא כיון

מאי שנא מכל התורה דאין שליחות לקטן ,ועלה תירצו ,דלענין מעילה כל

דרואהשינויגדולכזה,היהלולהמלךבבעלהביתאיזהחלוקלקנות,ולא

דניחא ליה בהוצאתו מהני .והוסיף עוד ,דהיינו טעמא דשאני מעילה מכל

הויליהלקנותמדעתוחלוקוטלית.

התורה ,משום דעיקר המעילה היא קנין המעות על ידי החנוני ,וכי היכי

כג( רש"י ד"ה אימא סיפא ,בסוה"ד ,הוית מייתית לי חלוק שוה שני דינרי

דאם שלח פרוטה ביד קטן מעותיו קונות אף דאין הקטן בתורת שליחות,

זהב.ורש"יבכתובות)צט(.ד"האמרליהכתב,דכלשכןדאיהוייהביתליה

הוא הדין הכא לענין מעילה מהני על ידי מעותיו .ועיין עוד מה שביאר

אתכלהדינר,היהנותןלךחלוקשוהשניםעשרדינריםגדולים,דהוימוזיל

בקהילותיעקב)סימןי(.

גביהטפי.וכתבושםהתוס'בד"הכלשכן,דעלכרחךהכיפירושו,דאינימא

יד( גמ' ,ורמינהי נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח השליח מעל .פירש רש"י

דנותנים לו רק כפליים על הדינר שהביא .אמאי בקטנית רבי יהודה מודה,

בקידושין )נ (:ד"ה שליח מעל ,דכיון דהבעל הבית לא מעל ,חזר הדין ככל

האהתםנמיהיונותניםלוכפליים.אבלאינימאדבטליתהוימוזליגביה

התורהדאיןשליחותלדברעבירה,ומשוםהכיהשליחמעל.והעירבחידושי

טפי,ניחא,דהיינודווקאבטליתאבלבקטניתאיןמוזיללוטפימשוםריבוי

הגרע"א ,דלשיטות דאף בשוגג אין שליחות לדבר עבירה שפיר ,אבל

הדמים].ולרש"יבסוגייןאיכאלמימר,דבקטניתאיןלורווחלקנותכפליים

לסוברים]עייןתוס'קידושין)מב(:ד"האמאי[דבשוגגלעולםיששליחלדבר

דהאאינונצרךלו.אבלטליתוודאידכמהדשווהטפיהרימשובחתביותר,

עבירה,מאיאיכאלמימר.וכתב,דאלוהשיטותיפרשוכדפירשרש"יבחגיגה

וטפי עדיפא ליה) .ח.ו .[(.ועיין בחק נתן שכתב ,דשמא יש לתקן הלשון

)י(:ד"השליח,דאנןסהדידבעלהביתלאניחאליהבשליחות ובטלהולא

ברש"ידידןכמושכתברש"יבכתובות.

שלוחוהוא.ועייןבאותהבאה.

כד( גמ',ה"נמסתבראדקתנימודהרבייהודהבקטניתששניהםמעלו.פירש

טו( גמ',שם.עייןבאותהקודמתמהשנתבארבדברירש"יבחגיגה)י(:ד"ה

רש"יבכתובות)צט(:ד"הכנאכנא,דאיאיתאדקנהלושוהשלשהבשלשה,

שליח .ובשיעורי רבי שמואל )קידושין אות שצ( הוכיח מדברי רש"י ,דאין

אמאימעלבעלהבית,הריאומרלולשוהסלעהייתיצריך.והקשההרא"ה

ענין השליחות במעילה כענין שליחות בקנינים דמוסר את כוח קנינו

בשיטהמקובצת)כתובותצט,(.מאיאיכאבהאדלשוהסלעהיהצריך,הרי

לשלוחו ,דאם כן כיון שביטל לשליח הרי אין במעשיו כלום ,ואמאי איהו

יכול לחזור ולקנות לו בשוה סלע .ולא דמי לחלוק שאיכותו לפי הדמים.

גופיה מעל .אלא מוכרח דענין השליחות הוא לייחס את מעשה השליח

וביאר,דמהאדקאמרתנאדבקטניתרבייהודהמודה,משמעדבשארדברים

למשלח,ומשוםהכיאףדבטלהשליחותהריהמעשהלאבטל.אמנםתמה,

פליג ,ואי נימא דבקנה שוה ששה בשלשה רבי יהודה נמי מודה ,אמאי לא

דכיוןדעניןהשליחותהואלייחסאתמעשההשליחלמשלח,וודאידבעינן

קתנילה.ועוד,דמלישנאד"קטניתבפרוטהקטניתבדינר"נראהדהאדפליגי

לבטלהשליחותבפניו,ואמאייהניהאנןסהדי.

בחלוק היינו משום רוע הדמים .והריטב"א )שם( כתב ,דיכול הבעל הבית

טז( גמ',שם.בחידושיהגר"ח)עלהש"סבסוגיין(ביארבשיטתהרמב"ם)פ"ז

לומר דכיון דבשלשה הנוספים קנה לו מין אחר ,אינו חפץ להיות תגר

ממעילהה"א(,דהיינוטעמאדהשליחמעל,משוםדעניןהמעילההיאכענין

למוכרםולקנותבדמיהםממיןהראשון.

הגזלבנכסיהדיוט,וכיהיכידלעניןגזלהדיוטהגוזלעבורחבירו,הגוזלחייב

כה( מתני',מותריןישתמשבהןלפיכךאםהוציאלאמעל.פירשרש"יבד"ה

כמבוארבבבאקמא)עט,(.והואהדיןגבימעילהישלחייבאתהשליח,אלא

ואם הפקידן ,דמכל מקום מעל המפקיד .וכן מפורש בבבא מציעא )מג(.

דחידשההתורהדבמעילהמהנישליחותלחייבאתהמשלח,וכלשהמשלח

דהביאו להאי מתניתין וקתני בה להדיא דמעל הגזבר .אמנם הרמב"ם )פ"ז

ביטלשליחותו,הדרדינאכבהדיוטדהשליחגזלן.

ממעילה ה"י( כתב ,דשניהם לא מעלו ,הבעל הבית משום דלא אמר לו

יז( תוס'ד"הנתנועלגביהקוף,בסוה"ד)בנמשךלעמודב(,שלאמצינובכל

להשתמש בהן ,והנפקד לא מעל משום דלא היו קשורים וחתומים והוי

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

כמשתמש ברשות .וביארהמהר"י קורקוס ,דהרמב"ם דחהלה משום דפסק

מצינוהסתפקובדיןזהגבימעילה.ועייןברכתשמואל)קידושיןסימןכ(מה

)בפ"ו ממעילה ה"י( דהקונה חפץ במעות הקדש ולא משך לא מעל ,משום

שכתבבזה.ועייןלעיל)יח(:אותכגמהשנתבארבזה.

דכל שלא נהנה ממעות ההקדש ליכא מעילה ,ובשליחות חידשה התורה

יח( מתני' ,והלך והביא לו נרות ממקום פתילות וכו' .כתבהתפארת ישראל

לחייבו אף דלא נהנה ,וכיון דחידוש הוא אין לך בו אלא חידושו ,דהיינו

)יכין אות כ( ,דצריך לומר דהשליח עביד הכי משום דסבור דהכי אמר לו

דווקא היכא שישלחו להדיא .והתפארת ישראל )בבועז אות ב( כתב,

בעלהבית.אבלאםנתהפךלווהביאנרותממקוםפתילותבלאשיכווןלכך,

דבדווקא נקט הרמב"ם דלא היו קשורים בקשר משונה ,דהיינו שלא היו

לכאורההויכמתעסקואינוחייבמשוםמעילה.

מותרים לגמרי ,ומשום הכי בעלהבית לא מעל דהאלאו מותריןמסרן לו,

יט( רש"י ד"ה והלך והביא ,שניהם לא מעלו בעל הבית לא מעל לפי שלא

והנפקד נמי לא מעל משום דלא היו קשורים קשר משונה .והסוגיא בבבא

נעשהשליחותו.ר"עמברטנוראכתב,דלאנעשיתשליחותובפרוטה.והעיר

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

השפתאמת,אמאילאפירשרש"ינמיהכי.

התם.



כו( מתני' ,לפיכך אם הוציא לא מעל .עיין בבבא מציעא )מג ,(.דנחלקו רב

דףכאע"ב

נחמןורבהונא,האםמאידתלילהבמתניתיןבהוצאההואבדווקא,משום

כ( מתני' ,והלך והביא לו בשלשה חלוק ובשלשה טלית .כתב רש"י בד"ה

דקודם שיוציאנה השולחני אכתי ברשות הגזבר עומדת ,או דנקיט לה אגב

והביא בשלשה ,בשלשה דינרי כסף שהם חצי דינר זהב .וכתב הרש"ש,

רישא,דכלשהפקידןמותרים,מידיצאומרשותההקדשומעל.

דצריךלגרוססלעי כסף.כמבוארברש"יבכתובות)צט(.ד"הדינרשלזהב.

כז( מתני' ,כיון דהוציא את הראשונה מעל דברי רבי עקיבא .ביארו התוס'

ועייןשםבתוס'ד"הונתןלודהאריכולבארהחשבוןדדינרזהב.

בד"ה פרוטה ,דרבי עקיבא לטעמיה בכריתות )כב (.דמחייב אשם תלוי על

כא( גמ' ,שמעת מינה מאן דאמר לשלוחו וכו' .פירש רש"י בד"ה שמעת

ספק מעילה .והעיר הקרן אורה ,דלא משמע במתניתין דרבי עקיבא בספק

מינה ,דשמעת ממתניתין דקתני והביא לו חלוק בשלשה דאף הבעל הבית

מעילהאיירי.ועוד,כיוןדכבראיפליגובהבכריתותאמאיהדרנקטה.ועוד,

מעל.וכןנראהמהמשךסוגייןדשמעינןלהמהאיבבאדחלוקוטלית.והעיר

דאימשוםספקמעילהאמררביעקיבא,מאיהאידנקטבסיפאומודהרבי

התקנת עזרא ,דלכאורה אף מבבא קמייתא דאתרוג ורימון יש להוכיח כן,

עקיבא באומר פרוטה מן הכיס ,הא מעולם לא דברו רבנן ורבי עקיבא אי

דהא חזינן דאף דהביא לו אתרוג בפרוטה ולא בשנים ,נתקיימה שליחותו

פרוטה הראשונה קדשה אי לאו .והרש"ש כתב ,דכדברי התוס' מבואר

ט

מסכת מעילה דף כא – דף כב
יד אייר – טו אייר התשע"ב

מסכת קנים

להדיאבתוספתא)פ"גה"א(,דרביעקיבאמחייבואשםתלוי.
כח( מתני',שם.עייןמהשביארובתוס'ד"הפרוטה.והתוס'בסוטה)יח(.ד"ה
חזר רצו לבאר ,דאיירינן הכא בדינא דברירא  ,ואף דקודם דנפל לתערובת



ניכר האיסור ,מכל מקום סמכינן אברירא .אמנם סיימו דלא איתברר במאי

פרקאמשנהא',

פליגירביעקיבאוחכמים.ובקרןאורהביאר,דאתירביעקיבאלמימרדכל

ג( מתני' ,חטאת העוף נעשית למטן וכו' .כתב היעיר קינו ,דאף דנתחלקה

שנתערבה לו פרוטה של הקדש בכיסו ,אסור לו להשתמש בכל הכיס עד

חטאת העוף מעולת העוף בעוד ענינים ,דהרי חטאת העוף טעונה הזאה

שיוציאפרוטהלהקדש,דאותהפרוטהשלהקדשלאבטלהוכמושהאריכו

ולבסוף מיצוי ,ואילו עולת העוף טעונה מיצוי מעיקרא .וכן חטאת העוף

התוס'בד"הפרוטה.

נאכלתועולתהעוףאינהנאכלת.מכלמקוםמתניתיןדאייראבדיניתערובת

כט( תוס'ד"הפרוטה,בתוה"ד,תימהוליבטילהאיפרוטהשלהקדששנפלה.

דחטאתועולה,לאקתניאלאלחילוקמקומותדמשוםדבהאיחילוקאאיכא

הקשה השב שמעתתא )ש"ו פ"ד( ,הרי ממון אינו בטל ברוב ,וכדאמרינן

פסולבתערובת.דאימשוםהזאהומיצוי,האבדיעבדלאמעכבא.ואימשום

בביצה )לח (:הרי שנתערב לו קב חיטין בעשרה קבין של חבירו יאכל הלה

החילוק הקטרה ,הרי יכול להקטיר הכל ולהתנות דאם היא חטאת מעלה

וחדי.וכתב,דמוכחמדבריהםדתורתהממוןשלהקדשיסודהמדיןהאיסור

אותהלשםעצים.

שבו ,וכל דמדין האיסור אינו של גבוה ,אין לדון בה נמי מדיני ממונות.

ד( מתני' ,שם .כתב המפרש בד"ה חטאת העוף ,דדרשינן לה בזבחים )סד(:

ובשעריישר)ש"גפכ"ג(כתב,דאיןכוונתהתוס'שהממוןיבטלברובויפטר

מדכתיב "והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח" ,והיינו קיר התחתון למטה

מלשלםהפרוטהלהקדש,אלאכוונתן,דאיסורהמעילהיתבטלברובכשאר

מחוט הסיקרא דבו יש יסוד .ובפירוש הרא"ש הוסיף ,דדרשינן בזבחים )נג(.

איסורים.ועייןעודבשעריישר )ש"ופט"ו(שתמהעלדבריהשבשמעתתא,

מדכתיב "והיתה הרשת עד חצי המזבח" ,דהתורה נתנה מחיצה בין דמים

מסוגיא ערוכה בנדרים )נח (.דשייך ביטול ברוב בממון הקדש אי לאו דהוי

העליונים לדמים התחתונים ,שדמים העליונים ניתנים מחצי המזבח

דברשישלומתירין.

ולמעלה,ודמיםהתחתוניםמחציהמזבחולמטה.

ל( בא"ד ,אי נמי מטבע חשיב ולא בטיל .עיין במשנה למלך )פ"ז ממעילה

ה( מתני',ואםשינהבזהובזהפסול.כתבהמפרשבד"הואםשינה,דדווקא

ה"ו( שהאריך להוכיח דמדאורייתא אף דבר חשוב בטל ברוב ומה שאינו

הזאהלמעלהפסולהבחטאתאבלמליקהכשרהבכלמקום.ולעניןהמיצוי

בטל היינו מדרבנן .והקשה הברכת הזבח ,הא כיון דהא נמי מדרבנן ,מה

הווי פלוגתא במעילה )ח .(:וכתב היעיר קינו ,דשפיר איכא למימר דפסול

הועילובתירוצםזה.

קאי נמי אמיצוי ,והיינו לומר דהמיצוי פסול ,אמנם לענין גוף הקרבן אינו

לא( גמ',מאישנארישאומאישנאסיפא.פירשרש"יבד"המאישנארישא,

מעלהואינומורידדהאהמיצויגופיהאינומעכב.ועייןשםשהאריךדאיכא

דאדרבי עקיבא מקשינן מאי שנא רישא דאמר דבראשונה מעל ,ומאי שנא

נפקאמינהטובאבהאדהמיצויפסול.

סיפאדבאחרונהמעל.וכתבהקרןאורה,דאףלרבנןישלהקשותמאישנא

ו( מתני',החובהאחדעולהואחדחטאת.כתבהרמב"ם)בפירושהמשניות(,

רישאומאישנאסיפא,דהאברישאלכתחילהאסורלולהוציאהראשונות

דאף דאיכא חובה דגר המתגייר דתרווייהו עולות ,מכל מקום כיון דאינו

לחולין ,אלא דאם הוציא לא מעל עד האחרונה ,ואילו בסיפא משמע דאף

שכיחלאתנילה.ובפירושהמשניותהנדפסמחדש)בהוצאתמכוןהמאור(

לכתחילהיכוללהוציאהראשונותבחולין.

הוסיף ,דאינו מפורש בתורה ולהכי לא תני לה] .ולכאורה יש לומר ,דגר

לב( גמ',כיאתארביןאמרכיסיןאשווריםרמיליהוכו'.פירשרש"יבד"ה

עיקר חיובו הוא עוף אחד ,אלא משום דלא משכחת חיוב דפרידא אחת

הגדול ,דמשמע דדווקא הגדול קדוש ,אבל אי ליכא גדול הראשון קדוש.

מחויב להביא קן ,ומתניתין איירי דווקא בהנך דחייבים בקן מעיקר דינן

והעיר הקרן אורה ,היכי משמע הכי .אמנם התוס' בד"ה היו פירשו ,דאף

)ח.ו.[(.

במתניתיןבעילמימרדהמובחריהיהקדוש.

ז( מתני' ,אלא שהנדרים מתו או נגנבו חייב באחריותן .וטעם הדברמפורש

לג( תוס' ד"ה היו שניים ,אבל ארישא לא פריך .ביאר הברכת הזבח,

במגילה )ח (.דילפינן לה מדכתיב "ונרצה לו לכפר עליו" דאת שעליו הרי

דבשלמא לישנא דרישא דאמר "פרוטה בכיס זה הקדש" איכא למימר

הואחייבבאחריותו.ופירשרש"י)שם(בד"האתשעליו,דדרישלקראהכי,

דכוונתואראשונה.אבללישנאדסיפאדאמר"פרוטהמןכיסזההקדש"הוי

דנרצה לו דווקא לאחר שכיפר ,והיינו דווקא בקרבנות שהן עליו] ,והיינו

ממשדומיאדשורבשוריהקדש,דקיימאלןדהקדישאתהמובחר.

דאמרבהולישנאד"עלי",דמשמעדכמאןדטעוןאכתפיהדמי[.



ח( מתני',שם.הקשהבפירושהרא"ש,אמאילאתנינמיהאדשנינובמנחות

דףכבע"א

)פב(.דנדריםבאיםמןהחוליןוהנדבהאפילומןהמעשר.ותירץ,דמתניתין

א( גמ',כיסיןאלוגיןפריך.עייןמה שפירשובתוס'ד"הכיסין.והקרןאורה

בקיניםאיירי,דביןבנדרוביןבנדבהאינםבאים אלאעולות,ועולותאפילו

פירש,דמסיפאדמתניתיןמשמעדעדהפרוטהאחרונהלאחלההקדשכלל,

בנדבה לא אתו מן המעשר .והא דלא תני לה במגילה )ח (.אף דהתם לא

ואילו בההיא דשני לוגין משמע דהתרומה חלה מיד על מה שישאר ,דאי

איירי דווקא בקינים ,משום דהכא עיקר והתם אגב גררא נסבה,הלכך נקט

לאוהכיהאאסירליהלמשתי.

ללישנאדמתניתיןדהכא.והתוס'במגילה)ח(.ד"האיןביןתירצו,דהאי"אין

ב( תוס'ד"הכיסין,בתוה"ד,מכלמקוםדוקאמשוםשפירששאניעתידוכו'.

ביןנדרלנדבה"אאחרשהופרשכברקאי,ומשוםהכילאנקטדנדריםבאים

הקשההקרןאורה,האאשכחןתנאיבעלמאדאיתלהובריראאפילושלא

מן החולין ונדבה מן המעשר .והתוס' בבבא קמא )סב (:ד"ה מרובה כתבו,

פירש מעיקרא ,וכדחזינן באחין שחלקו ,דמהני ברירא אף דלא פירשו

דמתניתיןאייראדווקאבחילוקיםשישבחובתההבאה.

מעיקרא .וכתב התקנת עזרא ,דתוס' לשיטתן ,דכתבו בבכורות )מח (.ד"ה



דכולי עלמא ,דרבי מאיר בעלמא מספקא ליה אי יש ברירא ,ושאני הלוקח

דףכבע"ב

ייןמביןהכותיםדאייריבמפרשלהדיא,ומשוםהכיסביראליהלרבימאיר

משנהב',

דישברירא.

ט( מתני',אפילואחדבריבואימותוכולם.ביארבפירושהרא"ש,דאףדלענין



זבחיםשנתערבותנינןבזבחים)עא(:דירעועדשיסתאבוויביאמדמיהיפה
שבהםממיןזהומדמיהיפהשבהןממיןזהויפסידהמותרמביתו,הנימילי

הדרן עלך מסכת מעילה

בבהמות דבנות פדיון נינהו .אבל עופות דלאו בני פדיון נינהו ,ליכא תקנה
ומשוםהכיימותוכולם.
י( מתני' ,אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה .ביאר המפרש בד"ה חטאת
שנתערבהבעולהאיןכשר)נדפסבעמודא(,דבגוונאשנתערבהחטאתאחת

י

מסכת קנים דף כב – דף כג
טו אייר – טז אייר התשע"ב
בשתי קינין של חובה ,הרי יכול להקריב רק שני חטאות ,כמנין חטאות

המפרשבד"הרבייוסיאמר,דמסקינןבעירובין)לז(.דהכאלאומדיןברירא

החובהשעליו.אבלאינויכוללהקריבעודאחתמשוםזושהתערבהעמהם,

אמר לה רבי יוסי ,אלא איירי בדהתנו .אמנם הרמב"ם )פ"ח מפסולי

דהאישלחוששמאאותההשלישיתמשלשניקיניחובההיא,והרימשני

המוקדשין ה"ח( סתם ולא כתבדאיירי בדאתני .וכתב הכסף משנה ,דסבר,

קינים אין עושין אלא שתי חטאות .ובפירוש הרא"ש ]וכן מבואר ברמב"ם

דמאי דמסקינן התם בעירובין )לז (.דקמשמע לן כדרב חסדא דאין הקינין

)בפירושהמשניות([כתב,דמאחרדהקריבאחתמןהקיניםלשםחטאת,הרי

מתפרשים אלא בלקיחת הבעלים או בעשיית כהן ,למימרא דלא בעי

נקבעה הפרידה השניה בעולה ,ועתה הוי ככל תערובת חטאת ועולה

להתנותאתי,דאףדלאהתנוכדהתנודמי.

דימותו.

טו( מפרש ,ד"ה רבי יוסי ,בתוה"ד ,ומפרש שהתנו בשעת לקיחה וכו' .וכן

יא( מתני' ,שם .הקשה החק נתן ,היאך מתכשרי כמנין החטאות שבחובה,

כתבו התוס' בעירובין )לז (.ד"ה כשהתנו .ועיין שם בחידושי הריטב"א

האאחרשהקריבאחתורוצהלהקריבהשניה,דלמאמאותוקןדכברהקריב

שכתב ,דלפירוש זה מאי דאמרינן במתניתין "שלקחו קיניהן בעירוב" ,היינו

ממנה קמייתא לחטאת ,וכבר נקבעה לעולה ואינו יכול לעשותה לחטאת.

שנתערבו המעות אבל בשעת הקנין כל אחת ביררה לעצמה שתי פרידין

וכתב ,דצריך לומר דאיירי בהפריש פרידין לצורך קינין ,ומשום הכי אין

ואמרה דקדושת המעות בכל מקום שהן תחול על שתי פרידות אלו .ועיין

עשיית האחד קובעת את השני ,אלא דצריך להקריב מחציתן חטאות

ביעיר קינו שכתב ,דלכך כיוון נמי בפירוש הרא"ש שכתב" ,פירוש שלקחו

ומחציתן עולות] .ולפירוש המפרש )באות הקודמת( ניחא בפשיטות .וצריך

קיניהןבעירוב".

לומרדאףלפירושהרא"שדעשייתהאחתקובעתאתחברתה,לאולמימרא



דקובעתדווקאאתבתזוגה,אלאקובעתאחתמןהתערובתדצריךלעשותה

דףכגע"א

לעולה ,ולהכי אינו יכול להקריב טפי ממנין החטאות שבחובה ,דהרי אלו

פרקבמשנהא,

שנשתיירו מן הקינין נקבעו בשם עולה ,ועתה הוי תערובת חטאת ועולה.

א( מתני',קןסתומהשפרחממנהגוזללאויר.כתבהמפרשבד"הקןסתומה,

)ח.ו.[(.

דלאמיבעיקןמפורשתדהכידינא.וכןכתבוהתוס'בד"הקןסתומה,דהוא

יב( מתני' ,שם .כתב הרא"ש בד"ה חטאת ,דאחר שהקריב כמנין החטאות

הדיןבמפורשת.והקשההתוס'יו"ט,האשנינובנזיר)יב(.דדווקאקןסתומה

שבחובה,השארימותוכדיןעולהשהתערבהבחטאות.אמנםהרמב"ם)פ"ח

יש לה תקנה ,אבל קן מפורשת אין לה תקנה .וכתב ,דמדברי התוס' )שם(

מפסוליהמוקדשיןה"ג(כתב,דיראהלישיעשהכולןלמטהכמעשהחטאת.

ד"הקןסתומהמבוארדלאגרסילה,ובוודאידאףלקןמפורשתאיכאתקנה,

וכן כתב הרמב"ם )שם ה"ד( גבי סיפא דנתערבה נדבה בין הקינים ,דיראה

וקושייתהגמ'התםהיארקאשארקיניםדעלמא.

דיעשה את כולם למעלה .והשיג עליו הראב"ד ,דטעות גדולה היא ,דכיון

ב( מפרש,ד"הקןסתומה,בתוה"ד,ולאמיבעיאפרחלאוירהעולםכישמא

דישבהואףעולות,וכייאמרולולכתחילהלךוהקרבפסוליםלמזבח.וכתב

ישוב כל אחד ואחד כדינו וכו' .אמנם בפירוש הרז"ה כתב ,דאדרבה פרח

הכסףמשנה,דכיוןדאיירינןהכאבקניםסתומיםואכתילאקראעליהםשם

לאויר העולם הוי רבותא טפי ,דלא חיישינן שמא בא ליד אדם והקריבה

עולה ,אינם פסולים לגבי מזבח .והוסיף ,דמאי דתני במתניתין דיעשה רק

לשםחטאתאולעולהוזההנשאראיןיודעיןלמהנקבע.

כמנין החטאות שבחובה ,ובסיפא כמנין העולות שבחובה ,היינו בגוונא

ג( מתני' ,פרח לבין הקריבות .כתב הרא"ש ,דהיינו לבין קינין סתומים

דעשהרקמחציתן.אבלאםעשהאתכולםלמטהאובגוונאדרישאשעשאן

העומדיםלהקרב.ועייןביעירקינושהאריךלבארמההכריחולבארכן.

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

ד( מתני' ,פסול ופוסל אחד כנגד .ביאר הרא"ש ,דפוסל הוא אחד בהקרבה

)קדשיםסימןכחאותב(,האכיוןדהקריבלמטהכמניןהחטאותשבקינים,

במקום שהוא נמצא מחשש שמא מקריב את אותו שפרח ,וכן פוסל אחד

הרי נקבעו השאר לעולה ,והדר הוי כמפורשין ואמאי שרי לעשותן למטה.

במקום שהלך משם ,מחשש שמא יקרב הוא בעצמו ויקבע בחטאת או

אלא דצריך לומר דלא איירי הכא במפרש דמה שעושן למטה או למעלה,

בעולהואינויכוללהקריבאתבןזוגו.וכןכתבהרז"ה.אמנםהראב"דכתב,

הוא לשם קביעות שמן ,אלא מתורת המשכה הוא דעבדי הכי ,וכדאמרינן

דפוסל אחד היינו דפוסל אחד שלא עלה לבעלים אחד מקינו לחובה בין

בזבחים )סז (.דעולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת העוף ,נמשכת

במקום שהלך משם ובין במקום שהלך לשם ,דדלמא הוקבע הוא כבר

ונעשית חטאת העוף .ואף דאמרינן התם דבחטאת שעשאה למעלה לא

לחטאתאולעולהעלידיהקרבתבןזוגו,ושמאהואלאנעשהכדינו,ולא

אמרינן הכי ,הני מילי היכא דכבר נתפרש שמה לחטאת ,אבל הכא

עלהלבעליםלשםחובה.

דבסתומיםאיירי,שפירמהניהמשכהאףלשנותהלעולתהעוף.וכיוןדלאו

ה( מתני',שהגוזלהפורחפסולופוסל.הקשההתפארתישראל)יכיןאותו(,

בקביעותשםאייריהכא,איןהקיניםמתפרשותבהקרבתהפרידההאחת.

מהנתחדשבהאיטעמא,האהואגופיההדיןדקתניברישא.ועוד,מאיהאי



דנקטתנא"שהגוזלהפורח"בסתמא,הריהאידינאאיירידווקאהיכאדפרח

משנהג,

לבין הקריבות .וביאר ,דכוונת התנא לאשמועינן רבותא וטעמא דמילתא

יג( מתני' ,בין משם אחד ובין משני שמות וכו' .כתב בפירוש הראב"ד ]וכן

בהדי הדדי ,דאף שאותו גוזל הפורח פסול להקרבה במקום שנמצא ,מכל

הוא בפירוש הרא"ש[ ,דאתי למימר דאפילו באשה אחת ובשם אחד הוי

מקום לא דמי לפרח לבין המתות ,משום דכיון דיש מהן שקרבו ,הרי יש

כתערובתקינין,ואיירידווקאהיכאשהפרישהכלקןוקןבפניעצמו.ומשום

לחוש שהקריבו אותו עצמו שפרח ,ומשום הכי פוסל אחת ממקום שפרח

הכיאמרינןדאיכאהכאתערובתואיןהכהןיכוללעשותאלאמחצה,חציין

משם.והיעירקינוכתב,דכוונתמתניתיןלאשמועינןדגוזלהפורחבכלגווני

למטה וחציין למעלה ,אבל טפי ממחצה אינו יכול לעשות .אבל היכא

פוסלאחתממקוםשיצאמשםובמקוםשהלךלשם,ביןכשפרחמעיקראוכן

שהפרישה פרידין בעירוב ואמרה אלו לשתי חובות שעלי ,הרי הכהן יכול

כשחזרלקינו,וכדלקמןמשנהג.

לעשות איזה שתים שיחפוץ לעולה ואיזה שתים שיחפוץ לחטאת .והקשה



הרז"ה ,דאי הכי ,אף האי דינא תליא בברירא ורבי יוסי היא ]ועיין באות

משנהב',

הבאה[ ,וממתניתין משמע דדוקא סיפא דברי רבי יוסי .ומשום הכי ביאר,

ו( מתני',פרחמזולזופוסלאחדבהליכתו.ביארהמפרשבד"הכיצד,דהאי

דכוונת המשנה ,דבאשה אחת שתי שמות הוי כשם אחד להקל דאמרינן

פוסל אחד בהליכתו ,היינו ממקום שפירש פוסל אחד ,דאם יקריב את כל

דיכול הכהן לקבוע אלו לחטאות ואלו לאשמות .ובשתי נשים אפילו משם

השלשפרידיןהנשארים,הרייקבעאותו שפרחאובחטאתאובעולה,ולא

אחדהויכתרי,ועלהאמרינןדאינויכוללעשותאלאמחצה,רביעלמעלה

יוכל להקריב ממקום שפרח לשם אלא שתי פרידין ,כדין חטאת או עולה

ורביעלמטה,ודווקאעלהפליגרבייוסי.

שנתערבו בחובה דאין מקריבים אלא כמנין החטאות או העולות שבחובה.
והוסיףהרא"ש,דהכיעדיףטפידממקוםשפרחלאיקריבאלאשתים,דעתה

משנהד,

ממקום שפרח לשם יוכל להקריב שני פרידין לחטאת ושני פרידין לעולה,

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

ואיכארווחאלהקדשטפימשאםיקריבמאותושפרחמשםשלשהפרידין,

יא

מסכת קנים דף כג
טז אייר התשע"ב
דעתה לא יכול להקריב ממקום שפרח לשם אלא שני פרידין גרידא.

מכירים באותה המשויירת אם היא החטאת או העולה ,ומשום הכי ימותו

והתפארת ישראל )יכין אות י( כתב ,דזו שפרח ממנה יש להפסידה משום

הסתומהעםזושפרחהדהריהויכנתערבבהואיןיודעמהנתערבבהדאין

דלאשמרהקינה,ואיןראוילהקריבג'פרידיןמשלהולהפסידחברתהשלא

להתקנה.

פשעה.



ז( מתני' ,שם .עיין באות הקודמת מה שביארו המפרש והרא"ש .אמנם

משנהה',

הראב"ד ביאר ,דהכא איירי בגוונא שהכהן עבר והקריב את כל השלשה

יג( מתני' ,או שפרח מן האמצע לצדדין הרי כולם ימותו .ביאר הראב"ד,

פרידיןשנשארולאחרפריחתהגוזל,דאםהקריבשלשהחטאות,הריבעלת

דאתי לאשמועינן ,דאף דבצד אחד יש רוב פרידות ,מכל מקום לא אמרינן

החמשפרידיןאינהיכולהלהקריבחטאתאחת.ואםהקריבשלשהעולות,

ביה כל דפריש מרובא פריש ונימא דפרש מהתם ,ואם הם חטאות אף זו

הרי בעלת החמש אינה יכולה להקריב עולה אחת .ואם את של בעלת

שפירשה חטאת היטא ,משום דבקדשים לא אזלינן בתר רובא דנייד גזירה

החמשהקריבקודם,הריאוסרעלבעלתהשלשלהקריבאחד.

אטו קבוע .והרז"ה ביאר ,דאתי לאשמועינן דלא מדמינן לה למאי דאמרינן

ח( מתני' ,הראשונה והשניה אין להם כלום .הקשה הרז"ה ,כיון דהראשונה

בפסחים )מד (.גבי שתי מדוכות ולפניהם שתי קדירות דתלינן דהתרומה

לאקרבממנהכלום,אמאיאינויכוללהקריבאפילואחדמשלהשניה,הרי

נפלה לתרומה והחולין לחולין ,משום דהתם הוי דרבנן בעלמא ,אבל הכא

אףדמשוםאותושפרחלשלישיתפוסלהואאחדכנגדו,מכלמקוםמחמת

בקדשיםדהויספיקאדאורייתאישלהחמיר.

אותושפרחלראשונהליכאלמיחשלמידידהריאסורהואבהקרבה.ותירץ,

יד( מתני',כיצדהאשהשהביאהחטאתהתורועולתהבןיונהתכפולותביא

דמכל מקום גזרו אטו אותו שפרח לשלישית ועשו את שאינו קרב של

עולתהתור.כתבהרא"ש,דאםאכתילאהקריבהאתהראשונה,הריתצא

הראשונהכאילוקרבואוסראחדכנגדו.

לבית השריפה .ועוד כתב ,דאין נפקא מינה מה הקריב הכהן ראשון אלא

ט( מתני',פרחוחזר.כתבהמפרש)נדפסלקמןעמודב(ד"הפרחוחזר,דהאי

לעולםאזלינןבתרהחטאת.והרז"הכתב,דמדנקטתנא"האשהשהביאה",

פרחוחזרלאקאיאשתיםהראשונות,דכיוןדאיןבהםכלוםלהקרבה,דינם

משמע דאיירי דווקא היכא דכבר הקריבה .אבל אם רק הפרישה ולא

למיתה ,ואם חזר ופרח מהן ,הרי הוי כחטאת המתה שפרחה דאוסרת

הקריבה,כוליעלמאמודודעדיףלכפולבעולהדשניהםיקרבו,משוםדעולה

לכולהו.אמנםהרא"שכתב,דכיוןדמהשאינןקריבותהיינומחמתספיקא,

אתיאאףבנדבה,ולאלכפולבחטאתשתצאאחתמהןלביתהשריפה].וכן

תו אין אוסרים בתערובת ,דהא הוי ספק ספיקא דחטאות המתות .והוסיף,

כתב הרש"ש מסברא דנפשיה[ .אמנם הראב"ד כתב ,דהאי הביאה דקתני

דמכלמקוםאראשונהוודאילאקאי,דהאאינתערבהמןהראשונה,היכי

היינוהפרישה,דכיוןדהפרישתועומדתלהקרבהוקבעה.

שרי להקריב מן החמישית השישית והשביעית יותר מגוזל אחד ,הא יש

טו( מתני' ,בן עזאי אומר הולכין אחר הראשון  .ביאר הראב"ד ,דבן עזאי

לחוש שהשנים שהתערבו בהן הם כל הקן הראשון ,וכשהקריב האחד

סבר דהראשון הוא העיקר ,וכיון דגבי יולדת הקדים קרא עולה לחטאת,

לחטאת או לעולה קבע את חבירו לעולה או לחטאת והוי כנתערבה בהן

שמעינןמינהדאפילואםתקדיםהעולההיאהעיקרוקובעתאתכלהקן.וכן

חטאתאועולהואיןקריביןכלל.

כתבהרז"הדפלוגתייהובסברא,ואףדבסיפראילפומקראי,עיקרקראאתי

י( מתני' ,והשביעית יש לה ארבע .ביאר הרז"ה ,דאף דאשביעית לכאורה

למימרדבעינןתרווייהומחדמינא,וכלחדמוקיםלהלפיסברתו.

ליכא למיחש משום הא דחזרה ופרחה ממנה לשישית משום דהרי אין

טז( מתני' ,עולתה ומתה לא יביאו יורשין חטאתה .כתב הרא"ש ,דגמירי

מקריבמןהשישיתכלום,מכלמקוםגזרופריחהשלישיתאטופריחהשניה,

הלכתא דאין כפרה למתים וחטאת שמתה בעליה למיתה אזלא .ועיין

דאםלאנאסוראחתמשוםפריחהשלישית,יאמרודאףמשלפריחהשניה

בפירושהראב"דשהוסיף,דחטאתזואףדלאבאהלכפראלאלהכשיר,מכל

אינהאסורה.

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



דאיןמכשירלאחרמיתה.

דףכגע"ב

יז( מתני' ,שם .הקשה בפירוש הרא"ש ,דבתורת כהנים דרשינן דאף אם

יא( מתני',וישאומריםהשביעיתלאהפסידהכלום.כתבהמפרשבד"הויש

הביאה עולתה ומתה יביאו יורשין עולתה .ותירץ בשם הר"ר יעקב

אומרים,דליכאלמימרדלאהפסידהכלוםויכולהלהקריבאתכלהז'קינין,

מאורליינש,דהתורתכהנים בחטאתהעוףאיירא,וכיהיכידבחטאתציבור

משוםדלישנאלאמשמעהכי.וביארהתפארתישראל)יכיןאותכח(,דכיון

לאנאמרההאיהלכתאמשוםדלאמשכחתלהבכולהוחמשחטאות,הוא

דכבר נדחו ממנה שתי קינים בחזרה ראשונה ושניה ,כיון דנדחו תו אין

הדין בחטאת העוף ,דהא בעופות נמי לא משכחת לכולהו חמש חטאות,

חוזריןונראין.ובחידושיהגר"אכתב,דלאהפסידהכללויכולהלהקריבאת

דהריאיןתמורהבעופות].וכןכתבהמפרשבנזיר)כא(:ד"הוהיינוטעמא[.

כלשבעתהקיניםדידה.

ובשם הר"י כתב ,דגירסת התורת כהנים משובשת ,ועיקר האי דרשא אתי



למימר דלא יביאו היורשין חטאתה ,ואסמכתא בעלמא היא ,דהרי מהלכה

משנהד',

למשהמסיניילפינןלה].וכןכתבוהתוס'במנחות)ד(:ד"הלאיביאו.ועיין

יב( מתני' ,קן סתומה וקן מפורשת וכו' .כתב המפרש בד"ה קן סתומה,

במשמרות כהונה )במנחות שם( שכתב ,דאי נימא דההלכה לא נאמרה

דאיירי אחר שהמפורשות גופייהו נמי נתערבו ואין ידוע מי לחטאת ומי

בעופות ,שפיר איכא למימר דדרשא גמורה היא[ .ובשם הריצב"א כתב,

לעולה .והיינו דקתני בסיפא דאם פרח מן המפורשת בתחילה ימותו כולם.

דמתניתיןאייראבהפרישהחטאתהמחיים,ומשוםהכיתמות.אבלהתורת

אמנםהרא"שכתב,דרקעלידישפרחהאחתמןהסתומהלתוךהמפורשת

כהנים היכא דלא הפרישה מחיים מיירי ,ואתי כמאן דאמר שיעבודא

נתערבוואיןידועעתהכלאחת לשםמהעומדת.ומהדקתניבסיפאדאם

דאורייתא ,ויביאו היורשין חטאתה ,אבל לא שתקרב לשם חטאת ,אלא

פרח בתחילה מן המפורשת לתוך הסתומה ימותו כולם ,היינו בגוונא דאין

יקריבועולהכדרךשמקריביןמותרחטאת.

יב

