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 "ַחַּטאת ָהעֹוף" –' בפרק  מעילהמסכת 
            בבבב----, א, א, א, אחחחח .1

   ַמְתִניִתין

את ָהעֹוף   : ַחטַּ
ּה  ה -מֹוֲעִלין ּבָ ׁשָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ

ְטבּול יֹום -ִנְמְלָקה  ֵסל ּבִ ָרה ְלִהּפָ    ,הּוְכׁשְ
ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ

יָנה    .ּוַבּלִ
ָמּה  ה ּדָ יִבין ָעֶליָה  -הּוּזָ ּום ַחּיָ יּגּול  :ִמׁשּ    ,ּפִ

   ,רנֹוָת 
   .ְוָטֵמא

ּה ְמִעיָלה   .ְוֵאין ּבָ
  

ָמָרא    ּגְ

ֵני יָנה" :ָקּתָ ּפּוִרים ּוַבּלִ ר ּכִ ְטבּול יֹום ּוִבְמחּוסַּ ֵסל ּבִ ָרה ִליּפָ    ."הּוְכׁשְ
ֵסל     ,ִאין –ִליּפָ

   .ָלא –ֲאָבל ְלַטּמּוֵיי 
  

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

ָנן ִהיא    .ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
אּול" א ׁשָ    :ראֹוֵמ  ַאּבָ

ה ַלּקֶֹדׁש ^ - ְטבּול יֹום   ח,ב ִחּלָ    .תְּ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ֶאת ַהּקֶֹדׁש     ,ְמַטּמֵ
רּוָמה    .ּופֹוֵסל ֶאת ַהתְּ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
הּוא ּפֹוֵסל ם ׁשֶ ׁשֵ ֵקה ְתרּוָמה  :ּכְ    ,ַמׁשְ

   .ְואֹוָכֵלי ְתרּוָמה
ְך הּוא ּפֹוֵסל ֵקה קֶֹדׁש   :ּכָ    ,ַמׁשְ

   ."ֵלי קֶֹדׁש ְואֹוָכ 
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ים ָקָדׁשִ אּול ַמֲעָלה ָעׂשּו ּבְ א ׁשָ    :ְלַאּבָ

ִראׁשֹון ָנן ִלְטבּול יֹום כְּ יְנהּו ַרּבָ ּוִ    ,ׁשַ
ִני אֹוֵכל ׁשֵ י ֵמִאיר כְּ    ,ְלַרּבִ

ָטַבל ָקַלׁש טּוְמָאתוֹ  יָון ּדְ ָנן כֵּ י  - 14141414ְלַרּבָ ּוֵ סּול ְמׁשַ    ,ּפָ
י ּוֵ    .ָטֵמא ָלא ְמׁשַ

  
  

                                                        
  שיטה מקובצת 14

 רש"י
  מתי' 

חטאת העוף מועלין בה 
. בפה אפילו אם משהוקדשה

הה ממה מחיים כגון שמכרה 
   דהוציאה לחולין:

. כלומר הוכשרה להפסל
משמלקה יתוסף בה קדושה 

גע בה טבול שהיא פסלת אם 
   יום או מחוסר כפורים ובליה:

הוזה דמה חייבין עליה משום 
. דהזאה דעוף קיימא פיגול

במקום זריקה דבהמה דהזאה 
קובעת בפיגול שחישב בו קודם 
לכן כמו זריקה דבהמה ושוב מי 
יש בו איסור ותר וטמא אם 

   טמא דהזאה קובעת בכל הי:
. דכיון דהוזה ואין בה מעילה

   בה היתר לכהים: דמה יש
  

  גמ' 
. שתהא אבל לאיטמויי לא

   טמאה ומטמאה אחרים לא:
. דקתי הוכשרה ליפסל מתיתין

ולא ליטמא רבן היא דאמרי 
כשם שפוסל טבול יום אוכלי 
תרומה ומשקה תרומה כך פוסל 
אוכלי קדש דאיו מטמא לטמא 

   אחרים:
דתיא אבא שאול אומר טבול 

ן . דהוי ראשויום תחלה לקדש
ומשוי לקדש שי דאותו שי 
עושה שלישי ורביעי בקודש 

  ופוסל את התרומה:
רבי מאיר אומר מטמא את 

. דהוא שי ומשוי לקדש הקדש
   שלישי:

. אבל וחכ''א כשם שפוסל כו'
טמויי לא מטמא והייו 

   כמתיתין:
. מי אמר רבא לאבא שאול

דאמר תחלה לקדש דקעביד 
לקדש שי מיתרצא מי מתי' 

אי טבול יום מדאורייתא דוד
פוסל ואיו מטמא ורבן עשו 
מעלה בקדשים דהוה טבול יום 
תחלה לקדש דהוי כי אוכל 
ראשון ועושה שי ומתי' 
בדאורייתא קתי דאיו אלא 

   פוסל:
. מי מיתרצא מתי' דהאי לר''מ

דקאמר מטמא את הקדש דעביד 
ליה שלישי ופוסל את התרומה 

ן אבל מדאורייתא איו מדרב
   אלא פוסל מאחר שטבל:

. דאמרי כשם שפוסל וכו' ורבן
ולא אמרי דמטמא קסברי כיון 
דטבל קלשא ליה טומאה דפסול 

  משוי ולא טמא:
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        ט, אט, אט, אט, א    ––––    בבבב, , , , חחחח .2
ָמּה " ה ּדָ יִבין ָעֶליָה    -הּוּזָ ּום ַחּיָ יּגּול :ִמׁשּ    .ְוָטֵמא ,נֹוָתר ,ּפִ

ּה ְמִעיָלה   ."ְוֵאין ּבָ
  
א "ְמִעיָלה" ֵליכָּ    ,הּוא ּדְ

א –ֲאָבל ִאיּסּוָרא     .ִאיכָּ
אי כֲֹהִנים הּוא ?ְוַאּמַ    !ָהא ָממֹוָנא ּדְ

  
י ֲחִניָנאֲאַמר     :ַרּבִ

   ,ַלּיֹוְצִאין
י ֲעִקיָבא ִהיא ָאַמר, ְוַרּבִ ת ֲאִכיָלה ִהיא :ּדְ ָלאו ּבַ    .ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ַלּיֹוֵצא ּדְ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

את ָהעֹוף  ב -ִמיּצּוי ַחּטַ    .ֵאינֹו ְמַעכֵּ
  

ָתֵני     :ַרבּדְ
ָמּה " ה ּדָ    ."הּוּזָ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ַאּדָ
את ָה  ב –עֹוף ִמיּצּוי ַחּטַ    .ְמַעכֵּ

  
   :ַרבְוָתֵני 

ָמּה " ה ּדָ    ".ִמיּצָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
את ִהיא" ַח ַחּטָ ְזּבֵ ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ    (ויקרא ה, ט) 15151515"ְוַהּנִ

ר ַאֲהָבה  א ּבַ ָלָמא ְלַרב ַאּדָ ׁשְ ְכִתיב -ּבִ את ִה " :ַהְיינּו ּדִ ֵצה ַחטָּ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ    ."יאְוַהּנִ
א ְלַרב הּוָנא  ָאר"ַמאי  -ֶאּלָ ׁשְ    ?"ְוַהּנִ

  
ֵבי  ְדַתְנָיא ּדְ ָמֵעאלכִּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ַאר" ִאם ִנׁשְ    ."ׁשֶ
  

את ִהיא"ּוַמאי     ?)?יאט,(ויקרא ה,  16161616"ַחּטָ
  

א    .ַאֵריׁשָ
  

ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ
י ִמְנָחה ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ    ,ֶאּלָ

ְכִתיב ִאם ִניּתֹוַתר? - (ויקרא ב, ג) 17171717"ְוַהּנֹוֶתֶרת" :ּדִ י ׁשֶ    !ָהִכי ַנּמִ

יָמא   ט,א י :ְוִכי ּתֵ ְנָיא^ - ָהִכי ַנּמִ ל ְלבֹוָנָתּה ""  :ְוָהּתַ ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלּתָ    .(ויקרא ב, ב) 18181818"ִמּסָ
ָרט ּה     :ּפְ ָחְסָרה ָסְלתָּ    ,ׁשֶ

ְמָנּה     ,ְוָחְסָרה ׁשַ
  !"ְסָרה ְלבֹוָנָתּה ְוָח 

  
   :ָאְמֵרי

ִתיב    ,"ְוַהּנֹוֶתֶרת" :ָהָתם כְּ
ִתיב    .ְקָרא ְיֵתיָרא כְּ

  
מּוֵאלֵמִתיב  ׁשְ    :ַרב הּוָנאלְ  19191919ֲאבּוהַּ ּדִ

את ָהעֹוף"    ,ֶאָחד ַחטַּ

                                                        
את הּוא 15 ַח ַחּטָ ְזּבֵ ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ם ִיּמָ ּדָ ָאר ּבַ ׁשְ ַח ְוַהּנִ ְזּבֵ את ַעל ִקיר ַהּמִ ם ַהַחּטָ ה ִמּדַ   ְוִהּזָ
יִרת ָהֵאָפה סֹ  16 ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ יג ָידֹו ִלׁשְ ִ אתְוִאם לֹא ַתׂשּ ן ָעֶליָה  ֶלת ְלַחּטָ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ לֹא ָיׂשִ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ
י  17 ֵ ים ֵמִאׁשּ ְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדׁשִ  'הְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהּמִ

18  ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמסָּ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ ל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ   'הְמָנּה ַעל ּכָ
י ָאִבין) מסורת הש"ס, גירסת וילא: 19   ואילו שיטה מקובצת מגיה אבוה דרבי אבין (ְוַרּבִ

 רש"י
   . כלומר איסור אכילה:הא איסורא איכא

. מאחר ואמאי הא ממוא דכהים הוא
   שהוזה דמה שהותרה להם באכילה:

יכא . כלומר שיצא דהתם אא''ר חיא ליוצא
איסור אכילה ורבי עקיבא הוא דאמר זריקה 
מועלת ליוצא לאפוקיה מידי מעילה או 
לשריפה כדאמרין לעיל אבל לאו בת אכילה 
היא כדאמרין בסוף פירקין אבל לאכילה לא 
מרצה הא הזאה הי דמהיא לאפוקיה מידי 
מעילה אבל להתיר היוצא באכילה לא מהיא 

יכא דלאו בת והייו דקא דייק אבל איסורא א
   אכילה היא:

. אמר רב הוא אמר רב מיצוי דחטאת העוף
דכתיב והשאר בדם ימצה לאחר הזאה 

   ימצה:
. דכיון דהוזה אע''פ שלא מיצה איו מעכב

עשית מצותו ויצא מידי מעילה וחייבין עליו 
משום ותר וטמא ויצא מי ידי חובתו דאיו 

   מעכב הכפרה:
י במתיתין גבי . דמדקתדתי רב הוזה דמה

חטאת העוף הוזה דמה ולא קתי מיצה דמה 
אלמא ס''ל לתא דמתי' דהזאה עיקר ומיצוי 

   לא מעכב:
ורב אדא בר אהבה אמר משמיה דרב מיצוי 

. דלא יצא ידי חובתו ולא תכפר ולא מעכב
הוקבע החטאת בפיגול וותר וטמא אע''פ 

   שהוזה עד דעביד מיצוי:
י' גבי חטאת העוף . במתותי רב מיצה דמה

מיצה דמה ולא קתי הוזה דמה דס''ל דמיצוי 
מי עיקר מצוה הויא ומעכב: בשלמא לרב 
אדא הייו דכתיב והשאר בדם ימצה אל 
יסוד המזבח וגו'. דההוא דשאר אחר הזאה 
דהייו מיצוי איקרי חטאת אלמא דשיריים 

   דהייו מיצוי מעכב:
מאי אלא לרב הוא דאמר מיצוי לא מעכב 

. כיון דלא מעכב ל''ל דכתיב והשאר
   והשאר:

להכי כתיב והשאר לכדתא דבי רבי 
. כלומר אם שאר מן ישמעאל שאם שאר

הדם מצוה לעשות מיצוי אבל אם לא שאר 
   לא מעכב דמיצוי איו מעכב:

. לאו כדקא בעית למימר ומאי חטאת היא
דאוהשאר ימצה קאי דליהוי משמע 

מיצוי הוי עיקר חטאת דבשיריים דהייו 
   דמיצוי מעכב:

. אוהזה מדם אלא ארישיה דקרא קאי
החטאת באצבעו חטאת היא לומר דהזאה 

   מעכבת ולא מיצוי:
. שכשקמץ את המחה אם ה'' שאם יתותר

יתותר דאיכא שיריים למצוה שפיר ואם לא 
יתותר שאם חסרו שיריים בין קמיצה 

   להקטרה לית לן בה:
 דשיריים לא מעכבי מיוכי תימא הכי .

והתיא מסלתה ומשמה דמצי למיכתב קרא 
מסלת ומשמן מאי מסלתה ומשמה שיהא 
כל סלתה ושמה קיים ואפילו שיריים דהכי 
משמע מסלתה מן הסלת שהיה בשעת קמיצה 
שהיה כולו אלמא דחסרון שיריים מעכבי (גבי 
שיריים מי אמרין דחסרון שיריים מעכב) 

  ם לא יתותר לא מעכב:והיכי אמרין שא
. אמרי התם כתיב והותרת קרא יתירא

דכתיב ביה והותרת תרי זימי והותרת 
ממה והותרת מן המחה דשה עליו הכתוב 
לעכב פרט לשחסרה דמשמע והותרת ולא 
הותרת מן הותרת דהשיריים הן מותר 
הקומץ ולא שחסרו השיריים דהוו שירי 

והשאר  שיריים אבל הכא לא כתיב אלא
לחוד דמשמע שאם שאר מן הדם ימצה ואם 
לא שאר איו מעכב והא דכתיבי תרי מיעוטי 
במחה והותרת ומסלתה חד למצוה וחד 

  לעכב:
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ָלָקן ּמְ ָמן  ,ְוֶאָחד עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ ה ּדָ סּול   –חּוץ ִלְמקֹוָמן   ּוִמיּצָ    ,ּפָ
   .ֵרתְוֵאין ּבֹו ּכָ 

ן  יּגּול   –חּוץ ִלְזַמּנָ    ,ּפִ
ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    .(זבחים סד.) "ְוַחּיָ

ֵני ִמיַהת  ָמן"ָקּתָ ה ּדָ    !"ִמיּצָ
  

   :ְוהּוא ְמָפֵרק ַלּה  ,הּוא מֹוִתיב ַלּה 
ֵני    .ִלְצָדִדין ָקּתָ

  

 רש"י
. אלמא קתי מיהת ומיצה דמה

דמיצוי מי מעכב בחטאת העוף 
הואיל ומצי מפגל בו כמו 

   בהזאה:
. דשמלקן משמע לצדדין קתי

וף ואעולת אתרוייהו אחטאת הע
העוף ומיצה דמה לא קאי אלא 
אעולת העוף דלית ביה הזאה 
אלא מיצוי אבל חטאת העוף 
דאיכא הזאה מאחר שלא פיגל 
בהזאה לא מצי מפגל במיצוי 

  דמיצוי איו מעכב:
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        ט, אט, אט, אט, א .3
   :ּגּוָפא

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ם" ּדָ ַאר ּבַ ִאם ִנׁשְ    ".ׁשֶ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוָהא ּתָ י ִיׁשְ    :ָהָתם ַרּבִ
ִבין" יַרִיים ְמַעּכְ    ,"ׁשִ

אַוֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
יַנְייהוּ  א ּבֵ את ָהעֹוף ִאיכָּ    !ִמיּצּוי ַחּטַ

  
ֵאי ּנָ ֵרי ּתַ ָמֵעאלְוַא  ,ּתְ י ִיׁשְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   .ּלִ

  
  

 רש"י
. דמשמע שאם שאר בדם
   דשיריים לא מעכבין:

. והא תא דבי ר' ישמעאל התם
בפרק איזהו מקומן (זבחים דף 

   ):ב.
. דפלוגתא דר' שיריים מעכבין

ישמעאל ורבי עקיבא היא דרבי 
ישמעאל אמר מעכבין ורבי 
עקיבא אמר אין מעכבין ואמר 
רב פפא התם דכולי עלמא 
שיריים דעלמא לא מעכבין והכא 
בשירי חטאת העוף דהייו מיצוי 
איכא ביייהו רבי ישמעאל סבר 
מעכב ר''ע סבר איו מעכב 

   אדר''י:וקשיא דרבי ישמעאל 
. תרי תאי אליבא דר' ישמעאל

והאי תא דהכא דתי שאם 
שאר סבר אליבא דר' ישמעאל 

  דמיצוי איו מעכב:
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        בבבב----ט, אט, אט, אט, א .4
   ַמְתִניִתין

   :עֹוַלת ָהעֹוף
ה –ּה מֹוֲעִלין ּבָ  ׁשָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ
ֵסל -ִנְמְלָקה  ָרה ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשְ    ,ּבִ

ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ
יָנה    .ּוַבּלִ

ָמּה  ה ּדָ ּום  -ִמיּצָ יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול  :ַחּיָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
ּה  ן -ּומֹוֲעִלין ּבָ ׁשֶ ֵצא ְלֵבית ַהּדֶ תֵּ    .ַעד ׁשֶ

  
ִר  ָרִפיםּפָ ׂשְ    ,ים ַהּנִ

ָרִפים ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ    :ּוׂשְ
ֶהן  ׁשוּ  –מֹוֲעִלין ּבָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ

ֲחטּו  ֵסל -ִנׁשְ רּו ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשְ    ,ּבִ
ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ

יָנה    .ּוַבּלִ
ָמן  ה ּדָ ּום  -הּוּזָ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול  :ַחּיָ    ,ּפִ

   ,נֹוָתר
   .ֵמאְוָט 

ֶהן  ן ַעד  -ּומֹוֲעִלין ּבָ ׁשֶ ֵבית ַהּדֶ ךְ ּבְ ּיּותַּ ר 20202020ׁשֶ ׂשָ    .ַהּבָ
  

   :ָהעֹוָלה
ּה  ה –מֹוֲעִלין ּבָ ׁשָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ

ֲחָטה  ֵסל -ִנׁשְ ָרה ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשְ    ,ּבִ
ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ

יָנה    .ּוַבּלִ
ָמּה  ְזַרק ּדָ ּנִ ֶ יִבי  -ִמׁשּ ּוםַחּיָ יּגּול :ן ָעֶליָה ִמׁשּ    ,ּפִ

   ,נֹוָתר
   .ְוָטֵמא

עֹורֹות -ְוֵאין מֹוֲעִלין     ,ּבָ
ן -ֲאָבל מֹוֲעִלין  ׁשֶ ֵצא ְלֵבית ַהּדֶ תֵּ ר ַעד ׁשֶ ׂשָ ּבָ    .ּבַ

  
את    ,ַחטָּ
ם    ,ְוָאׁשָ

ְלֵמי ִציּבּור ֶהן    - ְוִזְבֵחי ׁשַ ׁשוּ  :מֹוֲעִלין ּבָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ
ֲחטּו  ֵסלהּוְכׁשְ  -ִנׁשְ ְטבּול יֹום  :רּו ִליּפָ    ,ּבִ

ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ
יָנה    .ּוַבּלִ

ּום יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ ָמן ַחּיָ יּגּול  :ִנְזַרק ּדָ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
ר  ׂשָ ּבָ   ֵאין מֹוֲעִלין ּבַ

ן -ֲאָבל מֹוֲעִלין  ׁשֶ ְצאּו ְלֵבית ַהּדֶ ּיֵ ֵאימּוֵריֶהן ַעד ׁשֶ    .ּבְ
  

י תֵּ ֶחם ׁשְ    :ַהּלֶ
ֶהן  ׁשוּ  –מֹוֲעִלין ּבָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ

ּנּור  תַּ ֵסל -ָקְרמּו ּבַ רּו ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשְ    ,ּבִ
ּפּוִרים ר ּכִ    21212121,ּוִבְמחּוסַּ

ַבח חֹוט ֲעֵליֶהן ֶאת ַהּזֶ    .ְוִליׁשְ
ים  ָבׂשִ ל ּכְ ָמן ׁשֶ ּום    -ִנְזַרק ּדָ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ יּגּול  :ַחּיָ    ,ּפִ

   ,נֹוָתר

                                                        
יךְ שיטה מקובצת. גירסת וילא:  20 תִּ ּיַ  ׁשֶ

יָנה) . ד"ה קדמו גורס ובליה. וגירסת וילא:רשי ועוד. תוספות ח 21  (ּוַבּלִ

 רש"י
  מתי' 

מיצה דמה חייבין עליה משום 
. דמיצוי עולת העוף פיגול

במקום זריקה דבהמה והזאה 
דחטאת העוף דלא כתיב אלא 
ומצה דמו (ויקרא ב) וההוא 

גול אם חישב מיצוי קבע לה בפי
עליו במליקה להקטירה חוץ 
לזמה דכי מיצה דמה קרבו 
מתיריו בפיגול וחייבין עליה כרת 
וה''ה דבתר מיצוי יש בו ותר 

   וטמא:
ומועלין בה עד שתצא לבית 

. דכיון דכולה כליל ואין הדשן
בה היתר לכהים לעולם מועלין 
בה עד שתישרף כולה ותטל 
מאפרה תרומת הדשן דכתיב 

ים את הדשן וגו' ושוב כיון והר
   שעשית מצותו אין מועלין בו:

פרים השרפין ושעירים 
. הן קדשי קדשים ואין השרפין

בהן היתר לכהים והזאת 
(זריקת) דמן קובען לפיגול אם 
חישב עליהן בשעת שחיטה וכיון 
דלית בהו היתר לכהים מועלין 
בהן בבית הדשן במקום 

   שריפתן:
שיתעכל  . עדעד שיותך הבשר

הבשר שעשה אפר דהייו 
   מצותן:
. וכל הי דמתי' בקדשי העולה

   קדשים מיירי:
. דשל כהים ואין מועלין בעורה

הוא דכתיב עור העולה אשר 
   הקריב לכהן לו יהיה (ויקרא ז):

ומועלין בבשר עד שתצא לבית 
   . דכליל הוא:הדשן

חטאת ואשם וכו' ואין מועלין 
הותר  . דכיון דזרק הדםבבשר

הבשר לכהים דקדשי קדשים 
   יהו:

. עד אבל מועלין באימורין
שיתעכלו במזבח ויצא האפר 

   לבית הדשן דעשית מצותו:
שתי הלחם מועלין בהן 

   . בפה:משהוקדשו
. דהייו תחילת קרמו בתור

עשייתן וההוא קרומא חשיב 
להכשיר ופסל בטבול יום וכו' 
כמו שחיטה דקדשי קדשים 

בליה משום דשתי והכא ליכא 
הלחם אין אכלין לא פחות 

   משים ולא יותר על שלשה:
. דכתיב ולשחוט עליהן הזבח

(ויקרא כג) והקרבתם על הלחם 
ואמרין (מחות דף סב.) על 
בסמוך וכיון דקרמו מיקרי 

   לחם:
   . של כבשים:זרק הדם

. על שתי הלחם חייבין עליהן
משום פגול אם חישב בשעת 

לחם חוץ לזמו שחיטה לאכול ה
משום דכבשים מפגלין את 

  הלחם:
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   .ְוָטֵמא
ֶהן ְמִעיָלה    .ְוֵאין ּבָ

  
ִנים    :ֶלֶחם ַהּפָ

ה –מֹוֲעִלין ּבֹו  ׁשָ הּוְקּדְ ֶ   .ִמׁשּ
ּנּור  תַּ ֵסל -ָקַרם ּבַ ר ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשַ    ,ּבִ

ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ
ּוְלָחן י ַהׁשּ ּבֵ ֵדר ַעל ּגַ    .ּוְלִהסָּ

ִזיִכין  י  -ָקְרבּו ַהּבָ ּוםַחּיָ יּגּול  :ִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
     .ְוֵאין ּבֹו ְמִעיָלה

  
ָנחֹות    :ַהּמְ

ֶהן  ׁשוּ  –מֹוֲעִלין ּבָ הּוְקּדְ ֶ    .ִמׁשּ
ְכִלי  ֵסל -ָקְדׁשּו ּבִ רּו ִליּפָ ְטבּול יֹום    :הּוְכׁשְ    ,ּבִ

ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ
יָנה    .ּוַבּלִ

ּוםַחיָּ   -ָקַרב ַהּקֹוֶמץ  יּגּול  :יִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
יַרִים ִ ׁשּ    .ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ
ּקֹוֶמץ  ן -ֲאָבל מֹוֲעִלין ּבַ ׁשֶ ֵצא ְלֵבית ַהּדֶ ּיֵ   .ַעד ׁשֶ

        

ָמָרא    ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ ּפּוַח ׁשֶ ֱהֶנה ֵמֵאֶפר ּתַ    :ַהּנֶ

   :ָאַמר ַרב
   .ין ּבוֹ ֵאין מֹוֲעלִ 

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
   .מֹוֲעִלין ּבוֹ 

  
ן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ִליֵגי -ִלְפֵני ּתְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ מֹוֲעִלין ּבוֹ  :ּכּוּלֵ    .ּדְ

ִליֵגי י ּפְ ן :כִּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ    ,ְלַאַחר ּתְ
   .ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ    :ָאַמר ַרב

ה ִמְצָותוֹ     .ֲהֵרי ַנֲעׂשָ
י יֹוָח וְ  ְכִתיב :ָאַמר ָנןַרּבִ יָון ּדִ   .(ויקרא ו, ג) ְוגֹוֵמר  22222222"ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד" :כֵּ

ה  ָצִריְך ְלִבְגֵדי ְכהּוּנָ יָון ּדְ ֵתיּה ָקאי -כֵּ ָ ְקדּוׁשּ    .ּבִ
  

ַנן    :ּתְ
ן" ׁשֶ ֵצא ְלֵבית ַהּדֶ תֵּ ֶהן ַעד ׁשֶ    ."מֹוֲעִלין ּבָ

ָיא ְלַרב    !ַקׁשְ
  

   :ֲאַמר ָלְך ַרב
ןַעד ׁשֶ  ׁשֶ ָרֶאה ְלֵבית ַהּדֶ   .ּתֵ

 
   :ֵמיִתיֵבי   ט,ב

ַח " ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקעּו ֵמַעל ּגַ ּפָ ן ׁשֶ    .לֹא ַיֲחִזיר -ְוכּוּלָ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקָעה ֵמַעל ּגַ ּפָ ֶחֶלת ׁשֶ   .(זבחים פו.) "לֹא ַיֲחִזיר -ְוֵכן ּגַ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ַיֲחִזיר  -ָהא ַעל ּגַ
ָלָמא ְלַרּבִ  ׁשְ    ,ִניָחא –י יֹוָחָנן ּבִ

א ְלַרב  ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ
  

   :ֲאַמר ָלְך ַרב
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 רש"י
. דיש בהן שעת היתר לכהים ואין בהן מעילה

   וכבר עשית מצותן:
   . בפה:לחם הפים מועלין בהן משהוקדשו

. כדאמרין בשתי הלחם קרמו בתור וכו'
והכא מי ליכא בליה דהכי קיימא לן (מחות 
דף ק:) לחם הפים אכל לשמוה לתשעה 

   לעשרה:
. וכל זמן שלא ולסדר סידרו על גבי השלחן

   קרם איו קרוי לחם:
. דהייו המתירין חייבין עליו קרבו הבזיכין

משום פגול שאם חישב עליו בשעת הקטרת 
הבזיכין הריי מקטיר על מת לאכול הלחם 
חוץ לזמו הוקבע הלחם בפגול דכי היכי 
דזריקת דם דבהמה דהייו מתיריה קובעת 

ל ובותר ובטמא ה'' קבעה הקטרת בפגו
   הבזיכין ללחם הפים בכל הי:

. שהרי יש בו שעת היתר ואין בו מעילה
   לכהים:

   . בפה:המחות מועלין בהן משהוקדשו
. עד שישרף כולו ויצא אבל מועלין בקומץ

לבית הדשן כדין אימורי קדשים לפי שהקומץ 
   כליל הוא:

  
  גמ' 

חר שהרים . הייו לאההה מאפר תפוח
תרומת הדשן דהכי תין במסכת תמיד (דף 
כח:) שבתחלה כשהוא רוצה לתרום תרומת 
הדשן היה עולה לראש המזבח ופיה את 
הגחלים אילך ואילך וחתה את המאוכלות 
הפימיות וירד והייו תרומת הדשן הגיע 
לרצפה צבר את הגחלים על גבי רצפה רחוק 

ין שם מן הכבש ג' טפחים הייו מקום שות
תרומת הדשן והשאר על גבי המזבח היה 
צובר את האפר לצד אחד של מזבח ביחד 
ועושהו עגול כמין תפוח וגבוה כמין כובע 
ואמרין התם פעמים שיש עליו שלש מאות 
כור ואחר כך היה פושט את בגדיו ולובש 
בגדים הפחותין מהן כדתא דבי רבי ישמעאל 

דרה לרבו (יומא דף כג:) בגדים שבישל בהן ק
אל ימזוג בהן כוס לרבו והיה מוציא מחוץ 
למחה לבית הדשן ואההוא קאמר ההה 

   מאפר תפוח:
. שהרי כולי עלמא לא פליגי דמועלין בהן

   עדיין לא עשית מצותו:
. כיון דהאי הוצאת אפר התפוח רבי יוחן סבר

צריך בגדי כהוה דההוא ולבש בגדים אחרים 
חותין מן הייו בגדי כהוה אלא שפ

הראשוים בקדושתיה קאי ומועלין בו: תן 
מועלין בהן עד שתצא לבית הדשן משמע שאף 

   על פי שתרמה תרומת הדשן מועלין בה:
. הייו עד הרמת תרומת הדשן עד שתראה

אבל אחר שתרם תרומת הדשן אותו השאר 
הוא ראוי ועומד להוצאת הדשן ושוב אין בו 

  מעילה והייו כרב:
. קעו מעל גבי המזבח לא יחזירוכולן שפ

דקתי במסכת זבחים בפ' המזבח (דף פה:) 
ואלו אם עלו ירדו בשר קדשי קדשים וכו' 
הצמר שבראשי הכבשים ושער שבזקן 
התיישים (שמחובר) והעצמות והגידים 
והקרים והטלפים בזמן שהן מחוברין יעלו 
שאמר והקטיר הכהן את הכל המזבחה פרשו 

לו לראש המזבח ושוב פקעו לא יעלו וכולן שע
   מעל גבי המזבח לא יחזיר ואין בהן מעילה:

. ולא מיירי וכן גחלת שפקעה מעל גבי המזבח
בגחלת דאימורים אלא בגחלת דעצים קאמר 
דאי הוי גחלת דאימורים הוי חייב להחזיר 
שהרי לא עשית מצוותן עד שתרמה תרומת 
הדשן ומשמע מי אפילו בגחלת שבתפוח 

א''א שלא היו גחלים מעורבין באפר מיירי ד
שצבור בתפוח ואם פלה הגחלת מן התפוח 
לאש של מערכה ואח''כ פקעה הגחלת מן האש 

  של מערכה לארץ לא יחזיר ואין בה מעילה:
ומן הארץ על גבי המזבח הוא דלא יחזיר הא 

. כגון שפקע מצד זה של מזבח על גבי המזבח
 לצד אחר שבמזבח: יחזיר ומדקא דייקי'
דיחזיר משמע דמועלין בו אפילו לאחר 

  תרומת הדשן והייו כר' יוחן וקשיא לרב:
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א ׁשָ יּה ְמׁשָ ִאית ּבֵ ֶחֶלת ּדְ אִני ּגַ    .ׁשָ
  

יָסא ֲאַמר ַלּה ְלַהְך ּגִ א ּדַ    :ִאיכָּ
  

א ׁשָ יּה ְמׁשָ ִאית ּבֵ ֶחֶלת ּדְ ּום ּגַ    ,ַטְעָמא ִמׁשּ
א  ׁשָ יּה ְמׁשָ ֵלית ּבֵ ַח ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ ֲאִפיּלּו ְלגַ  -ָהא ֵאֶפר ּדְ י ִמְזּבֵ    .ּבֵ

ָלָמא ְלַרב  ׁשְ    ,ִניָחא –ּבִ
י יֹוָחָנן  א ְלַרּבִ ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ

  
י יֹוָחָנן    :ֲאַמר ָלְך ַרּבִ

ֲאִפיּלּו ֵאֶפר ין ּדַ    ,הּוא ַהּדִ
ֵני  ָקּתָ ֶחֶלת"ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ מּוִעיַנן - "ּגַ ֶח   :ָקָאֵתי ְלַאׁשְ ֲאִפיּלּו ּגַ אּדַ ׁשָ ּה ְמׁשָ ִאית ּבַ    ,ֶלת ּדְ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקָעה ֵמַעל ּגַ י ּפָ    .לֹא ַיֲחִזיר -כִּ
  
  
  

 רש"י
אמר לך רב שאי גחלת דאית 

. משום הכי חשיבא ביה מששא
להחזירה ומועלין בה אפילו 
לאחר הרמת הדשן אבל דשן 
דלית ביה מששא לית ביה 

   מעילה:
איכא דמותיב להך גיסא טעמא 

כי . דדגחלת דאית ביה מששא
פקעה מעל גבי המזבח יחזיר הא 
אפר דלית ביה מששא אפילו על 
גבי המזבח לאחר תרומת הדשן 
אין בו מעילה קשיא לר' יוחן 
אמר לך רבי יוחן ה''ה דאפילו 
אפר שפקע מעל גבי המזבח 
לאחר תרומת הדשן יחזיר 
דמועלין בו והייו טעמא דקתי 
גחלת ולא דשן לאשמועין 

כי פקעה  דאפילו גחלת דחשיבא
  מעל גבי המזבח לארץ לא יחזיר:
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        י, אי, אי, אי, א    ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .5
ַמר    :ִאיּתְ

ִמים ים ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ ֱהֶנה ִמּבְ    ,ַהּנֶ
ִמים ים ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ ים ַקּלִ    :ְוֵאמּוֵרי ָקָדׁשִ

   :ָאַמר ַרב
ֱהָנה ַמה  ּנֶ ֶ לּו ִלְנָדָבה -ׁשּ    .ִיּפְ

   :ָאַמר ֵלִויוְ 
ַח  ְזּבֵ ּכּוּלֹו ַלּמִ ָבר ׁשֶ    .ָיִביא ּדָ

  
ֵלִוי ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא כְּ    :ּתַ

  ְמִעיָלה זֹו ְלֵהיָכן הֹוֶלֶכת? "
ַח  ְזּבֵ ּכּוּלֹו ַלּמִ ָבר ׁשֶ ֵמיִדין ִלְפֵני ֲחָכִמים אֹוְמִרים ָיִביא ּדָ    ."ַהּלְ

   .טֶֹרתְק  ?ַמאי ִניהוּ 
  

ַרב ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא כְּ    :ּתַ
ֱהֶנה" את  :ַהּנֶ ֵמי ַחטָּ    ,ִמּדְ

ם ֵמי ָאׁשָ    .ּוִמּדְ
אתֹו  ּלֹא ָקְרָבה ַחטָּ אתוֹ  -ַעד ׁשֶ    .יֹוִסיף ְוָיִביא ַחטָּ
מֹו  ּלֹא ָקְרָבה ֲאׁשָ מוֹ  -ְוַעד ׁשֶ    .יֹוִסיף ְוָיִביא ֲאׁשָ

אתֹו  ַלח -ָקַרב ַחטָּ    .ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ
מֹו  ָבר ָקַרב ֲאׁשָ לּו ִלְנָדָבה -ּכְ    .ִיּפְ

  
ֱהֶנה ִמים  :ַהּנֶ ים ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ י ָקָדׁשִ ְדׁשֵ    ,ִמּקָ

ִמים  ים ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ ים ַקּלִ   ְוֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ
לּו ִלְנָדָבה  ֱהָנה ִיּפְ ּנֶ ֶ   ַמה ׁשּ

ַח  ְזּבֵ ַח ַלּמִ ְזּבֵ נֹות ַהּמִ ל ָקְרּבְ   ּכָ
נֹות ִית  ָקְרּבְ ִית ְלֶבֶדק ַהּבַ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ   ָקְדׁשֵ

נֹות ִצּבּור ְלִנְדַבת ִצּבּור    ."ָקְרּבְ
  

ָיא    :ָהא גּוַפּה ַקׁשְ
אתֹו " ּלֹא ָקְרָבה ַחטָּ אתוֹ  -ַעד ׁשֶ    .יֹוִסיף ְוָיִביא ַחטָּ

אתֹו  ְרָבה ַחטָּ ּקָ ֶ ַלח -ִמׁשּ    ."ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ
ֵני נֹות ַה " :ְוָקּתָ ל ָקְרּבְ ַח ּכָ ְזּבֵ ַח  -ּמִ ְזּבֵ    ."ַלּמִ

ָעִלים ּפּור ּבְ ִאיכַּ ָנא ּדְ ּפּור ,ְוָלא ׁשְ ָלא ִאיכַּ ָנא ֵהיָכא ּדְ    !ְוָלא ׁשְ
  

א  ְמעֹון ִהיא -ֵריׁשָ י ׁשִ    ,ַרּבִ
ָאַמר ָעֶליָה " :ּדְ רּו ּבְ יּפְ ּכִ את ׁשֶ ל ַחטָּ מּות -ּכָ   .(תמורה טו.) "תָּ

  
ְמעֹון   י,א י ׁשִ א ַרּבִ ָנן?ְוֵסיָפ  ,23232323ֵריׁשָ    !א ַרּבָ

  
ִביָהאֲאַמר  ִתיל לְ  ַרב ּגְ ֵבי כָּ יּדְ    :ַרב ַאׁשִ

ֵייָהִכי ֲאַמר , 24242424יןִא     :ַאּבָ
א  ְמעֹון -ֵריׁשָ י ׁשִ    ,ַרּבִ
ָנן –ְוֵסיָפא     .ַרּבָ
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 רש"י
. כלומר קרן וחומש שחייב לשלם רב אמר מה שהה

בשביל מה שהה יפלו לדבה לקרבות צבור וחייב 
   מי להביא אשם מעילות להתכפר בו בשביל שמעל:

ולוי אמר יביא מאותו קרן וחומש דבר שכולו קרב 
   . דהייו קטרת:למזבח

וחומש שחייב להביא בשביל שהה . קרן מעילה זו
   מן הקדשים להיכן הולכת:

. דהייו לוי לרבי איהו קתי הא הלמידין לפי חכמים
ברייתא משמיה דרבי יביא דבר שכולו קרב למזבח 

   דהייו קטרת ואעפ''כ מביא אשם מעילות:
. כגון שהפריש ההה מדמי חטאת ומדמי אשם

עד שלא לקח מעות לחטאתו או לאשמו והה מקצתן 
חטאת יוסיף ויביא חטאתו ה''ק אם ודע לו שהה 
מהן עד שלא קרב חטאתו שעדיין לא קה החטאת מן 
הדמים שהפריש מוסיף האי קרן וחומש שחייב 
בשביל שמעל על ההו מעות דפיישו שלא מעל בהן 

   ויביא חטאתו מאלו ומאלו והוא הדין מי לאשם:
לו שמעל ושוב  . עד שלא ודעאם כבר קרבה חטאתו

ודע לו יוליך האי קרן וחומש לים המלח דאילו לא 
קרבה חטאתו עדיין היה מוסיף האי קרן וחומש על 
דמי חטאתו ומביא בהן חטאת מעילה אבל השתא 
דודע לו לאחר שקרבה חטאתו הך מעות דקרן 
וחומש שהיה צריך להוסיף על דמי חטאת כיון 

בעליה דקרבה חטאתו הוו להו כחטאת שכפרו 
דלמיתה אזלא והמעות ילכו לים המלח דהייו 

   במקום מיתה:
. מי יפלו המעות דקרן וחומש לדבת כבר קרב אשמו

צבור דקי''ל (תמורה דף יח.) כל שבחטאת מתה 
   באשם רועה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לדבה:

. והייו ההה מקדשי קדשים כו' יפלו לדבה
   כוותיה דרב:

. כלומר אם הה מקרבות מזבחכל קרבות ה
   המזבח יפלו הקרן והחומש לדבה למזבח:

. ישלם קרן וחומש ואם הה מקדשי בדק הבית
   לבדק הבית:
   . לשופרות:לדבת צבור

. כלומר קרן וחומש שחייב לשלם רב אמר מה שהה
בשביל מה שהה יפלו לדבה לקרבות צבור וחייב 

   בו בשביל שמעל:מי להביא אשם מעילות להתכפר 
ולוי אמר יביא מאותו קרן וחומש דבר שכולו קרב 

   . דהייו קטרת:למזבח
. קרן וחומש שחייב להביא בשביל שהה מעילה זו

   מן הקדשים להיכן הולכת:
. דהייו לוי לרבי איהו קתי הא הלמידין לפי חכמים

ברייתא משמיה דרבי יביא דבר שכולו קרב למזבח 
   פ''כ מביא אשם מעילות:דהייו קטרת ואע

. כגון שהפריש ההה מדמי חטאת ומדמי אשם
מעות לחטאתו או לאשמו והה מקצתן עד שלא לקח 
חטאת יוסיף ויביא חטאתו ה''ק אם ודע לו שהה 
מהן עד שלא קרב חטאתו שעדיין לא קה החטאת מן 
הדמים שהפריש מוסיף האי קרן וחומש שחייב 

ת דפיישו שלא מעל בהן בשביל שמעל על ההו מעו
   ויביא חטאתו מאלו ומאלו והוא הדין מי לאשם:

. עד שלא ודע לו שמעל ושוב אם כבר קרבה חטאתו
ודע לו יוליך האי קרן וחומש לים המלח דאילו לא 
קרבה חטאתו עדיין היה מוסיף האי קרן וחומש על 
דמי חטאתו ומביא בהן חטאת מעילה אבל השתא 

בה חטאתו הך מעות דקרן דודע לו לאחר שקר
וחומש שהיה צריך להוסיף על דמי חטאת כיון 
דקרבה חטאתו הוו להו כחטאת שכפרו בעליה 
דלמיתה אזלא והמעות ילכו לים המלח דהייו 

   במקום מיתה:
. מי יפלו המעות דקרן וחומש לדבת כבר קרב אשמו

צבור דקי''ל (תמורה דף יח.) כל שבחטאת מתה 
   סתאב וימכר ויפלו דמיו לדבה:באשם רועה עד שי

. והייו ההה מקדשי קדשים כו' יפלו לדבה
   כוותיה דרב:

. כלומר אם הה מקרבות כל קרבות המזבח
   המזבח יפלו הקרן והחומש לדבה למזבח:

. ישלם קרן וחומש ואם הה מקדשי בדק הבית
   לבדק הבית:
  . לשופרות:לדבת צבור

ח ר''ש היא דאמר . דאמר ילכו לים המלרישא
   (תמורה דף טו.) חטאת שכיפרו בעליה תמות:

. דאמר כל קרבות המזבח למזבח ואע''ג וסיפא
דאיכפור בעלים רבן היא דאמרי אין חטאת מתה 
אלא אותה שאבדה ומצאת לאחר כפרה (וכן 

  המעות):
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        י, אי, אי, אי, א .6
ַמר["     :ִאיּתְ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ ּפּוַח ׁשֶ ֱהֶנה ֵמֵאֶפר ּתַ    :ַהּנֶ
   :ָאַמר ַרב

   .ן ּבוֹ ֵאין מֹוֲעִלי
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

  "].מֹוֲעִלין ּבוֹ 
  

   :ָרָבאָאַמר 
   :ַהּכֹל מֹוִדים
ִאם ֶנֱהָנה ְטָמא  :ׁשֶ ּנִ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ    ,25252525ִמּבְ

ֶהֱעָלן  ין ְלַאַחר ׁשֶ ים ַקּלִ ָפטּור –ּוֵמֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ    .ּדְ
  

יָטא ׁשִ   ַמאי ָקא ַמְפִסיד?  !ּפְ
  

ֵתי    :ָמאַמהּו ּדְ
ְטָמא  ּנִ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ ֵריָפה ַלּכֲֹהִנים -ּבְ    ,ִאית ֵליּה ִמְצַות ׂשְ

ין  ים ַקּלִ ִציּנֹוָרא -ֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ א ִמְצָוה ְלַהּפּוֵכי ּבְ    ,ִאיכָּ
ָלא ַמע ָלן ּדְ    .ָקא ַמׁשְ

  
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ֲאַמְרּתְ  את ֵיְלכּו " :ָהא ּדַ ָבר ָקְרָבה ַחטָּ ַלחּכְ    ."ְלָים ַהּמֶ

ָרה ּפָ י כַּ ִאְתְיַדע ֵליּה ַקּמֵ י ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָרה  ּפָ לּו ִלְנָדָבה -ֲאָבל ְלַאַחר כַּ    .ִיּפְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ה ְלִאיּבּודֵאין ַמְפ  ִחּלָ ין ִמּתְ   .ִריׁשִ

  
  

                                                        
   (קֹוֶדם ְזִריָקה)  שיטה מקובצת, מסורת הש"ס, תוס'. גירסת וילא: 25

 רש"י
. רב ורבי יוחן הכל מודים

   דפליגי באפר תפוח:
שאם הה מקדשי קדשים 

. אפילו קודם זריקה טמאוש
ומאימורי קדשים קלין לאחר 
שהעלן על גבי המזבח אפילו 
קודם שעשו אפר אבל משלה 

   בהן האור דפטור ממעילה:
. דפטור דמאי קא פשיטא

מפסיד דכיון דטמאו בשר קדשי 
קדשים לא חזו לא לכהים ולא 
לגבוה ובאימורי קדשים קלים 
מי הרי כבר העלן ועשית מצותן 

ם תאמר הא אמרין בפרקין וא
דלעיל (דף ה:) הפגול לעולם 
מועלין בו ולא פרכין מאי קא 
מפסיד הייו טעמא דמועלין בו 
הואיל ומרצין לפגולן דחשיב 
כולי האי דצריך זריקת דמים 
לקובעו בפגול חשיב מי דמועלין 

   בו אע''ג דלא מפסיד:
מהו דתימא קדשי קדשים 

. אכתי אית להו מקצת שטמאו
קדושה דבעו שריפה בקדש 
כשאר פסולי דקדש ואימורי 
קדשים קלים מי שהעלם אכתי 
אית בהו מצוה להפוכי בצורא 
כדי שיהו שרפין לגמרי ולחייב 

   בהן משום מעילה:
. ואי קשיא לך קא משמע לן דלא

אמאי אמר רבא אימורי קדשים 
קלים לאחר שעלו פטור ממעילה 
הא אמרין לעיל לפי תרומת 

דכולי עלמא לא פליגי  הדשן
דמועלין בו ואמאי פטור הא לא 
קשיא התם לעיל מיירי באפר 
עולה ובאימורי קדשי קדשים 
דחמירי משום הכי מועלין בהן 
עד שיצאו לבית הדשן אבל 
אימורי קדשים קלים דלא 
חמירי כולי האי משום הכי 

   ההה מהן לאחר שעלו פטור:
הי מילי דאתידע ליה דמעל 

. קודם שקרבה ]קמי [כפרה
חטאתו דכיון דהוה ליה להוסיף 
אלו המעות קרן וחומש על דמי 
חטאתו דכי הפריש השתא לקרן 
וחומש לא הפרישו לאיבוד אלא 
היה יכול להקריבן ודיייהו הוו 
כחטאת שכיפרו בעליה וילכו 

   לים המלח:
. ודע לו שמעל לאחר כפרה אבל

לאחר שקרבה חטאתו הי קרן 
שיו איו וחומש שהפריש עכ

מביא מהן שוב חטאתו שכבר 
כיפרו הבעלים ואם ילכו לים 
המלח הויין לאיבוד אלא יפלו 
לדבה דאין מפרישין תחלה 
לאיבוד כלומר על מת שילכו 

  לים המלח הילכך יפלו לדבה:
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        י, אי, אי, אי, א .7
   ַמְתִניִתין

   ,ַהּקֹוֶמץ
בֹוָנה    ,ְוַהּלְ

טֹוֶרת    ,ְוַהּקְ
   ,ִניםּוִמְנַחת ּכֲֹה 

יַח     ,ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ
ׁשוּ  -ּוִמְנַחת ְנָסִכים  הּוְקּדְ ֶ ֶהם ִמׁשּ    .מֹוֲעִלין ּבָ

  
ְכִלי  ן ּבִ ׁשָ ֵסל  -ִקּדְ ר ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשַ    ,ּבִ

ּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוִבְמחּוסַּ
יָנה    .ּוַבּלִ

יִבין ָעָליו ּום נֹוָתר :ְוַחּיָ    ,ִמׁשּ
ּום ָטֵמא    ,ּוִמׁשּ

ּה  ּוִפיּגּול ֵאין    .ּבָ
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

יִרין  ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ל ׁשֶ ּום    -ּכָ יִבין ָעָליו ִמׁשּ יּגּול    :ֵאין ַחּיָ    ,ּפִ
   .ְונֹוָתר  

ְקִריבוּ ְוָטֵמא ַעד  ּיַ יִרין ׁשֶ    .ַמתִּ
יִרין  ֵאין לֹו ַמתִּ ְכִלי     -ְוָכל ׁשֶ ׁש ּבִ יּדֵ ּקִ יָון ׁשֶ יִבין ָעָליוּכֵ ּום ַחּיָ    ,נֹוָתר   :ִמׁשּ

   .ְוָטֵמא
ּה ּוִפיּגּול ֵאין    .ּבָ

 

ָמָרא   י,ב    ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
יִרין" ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ּום טּוְמָאה ֶאּלָ יִבין ִמׁשּ    ?ָיכֹול ֵאין ַחּיָ

   :ְוִדין הּוא
יִדיָעה ַאַחת הּוא ּבִ יּגּול ׁשֶ ָללֹו  ּוַמה ּפִ ר ִמּכְ נֹו ָקבּוַע ְולֹא הּותַּ   ְוָקְרּבָ

יִרין  ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ יִבין ֶאּלָ   ֵאין ַחּיָ
ָלָלּה  ָרה ִמּכְ נֹו עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְוהּותְּ י ְיִדיעֹות ְוָקְרּבָ תֵּ ׁשְ ִהיא ּבִ   טּוְמָאה ׁשֶ

יֵּ  ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ יב ֶאּלָ ּלֹא ְיֵהא ַחּיָ ין ׁשֶ יִרין? ֵאינֹו ּדִ   ׁש לֹו ַמתִּ
ְלמּוד לֹוַמר ל ַזְרֲעֶכם" :תַּ ר ִיְקַרב ִמּכָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ    - (ויקרא כב, ג) 'ְוגו 26262626"ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ

ר תּוב ְמַדּבֵ ים ַהּכָ ָדׁשִ ָכל ַהּקָ    .ּבְ
  

ד יִבין ֲעֵליֶהן ִמּיָ    ?ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר  ר ִיְקַרב"תַּ    .(ויקרא כב, ג) "ֲאׁשֶ

י ֶאְלָעָזרַר ָאַמר     :ּבִ
יב?  הּוא ַחּיָ   ְוִכי ֵיׁש נֹוֵגַע ׁשֶ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
יִרין  ׁש לֹו ַמתִּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יִרין -ּכָ ְקְרבּו ַמתִּ ּיִ יב ַעד ׁשֶ    .ֵאינֹו ַחּיָ

יִרין  ֵאין לֹו ַמתִּ ָבר ׁשֶ ְכִלי -ְוָכל ּדָ ׁש ּבִ ְקּדַ ּיִ יב ַעד ׁשֶ   ."ֵאינֹו ַחּיָ
  

        הדרן עלך חטאת העוףהדרן עלך חטאת העוףהדרן עלך חטאת העוףהדרן עלך חטאת העוף
  
  

                                                        
ָרֵאל לַ  26 יׁשּו ְבֵני ִיׂשְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהּקֳ ר ִיְקַרב ִמּכָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָפַני ֲאִני  'הֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּלְ   'הְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

 רש"י
  מתי' 

. דכתיב וכל מחת כהן מחת כהים
   כליל תהיה:

. הייו חביתי כה''ג: מחת כהן משיח
חה הבאה עם ומו מסכים: היי חת

הזבח שיש בו סכים דאין בהן שיריים 
   דכל הי דמתי' כליל יהו:

. קדושת פה מועלין בהן משהוקדשו
   בעלמא:

   . דאין להם מתירין:ופיגול אין בהן
. כגון שלמים וחטאת [שיש לו מתירין]

ואשם דדמן מתיר האימורין להקטרה 
תירין והבשר לכהים או דבר שיש לו מ

למזבח בלבד כגון עולת העוף ועולת 
בהמה דדמן מתירן למזבח וכגון שתי 
הלחם דדמן של כבשים הן מתירין 
אותן וכגון לחם הפים דבזיכין מתירין 

   אותו ומחות שיתרות בקומץ:
אין חייבין עליהם משום ותר וטמא 

. דהכי כתיב ופיגול עד שיקרבו מתירין
ין בפיגול דשלמים לא ירצה ואמר

(זבחים דף כח:) כהרצאת כשר כך 
הרצאת פיגול וכו' (ויליף ותר וטמא 
מפגול) [ומשום ותר וטמא מי אין 
חייבין עד שיקרבו מתירין כמו פגול 
דותר יליף קדש קדש מפגול וטמא 
יליף (שם דף מה.) חילול [חילול] 

   מותר]:
. כגון הקומץ . וכל דבר שאין לו מתירין

   עצמן מתירין:והלבוה וכו' דהן 
. משום חייבין עליהן משום ותר וטמא

טמא כדימא לקמן בגמ' וטומאתו עליו 
וכרתה בכל הקדשים הכתוב מדבר 
ומשום ותר דילפין חילול חילול 
מטמא אבל חיוב פגול אין בו משום 
דלא מציו חיוב פגול אלא בדבר שיש 

  לו מתירין דהא בשלמים כתיב פיגול:
  

  גמ' 
ר וטמא חייבין עליהן בין . דותמה''מ

בדבר שיש לו מתירין בין בדבר שאין לו 
   מתירין:

. ומה פגול שהוא חמור דתו רבן כו'
כ''כ שהוא חייב קרבן בידיעה אחת 
כשודע לו שאכל פיגול שאיו צריך 
שתי ידיעות כטומאת מקדש וקדשיו 
דבטומאת מקדש וקדשיו בעין שתי 
 ידיעות ידיעה בתחלה וידיעה בסוף
והעלם בתיים דכתיב (ויקרא ה) ועלם 
מכלל שידע והדר כתיב והוא ידע הרי 

   כאן שתי ידיעות:
. דהאוכל פיגול בשוגג וקרבו קבוע

   מביא חטאת בהמה:
. בצבור אין חייבין ולא הותר מכללו

   כו':
. כגון פסח הבא והותרה מכללה

   בטומאה איו דין כו':
. בין שיש לרבות כל הקדשים לטומאה

   הן מתירין בין שאין להן מתירין:ל
. אם הוא דבר שיש לו מתירין יהו יכול

חייבין עליו משום טומאה מיד קודם 
שיקרבו מתירין ואותן שאין להן 
מתירין יהו חייבין עליהן משום טומאה 

   לאלתר קודם שיתו בכלי:
. והאי יקרב משמע ת''ל אשר יקרב

גיעה דבגיעה לחודה מחייב דכי יגע 
רא יא) מתרגמין ארי יקרב ואמר (ויק

ר''א וכי יש וגע שהוא חייב כרת א''כ 
למה אמר אשר יקרב דמשמע גיעה 
בעלמא לא משמע גיעה אלא הכי 
משמע דאיו חייב עליו משום טומאה 
עד שיכשר ליקרב דהייו עד שיקרבו 

   מתירין:
. הא כיצד כל דבר שיש לו מתירין וכו'

מא וותר אתי חילול חילול מט
  כדאמרין במס' זבחים (דף מה.):


