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  .יאד�   מעילה
  ?מה הדי�, נזיר שהפריש מעות לנזירותו

  

    במעות סתומי�   במעות מפורשי�
  מועלי� : מעות החטאת והעולה

  אי$ מועלי� ולא נהני�: מעות השלמי�
בנזיר    ולא נהני�1אי$ בה� מעילה

  חיש

לח ולא מועלי� ולא נהני� לי� המ: מעות החטאת
   ומועלי� בה�&לעולה : מעות העולה

   ואי$ מעילה&לשלמי� : מעות השלמי�

לעולת קי( (יפלו כול� לנדבה 
   הלכה היא בנזיר&) המזבח

בנזיר 
  שמת

  
  ?הא� יש מעילה בד� בתחלה קוד� כפרה מדאורייתא

  

    3לגירסא שלפנינו  2'י ותוס"לגירסת רש
  ישמעאל וחכמי� דברייתא' לר  אי$ מעילה  אי$ מעילה

  שמעו$' מאיר ור' לר  יש מעילה  האי$ מעיל

  
  ?הא� יש מעילה בד� אחר כפרה כשיוצא לנחל קדרו� מדרבנ�

  

    לגירסא שלפנינו  'י ותוס"לגירסת רש
  לחכמי� דברייתא  5יש מעילה  4אי$ מעילה

  )ישמעאל' ור(ש "מ ור"לר  יש מעילה  יש מעילה
  

                                                           
ואי$   , שעל כל מנה ו מנה  אנו י כולי� לומר שזה מה שהפריש לשלמי�אר  בי) ה מפני"בד (י "רש 1

שא� מעל בכל המעות שעל כרח/  יש ב ה�  , ו לפירושו יצ א(מעילה בק דשי� קלי� עד  אחר  הזריקה 
 מפני שה$ רו איי$   ,פירשו) ה המ פריש"בד('  ולתוס).  מעל&דמי  חטאת ועולה שה� קדשי קדשי� 

א� ירצה י כול להביא  כל  , דכיו$  שלא פירש על המעות מה מה $ לכל קרב $, לבא כול� שלמי�
 . ויוס י� וי ביא לחטאתו ועולתו מביתו, המעות לשלמי�

עד כא$ לא פליגי אלא מדרבנ$   ", שהביא לישנא אחרי נא דהכי ג רסני$ , )ד"ט דמ"מה "בד(י "רש' ע 2
ו לביאור  . כ"ע, מ נא ה ני מי לי ד אי$  מועלי$ בד מי� מדאוריית א,  אב ל מדאוריי תא אי$  מועלי$&

ורק  , )וכ מו שמביא ראיה מהפסוקי�(ע אי$ מו עלי$ מדאוריית א בד� בתחלה "גירסא זו לכו
ולגי רסא  זו יכו ל לגרו ס  .  (המחלוקת הא� יש  מעילה מד רבנ$  אחר  כפרה בד�  היוצ א לנחל קדרו$

  ).שיש בו מעילה מדרב נ$, עו$ שה ד� חמור ב סופושמ'   דג� במשנה א מר ר&" רבי שמעו$"במשנה 
ז מבואר שנחלקו "ולפ,  ומביא ראיה מפסוקי�&" ד אי$ מו עלי$"ט דמ"מ"הגירסא ' לפנינו בג מ 3

ו כ$   . (לפני כפר ה" בתחלה" המח לוקת שייכ ת רק  כ"וא, או לאהא� יש מעילה מדאוריית א בד � 
מאיר שכ$ מועלי� '  ל כר"שמעו$ בב ריית א ס'   דר&" ישמעאל'  ר"ז על כרח/  גרסינ $ במ שנתנו "לפ
  .)�בד

  . הוא  שאי$ מעילה אח ר כפרה כ שיוצא לנחל קדרו$, כל מה שבאו ח כמי� לומרלגירסת�  4
כ לאחר  "ו א, דלגירסא שלפנינו נ תבאר שחכמי� חולקי� במעילה מדאור ייתא קוד � כפרה', פי 5

,  י שמעאל דמשנתנו' ר/ ש "וכ דעת ר, דבזה לא מצינ ו חול ק,  כפרה יתכ$  שכ$ יהיה  מעילה מד רבנ$
 .ל דאי$  מעילה בת חלה ויש מעילה בסו� "דס
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  :מעילה ד�  יא
  ?� דבר שנעשית מצותו הא� שיי� בו מעילהימה ד

  

    ?מה הדי$  ?מנל$
  בעלמא   בו מעילהאי$  1דאיכא מיעוט שני כתובי� הבאי� כאחד

 ְוֵהִרי� ֶאת ַהֶ>ֶ;$ ְוָ:מ8 ֵאֶצל ַה6ְִז3ֵַח) ג:ויקרא ו(
   מלמד שטעוני� גניזה&

תרומת   מועלי$ בה�
  הדש$ 

   מעילהישרב ושמואל חד אמר   )לשו$ חומר ואיסור( ֶאֶר! ְ ֵזָרה )כב:ויקרא טז(

  הני� מה�נוחד אמר   )הפקר כמדבר( ַ#ִ%ְדָ#רַהָ=ִעיר ) כב :ויקרא טז(

אברי שעיר 
  המשתלח

 ?ָפַ;ט ֶאת 3ְִגֵדי ַה3ָד ְוִהִ<יָח� ָ;�) כג:ויקרא טז(
   מלמד שטעוני� גניזה&

  מועלי$ בה�: לרבנ$

מלמד שלא ישתמש בה$ " ְוִהִ<יָח� ָ;�"ד
  כ אחר"ליוה

 וכשרי$ &אי$ מועלי$ : דוסא' לר
  לכה$ הדיוט

  
  בבגדי כהונה

 ש� תהא & ְוָעְרפ? ָ;� ֶאת ָהֶעְגָלה) ד:דברי� כא(
  קבורתה לעול�

  עגלה ערופה  מועלי� בה�

  
  ?הא� יש בנסכי� מעילה

  

    קוד� שנתנסכו  אחר שנתנסכו
  לסת� מתניתי$  יש מעילה  אי$ מעילה

   אי$ מעילה&בקלט מהאויר : ללשו$ הראשו$
   יש מעילה& כשהגיע לרצפה                          

  2אי$ מעילה: לאיכא דאמרי

  צדוק' אליעזר בר' לר  יש מעילה

  
  ].ה בשלמא"תוד [?הא מועלי בדש
 מזבח הפנימי

  

    קוד� שנתנו במקו� הדש$  אחר שהניחו במקומו אצל המזבח
  י"לרש  אי$ מועלי$ בו  3מועלי$ בו

  'לתוס  אי$ מועלי$ בו  4אי$ מועלי$ בו
                                                           

ד אברי  שעיר המשתלח נהנ י �  "ולמ, תרומת הדש$ ואברי  שעיר המשתלח: והשני כתובי� ה� 1
: דו סא ה�' ואליבא דר,  תרומת הדש$ ובג די כ הונה: ה�כ תובי � ' הבאליבא דרבנ$  כ "א, מה�

כא$ אי$  , כתו בי� הבאי � כאחד מ למדי�' ד בעלמא דב "למ' וא פי. תרומת הד ש$ ועגלה ערופה
 לומר שדוקא בה� הדי$  כ$ ולא & כא$ בתרומת הדש$ ועגלה ערופה מיעוטי� שישמשו� , מלמדי�

בו י ש די$  גניזה ולא  ללמד ש, )אחרו נה מ יותר ת'  ו( &" ושמו"בתרומת הדש$ כתו ב , בדבר  אחר 
ללמד )  ראשונה ית ירה'  ה( &" ערופהה" כ תוב וכ$   בעלגה ערו פה , בשאר דב רי�  דה�  מותרי� ב הנאה 

  .דוק א בה  יש די $ גניז ה ולא בד בר א חרד
 . ( שריפה בק דש הוא ר ק מדרבנ$"וכל  מה שהצרי / רא ב 2
 דהי ינו ש נות$  את הדש$ במקומו  אצל  &" המקדיש דישו$ ב תחלה"י זה הפירוש במשנה "לרש 3

 .   מזבח החי צו$ ש בו יש  מעילה וי ש בו   מעילה מש ו� שעל כרחו  נ דבק  בו מ עט מהדש$ של, המזבח
 .י לפינ$ לה מקרא בא� אינו  עני$  שיש מעילה בדי שו$ מזבח הפנימי ב אופ$ זה.) לקמ$ ד�  יב('  ובגמ

  .ולא לעני$ מעילה כלל,  קאי לעני$ קביעות מקו� לדש$,והפסוק דדרשינ$ ל קמ$ 4


