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    לחייב המעלה בחו/  לחייב משו� פיגול נותר וטמא
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  )הנאכלי�(

                                                           
והספק שיש בעני�  ). ה מחוור תא"ד(' וכ� משמע מתוס" עולה"שמחק תיבת , )'אות ה(ק "בשטמ' ע 1

 ודומה לקדשי מזבח שיש בו חלק )" 'קדשי ה"ולכ1 אינה  כולה , משו� שעורה לכהני�, עולה
לומר   " 'קדשי  ה"דעולה נל מדת  מפסוק '  אכ� מ סקנת תוס. למזח וחל ק נא כל לבעלי� או לכהנ י�

 .וה� כול� כליל, דהעיקר  הוא  הבשר וה אימורי� הקרבי�, ואי�  העור  נחשב, שיש בה מ עילה
סוק זה מי ירי ב חלב  קדשי� שפ, ו כתבו  בסו � דב ריה� להקשות, )ה מה אי"בד('  כ�  ב יארו  תוס 2

דמ זה שראינו  שמרבה ה כתוב  למעילה ג� לחלב  , ותירצו. ואי 1 נלמד ממנו לקדשי קדשי�, קלי�
וג � שאר ', קדשי� המי וחדי � לה" 'קדשי ה "אנו ל מדי� שלא דרש ינ� מ קרא  ד, קדשי� קלי�

� ללמוד  עוד ה ביאו  שיש גורסי .  כ ממילא מתר בה ג � קדשי מזבח"וא , כ יש  בה�  מעילה"קדשי� ג
  .  שש� כ�  יש מעילה)לשאר קד שי� מהיקש זבח שלמי� לפר כה� מ שיח 

 דה רי  )דגרעו לכאורה  , )ה וא פילו"בד('  והק שו התוס. דלא גרעו מאשפה, מבו אר ה טע�'  בגמ 3
.  ולא רא ויי�  לפדיו�" העמדה ו הערכה"וכי ו� שמ תו ה � לאו בני   , "העמדה וה ערכה" בהמה צר יכה 

העמדה "נ שעשה לה� "א". העמדה וה ערכה"  בדק  הבית  לא  בעו ד שמא קסב ר דק דשי, ותיר צו
  .מ כא� ר אויי � לשאר ה נאות"מ, והג� שאי� פודי�  את הקדשי� לאכיל�  לכלבי�. מחיי �" והערכה

יהושע שרק א�  '  ל לר"ס, ז ה� יקב עו בפיגול נ ותר ו טמא"א� בא לזרוק  את הד�  שעי',  פי 4
אבל חצי זית מזה  ,  יכול  לזרוק עליה� את הד�)אימורי�(נשתייר או  כזית בשר או כ זית חלב 

אול� , בכל הזבחי� מלבד עולה אינ� מצטרפי� ואינו  יכול  לזרוק עליה� את הד �, וחצי  זית מזה
  ).אינה  מועלת להתיר לזרוק עליה� את הד�, מנחת הנס כי�. (בעולה שכולה כ ליל מצטרפי�

והב שר ב קרבנ ות א לו אי נו  ,  ב פני�אלא על  מה ש ראוי  להעלות, דאי�  חיי ב י� מ שו� מעלה בחו/  5
 .ראוי  להעלות בפני�


