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  .מעילה ד�  יח
  ].ה תני"תוד[? הא� מצטרפי� זה ע� זה, הערלה וכלאי הכר�

  

    )משנתנו(כשהאיסור בעי%   )המשנה בערלה(כשהאיסור בתערובת 
  לתנא קמא  מצטרפי� לכזית ללקות על זה  מצטרפי� לכזית ללקות על זה

  שמעו%' לר  אי% צריכי� צירו� דלוקה בכל שהוא  אי% מצטרפי� ולא לוקה

  

  
  ?� הבגדי� דלהל�מה די

  

    בכמה טומאתו  וע� מי מצטר�  1בהצטרפו בכמה מטמא
  הבגד  אצבעות' על ג' בג  ע� השק  טפחי�' על ד' בד
  השק  טפחי�' על ד' בד  ע� העור  טפחי�' על ה' בה

  העור  טפחי�' על ה' בה  ע� המפ+  טפחי�' על ו' בו
  המפ+  טפחי�' על ו' בו  ,,,,,  ,,,,,

  

  
  ?כדי לעבור באיסור מעילה,  וג� יפגו��2 שג� יהנה בשוה פרוטההא� בדברי� דלהל� צרי

  

    שיהנה  שיפגו�
   תכשיטי וכלי זהב,בדבר שאי% בו פג�   בעינ%  לא בעינ%

   בגדי� הפנימיי� והחיצוניי�,בדבר שיש בו פג�   בעינ%  3בעינ%

  בעינ%: לרבנ%
  לא בעינ%: עקיבא' לר

  5אמצעי ומלמלא בגד , 4דבר שיש בו פג� רק לאחר זמ%  בעינ%

   שמוציא מרשות הקדש לרשות אחרת,בשנוי רשות   לא בעינ%  לא בעינ%

                                                           
אכ%  ).  הוא קולא,ומאה צריכ ה שיעור יותר גדול ככל שהט(, דהיי נו שמטמאי� כקל שבשניה� 1

א� חיש ב  ,  )דה יינו  שחת. משהו מ כל מי% ומ י% וע שה מכול� בגד(שא� קיצע מכול% ', מבואר בג מ
וא�  חיש ב עלי ו למו שב . מ טמא  בשלשה ט פחי�, )כ גו% ש חישב לתופרו ל טלאי לכס ת(עליו  למשכב 

מטמא ) להג% על אצבעותיו(יו לאחיזה וא� חישב על. מטמא בטפח, )שחישב לעשותו טלאי לבגד(
  .בכל שהוא' אפי

 .כ מעל"בד בר א כילה  שלא היה  בו כז ית ג' ואפי, די%  הנאה  מהקדש הוא בפרוטה  2
 . לא מעל דבעינ% ד ומיא  דתרו מה שנהנה,  וא� פג� ולא נהנה 3
. % רק שלא ניכר  פגמו אלא לאחר זמ,שבאמת הוא נפג� מיד , הביא ו פירוש) ה במאי"ד(' ובתו ס 4

אדרבה חשיב עתה  , דא� הוא דבר שאי% בו  פג� עתה אלא רק לאחר זמ%, והוכי חו כ פירוש זה
  .דא מרינ%  שג� הוא נ פג� לאחר  זמ%, גבי זה ב.) ד�  יט(וכדלהל% , כדבר  שאי% בו פג �

ולכ.  אינו  , וג� נ זהר  בלבישתו,  דכיו % שהו א בג ד יק ר מא ד הע שוי מ פשת% אי%  דר.  ללובשו ה רבה 5
 ).אינו נ יכר פ גמו מיד'   לתוסאו(,  נפג� מיד
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  :מעילה ד�  יח
  ?ומדוע צרי� לכל לימוד, לימודי� לעני� מעילה' מה ה� הד

  

    הלימוד  למה נצר. ללמד
בדבר שאי% (דיש מעילה בנהנה ולא פג� 

  )בו פג�
ִאי0 ): "יב:במדבר ה(דכתיב , מסוטה

  "ְ;ֶטה ִא580ְ 7ָמֲעָלה ב5 ָמַעלִאי0 2ִי ִת
אי% מעילה . א

  אלא שינוי
  , 1דבדבר שיש בו פג� בעינ% שיפגו�

  ויש מעילה בשינוי רשות ג� בלא הנאה
): כה:ה, ה א"ד(דכתיב , ז"מע

  "ַוִ>ְמֲעל7 ֵ?אלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶה� ַוִ>ְזנ7"
אי% מעילה . ב

  אלא שינוי

  . 2 ולא מזיק,פוג� ונהנה ) א
  3יש שליחות במעילה) ג. דוקא בתלוש) ב

  .ג  "חטא" "חטא"ש "בגז, מתרומה
  4 מצטרפי�,אכילתו ואכילת חברו ) א

 ,לזמ% מרובה ' שתי מעילות אפי) ב
  המוציא מקדש לקדש מעל) ג. מצטרפי�

ויקרא (דכתיב , ממעילה עצמה
  "ִתְמעֹל ַמַעל): "טו:ה

  .ד

  

                                                           
ד בשביל , )ה"ק אות ל"לפי גירס ת השטמ(' אלא שהוקשה לתוס, .)ד�  יט(לקמ% '  כ% מ בואר  בגמ 1

לעצ� הד בר ש אי% מ עילה אלא ) דה יינו מ דברי  נביאי � בד ברי ה ימי�(מה מ ביא פ סוק  מדבר י קבל ה 
.   אינו  חייב  עד שיפגו�ז ללמד שבדבר ששיי. ב ו פג�"ד הג� שצרי. את ההי קש לע, כלו מר(שינוי  

ועל זה  " אי% מעילה אלא שינוי "ז ג� את עצ� הדבר  ש"משמע שאנו לומדי � מע' מ מלשו% הגמ"מ
ומתרצי� שלא נחשוב שדוקא דומי א דסוטה  ש י ש  . למה מבי א עוד פסוק מדברי ק בלה' קשה לתוס

הנה  הנאת  שאינו  נ, אבל בלוקח חפ+ במעות של הקדש, הנאת הגו�  מעצ� השינוי ד הסוטה נהנ ית
שלא נהנה ג ופו , וכ% גבי נת % לחברו. נימא שאי% ב זה מעילה, הגו�  מעצ� השינוי א לא שהרוי ח חפ+

ולכ.  במעילה א� שינ ה   ,  ז שיש שינו י בשי נוי ר שות ג� בלא הנאה"ל הלימוד  מע"קמ. מההו צאה
 הסוגיא לא הזכיר י בכל"אכ רש). ה אקשיה"ד. ד� יט(להל ' וכ פירשו ג� התוס[. רשות מעל ג� בלא הנאה

ע לשיטתו "וצ.). להל  בד� יט, שלא הזכירה זאת' וכפשטות לשו הגמ(ז לעני מעילה  בשינוי רשות "שיש לימוד מע
  ].והאריכו בזה האחרוני�, מהיכ ילפינ ליה

שיהנה   מהדבר ה נ פג� )  ב. כשה פוג� עצמו יהנ ה )  א: שאי%  חיו ב  מעילה אל א,  כ"ובכל ל זה  למדנו ג 2
 .שפגימתו וה נאתו  תהיה  בשעה אח ת) ג. הנאה תהיה  מדבר  אחר דוקא ולא שה

ו כמו  שמצינו בת רומה  שמועיל לתרו�  ,  בעל הבי ת מעל ולא השליח,וא�  עשה השליח שליחותו    3
 .י שליח"ע
. וכ% ה אכיל לחברו בחצ י פרוטה מצטרפי� לפרוטה  לחייבו במ עילה, כגו% שאכל הוא בחצי פרוטה 4

שנהנה הו א עכשיו ונ ת% (וכ % מצ טרפי� בד ר. זו  ג� לזמ% מ רובה  . .  זווכ% ה נאתו  והנא ת חב רו על דר
דה א דאמרינ%  הכא דאכי לתו ואכילת חברו   , )ה אכילתו"בד (' וכתבו  התוס). לחברו להנות אחר זמ%

דהג� שיש שליחו ת  , ולא רק שצוה לו לאכול, ג שהאכיל לחברו ממש"מיירי ב כה, מצטרפי�
 דל א מצינו  ב כל ,אבל על ההנאה  אי%   שיי.  שליחות  ,  הק דשהיינו  דוק א לעני%  ה וצאה מ,  במעילה

דמ עת שהגבי ה חב רו א ת המ אכל , י שליחות חיי ב"ל  דג� ע"אי נמ י י.  התור ה דז ה נהנ ה וזה  מתח ייב
ומ צטר� מעילת המשלח ומעיל ת  . ועל זה עצמו מעל המשלח, בצווי ו הוצ יאו ח ברו  מרשות הקדש

 .  השליח לשיעור


