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  .בד�   מעילה
ומתי יש מעילה בקדשי� קלי� , )ושלמי ציבור, אש�, חטאת(מתי יש מעילה בקדשי קדשי� 

  ].ה קדשי"תוד[? )מעשר ופסח, בכור, שלמי�(

  

    קדשי קדשי�  קדשי� קלי�
  קוד� זריקה  )"'קדשי ה"דנקראי� (יש מעילה   אי  מעילה

  אחר זריקה  הבשר ניתר לכהני� ובאימורי� יש מעילה  מעילה רק באימורי�נעשה 

  
�  ].ה ששחט�"תוד[? מה דינ�, קדשי קדשי� ששינה בה� כדלהל

  

    וכ  להיפ,, שחט  בדרו� וקיבל דמ  בצפו   שחט  בדרו� וג� קיבל דמ  בדרו�
  'בתוס' הא' לת  יש בה� מעילה  1אי  בה� מעילה
  לרבינו פר-  יש בה� מעילה  2יש בה� מעילה

  
  :מעילה ד�  ב

, והעל� לגבי מזבח בי� בשוגג בי� במזיד, או שקיבל דמ� בדרו�, ו בדרו� קדשי קדשי� שנשחט
  ?3הא� ירדו
  

    יהודה' אליבא דר  שמעו ' אליבא דר
  לרבה  ירדו  4ירדו

  לרב יוס�  5ירדו  לא ירדו

  
                                                           

הרי  הוא כמו קדשי� שחנק  שיצאו מיד י , ה ג� בשחיטה וג� בקבל.דכיו   ששינה ב ה� כל כ,  1
 . מעילה

משו� דמצינו  שכשר '  דהנ ה טע� משנתנו  שמועלי� בשחיטת ד רו�  או ב קבלת דר ו� מבואר  בגמ 2
ס ראויי � עבודות  אלו בקדש י �  "סו, כ מה  לי ש ינה ב עבודה אח ת או  בשתי�"וא, בקדשי� קלי�

  . חשוב כאילו חנק   ונש ארי� בקדו שת מעילהלא ולכ, , קלי�
אול� על שאר דיני  , מ קרי� אלו  היתה  השאלה' שרק על ב, ) ה אי בעיא להו" בד(י "מבו אר ב רש 3

וכד להל  בטב ל ה  (ע לא ירדו  "דחו- לזמנו ומ קומו לכו, )ה עלו"בד (' וב יארו  התוס. משנתנו ל א
כ רק "וא, ש ואי  בז ה ספק" י ור" מבו אר שזו מחלוקת ר.ו שחט בלילה או  קיבל בלילה , )הבאה

 .נשאר שחיטת דרו�
ועשה , ש שלא ירד ה וא דו קא ה יכא  שלא שינה בשח יטה ו קבלה"ל לרב ה שכ ל מה שאמר ר "ס 4

ו על זה . [ שיר דו.ש  "אול� א� שינה  מקו � השחיטה  או  ה קבלה בזה  מודה  ר, אות� כתיקנ�  בצפו 
כ דלהל  בט בלה (ע מודי � שלא יר דו "כ ו, 'דדי   זה דנ יתני � למעלה וכו,  )ה ור בה" בד('  הקשו תוס

' שב זה ה וא ח ולק  על ר(ש אלא ב נשפ, דמה  "ו היה  לרבה לומ ר דע ד כא   לא  קא מר ר , )הבאה
  ]. 'כ בשחיטת דרו � וכו "מ שא, שלא ירדו) יהוד ה

נשפ ,  ) ב, נשחטה בלילה) א: ד ברי�' ש נחלקו לכאורה  רק בג"יהו דה ו ר' בטבלה הבאה שר' ע 5
דמ ה נש חט  , ש שנחלקו בשח יטת  דרו�" דכ, )ה א ליבא"בד (' מ ב יארו  התוס"מ. יצ א הד �)  ג, דמה

ש היכא שלא שחטו במקומ ו   "כ , י הודה  שירדו' בלילה שלא שינה מקומו לשחוט בדרו� אמר ר
  .יהוד ה'  שירד אליבא דר



 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  :מעילה ד�  ב
  ?.]זבחי� ד� פד. [הא� ירדו או לא, פסולי� דלהל� שעלו על המזבח

  

, נעבד, מוקצה, נרבע, רובע
, טריפה, כלאי�, מחיר, אתנ 

, חולה,  זק 1 דופ .יוצא 
, טומטו�, נדמה, מזוה�

  דרוגינוסנא

.נשחטה 
  ,בלילה

  ,נשפ, דמה
.יצא הד� 
  מהקלעי�

נשחט חו- , הטמא, היוצא, הל 
קבלו , נשחט חו- למקמו, לזמנו

ניתני� למעלה , פסולי� וזרקו דמו
ניתני� בפני� , שנת  למטה ולהיפ,

  שנתנ  בחו- ולהיפ,

  

  יהודה' לר  לא ירדו  2ירדו  ירדו

  שמעו ' לר  לא ירדו  לא ירדו  ירדו

  
  ].ה ורבה"תוד[? מה דינה, ומלקה למטה, חוט הסיקראלמעלה מעולת העו  שדינה להמלק 

  

    יהודה' אליבא דר  שמעו ' אליבא דר
  ירדו: לרבה
  לא ירדו: לרב יוס�

  י"לפירוש ר  3ירדו
  לפירוש רבינו פר-  לא ירדו  לא ירדו

  
  ?מה דינ�, או שקיבל דמ� בדרו�, קדשי קדשי� שנשחטו בדרו�

  

    ?איזה מעילה יש בה�  ?ומה די  המעילה
  'לרב יוס� ולסוגיא בעמוד א  מעילה דאורייתא  מביא קר  וחומש ואש�

  יהודה' לרבה וכ  לר  4מעילה דרבנ   ואי  חומש ואש�, מביא רק קר 
  

  ?שיאכיצד הגירסא ומה הקו, ' וכומתו נמי תנינא
  

    ?מה הגירסא  ?מה הקושיא
משנה מפורשת גבי חטאת הא זו  .מה חידש עולא 

  שמתה שמועלי� 
לביאור   מתו נמי תנינא

  הפשוט

הא די  , אי, אמר עולא דמועלי  בכל קדשי� שמתו
  זה דוקא בחטאת

מתו נמי תנינא דאי  
  מועלי� בה�

  י"לפירש

                                                           
ושאר .  דנתמעטו מזאת�ע שירדו "ל לכו"ולכ� בזה ס,  כל אלה אי� פסול� בקודש אלא קוד� לכ�1

 ריבה תורה אחת לכל �ש מרבה את כול� מתורת העולה "ולכ� ר, כול� הוי פסול� בקודשהפסולי� 
 .יהודה מרבה לה� ממה שמצאנו לה� הכשר במקו� אחר' ור, החטאות

יצא דמה , נשפ� דמה, נשחטה בלילה: פסולי�' לג] דהעולה' וה, היא, זאת[מיעוטי� ' יהודה ממעט ג'   ר2
 .חו# לקלעי�

מ גבי עולת העו$ שאי� "מ, לה הקודמת דניתני� למעלה שנתנ� למטה ולהיפ� לא פסלדא$ שנתבאר בטב 3
 וכיו� שעש או שלא במקומו הוי כשחיטת  ולכ�, ועתה הוא מתחיל בהכשרה, לה הכשר של שחיטה קוד�

 .ע ירדו"יהודה לכו' שאליבא דר, דרו�
חו# למקומו יש בה� מעילה דחו# לזמנו ו, ז מתניתי� לצדדי� קתני" שלפ, )'אות ה(ק "וכתב השטמ 4

,  וא� עלו למזבח ירדו�ת אי� בה� מעילה דכמא� דחנקינהו דמי "ואילו בשחיטת וקבלת דרו� מה, ת"מה
 .ורק מדרבנ� יש בה� מעילה


