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מעילה ד ה.

מהו שעת היתר לכהני שנזכרה במשנתנו?

לחזקיה
לר' יוחנ'
2
לרב אסי )בעמוד ב'(

איזה היא השעה?
היתר שחיטה
היתר אכילה
היתר זריקה

ומה פירושה?
שכבר נשחט והוא ראוי לקבלה
שכבר נזרק הד והוא ראוי לאכילה
שכבר נתקבל הד והוא ראוי לזריקה
1

נעשית הקבלה והזריקה באופני דלהל ,הא יצא בשר קדשי קדשי מידי מעילה?
קבלו כשרי
יצא
זרקו כשרי
למ"ד היתר שחיטה או זריקה שנינו :יצא
זרקו
למ"ד היתר אכילה שנינו :לא יצא
פסולי

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

נעשית הקבלה והזריקה באופני דלהל ,מה די החטאת?
לא זרקו עדיי' את הד
זרקו כשרי או פסולי

קבלו כשרי
טעו' כיבוס
4
אי' טעו' כיבוס

קבלו פסולי
3
אי' טעו' כיבוס

 1הקשו התוס' )ד"ה היתר( ,דאיזה היתר יש כא' לכהני בזה שנשחטה .ותירצו ,דכיו' דכל העומד
להזרק כזרוק דמי ,קרי ליה לקוד זריקה היתר לכהני )והיינו היתר לעבודת כהני( .עוד הקשו
התוס' למ"ד זה ,דא"כ שחט בצפו' וקיבל בדרו ,למה מועיל ,הא "היתר שחיטה" שנינו וכבר יצא
מידי מעילה .ותירצו דמיירי ,בקיבל קוד גמר שחיטה בדרו  .שלא היה גמר שחיטה בהכשר.
וכ' גבי נשחט ביו וזרק בלילה ,ג מיירי באופ' שלא היה היתר שחיטה ,וכגו' ששחט סמו /מאוד
לשקיעה שלא היה בו שהות לזרוק  .וא"כ לא חשובה שחיטתו היתר לכהני.
 2והג שלא נזכר בפירוש המ"ד הזה .מ"מ ניסתה הגמ' להוכיח כשיטה זו .ועוד ,דעל מה שאמר
רב אסי )בעמוד ב'( לעול דמעילה דוקא ,פירש"י דכיו' דס"ל שקבלוהו פסולי דוקא  .דייקינ'
מינה דהיתר זריקה שנינו.
ַא ֶ3ר יִ ֶ1ה
 3חטאת פסולה ,אי' דמה טעו' כיבוס ,דכתיב )ויקרא ו:כ( ">ֹל ֲא ֶ3ר יִ <ַע ִ; ְב ָָ :ר 9יִ ְק ָ 37ו ֲ
יה ְַ Aכ ֵ;ס ְ; ָמק? ָקד . "3ודרשינ' בראוי להזות ,לאפוקי חטאת
ִמ ָָ 7מַ 9על ַה ֶ; ֶגד ֲא ֶ3ר יִ ֶ1ה ָע ֶל ָ
פסולה שאי' בה די' כיבוס.
ַא ֶ3ר יִ ֶ1ה ִמ ָָ 7מ . "9ולא שכבר הוזה .ולכ /בי' הוזה ע"י כשרי ובי' ע"י פסולי אי'
 4דקרי כא' "ו ֲ
דמה טעו' כיבוס.
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מעילה ד ה:
מה ה החילוקי בי רש"י לתוס' בביאור תירוצו של רב אסי? ]תוד"ה אמר[.
לרש"י
לתוס'

1

המשנה במעילה
ללמד דהיתר זריקה שנינו
2
ללמד דפסול עושה שיריי

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

פסולי דלהל הא עושי שיריי?3
המחשב חו Bלזמנו או מקומו
טמא
שאר פסולי  .כבעל מו

מה הדי'?
עושי שיריי
עושה שיריי
אינ עושי שיריי

מה הטע?
הואיל ומרצי' לפיגול
מרצה בקרבנות ציבור
דאינ מרצי' בקרבנות ציבור

 1לרש"י ב' המשניות נשנו בדוקא ש"קיבלו פסולי וזרקו פסולי" ,המשנה במעילה אמרה כ' כדי
שתאמר דוקא קבלו פסולי וזרקו כשרי ,אבל א קבלו כשרי  .יצא מידי מעילה ,דהיתר
זריקה שנינו .והמשנה בזבחי אמרה כ' ,הג שאי' נפ"מ לעני' כיבוס ,ומצד זה מה שאמר קבלו
וזרקו פסולי הוא לאו דוקא ,דה"ה א קבלו וזרקו כשרי ג"כ אי' טעו' כיבוס ,מ"מ נקטה כ'
ללמדנו שא קיבל הפסול וג זרק )אמנ יש בזה מחלוקת אחרוני הא לשיטת רש"י צרי ג זריקה( עושה
לכל הד שבצואר הבהמה שיריי ,ולא יועיל שיבוא הכשר ויקבל עתה שוב ויזרוק.
 2פי' לעול לא תדייק דהיתר זריקה שנינו ולא אכילה ,דלעול אומר ל /שהיתר אכילה שנינו,
וא תשאל למה צרי /ג"כ שיזרקו פסולי ,דהניחא למ"ד היתר זריקה שנינו נקט ג זרקו
פסולי כדי שתבוא לדייק  .דא קבלו כשרי הג שזרקו פסולי יצא מידי מעילה ,אבל אי
בעינ' "היתר אכילה" אי' דיוק זה נכו' ,דג בכה"ג לא יצא ידי מעילה עד שג יקבלו וג יזרקו
כשרי ,וא"כ סגי בקבלו פסולי שלא יצא מידי מעילה ולמה נקט תרתי .ומתר Bשנקט הכי
ללמדנו שא ג קיבל וג נזרק בפסול  .תו לא מהני שיחזור הכשר ויזרוק.
 3א נעשה שיריי ,שוב לא יכול כשר לקבל ולזרוק )ולא יוכשר הקרב' ולא יצא מידי מעילה( .וכ'
א קיבל הד בב' כוסות ,תחילה קיבל פסול וזרק ,ואח"כ קיבל כשר וזרק ,והותז הד בי' קבלת
הכשר לקבלת הפסול .א נעשה שיריי אי' טעו' כיבוס  .דדוקא ד כשר מצרי /כיבוס .וכ' נפ"מ
מה די' הד הנשאר בכוסות ,דא פסול עושה שיריי  .נשפ /לאמה ,וא לא נעשה שיריי .
נשפ /ליסוד.

