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 "ְוַלד ַחָּטאת" –' גפרק  מעילהמסכת 
            יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .1

   ַמְתִניִתין

את    ,ְוַלד ַחטָּ
את    ,ּוְתמּוַרת ַחטָּ

ָעֶליָה  תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ    .ָימּותוּ  –ְוַחטָּ
  

ָרה ׁשְ  ִעיּבְ    ,ָנָתּה ְוׁשֶ
ֲעַלת מּום ָאְבָדה ְוִנְמֵצאת ּבַ    :ְוׁשֶ

ָעִלים  רּו ַהּבְ יּפְ ּכִ ֶ מּות   –ִאם ִמׁשּ    ,תָּ
מּוָרה ה תְּ    ,ְוֵאיָנּה עֹוׂשָ

   ,ְולֹא ֶנֱהִנין
  .ְולֹא מֹוֲעִלין

ָעִלים   יא,א רּו ַהּבְ יּפְ ּלֹא ּכִ ֵאב  - ְוִאם ַעד ׁשֶ ְסתָּ תִּ ְרֶעה ַעד ׁשֶ    ,תִּ
ֵכר    ,ְוִתּמָ

ָדֶמיָה ַאֶחֶרתְוִיְק    , חּו ּבְ
מּוָרה ה תְּ    ,ְועֹוׂשָ

ּה    .ּומֹוֲעִלין ּבָ
  

ָמָרא    ּגְ
ָלא ָקא ִמיְפְלֵגי27272727 א ּדְ ָנא ֵריׁשָ    ,ַמאי ׁשְ

ָקא ִמיְפְלֵגי?  ָנא ֵסיָפא ּדְ   ּוַמאי ׁשְ
  

א  ִסיָקא ֵליּה  -ֵריׁשָ    ,ּפְ
ִסיָקא ֵליּה  -ֵסיָפא     .ָלא ּפְ

  
  

מוּ  י ּתְ ּבֵ ָנא ֵליּה ּגַ    !ָרהָהא ּתְ
  

ָנא ָהָתם  מּוָרה -ּתְ ּום ּתְ    .ִמׁשּ
ָנא ָהָכא  ּום ְמִעיָלה -ּתְ   .ִמׁשּ
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 רש"י
מתי' ולד חטאת ותמורת 
חטאת וחטאת שמתו בעליה 

הי הוו מהך ה' חטאות . דימותו
המתות והך ג' מתות לעולם בין 
לפי כפרה בין לאחר כפרה ולד 
חטאת להכי מתה שהרי איה 
ראויה לכפרה שלא הפרישה 
מתחלה לכך ותמורת חטאת מי 
להכי מתה שהרי באה בעבירה 
דלא ימיר כתיב וחטאת שמתו 
בעליה מי להכי מתה דאין כפרה 

   למתים דמיתתן כיפרה עליהם:
. עד שעיברה שתה ושאבדה

שהיא תמימה ושוב מצאת והרי 
היא בעלת מום אם כיפרו 
הבעלים באחרת שלא רצו 
להתכפר בדמי זו שעברה שתה 
או שאבדה ומצאת בעלת מום 
תמות ואפילו מצאת קודם 
כפרה ותכפרו בעליה באחרת 
תמות הואיל ומצאת בעלת מום 
אבל אם מצאת תמימה קודם 

שתכפרו באחרת כפרה אע''פ 
איה מתה אלא תרעה והכי 
אמרין במסכת תמורה בפרק 

   ולד חטאת (דף כב.):
. דכיון ואיה עושה תמורה

דתכפרו באחרת דלא אחשבה 
להאי לא לקדושת דמים ולא 
לקדושת מזבח הילכך לא 
אלימא למיתפס אחרים 
בתמורה ואע''ג דבעלמא בעל 
מום עושה תמורה דכתיב או רע 

   תפיס: בטוב הכא לא
. מהם לכתחלה הואיל ולא הין

וקדושין הוו ואם הין אין 
מועלין בהן מדאורייתא אלא 
מדרבן ואיו משלם אלא קרן 

  בלבד: 
. ואם עד שלא כיפרו הבעלים

באחרת מצאו ורוצין להתכפר 
בדמי אותה שהיא בעלת מום 
הואיל ומסאבא וקיימא תמכר 
לאלתר ויביא בדמיה חטאת 

תה תרעה עד ואותה שעברה ש
שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה 
אחרת ועושה תמורה ומועלין בה 

   הואיל וקדושה קדושת דמים:
  

  גמ' 
ומאי שא הי רישא דלא קא 

. ואמר דלעולם ימותו מפליג בהו
   בין משכיפרו בין עד שלא כיפרו:

. דלעולם רישא פסיקא ליה
ימותו דמאי הפלגה איכא לפלוגי 

יפרו ברישא התם ליכא למימר כ
ולא כיפרו דולד חטאת ותמורת 
חטאת איהו גופייהו לא הוו 
חטאת וחטאת שמתו בעליה מי 
הא מתו להו בעלים אבל בסיפא 

   איכא לפלוגי:
. כי האי הא תא ליה גבי תמורה

   גווא:
. איידי תא התם משום תמורות

דאיירי בתמורה איירי מי 
   במעילה:

. ואיידי והכא תא משום מעילה
במעילה איירי מי  דאיירי

  בתמורה
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            יא, איא, איא, איא, א .2
   ַמְתִניִתין

ְפִריׁש ָמעֹות ִלְנִזירּותֹו     ,לֹא ֶנֱהִנין -ַהּמַ
   .ְולֹא מֹוֲעִלין

ָלִמים ן ׁשְ ֵהן ְראּוִין ָלבֹא ּכּוּלָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

לּו ִלְנָדָבה -ין ָמעֹות ְסתּוִמ     :ְוָהיּו לוֹ , ֵמת    .ִיּפְ
ים  את  -ָמעֹות ְמפֹוָרׁשִ ֵמי ַחטָּ ַלח  :ּדְ    ,ֵיְלכּו ְלָים ַהּמֶ

   ,לֹא ֶנֱהִנין
   .ְולֹא מֹוֲעִלין

  

ֵמי עֹוָלה     ,ָיִביאּו עֹוָלה   -ּדְ
ֶהן    ּומֹוֲעִלין ּבָ

  

ָלִמים  ֵמי ׁשְ ָלִמים   -ּדְ    ,ָיִביאּו ׁשְ
   ,ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד

  .ְטעּוִנין ֶלֶחםְוֵאין 
  

ָמָרא    ּגְ

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ַמְתִקיף ַלּה 
י ים    :ְוִליְתֵני ַנּמִ ְפִריׁש ָמעֹות ְלִקיּנִ    ,לֹא ֶנֱהִנין   -ַהּמַ

   .ְולֹא מֹוֲעִלין
ֵהן ְראּוִין ְלָהִביא ֵני ׁשֶ ן    :ִמּפְ יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ    ,ּתֹוִרין ׁשֶ

ן ָעַבר ְזַמּנָ    !ּוְבֵני יֹוָנה ׁשֶ
  
   :ָרָבאַמר ֲא 

ָמעֹות ְסתּוִמין ָלִמים :ָאְמָרה ּתֹוָרה ּבְ    .ָהֵבא ׁשְ
ַח  :ָאְמָרה ּתֹוָרה ְזּבֵ ֵאיָנן ְראּוִיין ַלּמִ ן ׁשֶ יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ   ?!ָהֵבא ּתֹוִרין ׁשֶ

  
  

 רש"י
  מתי' 

