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 "ַהֶּנֱהֶנה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש" –' הפרק  מעילהמסכת 
        , א, א, א, איחיחיחיח .1

   ַמְתִניִתין

ׁש ׁשְ  ֱהֶנה ִמן ַהֶהְקּדֵ רּוָטהַהּנֶ ַגם ָמַעל - ֵוה ּפְ ּלֹא ּפָ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָבר  ל ּדָ ָגם ּכָ ׁש ּבֹו ּפְ ּיֵ ְפּגֹום -ׁשֶ ּיִ    .לֹא ָמַעל ַעד ׁשֶ

ָגם  ֵאין ּבֹו ּפְ ֱהָנה ָמַעל -ְוׁשֶ ּנֶ יָון ׁשֶ    .ּכֵ
יַצד?    ּכֵ

אָר  ַצּוָ    ,ּה ָנְתָנה ַקְטָלא ּבְ
ָיָדּה  ַעת ּבְ    ,ַטּבַ

ל ָזָהב  כֹוס ׁשֶ ָתה ּבְ ֱהָנה ָמַעל -ׁשָ ּנֶ יָון ׁשֶ    .ּכֵ
ָחלּוק    ,ָלַבׁש ּבְ
ית ַטּלִ ה ּבְ סָּ    ,ּכִ

ֻקְרּדֹום ע ּבְ יּקַ ְפּגֹום - ּבִ ּיִ    .לֹא ָמַעל ַעד ׁשֶ
  

את  ֱהֶנה ִמן ַהַחטָּ ה   ַהּנֶ ִהיא ַחּיָ ׁשֶ ְפּגֹום -ּכְ ּיִ    .לֹא ָמַעל ַעד ׁשֶ
ִהיא ֵמָתה ּכְ  ֱהָנה ָמַעל -ׁשֶ ּנֶ יָון ׁשֶ   .ּכֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא    :ּתָ
י ֲעִקיָבאמֹוֶדה "    :ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ

ָגם ׁש ּבֹו ּפְ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ    ".ּבְ
  

ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי?    ּבְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ְלבּוש    ,ְמִציָעָאה  :ּבִ

   .ּוַמְלְמָלא
  

  רש"י
  מתי' 

. ההה אע''פ שלא פגם מעל
קס''ד בין בדבר [שאין דרכו 
לפגום ובין בדבר] שדרכו לפגום 
קאמר ר' עקיבא דכיון שהה 

   מעל:
כלומר שדרכו  .שיש בו פגם

   ליפגם:
   . הוא דבר שאין בו פגם:כיצד

. עק של זהב של תה קטלא
   הקדש בצוארה או טבעת בידה:

. של או שתה בכוס של זהב
הקדש כל הי אין בהו פגם שאין 
פגמין בכך אלא כיון שהה מהן 
שוה פרוטה מעל והיכי משערין 
בהו הכי אומדין כמה רוצה אשה 

כהללו  ליתן שישאלו תכשיטין
להוליכן לבית המשתה להתכבד 
בהן ומשלמת להקדש שיעור 

   האה ששתמשה בהן:
. כגון לבשה וכל דבר שיש בו פגם

חלוק או כסה בטלית או ביקע 
בקרדום הואיל ועומדין ליפגם 

   לא מעל עד שיפגום בהן בש''פ:
  

  גמ' 
תא ומודה ר''ע לחכמים בדבר 

. לא מעל אלא שיש בו פגם
ין בתר לכשיפגמו דלא אזל

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:
. דלא אמר רבא בלבוש מציעאה

לביש ליה מבחוץ לגמרי דמלבוש 
י החיצון פגם לאלתר ולא לגמר

מבפים סמוך לבשרו דההוא מי 
פגים לאלתר שמתחכך לבשר 
אלא בלבוש שלובש ביתים בין 
מלבוש העליון ובין התחתון 

   שאיו פגם עד זמן מרובה:
. בגד של פשתן שדק ומלמלא

ביותר כדאמרין גיטין (דף ט.) 
דבר המלל ומתח דהוי כי 
אמגוזא [ופלגא] שכל כך דק 

ד אין שכשכורכין אותו כולו ביח
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 

עלין בו כיון שהה ממו דמו
כשוה פרוטה אע''ג דלא פגם 
ורבן סברי הואיל ויש בו פגם 

  מ''מ לא מעל עד שיפגום:



54                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        יט, איט, איט, איט, א    ––––    , א, א, א, איחיחיחיח .2
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִחיד   - (ויקרא ה, טו) 67676767"ֶנֶפׁש ""    ,ֶאָחד ַהּיָ
יא ׂשִ    ,ְוֶאָחד ַהּנָ

יַח  ׁשִ    .ְוֶאָחד ַהּמָ
י ִתְמעֹל ַמַעל" ּנּוי - (ויקרא ה, טו)"ּכִ א ׁשִ    .ֵאין ַמַעל ֶאּלָ

ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ   .(במדבר ה, יב) 68686868"ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
אלֵֹהי" :ְואֹוֵמר   יח,ב ְמֲעלּו ּבֵ ָעִלים^ ַוּיִ ְזנּו ַאֲחֵרי ַהּבְ    - ה, כה) '(דברי הימים א 69696969"ֲאבֹוֵתיֶהם ַוּיִ

ַגם ְולֹא ֶנֱהָנה  :ָיכֹול    ?ּפָ
ַגם    ?אֹו ֶנֱהָנה ְולֹא ּפָ
ְרַקע ר ַלּקַ    ?ּוִבְמחּוּבָ

ִליחּותֹו?  ה ׁשְ ָעׂשָ ִליַח ׁשֶ   ּוְבׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר    .טו) (ויקרא ה, "ְוָחְטָאה" :תַּ

ְתרּוָמה (ויקרא כב, ט) 70707070"ֵחְטא" :ֶנֱאַמר ְמִעיָלה (ויקרא ה, טו) "ֵחְטא" :ְוֶנֱאַמר ,ּבִ    ,ּבִ
רּוָמה  "ֵחְטא"ַמה  תְּ    ,ּפֹוֵגם ְוֶנֱהֶנה  -ָהָאמּור ּבַ

ַגם ֶנֱהָנה ּפָ    ,ּוִמי ׁשֶ
ּפֹוֵגם ּבֹו ֶנֱהֶנה ָבר ׁשֶ    ,ּוַבּדָ

ֶאָחד    ,ּוְפִגיָמתֹו ַוֲהָנָאתֹו ּכְ
ְרַקעוּ     ,ְבָתלּוׁש ִמן ַהּקַ

ִליחּותוֹ  ה ׁשְ ָעׂשָ ִליַח ׁשֶ    . ּוְבׁשָ
ִעיָלה  "ֵחְטא"ַאף  ּמְ    ,ּפֹוֵגם ְוֶנֱהֶנה  -ָהָאמּור ּבַ

ַגם ֶנֱהָנה ּפָ    ,ּוִמי ׁשֶ
ּפֹוֵגם ּבֹו ֶנֱהֶנה ָבר ׁשֶ    ,ּוַבּדָ

ֶאָחד    ,ּוְפִגיָמתֹו ַוֲהָנָאתֹו ּכְ
ְרַקע    ,ּוְבָתלּוׁש ִמן ַהּקַ

ִליחּותוֹ ּוְבׁשָ  ה ׁשְ ָעׂשָ    .ִליַח ׁשֶ
א אֹוֵכל ְוֶנֱהֶנה    .ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין?  ָגם ִמּנַ ֵאין ּבֹו ּפְ ָדָבר ׁשֶ   ּבְ
   ?ֲאִכיָלתֹו ַוֲאִכיַלת ֲחֵברוֹ 

   ?ֲהָנָייתֹו ַוֲהָנַיית ֲחֵברוֹ 
   ?ֲהָנָאתֹו ַוֲאִכיַלת ֲחֵברוֹ 
ְצָטְרִפין ֶזה ִע  ,ֲאִכיָלתֹו ַוֲהָנַיית ֲחֵברוֹ  ּמִ ִין? ׁשֶ ה ִמּנַ   ם ֶזה ֲאִפיּלּו ִלְזַמן ְמרּוּבֶ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום (ויקרא ה, טו) "ִתְמעֹל ַמַעל" :תַּ    .ִמּכָ
  

ֶאָחד "ֵחְטא"ַמה  :ִאי י ֲאִכילֹות ּכְ תֵּ רּוָמה לֹא ֵציֵרף ׁשְ תְּ    ,ָהָאמּור ּבַ
ֶא  "ֵחְטא"ַאף  י ֲאִכילֹות ּכְ תֵּ ִעיָלה לֹא ֵציֵרף ׁשְ ּמְ    ?ָחדָהָאמּור ּבַ

ה?  ִין ָאַכל ַהּיֹום ְוָאַכל ְלָמָחר ַוֲאִפיּלּו ִלְזַמן ְמרּוּבֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום (ויקרא ה, טו) "ִתְמעֹל ַמַעל" :תַּ    .ִמּכָ

  

ֶאָחד "ֵחְטא"ַמה  :ִאי ִגיָמתֹו ַוֲהָנָאתֹו ּכְ רּוָמה ּפְ תְּ    ,ָהָאמּור ּבַ
ּמְ  ִגיָמ ַאף ֵחְטא ָהָאמּור ּבַ   ?71717171ֶאָחדּבְ תֹו ַוֲהָנָאתֹו ִעיָלה ּפְ

ִנים לֹׁש ׁשָ אן ְוַעד ׁשָ ִין ַלֲאִכיָלתֹו ַוֲאִכיַלת ֲחֵברֹו ַוֲאִפיּלּו ִמּכָ ִין?  ,ִמּנַ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום (ויקרא ה, טו) "ִתְמעֹל ַמַעל" :תַּ    .ִמּכָ

  

רּוָמה :ִאי   תְּ    ,ַמה ֵחְטא ָהָאמּור ּבַ
ֵצא    יט,א ּיֵ    ,ׁש ְלחֹולִמן ַהּקֶֹד   ַעד ׁשֶ

גֹון – ִמן ַהּקֶֹדׁש ַלּקֶֹדׁש  י ָזִבים  ָלַקח  :ּכְ    ,ִקיּנֵ
י ָזבֹות    ,ְוִקיּנֵ

י יֹוְלדֹות    ְוִקיּנֵ
ְקלֹו  ַקל ׁשִ   ְוׁשָ

אתוֹ   ְוֵהִביא    ,ַחטָּ
ׁש  מֹו ִמן ַהֶהְקּדֵ    ,ַוֲאׁשָ

                                                        
י  67 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ מֹו לַ  'הֶנֶפׁש ּכִ ִמים ִמן ַהּצֹאן  'הְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ םַאִיל תָּ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ   ּבְ
נֵ  68 ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעלּדַ ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ   י ִיׂשְ
ֵניֶהם 69 ִמיד ֱאלִֹהים ִמּפְ ר ִהׁשְ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ַעּמֵ אלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶהם ַוּיִ ְמֲעלּו ּבֵ   ַוּיִ
אּו ָעלָ  70 י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ ֻלהּו ֲאִני ְוׁשָ י ְיַחּלְ ם 'היו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ ׁשָ   ְמַקּדְ
 שיטה מקובצת 71

  רש"י
   . האמור במעילה:פש

וכן הוא אומר וימעלו וגו' ויזו אחרי 
. ששיו עצמם מן המקום לעבודת הבעלים
  כוכבים:

. כלומר יכול יהא מועל יכול פגם ולא הה
הה כגון שקרע בגד של  היכא דפגם ולא

הקדש דומיא דוימעלו דעבודת כוכבים 
   דאיכא שיוי וליכא האה:

. כי היכי או יהא מועל כשהה ולא פגם
דאשכחן בסוטה דהה ולא פגם שהרי 

   פגומה ועומדת שבעולה היא ומעילה היא:
. כגון באילן של או בדבר שמחובר לקרקע

הקדש ובשליח שעשה שליחותו של בעה''ב 
כול שימעול השליח כמו שאילו עשה מדעת י

   עצמו:
. ולא ת''ל וחטאה ואמר חטא בתרומה

תשאו עליו חטא מה חטא האמור בתרומה 
פוגם והה ומי שפגם הה דהוא עצמו 

   שפגם התרומה הוא עצמו הה ממה:
   . ולא בדבר אחר:ובדבר שפוגם בו הה

. בשעה אחת ופגימתו והאתו כאחד
   וביעורו שוה:כדאמרין האתו 

. דתרומה איה והגת ובתלוש מן הקרקע
אלא בתלוש דכתיב (דברים יח) ראשית דגך 

   הייו דאידגן:
. דכי תרם מדעתו ובשליח שעשה שליחותו

   של בעה''ב הוא דהויא תרומה:
. מעל אף חטא האמור במעילה פוגם והה

לאפוקי פגם ולא הה כגון שקרע שיראין של 
הה ולא פגם ואידך הקדש או לבש חלוק ש

   דקתי במתי' דהה כחצי שיעור דלא מעל:
. למעוטי פוגם האידא ופגימה והאה כאחת

   פרוטה והה למחר פרוטה:
. של בעה''ב דבעה''ב שליח שעשה שליחותו

מעל פרט לשליח שלא עשה שליחותו אלא 
   מדעת עצמו שלא מעל בעה''ב:

. כדאמרן דכיון אין לי אלא אוכל והה
יף מתרומה לא אשכחן אלא אוכל דכתיב דיל

   (ויקרא כב) ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו':
. כגון שלקח שוה אכילתו ואכילת חבירו

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 

פרוטה ותן לחברו החצי האחר ואכלו  בחצי
וכן למפרע והכא לא מיירי בשום פוגם אלא 

   באוכל:
. כגון שאכל זה חצי ואפילו לזמן מרובה

שיעור בשחרית וחבירו לערב מין 
שמצטרפין ויהא ההה חייב ת''ל תמעול 

   מעל ריבה:
אי מה חטא האמור בתרומה לא צירף שתי 

עי . אלא אכילה [אחת] באכילות כאחת
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 

ה דהכא לזמן מרובה דלעיל דהאי מרוב
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:
   . לא השלים שיעור אכילתו:ואפילו

  . שהוא חייב:מכאן ועד שלש שים מין
 . לפי שכשאוכלעד שיצא מן ההקדש לחול

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 

שם לעולם הוא חייב דמיחייב חטאת או א
באחריותו עד שיביאו לעזרה וכיון שהביאו 
פטר מאחריותו אף האי מי דמוציא מקדש 
לקדש כיון שהביאו לעזרה יצא ידי חובתו 

  ידי אחריות ומעל:
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הֹוִציא  יָון ׁשֶ    ,ָמַעל –ּכֵ
ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :ֹוֵמרא ַרּבִ
ם ְזרֹוק ַהּדָ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

ִין?    ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום(ויקרא ה, טו)  "ִתְמעֹל ַמַעל" :תַּ    ."ִמּכָ
  
  

   :ָאַמר ָמר
ִחיד - (ויקרא ה, טו) "ֶנֶפׁש "" יא ,ֶאָחד ַהּיָ ׂשִ ׁשּוַח  ,ְוֶאָחד ַהּנָ ַמע "ְוֶאָחד ַהּמָ ַמׁשְ    .ּבְ
  

כֹול ַמאי ּיָ יָטא  ?ׁשֶ ׁשִ ִתיב "ׁש ֶנפֶ "ּפְ    !כְּ
  

ֵתיָמא ּנּו ַעל ָזר"ָאַמר ַרֲחָמָנא  :ַמהּו ּדְ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ    ,(שמות ל, לג) 72727272"ַוֲאׁשֶ
ויּה  ,ְוַהאי ָלאו ָזר הּוא ַגּוֵ ח ּבְ ׁשַ ָהא ִאיּמְ    ,ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

ּה ַרֲחָמָנא ׁשַ    ,ְלסֹוָטה    :ְוַאּקְ
   ,ְוַלֲעבֹוָדה ָזָרה

   .ְוִלְתרּוָמה
ַגם ,ְלסֹוָטה ָלא ּפָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    .ּדְ

ׁש  י ֶהְקּדֵ ּבֵ י ,ּגַ ָיָדּה  ,ַנּמִ ַעת ּבְ    .ָמֲעָלה -ָנְתָנה ַטּבַ
  

ּה ַרֲחָמָנא ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשַ י ַאּקְ יּנּוי ,כִּ ּה ׁשִ ִאית ּבַ ַעד ּדְ    .ּדְ
י ׁש ַנּמִ י ֶהְקּדֵ ּבֵ ֻקְרּדֹום ,ּגַ ע ּבְ ִביּקַ    .73737373ַעד ּדְ

  
ַשה ַרֲחָמָנא ִל     ,ְתרּוָמהַאּקְ

רּוָמה  י יֹאַכל"ַמה ּתְ יק - (ויקרא כב, יד) 74747474"ּכִ ָרט ְלַמּזִ    .ּפְ
י ׁש ַנּמִ י ֶהְקּדֵ ּבֵ ַבר ֲאִכיָלה ,ּגַ ל ּדְ יק ֵליּה  ,כָּ י ַמּזִ טּור –כִּ    .ּפָ

  
  

                                                        
יו 72 ּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעּמָ ן ִמּמֶ ר ִיתֵּ מֹהּו ַוֲאׁשֶ ר ִיְרַקח ּכָ   ִאיׁש ֲאׁשֶ
  ְוִיְפּגֹם ּוָפגּוםשיטה מקובצת. גירסת וילא:  73
ָגָגה וְ  74 ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוִאיׁש ּכִ   ָיַסף ֲחִמׁשִ

  רש"י
ורבי יהודה סבר לעולם הוא 
חייב באחריותו עד שיזרוק 

. אף הכא מי כיון שזרק הדם
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:
. כלומר מה הוה ס''ד שיכול מאי

למעט שיא או משוח ממעילה 
פשיטא דכולן חייבין דפש כתיב 
ופש משמע בין יחיד בין שיא 
ומשוח: מהו דתימא אמר 

א גבי שמן המשחה ואשר רחמ
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:
. כלומר אמרין אקשיה רחמא

לעיל דאקשיה רחמא למעילה 
לסוטה ולעבודת כוכבים 
כדאמרין לעיל והיכי דמי 

וטה אקשיה לסוטה דכי היכי דס
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 

   . אע''ג דלא פגמתו מעלה:בידה
אקשיה רחמא לעבודת כוכבים 

. שמשה דאית ביה שיוידעד 
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 

ה ה מהן משקין של תרומה ולא
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 

גבי הקדש כל אכילה אמר מי 
  דבר אכילה:
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        יט, איט, איט, איט, א .3
יַצד ָנְתָנה ַקְטָלא " אָרּה ּכֵ ַצּוָ    ,ּבְ

ָיָדּה  ַעת ּבְ    ,ַטּבַ
ל ָזָהב  כֹוס ׁשֶ ָתה ּבְ ֱהָנה ָמַעל -ׁשָ ּנֶ יָון ׁשֶ    ."ּכֵ

  
ֲהָנאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ְזִבידלְ  ַרב ּכַ

ר ִאיְפּגּוֵמי הּוא    ?!ְוַדֲהָבא ָלאו ּבַ
כַ  ֲהָבא ּדְ נּון ְלֵהיָכא ֲאַזלְוָהא ּדַ ֵתיּה ּדְ    !ּלְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְלָמא  ָתיְך הּוא 75757575ְלֵהיָכאאי ַה ּדִ ּלָ ָרְמָיין כַּ   .ּדְ
  

ָלא  ,ְועֹוד רְנִהי ּדְ א ֶנֱהָנה ּוָפַגם ְלַאְלּתַ    ,ִאיכָּ
ִגיָמה?ְלעוֹ  א ּפְ   !ָלם ִמי ָלא ִאיכָּ

  
   

                                                        
ֲהָבאשיטה מקובצת, כתבי יד. גירסת וילא:  75   ּדַ

  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 

   עשוי ליפגם:מי 
. רב זביד מהא ליכא אמר ליה

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:
ת''ל דמתחסר הוא . אם ועוד

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:
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        יט, איט, איט, איט, א .4
את" ֱהֶנה ִמן ַהַחטָּ ה : ַהּנֶ ִהיא ַחּיָ ׁשֶ ְפּגֹום -ּכְ ּיִ   ."לֹא ָמַעל ַעד ׁשֶ
   

ִדי ִמיָמה  ,ִמכְּ ְבֵהָמה ּתְ ל ָזָהב -ִאי ּבִ    !ַהְיינּו ּכֹוס ׁשֶ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ַבֲע     .ַלת מּום ָעְסִקיַנןּבְ

  רש"י
די בחטאת בהמה תמימה מכ

. מתיתין הייו כוס של מיירי
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 

בד עד שיפגום מאי פגם מצי למע
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 

. דקיימא בעלת מום עסקין
לפדייה וכיון דפגמה שהכחישה 
ופיחת מדמיה ודבר שיש בו פגם 
הוא הלכך לא מעל עד שיפגום 

פרוטה וסיפא דקתי  בשוה
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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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .5
   ַמְתִניִתין   יט,ב

ַכֲחִצי ַכֲחִצי ,ְפרּוָטה ֶנֱהָנה ּבְ    .ְפרּוָטה ּוָפַגם ּבְ
ָדָבר ֶאָחד רּוָטה ּבְ ֶוה ּפְ ׁשָ ֱהָנה ּבְ ּנֶ ָדָבר ַאֵחר ,אֹו ׁשֶ רּוָטה ּבְ ֶוה ּפְ ׁשָ    ,לֹא ָמַעל  - ּוָפַגם ּבְ

ָהֶנה  ּיֵ רּוָטה -ַעד ׁשֶ ֶוה ּפְ ׁשָ    ,ּבְ
ָדָבר ֶאָחד -ְוִיְפּגֹם  רּוָטה ּבְ ֶוה ּפְ ׁשָ    .ּבְ

  
ין ׁשִ ּמּוְקּדָ    ,ֵאין מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל ּבַ

ֵהָמה א ּבְ    ,ֶאּלָ
ְלַבד ֵרת ּבִ    .ּוְכֵלי ׁשָ

יַצד?    ּכֵ
  

י ְבֵהָמה ּבֵ    ,ָרַכב ַעל ּגַ
   ,ְוָרַכבּוָבא ֲחֵברֹו 

ן ָמֲעלוּ  - ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָרַכב    .ּכּוּלָ
  

ָתה  ל ָזָהבׁשָ כֹוס ׁשֶ    ,ּבְ
ָתה    ,ּוָבא ֲחֵברֹו ְוׁשָ
ָתה  ן ָמֲעלוּ  -ּוָבא ֲחֵברֹו ְוׁשָ    .ּכּוּלָ

  

את ַלׁש ִמן ַהַחטָּ    ,תָּ
   ,ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָתַלׁש 

ן ָמֲעלוּ  -ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָתַלׁש     .ּכּוּלָ
  

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְדיוֹ  ֵאין לֹו ּפִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   .ַחר מֹוֵעלֵיׁש ּבֹו מֹוֵעל ַא  -ן ּכָ

  

ָמָרא    ּגְ

י ַמְתִניִתין?    ַמּנִ
  

י ְנֶחְמָיה ִהיא   .ַרּבִ
   

ַתְנָיא    :ּדְ
ְלַבד ,ֵאין מֹוֵעל ַאַחר מֹוֵעל" ְבֵהָמה ּבִ א ּבִ    .ֶאּלָ

י ְנֶחְמָיה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵהָמה    ,ּבְ

ֵרת    ."ּוְכֵלי ׁשָ
  

א?  א ַקּמָ ַתּנָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ְב  :ָקָסַבר ִעְנָייָנא ּדִ ִתיבּבְ    ,ֵהָמה כְּ
ְכִתיב ם" :ּדִ ֵאיל ָהָאׁשָ    .(ויקרא ה, טז) 76767676"ּבְ

  
י ְנֶחְמָיה    ?ְוַרּבִ

  
   :ֲאַמר ָלךְ 

ָתן   :ַקל ָוחֹוֶמר ָ    ,ִאם ֲאֵחִרים ֵמִביא ִלְקדּוׁשּ
ן -הּוא ַעְצמֹו  כֵּ ל ׁשֶ    ?!לֹא כָּ

  
  

                                                        
ר ָעָליו  76 תֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן ְיַכּפֵ ם ְוֶאת ֲחִמיׁשִ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ ם ְוִנְסַלחְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאיל ָהָאׁשָ   לוֹ  ּבְ

  רש"י
. כגון מתי' הה כבחצי פרוטה

שלבש בגד של הקדש והה בו 
   כשיעור חצי פרוטה:

. שקרעו ופגמו ופגם בחצי פרוטה
   כשיעור חצי פרוטה:

או שהה בשוה פרוטה בדבר 
   . שיש בו פגם ולא פגם:אחד

. כגון אחרופגם בש''פ בדבר 
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 
דכתרומה בעין דפגימתו 
והאתו כאחד: אין מועל אחר 
מועל במוקדשין אלא בהמה 
דקדשי מזבח וכלי שרת בלבד. 
הי לאו לדמי קיימי ולא בי 

שאפילו רכב ע''ג  איפגומי יהו
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 

שת דמים הגוף היא ולא קדו
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:
  

  גמ' 
קסבר בעייא דבהמה הוא 

. מעילה ולא בשאר מילי דכתיבא
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 

לה פעמים קרוי אשם שיש בו מעי
כל שעה ומדכתב רחמא בהמה 
גבי מעילה ולא שאר מילי מכלל 
דאין מועל אחר מועל אלא 

   בבהמה בלבד:
. דמוסיף כלי שרת ר' חמיה

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 

כלי שרת מקדשין (זבחים פז.) ד
   בכל דבר:
. כלי שרת כגון כוס של הוא עצמו

זהב לא כ''ש שיהא קדוש כל כך 
  שיהא בו מועל אחר מועל:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .6
ְדיֹון " ֵאין לֹו ּפִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ."מֹוֵעלֵיׁש ּבֹו מֹוֵעל ַאַחר  -ּכָ
  

א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ֵעִצים :ִאיכָּ

  
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ִזיִרין - "ֲהֵרי ָעַלי ֵעִצים" :ָהאֹוֵמר" ֵני ּגְ ְ    .לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן ֵהן ,ֵעִצים    ,ּוְטעּוִנין ֶמַלח   ,ָקְרּבָ
נּוָפה    ."ּוְטעּוִנין תְּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

י    .ֵעִצים ְטעּוִנין ֵעִצים ,ְלִדְבֵרי ַרּבִ
  

אְוָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
י    .ֵעִצים ְצִריִכין ְקִמיָצה ,ְלִדְבֵרי ַרּבִ

  
א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

ָחָטן  ֲעֵלי מּוִמין ְוָעַבר ּוׁשְ ַח ְתִמיִמין ְוַנֲעׂשּו ּבַ י ִמְזּבֵ יַנְייהוּ  -ָקְדׁשֵ א ּבֵ    .ִאיכָּ
  

ְנָיאְוָה     :ּתַ
ֲעֵלי מּוִמין ְוָעַבר ּוְשָחָטן " ִמיִמין ְוַנֲעׂשּו ּבַ ַח תְּ י ִמְזּבֵ   ָקְדׁשֵ

י ְברּו  :אֹוֵמר ַרּבִ   ִיּקָ
דוּ  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ    ."ִיּפָ
  

  רש"י
איכא ביייהו עצים דת''ר 

. דהכי האומר הרי עלי עצים וכו'
תן במס' מחות בפרק האומר 
הרי עלי עשרון האומר הרי עלי 
עצים לא יפחות משי גזירי 

ת''ר קרבן  עצים ואמרין בגמרא
מלמד שמתדבין עצים וכמה 
שי גזירין וכן הוא אומר 
והגורלות הפלו על קרבן 

   העצים:
רבי אומר עצים קרבן הן וטעוין 

. לרבי דקרי מלח וטעוין הגשה
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 

ן מועל קיימי אלא לדמי ואין בה
   אחר מועל:

. דקרי להו אמר רבא לדברי רבי
קרבן אותן עצים טעוין עצים 
אחרים להקטירן עליהן כמו 

   שאר קרבן:
. שיקח מן וצריכין קמיצה

העצים מעט בקומצו ויקטיר 
תחלה דהואיל ומקיש להו 
למחה שטעוין מלח והגשה 
טעוין מי קמיצה: רב פפא אמר 

   קדשי מזבח וכו' איכא ביייהו:
. ביחותא קדשי מזבח והתיא

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 

   ה:מועל ההה ממה אחר שחיט
. דלא בעו וחכמים אומרים יפדו

העמדה והערכה וכיון דקדושת 
דמים יהו ואית בהו פדייה אין 

  בהן מועל אחר מועל: 
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .7
   ַמְתִניִתין

   ,ֶאֶבן  :ָנַטל
ׁש  ל ֶהְקּדֵ   .ֲהֵרי ֶזה לֹא ָמַעל -אֹו קֹוָרה ׁשֶ

   ,ָמַעל -הּוא     :ַלֲחֵברוֹ ְנָתָנּה    כ,א
   .לֹא ָמַעל -ַוֲחֵברֹו 

יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ָנָאּה ּבְ    ,לֹא ָמַעל  -ֲהֵרי ֶזה  :ּבְ
רּוָטה ֶוה ּפְ ׁשָ יָה ּבְ ְחתֶּ דּור תַּ ּיָ    .ַעד ׁשֶ

ׁש  ל ֶהְקּדֵ רּוָטה ׁשֶ    .לֹא ָמַעל -ֲהֵרי ֶזה  :ָנַטל ּפְ
   ,ָמַעל –הּוא   :ְנָתָנּה ַלֲחֵברוֹ 

   .א ָמַעללֹ  -ַוֲחֵברֹו 
ן ּלָ ּלֹא ָרַחץ   :ְנָתָנּה ַלּבַ י ׁשֶ    .ָמַעל –ַאף ַעל ּפִ

הּוא אֹוֵמר לוֹ  ֵנס ּוְרחֹוץ" :ׁשֶ תּוַח ְלָפֶניָך ִהּכָ ְרָחץ ּפָ    ".ֲהֵרי ַהּמֶ
  

   ,ֲאִכיָלתֹו ַוֲאִכיַלת ֲחֵברוֹ 
   ,ֲהָנָייתֹו ַוֲהָנַיית ֲחֵברוֹ 

   ,ֲאִכיָלתֹו ַוֲהָנַיית ֲחֵברוֹ 
   ,ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה  -ֲאִכיַלת ֲחֵברֹו ֲהָנָייתֹו וַ 

ה   .ַוֲאִפיּלּו ִלְזַמן ְמרּוּבֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנא  ָנא  "הּוא"ַמאי ׁשְ   ? "ֲחֵבירוֹ "ּוַמאי ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
סּורֹות לוֹ  ר ַהּמְ ִגְזּבָ    .ָעְסִקיַנן ,77777777ּבְ

  
  
  

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

  רש"י
  מתי' 

. הותן [מעל]תה לחברו הוא 
   מעל שהוציאה לחולין:

  
  גמ' 

. דכי טלה הוא דלא מעל מ''ש
   ומ''ש כי תה לחברו דמעל:

. אותו אבן או בגזבר המסורות לו
אותו קורה עסקין דכי טלו 
הוא עדיין ברשותו הם וברשות 
הקדש יהו כמתחלה אבל כי 
תה לחברו הרי שיהו מרשות 

