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מסכת מעילה פרק ה' – " ַהנֶּ ֱהנֶ ה ִמן ַה ֶה ְק ֵדּשׁ"
 .1יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

רש"י

ַה ֶ ּנ ֱהנֶ ה ִמן ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ּ ָפ ַגם ָמ ַעל.
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ּ ְפ ָגם  -לֹא ָמ ַעל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּגוֹ ם.
וְ ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ּ ְפ ָגם ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ָמ ַעל.
יצד?
ֵ ּכ ַ
אר ּה,
נָ ְתנָ ה ַק ְט ָלא ְ ּב ַצ ָּו ָ
ַט ַ ּב ַעת ְ ּביָ ָד ּה,
ׁ ָש ָתה ְ ּבכוֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ָמ ַעל.
ָל ַב ׁש ְ ּב ָחלוּק,
ִ ּכ ָּסה ְ ּב ַט ִ ּלית,
ִ ּב ַ ּ
יקע ְ ּב ֻק ְרדּ וֹ ם  -לֹא ָמ ַעל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּגוֹ ם.

מתי'
ההה אע''פ שלא פגם מעל.
קס''ד בין בדבר ]שאין דרכו
לפגום ובין בדבר[ שדרכו לפגום
קאמר ר' עקיבא דכיון שהה
מעל:
שיש בו פגם .כלומר שדרכו
ליפגם:
כיצד .הוא דבר שאין בו פגם:
תה קטלא .עק של זהב של
הקדש בצוארה או טבעת בידה:
או שתה בכוס של זהב .של
הקדש כל הי אין בהו פגם שאין
פגמין בכך אלא כיון שהה מהן
שוה פרוטה מעל והיכי משערין
בהו הכי אומדין כמה רוצה אשה
ליתן שישאלו תכשיטין כהללו
להוליכן לבית המשתה להתכבד
בהן ומשלמת להקדש שיעור
האה ששתמשה בהן:
וכל דבר שיש בו פגם .כגון לבשה
חלוק או כסה בטלית או ביקע
בקרדום הואיל ועומדין ליפגם
לא מעל עד שיפגום בהן בש''פ:

ָּתנָא:
יבא ַל ֲח ָכ ִמים:
"מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ּ ְפ ָגם".

גמ'
תא ומודה ר''ע לחכמים בדבר
שיש בו פגם .לא מעל אלא
לכשיפגמו דלא אזלין בתר
האה אלא בתר פגם :ופריך א''כ
דמודה ר''ע לרבן בדבר שיש בו
פגם דלא מעל עד שיפגום
ופשיטא דרישא דקאמר ר''ע
כיון שהה מעל בדבר שאין בו
פגם א''כ הייו רבן ובמאי קא
מיפלגי:
אמר רבא בלבוש מציעאה .דלא
לביש ליה מבחוץ לגמרי דמלבוש
החיצון פגם לאלתר ולא לגמרי
מבפים סמוך לבשרו דההוא מי
פגים לאלתר שמתחכך לבשר
אלא בלבוש שלובש ביתים בין
מלבוש העליון ובין התחתון
שאיו פגם עד זמן מרובה:
ומלמלא .בגד של פשתן שדק
ביותר כדאמרין גיטין )דף ט(.
דבר המלל ומתח דהוי כי
אמגוזא ]ופלגא[ שכל כך דק
שכשכורכין אותו כולו ביחד אין
הכרך גדול יותר מאגוז ]וחצי[
ולפי שדמיו יקרים הרבה איו
לובשו אלא פעם בשה או פעמים
ומשמרו הרבה שלא יפגם ואין בו
פגם עד זמן מרובה ובהא פליגי
ר''ע סבר הואיל והוו דברים
שאין פגמין לאלתר אע''ג
דפגמי לאחר זמן כיון דלא פגמי
לאלתר הוי כדבר שאין בו פגם
דמועלין בו כיון שהה ממו
כשוה פרוטה אע''ג דלא פגם
ורבן סברי הואיל ויש בו פגם
מ''מ לא מעל עד שיפגום:

ַה ֶ ּנ ֱהנֶ ה ִמן ַה ַח ָּטאת ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ַח ָ ּיה  -לֹא ָמ ַעל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּגוֹ ם.
ְ ּכ ׁ ֶש ִהיא ֵמ ָתה ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ָמ ַעל.

ְ ּג ָמ ָרא

ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ֲא ַמר ָר ָבא:
ִ ּבלְ בוּשְ :מצִ ָיע ָאה,
ו ַּמלְ ְמלָ א.

