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  .הד�   מעילה
  ?מהו שעת היתר לכהני� שנזכרה במשנתנו

  

    ?איזה היא השעה  ?ומה פירושה
  לחזקיה  היתר שחיטה  1שכבר נשחט והוא ראוי לקבלה

  יוחנ'' לר  היתר אכילה  שכבר נזרק הד� והוא ראוי לאכילה
  2)'בעמוד ב(לרב אסי   היתר זריקה  שכבר נתקבל הד� והוא ראוי לזריקה

  

  
  ?ידי מעילהבשר קדשי קדשי� מהא� יצא , הזריקה באופני� דלהל�נעשית הקבלה ו

  

    קבלו כשרי�  קבלו פסולי� 
  יצא: ד היתר שחיטה שנינו"למ  זרקו כשרי�  יצא

: ד היתר זריקה או אכילה שנינו"למ
  לא יצא

  יצא: ד היתר שחיטה או זריקה שנינו"למ
  לא יצא: ד היתר אכילה שנינו"למ

זרקו 
  פסולי�

  

  
  ?מה די� החטאת, בלה והזריקה באופני� דלהל�נעשית הק

  

    קבלו כשרי�  קבלו פסולי� 
  3אי' טעו' כיבוס  לא זרקו עדיי' את הד�  טעו' כיבוס

  זרקו כשרי� או פסולי�  4אי' טעו' כיבוס

  

                                                           
דכיו'  דכל  העומד ,  ות ירצו. דאיז ה הי תר י ש כא ' לכה ני� ב זה שנ שחטה, )ה ה יתר"ד (' הקש ו התו ס 1

עוד  הקשו  . )יינ ו הית ר לעבודת כ הני�וה  (קרי לי ה לקוד� זריקה  הית ר לכהני�, להזרק כזרוק ד מי
שנינו  וכבר  יצא " היתר  שחי טה"הא ,  למה מ ועיל,כ שח ט בצ פו' ו קיבל  בדרו �"דא,  ד זה"למ' התוס

.  שלא הי ה גמ ר שח יטה  בהכ שר.ב קיבל קוד � גמר שח יטה  בדרו � , יות ירצו  דמיי ר. מידי  מעילה
וכגו ' ששחט ס מו/  מאוד , ר שחיטה ג� מייר י באו פ' שלא הי ה הי ת, וכ' ג בי נש חט ב יו� ו זרק בלילה

  .כ לא חשובה שחיטתו  היתר  לכהנ י�" וא.לשקיעה שלא היה בו  שהות לזרוק  
ד על מה שא מר , וע וד. ל הוכי ח כש יטה  זו' מ ניסת ה הג מ"מ.  ד הזה"והג � שלא נזכ ר בפי רוש  המ 2

יי קינ '    ד.ל שקבלוהו  פסולי� דו קא "י דכ יו' ד ס"פירש,  לעול� דמעילה ד וקא)  'ב עמוד ב(רב א סי 
 .  מינה  דהית ר זרי קה שנינו

<ֹל ֲא3ֶר ִיַ>ע ִ;ְבָ:ָר9 ִיְק 37ָ ַוֲא3ֶר ִי1ֶה  "  )כ:וי קרא ו(דכתיב ,  אי' ד מה טעו' כיבוס, חטאת פסולה 3
לאפוקי חט את , בראו י להזות ודר שינ'  ." ִמ7ָָמ9 ַעל ַהֶ;גֶ ד ֲא3ֶר ִי1ֶ ה ָעֶליָה Aְ ַכֵ;ס  ְ;ָמק?� ָקד3

 . פסולה שאי' בה  די' כ יבוס
י פסולי� אי' "י כשרי� ובי' ע"ולכ/ בי ' הוזה ע.  ולא שכבר הוזה." ַוֲא3ֶר ִי1ֶה ִמ7ָָמ9"דקרי  כא'  4

  .דמה  טעו' כיבו ס



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

  

  :המעילה ד�  
  ].ה אמר"תוד[? בביאור תירוצו של רב אסי' י לתוס"מה ה� החילוקי� בי� רש

  

    המשנה במעילה  נה בזבחי�המש
  1י"לרש  ללמד דהיתר זריקה שנינו  ללמד דפסול עושה שיריי�

  נקטה אגב ההיא דמעילה: 'א' לתי
  ללמד דפסול עושה שיריי�: נ"א

  'לתוס  2ללמד דפסול עושה שיריי�

  
  ?3פסולי� דלהל� הא� עושי� שיריי�

  

    ?מה הדי'  ?מה הטע�
  המחשב חוB לזמנו או מקומו  עושי� שיריי�   צי' לפיגולהואיל ומר

  טמא  עושה שיריי�   מרצה בקרבנות ציבור
   כבעל מו�.שאר פסולי�   אינ� עושי� שיריי�   דאינ� מרצי' בקרבנות ציבור

  

                                                           
 כ' כ ד י   אמרההמשנה במעילה , "קיבלו פסולי� וזרקו פסולי�"שנו בדוקא שנהמשניות ' י ב"לרש 1

דהי תר ,  יצ א מי די מ עילה.אבל  א� קבלו כשר י�  ,   ד וקא  קבלו פסו לי� ו זרקו כשר י�שתאמר
ומצד זה מה  שאמר קב ל ו  , לעני' כיבו סמ "הג� שאי' נפ,  אמרה כ'וה משנה בזבחי� . זריקה שני נו

מ נקטה  כ '   "מ, כ אי' טעו' כיבו ס"ה א� קבלו וזרקו כשרי� ג"דה, וזרקו פסולי� הוא לאו דוקא
עושה  )י צר י� ג	 זריקה"א מנ	 י ש בזה מחלוק ת אחר וני	 הא	 לש יטת ר ש( הפסול וג� זרק ללמדנו שא� קיבל

  .ולא יועיל שיבוא הכ שר וי קבל עתה שוב ו יזרוק, לכל הד� שבצואר ה בהמה שיריי�
,  ד לעול� אומר ל/ שה יתר  אכילה שנ ינו, ל עול� לא תדיי ק דה יתר ז ריקה  שנינ ו ולא  אכי לה' פי 2

ד היתר  זריקה שנינו  נקט ג� זרקו "דהני חא למ, שיזרקו פסולי�כ "וא� תשאל למה צר י/ ג
אי  אבל  ,  דא � קב לו כ שרי� הג�  שזרקו פ סולי� יצ א מי די מ עילה.פסולי� כ די ש תבוא לדיי ק  

ג לא  יצא י די מ עילה  עד שג� י קבלו וג�  יזרקו "דג�  בכה,  אי'  דיוק  זה נ כו'" הי תר א כילה"בעינ'  
ומ תרB שנקט הכ י . יצא  מידי  מעילה ול מה נ קט תרתיכ סגי  בקבלו פסו לי� שלא "וא, כשרי�

  . תו  לא מהני ש יחזור  הכשר ויז רוק.ללמדנו שא� ג� קיבל וג� נזרק בפסול 
 וכ'   .)ולא יוכשר הקרב' ולא יצא מידי מעילה(שוב לא יכול כשר לקבל ולזרוק , א� נעשה שיריי � 3

והותז הד� בי' קב לת  , כשר וזרקכ קיב ל "ואח, תחילה קיבל פסול וזרק, כו סות' א� קיבל הד� בב
מ "וכ' נפ.   דדו קא ד� כשר מצרי/ כ יבוס.א� נעשה שיריי�  אי' טעו' כיבו ס . הכשר לקבלת הפסול

 . ו א� לא נעשה שיריי �  ,  נשפ/ לאמה.ד א� פסול עושה שירי י� , מה ד י' הד � הנ שאר בכוס ות
 .נשפ/ ליסוד