  הקדש לחול ומעל:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .8
יתֹו " תֹוְך ּבֵ ָנָאּה ּבְ יב -ּבְ   .78787878ֵאינֹו ַחּיָ

רּוָטהַע  ֶוה ּפְ ׁשָ יָה ּבְ ְחתֶּ דּור תַּ ּיָ   ."ד ׁשֶ
   

י  ה ּלִ יָה "ָלּמָ ְחתֶּ דּור תַּ ּיָ   ? "ַעד ׁשֶ
  

ַיּה  ּנְ ׁשַ יָון ּדְ    ."ָמַעל"כֵּ
  

   :ַרבָאַמר 
ה י ֲארּוּבָ יָחּה ַעל ּפִ ִהּנִ גֹון ׁשֶ    .כְּ

  
  
  

ָבֵני ַלּה     .ִמיַהת ָמַעל -ְוֵכיָון ּדְ
  

יע ֵליּה ְלַרב    ,ֵליָמא ְמַסּיַ
ָאַמר  ֲחֶוה ְלַבִית  :ַרבּדְ ּתַ ׁשְ    .ֲאָסרוֹ  –ַהּמִ

  
ַרב ִאיָקאָאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ

ְרֵאת ָלֵעיַנִים     .ָאְסָרה ּתֹוָרה -ֲהָנָאה ַהּנִ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
ׁש " ל ֶהְקּדֵ ַבִית ׁשֶ ר ּבְ ה ָמַעל -ַהּדָ ּנָ ֱהָנה ִמּמֶ ּנֶ יָון ׁשֶ   ?"ּכֵ
  

   :ִקיׁש ֵריׁש לָ ֲאַמר 
יׁשוֹ    –ָהָתם  ִהְקּדִ ׁשֶ    ,ּבְ

ָנאוֹ     .ּוְלַבּסֹוף ּבְ
  

ָנאוֹ  יׁשֹו  ,ֲאָבל ּבְ    .לֹא ָמַעל ?ַמאי –ּוְלַבּסֹוף ִהְקּדִ
ל ְמָעָרה " :ַמאי ִאיְרָיא ָרֵהיט ְוָתֵני ַבִית ׁשֶ ר ּבְ    ,"לֹא ָמַעל -ַהּדָ

ָנאֹו ּוְלַבּס " :ֵליָמא ּבְ ל ֲאָבִנים ׁשֶ ר ְבַבִית ׁשֶ יׁשּו ַהּדָ    "!לֹא ָמַעל -ֹוף ִהְקּדִ
  

   :ָאְמֵרי
ִסיָקא ֵליּה  -ָהא     ,ּפְ
ִסיָקא ֵליּה  -ָהא    .ָלא ּפְ

  
        הדרן עלך הנהנה מן ההקדשהדרן עלך הנהנה מן ההקדשהדרן עלך הנהנה מן ההקדשהדרן עלך הנהנה מן ההקדש

                                                        
יתוֹ גירסת משתו:  78 תֹוְך ּבֵ ָנָאּה ּבְ   לֹא ָמַעל  -ֲהֵרי ֶזה  :ּבְ

  רש"י
חתה וחתכה אי . שפיכיון דשיה

מי שבאה בבין מעל שהרי 
   שיה אותה:

. כשהיא שהיחה על פי ארובה
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 

כיון שהגין עליהן בשוה פרוטה ד
   מעל:

. הכי וכיון דבי לה מיהת מעל
קתי (לעיל) כיון דבה מעל 
דאע''פ שמחוברת היא בבין 
חשיב לה כתלוש ואית בה 

   מעילה:
. מדהכא מעל דאע''ג לימא

דחיברו כתלוש דמי והייו מסייע 
ליה לרב דאמר המשתחוה לבית 
אסרו דאע''ג דמחובר לקרקע 

בודת כוכבים כתלוש הוא לעין ע
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 

ת לא אסרו דהמשתחוה לבי
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:
. מדאמרין הכא דמעל לימא

אע''פ שבאו כתלוש דמי מסייע 
ש מעל ליה הדר בבית של הקד

   דכתלוש דמי:
. לעולם אימא אמר ריש לקיש

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 

שהיה מחובר מאי לא מעל לאחר 
א''כ אמאי רהיט ותי הדר בבית 

   של מערה של הקדש לא מעל:
. הא ודאי ה'' הוה מצי אמרי כו'

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 

ילתא דיש הפרש . מפסיקא ליה
בין באו ולבסוף הקדישו בין 
הקדישו ולבסוף באו להכי לא 
תייה ולעולם דוקא הקדישו 
ולבסוף באו יש בו מעילה 

  דכתלוש דמי: 
  