54

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2יח ,א – יט ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
67
ּ
""נֶ ֶפ ׁש" )ויקרא ה ,טו( ֶ -א ָחד ַה ָי ִחיד,
שיא,
וְ ֶא ָחד ַה ָ ּנ ִ ׂ
יח.
וְ ֶא ָחד ַה ָּמ ׁ ִש ַ
" ִּכי ִת ְמעֹל ַמ ַעל")ויקרא ה ,טו( ֵ -אין ַמ ַעל ֶא ָ ּלא ׁ ִש ּנוּי.
ש ֶטה ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּמ ֲעלָ ה בוֹ ָמ ַעל" ) 68במדבר ה ,יב(.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמרִ " :א ׁיש ִא ׁיש ִּכי ִת ְ ׂ
יח,ב וְ אוֹ ֵמר" :וַ ִ ּי ְמ ֲעל ּו ֵ ּבאל ֵֹהי ^ ֲאבוֹ ֵת ֶיהם וַ ִ ּיזְ נ ּו ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּב ָעלִ ים" ) 69דברי הימים א' ה ,כה( -
יָ כוֹ לָ ּ :פ ַגם וְ לֹא נֶ ֱהנָ ה?
אוֹ נֶ ֱהנָ ה וְ לֹא ּ ָפ ַגם?
ו ִּב ְמחו ָ ּּבר ַל ַ ּק ְר ַקע?
שה ׁ ְש ִליחוּתוֹ ?
יח ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ו ְּב ׁ ָש ִל ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָח ְט ָאה" )ויקרא ה ,טו(.
נֶ ֱא ַמרֵ " :ח ְטא" ) 70ויקרא כב ,ט( ִ ּב ְתרו ָּמה ,וְ נֶ ֱא ַמרֵ " :ח ְטא" )ויקרא ה ,טו( ִ ּב ְמ ִע ָילה,
ַמה " ֵח ְטא" ָה ָאמוּר ַ ּב ְּתרו ָּמה ּ -פוֹ ֵגם וְ נֶ ֱהנֶ ה,
ו ִּמי ׁ ֶש ּ ָפ ַגם נֶ ֱהנָ ה,
ו ַּבדָּ ָבר ׁ ֶש ּפוֹ ֵגם בּ וֹ נֶ ֱהנֶ ה,
ימתוֹ וַ ֲהנָ ָאתוֹ ְ ּכ ֶא ָחד,
ו ְּפ ִג ָ
ּו ְב ָתלו ּׁש ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע,
שה ׁ ְש ִליחוּתוֹ .
יח ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ו ְּב ׁ ָש ִל ַ
ַאף " ֵח ְטא" ָה ָאמוּר ַ ּב ְּמ ִע ָילה ּ -פוֹ ֵגם וְ נֶ ֱהנֶ ה,
ו ִּמי ׁ ֶש ּ ָפ ַגם נֶ ֱהנָ ה,
ו ַּבדָּ ָבר ׁ ֶש ּפוֹ ֵגם בּ וֹ נֶ ֱהנֶ ה,
ימתוֹ וַ ֲהנָ ָאתוֹ ְ ּכ ֶא ָחד,
ו ְּפ ִג ָ
ו ְּב ָתלו ּׁש ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע,
שה ׁ ְש ִליחוּתוֹ .
יח ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ו ְּב ׁ ָש ִל ַ
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא אוֹ ֵכל וְ נֶ ֱהנֶ ה.
ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ּ ְפ ָגם ִמ ַ ּניִ ן?
ֲא ִכ ָילתוֹ וַ ֲא ִכ ַילת ֲח ֵברוֹ ?
ֲהנָ יָ יתוֹ וַ ֲהנָ יַ ית ֲח ֵברוֹ ?
ֲהנָ ָאתוֹ וַ ֲא ִכ ַילת ֲח ֵברוֹ ?
ֲא ִכ ָילתוֹ וַ ֲהנָ יַ ית ֲח ֵברוֹ ֶ ׁ ,ש ִּמ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ֲא ִפילּ ּו ִלזְ ַמן ְמרו ֶ ּּבה ִמ ַ ּניִ ן?
"ת ְמעֹל ַמ ַעל" )ויקרא ה ,טו( ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ִאיַ :מה " ֵח ְטא" ָה ָאמוּר ַ ּב ְּתרו ָּמה לֹא ֵצ ֵירף ׁ ְש ֵּתי ֲא ִכילוֹ ת ְ ּכ ֶא ָחד,
ַאף " ֵח ְטא" ָה ָאמוּר ַ ּב ְּמ ִע ָילה לֹא ֵצ ֵירף ׁ ְש ֵּתי ֲא ִכילוֹ ת ְ ּכ ֶא ָחד?
ִמ ַ ּניִ ן ָא ַכל ַה ּיוֹ ם וְ ָא ַכל ְל ָמ ָחר וַ ֲא ִפילּ ּו ִלזְ ַמן ְמרו ֶ ּּבה?
"ת ְמעֹל ַמ ַעל" )ויקרא ה ,טו( ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ימתוֹ וַ ֲהנָ ָאתוֹ ְ ּכ ֶא ָחד,
ִאיַ :מה " ֵח ְטא" ָה ָאמוּר ַ ּב ְּתרו ָּמה ּ ְפ ִג ָ
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ימתוֹ וַ ֲהנָ ָאתוֹ ְ ּב ֶא ָחד ?
ַאף ֵח ְטא ָה ָאמוּר ַ ּב ְּמ ִע ָילה ּ ְפ ִג ָ
ִמ ַ ּניִ ן ַל ֲא ִכ ָילתוֹ וַ ֲא ִכ ַילת ֲח ֵברוֹ וַ ֲא ִפילּ ּו ִמ ָ ּכאן וְ ַעד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ יםִ ,מ ַ ּניִ ן?
"ת ְמעֹל ַמ ַעל" )ויקרא ה ,טו( ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ִאיַ :מה ֵח ְטא ָה ָאמוּר ַ ּב ְּתרו ָּמה,
יט,א ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש ְלחוֹ ל,
ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש ַל ּק ֶֹד ׁש – ְ ּכגוֹ ןָ :ל ַקח ִקי ֵ ּני זָ ִבים,
וְ ִקי ֵ ּני זָ בוֹ ת,
וְ ִקי ֵ ּני יוֹ ְלדוֹ ת
וְ ׁ ָש ַקל ׁ ִש ְקלוֹ
וְ ֵה ִביא ַח ָּטאתוֹ ,
וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ִמן ַה ֶה ְקדֵּ ׁש,

רש"י
פש .האמור במעילה:
וכן הוא אומר וימעלו וגו' ויזו אחרי
הבעלים .ששיו עצמם מן המקום לעבודת
כוכבים:
יכול פגם ולא הה .כלומר יכול יהא מועל
היכא דפגם ולא הה כגון שקרע בגד של
הקדש דומיא דוימעלו דעבודת כוכבים
דאיכא שיוי וליכא האה:
או יהא מועל כשהה ולא פגם .כי היכי
דאשכחן בסוטה דהה ולא פגם שהרי
פגומה ועומדת שבעולה היא ומעילה היא:
או בדבר שמחובר לקרקע .כגון באילן של
הקדש ובשליח שעשה שליחותו של בעה''ב
יכול שימעול השליח כמו שאילו עשה מדעת
עצמו:
ת''ל וחטאה ואמר חטא בתרומה .ולא
תשאו עליו חטא מה חטא האמור בתרומה
פוגם והה ומי שפגם הה דהוא עצמו
שפגם התרומה הוא עצמו הה ממה:
ובדבר שפוגם בו הה .ולא בדבר אחר:
ופגימתו והאתו כאחד .בשעה אחת
כדאמרין האתו וביעורו שוה:
ובתלוש מן הקרקע .דתרומה איה והגת
אלא בתלוש דכתיב )דברים יח( ראשית דגך
הייו דאידגן:
ובשליח שעשה שליחותו .דכי תרם מדעתו
של בעה''ב הוא דהויא תרומה:
אף חטא האמור במעילה פוגם והה .מעל
לאפוקי פגם ולא הה כגון שקרע שיראין של
הקדש או לבש חלוק שהה ולא פגם ואידך
דקתי במתי' דהה כחצי שיעור דלא מעל:
ופגימה והאה כאחת .למעוטי פוגם האידא
פרוטה והה למחר פרוטה:
שליח שעשה שליחותו .של בעה''ב דבעה''ב
מעל פרט לשליח שלא עשה שליחותו אלא
מדעת עצמו שלא מעל בעה''ב:
אין לי אלא אוכל והה .כדאמרן דכיון
דיליף מתרומה לא אשכחן אלא אוכל דכתיב
)ויקרא כב( ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו':
אכילתו ואכילת חבירו .כגון שלקח שוה
פרוטה מן ההקדש ואכל הוא חציה והאכיל
חציה לחבירו או הה הוא כחצי שיעור ותן
לחברו החצי האחר והה הוא והאתו
ואכילת חברו כגון שסך משמן של הקדש
בחצי פרוטה ותן לחברו החצי האחר ואכלו
וכן למפרע והכא לא מיירי בשום פוגם אלא
באוכל:
ואפילו לזמן מרובה .כגון שאכל זה חצי
שיעור בשחרית וחבירו לערב מין
שמצטרפין ויהא ההה חייב ת''ל תמעול
מעל ריבה:
אי מה חטא האמור בתרומה לא צירף שתי
אכילות כאחת .אלא אכילה ]אחת[ בעי
בכזית כדכתיב ואיש כי יאכל קדש וגו'
דבתרומה קא מיירי אף במעילה לא צירף
שתי אכילות כאחת ואן קי''ל דצירף בה
שתי אכילות כאחת ומין אתה אומר שאם
אכל היום חצי שיעור ואכל למחר חצי שיעור
דהייו שתי אכילות ואפילו לזמן מרובה
שהוא חייב :הא מילתא איכא בין זמן
מרובה דהכא לזמן מרובה דלעיל דהאי
דהכא משמע בין לאחר שים או שלשה ימים
דקתי ביה אכל היום ואכל למחר וההוא
דלעיל לא משמע אלא ביום אחד דלא תא
אכל היום ואכל למחר:
ואפילו .לא השלים שיעור אכילתו:
מכאן ועד שלש שים מין .שהוא חייב:
עד שיצא מן ההקדש לחול .לפי שכשאוכל
את התרומה הוא מוציאה לחולין מין
המוציא מקדש לקדש כגון שלקח ממעות
הקדש וקה מהן קיי זבין וקיי יולדות או
ששקל מהן שקלו שהוא חייב לשקול
לתרומת הלשכה או שהביא חטאתו ואשמו
מן הקדש דהייו מקדש לקדש וכיון שהביא
לעזרה מעל דברי ר''ש דקסבר דמאן
דמיחייב חטאת או אשם לעולם הוא חייב
באחריותו עד שיביאו לעזרה וכיון שהביאו
פטר מאחריותו אף האי מי דמוציא מקדש
לקדש כיון שהביאו לעזרה יצא ידי חובתו
ידי אחריות ומעל:

 67נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְט ָאה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ִמ ָּק ְד ׁ ֵשי ה' וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ לַ ה' ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך ֶּכ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ָא ׁ ָשם
ש ֶטה ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ָּמ ֲעלָ ה בוֹ ָמ ַעל
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי ִת ְ ׂ
 68דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
נֵיהם
 69וַ ִ ּי ְמ ֲעל ּו ֵ ּבאל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵת ֶיהם וַ ִ ּיזְ נ ּו ַא ֲח ֵרי ֱאל ֵֹהי ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר הִ ׁ ְש ִמיד ֱאל ִֹהים ִמ ּ ְפ ֶ
שא ּו ָעלָ יו ֵח ְטא ו ֵּמת ּו בוֹ ִּכי יְ ַח ְּללֻ ה ּו ֲאנִ י ה' ְמ ַקדְּ ׁ ָשם
 70וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי וְ ל ֹא יִ ְ ׂ
 71שיטה מקובצת
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ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶשהוֹ ִציא – ָמ ַעל,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ִ ּיזְ רוֹ ק ַהדָּ ם.
ִמ ַ ּניִ ן?
"ת ְמעֹל ַמ ַעל" )ויקרא ה ,טו( ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ָא ַמר ָמר:
שיא ,וְ ֶא ָחד ַה ָּמ ׁשו ַּח" ְ ּב ַמ ׁ ְש ַמע.
""נֶ ֶפ ׁש" )ויקרא ה ,טו( ֶ -א ָחד ַה ָ ּי ִחיד ,וְ ֶא ָחד ַה ָ ּנ ִ ׂ
ׁ ֶש ּיָכוֹ ל ַמאי? ּ ְפ ׁ ִש ָיטא "נֶ ֶפ ׁש" ְּכ ִתיב!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :א ַמר ַר ֲח ָמנָא "וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל זָ ר" ) 72שמות ל ,לג(,
ויה,
וְ ַהאי לָ או זָ ר הוּא ,דְּ ָהא ִא ְּימ ׁ ַשח ְ ּבגַ ֵ ּו ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ַא ְ ּק ׁ ַש ּה ַר ֲח ָמנָא :לְ סוֹ ָטה,
וְ לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
וְ לִ ְתרו ָּמה.
לְ סוֹ ָטה ,דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ּ ָפגַ ם.
ַ ּג ֵ ּבי ֶה ְקדֵּ ׁש ,נ ִַּמיָ ,נ ְתנָה ַט ַ ּב ַעת ְ ּביָ ָד ּה ָ -מ ֲעלָ ה.
ִּכי ַא ְ ּק ׁ ַש ּה ַר ֲח ָמנָא לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ,דְּ ַעד דְּ ִאית ַ ּב ּה ׁ ִשי ּנוּי.
ַ ּג ֵ ּבי ֶה ְקדֵּ ׁש נ ִַּמיַ ,עד דְּ ִב ַ ּיקע ְ ּב ֻק ְרדּ וֹ ם .73
ַא ְ ּק ַשה ַר ֲח ָמנָא לִ ְתרו ָּמה,
ַמה ְּתרו ָּמה " ִּכי יֹאכַ ל" ) 74ויקרא כב ,יד( ְ ּ -פ ָרט לְ ַמ ִ ּזיק.
ַ ּג ֵ ּבי ֶה ְקדֵּ ׁש נ ִַּמיָּ ,כל דְּ ַבר ֲאכִ ילָ הִּ ,כי ַמ ִ ּזיק לֵ ּיה – ּ ָפטוּר.

ִ 72א ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ְר ַקח ָּכמֹה ּו וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעל זָ ר וְ נִ כְ ַרת ֵמ ַע ָּמיו
 73שיטה מקובצת .גירסת וילא :וְ ִי ְפ ּגֹם ו ָּפגוּם
 74וְ ִא ׁיש ִּכי יֹאכַ ל ק ֶֹד ׁש ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה וְ יָ ַסף ֲח ִמ ׁ ִשיתוֹ ָעלָ יו וְ נָ ַתן לַ כּ ֵֹהן ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש
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רש"י
ורבי יהודה סבר לעולם הוא
חייב באחריותו עד שיזרוק
הדם .אף הכא מי כיון שזרק
הדם ויצא ידי אחריות חובתו
מעל דכיון דיצא בו ידי חובתו
כמו שהוציאו לחולין דמי ומין
דמעל לר''ש כדאית ליה ולר'
יהודה כדאית ליה ת''ל תמעול
מעל ריבה:
שיכול מאי .כלומר מה הוה ס''ד
למעט שיא או משוח ממעילה
פשיטא דכולן חייבין דפש כתיב
ופש משמע בין יחיד בין שיא
ומשוח :מהו דתימא אמר
רחמא גבי שמן המשחה ואשר
יתן ממו על זר והאי משוח לאו
זר הוא דהא אימשח בגוויה.
סד''א דלא הוי בכלל מעילה
קמ''ל דפש דמשיח מי הוי
בכלל מעילה:
אקשיה רחמא .כלומר אמרין
לעיל דאקשיה רחמא למעילה
כוכבים
ולעבודת
לסוטה
כדאמרין לעיל והיכי דמי
אקשיה לסוטה דכי היכי דסוטה
אע''ג דלא פגמה מעל דסוטה
פגומה ועומדת היא דאיה והגת
אלא בבעולה כדכתיב מבלעדי
אישך ואמרין )סוטה דף כד(:
שקדמה בעילת הבעל לבועל
והייו בעולה ואפ''ה כתיב
ומעלה בו מעל:
גבי הקדש מי אם תה טבעת
בידה .אע''ג דלא פגמתו מעלה:
אקשיה רחמא לעבודת כוכבים
דעד דאית ביה שיוי .שמשה
עצמו משכיה לעבודת כוכבים
גבי הקדש מי עד דביקע
בקרדום עצי חולין דשיה
ממלאכת קדש למלאכת חול לא
מעל עד דביקע דפגמה:
אקשיה רחמא לתרומה.
כדאמרין לעיל יליף חטא חטא
מתרומה להכי מה תרומה פרט
למזיק שאם שפך אוכלין או
משקין של תרומה ולא הה מהן
שאיו חייב אף גבי הקדש מי כל
מידי דבר אכילה כי מזיק ליה
ששפכו ולא הה ממו פטור
ממעילה ואמר לן רבי דהוא הדין
מי אף במידי דלאו בר אכילה
הוא כי מזיק ליה פטור דאין
חיוב מעילה עד שיהה אלא
משום דכתיב בתרומה כי יאכל
דבתרומה ליכא אלא חיוב
אכילה אמר מי גבי הקדש כל
דבר אכילה:
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 .3יט ,א
אר ּה,
יצד נָ ְתנָ ה ַק ְט ָלא ְ ּב ַצ ָּו ָ
" ֵ ּכ ַ
ַט ַ ּב ַעת ְ ּביָ ָד ּה,
ׁ ָש ָתה ְ ּבכוֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ָמ ַעל".
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַּכ ֲהנָ א לְ ַרב ז ְִביד:
וְ ַד ֲה ָבא לָ או ַ ּבר ִא ְיפ ּגו ֵּמי הוּא?!
וְ ָהא דַּ ֲה ָבא דְּ כַ ְּל ֵת ּיה דְּ נוּן לְ ֵהיכָ א ֲאזַ ל!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
דִּ לְ ָמא ַהאי לְ ֵהיכָ א  75דְּ ָר ְמיָין ַּכ ָּל ָת ְיך הוּא.
וְ עוֹ ד ,נ ְִהי דְּ לָ א ִא ָּיכא נֶ ֱהנָ ה ו ָּפגַ ם לְ ַאלְ ַּתר,
לְ עוֹ לָ ם ִמי לָ א ִא ָּיכא ּ ְפגִ ָימה?!

 75שיטה מקובצת ,כתבי יד .גירסת וילא :דַּ ֲהבָ א

רש"י
ודהבא לאו בר איפגומי הוא.
דקתי מתי' כיון שהה מעל
ולא קתי ביה עד שיפגום אלמא
דלאו בר פגימה הוא וא''כ דלא
מיפגם:
דהבא דכלתיה דון להיכא אזל.
ון אדם עשיר היה ותן זהב
הרבה ותכשיטין לכלתו וכשתן
לה שקלו ולאחר זמן שקלו
ומצא חסר ממשקלו אלמא זהב
מי עשוי ליפגם:
אמר ליה .רב זביד מהא ליכא
למשמע מיה דדלמא ודאי
דחסר להיכא דרמיין כלתיך
כלומר לפי שלא היו משמרות
אותו זהב אלא משליכות אותו
בכל מקום שמוצאות אותו כדרך
שעושות כלותיך שאין משמרות
תכשיטיהן כראוי בשביל כך
חסר אבל זהב המשתמר יפה
איו חסר:
ועוד .אם ת''ל דמתחסר הוא
אפ''ה כיון שהה מעל דהי דלא
איכא הה ופגם לאלתר שאיו
פוגם מיד בשעה שהה ממו
לעולם מי לית ביה פגימה דמי
קאמיא דלית ביה פגימה לעולם
לאלתר קאמיא דלית ביה
פגימה אבל לאחר זמן הולך
ומתחסר וכיון דלאלתר לית ביה
פגימה הלכך כיון שהה מעל:

מסכת מעילה פרק ה' – ַ
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57

 .4יט ,א
" ַה ֶ ּנ ֱהנֶ ה ִמן ַה ַח ָּטאתּ ְ :כ ׁ ֶש ִהיא ַח ָ ּיה  -לֹא ָמ ַעל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ּגוֹ ם".
ִמ ְּכ ִדיִ ,אי ִ ּב ְב ֵה ָמה ְּת ִמ ָימה ַ -היְינ ּו כּ וֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ ּב ַב ֲעלַ ת מוּם ָע ְס ִקינַ ן.

רש"י
מכדי בחטאת בהמה תמימה
מיירי .מתיתין הייו כוס של
זהב דכי היכי דכוס של זהב לא
קאי לאיפגומי ומשום הכי לא
אזיל ביה בתר פגימה אלא כיון
שהה בו בפרוטה מעל אף
חטאת תמימה דקיימא להקרבה
לאו בת פדייה היא כיון שהה
ממה למעול בה ואמאי קאמר
עד שיפגום מאי פגם מצי למעבד
בה דאפילו רכיב עלה עד
דאכחשה האי לא הוי שם פגם
דלא פגמה למזבח דבהמה בין
שמיה בין כחושה חזיא לכפרה
ואין בה תורת פגימה:
אמר רב פפא מתיתין בחטאת
בעלת מום עסקין .דקיימא
לפדייה וכיון דפגמה שהכחישה
ופיחת מדמיה ודבר שיש בו פגם
הוא הלכך לא מעל עד שיפגום
בשוה פרוטה וסיפא דקתי
כשהיא מתה כיון שהה בשוה
פרוטה מעל מיירי בין בתמימה
בין בבעלת מום דכיון דמתה לאו
בת פדיון היא דאין פודין את
הקדשים להאכילן לכלבים
)פסחים דף כט (.הלכך לא תי
בה עד שיפגום:
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 .5יט ,ב
יתין
יט,ב ַמ ְתנִ ִ
נֶ ֱהנָ ה ְ ּב ַכ ֲח ִצי ְפרו ָּטה ,ו ָּפ ַגם ְ ּב ַכ ֲח ִצי ְפרו ָּטה.
ּ
אוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ְ ּב ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה ְ ּב ָד ָבר ֶא ָחד ,ו ָּפ ַגם ְ ּב ׁ ָשוֶ ה ְפרו ָּטה ְ ּב ָד ָבר ַא ֵחר -

ֵאין מוֹ ֵעל ַא ַחר מוֹ ֵעל ַ ּב ּמו ְּקדָּ ׁ ִשין,
ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵה ָמה,
ו ְּכ ֵלי ׁ ָש ֵרת ִ ּב ְל ַבד.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ָר ַכב ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְב ֵה ָמה,
ו ָּבא ֲח ֵברוֹ וְ ָר ַכב,
ו ָּבא ֲח ֵברוֹ וְ ָר ַכב  -כּ ו ָ ּּלן ָמ ֲעל ּו.
ׁ ָש ָתה ְ ּבכוֹ ס ׁ ֶשל זָ ָהב,
ו ָּבא ֲח ֵברוֹ וְ ׁ ָש ָתה,
ו ָּבא ֲח ֵברוֹ וְ ׁ ָש ָתה  -כּ ו ָ ּּלן ָמ ֲעל ּו.
ָּת ַל ׁש ִמן ַה ַח ָּטאת,
ו ָּבא ֲח ֵברוֹ וְ ָת ַל ׁש,
ו ָּבא ֲח ֵברוֹ וְ ָת ַל ׁש  -כּ ו ָ ּּלן ָמ ֲעל ּו.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן  -יֵ ׁש בּ וֹ מוֹ ֵעל ַא ַחר מוֹ ֵעל.

ְ ּג ָמ ָרא

רש"י
מתי' הה כבחצי פרוטה .כגון
שלבש בגד של הקדש והה בו
כשיעור חצי פרוטה:
ופגם בחצי פרוטה .שקרעו ופגמו
לֹא ָמ ַעל,
כשיעור חצי פרוטה:
שהה בשוה פרוטה בדבר
ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ָהנֶ ה ּ ְ -ב ׁ ָשוֶ ה ּ
אוְפרו ָּטה,
אחד .שיש בו פגם ולא פגם:
בש''פ ֶא ָחד.
ופגם ְ ּב ָד ָבר
וְ יִ ְפ ּגֹם ּ ְ -ב ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה
בדבר אחר .כגון
ששפך משקה ולא הה מהן ה''ז
לא מעל עד שיהה שוה פרוטה
ויפגום בש''פ בדבר אחד והכא
מיירי בדבר שיש בו פגם וקסבר
דפגימתו
דכתרומה בעין
והאתו כאחד :אין מועל אחר
מועל במוקדשין אלא בהמה
דקדשי מזבח וכלי שרת בלבד.
הי לאו לדמי קיימי ולא בי
איפגומי יהו שאפילו רכב ע''ג
בהמה והכחישה או תלש
מצמרה עדיין ראויה היא לקרבן
ולא פסלה בכך למזבח דבין
שמיה ובין כחושה חזיא
להקרבה ואין בה תורת פגימה
הלכך אכתי בקדושתה קיימא
הלכך יש בה מועל אחר מועל וכן
שתה אחד בכוס של זהב אפי'
איפחתו ופגמו כיון דקדושת
הגוף היא ולא קדושת דמים
דלאו לפדייה קיימא עדיין קאי
לשירות ויש בו מועל אחר מועל:
רבי אומר כל דבר שאין לו פגם.
שאיו פסל בפגימה דהייו כל
דבר שאין לו פדיון כי הי בהמה
וכלי שרת דאמרן במתי' יש בו
מועל אחר מועל ובגמ' מפרש
מאי איכא בין רבי לרבן:

ִיתין?
ַמ ּנִי ַמ ְתנ ִ
ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ֵאין מוֹ ֵעל ַא ַחר מוֹ ֵעלֶ ,א ָ ּלא ִ ּב ְב ֵה ָמה ִ ּב ְל ַבד.
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ְ ּב ֵה ָמה,
ו ְּכ ֵלי ׁ ָש ֵרת".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא?
ָק ָס ַברּ ְ :ב ִע ְניָינָא דִּ ְב ֵה ָמה ְּכ ִתיב,
דִּ כְ ִתיבּ ְ " :ב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם" ) 76ויקרא ה ,טז(.
וְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה?
ֲא ַמר לָ ְך:
ַקל וָ חוֹ ֶמרִ :אם ֲא ֵח ִרים ֵמ ִביא לִ ְקדו ׁ ּ ָּש ָתן,
הוּא ַעצְ מוֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!

ישתוֹ יוֹ ֵסף ָעלָ יו וְ נָ ַתן אֹתוֹ לַ כּ ֵֹהן וְ ַהכּ ֵֹהן יְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו ְ ּב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו
 76וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש יְ ׁ ַש ֵּלם וְ ֶאת ֲח ִמ ׁ ִ

גמ'
קסבר בעייא דבהמה הוא
דכתיבא .מעילה ולא בשאר מילי
דכתיב ]והכהן[ יכפר עליו )הכהן(
באיל האשם והאי באיל האשם
יתירא הוא שכבר אמר תחלה
איל אשם וימא קרא וכפר עליו
הכהן ותו לא באיל האשם ל''ל
לומר שכפר עליו במה שמעל
באיל האשם שהה ממו
דמשמע אפי' מעל בו מאה
פעמים קרוי אשם שיש בו מעילה
כל שעה ומדכתב רחמא בהמה
גבי מעילה ולא שאר מילי מכלל
דאין מועל אחר מועל אלא
בבהמה בלבד:
ר' חמיה .דמוסיף כלי שרת
למעילה מייתי להו מק''ו אם
אחרים מביאין לקדושתן כלומר
כיון דכלי שרת חמירי כ''כ
שמביאין אחרים לקדושה ויש
בהן מעילה דהכי קיימא לן
)זבחים פז (.דכלי שרת מקדשין
בכל דבר:
הוא עצמו .כלי שרת כגון כוס של
זהב לא כ''ש שיהא קדוש כל כך
שיהא בו מועל אחר מועל:

מסכת מעילה פרק ה' – ַ
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" ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן  -יֵ ׁש בּ וֹ מוֹ ֵעל ַא ַחר מוֹ ֵעל".
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּוֵ :עצִ ים.

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָהאוֹ ֵמרֲ " :ה ֵרי ָע ַלי ֵע ִצים"  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ְ ּגזִ ִירין.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵע ִציםָ ,ק ְר ָ ּבן ֵהן ,ו ְּטעוּנִ ין ֶמ ַלח,
ו ְּטעוּנִ ין ְּתנו ָּפה".
ָא ַמר ָר ָבא:
לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּביֵ ,עצִ ים ְטע ּונִין ֵעצִ ים.
וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּביֵ ,עצִ ים צְ ִריכִ ין ְק ִמיצָ ה.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ש ּו ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמין וְ ָע ַבר ו ׁ ְּש ָח ָטן ִ -א ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו.
ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ְת ִמ ִימין וְ נ ֲַע ׂ
וְ ָה ַּת ְניָא:
ש ּו ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין וְ ָע ַבר ו ְּש ָח ָטן
ימין וְ נַ ֲע ׂ
" ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ְּת ִמ ִ
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר :יִ ָ ּק ְבר ּו
ּ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :יִ ָפד ּו".

רש"י
איכא ביייהו עצים דת''ר
האומר הרי עלי עצים וכו' .דהכי
תן במס' מחות בפרק האומר
הרי עלי עשרון האומר הרי עלי
עצים לא יפחות משי גזירי
עצים ואמרין בגמרא ת''ר קרבן
מלמד שמתדבין עצים וכמה
שי גזירין וכן הוא אומר
והגורלות הפלו על קרבן
העצים:
רבי אומר עצים קרבן הן וטעוין
מלח וטעוין הגשה .לרבי דקרי
להו קרבן הוי דבר שאין בו פגם
וקדשי קדושת הגוף ויש בהן
מועל אחר מועל שאם ישב עליהן
וחזר אחר וישב עליהן יש בהן
מועל אחר מועל ולרבן דלא קרו
להו קרבן לא הוו כקדשי מזבח
אלא הוו כקדשי בדק הבית והוו
דבר שיש בו פגם ודמו כמאן דלא
קיימי אלא לדמי ואין בהן מועל
אחר מועל:
אמר רבא לדברי רבי .דקרי להו
קרבן אותן עצים טעוין עצים
אחרים להקטירן עליהן כמו
שאר קרבן:
וצריכין קמיצה .שיקח מן
העצים מעט בקומצו ויקטיר
תחלה דהואיל ומקיש להו
למחה שטעוין מלח והגשה
טעוין מי קמיצה :רב פפא אמר
קדשי מזבח וכו' איכא ביייהו:
והתיא .ביחותא קדשי מזבח
תמימין ועשו בעלי מומין ועבר
ושחטן עד שלא פדו רבי אומר
יקברו משום דקא סבר הכל היו
בכלל העמדה והערכה אפילו
קדשי מזבח והי לא אפשר
בהעמדה והערכה דהא מתו
הלכך יקברו הואיל ולית להו
פדייה הלכך יש בהן מועל אחר
מועל ההה ממה אחר שחיטה:
וחכמים אומרים יפדו .דלא בעו
העמדה והערכה וכיון דקדושת
דמים יהו ואית בהו פדייה אין
בהן מועל אחר מועל:
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 .7יט ,ב – כ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
כ,א

נָ ַטלֶ :א ֶבן,
אוֹ קוֹ ָרה ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ֲ -ה ֵרי זֶ ה לֹא ָמ ַעל.
נְ ָתנָ ּה ַל ֲח ֵברוֹ  :הוּא ָ -מ ַעל,
וַ ֲח ֵברוֹ  -לֹא ָמ ַעל.
ְ ּבנָ ָא ּה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ֲ :ה ֵרי זֶ ה  -לֹא ָמ ַעל,
יה ְ ּב ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה.
ַעד ׁ ֶש ָ ּידוּר ַּת ְח ֶּת ָ
נָ ַטל ּ ְפרו ָּטה ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁשֲ :ה ֵרי זֶ ה  -לֹא ָמ ַעל.
נְ ָתנָ ּה ַל ֲח ֵברוֹ  :הוּא – ָמ ַעל,
וַ ֲח ֵברוֹ  -לֹא ָמ ַעל.
נְ ָתנָ ּה ַל ַ ּב ָ ּלןַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָר ַחץ – ָמ ַעל.
ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר לוֹ ֲ " :ה ֵרי ַה ֶּמ ְר ָחץ ּ ָפתו ַּח ְל ָפנֶ ָ
יך ִה ָ ּכנֵ ס ו ְּרחוֹ ץ".
ֲא ִכ ָילתוֹ וַ ֲא ִכ ַילת ֲח ֵברוֹ ,
ֲהנָ יָ יתוֹ וַ ֲהנָ יַ ית ֲח ֵברוֹ ,
ֲא ִכ ָילתוֹ וַ ֲהנָ יַ ית ֲח ֵברוֹ ,
ֲהנָ יָ יתוֹ וַ ֲא ִכ ַילת ֲח ֵברוֹ ִ -מ ְצ ָט ְר ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִלזְ ַמן ְמרו ֶ ּּבה.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ׁ ְשנָא "הוּא" ו ַּמאי ׁ ְשנָא " ֲח ֵבירוֹ "?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ ּבגִ זְ ָ ַ ְ

ּבר ה ּמסוּרוֹ ת לוֹ  ,77עסקינַן.
ָ ְ ִ

 77חגיגה יא .הגירסה היא :בגזבר המסורות לו אבי בין עסקין

רש"י
מתי'
תה לחברו הוא ]מעל[ .הותן
מעל שהוציאה לחולין:
גמ'
מ''ש .דכי טלה הוא דלא מעל
ומ''ש כי תה לחברו דמעל:
בגזבר המסורות לו .אותו אבן או
אותו קורה עסקין דכי טלו
הוא עדיין ברשותו הם וברשות
הקדש יהו כמתחלה אבל כי
תה לחברו הרי שיהו מרשות
הקדש לחול ומעל:

מסכת מעילה פרק ה' – ַ
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" ְ ּבנָ ָא ּה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב .78
יה ְ ּב ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה".
ַעד ׁ ֶש ָ ּידוּר ַּת ְח ֶּת ָ
יה"?
לָ ָּמה ִּלי " ַעד ׁ ֶש ָ ּידוּר ַּת ְח ֶּת ָ
ֵּכיוָ ן דְּ ׁ ַש ְּני ַּה " ָמ ַעל".
ָא ַמר ַרב:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ִּנ ָיח ּה ַעל ּ ִפי ֲארו ָ ּּבה.

וְ כֵ יוָ ן דְּ ָבנֵי לַ ּה ִ -מ ַיהת ָמ ַעל.
לֵ ָימא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה לְ ַרב,
דְּ ָא ַמר ַרבַ :ה ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לְ ַביִ ת – ֲא ָסרוֹ .
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ֲהנ ָָאה ַה ּנ ְִר ֵאת לָ ֵעי ַניִם ָ -א ְס ָרה ּתוֹ ָרה.
לֵ ָימא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה:
" ַהדָּ ר ְ ּב ַביִ ת ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱהנָ ה ִמ ֶּמ ָ ּנה ָמ ַעל"?
ֲא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָה ָתם – ְ ּב ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁישוֹ ,
וּלְ ַב ּסוֹ ף ְ ּבנָאוֹ .
ֲא ָבל ְ ּבנָאוֹ  ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ִה ְקדִּ ׁישוֹ – ַמאי? לֹא ָמ ַעל.
ַמאי ִא ְיריָא ָר ֵהיט וְ ָתנֵיַ " :הדָּ ר ְ ּב ַביִ ת ׁ ֶשל ְמ ָע ָרה  -לֹא ָמ ַעל",
לֵ ָימאַ " :הדָּ ר ְב ַביִת ׁ ֶשל ֲא ָבנִים ׁ ֶש ְ ּבנָאוֹ וּלְ ַב ּסוֹ ף ִה ְקדִּ ׁיש ּו  -לֹא ָמ ַעל"!
ָא ְמ ֵרי:
ָהא ְ ּ -פ ִס ָיקא לֵ ּיה,
ָהא  -לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.

הדרן עלך הנהנה מן ההקדש

 78גירסת משתוּ ְ :בנָ ָא ּה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ֲ :ה ֵרי זֶ ה  -לֹא ָמ ַעל

רש"י
כיון דשיה .שפיחתה וחתכה אי
מי שבאה בבין מעל שהרי
שיה אותה:
שהיחה על פי ארובה .כשהיא
שלימה שלא באה כלום אלא
החה בעלמא הוא דעבד בה
הלכך לא מעל עד שידור תחתיה
בשוה פרוטה) .ל''א( כגון שסתם
פי ארובה והיה פירות תחת
הארובה ועכשיו הה ממו הכי
שאין הגשמים יורדים עליהם
דכיון שהגין עליהן בשוה פרוטה
מעל:
וכיון דבי לה מיהת מעל .הכי
קתי )לעיל( כיון דבה מעל
דאע''פ שמחוברת היא בבין
חשיב לה כתלוש ואית בה
מעילה:
לימא .מדהכא מעל דאע''ג
דחיברו כתלוש דמי והייו מסייע
ליה לרב דאמר המשתחוה לבית
אסרו דאע''ג דמחובר לקרקע
הוא לעין עבודת כוכבים כתלוש
דמי דאי אמרת כמחובר דמי לא
אסריה דהכי גמרין )ע''ז דף
מה (.אלהיהם על ההרים ולא
ההרים אלהיהם ואי אמרת
כמחובר דמי לא אסר דהוי
דומיא דהר ואי כמחובר דמי מי
לעין מעילה לא אית בזה מעילה
דהא אין מועלין במחובר
לקרקע :לעולם אימא לך
דהמשתחוה לבית לא אסרו
דכמחובר דמי וה'' כיון דבי לה
בסיד כמחובר דמי ואי אמרת
א''כ אמאי מועלין בה משום
דהאה הראה לעיים אסרה
תורה במעילה וקורה זו שבאה
בבין האה הראית לעיים היא
ולהכי מועלין:
לימא .מדאמרין הכא דמעל
אע''פ שבאו כתלוש דמי מסייע
ליה הדר בבית של הקדש מעל
דכתלוש דמי:
אמר ריש לקיש .לעולם אימא
לך בית כמחובר דמי ומהכא לא
תסייע ואם אמרת א''כ אמאי
מעל התם בשהקדיש האבים
והסיעם כשהן בתלוש ואח''כ
באן דכיון דבשעת הקדש הוה
תלוש הלכך אע''ג דשוב באו
דמחובר הוא יש בו מעילה :וקא
דייק אבל באו ולבסוף הקדישו
לאחר שהיה מחובר מאי לא מעל
א''כ אמאי רהיט ותי הדר בבית
של מערה של הקדש לא מעל:
אמרי כו' .הא ודאי ה'' הוה מצי
למיתי דודאי לא מעל אבל
מש''ה קט בית של מערה משום
דפסיקא ליה דלעולם לית בה
מעילה להכי )פסיקא הכי בא
ליה למיתייה(:
בית של אבים דעלמא לא
פסיקא ליה .מילתא דיש הפרש
בין באו ולבסוף הקדישו בין
הקדישו ולבסוף באו להכי לא
תייה ולעולם דוקא הקדישו
ולבסוף באו יש בו מעילה
דכתלוש דמי:

