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

  

  .יבד�   מעילה
  ?ובבני יונה שעבר זמנ�, הא� יש מעילה בתורי� שלא הגיע זמנ�

  

    בתורי$ שלא הגיע זמנ�  בבני יונה שעבר זמנ�
  )'לעיל סו� עמוד ב(ק "לת  לא נהני$ ולא מועלי$  לא נהני$ ולא מועלי$
  שמעו$' לר  מועלי$ בה$  1לא נהני$ ולא מועלי$

  
  ?ומעילהמה די� מחוסר זמ� לעני� שחוטי חו� 

  

    לעני$ שחוטי חו(  לעני$ מעילה
  2יש בה� מעילה: בבהמות  לרבנ$  לא תעשה' אי$ בו אפי

  שמעו$' לר  יש בו לא תעשה ואי$ בו כרת  3אי$ בה� מעילה: בעופות

  
  :מעילה ד�  יב

  ?הא� יש בה� מעילה, או פרש של בהמות קדושות, או ָחלב המוקדשי�, ביצי תורי� שהקדיש�
  

    ביצי תורי$, י�ָחלב המוקדש  פרש הבהמות
  הקדיש$ קדושת הגו� למזבח  לא נהני$ ולא מועלי$  לא נהני$ ולא מועלי$

  ושת דמי� למזבח או לבדק הביתדקב  יש בה� מעילה  לא נהני$ ולא מועלי$
  

                                                           
 מודי נא ל/  דאי כא אבל"עולא או מר לרב ח סדא  ) י"לפירש('  אול� בגמ,  כ$ ה די$ מ פורש במשנתנו 1

כ את  דברי " ואנ י מוכ יח ג,  דהי ינו  ה ג� שאני  סובר  שקדושה  פוקעת מ אליה0  " מעילה מד רבנ$
מ אני מו דה ל/ שיש ב ה �  "מ, " לא מועלי$ בה 0$בני  יונה  שעבר זמנ$ "מהמשנה שכתוב בה  גבי  

 ו סובר י� שדוקא גבי   קדשי� שמתו  יש ב ה� ,חולקי�)  ה  וכי"ב ד(' אול � תו ס.  מעילה מד רבנ$
וביא ר בשפת אמת את  , ל שאי$ בה� מעילה בכלל"אול� בבני  יונה  ס, מעילה מד רבנ$  לעולא

 ולכ $ גזר ו בה � מעילה  שלא יבואו ,שבקדשי� שמתו א פשר להחלי� ב קדשי� שנשחטו,  החילוק
רואי � שאינ� ראוי י�  הכל  ,אול� גבי  בני י ו נה ש עבר זמנ�.  להתיר למעול ג� בקדשי� שנשחטו

  . שוב למזבח ולא שיי/  בה� מעילה
ה "דב(' בתוסאול� ). ה אלא לרבנ$"בד(י "כ$  פירש, נכנסי � לדיר להתעשר' וכמו  שמצינו שאפי 2

 .ולא הזכירו עני $ מעשר, נראה  שהקושיא היא  מהא דפשיטא דיש בה� מעילה) בשלמא
 ויש  בה   0ב המה  בעלת מו�  בת פ דיו$   היא  מצינו ד כיו$  ש,דשונה די$ עופות מבהמה' מבואר בגמ 3

אול� עופות שאי$ לה � פדיו$ ד ה א  . ה דג� קוד� שהגיע זמנה ג� יש ב ה קד ושה"כ ה"א, קדושה
,  )ה אבל" תוד 0לה� פוד י� כ אי$ "מו � של מחו סר אבר שפוסל בה� גב' ואפי(אי$ ה מו� פוסל בה� 

כ/   ה� ק דושי�  0אויי � להקרב  ליכא  בהו  מיגו  שנאמר ש כמו  שקדושי� כשנפל בה � מו � ואי נ� ר 
  . קוד� שה� ראוי י� להקרב


