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 "ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים" –א' פרק  מעילהמסכת 
        ב, א ב, א ב, א ב, א  .1

   ַמְתִניִתין   ב,א

רֹום ּדָ ָחָטן ּבַ ְ ׁשּ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ֶהן - ָקְדׁשֵ ּצָ     :מֹוֲעִלין ּבָ ָמן ּבַ ל ּדָ רֹום ְוִקיּבֵ ּדָ ָחָטן ּבַ   .פֹוןׁשְ
רֹום ּדָ ָמן ּבַ ל ּדָ פֹון ְוִקיּבֵ ּצָ    .ּבַ

ַחט  ְיָלה  ׁשָ ּלַ ּיֹום ְוָזַרק ּבַ    .ּבַ
ּיֹום ְיָלה ְוָזַרק ּבַ ּלַ    .ּבַ

ָחָטן ְ ׁשּ    ,חּוץ ִלְזַמּנוֹ   :אֹו ׁשֶ
   .ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ 

ֶהן   .מֹוֲעִלין ּבָ
   

ָלל ָאַמר  י ְיהֹוֻשַע ּכְ    :ַרּבִ
ַעת ֶהיתֵּ  ָהָיה ָלּה ׁשְ ל ׁשֶ ּה  -ר ַלּכֲֹהִנים ּכָ    .ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ

ר ַלּכֲֹהִנים"ֵאיזֹו ִהיא  ַעת ֶהיתֵּ ָהָיה ָלּה ׁשְ    "?ׁשֶ
ָנה ּלָ    ,ׁשֶ

ְטְמָאה ּנִ    ,ְוׁשֶ
ְצָאה ּיָ    .ְוׁשֶ

ר ַלּכֲֹהִנים ַעת ֶהיתֵּ ּלֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ׁשֶ
ֲחָטה ׁשְ ּנִ ה  ׁשֶ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ

   .חּוץ ִלְמקֹוָמּה 
ָמה סּוִלין ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ לּו ּפְ יּבְ ּקִ   .ְוׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵני  ֶהן"ָקּתָ רֹום מֹוֲעִלין ּבָ ּדָ ָחָטן ּבַ ְ ׁשּ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ    ,"ָקְדׁשֵ
יָטא ׁשִ יִקינּון ִמיֵדי ְמִעיָלה ,ּפְ רֹום ַאּפִ ּדָ ִחיָטָתן ּבַ ׁשְ ּום ּדִ    ?!ִמׁשּ

  
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ְך ֲאִמינָ  ְעּתָ    :אָסְלָקא ּדַ
אהֹוִאיל ְוָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ תּו  :ַרּבִ ּמֵ ים ׁשֶ    ,ָיְצאּו ִמיֵדי ְמִעיָלה  -ָקָדׁשִ

ַבר ּתֹוָרה    .ּדְ
י ֵמי ,ָהִכי ַנּמִ ַחְנִקינּון ּדָ ַמה ּדְ רֹום כְּ י ּדָ ים ְלַגּבֵ י ָקָדׁשִ    ,ָקְדׁשֵ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

תּו  ּמֵ ים ׁשֶ ָלל -ָקָדׁשִ    ,ָלא ֲחזּו כְּ
רֹום  ים -ֲאָבל ּדָ י ָקָדׁשִ ֵאינֹו ָראּוי ְלָקְדׁשֵ ים ,ְנִהי ּדְ ים ַקּלִ    .ֲאָבל ָראּוי הּוא ְלָקָדׁשִ

  
  

ל ָהֵני ה ִלי ְלִמיְתֵני כָּ    ?ָלּמָ
  

   .ְצִריֵכי
ָנא פֹון" :ִאי ּתָ ּצָ ָמן ּבַ ל ּדָ רֹום ְוִקיּבֵ ּדָ ָחָטן ּבַ הּו ְמִעיָלה - "ׁשְ ִאית ּבְ    ,ָהָכא ּדְ

וּ  פֹון הּואִמׁשּ ּצָ ָלה ּבַ ַקּבָ    ,ם ּדְ
רֹום ּדָ ָמן ּבַ ל ּדָ פֹון ְוִקיּבֵ ּצָ ָחָטן ּבַ רֹום הּוא  ,ֲאָבל ׁשְ ּדָ ל ּבַ    .ָנֵפיק ִמיֵדי ְמִעיָלה -הֹוִאיל ְוִקיּבֵ

ָנא ּיוֹ  ,ְיָמָמא ְזַמן ַהְקָרָבה הּוא :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ַהאי :ְוִאי ּתָ ְיָלה ְוָזַרק ּבַ ּלַ ָחָטּה ּבַ    ,םֲאָבל ׁשְ
ְיָלה ,ַלְיָלה ָלאו ְזַמן ַהְקָרָבה ּלַ ַחט ּבַ ׁשָ ָנֵפיק ִמיֵדי ְמִעיָלה :ֵאיָמא – ְוַהאי ּדְ    .ּדְ

ָנא ְיָלה" :ְוִאי ּתָ ּלַ ָחָטּה ּבַ ּיֹום  :ֲהָוה ֲאִמיָנא "ׁשְ ָמה ּבַ ל ּדָ ּה ְמִעיָלה -הֹוִאיל ְוִקּבֵ    ,ִאית ּבַ
לַּ  ָמן ּבַ ּיֹום ְוָזַרק ּדָ ָחָטן ּבַ    ,ְיָלהֲאָבל ׁשְ

ֵמי - הֹוִאיל ְוָלאו ְזַמן ַהְקָרָבה הּוא ַחְנִקינּון ּדָ ַמאן ּדְ הּו ְמִעיָלה ,כְּ    ,ְוָלא ִאית ּבְ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
   ?!ְלַמאי ֲחזוּ  - "חּוץ ִלְזַמּנֹו ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ "
  

ין ְלִפיּגּוִלין   .הֹוִאיל ּוְמַרּצִ

 רש"י
  מתי' 

. אע''ג דדין קדשי קדשים ששחטן בדרום
לישחט בצפון לא יצאו מקדושתן לגבי מעילה 

רוטה מעל כיצד שחטן וכו' שההה מהן שוה פ
דלא תימא שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון דהא 
הוי עיקר עבודה דמקבלה ואילך מצות כהוה 
ומקבלה ואילך הוי בצפון אלא אפילו שחטן 
בצפון וקיבל דמן בדרום אף על גב דקבלה דהייו 
עיקר עבודה היא בדרום שלא כדין אפילו הכי 

   מועלין בהן:
. אע''ג דלילה זרק דמן בלילהוכן אם שחט ביום ו

   לאו זמן הקרבה היא מועלין בהן:
. והאי כל דכן הוא וכן אם שחט בלילה וזרק ביום

דמועלין בהן דהא זריקה דהיא עיקר עבודה הוית 
   ביום וזו ואין צריך לומר זו קתי:

. ביום וחישב עליהן לאוכלן חוץ או ששחטן בצפון
   לזמן דהייו פיגול ויש בו כרת:

. דהייו פיגול ואין בו כרת אפ''ה ו חוץ למקומןא
מועלין בהן ותרוייהו פיגול דחוץ לזמו ופיגול 
דחוץ למקומו מחד קרא פקי (זבחים דף כח.) 
מואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו וגו' 
דאיתקש חוץ למקומו לחוץ לזמו וקרי ליה פיגול 

   אבל לא הוי פיגול גמור דליחייב עליה כרת:
רבי יהושע כל שהיתה לה שעה היתר  כלל אמר
. הבשר לאחר שלה . ושוב פסלה מהם:לכהים

זריקה או שטמאת או שיצאת חוץ לקלעים 
לאחר זריקה דאף על גב דהשתא איה ראויה 
לכהים הואיל והיתה לה שעת הכושר קודם 

   שפסלה:
. דלא קריא בה מקדשי ה' (ויקרא אין מועלין בה

   אויה לכהים:ה) הואיל וכבר היתה ר
. בטמאין מיירי ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

   ובקרבות יחיד דלא הותרה בהן טומאה:
ואיזו היא שהיתה לה שעת היתר לכהים שלה 

. דהואיל ושחיטה וזריקה הוו כראוי ושטמאת
דהיתה ראויה לכהים אע''ג דשוב פסלה בליה 
או ביוצא דהשתא לית בה היתר לכהים אין 

   ן בה:מועלי
ואי זו היא שלא היתה לה כו' ששחטה חוץ 

. וה''ה לכל הי דתא ברישא שחטה לזמה וכו'
בדרום או בלילה שלא היה להן שעת היתר 
לכהים והייו טעמא דקיט הי תרין דחוץ לזמו 
וחוץ למקומו טפי מכל הי דתא ברישא דמועלין 
בהן דהי תרי איתקוש אהדדי ומחד קרא פקי 

   זבחים (דף כח.) מואם האכל יאכל וגו':במס' 
. בעלי מומין וה''ה מי דתי ושקבלו פסולין

   ברישא להא:
  

  גמ' 
. לקמן בפרק ולד ס''ד אמיא הואיל ואמר עולא

חטאת (דף יב.) קדשים שמתו יצאו מידי מעילה 
דבר תורה אבל מדרבן אית בהו מעילה כדאיתא 

   לקמן:
שים שמתו . וליהוו כקדכמאן דחקיון דמו

דיצאו מידי מעילה דלא חזו לא לגבוה ולא 
להדיוט דאין פודין את הקדשים להאכילן 

   לכלבים קמ''ל דלא:
. אבל ראוי הוא לקדשים קדשים שמתו וכו'

קלים כדתן באיזהו מקומן (זבחים דף ה.) 
   קדשים קלים שחיטתן בכ''מ בעזרה:

. דתי במתיתין דמועלין למה לי למיתי כל הי
ן ליתי חדא מיייהו ואע''ג דלא עשית בה

   כמצותו מועלין בו וממילא ידעא דה''ה לכל הי:
   . דהיא עיקר עבודה:דקבלה בדרום היא

. ה''ג אבל שחט משום דיממא זמן הקרבה הוא
בלילה וזרק ביום ובלילה לאו זמן הקרבה הוא 

   והאי דשחט בלילה אימא וכו':
חט ביום וזרק . אבל שואי תא שחטה בלילה וכו'

בלילה וה''ה אם שחט בלילה וזרק בלילה 
   דזריקה דעיקר עבודה היא הויא בלילה:
. דמועלין אימא כמאן דחקיון דמי קא משמע לן

דלילה לאו מחוסר זמן הוא והאי בעל הש''ס 
   דייק ממתיתין ולא ס''ל דזו ואצ''ל זו קתי:

. כלומר כל הי חוץ לזמו וחוץ למקומו למאי חזו
דתי במתיתין בדין הוא דמועלין בהן דהאי 
דשחטן בדרום ראוי לקדשים קלים כדאמרין 
לעיל ושחט בלילה מי או זרק בלילה דין הוא 
דמועלין בהן דלילה לאו מחוסר זמן הוא אלא 

חוץ לזמו או חוץ למקומו יר שחט על מת להקט
למאי חזיא. הא שחיטה דמועלין בה הא פגול הוי 

ימורין [לגבוה] ולא בשר לכהים ולא חזו לא א
  ולא הוו קדשים ראויין כלל ואמאי מועלין בהן:
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            בבבבב, ב, ב, ב,  .2
ְעָיא ְלהוּ    ב,ב    :ִאיּבַ

ְרדוּ  -ּו ִאי ָעל ּיֵ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

ה    :ֲאַמר ַרּבָ
   .ֵיְרדוּ  –ִאם ָעלּו 

  
   :ֲאַמר ַרב יֹוֵסף
   .לֹא ֵיְרדוּ  -ִאם ָעלּו 

  
י ְיהּוָדה 1111 ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלךְ  -ַאּלִ יּבָ    ,ָלא ּתִ

ִליֵגי י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ִאם ָעלּו  :ּדְ    ,ֵיְרדוּ  –ּדְ
ִליֵגי י ּפְ ַר  :כִּ א ּדְ יּבָ ְמעֹוןַאּלִ י ׁשִ    ,ּבִ

ְמעֹון -ַרב יֹוֵסף  י ׁשִ ַרּבִ    .כְּ
ה ֲאַמר ָלךְ  א :ַרּבָ ְמעֹון ֶאּלָ י ׁשִ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ ָתָנן ְלַמְעָלה   :ַעד כָּ ּנְ ה ׁשֶ ִנין ְלַמּטָ ִניּתָ    ,ּבְ

ה ָתָנן ְלַמּטָ ּנְ ִנין ְלַמְעָלה ׁשֶ ִניּתָ    ,אֹו ּבְ
ָמן  ל ּדָ ָחָטן ְוִקּבֵ ׁשְ פֹוןּוְלעֹוָלם ּדִ ּצָ    .ּבַ

רֹום  -ֲאָבל ָהָכא  ּדָ ָחָטן ּבַ ׁשְ יָון ּדִ ֵמי -כֵּ ַחְנִקינּון ּדָ ַמאן ּדְ   .כְּ
   

ַנן    :ּתְ
ֶהן" רֹום מֹוֲעִלין ּבָ ּדָ ָחָטן ּבַ ְ ׁשּ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ    ".ָקְדׁשֵ

ָלָמא ְלַרב יֹוֵסף  ׁשְ    ,ִניָחא –ּבִ
ָיא ה ַקׁשְ א ְלַרּבָ    !ֶאּלָ

  
ֶהן"ַמאי  ָנןִמ  ?"מֹוֲעִלין ּבָ ַרּבָ    .ּדְ

  
ָנן?  אֹוַרְייָתא ְלַרּבָ ין ּדְ א ּבֵ   ַמאי ִאיכָּ

  
אֹוַרְייָתא  ִמין חֹוֶמׁש,  -ּדְ ּלְ   ְמׁשַ

ָנן  ַרּבָ   ָלא.  -ּדְ
  

ָנן?  ַרּבָ א ְמִעיָלה ִמּדְ   ּוִמי ִאיכָּ
  

   .ִאין
  

ָאַמר  אּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ
תּו  ּמֵ ים ׁשֶ    ,יָלהָיְצאּו ִמיֵדי ְמִע     -ָקָדׁשִ

ַבר ּתֹוָרה    .ּדְ
   :ַאְלָמא

אֹוַרְייָתא     .ָלא ִאית ְלהֹון -ִמּדְ
ָנן  ְדַרּבָ הֹון -ּבִ    .ִאית ּבְ

י ָנן ,ָהָכא ַנּמִ ַרּבָ    .ִמּדְ

                                                        

1
ן, ַה   לֹא ֵיְרדּו: -ֵאּלּו, ִאם ָעלּו     ּלָ

  ְוַהּיֹוֵצא, 
ֵמא,    ְוַהטָּ
ַחט ׁשְ ּנִ    ,חּוץ ִלְזַמּנוֹ   ְוׁשֶ

  ְוחּוץ ִלְמקֹומֹו, 
סּוִלין,  לּו ּפְ ּבְ ּקִ   ְוׁשֶ

מֹו.    ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ
י ְיהּוָדה ְיָלה,   אֹוֵמר: ַרּבִ ּלַ ַחט ּבַ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ

ָמּה,  ְך ּדָ ּפַ   ְוִנׁשְ
ָלִעים ָמּה חּוץ ַלּקְ ֵרד. ִאם ָעְל  - ְוָיָצא ּדָ   ָתה תֵּ

ְמעֹון י ׁשִ ֵרד,   אֹוֵמר: ַרּבִ   לֹא תֵּ
ּקֶֹדׁש.  סּולֹו ּבַ ָהָיה ּפְ   ׁשֶ

ְמעֹוןׁשֶ  י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּקֶֹדׁש  סּולֹו ּבַ ּפְ ל ׁשֶ לֹו.  -ּכָ   ַהּקֶֹדׁש ְמַקּבְ

ּקֶֹדׁש  סּולֹו ּבַ לֹו.  -לֹא ָהָיה ּפְ   ֵאין ַהּקֶֹדׁש ְמַקּבְ

  

 רש"י
. כלומר הואיל ומשי הואיל ומרצין לפיגולן

והאי שחיטת פיגול חשיבא כולי האי 
דלעולם לא מיקבע בפיגול לחייבו כרת עד 
שיקרבו כל מתירין שיזרק הדם כדאמרין 

ירצה במס' זבחים (דף כח:) פגול הוא לא 
ואמרין כהרצאת כשר דכתיב ביה ירצה 
לכפר כך הרצאת פסול דפיגול מה הרצאת 
כשר לא הורצה עד שיקרבו כל מתיריו לשמו 
כך הרצאת פסול לא קבע פסול פיגול 
לחייבו כרת עד שיקרבו כל מתיריו לשם 
פיגול והייו מרצין שמרצה (לצורך) הזריקה 
 למקבעיה בפיגול וכיון דהא זריקה חשובה
כל כך דצריכה מרצין לפיגול אכתי לא יצאת 

   מקדושתה ומועלין בה:
. הי דתי במתי' דשיה בהן איבעיא להו

כגון ששחט בדרום או שקבל דמן בדרום 
   כו':

. צריך להורידן אם עלו למזבח מהו שירדו
   או לא:

. דאמר התם בפרק אליבא דר' יהודה
המזבח מקדש (דף פד.) זאת היא העולה הרי 

מיעוטים פרט לששפך דמה ושלה  אלו
ושיצאה (ויתין למעלה שתן למטה או 
היתין למטה שתן למעלה) שאם עלו ירדו 
   כולי עלמא לא פליגי דהי מי אם עלו ירדו:

. דפליג עליה דרבי כי פליגי אליבא דר''ש
יהודה ואמר זאת תורת העולה ריבה תורה 

   אחת לכל העולים שאם עלו לא ירדו:
. דכי היכי דאמר ר''ש יוסף כר''ש רב

היתין למטה שתן למעלה וכו' דהייו 
שיוי מקום מתן דמים שאם עלו לא ירדו 
ה''ה מי היכא דשי במקום שחיטה ששחטן 

   בדרום שאם עלו לא ירדו:
. התם רבה אמר לך עד כאן לא קאמר ר''ש

   אם עלו לא ירדו:
. כלומר דלא אמר אלא ביתין למטה וכו'

דלא ירדו אלא באותו שיוי מקום דמתן 
   דמים הואיל ושחיטה וקבלה הוי בצפון:

   . ואם עלו ירדו:אבל הכא וכו'
. דאמר אם עלו לא ירדו בשלמא לרב יוסף

הואיל ולא ירדו מקדושתן מש''ה מועלין 
   בהן:

. דאמר דאם עלו ירדו דיצאו אלא לרבה
   מקדושתן קשיא דאמאי מועלין בהן:

. אבל מדאורייתא לית דרבןמאי מועלין מ
   בהו קדושה ואם עלו ירדו:

. משלם קרן ולא חומש משום מעילה דרבן
דחומש מפי איל אשם מייתי ליה ובדרבן 
ליכא קרבן דהוי כמביא חולין לעזרה הילכך 
לא מייתי מי חומש אבל במעילה דאורייתא 

   מייתי קרן וחומש ואשם מעילה:
למא . מדקאמר דבר תורה אדבר תורה

מדאורייתא לית בהו מעילה אלא מדרבן 
   ה'' לרבה מאי מועלין מדרבן:

. לימא לרבה תיא להא דעולא א''ר יוחן
דממתיתין מי שמעין לה מי לא אמרין 
דקדשי קדשים ששחטן בדרום כמאן 
דחקיון דמו והוו כקדשים שמתו וקתי 
מועלין בהן ואמרין מאי מועלין מדרבן 

לית בהו מעילה דקאמרין אם  דמדאורייתא
עלו ירדו דכקדשים שמתו דמו אם כן הייו 

   דעולא ומאי קמ''ל הא דעולא:
   . אע''ג דתין ליה במתיתין:ומשי

. דסד''א הכא במתיתין אצטריך הא דעולא
דקדשי קדשים ששחטן בדרום לא בדילי 
אישי מיייהו משום דאע''ג ששיה בהן 

בדילי מיייהו מ''מ בכשרות שחטו ולא 
אישי להכי מועלין בהן אי לרב יוסף 

   מדאורייתא אי לרבה מדרבן:
. דבלות יהו ומאיסי אבל קדשים שמתו

ובדילי מיייהו אישי אימא אפילו מדרבן 
   לית בהו מעילה דהא בדילי מיייהו:

. יצאו מידי מעילה דבר תורה אבל קמ''ל
   מדרבן אית בהו מעילה בקדשים שמתו:

אכתי מאי קמ''ל דעולא אי משום דמתו ו
. דאין מועלין בהן דתן לקמן בפ' מי תיא

  ההה ש''פ מן ההקדש (דף יח.):
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י יֹוָחָנן א ָאַמר ַרּבִ עּוּלָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ    !ֵליָמא ּתָ

  
ָתֵניָנא ב ּדְ א ,ַאף ַעל ּגַ עּוּלָ    :ִאיְצְטִריְך ּדְ

ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ     :ְעּתָ
הֹון -ָהָכא  ֵדיִלין ִמּנְ    ,ָלא ּבְ

תּו  ּמֵ ים ׁשֶ הֹון  -ֲאָבל ָקָדׁשִ    ,הֹוִאיל ּוְבֵדיִלין ִמּנְ
ָנן  :ֵאיָמא ַרּבָ    .ָלא –ֲאִפיּלּו ְמִעיָלה ִמּדְ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
   

ֵניָנא -ֵמתּו  י ּתָ    !ַנּמִ
ה" ִהיא ַחּיָ ׁשֶ את ּכְ ֱהֶנה ִמן ַהַחטָּ ְפּגֹוםלֹ  - ַהּנֶ ּיִ    .א ָמַעל ַעד ׁשֶ

ִהיא ֵמָתה  הּוא ָמַעל -ּוְכׁשֶ ל ׁשֶ ֶנֱהָנה ּכָ יָון ּדְ   !(מעילה יח.) "ּכֵ
  

ְך    ג,א ְעּתָ    :ֲאִמיָנא^ָסְלָקא ּדַ
את ָרה ָקא ָאְתָיא  2222ַחּטָ ּה  -הֹוִאיל ּוְלַכּפָ ֵדיִלין ִמיּנַ    .ָלא ּבְ

ים  ָרה ָקָאֵת  -ֲאָבל ָקָדׁשִ הֹון   - יהֹוִאיל ְוָלאו ְלַכּפָ ִדיֵלי ִמּנְ    ,ּבְ
הּו ְמִעיָלה    .ְוֵלית ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ָתה ּמֵ את ׁשֶ    ,ְוַחּטָ
ּה ְמִעיָלה    ?!ִמי ִאית ּבַ

ַנן    :ְוָהּתְ
תֹות" אֹות ַהּמֵ    ,ַחטָּ

ַלח     ,לֹא ֶנֱהִנין -ּוָמעֹות ַההֹוְלכֹות ְלָים ַהּמֶ
  !"ְולֹא מֹוֲעִלין

  
   :ָאְמֵרי

תֹות אֹות ַהּמֵ הֹון - ַחּטָ ֵדיִלין ִמּנְ יֶהן ּבְ ַחּיֵ    ,ּבְ
יּה  ֵדיִלין ִמיּנֵ ָלא ּבְ ים ּדְ ֵמַחּיִ    .ְלַאּפּוֵקי ֵהיָכא ּדְ

  
הלְ  ַרב יֹוֵסףֵאיִתיֵביּה     :ַרּבָ

   ,ֲחָדא ִמּגֹו ֲחָדא
   :ַוֲחָדא ִמּגֹו ֲחָדא

ן " ִליָעה -ְוכּוּלָ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ ִאים ּבְ    ,ֵאין ְמַטּמְ
ֶה     ,ןּומֹוֲעִלין ּבָ
את ָהעֹוף את ,חּוץ ֵמַחטַּ ם ַחטָּ את ָהעֹוף ְלׁשֵ ה ַחטַּ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ה ְלַמטָּ ָעׂשָ   . (זבחים סו:) "ׁשֶ

ֵויּה  ֵני ִעיּלָ ּקֶֹדׁש " :ְוָקּתָ סּולֹו ּבַ ָהָיה ּפְ ל ׁשֶ ִליָעה -ּכָ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ א ּבְ    .ֵאינֹו ְמַטּמֵ
ּקֶֹדׁש  סּולֹו ּבַ ּלֹא ָהָיה ּפְ ִליָעה -ְוָכל ׁשֶ ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ א ּבְ    .:)-סח. '(זב "ְמַטּמֵ

ֵני ּקֶֹדׁש " :ְוָקּתָ סּולֹו ּבַ ָהָיה ּפְ ל ׁשֶ   .(זבחים פד.) "ִאם ָעלּו לֹא ֵיְרדוּ  -ּכָ
ה ַרּבָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
ה ְוַרב יֹוֵסף  ּה ַרּבָ ְפִליֵגי ּבַ י  -ְוָהא ּדִ יָטא ֵליּה ְלַרּבִ ׁשִ    .ֶאְלָעָזרּפְ

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ    :ַרּבִ
ִהְכִניָסּה ִלְפִנים    ג,ב ַמת ָיִחיד ׁשֶ ָבר^ -עֹוַלת ּבָ    .ְקָלטּוָה ְמִחיּצֹות ְלָכל ּדָ

  
ֵעי  י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרּבִ

ַמת ָיִח  ְפְסָלהעֹוַלת ּבָ ּנִ ִהְכִניָסּה ׁשֶ    ,יד ׁשֶ
ְרדוּ  -ָעלּו  ּיֵ    ?ַמהּו ׁשֶ

ְעָיא לֵ  ָקִמיּבַ יָטא ֵליּה  -יּה ַלֲחָדא ִמּדְ ׁשִ ִאיָדְך ּפְ ָלל ּדְ ה    :ִמכְּ ַרּבָ    ,ִאי כְּ
ְדַרב יֹוֵסף    .ִאי כִּ

ְעָיא ֵליּה     .ֲחָדא ִמּגֹו ֲחָדא ָקִמיּבַ

                                                        
  בעלת מום 2

 רש"י
   . בעלת מום:ההה מן החטאת

. עד כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום
שיחסר ממו דכיון דקדושת דמים היא לא 
מעל עד שיחסר מדמיה כגון שתלש מן 

חישה דכיון דבעלת הצמר או שחרש בה והכ
מום היא קיימא לדמיה וקי''ל כל העומד 
לדמים אין מועלין בו עד שיחסר מדמיו אבל 
כל שאיו עומד לדמים כגון כוס של זהב של 
הקדש כיון (שהה ממו) שהה בו אע''פ 
שלא חיסרו מעל וכשהיא מתה דלאו לדמי 
קיימא דאין פודין את הקדשים להאכילן 

בשוה פרוטה מעל אף  לכלבים כיון שהה
על פי שלא חיסרו והאי מעל מדרבן הוא 
 דלאחר שמתה ד''ה אין בה מעילה
מדאורייתא אלא מאי מעל מדרבן והכא 
הוא בחטאת מתה דמעל דחמורה קדושתה 
דלכפרה אתיא אבל בשאר קדשים כגון 
עולה ואשם ושלמי צבור משום דלאו 
לכפרה אתו כיון שמתו לית בהו מעילה 

רבן וקשה לעולא אמר לך עולא אפילו מד
ה''ה דבכל קדשי קדשים ס''ל לתא מי 
דמעל ומ''ש דקט בחטאת טפי משאר 
קדשי קדשים דסד''א הואיל ולכפרה אתיא 

   דכשהיא חיה קיימא לחטאת:
. והשתא מי כשהיא מתה ובדילין מיה

   בדילי מיה ולא אצטריך למגזר בה מעילה:
לאו לכפרה . תא דמעל וכ''ש בהך דקמ''ל

אתו ואית בהו מעילה הואיל ומחיים לא 
   בדילי מיייהו אישי כולי האי:

. כגון חמשה חטאות חטאות המתות
   המתות:

. הך שמצאו ומעות ההולכות לים המלח
   לאחר כפרה:
  . מדרבן דאיסורא איכא:לא הין מהן

. אפילו מדרבן דהא ליכא ולא מועלין
בל מועלין למימר לא מועלין מדאורייתא א

מדרבן דלא מיתריץ למימר הכי דכיון 
דתא ליה ברישא לא הין מדרבן דליכא 
אלא איסורא בעלמא היכי מיתריץ למימר 
אבל מועלין אלא הכי מיתריץ למימר לא 
הין מדרבן ולא מועלין מי מדרבן 
דאיסורא בעלמא איכא ולא מעילה וקשה 

   לעולא:
יימי . כיון דלא קאמרי חטאות המתות

להקרבה אלא למיתה בדילי מיייהו אישי 
אפילו מחיים וכ''ש לאחר מיתה דמאיסי 
ולא אתי לאיתהויי מיייהו הילכך לא 
איצטריך למיגזר בהו מעילה לאפוקי שאר 
חטאות דלהקרבה קיימי דלא בדילי 
מיייהו מחיים איצטריך למגזר בהו מעילה 

   לאחר מיתה:
חדא  איתיביה רב יוסף לרבה חדא מגו

. כלומר שלא מצא לו קושיא וחדא מגו חדא
ממשה אחת עד שדקדק ג' משיות זו מזו 
וזו מזו והעמיד השלישית בשוי מקום 
שחיטה וקתי בה אם עלו לא ירדו ואלו 
המשיות במסכת זבחים תרי מיייהו הוו 
בפ' חטאת העוף (דף סו: ודף סח:) 
והשלישית בפרק הסמוך לו והכי קתי התם 

העוף שעשאה כמעשה עולת העוף חטאת 
ועולת העוף שעשאה כמעשה חטאת העוף 
וכו' ואוקמין התם בגמ' דכל הי דתי התם 
הייו ששיה במקום מליקה ושיוי הזאה 
וקתי התם וכולן אע''ג ששיה בהן לא 
חשיבי כבלה אלא דין כמליקה ואין 
מטמאין בגדים אבית הבליעה ומועלין בהן 

תן חוץ מחטאת העוף דלא יצאו מקדוש
שעשאה למטה מחוט הסיקרא כמעשה 
חטאת העוף לשם חטאת דהייו כמצוותה 
דמצוותה הוי למטה מחוט הסיקרא דאין 
מועלין בה שהרי יש לה עכשיו שעת היתר 
לכהים ואע''ג דתא בההיא משה עצמה 
עולת העוף שעשאה למעלה דהייו 
כמצוותה לא תי דאין מועלין בה משום 

כליל ואע''פ שעשית כמצוותה אין דעולה 
   בה היתר לכהים הילכך מועלין בה:

. בההיא משה עצמה כל שהיה פסולו וקתי
בקדש כגון הי דשיה במליקה והזאה איו 
מטמא בגדים אבית הבליעה והייו חדא 
מגו חדא כלומר דהכי דייקין דכי היכי 
דההיא דקתי וכולן אין מטמאין בגדים 

י מקום מליקה כדמוקמין מיירי בשיו
התם אף הא מי דתי כל שהיה פסולו 
בקדש איו מטמא בגדים מיירי בשיוי 

   מקום מליקה:
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יְלָמא    :אֹו ּדִ
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יקוּ    .ּתֵ

                                                        
 שיטה מקובצת 3

 רש"י
. כגון שעבר וכל שלא היה פסולו בקדש

זמו או שיבש גפה או קטעה רגלה 
דהייו פסול דשלא בקדש אלא שאירע 
לה קודם שהוקדשה ומלקה מטמא 

   בגדים אבית הבליעה:
פרק הסמוך לו כל שהיה פסולו . בוקתי

בקדש אם עלו לא ירדו והייו אידך וחדא 
מגו חדא דכי היכי דהאי כל שהיה פסולו 
בקדש איו מטמא בגדים אבית הבליעה 
מיירי בשיוי מקום מליקה דהייו 
תחילת עבודה אף האי דקתי מי כל 
שהיה פסולו בקדש אם עלו לא ירדו 

אם עלו בשוי מקום מליקה מיירי וקתי 
לא ירדו וכי היכי דבשוי מקום מליקה 
לחוד דהיא התחלת עבודה קתי אם עלו 
לא ירדו הוא הדין במתיתין בשוי מקום 
שחיטה לחוד דהייו התחלת עבודה אם 
עלו לא ירדו והייו תיובתא דרבה 

   תיובתא:
. בשוי והא דפליגי (עלה) רבה ורב יוסף

מקום שחיטה לית ליה לרבי אלעזר 
ר רבי אלעזר עולת במת יחיד דאמ

שהכיסה לפים דהכי תין תמן במס' 
זבחים בפ' בתרא (דף קיב:) מה בין במת 
יחיד לבמת צבור דהייו מזבח במת יחיד 
איה טעוה צפון ולא תופה ולא הגשה 
ולא ריח יחוח ואיו פסל ביוצא כו' אם 
הקדיש בהמה להקריבה עולה בבמת 

מלך והכיסה יחיד בשעת היתר הבמות ו
  לפים לעזרה להקריבה במזבח:

. של עזרה לכל דבר דהוי קלטוה מחיצות
כמי שהוקדשה מתחלה להקריבה למזבח 
דטעוה צפון וכל דברים הטעוים בקדשי 
מזבח ופסלת ביוצא ובדרום ובשאר 

   פסולין ההוגין בקדשי מזבח:
. ששחטה לההיא עולת במת שפסלה

דרום יחיד לאחר שהכיסה לעזרה ב
והעלה אותה הכהן לגבי המזבח בשוגג או 
במזיד מהו שתרד מאי לאו מדקמיבעיא 
ליה בהא דתחלתה לאו למזבח מכלל 
דאידך בעולת פים סבירא ליה אי כרבה 
אי כרב יוסף: לא לעולם לא פשיטא ליה 
אי כרבה אי כרב יוסף אלא חדא מגו חדא 
עולת במת יחיד מגו עולת פים מבעיא 

בעיא ליה עד כאן לא קאמר ליה והכי קמי
רבה בעולת פים ששיה בשחיטתה או 
שיצאתה אם עלתה תרד אלא משום 
דמחיצה כתקוה פסלה כלומר היכא 
דמעיקרא כי אקדשה לשם קדושת פים 
אקדשה להקריבה בעצמה דהייו מחיצה 
כתיקה התם כי שיה בה משום הכי 
פסלה אבל עולת במת יחיד הואיל 

כתיקה  והוקדשה תחילה שלא
להקריבה בחוץ כי הכיסה לאחר מכן 
בפים ושחטה בדרום או יצאת לא פסלה 
ואם עלתה לא תרד דהא דאמרין 
דפסלת בדרום או ביוצא הייו כשכסה 

  תחילה למחיצת עזרה דהייו כתיקה:
  משך מעמוד הקודםכאן העד 

. בעולת או דילמא אפילו לרב יוסף דאמר
פים אי שיה בה אם עלתה לא תרד הייו 

כיון שהקדישה להקריבה טעמא ד
במחיצת העזרה דהייו כתיקוה קלט לה 
מזבח דאם עלתה לא תרד: אבל עולת 
במת יחיד שהוקדשה תחלה שלא 
כתיקה ואח''כ הכיסה בפים דהייו 
מחיצה שלא כתיקה ויצאת או שחטה 
בדרום אם עלתה תרד דלא קלט מזבח 
ולא אתאי תחילה למחיצת עזרה 

   כתיקה:
מבעיא ליה אליבא דתרוייהו . ומדקתיקו

ש''מ דבשיוי מקום שחיטה דעולת פים 
מי לא פשיטא ליה אי כרבה אי כרב 

  יוסף:
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 רש"י
. שחישב (בזריקה) לפגל הזבח ופגל מי בזריקה א''ר גידל אמר רב זריקת פיגול

והשתא הוקבעה לפיגול שיש בו כרת איו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים 
ול איה חשובה כל כך שתוציא בשר קדשי קדשים מידי מעילה כלומר דזריקת פיג

כזריקה כשרה דקיימא לן דמאחר שזרק הדם כראוי יש בבשר היתר לכהים ואין 
מועלין בו אבל הכא כיון דפיגל בזריקה לא יצא הבשר מידי מעילה דהא לא חזי 

   לכהים:
ים כזריקה . האימורין של קדשים קלואותה זריקה איה מביאה לידי מעילה

כשרה כדתן בסיפא דמתיתין בקדשים קלים לאחר זריקת דמן מועלין באימורין 
   ואין מועלין בבשר דלא חשיבא זריקה כלל לעין מעילה:

   . דרב גידל:וקאמר להא שמעתא
. דכתיב על זבח התודה חלות (ויקרא ז) ובעין ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם

   על בסמוך:
. דבעין בשעת זביחה שיהא כל חוץ מאחת מהן לא קדש הלחםואפילו קרמו כולן 

   הלחם ראוי:
. דחישב עליה בשעת שחיטה לאוכלה חוץ לזמה או חוץ שחטה חוץ לזמה

למקומה [וקס''ד] אע''פ שזרק [במחשבת פיגול] קדש הלחם להכי דמועלין בו 
ה אלמא דפיגול מייתי לידי מעילה בקדשים קלים וקשיא לרב גידל דאמר אי

   מביאה לידי מעילה בקדשים קלים:
   . אמר ליה הא דרב פפא לא קשיא לרב גידל:כי אתא אביי לקמיה דר' אבא

. טעמא דקדש הלחם כשפגל בשחיטה משום דשתק בזריקה דלא פגל א''ל בזריקה
בזריקה הילכך לא הוי פיגול גמור בשחיטה לחודה להכי קדש הלחם ומועלין בו 

יו מביא לידי מעילה הייו דפיגל בזריקה ממש דהוי אבל הא דאמר רב גידל דא
   פיגול גמור:

. במס' זבחים בפרק בית שמאי (דף מג.) אמר ליה רב אשי לרבא והא אמר עולא
קומץ פיגול שחישב עליו לפגל בשעת קמיצה והעלהו לגבי המזבח כיון שמשלה בו 

הוא הדין מי האור פקע פגולו ממו שאם פקע מיד וירד מעל גבי המזבח יעלה ו
לאיברי פיגול שהעלן לגבי המזבח כיון שמשלה בהן האור פקע פיגולן מהן והאי 
דקט קומץ פיגול משום דאי תא באיברי פיגול לחוד לא הוה אתי קומץ מייה 
דס''ד אמיא ה''מ אבר דמיחבר להכי כיון שמשלה בו האור במקצת והוי כמו 

דמיפרת אימא לא קמ''ל ולהכי קט  שמשלה בכולו ופקע פיגולו ממו אבל קומץ
קומץ דאע''ג דמיפרת פקע פיגולו ממו וכל שכן גבי אבר פיגול דכיון דמיחבר כי 
משלה האור במקצתו הוי כשרף כולו ופקע פיגולו מכל מקום קתי קומץ פיגול 
דפגל בקמיצה ופיגול דקמיצה הוי כמו פיגול דשחיטה דהיכי דקבע פיגול בקמיצה 

 מי מיקבע פיגול בשחיטה לחודה אלמא דבשחיטה לחודה הוי פיגול לחודה הכי
גמור וקתי קדש הלחם שמביאו לידי מעילה אלמא דפיגול מייתי קדשים לידי 

   מעילה וקשיא לרב גידל:
. מהכא לא תיקשי ליה דמאי דקאמר קומץ פיגול לא אמר דבקמיצה לחודה א''ל

לידי פיגול שהתחיל לפגל  הוי פיגול אלא מאי קומץ פיגול איסורא דמתייא
בקמיצה דהייו תחילת פיגול אבל לא הוי פיגול גמור עד דפגל מי בהקטרה וה''ה 
לשחיטה הויא תחילת איסור פיגול ולא הוי פיגול גמור שלא פגל אלא בשחיטה 
  לחודה והאי דא''ר גידל איו מביא לידי מעילה הייו למי שפיגל בזריקה קאמר:

ץ פיגול קתי אם אחרים מביא לידי פיגול כלומר השיריים . עלה דההיא דקומוהא
במחשבה דקמיצה לחודה הוא עצמו הקומץ לא כ''ש ואמרין התם במסכת זבחים 
מאי קאמר ה''ק אם (איו) חשוב בהאי פגול דפגל בקומץ לחוד כפגול גמור דכיון 
 דהעלהו למזבח דפקע פגולו ממו כשאר פיגולים היאך מביא אחרים השיריים
לידי מעילה אלא ודאי פקע פגולו ממו ומביא השיריים לידי מעילה אלמא 
דמחשבה דקומץ לחוד הוי פיגול גמור וה''ה במחשבה דשחיטה לחודה וקתי 
דקדש הלחם דמביא לידי מעילה וקשיא לרב גידל: אמר רב גידל הא מי דקתי 

דבקמיצה לחוד אם אחרים מביא לידי פיגול ה''ק איסורא דמייתא כו'. דלא אמר 
   הוי פגול אלא ה'' דפגל בקמיצה ופגל מי בהקטרה כדאמרין לעיל:

   . בפרק כל הזבחים (דף כט:):האמר אילפא
. דקאמר רבי יהודה במתי' אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת מחלוקת וכו'

המקום פיגול וחייבין עליו כרת ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן 
חייבין עליו כרת דעיקר פיגול דחייבין עליו כרת הוי במחשבת  (פיגול) [פסול] ואין

אכילה חוץ לזמו וחכ''א זה וזה [פסול] ואין חייבין עליו כרת ואמר אילפא 
מחלוקת וכו' דר' יהודה סבר אם מחשבת הזמן וכו' ורבן סברי להכי אין בו כרת 

לו בשתי דעירוב מחשבות הוי חוץ לזמו וחוץ למקומו בזבח אחד ולהכי אפי
עבודות פסול ואין בו כרת הואיל ולא הויא כולה במחשבת חוץ לזמו ולהכי קרי 
לשי סימין ב' עבודות משום דקסבר ישה לשחיטה מתחלה ועד סוף וכי שחט 

   סימן אחד עבד פלגא דשחיטה:
   . כגון בסימן אחד שחישב בחציו חוץ לזמו וחציו חוץ למקומו:אבל בעבודה אחת

. ואין . בו כרת אבל פסול הוי ומ''מ אשכחן לר' רוב מחשבות הוידברי הכל עי
יהודה דאם מחשבת הזמן קדמה בשחיטה לחודה הוי פיגול וא''כ לרבן אם לא 
חישב בה אלא חוץ לזמו לחודה בשחיטה הוי פיגול וחייבין עליו כרת אלמא 
 דבמחשבת שחיטה לחודה פיגול הוי וקתי קדש הלחם דפיגול מייתי קדשים
קלים לידי מעילה וקשיא לרב גידל: אמר לך רב גידל ה'' לא אמר דבמחשבת 
שחיטה לחודה פיגול אלא לכי זריק תיגלי מילתא אי בעבודה אחת עירב 
המחשבות אי בשתי עבודות דאי חשיב בשתי עבודות לכי זרק הדם במחשבת 

ה אחת דברי פיגול הוי פיגול לרבי יהודה כדאית ליה ולרבן כדאית להו ואי בעבוד
הכל לא הוי פיגול אבל מ''מ לעולם לא מיקבע בפיגול עד דזריק והתם ה''ט דקדש 
הלחם דשתק בזריקה דלא פיגל אלא בשחיטה לחודה אבל אם פיגל בזריקה מי 

   לא מייתי קדשים קלים לידי מעילה כדרב גידל:
ודה מי . תיקשי ליה מי דקאמר דעד דזריק לא הוי פיגול דלטעמיה גבי תאי הכי

לא הוי פיגול עד דזריק אם כן קשיא ליה הא מאי קדש הלחם דקאמר לאו 
לחיוביה במעילה אע''ג דהשתא הוי פיגול גמור דפגל בזריקה אלמא זריקת פיגול 

   מביאה לידי מעילה בקדשים קלים:
. קדש דבעי שריפה דלא הוו כחולין אבל לא למעילה לא מאי קדש הלחם ליפסל

   וכדרב גידל:
   . לרב גידל:א מסייעא ליהלימ

. לשם פיגול והייו כרב גידל הפיגול לעולם מועלין בו לאו אע''ג דאיזריק דם
   דאמר איו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים:

   . כי קתי לעולם מועלין בו דלא זריק קא מיירי ולא מסייע ליה:לא
מיירי ואפילו  . לשם פגול פשיטא דמועלין בו: אלא לעולם בדזרק קאאי דלא זרק

הכי לא מסייע ליה דכי תיא דלעולם מועלין בו אפילו לאחר זריקה בעולה הואיל 
ולגבוה היא דאין בה היתר לכהים ולא מיירי בחטאת ואשם: לעולם בחטאת 

  ואשם מיירי דאי בעולה פשיטא מאי למימרא:

            בבבב, , , , גגגג .3
לָאַמר  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

יּגּול  יםֵאינֹו מֹוִצ    -ְזִריַקת ּפִ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ    ,יא ִמיֵדי ְמִעיָלה ּבְ
ים ים ַקּלִ ָקָדׁשִ    .ְוֵאינֹו ֵמִביא ִליֵדי ְמִעיָלה ּבְ

  
ֵייָיֵתיב  א ַאּבָ ַמְעּתָ    .ְוָקָאַמר ַלּה ְלָהא ׁשְ

  
אֵאיִתיֵביּה  ּפָ ֵייְל  ַרב ּפַ    :ַאּבָ

ֹוֵחט ֶאת ַהּתֹוָדה ִלְפִנים"    ,ַהׁשּ
ֶחםלֹא  -ְוַלְחָמּה חּוץ ַלחֹוָמה  ׁש ֶאת ַהּלֶ    .ִקּדֵ

ָחָטּה  ּנּור ,ׁשְ תַּ ֶניָה ּבַ ּלֹא ָקְרמּו ּפָ    ,ַעד ׁשֶ
ן חּוץ ֵמַאַחת ֵמֶהן     –ַוֲאִפיּלּו ָקְרמּו ּכּוּלָ

ֶחם    .לֹא ָקַדׁש ַהּלֶ
ָחָטּה  ּה   ׁשְ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ

ֶחם -ְוחּוץ ִלְמקֹוָמּה     ."ָקַדש ַהּלֶ
יּגּול ַמְייֵתי ַלּה ִליֵדי :ַאְלָמא    !ְמִעיָלה ּפִ

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

יּה ּדְ  י ֲאָתא ְלַקּמֵ אכִּ י ַאּבָ    ,ַרּבִ
ְזִריָקה :ֲאַמר ֵליּה     .ּבִ

  
יֲאַמר ֵליּה     :ָרָבאלְ  ַרב ַאׁשִ
אְוָהא ָאַמר     :עּוּלָ

ַח  י ִמְזּבֵ ֶהֱעלֹו ְלַגּבֵ יּגּול ׁשֶ ּנוּ  -קֹוֶמץ ּפִ יּגּולֹו ִמּמֶ ַקע ּפִ    ,ּפָ
  !ִחיָטהַהְיינּו ׁשְ  -ּוְקִמיָצה 

   
   :ֲאַמר ֵליּה 

יּגּול ַמְייֵתי ִליֵדי ּפִ    .ִאיּסּוָרא ּדְ
  

ֵני   ד,א    :ְוָהא ָקּתָ
יּגּול" ן "ִאם ֲאֵחִרים ֵמִביא ִליֵדי ּפִ כֵּ ל ׁשֶ   ?!הּוא ַעְצמֹו לֹא כָּ

   
י יּגּול ,ָהא ַנּמִ ַמְייֵתי ִליֵדי ּפִ    .ִאיּסּוָרא ּדְ

  
ילְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ

י ֲעבֹודֹות :ִאיְלָפאָאַמר ְוָה  ּתֵ ׁשְ    ,ַמְחלֹוֶקת ּבִ
ָאַמר גֹון ּדְ    ,ִסיָמן ִראׁשֹון חּוץ ִלְזַמּנוֹ     ֲהֵריִני ׁשֹוֵחט" :כְּ

ִני חּוץ ִלְמקֹומוֹ     .ְוִסיָמן ׁשֵ
ֲעבֹוָדה ַאַחת  בֹות ֲהַואי -ֲאָבל ּבַ י ָעְלָמא ֵעירּוֵבי ַמֲחׁשָ כּוּלֵ    !ּדְ

  
י    ,ָהִכי ַנּמִ

י ֲעבֹודֹותְלִכי ָזֵר  ּתֵ ׁשְ ֲעבֹוָדה ַאַחת ִאי ּבִ ָתא ִאי ּבַ יְגֵלי ִמיּלְ    .יק ּתִ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָזֵריק י ַעד ּדְ י ּתֹוָדה ַנּמִ ּבֵ   !ּגַ

   
   ?"ָקַדׁש "ַמאי 

ֵסל ֵריָפה ,ִליּפָ ָבֵעי ׂשְ   .ּדְ
   

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
יּגּול "    ".ְלעֹוָלם מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ַהּפִ

םָלאו ַאף ַעל גַּ  ִאיְזִריק ּדָ יע ֵליּה  ,ב ּדְ    ?ּוְמַסּיַ
  

ָלא זָ  !ָלא ם ַרקּדְ    .ַהּדָ
  

ָלא זָ  ם  ַרקִאי ּדְ    ?ַמאי ְלֵמיְמָרא -ַהּדָ



8                                       ָמָרא ְסדּוָרהּגְ         

  
ָזֵריק א ְלעֹוָלם ּדְ    ,ֶאּלָ

ְנָיא ַהִהיא עֹוָלה :ְוִכי ּתַ    .ּבְ
  

עֹוָלה  ּה  -ִאי ּבְ ָגבֹוהַּ ִהיא ּכּוּלַ יָטא ּדְ ׁשִ    !ּפְ
  

ָקּתָ    ד,ב ָחַזר ּוְזָרקֹו " :ֵני ֵסיָפאְועֹוד ּדְ י ׁשֶ ָמּה ַאף ַעל ּפִ    ,"מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ָלן ּדָ
ָלָמא ׁשְ את  :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ ַחּטָ יר –ּבְ ּפִ    .ׁשַ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  עֹוָלה  :ֶאּלָ    ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר -ּבְ
  

יע ֵליּה  אי ְמַסּיַ    ,ֵסיָפא ַוּדַ
א     ?ַמאי –ֵריׁשָ

  
יע    ,ֵליּה ֵסיָפא הֹוִאיל ּוְמַסּיַ

א י ֵריׁשָ יע ֵליּה ַנּמִ    .ְמַסּיַ
  

יע ֵליּה 4444ֵסיָפא  אי ְמַסּיַ    ?!ַוּדַ
  

ָנא?    ַמאי ׁשְ
  

ָיַדִים : ֲהָלָנה ָקָעֵביד ּבְ י ְזִריָקה ְלַאּפּוֵקי ִמיֵדי ְמִעיָלה -ּדְ    .ָלא ְמַהּנֵ
ָבה ָיַדִים : ּדְ ַמֲחׁשָ י ֵליּה ְזִריָקה לְ  -ָלא ָקא ָעֵביד ּבְ    .ַאּפּוֵקי ִמיֵדי ְמִעיָלהְמַהּנֵ

  
יע ֵליּה     :ֵליָמא ָהא ְמַסּיַ

ים מֹוֲעִלין ּבוֹ " י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ יּגּול ּבְ   ,"ַהּפִ
ְזַרק ב ּדִ יע ֵליּה  ,ָלאו ַאף ַעל ּגַ    .ּוְמַסּיַ

  
ָלא ְזַרק ,ָלא    .ּדְ

  
   ?ַמאי –ֲאָבל ְזַרק 

ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  י ּדְ    ?!ָהִכי ַנּמִ
ֵני אי ָקּתָ ים ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ " :ֵסיָפא ַאּמַ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ    ?"ּבְ

א ְוִליְתֵני ֵריׁשָ    ,מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ִלְפֵני ְזִריָקה     :ִליְפלֹוג ּבְ
  !ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ְלַאַחר ְזִריָקה 

  
יע ֵליּה  -ַההּוא  אי ְמַסּיַ   ַוּדַ

יע ֵליּה ֵסיָפא יע ֵליּה  ,ֵליָמא הֹוִאיל ּוְמַסּיַ אְמַסּיַ י ֵריׁשָ    ?ַנּמִ
  

ים  ים ַקּלִ ִסיָקא ֵליּה  -ָקָדׁשִ    ,ּפְ
ִסיָקא ֵליּה  -ָהָכא    .ָלא ּפְ

  
   

                                                        
 (ָלאו) ירסת וילא:ג 4

 רש"י
. מסיפא מי דיקא דקתי לן דמה ועוד

ר וזרקו והוא הדין לפיגול אע''פ שחז
   מועלין בו דאין מוציא מידי מעילה:

. להכי אי אמרת בשלמא בחטאת
דייקין דה''ה לפיגול שאם פיגל בו 

   אע''פ שחזר וזרקו מועלין בו:
. אלא אי אמרת בעולה צריכא למימר

דמועלין בה הא כולה לגבוה הוא אלא 
   ש''מ בחטאת מיירי וה''ה לרישא:

 .סיפא ודאי מסייע ליה לן דמה כו'
דמיירי לאחר זריקה בהדיא ודייקין 
ה''ה דפיגול דזריקה איו מוציא מידי 

   מעילה:
ימא הואיל ומסייע ליה סיפא מסייע 

. דימא מי בחטאת מיירי ליה רישא
וקאמר לעולם מועלין בו דמשמע אע''ג 
דזרק: וקא פריך ומסיפא מי מי 
פשיטא ליה דמסייע ליה דילמא לעולם 

ליה דאמרין דלא אימא לך דלא מסייע 
דמי לן דמה למחשבת פיגול: ומהדר 
ליה אמאי לא דמי ומאי שא כלומר מה 

   הפרש יש בין פסול לן לפסול פיגול:
וא''ל ודאי לא דמו דאימא לך הלה 

. שהיה לו דקעביד איסורא בידים
לזורקו והליו דהייו דקעביד ליה פסול 
בידים דלגבי מחשבה דפיגול חשיב 

דים הילכך קסין ליה לליה מעשה בי
דלא תיהי ליה זריקה לאפוקיה מידי 

   מעילה אלא מועלין מי לאחר זריקה:
אבל מחשבת פיגול לא עביד מעשה 

. אלא פסול מחשבה אימא לך בידים
דלא קסין ליה ומהי ליה זריקה 
לאפוקיה מידי מעילה ודלא כרב גידל 
ורישא בעולה קמיירי כדאוקימא 

   ברישא:
. דזריקת פיגול ן מועלין בוה'' דאי

(איה) מוציאה מידי מעילה והייו כרב 
   גידל:

אמאי קתי סיפא דההיא הפיגול 
. כלומר בקדשים קלים אין מועלין בו

אפילו לאחר זריקה דלאו קדשי ה' 
יהו: ליפלוג ברישא בדידיה וליתי 
לפי זריקה מועלין בו לאחר זריקה אין 

כי ברישא מועלין בו. אלא מדלא פליג ה
אלא בסיפא לימא בדאע''ג דזריק מיירי 
רישא דמועלין בו וסיפא מסייעא לרב 

   גידל:
. סיפא דקתי בקדשים ההוא ודאי

   קלים אין מועלין:
. דאיהו מי הכי מסייעא לרב גידל

קאמר ואיו מביא לידי מעילה בקדשים 
   קלים:

. לימא הואיל ומסייעא ליה סיפא
ימא מי כדאמרן דודאי מסייעא ליה 

   רישא דבאע''ג דזרק מיירי:
. דרישא א''ל רישא ודאי לא תסייע ליה

מיירי בדלא זרק כדאמרן והא דדייקת 
אבל זרק מאי ה'' דאין מועלין אמאי 
 ''י סיפא כו' ליפלוג ברישא אין הקת
דמצי לפלוגי ברישא אלא משום הכי 
תא סיפא בקדשים קלים אין מועלין בו 

למלתא דבין לפי הואיל ופסיקא ליה 
זריקה ובין לאחר זריקה אין מועלין בו 
באימורין הואיל וזריקת פיגול היא 
מש''ה חביבא ליה טפי מההיא הפלגה 
דרישא דלא פסיקא ליה מילתא הואיל 
דלפי זריקה מועלין בו ולאחר זריקה 
אין מועלין בו כדדייק ברישא הילכך לא 
תי לה ולעולם לא מסייע ליה לרב 

  גידל:
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ָלל ָאַמר " י ְיהֹוֻשַע ּכְ    :ַרּבִ

ר ַלּכֲֹהִנים  ַעת ֶהיתֵּ ָהָיה ָלּה ׁשְ ל ׁשֶ ּה  -ּכָ    .ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
ר ַלּכֲֹהִנים"ֵאיזֹו ִהיא  ַעת ֶהיתֵּ ָהָיה ָלּה ׁשְ    "?ׁשֶ

ָנה ּלָ    ,ׁשֶ
ְטְמָאה ּנִ    ,ְוׁשֶ

ְצָאה ּיָ    .ְוׁשֶ
ר ַלּכֲֹהִנים ַעת ֶהיתֵּ ּלֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ׁשֶ

ֲחָטה ׁשְ ּנִ ה  ׁשֶ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ
   .חּוץ ִלְמקֹוָמּה 

ָמה סּוִלין ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ לּו ּפְ יּבְ ּקִ   ."ְוׁשֶ
  

ָראֲאַמר ֵליּה  ר ַקּפָ    :5555הָד ַבר ּפַ ְל  ּבַ
ְדָרׁש  ,ן ֲאחֹוִתיּבֶ  ֵבית ַהּמִ ה ׁשֹוֲאֵלִני ְלָמָחר ּבְ    :ְרֵאה ָמה ַאּתָ

ִנינוּ  ִחיָטה ׁשָ ר ׁשְ    ?ֶהיּתֵ
ִנינוּ  :אוֹ             ה,א ר ְזִריָקה ׁשָ    ?ֶהיּתֵ

ִנינוּ  :אוֹ  ר ֲאִכיָלה ׁשָ    ?ֶהיּתֵ
        

ה    :ָאַמר ִחְזִקּיָ
ִנינוּ  ִחיָטה ׁשָ ר ׁשְ    .ֶהיּתֵ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ִנינוּ ֶהיּתֵ     .ר ֲאִכיָלה ׁשָ
  

י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ
ְייָקא ַמְתִניִתין    ,ָלא ּדָ

ה ִחְזִקּיָ ָלא כְּ    ,ּדְ
י יֹוָחָנן ַרּבִ    .ּוְדָלא כְּ

ַנן ָצאת" :ּתְ ּיָ ְטֵמאת ְוׁשֶ ּנִ ָנה ְוׁשֶ ּלָ    ,"ׁשֶ
ם ָלן ּדָ ֵני ,ָלאו ּדְ    ,"ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ " :ְוָקּתָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ר :ּוׁשְ ִנינוּ  ֶהיּתֵ    !ְזִריָקה ׁשָ

  
ִריק ,ָלא ם ִאיְזּדְ ר ֲאָבל ּדָ ׂשָ ָלן ּבָ    ,ּדְ

ֵני ּום ָהִכי ָקּתָ    ,"ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ " :ִמׁשּ
  

ַנן    :ּתְ
ר ַלּכֲֹהִנים" ַעת ַהּכֹוׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ׁשֶ

ֲחָטה ׁשְ ּנִ ה :ׁשֶ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ
   ,ְוחּוץ ִלְמקֹוָמּה 

ָמּה ְוׁשֶ  סּוִלין ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ לּו ּפְ ּבְ    ."ּקִ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

סּוִלין  לּוהּו ּפְ סּוִלין ְוִקּבְ ְזָרקּוהּו ּפְ   ִאיֵליָמא ּדִ
י ְרּתֵ א ּתַ ִאיכָּ ה ִלי ַעד ּדְ    ?ָלּמָ

א ָלאו סּוִלין 6666ֶאּלָ לּוהּו ּפְ ִקּבְ    ,ּדְ
סּוִלין אוֹ  ֵני ,ְזָרקּוהּו ּפְ    ."מֹוֲעִלין ּבוֹ " :ְוָקּתָ

ּה  ַמע ִמיּנַ ִנינוּ  :ׁשְ ר ֲאִכיָלה ׁשָ    .ֶהיּתֵ
  

   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ַלּה 
ךְ  ְעּתָ א ְלַפּלּוֵגי ָהִכי :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    ,ִאיכָּ

ְתַנן ָהָתם יּבּוס" :ָהא ּדִ ָמּה ָטעּון ּכִ סּוָלה ֵאין ּדָ את ּפְ    ,ַחטָּ
ר ְוִנְפְסָלה ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ין ׁשֶ    ,ּבֵ

ר ְוִנְפְסָלה ַעת ַהּכֹוׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ    .ּוֵבין ׁשֶ
ָהְיָתה ָלּה  ר ְוִנְפְסָלה"ֵאי זֹו ִהיא ׁשֶ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    "?ׁשְ
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  רבו כאן הגירסאות 6

 רש"י
. שאל לו ראה מה אתה שואלי

הא דקתי במתי' שעת היתר 
שחיטה שיו דכיון ששחטה 
כתקה בלא פסול הייו שעת 
היתר ואע''ג דשוב פסלה יצאת 

  מידי מעילה:
. דאע''פ או היתר זריקה שיו

ששחט כראוי בעין דתהוי קבלה 
מי בלא פסול וכיון דקיבל 
כראוי הותר לזריקה דאע''ג 

ין לא זרק דמו הוי כאילו דעדי
זרק בהיתר דכל העומד ליזרק 
כזרוק דמי דכיון דתקבל בכוס 
כראוי וראה לזריקה שוב אין בו 

   מעילה:
. דאע''ג או היתר אכילה שיו

דשחט ותקבל כראוי לעולם לא 
יצא מידי מעילה עד שזרק הדם 
דיש בו שעת היתר אכילה 
לכהים ואם אירע בו שום פסול 

ו הכי אין מועלין והשיבו בר אפיל
קפרא דחזקיה ורבי יוחן פליגי 

   בהא מילתא:
. שתקבל מאי לאו דלן הדם

בכוס כראוי ואח''כ לן קודם 
זריקה וקתי אין מועלין בהן 
משום דכל העומד ליזרק כזרוק 

   דמי וש''מ היתר זריקה שיו:
   . חוץ לזמו:לא דלן בשר

. ולהכי אין אבל דם איזדריק
ן בו דיש בה היתר אכילה מועלי

   לכהים כר' יוחן:
. בפסולין ל''ל עד דאיכא תרתי

קבלה וזריקה בקבלו פסולין 
   לחוד סגי דהא פסל בו:

אלא לאו דקבלוהו פסולין ואף 
על גב דזרקוהו כשרים מועלין 

. הואיל ותקבל בפסול דלא בו
היה בו היתר זריקה דלא הויא 
קבלתו כראוי וטעמא דקבלוהו 

ין וזרקוהו כשרים אבל פסול
קבלוהו כשרים אע''ג דזרקוהו 
פסולין אין מועלין בו דמשעה 
שקבלוהו כשרים הותר לזריקה 
ומש''ה אין מועלין בו וש''מ 

   היתר זריקה שיו:
. לעולם מתקיף לה רב יוסף

אימא לך דאפילו קיבלוהו 
כשרים וזרקוהו פסולין מי 
מועלין בו דהיתר אכילה שיו 

דאיכא לפלוגי הכי דאי ס''ד 
כדאמר דקבלוהו פסולין 
וזרקוהו כשרים אבל קבלוהו 
כשרים אף על גב דזרקוהו 
פסולין אין מועלין בו דדוקא 
קתי אלא הא דתן בזבחים 
חטאת פסולה שיתז דמה על 
הבגד איו טעון כיבוס כדכתיב 
בחטאת כשרה ואשר יזה מדמה 

  על הבגד תכבס וגו' (ויקרא ו):
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ְצָאה  ּיָ ְטֵמאת אֹו ׁשֶ ּנִ ָנה ְוׁשֶ ּלָ   ׁשֶ
ר"ֵאיזֹוִהי  ַעת ַהּכֹוׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ    "?ׁשֶ

ֲחָטה חּוץ ִלְמקֹוָמּה חּוץ ׁשְ ּנִ ָמּה  ׁשֶ סּוִלין ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ לּו ּפְ ּבְ ּקִ ּה ְוׁשֶ    ."ִלְזַמּנָ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
סּוִלין  :ִאיֵליָמא סּוִלין ְוָזְרקּו ּפְ לּוהּו ּפְ ִקּבְ יּבּוס -ּדְ ָמּה ָטעּון כִּ ֵאין ּדָ    ,הּוא ּדְ

לּוהוּ  ִרים  ,ָהא ִקּבְ ׁשֵ יּבּוס -ְוָזְרקּו כְּ ָמּה ָטעּון כִּ    .ּדָ
ָמּה "אן ְקֵרי כָּ  ה ִמּדָ ר ִיּזֶ ה - (ויקרא ו, כ) 7777"ֲאׁשֶ ָבר הּוּזָ כְּ   .ְולֹא ׁשֶ

ְוָקא א ָלאו ּדַ          .ֶאּלָ
י   ה,ב ְוָקא ,ָהָכא ַנּמִ    .ָלאו ּדַ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאּסִ
ן י ,ִאם כֵּ ְרּתֵ ה ִלי ְלִמיְתֵני ּתַ    !ָלּמָ

  
א ְוָקא ,ֶאּלָ ְמִעיָלה ּדַ    ,ְלעֹוָלם ּדִ

ַמע ָלן ָפסּול  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ יַרִיים -ּדְ ה ׁשִ    .עֹוׂשֶ
ב סּול    :ַאף ַעל ּגַ ל ּפָ ִקיּבֵ    ,ּדְ

   ,ְוָזַרק
ר ְוָזַרק  ׁשֵ ל כָּ לּום ִהיא -ְוִקיּבֵ    .ָלאו כְּ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יַרִיים ִניְנהוּ  ׁשִ   .ּדְ

   
יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהא ּבְ    :ַרּבִ

סּול  ה -ּפָ ֲעׂשֶ ּיַ יַרִיים ַמהּו ׁשֶ    ?ׁשִ
  

   :ַוֲאַמר ֵליּה 
יַרִיים ה ׁשִ ֲעׂשֶ ּיַ ָבר ׁשֶ    ,ֵאין ְלָך ּדָ

א    ,חּוץ ִלְזַמּנוֹ  :ֶאּלָ
   .ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ 

ין ְלִפיּגּוָלן    .הֹוִאיל ּוְמַרּצִ
סּול ר ִמּפָ    .ַמאי ָלאו ּבַ

  
סּול !ָלא    .ֲאִפיּלּו ּפָ

  
ֵני "ֵאין ְלךָ "ְוָהא     !ָקּתָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

א חּוץ ִלְזַמּנֹו ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ ֵא " יַרִיים ֶאּלָ ה ׁשִ ִציּבּור ְועֹוׂשֶ ה ּבְ ֵאינֹו ְמַרּצֶ ָבר ׁשֶ    ".ין ְלָך ּדָ
ִציּבּור ִאיֵתיּה ּבְ יַרִיים ,ֲאָבל ָטֵמא ּדְ י ׁשִ ּוֵ    ,ְמׁשַ

סּוִלין ָאר ּפְ ִציּבּור  ,ׁשְ ָלא ִאיְתנּון ּבְ יַרִיים -ּדְ ין ׁשִ ּוִ    .ָלא ְמׁשַ
  

א  ַמעּתָ    :ׁשְ
יּגּול ְלעֹוָלם מֹוֲעִלין ּבוֹ "   ."ַהּפִ

ָלא ְזַרק    ,ָלאו ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנַ ִנינוּ  :ּוׁשְ ר ְזִריָקה ׁשָ   .ֶהיּתֵ

   

ְזַרק !ָלא    ,8888ּדִ
   ?"ְלעֹוָלם"ּוַמאי 

ַמע ָלן ל :ָהא ָקא ַמׁשְ יּדֵ ְדַרב ּגִ    .כִּ
  

ָאַמר  לּדְ יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
יּגּול     ,נֹו מֹוִציא ִמיֵדי ְמִעיָלהֵאי   -ְזִריַקת ּפִ

   .ְוֵאינֹו ֵמִביא ִליֵדי ְמִעיָלה
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  שיטה מקובצת 8

 רש"י
ם או הבשר דה''ל שעת הכושר אי למר כדאית ליה . הדשלן

היתר שחיטה אי למר כדאית ליה היתר אכילה: קבלו 
פסולין וזרקו פסולין הוא דאין דמה טעון כיבוס הא 
קבלוהו כשרים וזרקו פסולים או איפכא דמה טעון כיבוס 

   והא דתי קבלו פסולין דוקא קתי פסולין ולא כשרים:
. כלומר אשר יזה ולא שכבר הוזהקרי כאן אשר יזה מדמה 

מדם העומד להזות דעדיין לא עשית מצותו ההוא הוא 
כשיתז ממו על הבגד קודם זריקה או בשעת זריקה טעון 
כיבוס ולא שכבר הוזה דלאחר הזאה אין המותר טעון 
כיבוס דמאחר שזרק בין זרקו כשר בין זרקו פסול איו 

שקבלו פסולין  טעון כיבוס אלא ודאי הא דקתי בחטאת
וזרקו פסולין לאו דוקא דאפילו קבלו כשרין וזרקו כשרין 
אין דמה טעון כיבוס אחר זריקה אע''ג דהויא חטאת כשרה 
הואיל וכבר הוזה אבל קודם זריקה טעון כיבוס כדין 

  חטאת כשרה דטעון כיבוס (אפילו) בין קבלה וזריקה:
''י שקבלו פסולין לאו דוהקא הכי . לגבי מעילה הא דקת

דימא הא קבלו כשרים וזרקו פסולין אין מועלין בה 
דאפילו קיבלו כשרים וזרקו פסולין מועלין דהיתר אכילה 
שיו דבעין גבי זריקה וליכא ואי קשיא לך מאחר דלאו 
דוקא אמאי תי לה תריץ אגב דתי פסולי דשחט חוץ 
לזמו וחוץ למקומו תא מי שקבלו פסולין וזרקו ולעולם 

או דוקא וליכא למידק מיה כדדייקת ברישא הא קבלוהו ל
   כשרין אע''ג דזרקוהו פסולין אין מועלין בו:

. דקאמר דלאו דוקא ל''ל למיתא בתרי אמר רב אסי אם כן
   דוכתי מתי' דלאו דוקא:

. ודייקין מיה דהיתר זריקה אלא לעולם דמעילה דוקא
ולה לאו שיו כדאמרן הכא פסולים דתי גבי חטאת פס

דוקא אלא כדאמרן דהוא הדין מי כי קבלו וזרקו כשרים 
אלא להכי קתי שקבלו פסולין וזרקו פסולין דהא קמ''ל 
דפסול עושה שיריים שאם תקבל הדם בשי כוסות אע''ג 
דקבל פסול בתחלה וזרק וחזר וקבל כשר וזרק עושה 
הפסול לכל הדם ששתייר אחר זריקתו שיריים דהא דקבל 

זרק לאו כלום הוא אלא דיו כשירי הדם שאם הוזה כשר ו
מדמה על הבגד בין זריקה דכשר לזריקה דפסול איו טעון 
כיבוס א'' שאותו הדם דיו לישפך לאמה כדין שיריים דאי 

   אמרין איו עושה שיריים טעוין יסוד:
. כלומר הא בחטאת פסולה הא קמ''ל וכו' ה''ג הא קמ''ל

ם (דף לב.) וכולן שקבלו את דמו חוץ והא דתן במסכת זבחי
לזמו או חוץ למקומו אם יש עדיין דם הפש בצואר יחזור 
הכשר ויקבל דמשמע איו עושה שיריים הייו כשחישב 
פסול בקבלה חוץ לזמו או חוץ למקומו דמחשבת פסול 
איו עושה שיריים לפסול אבל אם חישב כשר בקבלה חוץ 

ם הפש לא יחזור הכשר לזמו אע''פ שיש עוד בצואר ד
ויקבל דמחשבה דכשר פוסלת שיריים: והיכי אמרת דהא 
קמ''ל דפסול עושה שיריים והא בעא ר''ל מרבי יוחן בפרק 
כל הפסולין (זבחים דף לד:) פסול כו' וא''ל אין לך כו' אלא 
חוץ לזמו וחוץ למקומו שאם זרק מקצת הדם ע''מ לאכול 

רק שלא במחשבת פיגול חוץ לזמו וחוץ למקומו והשאר ז
לאו כלום הוא אלא כל הדם ששתייר עשה שיריים ופסול: 
ומאי שא חוץ לזמו וחוץ למקומו דעושה שיריים ליפסל 
הואיל ומרצה לפיגולן. הואיל וזריקת הדם חשובה היא כל 
כך דמרצה בפיגול דקובעת בפיגול דלעולם לא הוקבע פיגול 

   בכרת עד שעת זריקה:
הוא דעושה שיריים לאפוקי פסול שקיבל ולא  . הימאי לאו

   חישב לפגל דאיו עושה שיריים:
. דמשמע הי בלבד ולא לא אפילו פסול והא אין לך קתי

   פסול:
. כגון פיגול וותר ויוצא ה''ק אין לך שאיו מרצה בצבור

שעושה שיריים לפסול אלא חוץ לזמו או חוץ למקומו 
בצבור עושה שיריים דאע''ג דחוץ למקומו איו מרצה 

   הואיל ומרצה לפיגולו:
. דהייו פסול דמרצה מי בצבור דטומאה דחויה אבל טמא

   היא בצבור משוי השיריים:
. שאר פסולין כגון בעלי מומים לא משוו שיריים פסולין

והא דאמר הא קמ''ל דפסול עושה שיריים הייו טמא והאי 
ו שאר דדייקין לאפוקי פסול דלא משוי שיריים היי

   פסולין:
. שחישב בשחיטה לעולם מועלין בו ובקדשי קדשים הפיגול

מיירי ומש''ה מועלין דאף על גב דתקבל הדם כראוי לא 
אמרין כל העומד ליזרק כזרוק דמי (מחות דף קב:) משום 
דקבלה דפיגול לא חשיבא קבלה ולא הויא כזריקה לאפוקי 

גול להכי לא מידי מעילה וטעמא דהוי קבלת דם פסול דפי
מפקע ממעילה הא קבלת דם דכשר דלאו דפיגול מוציאה 

   ממעילה דאמר כזרוק דמי וש''מ היתר זריקה שיו:
. מיירי וטעמא דפיגול הוא דזריקה דידיה לא הויא לא בזרק

כלום לאפוקי ממעילה הא זריקה כשירה מפקא מידי 
   מעילה אלמא היתר אכילה שיו כרבי יוחן:

ביחותא קא בעי לה וה'' מצי למיבעי מי כי . ומאי לעולם
מוקים לה בדלא זרק אלא דטר ליה עד דסיים למילתיה 
והדר בעי מייה: ומשי לא אתא לאשמועין אלא דהלכתא 
  כרב גידל דאמר זריקה דפיגול איה מוציאה מידי מעילה:
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ַמע    ו,א א ׁשְ   ּתָ

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר  ַרּבִ
ּמֹוֲעִלין ּבוֹ  -ֵיׁש נֹוָתר     ,ׁשֶ

ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ְוֵיׁש נֹוָתר     .ׁשֶ
יַצד    ?ּכֵ

   .מֹוֲעִלין –ִלְפֵני ְזִריָקה   ָלן
  ."ֹוֲעִליןֵאין מ -ְלַאַחר ְזִריָקה 

ֵני ִמיַהת     ."מֹוֲעִלין ּבוֹ "ָקּתָ
ֵעי ָזֵריק ִאי ּבָ הּות ְלִמיְזְרֵקיּה ּדְ ֲהָוה ׁשָ    .ָלאו ּדַ

ּה  ַמע ִמיּנַ ִנינוּ  :ּוׁשְ ר ֲאִכיָלה ׁשָ    .ֶהיּתֵ
  

ה ,ָלא ִקיַעת ַהַחּמָ ֵליּה ָסמּוְך ִלׁשְ ַקּבְ הּות ְלִמְזַרק ,ּדְ ָלא ָהָיה ׁשָ    .ּדְ
  

הוּ     ?ַמאי –ת ֲאָבל ָהָיה ׁשָ
ֵאין מֹוֲעִלין?  י ּדְ   ָהִכי ַנּמִ

ָתֵני  ִקיָעה' :ִליְתֵני ?"ִלְפֵני ְזִריָקה"ַמאי ִאיְרָיא ּדְ ִקיָעה ּוְלַאַחר ׁשְ   '!קֹוֶדם ׁשְ
   

י ֵני ,ָהִכי ַנּמִ ָרֶאה ִלְזִריָקה :ָקּתָ ּיֵ ָרֶאה ִלְזִריָקה ,קֹוֶדם ׁשֶ ּיֵ   .ּוְלַאַחר ׁשֶ
   

ַמע א ׁשְ   :ּתָ
ְמ " י ׁשִ   אֹוֵמר  עֹוןַרּבִ

יּגּול  ּמֹוֲעִלין ּבוֹ  -ֵיׁש ּפִ    ,ׁשֶ
יּגּול  ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ְוֵיׁש ּפִ    .ׁשֶ

יַצד    ?ּכֵ
   ,מֹוֲעִלין -ִלְפֵני ְזִריָקה 

   ."ֵאין מֹוֲעִלין -ְלַאַחר ְזִריָקה 
ֵני ִמיַהת    ."ִלְפֵני ְזִריָקה מֹוֲעִלין ּבוֹ " :ָקּתָ

הּות ְלִמיְזְר  ֲהָוה ׁשָ ֵעי ָזֵריקָלאו ּדַ ִאי ּבָ    .ֵקיּה ּדְ
ֵני    ,"מֹוֲעִלין ּבוֹ " :ְוָקּתָ

ּה  ַמע ִמיּנַ ִנינוּ  :ּוׁשְ ר ֲאִכיָלה ׁשָ   .ֶהיּתֵ
   

הּות ְלִמיְזְרֵקיּה  ,ָלא ָלא ֲהָוה ׁשָ    .ּדְ
  

הּות ְלִמיְזְרֵקיּה ֲאָב     ?ַמאי -ל ֲהָוה ׁשָ
ָנַפק ִמיֵדי ְמִעיָלה י ּדְ    ?ָהִכי ַנּמִ

ָת  ִקיָעה' :ִליְתֵני ?"ְלַאַחר ְזִריָקה" :ֵניַמאי ִאיְרָיא ּדְ ה'וּ  'קֹוֶדם ׁשְ ִקיַעת ַהַחּמָ    '!ְלַאַחר ׁשְ
  

י ָקָאַמר ָרֶאה ִלְזִריָקה   ,ָהִכי ַנּמִ ּיֵ    ,קֹוֶדם ׁשֶ
ָרֶאה ִלְזִריָקה ּיֵ    .ְלַאַחר ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ים " י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ יּגּול ּבְ    ."מֹוֲעִלין -ַהּפִ
זְ     ,ַרקַמאי ָלאו ּדִ
ּה  ַמע ִמיּנַ ִנינוּ  :ּוׁשְ ר ֲאִכיָלה ׁשָ    .ֶהיּתֵ

  
ָלא ְזַרק ,ָלא    .ּדְ

  
   ?ַמאי –ֲאָבל ְזַרק 

ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  י ּדְ    ?ָהִכי ַנּמִ
ָתֵני ים " :ַמאי ִאיְרָיא ּדְ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ    ?"ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ּבְ

אן   :ִליְתֵני    'ִלְפֵני ְזִריָקה' - כָּ
אן     '!ַאַחר ְזִריָקהלְ ' –כָּ

  
מּוִעיַנן ל ְלַאְיתּוֵיי ִליֵדי ְמִעיָלה   :ָהא ָאְתָיא ְלַאׁשְ ִתיְקָנּה ַמְייֵתי ִליֵדי ְמִעיָלה -כָּ    .ְזִריָקה כְּ

ל ְלַאּפּוֵקי ִמיֵדי ְמִעיָלה  ִתיְקָנּה  -כָּ ּלֹא כְּ י ַמְפַקע ִמיֵדי ְמִעיָלה ֲאִפיּלּו ׁשֶ   .ַנּמִ

 רש"י
. הדם כגון שתקבל היום ולא זרק כיצד לן

לפי זריקה עד למחר אם אכל הבשר 
מועלין בו אכלו לאחר זריקה אין מועלין בו 
דסבירא ליה לר' שמעון זריקת לן מוציאה 
מידי מעילה כזריקת כשר קתי מיהת לפי 
זריקה מועלין בו מאי לאו דהוה שהות 
ביום למיזרקיה דאי בעי זריק ואף על גב 
דתקבל בכוס לא פיק מידי מעילה עד 

ה מועלין בו לאחר זריקה ולהכי לפי זריק
הואיל ועדיין לא זרק הדם לא היה בו שעת 

   היתר ושמע מיה היתר אכילה שיו:
. ומשום לא דקבליה סמוך לשקיעת החמה

הכי לן דלא הוה שהות למיזרקיה והוא 
אכל הבשר בלילה לפי זריקה להכי מועלין 
שהרי הדם עדיין לא היה ראוי ליזרק ולא 

   זרוק דמי:מצין למימר כל העומד ליזרק כ
. דראה לזריקה אמרין אבל אי הוה שהות

כזרוק דמי ואין בו מעילה דהיתר זריקה 
   שיו:

. אדתי לן לפי זריקה ליתי הכי אי הכי
שקבלו קודם שקיעת החמה דהוה שהות 
למזרקיה ולן אין מועלין בו דהואיל והיה 
עומד ליזרק כזרוק דמי דהיתר זריקה 

חמה דשחט שיו קבלו לאחר שקיעת ה
בלילה ולן ואכל הבשר מועלין בו דהא איו 
ראוי ליזרק זריקה כשרה ולאו כזרוק דמי 

   הילכך מועלין בו:
. דהא הכי מי קתי קודם שיראה לזריקה

דתי לפי זריקה הייו קודם שראה 
לזריקה שקיבל אחר שקיעת החמה שעדיין 
לא ראה לזריקה אם אכל הבשר מועלין בו 

קה אחר שראה לזריקה אבל אחר זרי
שקיבלו קודם שקיעת החמה דהוה שהות 
ביום למיזרקיה אין מועלין בו הואיל והיה 
עומד ליזרק כזרוק דמי ולעולם היתר 

   זריקה שיו:
. וכולה מיתרצא ת''ש רבי שמעון אומר כו'
   כסוגיא דלעיל דיש ותר:

. דסבירא ליה לאחר זריקה אין מועלין בו
ה מידי מעילה בקדשי דזריקת פיגול מוציא

קדשים כזריקת כשר ופליגא אדרב גידל 
והכא ליכא למידק לטעמיה דר''ש כדדייק 
לעיל בהפיגול לעולם מועלין בו טעמא 
דפיגול הא לא הוי פיגול אין מועלין בו דהא 
סבירא ליה לר''ש דזריקת פיגול מוציאה 

   מידי מעילה כזריקת כשר:
 . וטעמא משום הכי הואמאי לאו דזרק

דפיגול איו מוציא מידי מעילה אף על פי 
שזרק הא בכשר כיון שזרק אין מועלין בו 

   ש''מ היתר אכילה שיו דבעין שזרק:
. אלא שתקבל בכלי ובפיגול לא דלא זרק

הוא דלא אמרין כזרוק דמי הא בכשר 
   אמרין כזרוק דמי דהיתר זריקה שיו:

''דבעיא למימר דאין אבל זרק מאי ה .
לין בפיגול מאי איריא דתי סיפא מוע

בקדשים קלים ליתי בקדשי קדשים כאן 
לפי זריקה מועלין בו לאחר זריקה אין 

   מועלין:
. מצי תי ולא איצטריך ודאי הכי מי

   סיפא:
. אלא הא קמ''ל דכל לאיתויי לידי מעילה

כגון אימורי קדשים קלים זריקה כתיקה 
ימורין שאין בה פיגול אתיא לידי מעילה הא

   ולא זריקת פיגול:
. כגון בשר קדשי כל לאפוקי מידי מעילה

קדשים שלא כתיקה כגון זריקת פיגול 
מפקע מידי מעילה ודלא כרב גידל והייו 
דאמרין במסכת מחות הא איתותב רב 
גידל דהא סתמא ורבי שמעון תרוייהו 
סבירא להו דזריקת פיגול מוציאה מידי 

  מעילה בקדשי קדשים:
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   ןַמְתִניִתי   ו,ב

ִמים ָצא ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ    :ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,מֹוֲעִלין ּבוֹ 
ּום יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול  :ְוֵאין ַחּיָ    ,ּפִ

   ,ְונֹוָתר
   .ְוָטֵמא

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ 

ּום יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול  :ְוַחּיָ    ,ּפִ
   ,ְונֹוָתר
   .ְוָטֵמא

י ֲעִקיָבאָאַמר     :ַרּבִ
אתוֹ  ְפִריׁש ַחטָּ    ,ַוֲהֵרי ַהּמַ

   ,ְוָאְבָדה
יָה  ְחתֶּ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ

ְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה    ,ְוַאַחר ּכָ
יֶהן עֹוְמדֹות תֵּ    .ַוֲהֵרי ׁשְ

ָרּה  ׂשָ ָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ ּדָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּה ּכָ  -לֹא ּכְ ר ֲחֶבְרתָּ ׂשַ    ?ְך הּוא ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ
ִעיָלה  ּה ִמן ַהּמְ ר ֲחֶבְרתָּ ׂשַ ָמּה ֶאת ּבְ ַטר ּדָ ר ַעְצָמּה  -ִאם ּפָ ׂשַ ְפטֹר ֶאת ּבְ ּיִ ין הּוא ׁשֶ    !ּדִ

  
ִמים ְצאּו ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ    :ֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶהןֵאין מֹוֲעִל     ,ין ּבָ

ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול  :ְוֵאין ַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶהן    ,מֹוֲעִלין ּבָ

ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול    :ְוַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

  .ְוָטֵמא
  

ָמָרא    ּגְ

ה ִלי י ָלּמָ ְרּתֵ    ?ְוָהֵני ּתַ
  

   .ְצִריֵכי
ַמ  ִאי ִאיּתְ ים ּדְ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר מֹוֲעִלין ּבוֹ    :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ר ּבְ ָהא ָקא ָאַמר ַרּבִ          ,ּבְ

ְזִריָקה ּום ּדִ ִתיְקָנּה   ִמׁשּ ָקא ִמיֵדי ְמִעיָלה -כְּ    ,ַמּפְ
ִתיְקָנּה  ּלֹא כְּ ָקא ִמיֵדי ְמִעיָלה -ׁשֶ    .ָלא ַמּפְ

י ֲעִקיָבאמֹוֵד  -ֲאָבל ְלַאְיתּוֵיי ִליֵדי ְמִעיָלה  ִתיְקָנּה  :י ְלַרּבִ ּלֹא כְּ ֲאִפיּלּו ׁשֶ    .ַמְייָתא ִליֵדי ְמִעיָלה -ּדַ
ים ים ַקּלִ י ָקָדׁשִ ּבֵ ַמר ּגַ ֶהן    :ֲהָוה ֲאִמיָנא - ְוִאי ִאיּתְ י ֲעִקיָבא מֹוֲעִלין ּבָ ָאַמר ַרּבִ ים הּוא ּדְ ים ַקּלִ י ָקָדׁשִ ּבֵ    ,ּגַ

ִת  ּלֹא כְּ ֲאִפיּלּו ְזִריָקה ׁשֶ    .ַמְייָתא ִליֵדי ְמִעיָלה -יְקָנּה ּדַ
ים י ָקָדׁשִ ְלַאּפּוֵקי הּוא ,ֲאָבל ָקְדׁשֵ ָקא ִמיֵדי ְמִעיָלה ,ּדִ ִתיְקָנּה ָלא ַמּפְ ּלֹא כְּ    ,ׁשֶ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

 ירש"
  מתי' 

בשר קדשי קדשים שיצא לפי 
. ואח''כ כס ושוב זריקת דמים

   זרק הדם:
ר' אליעזר אומר אע''פ שזרק 

. דס''ל לר''א הדם מועלין בו
דזריקה איה מועלת ליוצא 

   להוציאה מידי מעילה:
ואין חייבין עליו משום פיגול 

. הואיל דיצא איה וותר וטמא
 קובעת בפיגול וותר וטמא אלא

   זריקה כשירה:
. אפילו לא חזר ר''ע אומר

והכיסן כיון שזרק אין מועלין 
   בו דזריקה מועלת ליוצא:

. דהא זריקה וחייבין עליו כו'
דיוצא קובעת בפיגול וותר 
כזריקה כשרה ויש ספרים 
שכתוב בהן אבל חייבין והאי 
אבל הוא כמו באמת אמרו כמו 
אבל אשמים אחו (בראשית 

   מב):
. דבעי לאיתויי ראיה עאמר ר''

למאן דאמר זריקה מועלת 
   ליוצא:

. ושחט את והרי שתיהן עומדות
שתיהן וזרק של אחת מהן והויא 
לה אידך חברתה מותר חטאת 

   משעה שזרקה דמה של אחת:
. כלומר לא כשם שדמה פוטרת

אי אתה מודה שכשם שאותה 
שזרק דמה פוטרת בשרה מן 
המעילה כך פוטרת חברתה זו 

זרק דמה מן המעילה שלא 
דכזבח אחד הן שהרי יכול לזרוק 

   דמה של איזו מהן שירצה:
אם פטר את בשר חברתה מן 

. אע''ג דפסולה היא המעילה
דהא הויא מותר חטאת דין הוא 
שיפטור זריקת דמה בשר של 
עצמה מן המעילה אע''פ שיש 
בהן פסול דיוצא הואיל ואשכחן 
דפוטר את בשר חברתה אע''פ 

   פסול מותר:שיש בה 
. שיצאו אימורי קדשים קלים

   וחזרו וזרק דמן:
. דהוו ר''א אומר אין מועלין בהן

כמו לפי זריקה דזריקת יציאה 
איה מביאה אימורי קדשים 
קלים לידי מעילה כמו זריקה 

   כשרה:
. דזריקת ר''ע אומר מועלין בה

יציאה מביאה אימורי קדשים 
   קלים לידי מעילה:

  
  גמ' 

פלוגתא דפליגי רבי  .הי תרתי
אליעזר ור''ע בבשר קדשי 
   קדשים ובאימורי קדשים קלים:

. כיון דתא חדא מילתא למה לי
שמעין אידך דכיון דאית ליה 
לרבי אליעזר דזריקה איה 
מועלת ליוצא לאפוקי בשר 
קדשי קדשים מידי מעילה איה 
מועלת מי להביא קדשים קלים 
שיצאו לידי מעילה וכי היכי 

ליה לר''ע דזריקה מועלת  דאית
ליוצא להוציא בשר קדשי 
קדשים מן המעילה ה'' מועלת 
להביא אימורי קדשים קלים 
לידי מעילה ולמה לי דפליגי 

   בתרתי:
. בלא פסול וזריקה כתיקה

   מפקא ממעילה:
   . כגון ליוצא:שלא כתיקה

אבל לאיתויי אימורי קדשים 
. דהייו לחומרא קלים למעילה
ליה לר''ע קמ''ל אימא מודה 

  דבהא מי פליגי:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    בבבב, , , , וווו .6
ִמים"[  ָצא ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ    :ּבְ

...  
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ 
ּום יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול  :ְוַחּיָ   ]..ְוָטֵמא ,ְונֹוָתר ,ּפִ

  
ַמר    :ִאּתְ
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ָצא ִמְקָצתוֹ  ּיָ י ֲעִקיָבא ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא ׁשֶ י ָאַמר ַרּבִ    ,כִּ
י ֲעִקיָבא -ֲאָבל יֹוֵצא ּכּוּלֹו     .לֹא ָאַמר ַרּבִ

  
יֲאַמר ֵליּה  י יֹוָחָנןלְ  ַרב ַאּסִ    :ַרּבִ

ּגֹוָלה9999 ּבַ דּוִני ֲחֵביַרי ׁשֶ ָבר ִליּמְ         : כְּ
ִבין ַעל ָהָאבּוד  ז,א  ְ    ,ְמַחׁשּ

רּוף ָ    .ְוַעל ַהׂשּ
עֹוָלם רּוף ָלא ִאיִתינּון ּבָ    !ְוָהא ָאבּוד ְוׂשָ

ֵני ִבין" :ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָקּתָ ְ    "!ְמַחׁשּ
  

י ָהִכי?  ּוִמי ָאַמר ַרב   ַאּסִ
יּה  ָעא ִמיּנֵ יָהא ּבְ י יֹוָחָנןֵמ  ַרב ַאּסִ    :ַרּבִ

ִכין ְלָמָחר  ּפָ ב ְלִנׁשְ ֵ   ַמהּו?  -ִחיׁשּ
י ֵזיָראֲאַמר ֵליּה  ִניָת ָלנּו  :ַרּבִ ָבר ׁשָ   .(זבחים לה.) "ָאָלל"כְּ

א ָלא  "ָאָלל"ַהאי  :ַאְלָמא ׁשָ יּה ְמׁשָ ֵלית ּבֵ יָון ּדְ יּה 10101010כֵּ י ּבֵ ָבהְמַהּנֵ    .ַמֲחׁשָ
ְלִאיּבּוד ָאְזֵלי  יָון ּדִ י כֵּ ִכין ַנּמִ ּפָ הוּ  -ָהֵני ִנׁשְ ָבה ָלא ְמַהְנָיא ּבְ    .11111111ַמֲחׁשָ

א ֵני ,ֶאּלָ ָקּתָ רּוף  :ּדְ ָ ָיא –ַעל ָהָאבּוד ְוַעל ַהׂשּ   !ַקׁשְ
   

   :ָרָבאֲאַמר 
   ,ַעל ָהעֹוֵמד ְלִאיּבּוד  :ֵאיָמא

ֵרף ָ    .ְוַעל ָהעֹוֵמד ִליׂשּ
  

אַר ָאַמר  ּפָ    :ב ּפַ
ר ׂשָ ָצא ּבָ ּיָ א ׁשֶ י ֲעִקיָבא ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא ֶאּלָ    ,לֹא ָאַמר ַרּבִ

ם  ֲאָבל ָיָצא    .ֵאין ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא -ּדָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ם " ִתיָקה ְוָיָצא ּדָ ׁשְ ַחט ּבִ   ׁשָ

ָחַזר ּוְזָרקֹו  י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ה ְולֹא לּום  לֹא ָעׂשָ   ּכְ

ים מֹוֲעִלין ּבֹו  י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ   ּבְ
ים ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ    ."ּבְ

  

                                                        
  חבריו של רב אסי. בכתב יד מיכן רב אסי מביא מאמר של רבי עקיבא.משמע  9

לגירסת תוספות ד"ה אמר ליה, וכך ראה מהסברה. גירסת וילא:  10  טּוְמָאה ִקיּבֵ
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 רש"י
איתמר א''ר יוחן כי אמר ר''ע זריקה 

. הייו שיצא מקצת מועלת ליוצא
הבשר ולא יצא כולו דמגו דמהיא 
זריקה למקצת שבפים מהיא מי 

   לההוא מקצת שיצא:
. אבל יצא כולו לא אמר רבי עקיבא
  דמהיא וכו' דכמו דליתיה לבשר דמי:

. שאם בוד ועל השרוףמחשבין על הא
שרפו האימורים וחישב בזריקה ע''מ 
להקטירן חוץ לזמן הוי פגול שהאוכל 
מן הבשר או שאם מצאו האוכלן חייב 

   כרת:
והא אבוד ושרוף דלא איתהו בעולם 

. דמהיא ואפילו הכי קתי מחשבין
בהו מחשבה בזריקה לשוייה הבשר 
פגול הכא מי אע''ג דיצא כולו דכמאן 

יה דמי תיהי ליה זריקה דלית
   לאפוקיה מידי מעילה:
. דכי יצא כולו ומי אמר רב אסי הכי

   מהיא ליה זריקה:
והא בעא מייה רב אסי מר' יוחן 

. שפכין חישב לשפכין למחר מהו
שירי הדם שהיה שופך ליסוד המזבח 
וקא מיבעיא ליה חישב בשעת שפיכת 
השיריים ע''מ לאכול כזית חוץ לזמו 

ו למחר מהו מי חשיבא הא דהיי
מחשבה דשפכין לפגל כמו מחשבה 
דזריקה עצמה או לא. ע''א אמר המורה 
חישב לשפכין למחר שבשעת זריקה 
חישב לשפוך השיריים למחר ליסוד 
חשיבא הא מחשבה דשפכין כאילו 
חישב בזריקה עצמה שחישב לזרוק 
מקצתו למחר חוץ לזמו דמפגל ליה או 

   לא:
. זירא כבר שית לו אללואמר ליה ר' 

דתן בהעור והרוטב הקיפה והאלל 
מצטרפין לטומאת אוכלין אבל לא 
לטומאת בלות דכיון דלית ביה מששא 

   לא מטמא טומאת בלות:
. ליסוד הי שפכין מי דלאיבוד אזלי

ולא ע''ג המזבח לא מהיא בהו מחשבה 
לפגולי הא מי שיצא כולו לאיבוד קאי 

תיה כלל דמי ובדין לשרפה וכמאן דלי
הוא דלא מהיא ליה זריקה לאפוקי 

   ממעילה:
אלא הא דקתי מחשבין על האבוד ועל 

. כלומר והא משמע מהא השרוף
ברייתא דמהיא מחשבה דזריקה 
לאבוד ושרוף לפגולי אף על גב דליתהו 
בעולם ה'' דין הוא דתהי זריקה 
לכשיצא כולו אע''ג דדמי כמאן דליתיה 

   בעולם:
ר רבא אימא מחשבה על העומד אמ

. דכיון ליאבד ועל העומד לישרף
דבשעת זריקה כשחישב אכתי הוו קמן 
אע''ג דשוב אבדו או שרפו מהיא בהו 
מחשבה אבל הכא הבשר יצא כולו לפי 
זריקה כמאן דליתא דמי בשעת זריקה 
אין זריקה מועלת לבשר להוציאו מידי 
מעילה והא דקאמר עומד ליאבד 

לא אמר שדין הוא ליאבד ולישרף 
ולישרף אלא שאבדו השתא או שרפו 
אע''ג דהוו קמן בשעת זריקה הוכיח 
סופן על תחלתן שהיו עומדין ליאבד 

   ולישרף:
. אע''פ שחזר והכיסו אבל יצא דם

וזרקו אין זריקה מועלת ליוצא אין 
זריקה של אותו דם שיצא מועלת 

   להוציא הבשר מידי מעילה:
בכשרות שלא חישב . שחט בשתיקה

בה שום פסול ושוב יצא הדם חוץ 
לעזרה אע''פ שחזר וכו' מועלין בו דהאי 
זריקה איה מתרת הבשר לכהים ואם 
הן קדשים קלין אין מועלין באימורין 
משום זריקה זו דהאי זריקה לאו כלום 

  היא:
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        בבבב----ז, אז, אז, אז, א .7
י ֲעִקיָבאָאַמר " 12121212    :ַרּבִ

אתוֹ  ְפִריׁש ַחטָּ    ,ַוֲהֵרי ַהּמַ
   ,ְוָאְבָדה

יָה  ְחתֶּ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
ְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה תֵּ  ,ְוַאַחר ּכָ    .יֶהן עֹוְמדֹותַוֲהֵרי ׁשְ

ָרּה  ׂשָ ָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ ּדָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּה  -לֹא ּכְ ר ֲחֶבְרתָּ ׂשַ ְך הּוא ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ    ?ּכָ
ִעיָלה  ּה ִמן ַהּמְ ר ֲחֶבְרתָּ ׂשַ ָמּה ֶאת ּבְ ַטר ּדָ ין הּוא  -ִאם ּפָ    :ּדִ

ר ַעְצָמּה  ׂשַ ְפטֹר ֶאת ּבְ ּיִ   .!"ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
י ָאַמר  י ֲעִקיָבא כִּ ַבת ַאַחת -ַרּבִ    ,ּבְ

ֶזה ַאַחר ֶזה  י ֲעִקיָבא -ֲאָבל ּבָ    .לֹא ָאַמר ַרּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ

אִני ְמָצַאִני ָזֵקן ֶאָחד ְוָאַמר ִלי י ִלְכָפר ּפָ ָהַלְכתִּ ׁשֶ    :ּכְ
י ֲעִקיָבאאֹוֵמר ָהָיה     "?!ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא" ַרּבִ

י לוֹ ָא     .ֵהן :ַמְרתִּ
ָבִרים ִלְפֵני  אִתי ְוִהְרֵציִתי ּדְ ּבָ ִלילּוְכׁשֶ ּגָ ּבַ    ,ֲחֵביַרי ׁשֶ

סּול הּוא :ָאְמרּו ִלי סּול?  !ֲהלֹא ּפָ ה ַעל ַהּפָ   ֵהיָאְך ְמַרּצֶ
ָבִרים ִלְפֵני  ָצאִתי ְוִהְרֵציִתי ּדְ ּיָ י ֲעִקיָבאּוְכׁשֶ    ,ַרּבִ

ה אוֹ : ָאַמר ִלי ִני ִאי ַאתָּ ןּבְ    ,ֵמר ּכֵ
אתֹו ְוָאְבָדה ְפִריׁש ַחטָּ    ,ַוֲהֵרי ַהּמַ

יָה  ְחתֶּ   , ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
ְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה יֶהן עֹוְמדֹות ,ְוַאַחר ּכָ תֵּ    ,ַוֲהֵרי ׁשְ

יֶהן תֵּ ׁשְ    .מֹוֲעִלין ּבִ
ָחָטן ּכֹוסֹות  ,ׁשְ ח ּבַ ָמן מּוּנָ יֶהן -ַוֲהֵרי ּדָ תֵּ ׁשְ   .מֹוֲעִלין ּבִ

ל ֶאָחד ֵמֶהם    בז, ם ׁשֶ ה מֹוֶדה -ִנְזַרק ּדָ    :ִאי ַאתָּ
ִעיָלה ָרּה ִמן ַהּמְ ׂשָ ָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ ּדָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ    ,ׁשֶ

ִעיָלה ּה ִמן ַהּמְ ר ֲחֶביְרתָּ ׂשַ    ?!ַאף ִיְפטֹור ּבְ
ִעיָלה  ּה ִמן ַהּמְ ר ֲחֶביְרתָּ ׂשַ יל ּבְ סּול -ִאם ִהּצִ הּוא ּפָ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

ין ָרּה  ּדִ ׂשָ יל ֶאת ּבְ ּצִ ּיַ    .!"הּוא ׁשֶ
  

ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ְעָיאִמׁשּ    :ַרב אֹוׁשַ
ְלִמיד י ֲעִקיָבא ְלאֹותֹו ּתַ יבֹו ַרּבִ נּוָבה ֱהׁשִ ׁשּוָבה ּגְ    :ּתְ

ַבת ַאַחת    ,ִאין – ּבְ
ֶזה ַאַחר ֶזה     .ָלא –ּבָ

ָפסּול הּוא  ֵכיָון ּדְ ַבת  -ּדְ י ּבְ ֶזה ַאַחר ֶזהַאַחת ַמה לִּ ַמה ּלִ    !י ּבָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה     :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ
ן ה אֹוֵמר כֵּ ה ִאי ַאּתָ    ?!ְוַאּתָ

ֵניֶהן ַחט ֶאת ׁשְ מֹות ְלַאְחָריּות ְוׁשָ י ֲאׁשָ ּתֵ    ,ִאיּלּו ִהְפִריׁש ׁשְ
ל ֶאָחד ֵמֶהן קֹוֶדם ְזִריָקה    ,ְוָקַדם ְוֶהֱעָלה ֵאימּוִרין ׁשֶ

ה מֹוֶד  ִאם ָעלּו ֵיְרדוּ ִאי ַאּתָ    ?!ה ׁשֶ
ךְ  ְעּתָ אי ִאם ָעלּו ֵיְרדוּ  -ַחד ּגּוָפא הּוא  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    ?ַאּמַ

אָהָאַמר     :עּוּלָ
ם לֹא ֵיְרדוּ  ֶהֱעָלן ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ ַח  ,ֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ ל ִמְזּבֵ ה ַלְחמֹו ׁשֶ   !ַנֲעׂשָ

   
יק ּתִ   .ִאיׁשְ

   
י יוֹ ָאַמר     :ָחָנןַרּבִ

ינּוָקאְקַצְצּתִ    .ינּון ְלַרְגלֹוִהי ּדִ
  

                                                        
י ֲעִקיָבא ָהא ֶזה ְלָמה ּדֹוֶמהשיטה מקובצת כלשון משתו. גירסת וילא:  12   ָאַמר ַרּבִ

 רש"י
. כשם שדמה פוטר את א''ר אלעזר לא אמר ר''ע

   רתה:בשרה כך פוטר את בשר חב
. כגון ששחטום אלא ששחט שיהן בבת אחת

שי כהים כאחת דכחד גופא דמי דלא קדמה 
   שחיטה של אחת לשל חברתה:

. משום דבשעה אבל בזה אחר זה לא אמר ר''ע
ששחט הראשוה מיד עשית השיה מותר 
חטאת והתם אין זריקת דם של אחת פוטרת 

   בשר של חברתה:
   . בלשון שאלה:א''ל

   . דהכי משמע במתי':ר''ע וכו' אומר היה
   . שיצא:והלא פסול הוא

. שתהא זריקה מועלת ליוצא אי אתה אומר כן
  אף על פי שהוא פסול:

. כל והרי המפריש וכו' והרי דמן מוח בכוסות
זמן שלא זרק מועלין בשתיהן דבשר קדשי 

  קדשים לפי זריקה מועלין בו:
   :. פסלה השיה במותר חטאתזרק דמה וכו'

   . ואע''פ שיש פסול יוצא:דין שיפטור את בשרה
. כלומר לא היתה תשובה גובה השיבו

מעלייתא הא דהשיבו ושחט את שתיהן דמשמע 
דבבת אחת אז דמה פוטר בשר חבירתה אע''ג 
דפסול הוא דהכי משמע דכי היכי דמפרש רבי 
אלעזר לעיל דלא אמר רבי עקיבא אלא ששחט 

בי עקיבא מי שתיהן בבת אחת האי דאמר ר
הכא ושחט את שתיהן הייו בבת אחת הא 
שחטן בזה אחר זה לא והייו תשובה גובה כיון 
דפסול הוא דמשעה שזרק דמה של אחת מהן 

   פסל השיה במותר חטאת:
. הואיל מה לי בבת אחת מה לי בזה אחר זה

וסבירא ליה לר' עקיבא דדמה פוטר בשר 
ת כי חבירתה אע''ג דפסול משום מותר חטא

היכי דחשבת להו כגוף אחד בשחטן מי בזה 
אחר זה תהא דמה פוטר את של חבירתה אלא 

   ודאי תשובה גובה היא דלא שא:
. א''ל ר' יוחן לר''ל ואתה אי אתה אומר כן

דחשבת להו כגוף אחד אף כי שחטן בזה אחר 
   זה דדמה פוטר בשר חבירתה:

. שאם יאבד אילו הפריש שי אשמות לאחריות
חד מהן שיתכפר באחר והאי דקיט שי א

אשמות וכל שכן שתי חטאות דחטאת חמירא 
   קדושתיה מאשם:

ושחט את שיהם וקדם והעלה אימורין של 
. ואח''כ זרק הדם אחד מהן קודם זריקה

   מאשם שלא קרבו אימורין:
. אותן אימורין שירדו אי אתה מודה שאם עלו

ן דזריקת דם דאידך לא מהיא להי אימורי
   דלאו דידיה משום דמגופא אחריא יהו:

. כדקאמרת בזה אחר זה מי פוטר ואי ס''ד
בשר חבירתה משום טעמא דאמרת דכחד גופא 

   הוא הכא אם עלו אמאי ירדו:
. גבי גוף אחד אימורי קדשים קלים האמר עולא

שהעלן לפי זריקת דמים לא ירדו שעשו לחמו 
א הוא כי של מזבח דקלטן מזבח דכיון דחד גופ

הדר וזריק הדם לאחר העלאת אימורין הויא 
זריקה ולא ירדו ואם כדבריך דטעמיה דר''ע הוי 
משום דכחד גופא דמו כי קדם והעלה אימורין 
ושוב זרק הדם דאידך דלא העלו אימורין 
ליהי ליה דאם עלו לא ירדו אלא מדאמרין 
דירדו שמע מיה דלאו משום דחד גופא הוא 

מיה דר''ע דכי שחט שתיהן בבת אלא הייו טע
אחת דמה פוטר בשר חבירתה דרצה מזה זורק 
ורצה מזה זורק ולא אוקמין טעמא משום דחד 

   גופא הוא ולא תשובה גובה השיבו:
   . ר''ל:אישתיק

. ר''ל אמר רבי יוחן קצצתיון לרגליה דיוקא
קרי יוקא לפי שהיה בחור ממו דאותביה הכי 

א אחריא דדייקא דדייק ולא ידע להשיבו ליש
דקאי הכי ואי קשיא לך מ''ש גבי חטאות בבת 
אחת דכי זרק דמה של אחת מהן דפוטר את 
בשר חבירתה והכא לא מרצה זריקה דחד 
האימורין דאידך דאמרין אם עלו ירדו הא לא 
קשיא דודאי גבי מעילה אמרין דדמה של אחת 
מהן פוטרת את חבירתה מן המעילה אבל 

ימורין במזבח ודאי לא מרצה אלא לרצות הא
זריקת דם שלו בעין אע''ג דשחט שתיהן בבת 

  אחת:
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   ַמְתִניִתין

ה ָדִמים ים   :ַמֲעׂשֵ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ    .ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר -ּבְ
ים  ים ַקּלִ הּו ְלַהֲחִמיר -ּוְבָקָדׁשִ    .ּכּוּלְ

יַצד    ?ּכֵ
ים י ָקָדׁשִ ִמים     :ָקְדׁשֵ ֵאי  מֹוֲעִלין –ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ    ,מּוֵריֶהןּבְ

ר ׂשָ    .ּוַבּבָ
ִמים  ֵאימּוֵריֶהן -ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ    ,מֹוֲעִלין ּבְ

ר ׂשָ ּבָ    .ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ
ּום -ְוַעל ֶזה ְוַעל ֶזה  יב ִמׁשּ יּגּול  :ַחּיָ    ,ּפִ

   ,נֹוָתר
   .ְוָטֵמא

ים  :ִנְמָצא י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ה ָדִמים ּבְ    .ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר -ַמֲעׂשֵ
  

ן ְלַהֲחִמיר" ים ּכּוּלָ ים ַקּלִ    ".ּוְבָקָדׁשִ
יַצד    ?ּכֵ

ים ים ַקּלִ ִמים   :ָקָדׁשִ ֵאימּוִרין  ֵאין מֹוֲעִלין  -ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ    ,לֹא ּבָ
ר ׂשָ ּבָ    .ְולֹא ּבַ

ִמים  ֵאימּוִרין -ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ    ,מֹוֲעִלין ּבָ
ר ׂשָ ּבָ    .ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ

ּום - ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול  :ַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
ים  :ִנְמָצא ים ַקּלִ ָקָדׁשִ ה ָדִמים ּבְ ן ְלַהֲחִמיר -ַמֲעׂשֵ   .ּכּוּלָ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵני  ר"ָקּתָ ׂשָ ּבָ א - "ֵאין מֹוֲעִלין ּבַ ֵליכָּ    ,ְמִעיָלה הּוא ּדְ
א    .ָהא ִאיּסּוָרא ִאיכָּ

אי כֵֹהן הּוא ָהא ָממֹוָנא ?ְוַאּמַ    !ּדְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
א ָנֵסיב ֵריׁשָ ּום ּדְ    ,"מֹוֲעִלין" :ִמׁשּ

   ."ֵאין מֹוֲעִלין" :ָנֵסיב ֵסיָפא
  

ים ": ֵאיָמא ֵסיָפא ים ַקּלִ ָקָדׁשִ הּו ְלַהֲחִמיר -ּבְ    .ּכּוּלְ
יַצד    ?ּכֵ

ים ים ַקּלִ ר ָקָדׁשִ ׂשַ ִמים  ,ּבְ    ,ֶהןּבָ   ֵאין מֹוֲעִלין    -ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ
   .ּוְבֵאימּוֵריֶהן

ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול  :ְוֵאין ַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
ִמים  ֵאימּוֵריֶהן -ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ    ,מֹוֲעִלין ּבְ

ר ׂשָ ּבָ    ."ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ
א -ְמִעיָלה  ֵליכָּ    ,הּוא ּדְ

א –ָהא ִאיּסּוָרא     !ִאיכָּ
  

אי ְבָעִלים הּואָהא ָממֹונָ  ?ְוַאּמַ   !א ּדִ
   

י ֲחִניָנאֲאַמר     :ַרּבִ
   ,ַלּיֹוְצִאין

י ֲעִקיָבא ִהיא    .ְוַרּבִ
י ֲעִקיָבא ֵריָפה –ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא  :ִכי ָאַמר ַרּבִ   ,ִלׂשְ

ה13131313 -ֲאָבל ַלֲאִכיָלה    ח,א   .ָלא ְמַרּצֶ
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 רש"י
  מתי' 

   . הייו זריקה:מעשה דמים
לאחר זריקת דמים אין מועלין 

. דכבר יש בו שעת היתר בבשר
לכהים והייו להקל דשוב אין 

   בו מעילה:
. על האימורין ועל על זה וזה

ם הבשר לאחר זריקה חייב משו
פיגול וותר וטמא והייו 
להחמיר דקודם זריקה אין 
חייבין בכל [הי אבל] לאחר 

   זריקה קבעו בכל הי:
לאחר זריקת דמים מועלין 

. והייו להחמיר באימורין
דקודם זריקה לא הוה בהו 
מעילה כלל והשתא איתא 

   מעילה באימורין:
. והייו מי ועל זה ועל זה וכו'

: מצא להחמיר כדפרישית לעיל
   מעשה דמים וכו':

  
  גמ' 

. רישא בשר קדשי קדשים קתי
   לאחר זריקה אין מועלין בבשר:

. משמע הא מעילה הוא דליכא
איסורא איכא לכהן האוכלן 

   ואמאי הא ממוא דכהן הוא:
. והאי דקתי אין סיב בסיפא

מועלין לאו דוקא דמשמע 
מעילה הוא וכו' אלא משום 

עלין דתא רישא קודם זריקה מו
בבשר דהא מועלין דוקא הוא 
דאכתי אין בו היתר לכהים תא 

   סיפא מי אין מועלין:
אימא סיפא כו' מעילה הוא 

. בבשר [הא איסורא דליכא
   איכא] לישראל האוכלו:

. והא ממוא [דבעלים] הוא וכו'
והכא ליכא למימר משום דסיב 
רישא מועלין תא סיפא מי אין 

פא] מועלין דבתרוייהו [בסי
דרישא [ובסיפא] דסיפא אין 
מועלין קתי וכי היכי דדייקין 
 ''הכא הא איסורא איכא ה
דייקין בסיפא [דרישא] ואמאי 

   אית ביה איסור אכילה:
. כגון שיצא א''ר חיא ליוצא

הבשר חוץ למחיצתו ושוב זרק 
הדם ור''ע היא דאמר זריקה 
מועלת ליוצא (דם) דכי אמר ר''ע 

יוצא להוציאו זריקה מועלת ל
ממעילה ולהביאו לשריפה 
ולאלתר כמו שאר קדשים 
פסולין ולהכי מהיא ליה זריקה 
שאיו שרף לאלתר אלא עד 

  שתעובר צורתו:
. לא אבל לעין להתירו לאכילה

אמר שתהא זריקה מועלת והייו 
דקאמר איסורא איכא דאסורה 

  באכילה משום יוצא:


