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מעילה ד י.
מה די חטאת שכיפרו בעליה )הפרישו חטאת ואבדה ,והפרישו אחרת ,ונתכפרו באחת מה
כדלהל מה די הנשארת(? ]תוד"ה רישא[.
לרבנ& ! ר' יהודה
לר' שמעו&

בנתכפרו בשאינה אבודה ! השניה
בנתכפרו באבודה ! הראשונה
הראשונה למיתה אזלה ! דנדחית מעיקרא
השניה תרעה
למיתה אזלה
הנהנה מקדשי דלהל שנטמאו ,הא מעל? ]תוד"ה הכל[.

קוד זריקה

בשר קדשי קדשי
1
דעולה
יש מעילה

אחר זריקה

יש מעילה

בשר קדשי קדשי
דחטאות ואשמות
לרש"י :פטור
3
לתוס' :יש מעילה
פטור

אימורי קדשי קלי
אחר שהעל&
2
!!!!!
פטור

4

בדברי דלהל הא חייב בה משו פיגול נותר וטמא או לא?
פיגול
נותר וטמא

בדברי שאי& לה אחרי שמתירי לה
לא נוהג בה
נוהג בה

6

בדברי שאחרי מתירי לה
נוהג בה
נוהג בה

5

 1לגבי בשר עולה אי& נידו& ,דכבר אמרה המשנה לעיל )ד ט (.דמועלי& בבשרה עד שיצא לבית
הדש& ,והטע דכיו& דכולה כליל ,די& הבשר כאימורי ואי& יוצאי מידי מעילה.
 2א העל& על כרח .מיירי אחר זריקה.
 3כ& הוא בגירסת התוס' לפנינו ,וכ& גורס השטמ"ק ,דהסוגיי& מיירי בנטמא אחר זריקה ,אבל
בנטמא קוד זריקה פשיטא דיש מעילה דאפי' ר"ע לא אמר גבי יוצא שפקע ממנו איסור מעילה !
אלא בזריקה ,אבל בלא זריקה אי .יפקע ממנו איסור מעילה ,וא"כ א נטמא קוד זריקה ! ודאי
שנשאר באיסור מעילה .אכ& הצ"ק )באות ב'( מעמיד דמיירי בנטמא קוד זריקה\ ונהנה אחר
זריקה ובזה אמר שפטור) ,והאריכו בזה האחרוני(.
 4והג שנתבאר לעיל )ד ט (.שבמה שנקטר על המזבח אינו יוצא מידי מעילה עד שיצא לבית
הדש& ,ואי .כא& סגי רק במה שמשלה בה& האור .תירצו רש"י ותוס' ,דדוקא גבי קדשי קדשי
דחמירי יש בה& מעילה עד שיצאו לבית הדש& ,אבל אימורי קדשי קלי דקילי כיו& שמשלה בה&
האור על המזבח ! יצאו מידי מעילה .וביאר רבינו פר 0בתוס' את החילוק א( מ"קרא" ,דגבי עולה
כתיב "והוציא את הדש&" ! ולכ .דוקא גבי עולה וקדשי קדשי דילפינ& מינה איכא גזה"כ שלא
סגי במה שהעל& ע"ג המזבח וצרי .ג שתתקיי בה מצות תרומת הדש& ,אול בקדשי קלי
לא .ב( מ"סברא" ,דכיו& שמצינו שיש בה ג מעילה עוד קוד זריקה ,א"כ ג לא ממהר לפקוע
המעילה מהאימורי רק אחר שיצא לבית הדש& ,אול בקדשי קלי שאי& באימוריה מעילה
רק אחר זריקה ! מיד אחר העלאה שנעשית מצות& סגי לפקוע מה די& מעילה.
 5כגו& בשר הקרב& ושיירי המנחה.
 6כגו& הקומ 0הוא מתיר את השיריי ,אבל אי& דבר אחר שמתיר אותו .וכ& ד .וכ& כל הדברי
שה נקטרי כליל ,כקטורת ,מנחת כהני ,מנחת כה& משיח ,מנחת נסכי.
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מעילה ד י:

חמשה חטאות דלהל ,מה דינ  ,והא יש בה מעילה?

ולד חטאת ,תמורת חטאת,
וחטאת שמתו בעליה
חטאת שעיברה שנתה ,וחטאת
שאבדה

נתכפרו בעליה באחרת
אזלה למיתה
! ולא נהני ולא מועלי
1
אזלה למיתה
! ולא נהני ולא מועלי

לא נתכפרו בעליה באחרת
אזלה למיתה
! ולא נהני ולא מועלי
תרעה עד שתסתאב
! ויש בה מעילה

 1לגבי חטאת שאבדה כתוב במשנה שנמצאת בעלת מו ,והקשו התוס' )בד"ה ולד( דא מיירי
שנמצאת אחר שנתכפרו בעליה ,הא ודאי דאזלה למיתה אפי' בנמצאת תמימה ,ולמה העמידו
בנמצאת בעלת מו .ותירצו דמשנתנו כרבנ& דר"ש דאמרי שאי& חטאת מתה אלא באבודה בשעת
כפרה ,וכא& מדובר שבאמת בשעת כפרה כבר לא היתה אבודה ,אלא שנתכפרו בעליה באחרת.
ולכ .דוקא א נמצאת בעלת מו אזלה למיתה ,אבל בתמימה לא )וכ& פירש"י( .ודחו תירו 0זה,
דאדרבה א היא בעלת מו זה סיבה שלא היתה ראויה להקרב בשעת כפרה ,וא"כ לא חשיבה
דחויה שנימא בה שאזלה למיתה .ולכ& תירצו להיפ ,.שהחידוש דאפי' א נמצאת בעלת מו ג"כ
אזלה למיתה א היתה אבודה בשעת כפרה ,ולא אמרינ& דבי& כה לא היתה ראויה להקרב מחמת
המו.

