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מעילה ד ז.

הא מהני זריקת הד לר"ע לבשר שיצא כולו ? ]תוד"ה א"ל )לעיל([.

לר' יוחנ#
לרב אסי

לגירסת רש"י
מהני

2

לא מהני

לגירסת תוס'
לא מהני

1

מהו הביאור "חישב לנשפכי למחר מהו"? ]תוד"ה חישב[.
פי' הא' ברש"י
פי' הב' ברש"י
פי' התוס'

ומה קשה על הפירוש?
מה הוא הפירוש?
חישב בשעת שפיכת שיריי לאכול כזית מחר דאי #מחשבת פיגול אלא באחת
מד' עבודות
דודאי הוא פיגול ,דשפיכה היא
חישב בשעת זריקה לשפו* לשיריי מחר
אכילת מזבח
+++++
חישב לזרוק לד שנשפ* מהכלי בהולכה
מחר

 1הוקשה לתוס' על הגירסא שלפנינו ,דאי* ס"ד דרב אסי לדמות שאר פסולי #לפסול יוצא הא
פסול יוצא הוא רק חסרו #מחיצות ,ומשמע מהגירסא שלפנינו שא היה אומר ר' יוחנ #דלר"ע
מועילה הזריקה אפילו ביצא כולו  +לא היה קשה לרב אסי ,והא ג על זה יש להקשות דהניחא
בפסול מחיצות בעלמא מהני זריקה ,אבל היכא דליתיה לבשר בכלל אי* שיי* שתועיל הזריקה.
ועל כרח* לחלק דאי #לדמות זריקה במחשבת פיגול שמועילה אפי' כשאי #לבשר ,לזריקה שתהני
להוציא מידי מעילה ,וא"כ ג לר' יוחנ #לא תקשה מידי .ולכ* תוס' מכריע כגריסת הספרי
"אמר רב אסי" )ולא גורסי א"ל רב אסי( ,ורב אסי בא לומר עני #חדש.
 2והוכיח רב אסי את דבריו ממה שאמרו חביריו בבבל "מחשבי #על האבוד והשרו " )ע' מת#
בסתר שפירש שמיירי שהמחשב לא ידע שנשר הבשר או אבד  +וחישב בזריקה ע"מ להקטיר את
האימורי חו /לזמנ( ,וא"כ כמו שמהני מחשבה באבוד ושרו שאינ בעול ,ומועילה מחשבתו
לחייב כרת ,ה"ה ביצאו שתיהני הזריקה עבור כל הבשר להוציאו מידי מעילה.
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מעילה ד ז:
הפריש חטאת ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה  ,ושחט ,הא זריקת ד
מאחת מה מוציאה את השניה מידי מעילה לר' עקיבא ,או לא?
1

שחט #בבת אחת
4
יצאה השניה מידי מעילה
יצאה השניה מידי מעילה
2

לר' אלעזר ור' יוחנ#
5
לריש לקיש

שחט #בזה אחר זה
3
אי #יוצא השניה מידי מעילה
יצאה השניה מידי מעילה

העלה למזבח לאימורי קוד הזריקה ,מה דינ?
באש  /חטאת  +ואח"כ זרק הד
בב' אשמות  /חטאות שהפריש לאחריות  +וזרק ד של אחד
מה מה די #בשר השני

מה הדי?#
א עלו לא ירדו
אפי' א עלו יוריד

הא זריקת דמי עושה קולא או חומרא בבשר או באימורי?
בקדשי קדשי  +קוד
זריקה יש מעילה
בקדשי קלי  +קוד
זריקה אי #מעילה

להקל
מוציאה הבשר
מידי מעילה
+++++

להחמיר
מחייבת הבשר והאימורי בפיגול נותר וטמא
מכניסה האימורי לדי #מעילה
מחייבת הבשר והאימורי בפיגול נותר וטמא
6

 1קוד השחיטה שניה יש בה מעילה ,דשתיה קדושות.
 2רש"י )בד"ה אלא ששחט( פירש ששני כהני שחטו כל אחד את אחת מה בבת אחת .ותוס' )בד"ה לא(,
הסתפקו הא מיירי ששחט בבת אחת בסכי ארוכה לשתיה .או שאפי' שחט וקיבל מאחת מה ולא זרק
עד ששחט וקיבל את השניה ג"כ חשיב בב"א כיו שלא זרק לראשונה קוד קבלת השניה  והיו שניה
ראויי לזריקה ביחד.
 3דמיד שנשחטה הראשונה חשובה השניה "מותר חטאת" ונפסלה .אול כשנשחטו בבת אחת ,הג
שכשמקדי לזריקה של אחת מה הוא עושה את חברתה להיות "מותר חטאת" ,מ"מ כיו שביחד ע
זריקה זאת הוא מתיר את בשרה מידי מעילה ,הרי שלא קד הפסול להיתר ,ולכ! מהני הזריקה להוציא
ג לבשר השניה מידי מעילה.
 4דרצה מזה זורק רצה מזה זורק ,ולכ! זריקת אחת מה מתרת את בשר חברתה מידי מעילה.
 5ריש לקיש אמר על דברי ר"ע "תשובה גנובה השיבו ר"ע לאותו תלמיד" וכו' ,פי' ,ר"ל לא בא לסתור את
תשובת ר"ע ,אלא בא לומר שהסתיר ר"ע בדבריו במה שענה לו באופ ששחט בבת אחת ,דבאמיתות אי
חילוק בי בב"א לבזה אחר זה ,ובשניה ס"ל לר"ע דיצאה השניה מידי מעילה .דהרי ג בב"א סו"ס
ברגע שזרק דמה של אחת מה השניה פסולה  ובכל אופ אמר ר"ע שמועיל לזו השניה זריקת ד
הראשונה ,ועל כרח! הפירוש משו דכחד גופא חשובי דשניה הופרשו לאחריות ,וכיו שכ ,מה
החילוק בי בב"א לבזה אחר זה  כיו שכחד גופא חשובי אפי' שקד ושחט לאחת מה יהא דמה פוטר
את חברתה.
 6אול בבשר אי מועלי ,ומדייקת הגמ' :מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא ,וקשה הא אחר הזריקה
הוא ממו בעלי ולמה שיהיה כא איסור .ותירצה הגמ' ,דמיירי שיצא הבשר החוצה קוד הזריקה ,דא#
שאמר ר' עקיבא שמועילה הזריקה להוציא אותו מדי מעילה אבל לא להתירו באכילה .וע' ברש"י
ובתוס' ובגירסאות שבה הא טעו עיבור צורה קוד שריפה או לא.

