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מעילה ד טו.

בקדשי בדק
הבית ,עולה
בקדשי מזבח

הא יש מעילה בקדשי דלהל  ,ומני ?
הא יש מעילה?
מעילה מה"ת

1

בהו"א :מעילה מדרבנ
למסקנא :מעילה מה"ת

מני?
"תמעֹל מעל מקדשי ה'")ויקרא ה:טו( ( קדשי
המיוחדי לה'
לרש"י" :ואיש כי יאכל קדש בשגגה" )ש כב:יד(
2
לתוס'" :כל חלב לה'" )ש ג:טז(

איזה מעילה יש בקדשי דלהל ?
קדשי מזבח
קדשי בדק הבית
מעילה ד טו:

בחייה
מהתורה )למסקנא(
מהתורה

במות
מדרבנ
3
מהתורה

הא כחצי זית בשר מצטר לכחצי זית אימורי לדיני דלהל ?

בקרב עולה )כליל(
בשאר קרבנות
)הנאכלי(

לחייב המעלה בחו/
מצטר
5
אי מצטר

לחייב משו פיגול נותר וטמא
מצטר
לחייב חטאת לאוכל :מצטר
כשבא לזרוק את הד :לר' יהושע אינו מצטר

4

 1ע' בשטמ"ק )אות ה'( ,שמחק תיבת "עולה" וכ משמע מתוס' )ד"ה מחוורתא( .והספק שיש בעני
עולה ,משו שעורה לכהני ,ולכ 1אינה כולה "קדשי ה'" ( ודומה לקדשי מזבח שיש בו חלק
למזח וחלק נאכל לבעלי או לכהני .אכ מסקנת תוס' דעולה נלמדת מפסוק "קדשי ה'" לומר
שיש בה מעילה ,ואי העור נחשב ,דהעיקר הוא הבשר והאימורי הקרבי ,וה כול כליל.
 2כ ביארו תוס' )בד"ה מהאי( ,וכתבו בסו דבריה להקשות ,שפסוק זה מיירי בחלב קדשי
קלי ,ואי 1נלמד ממנו לקדשי קדשי .ותירצו ,דמזה שראינו שמרבה הכתוב למעילה ג לחלב
קדשי קלי ,אנו למדי שלא דרשינ מקרא ד"קדשי ה'" קדשי המיוחדי לה' ,וג שאר
קדשי ג"כ יש בה מעילה ,וא"כ ממילא מתרבה ג קדשי מזבח .עוד הביאו שיש גורסי ללמוד
לשאר קדשי מהיקש זבח שלמי לפר כה משיח ( שש כ יש מעילה.
 3בגמ' מבואר הטע ,דלא גרעו מאשפה .והקשו התוס' )בד"ה ואפילו( ,דגרעו לכאורה ( דהרי
בהמה צריכה "העמדה והערכה" ,וכיו שמתו ה לאו בני "העמדה והערכה" ולא ראויי לפדיו.
ותירצו ,דשמא קסבר דקדשי בדק הבית לא בעו "העמדה והערכה" .א"נ שעשה לה "העמדה
והערכה" מחיי .והג שאי פודי את הקדשי לאכיל לכלבי ,מ"מ כא ראויי לשאר הנאות.
 4פי' ,א בא לזרוק את הד שעי"ז ה יקבעו בפיגול נותר וטמא ,ס"ל לר' יהושע שרק א
נשתייר או כזית בשר או כזית חלב )אימורי( יכול לזרוק עליה את הד ,אבל חצי זית מזה
וחצי זית מזה ,בכל הזבחי מלבד עולה אינ מצטרפי ואינו יכול לזרוק עליה את הד ,אול
בעולה שכולה כליל מצטרפי) .מנחת הנסכי ,אינה מועלת להתיר לזרוק עליה את הד(.
 5דאי חייבי משו מעלה בחו ,/אלא על מה שראוי להעלות בפני ,והבשר בקרבנות אלו אינו
ראוי להעלות בפני.