. ולא המפריש מעות לזירותו
פירש אלו לחטאת ואלו לעולה 

   ואלו לשלמים:
. בכל אותן לא הין ולא מועלין

   מעות:
מפי שהן ראויין להביא בכולן 

. כלומר דבכל מה ומה שלמים
מצין למימר זה הפריש 
לשלמים ושלמים קדשים קלין 

מעילה כדתן בפ'  יהו ואין בהן
קמא (לעיל דף ז:) קדשים קלין 
לפי זריקת דמים אין מועלין 
בהן ומאי טעמא אזיל לקולא 
דאי אמרת (ימא) כולן ראויין 
להביא עולה ואיכא מעילה 
בכולהו מכל מקום דמי שלמים 
איכא ביייהו דאין בי מעילה 
ואי מייתי עלייהו קרבן מעילה 
אישתכח דקא מייתי חולין 

זרה הלכך לקולא דלא הין לע
   ולא מועלין:

   . דלא פריש:מעות סתומות
   . דהלכה היא בזיר:יפלו לדבה

. דמי חטאת ילכו לים המלח
   דחטאת שמתו בעליה היא:

. דדורון דמי עולה יביאו עולה
בעלמא היא דלאו לכפרה אתיא 
וכדאמרין בקיין (פ''ב משה ה) 
האשה שמתה יביאו יורשיה 

   עולתה:
. כדין שלמי אכלין ליום א'ו

   זיר:
. משום דכתיב ואין טעוין לחם

ביה (במדבר ו) ותן על כפי הזיר 
   ואין כאן זיר:

  
  גמ' 

. הואיל מתקיף לה ריש לקיש
וקתי במתיתין לא הין ולא 
מועלין מפי שהן ראויין כו' 
ליתי מי המפריש מעות לקיין 
כו' דלא הין ולא מועלין 

בי יוה שעבר זמן  כדקתי
שכבר הן צהובין ותורין קטים 
שלא הגיע זמן לא הין ולא 
מועלין דכיון דאין ראויין 
לקרבן דפסולין יהו לא קריא 
   בהו מקדשי ה' ולית בהו מעילה:

. לא דמי מפריש מעות אמר רבא
לזירותו למפריש מעות לקיו 
דגבי זירות אמרה תורה במעות 

ים משום סתומים הבא שלמ
דאיחייב מי להביא במקצתו 
שלמים הלכך אמרין מפי 
שראויין להביא בכולן שלמים 
לית בהו מעילה אבל הכא 
במפריש מעות לקיו מי אמרה 
תורה הבא תורין שלא הגיע זמן 
שאין ראויין למזבח כלל למאי 
מייתי להו הילכך לא תי להו 

  הכא
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            בבבב----יא, איא, איא, איא, א .3
   ַמְתִניִתין

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ה –ַקל   :ַהּדָ ִחּלָ תְּ    ,ּבַ

   .סֹופוֹ ּבְ  -ְוָחמּור 
ָתן -חֹוֶמר   :ְנָסִכין ְתִחּלָ    ,ּבִ

סֹוָפן –ְוַקל     .ּבְ
  

ם"   :"ּדָ
תֹו  ְתִחּלָ    .ֵאין מֹוֲעִלין -ּבִ

   .מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ָיָצא ְלַנַחל ִקְדרֹון 
  

   ":ְנָסִכין"
ָתן  ְתִחּלָ ֶהן -ּבִ    .מֹוֲעִלין ּבָ

יִתין  ִ ֶהן -ָיְרדּו ַלׁשּ   .ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ָדִמים"    ,מֹוֲעִלין ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
   ."ֵאין מֹוֲעִלין

  
אן ַעד28282828 ִליֵגי ָלא כָּ א ּפְ ַנן ֶאּלָ ַרּבָ    ,ִמּדְ

אֹוַרְייָתא ֲאָבל ֶהן מֹוֲעִלין ֵאין - ִמּדְ   . ּבָ
  
  

י ָהֵני ְמָנא    ?ִמיּלֵ
  

אעוּ ֲאַמר     :ּלָ
יו ָלֶכם" :ָאַמר ְקָרא ֶכם הּוא - (ויקרא יז, יא) 29292929"ַוֲאִני ְנַתּתִ ּלָ   .ׁשֶ

   
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

ר"" יו ְולֹא ִלְמִעיָלה - (ויקרא יז, יא) "ְלַכּפֵ ָרה ְנַתתִּ   ."ְלַכּפָ
  

י יֹוָחָנן    :ֲאַמר ַרּבִ
ֶפׁש ְיכַ " :ָאַמר ְקָרא ּנֶ ם הּוא ּבַ י ַהּדָ רּכִ    (ויקרא יז, יא) "ּפֵ

ָרה הּוא - 30303030"הּוא" ּפָ ְלַאַחר כַּ ָרה כִּ ּפָ    .ִלְפֵני כַּ
ָרה  ּפָ ַאַחר כַּ    ,ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה -ַמה ּלְ

ָרה  ּפָ    .ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה -ַאף ִלְפֵני כַּ
  

ָרה ֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה :ְוֵאיָמא ּפָ ְפֵני כַּ ָרה ֵיׁש ּבֹו  ,ַמה ּלִ ּפָ    .ְמִעיָלהַאף ְלַאַחר כַּ
  

ית ִמְצָותוֹ  ֲעׂשֵ ּנַ ָבר ׁשֶ    !ְוֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה? ,ְוִכי ֵיׁש ְלָך ּדָ
  

אי ָלא   ?ַאּמַ
ן   יא,ב ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ה ִמְצָותֹו ְוֵיׁש ּבֹו ְמִעיָלה ,ֲהֵרי ּתְ ֲעׂשָ ּנַ    !ׁשֶ

  
ֲהָוה ֵליּה  ּום ּדַ ן  ִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ    ,ּתְ

לֵּ  ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ֶאָחד  -ַח ְוֵאיְבֵרי ׂשָ ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ    ,ׁשְ

                                                        

28
  תוד"ה מאי. בשיטה מקובצת בשם לישא אחריא.  ,סוגיה מקבילה יומא ט,ב 

ַמ גירסת וילא:  ָאַמרַמאי ַטְעָמא ּדְ    ?"ֵאין מֹוֲעִלין" :אן ּדְ
  האם הדרשות בהמשך הם לדעת חכמים או לדעת כולם. :פקא מיה

נֶּ  29 ם הּוא ּבַ י ַהּדָ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּכִ ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ יו ָלֶכם ַעל ַהּמִ ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתתִּ ּדָ ר ּבַ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ רּכִ   ֶפׁש ְיַכּפֵ
  .סורת הש"ס וסוגיה מקבילה 30

 רש"י
  מתי' 

 .יצא לחל קדרון מועלין בו
מדרבן אבל במקדש אין מועלין 
בו אפילו מדרבן לפי שאין 
גוזרין גזירות במקדש דהא לחל 
קדרון לאחר זריקה הוא כדתן 
(יומא דף ח:) אלו ואלו 
מתערבין לאמה ויוצאין לחל 
קדרון ומכרין לגין לזבל 
ומועלין בהן והאי מעילה 
מדרבן היא ולא מדאורייתא 

לאחר אבל מדרבן מועלין כגון 
שיצא לחל קדרון: גמ' וקבעי 
עלה מ''ט דמ''ד אין מועלין בו 
מדאורייתא לישא אחריא ה''ג 
ע''כ לא פליגי וכו' מא ה''מ דאין 

   מועלין בדמים מדאורייתא:
. מה לאחר כפרה אין בו מעילה

   דעשית מצותו:
ואימא הכי לאידך גיסא מה 

. שהרי לפי כפרה יש בו מעילה
וכו' ואוקימא לא עשית מצותו 

דאידי ואידי יש בו מעילה 
לטעמיה דר' יוחן קאמר דדריש 
הוא וקא''ל מאי חזית דדרשת 

   הכי:
. אמר ליה ר' יוחן וכי יש לך כו'

אלא ודאי הכי מיסתבר 
  כדאמיא: 

. דהוי אצל והרי תרומת הדשן
המזבח דעשית מצותו ומועלין 
בו דכתיב ושמו וגו' וגמר מייה 

   הכא:
. לא גמרין מייה כימשום ה

  דהוי תרומת הדשן כו'
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ֶאָחד  ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ ִדין -ְוָכל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ
  

ָאַמר ַח ֵאין ֶנֱהִנין ֵמֶהן" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ    ",ֵאיְבֵרי ׂשָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמ  - "ֶנֱהִנין ֵמֶהן" :ֶאּלָ   יַמר? ַמאי ִאיכָּ

  
ֲהָוה ֵליּה  ּום ּדַ ן  :ִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ    ,ּתְ

ה  ֶאָחד  -ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ    ,ׁשְ
ֶאָחד  ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ ִדין -ְוָכל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ

  
ָאְמֵרי ָנן ּדְ ם" :ָהִניָחא ְלַרּבָ יָחם ׁשָ ִניָזה ְמַלּמֵ  (ויקרא טז, כג) 31313131"ְוִהּנִ ֵהן ְטעּוִנין ּגְ יר –ד ׁשֶ ּפִ    .ׁשַ

ָאַמר י ּדֹוָסא ּדְ א ְלַרּבִ ֶהן ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט  :ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ א ְלֵמיַמר?  -מּוּתָ   ַמאי ִאיכָּ
  

ֶאָחד ִאין כְּ תּוִבין ַהּבָ ֵני כְּ ן ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ׁשְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ֲהָוה ּתְ ּום ּדַ    .ִמׁשּ
  

ָאַמרָהִניָחא  ִדין" :ְלַמאן ּדְ    ",ֵאין ְמַלּמְ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִדין" :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר?  - "ְמַלּמְ   ַמאי ִאיכָּ

  
ִתיֵבי ֵרי ִמיעּוֵטי כְּ    ,ּתְ

ִתיב ָהָתם    .(דברים כא, ו) 32323232"ָהֲערּוָפה" :כְּ
ַח " :ּוְכִתיב ָהָתם ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ    .(ויקרא ו, ג) 33333333"ְוׂשָ

   ,ִאין –ָהֵני 
   .ָלא –יֵדי ַאֲחִריָנא ִמ 
  
  

                                                        
ם 31 יָחם ׁשָ בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ ר ָלַבׁש ּבְ ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ   ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפׁשַ
ַחל 32 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבּנָ   ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהקְּ
מוֹ ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו  33 ַח ְוׂשָ ְזּבֵ ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ    ֵאֶצל ַהּמִ

 רש"י
. התם (יומא היחא למאן דאמר

דף סז.) איברי שעיר של יום 
הכפורים מועלין בהן אע''פ 
שעשית מצותן משום דכתיב אל 
ארץ גזירה שפיר להכי לא גמיר 
מתרומת הדשן דהוי תרומת 
הדשן ושעיר המשתלח שי 

   כתובין הבאין כאחד:
. דמפיק ליה יןאלא למ''ד ה

   ממדבר:
. גמר מאי איכא למימר

מתרומת הדשן דלא הוו שי 
   כתובין וכו':

. אלא לרבי דוסא דאמר וכו'
דלית בהו מעילה ומאי והיחם 
שם שלא ישתמש בהן ביום 

   הכפורים אחר:
. אפילו למ''ד מאי איכא למימר

מלמדין מהן הכא אין מלמדין 
   משום דתרי מיעוטי כתיבי בהו:

. דה''א קמייתא יתירא ופההער
   היא:

. דוי''ו בתראה וכתיב התם ושמו
מייתרא לומר לך הי הוא 
דמועלין בהן לאחר שעשית 

  מצותם אבל אחריי לא:
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            יא, ביא, ביא, ביא, ב .4
ה " ִחיּלָ תְּ ֶהן -ְנָסִכים ּבַ    ,מֹוֲעִלין ּבָ

יִתין  ִ ֶהן -ָיְרדּו ַלׁשּ    ."ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
  

י ָצדֹוק ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ ַרּבִ ָלא כְּ   ?ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ
   

ַתְנָיא    :ּדְ
י ָצדֹוק" ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶבׁש ל ל ּכֶ ַמֲעָרבֹו ׁשֶ ַח ּבְ ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ּכֶ    .ּול ָקָטן ָהָיה ּבֵ

ה יֹוְרִדין ּבוֹ  ְרֵחי ְכהּוּנָ ָנה ּפִ ְבִעים ׁשָ    ,ַאַחת ְלׁשִ
   ,ּוְמִביִאין ַיִין ָקרּוׁש 

הּוא ּדֹוֶמה ְלִעּגּוֵלי ְדֵביָלה    .ׁשֶ
ה ָ ְקדּוׁשּ    .ְוׂשֹוְרִפין אֹוָתּה ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ּקֹ  :ׁשֶ ָכר ַלה'""ּבַ ְך ֶנֶסְך ׁשֵ     ,(במדבר כח, ז) 34343434ֶדׁש ַהּסֵ
יּסּוָכּה  ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה –ּכְ ָ ְקדּוׁשּ    ,ּבִ

ֵריָפָתּה  ְך ׂשְ ה -ּכָ ָ ְקדּוׁשּ   ."ּבִ
  

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  

   :ָרִביָנאַוֲאַמר 
   ."קֹוֶדׁש " "קֹוֶדׁש "ָאְתָיא 

ִתיב ָהָכא ּקֶֹדׁש" :כְּ    .(במדבר כח, ז) "ּבַ
י קֶֹדׁש הּוא" :ּוְכִתיב ָהָתם ֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ּכִ ַרְפּתָ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ    .(שמות כט, לד) 35353535"ְוׂשָ

ה -ַמה ּנֹוָתר  ָ ְקדּוׁשּ ֵריָפתֹו ּבִ    ,ׂשְ
י  ה –ַאף ַהאי ַנּמִ ָ ְקדּוׁשּ    .ּבִ

  
י ָצדֹוק ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ִאי ָקַלט 36363636ַמְתִניִתיןוּ     .ּדְ
  

א  ָאְמֵריִאיכָּ    :ּדְ
  

ִאי ָקַלט י ָצדֹוק ּדְ ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ ַרּבִ    .ֵליָמא ַמְתִניִתין כְּ
  

   !ָלא :ָאְמֵרי
ָנן ַרּבָ    .ּוִמּדְ

  
   !ְוָהא ְקָרא ָקָנֵסיב ַלּה 

  
א   .ַאְסַמְכּתָ

  

                                                        
ָכר לַ  34 ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהסֵּ ֶבׂש ָהֶאָחד ּבַ  ה'ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ

י קֶֹדׁש הּואְוִאם ִיוָּ  מסורת הש"ס. 35 ֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ּכִ ַרְפתָּ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ ֶחם ַעד ַהּבֶֹקר ְוׂשָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ   ֵתר ִמּבְ
 הגהות הב"ח 36

 רש"י
. דקתי ירדו לימא מתיתין

לשיתין אין מועלין בהן דלא 
כרבי אלעזר בר רבי צדוק דהוא 
אית ליה דאע''ג דירדו לשיתין 

יון דמצריך שריפתם בקדושה וכ
להו שריפה בקדושה אית ליה 

   מי דמועלין בהן:
. דכל מה ותר שריפתו בקדושה

שפסולו בקדש שריפתו בקודש 
דגמר לה (פסחים דף פב:) 
מחטאת דכתיב וכל חטאת אשר 
יובא מדמה וגו' באש תשרף 

   שריפתו תהא בקדושה:
אפילו תימא ר' אלעזר בר ר' 

. והא דקתי ירדו צדוק היא
   אין מועלין בהן:לשיתין 

. שלא ירדו דאי קלט קתי
לקרקע השית אלא קודם שיגיעו 
לשית פשט ידו למטה וקלטה מן 
האויר דהתם אין מועלין בהן הא 
ירדו לשית מועלין בהן דקרקע 

   השית מקדש להו:
איכא דאמרי לימא מתיתין ר' 

. כלומר אלעזר בר' צדוק
מדאיצטריך ליה לתא למיתא 

מועלין בהן  ירדו לשיתין אין
אלמא סבירא ליה כרבי אלעזר 
דאמר לול קטן היה שם שיכול 
להביאו דרך לול דאי רבן סברי 
שיתין חלולין ויורדין עד התהום 
היאך יכול ללקטן ולמעול בהן 

   הא חיתו להו לתהום:
. אפילו תימא רבן ואי קלט

שאם הכיס ידו לאויר השיתין 
וקלטן קודם שירדו לתהום 

קמ''ל דאין מועלין אפילו הכי 
בהן. לישא אחריא דאי רבי 
אלעזר בר ר' צדוק כיון דאמר 
ושורפין אותן בקדושה אכתי 
בקדושתייהו קיימי וסבירא ליה 
דמועלין אפילו תימא רבי אלעזר 
בר רבי צדוק דאין לך כו' והא 
דקאמר ושורפין אותו בקדושה 
הכי קאמר אם בא לשורפו 
שורפו בקדושה אבל מעילה אין 

  בו מאחר שירד לשיתין
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .5
   ַמְתִניִתין

ִניִמי ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ יׁשּ    ,ּדִ
נֹוָרה     ,יןלֹא ֶנֱהנִ   -ְוַהּמְ

   .ְולֹא מֹוֲעִלין
ה  ִחּלָ תְּ ּון ּבַ יׁשּ יׁש ּדִ ְקּדִ ּה  -ַהּמַ    .מֹוֲעִלין ּבָ

  
ן יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ    ,ּתֹוִרין ׁשֶ
ן  ָעַבר ְזַמּנָ    ,לֹא ֶנֱהִנין   -ּוְבֵני יֹוָנה ׁשֶ

  .ְולֹא מֹוֲעִלין
  

ָמָרא    ּגְ

ָלָמא   יב,א ׁשְ ַח ַהִחיצֹון ^ ּבִ יּה  -ִמְזּבֵ ְכִתיב ּבֵ ַח " :ּדִ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ    .(ויקרא ו, ג) 37373737"ְוׂשָ
ִניִמי  ַח ַהּפְ   ְמָנַלן?  -ִמְזּבֵ

  
י ֶאְלָעָזרֲאַמר     :ַרּבִ

ָאַמר ְקָרא נֹוָצָתּה " :ּדְ    .(ויקרא א, טז) 38383838"ְוֵהִסיר ֶאת מּוְרָאתֹו ּבְ
ַח ַהִחיצֹון  ַח ַהּפְ  -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלִמְזּבֵ ֵנהּו ִעְנָין ְלִמְזּבֵ   .ִניִמיּתְ

   
ַח ַהִחיצֹון   :ֵאיָמא ִמְזּבֵ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ

  ְוִלְקּבֹוַע לֹו ָמקֹום? 
  

ן ַח  ,ִאם כֵּ ְזּבֵ    ,ֵליָמא ְקָרא ֵאֶצל ַהּמִ
ן"ַמאי  ׁשֶ ִניִמי - (ויקרא ו, ד) 39393939"ַהּדֶ ַח ַהּפְ ֲאִפיּלּו ִמְזּבֵ    .ּדַ

  
  ְמנֹוָרה ְמָנַלן? 

  
ן" ׁשֶ ן" – "ּדֶ ׁשֶ   .ד)(ויקרא ו,  "ַהּדֶ
  
  

                                                        
ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעֹ  37 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   ָלה ַעל ַהּמִ
ן 38 ׁשֶ ַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהּדָ ְזּבֵ ִליְך אָֹתּה ֵאֶצל ַהּמִ נָֹצָתּה ְוִהׁשְ   ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ּבְ
ֲחֶנה ֶאל 39 ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ ָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ ט ֶאת ּבְ   ָמקֹום ָטהֹור ּוָפׁשַ

 רש"י
  מתי' 

. דישון מזבח הפימי והמורה
הדשן שעליהם היה מוציאו 
ומיחו אצל מזבח החיצון מקום 
שהוא מיח תרומת הדשן של 
מזבח החיצון וקודם שהיחו שם 
לא הין ולא מועלין דהכא לא 
כתיב ושמו כמו שכתוב בדישון 

   מזבח החיצון:
ן המקדיש דישון בתחלה מועלי

. כלומר לאחר שהיח דישון בו
מזבח הפימי והמורה במקום 
שמיח תרומת הדשן של מזבח 
החיצון דאי אפשר דלא לידחו 
   ביה פורתא ולהכי מועלין בכולו:

  
  גמ' 

בשלמא תרומת מזבח החיצון 
. דכתיב כתיב בהדיא דמועלין בו

(ויקרא ו) ושמו לפיכך טעון גיזה 
שהיה בלע במקומו כדי שלא 

  לו בו:ימע
. אלא דישון מזבח הפימי מלן

שהיה מיחו אצל מזבח החיצון 
ושיהו מועלין בו לאחר שבא עם 

   תרומת הדשן:
. והסיר את מוראתו בוצתה וגו'

אל מקום הדשן אם איו עין 
למכתב אל מקום הדשן לדישון 
מזבח החיצון דהא כתיב ביה 
דשן אחר דכתיב (ויקרא ז) 

האי  והרים את הדשן תהו עין
אל מקום הדשן לדישון מזבח 
הפימי והמורה ששם היה 
מקומו דמועלין בו כבתרומת 
הדשן של מזבח החיצון המוח 

   שם:
. קראי בדישון אימא אידי ואידי

מזבח החיצון מיירי והא דשה 
עליו הכתוב והשליך וגו' כדי 
לקבוע לו מקום שתהא השלכת 
מוראת העוף אצל המזבח קדמה 

ן אמאי מועלין ואכתי לא ידעי
בדישון מזבח הפימי דהא לא 
כתיב ביה דישון כלל דהאי 
דכתיב ודשו את המזבח ההוא 

   בשעת מסעות קמיירי:
. כדאמרת דלקבוע לו אם כן

מקום הוא דאתא א''כ לימא 
קרא והשליך אותו אצל המזבח 
קדמה ותו לא וממילא ידעא 
דהייו מקום הדשן דיליף אצל 

ואיכא  אצל מושמו אצל המזבח
למימר דבתרוייהו בדישון מזבח 
החיצון קמיירי אלא 
מדאיצטריך למכתב בהאי קרא 
הדשן ש''מ בדישון מזבח הפימי 
מיירי דאם איו עין כו' וכיון 
דכתיב ביה דשן בתרומת הדשן 

   של מזבח החיצון מועלין בה:
. מריבוייא דה''א אתי הדשן

   דישון המורה:
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        יב, איב, איב, איב, א .6
   ַמְתִניִתין

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ ֶהן -ּתֹוִרין ׁשֶ    .מֹוֲעִלין ּבָ

ן  ָעַבר ְזַמּנָ ֵני יֹוָנה ׁשֶ    ,לֹא ֶנֱהִנין    -ּבְ
ֶהן   .ְולֹא מֹוֲעִלין ּבָ

  

ָמָרא    ּגְ

ָלָמא  ׁשְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ֵני ַטְעָמא:  -ַרּבִ ְדָקּתָ   כִּ
ָהיָ " ְמעֹוןה ׁשֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ָהָראּוי ְלַאַחר ְזַמן    ,ּכָ
תֹוְך ְזַמּנֹו  יׁשֹו ּבְ ה   -ְוִהְקּדִ לֹא ַתֲעׂשֶ    ,ֲהֵרי הּוא ּבְ

ֵרת   .(זבחים קיב:) "ְוֵאין ּבֹו ּכָ
ָנן  א ַרּבָ ר ְזָמן?  -ֶאּלָ חּוּסַ ָנא ִמּמְ   ַמאי ׁשְ

  
ר ְזָמן  :ָאְמֵרי ֲהָוה ַאּבַ  -ְמחּוּסַ ְדיֹון הּוא ,ַעל מּוםִמיֵדי ּדַ ַבר ּפִ    .ּדְ

עֹופֹות  ֵאין מּום ּפֹוֵסל ּבָ יָון ּדְ ְדיֹון -ֲאָבל ָהֵני עֹופֹות כֵּ    .ֵאין ָלעֹופֹות ּפִ
  
  
  

 רש"י
  מתי' 

ורים שלא הגיע ר''ש אומר ת
. לפי שראוין זמן מועלין בהן

   למזבח כשיבוא שיגדילו:
  

  גמ' 
. דמחייב מעילה בשלמא לר''ש

   בשלא הגיע זמן:
. בפרק אותו ואת כדקתי טעמא

   בו:
. השוחט אותו שהיה ר''ש אומר

ואת בו קדשים בחוץ שי הרי 
הוא בלא תעשה (דאותו ואת בו) 

כל  ואין בו כרת שהיה ר''ש אומר
הראוי לבוא לאחר זמן כגון זה 
שהוא ראוי לישחט למחר בפים 
ושחטו בחוץ ה''ז עובר בלא 
תעשה ואין בו כרת לפי שאיו 
מתקבל בפים דאיסור אותו 
ואת בו והג מי בקדשים (חולין 
דף עח.) והי תורים מי 
שהקדישן קודם זמן הואיל 
ויהיו ראוין לאחר מכאן השתא 

   ה:מי אית בהו מעיל
. ת''ק דאמר לא הין אלא לרבן

ולא מועלין מאי שא ממחוסר 
זמן דבהמה דקי''ל שכס לדיר 
להתעשר כדאמרי' פרק מעשר 
בהמה (בכרות דף ו.) מחוסר זמן 
כס לדיר להתעשר דיליף 
העברה העברה מבכור מה בכור 
קדוש לפי זמו שהרי קדוש 
מרחם אף מחוסר זמן מי שאיו 

ש לפי זמו וקרב בן שמוה קדו
לאחר זמו והי תורין מי 
   ליקדשו קודם זמן ולמעול בהו:

. לא דמי מחוסר זמן אמרי
דבהמה למחוסר זמן דעופות 
דהייו טעמא דמחוסר זמן 
דבהמה קדוש מידי דהוה אבעל 
מום דבהמה דבר פדיון הוא 
דמיגו דחשיבא דאית בה קדושה 
כשהיא בעלת מום אית בה 

מחוסר זמן  קדושה מי כשהיא
אבל עופות דליכא למימר בהו 
האי מגו הואיל ואין המום פוסל 
בעופות דאין תמות וזכרות 
בעופות ואין לעופות פדיון הכי 
מי לית בהו קדושה במחוסר 

  זמן דעוף
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        בבבב----יב, איב, איב, איב, א .7
אָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

תּו  ּמֵ ים ׁשֶ    ,ָיְצאּו ִמיֵדי ְמִעיָלה    -ָקָדׁשִ
ַבר ּתֹוָרה    .ּדְ

  
א אעּולָּ ָיֵתיב  ַמְעּתָ    .ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

אֲאַמר ֵליּה     :ַרב ִחְסּדָ
ךְ  י יֹוָחָנן ַרּבָ ַמע ָלְך ּוְלַרּבִ    ?ַמאן ׁשָ

ָ  ְוִכי ֶהן ְלֵהיָכן ָהְלָכהְקדּוׁשּ ּבָ    !ה ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י ַמְתִניִתין יְקׁשֵ    !ּתִ

ן" יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ    ,ּתֹוִרין ׁשֶ
ָעַבר זְ  ן ּוְבֵני יֹוָנה ׁשֶ    ,לֹא ֶנֱהִנין   -ַמּנָ

  ."ְולֹא מֹוֲעִלין
י ֵניָמא ֶהן ְלֵהיָכן ָהְלָכה :ָהָכא ַנּמִ ּבָ ה ׁשֶ ָ    !ְקדּוׁשּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ָנן ַרּבָ א ְמִעיָלה ִמּדְ ִאיכָּ    ,מֹוִדיָנא ָלְך ּדְ
ָיא ִלי יּה ְמִעיָלה ,ְוַקׁשְ ָרא ָלא ִאית ּבֵ ֵמִעיּקָ א ִמיֵדי ּדְ יּה ְמִעיָלהּוְלַבּסוֹ  ,ִמי ִאיכָּ    ?ף ִאית ּבֵ

  
   ?!ְוָלא

א ם :ְוָהא ִאיכָּ ּה ְמִעיָלה ,ּדָ ָרא ֵלית ּבַ ֵמִעיּקָ ּה ְמִעיָלה ,ּדְ    !ּוְלַבּסֹוף ִאית ּבַ
  

ְתַנן    :ּדִ
ה ֵאין מֹוֲעִלין ּבֹו ָיָצא ְלַנַחל ִקְדרֹון מֹוֲעִלין ּבוֹ " ִחּלָ תְּ ם ּבַ   .(מעילה יא.) "ּדָ
  

   :ָאְמֵרי
י ִאי ָראָהָתם ַנּמִ א ְמִעיָלה ֵמִעיּקָ   ,כָּ

ָאַמר    יב,ב    :ַרבּדְ
ים  ם ְלֶבֱהַמת ָקָדׁשִ יז ּדָ ּקִ ֲהָנָאה  -ַהּמַ    ,ָאסּור ּבַ

  .ּומֹוֲעִלין ּבוֹ 
  
  

  רש"י
. יצאו מידי מעילה דבר תורה

דלא קדשי ה' יהו דלא חזו 
לגבוה וקדושת דמים מי לית 

קדשים בהו דאין פודין את ה
   להאכילם לכלבים:

. אלא כי ותיקשי לך מתי' כו'
היכי דבמתי' לא אמרי' קדושה 
שבהן להיכן הלכה ה'' לא אמר 
גבי קדשים שמתו הלכך יצאו 
מידי מעילה דבר תורה אבל בהא 
מודיא לך אע''ג דאמיא יצאו 
מידי מעילה דבר תורה מודיא 
דאיכא מעילה מדרבן בקדשים 

א הגיע זמן שמתו ובתורין של
   ומשלם הקרן:

. אתורין דלרב חסדא וקשיא לי
דאמר וכי קדושה שבהן להיכן 
הלכה וכו' דמשמע דסבירא ליה 
דאית בהו קדושה ומי איכא 
מידי דמעיקרא לית ביה מעילה 
כלל ולבסוף אית בהו מעילה 
דרבן בשלמא היכא דהוה בה 
מעילה מעיקרא מדאורייתא 

ו כגון הי קדשים שמתו דאית בה
מעילה מדרבן לבסוף שפיר אבל 
בתורין שלא הגיע זמן דבשעת 
הקדש לא הוה בהו מעילה 
מדאוריי' דלא חזו בקדשי ה' מי 
אמרי' דליהוי בהו מעילה 

   מדרבן לבסוף:
. דמעיקרא לאלתר והא איכא דם

כששחט קודם שזרק אין בו 
  מעילה לפי שאין מועלין בדמים: 
. המקיז דם לבהמת קדשים

ם שהקיז אסור בהאה אותו ד
ומועלין בו דכיון דלא חזי 
לזריקה חשיב כגופה דבהמה 
ומועלין בו וכיון דאית ביה האי 
מעילה מעיקרא מש''ה אית ביה 
מעילה מי לאחר שיצא לחל 
קדרון אבל תורין דלא הויא בהו 

  מעילה מעיקרא כלל קשה לי:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .8
   :ּגּוָפא
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

ים  ם ְלֶבֱהַמת ָקָדׁשִ יז ּדָ ּקִ ֲהָנָאה   -ַהּמַ    ,ָאסּור ּבַ
   .ּומֹוֲעִלין ּבוֹ 

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאיב ֵמִת 

ין" ׁשִ    ,ֲחֵלב ַהּמּוְקּדָ
   ,לֹא ֶנֱהִנין  -ּוֵביֵצי תֹוִרין 

  !(מעילה יב:) "ְולֹא מֹוֲעִלין
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ם י ּדָ י ָקָאְמִריַנן ְלַגּבֵ ם - כִּ לֹא ּדָ יֶמת ּבְ ָלא ִמְתַקּיֶ    .ּדְ

לֹא ָחָלב יָמא ּבְ ּיְ ָקא ִמּקַ    .ָלא – ֲאָבל ָחָלב ּדְ
  

ָיאַר ֵמִתיב  ְרׁשְ    :ב ְמׁשַ
ָחֵצר " ּבֶ ֶרׁש ׁשֶ ֶבל ְוַהּפֶ    ,ֵאין ֶנֱהִנין    -ַהּזֶ

   ,ְוֵאין מֹוֲעִלין
ה ּכָ ׁשְ ֶמיָה ַלּלִ לּו ּדָ   ."ְוִיּפְ

אי ֶרׁש  ?ַאּמַ לֹא ּפֶ ים ּבְ ּיַ י ָלא ִמּקַ    !ָהָכא ַנּמִ
  

   ?ַמאי ִאיְרָיא :ָאְמֵרי
ִמן ָעְלָמא ָקָאֵתי ַלּה  ֶרׁש ּדְ    ,ַהאי ָאֵתי ַאֲחִריָנא ָאֵזיל ,ָהֵדין ּפֶ

ם ִמּגּוַפּה ָהא    .ְלַאּפּוֵקי ּדָ
  

ֵני ה, ְולֹא מֹוֲעִלין ,לֹא ֶנֱהִנין" :ָקּתָ ּכָ ׁשְ י ֶאְלָעָזר - "ְוָדָמיו ַלּלִ יָעא ֵליּה ְלַרּבִ    .ְמַסּיְ
  

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ    :ַרּבִ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ל ָמקֹום ׁשֶ ה - "ָקדֹוׁש ְוֵאינֹו ָקדֹוׁש " :כָּ כָּ ׁשְ לּו ַלּלִ ָמיו ִיּפְ   .ּדָ

  
  

  רש"י
איתיביה רב המוא חלב 

 . ולא אמרי'המוקדשין וכו'
דכגופה דמי הכי מי לימא גבי 

   מקיז דם אמאי מועלין:
. דלא מתקיימת הבהמה בלא דם

דדם הוא הפש להכי אמרי' 
   כגופה דמי ומועלין בו:

. הלכך הא מתקיימא בלא חלב
   אין מועלין בו:

. של קדשים שהוא הזבל והפרש
בחצר ה''ה בכל מקום אלא 
דדרכו להיות בחצר של הקדש 

ין: ויפלו דמיו לא הין ולא מועל
   ללשכה גרסי':

הכא מי לא מקיימא הבהמה 
. שלא יהא קצת פרש בלא פרש

במעיה וכגופה הוא ולימעול 
   ביה:
. לא דמי דמה לפרשה אמרי

דפרש מעלמא אתי לה לבהמה 
מחמת מאכל של חולין אפילו 
אזיל מגופה לגמרי אתי אחריא 
כשתחזור ותאכל ולא כגופה דמי 

   הלכך אין מועלין בו:
לאפוקי דם דגופה של בהמה 

. שהרי ברא עמה הלכך היא
מועלין בו: קתי לא הין ולא 
מועלין ודמיו ללשכה מסייע ליה 
לר''א דאמר כל מקום שאמרו 
חכמים קדוש ואיו קדוש. 
דהייו לא הין ולא מועלין דמיו 

   יפלו ללשכה:
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .9
   ַמְתִניִתין

ין ׁשִ    ,ֲחֵלב ַהּמּוְקּדָ
   ,לֹא ֶנֱהִנין  -ּוֵביֵצי תֹוִרין 

   .ְולֹא מֹוֲעִלין
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַח  :ּבַ י ִמְזּבֵ ָקְדׁשֵ    .ּבְ

ִית  ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ָקְדׁשֵ ְרְנגֹוֶלת  -ֲאָבל ּבְ יׁש תַּ ּה מֹוֲעִלי  -ִהְקּדִ    ,ן ּבָ
   .ּוְבֵביָצָתּה 

ּה    -ֲחמֹוָרה     ,מֹוֲעִלין ּבָ
  .ּוַבֲחָלָבּה 

  

ָמָרא    ּגְ

א  ַח ֶאּלָ י ִמְזּבֵ ּבֵ ִמים ,ּגַ ת ּדָ ַ ּה ְקדּוׁשּ ׁשַ י ַאְקּדְ ּה ְמִעיָלה ,כִּ    ?!ָלא ִאית ּבַ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ָבִרים ֲאמ" ה ּדְ ּמֶ    :ּוִריםּבַ
ַח  י ִמְזּבֵ ת ַהּגּוף ְלַגּבֵ ַ יׁש ְקדּוׁשּ ִהְקּדִ ׁשֶ    .כְּ

ַח  י ִמְזּבֵ ִמים ְלַגּבֵ ת ּדָ ַ יׁשֹו ְקדּוׁשּ ִית -ֲאָבל ִהְקּדִ יׁשֹו ְלֶבֶדק ַהּבַ ִהְקּדִ ִמי ׁשֶ ה כְּ    ,ַנֲעׂשָ
יׁש  ְרְנגֹוֶלת     ִהְקּדִ ּה  -ּתַ    .ּוְבֵביָצָתּה  ,מֹוֲעִלין ּבָ

ּה ּוַבֲחָלָבּה מֹוֲעִלי -ֲחמֹוָרה    ".ן ּבָ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. דהואיל בד''א בקדשי מזבח
ראוין למזבח  וחלב וביצים אין

   הלכך אין מועלין בהן:
. הואיל אבל בקדשי בדק הבית

וקדושת דמים הן וכולן ראוין 
לבדק הבית אפילו אם הקדיש 
תרגולת וכו' דמועלין בין 
בביצים בין בחלב: גמ' השתא 
קא דייק למתי' דקתי בד''א 
וקאמר גבי מזבח אפילו כי 
אקדשיה קדושת דמים לית בהו 

בד''א  מעילה דהכי משמע
בקדשי מזבח אבל בקדשי 
בדה''ב וכו' אבל אם הקדיש 
בהמה ועוף למזבח שיקה מהם 
דבר הראוי למזבח אין מועלין 
בחלב וביצים ואמאי לית בהן 

  מעילה אלא אמר רב פפא כו'
  



36                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        יג, איג, איג, איג, א .10
   ַמְתִניִתין

ַח    יג,א ְזּבֵ ל ָהָראּוי ַלּמִ ִית^ ,ּכָ    ,ְולֹא ְלֶבֶדק ַהּבַ
ִית ַח  ,ְלֶבֶדק ַהּבַ ְזּבֵ    .ְולֹא ַלּמִ

ִית  ַח ְולֹא ְלֶבֶדק ַהּבַ ְזּבֵ ּה  -לֹא ַלּמִ    .מֹוֲעִלין ּבָ
יַצד?    ּכֵ

יׁש ּבֹור ָמֵלא ַמִים    ,ִהְקּדִ
ּפֹות    ,ְמֵלאֹות ֶזֶבל ַאׁשְ

   ,ׁשֹוָבְך ָמֵלא יֹוִנים
ירֹות    ,ִאיָלן ָמֵלא ּפֵ

ִבים ֶדה ְמֵלָאה ֲעׂשָ תֹוָכן - ׂשָ ּבְ ֶ ֶהם ּוְבַמה ׁשּ    .40404040מֹוֲעִלין ּבָ
  

א ַמִים ְך ִנְתַמּלֵ יׁש ּבֹור ְוַאַחר ּכָ    ,ֲאָבל ִאם ִהְקּדִ
א ֶזֶבל ְך ִנְתַמּלֵ ה ְוַאַחר ּכָ ּפָ    ,ַאׁשְ

א יֹוִנים ׁשֹוָבְך ְוַאַחר ְך ִנְתַמּלֵ    ,ּכָ
ירֹות  א ּפֵ ְך ִנְתַמּלֵ   ,ִאיָלן ְוַאַחר ּכָ

ֶדה ְוַאַח  ִביםׂשָ ָאה ֲעׂשָ ְך ִנְתַמּלְ תֹוָכן - ר ּכָ ּבְ ֶ ַמה ׁשּ ֶהם ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבְ   .מֹוֲעִלין ּבָ
  

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶדה ְוָהִאיָלן ָ יׁש ֶאת ַהׂשּ ְקּדִ ֶהן וּ  - ַהּמַ   ,ְבִגיּדּוֵליֶהןמֹוֲעִלין ּבָ

ׁש  יּדּוֵלי ֶהְקּדֵ ֵהן ּגִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ֶרת  ֶ ֶרת -ְוַלד ַהְמעּוׂשּ ֶ    .לֹא ִינֹוק ִמן ַהְמעּוׂשּ
ן ִבים ּכֵ    .ַוֲאֵחִרים ִמְתַנּדְ

ין  ׁשִ ין -ְוַלד ַהּמּוְקּדָ ׁשִ    ,לֹא ִינֹוק ִמן ַהּמּוְקּדָ
ן ִבים ּכֵ    .ַוֲאֵחִרים ִמְתַנּדְ

ׁש לֹא  -ַהּפֹוֲעִלים  רֹוְגרֹות ֶהְקּדֵ    .יֹאְכלּו ִמן ּגְ
ָרה  ׁש  לֹא ּתֹאַכל -ְוֵכן ּפָ יֵני ֶהְקּדֵ ְרׁשִ   .ִמּכַ

  

ָמָרא    ּגְ

ֵני ֶרת" :ָקּתָ ֶ ֶרת לֹא ִיַנק ִמן ַהְמעּוׂשּ ֶ    ."ְוַלד ַהְמעּוׂשּ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

יֲאַמר  ר ַאּמִ    :ַרב ַאַחְדּבֹוי ּבַ
כֹור (שמות יג, יב) 42424242"ַהֲעָבָרה" לב)(ויקרא כז,  41414141"ַהֲעָבָרה"ָאְתָיא     .ִמּבְ

כֹור     ,מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ַמה ּבְ
ֶרת  ֶ    .מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ַאף ֲחֵלב ַהְמעּוׂשּ

ׁשִ  י ָאְתָיא  43434343 ִיןֲחֵלב ַהּמּוְקּדָ כֹור (שמות כב, כט) 45454545"ִאּמוֹ " (ויקרא כב, כז) 44444444"ִאּמוֹ "ַנּמִ    .ִמּבְ
  
  

                                                        
תֹוָכּה גירסת המשה ועוד. גירסת וילא:  40 ּבְ ֶ   וכן בהמשך. ׁשּ
יִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לַ  41 ֶבט ָהֲעׂשִ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעבֹר תַּ ָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאׁשֶ ר ּבָ   ה'ְוָכל ַמְעׂשַ
ֶטר ֶרֶחם לַ  42 ר ִיְהֶיה ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ ָכִרים לַ  ְוָכל ּפֶ   ה'ְלָך ַהּזְ
 מסורת הש"ס 43

ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרבַּ  44 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ה לַ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ֶ   ה'ן ִאׁשּ
יּ  45 ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ּבַ ה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך ׁשִ ֲעׂשֶ ן תַּ נֹו ִליּכֵ תְּ ִמיִני תִּ ְ   ֹום ַהׁשּ

 רש"י
  מתי' 

. ראוי לבדק הבית בור מלא מים
לבין לעשות בו טיט ולא למזבח 
וליסוך המים מי לא חזי שלא 
היו מסכין אלא ממי השילוח שהן 

   מים חיים:
. היא עצמה אשפה מליאה זבל

איה ראויה לא למזבח ולא לבדק 
   הבית:

. אמר לי רבי אילן מלא פירות
דהאי אילן הוא גפן וראוי למזבח 
וליסוך היין ואיו ראוי לבדק 
הבית לפי שעצי גפן דקין הן ואין 
ראויין לשום בין ובבכורים לא 

שהרי אים קריבין לגבי  מיתוקמא
   המזבח:

. איה ראויה שדה מלאה עשבים
   לא למזבח ולא לבדק הבית:

. (דבור ואין מועלין במה שבתוכו
   ותמלא מים) דכל הי הוו גידולין:

. לא פליג אלא ר' יוסי אומר כו'
אהך תרתי דת''ק אמר אין מועלין 
בשבח הקדש במה שהשביחו 
 לאחר שהוקדשו ורבי יוסי סבר
המקדיש שדה או אילן מועלין 
בגידוליהם הואיל וגדלו ממש 
בהקדש אבל בור ואשפה ושובך 
דלאו גידולי שובך יהו לא פליג 

   רבי יוסי:
ולד המעושרת לא יוק מן 

. לפי שהיא קדושה המעושרת
דכתיב (ויקרא כז) העשירי יהיה 
קודש ובה חולין הוא ומצא הה 

   מחלב המוקדשין:
. כלומר ים כןואחרים מתדב

בסתם ודאי אסור ליק מן 
המעושרת אבל אחרים מתדבים 
כן שמתין קודם לכן על מת כן 
אי מכיס קבה זו לדיר להתעשר 
שאם תקדש יהא חלבה חולין 
שתהא מיקה ולדה בהיתר 
ושמעתי דלהכי מהי להו תאה 
הואיל ויכולין לעכב שלא תכס 
קבה זו לדיר עד לאחר זמן הלכך 

תאה והוי כדבה ולהכי קרי  מהי
להו אחרים שאין מחמירין עליהן 
כראוי וכן מי בולד מוקדשין לא 

   היו מקדישין חלב האם:
. שעושין מלאכה בשל הפועלים

הקדש לא יאכלו מגרוגרות של 
הקדש ואע''ג דכתיב כי תבוא 
בכרם רעך ואכלת וגו' (דברים כג) 
ואמרין בפרק השוכר את 

פז:) בפועל  הפועלים (ב''מ דף
הכתוב מדבר בשל הקדש לא 
יאכלו דכרם רעך אמר רחמא ולא 

   כרם של הקדש:
. חרשה בשל וכן פרה של חולין

   הקדש לא תאכל מכרשיי הקדש:
  

  גמ' 
. כתיב אתיא העברה העברה

בבכור (שמות יג) והעברת כל פטר 
רחם וכתי' במעשר (ויקרא כז) כל 
אשר יעבור תחת השבט וגו' מה 

עלין בו בכל דבר שיש בו בכור מו
דזכר הוא ולא קבה אף מעשר מי 
דוהג בקבה מועלין בכולו אפילו 

   בחלב:
. כתיב אתיא אמו אמו מבכור

בבכור (שמות כב) כן תעשה לשורך 
לצאך שבעת ימים יהיה עם אמו 
וגבי מוקדשין כתיב בפ' אמור 
[והיה] ז' ימים (יהיה עם) [תחת] 

לין אמו מה בכור שהוא זכר מוע
בכולו אף מוקדשין מי מועלין 

  בכולו:
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        יג, איג, איג, איג, א .11
ׁש  ִמןַהּפֹוֲעִלין לֹא יֹאְכלּו " רֹוְגרֹות ֶהְקּדֵ    .ּגְ

ָרה  ׁש  לֹא ּתֹאַכל -ְוֵכן ּפָ יֵני ֶהְקּדֵ ְרׁשִ    ."ִמּכַ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יֲאַמר  ר ַאּמִ    :ַרב ַאַחְדּבֹוי ּבַ
ָאַמר ְקָרא ִדיׁשוֹ " :ּדְ    .(דברים כה, ד) "לֹא ַתְחסֹום ׁשֹור ּבְ

יׁשוֹ " ךָ  – "ּדִ ּלְ    ,ׁשֶ
ׁש  ל ֶהְקּדֵ יׁשֹו ׁשֶ    .ְולֹא ּדִ

  
  
ׁש ָמַעל" ֵדה ֶהְקּדֵ ׂשְ ׁש ַקְלִעיִלין ּבִ    ".ַהּדָ
  

ֵעיַנן?  ָתלּוׁש ּבָ   ְוָהא ּבְ
  

   :ָרִביָנאֲאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנַ   .ֲאָבָקּה ַמֲעֵלי ַלּה  :ׁשְ

 רש"י
. לא תאכל הפועלין כו' מ''ט

מכרשיי הקדש גבי פועלין דלא 
יאכלו מגרוגרות של הקדש לא 
צריך למיבעי דהא מיעט קרא 
בפירוש רעך ולא הקדש אבל 

   פרה דלא כתיב בה הכי קבעי:
. כלומר כי דש בשלך לא דישו

תחסום אבל כי דש בשל הקדש 
חוסם דעיא כולה בחולין אתה 

   קמיירי:
. מין קטית קדש קלעילין

מועלין של חולין בשדה הקדש 
   מעל דהה מהקדש:
. כדאמרין והא בתלוש בעין

לקמן בפרק ההה (דף יח:) דאין 
מעילה במחובר לקרקע וכ''ש 

   בקרקע עצמו:
מדקאמר מעל שמע מיה 

. אבק של שדה מעלי להו אבקה
י מעלה אבק לאותן קלעילין וכ

מן הקרקע דמתערב בקלעילין 
  הוה ליה תלוש ולהכי מעל:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .12
   ַמְתִניִתין   יג,ב

י ִאיָלן ְרׁשֵ ל  ׁשָ ׁש  ,ֶהְדיֹוט ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ׁשֶ ִאין ּבְ    ,ַהּבָ
ִאי ּבָ ׁש ׁשֶ ל ֶהְקּדֵ ל ֶהְדיֹוטְוׁשֶ ׁשֶ    ,לֹא ֶנֱהִנין    - ן ּבְ

   .ְולֹא מֹוֲעִלין
  

ׁש  ל ֶהְקּדֵ ֶדה ׁשֶ ָ הּוא יֹוֵצא ִמּתֹוְך ַהׂשּ    ,לֹא ֶנֱהִנין    -ַמְעָין ׁשֶ
   .ְולֹא מֹוֲעִלין

ֶדה ָ ּנוּ  - ָיָצא חּוץ ַלׂשּ    .ֶנֱהִנין ִמּמֶ
  

ל ָזָהב  ַכד ׁשֶ ּבְ ִים ׁשֶ    ,לֹא ֶנֱהִנין  -ַהּמַ
   .ְולֹא מֹוֲעִלין

ְצלֹוִחית ֶהן - ְנָתָנן ּבִ    .מֹוֲעִלין ּבָ
  

   ,לֹא ֶנֱהִנין   -ֲעָרָבה 
   .ְולֹא מֹוֲעִלין

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
לּוְלֵביֶהן ּנּו ּבְ ֱהִנים ִמּמֶ ּנֶ ֵקִנים ׁשֶ   .נֹוֲהִגין ָהיּו ַהּזְ

  

ָמָרא    ּגְ

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
כּולָּ     ,ןֵאין מֹוֲעִלין ּבְ

ין לֹׁש לּוּגִ ׁשָ    .ֲאָבל מֹוֲעִלין ּבְ
  

ֵני ֵסיָפא ֶהן" :ְוָהָקּתָ    ,"ְנָתנֹו ִלְצלֹוִחית מֹוֲעִלין ּבָ
י ָלא ין ַנּמִ ת לּוּגִ לֹׁשֶ ׁשְ א ֲאִפיּלּו ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ    !ִמכְּ

  
ַמר א ִאי ִאיּתְ ַמר ,ֶאּלָ יָפא ִאיּתְ    :ַאּסֵ

ֶהן"    - "מֹוֲעִלין ּבָ
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ין ה לּוּגִ לֹוׁשָ ׁשְ א ּבִ    .ֵאין מֹוֲעִלין ֶאּלָ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ן כּוּלָ    .מֹוֲעִלין ּבְ
  

ָקָסַבר ֵריׁש ָלִקיׁש  ִים :ְלֵמיְמָרא ּדְ יעּור ַלּמַ    .ֵיׁש ׁשִ
ַנן    :ְוָהּתְ

י ֶאְלָעָזר"   : אֹוֵמר ַרּבִ
חּוץ  ָחג ּבַ ְך ֵמי ַחג ּבֶ יב –ַהְמַנסֵּ    .ם קי:)(זבחי 46464646"ַחּיָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר  ּום  ַרּבִ    :יֹוְדָפָאהְמַנֵחם ִמׁשּ
י ֲעִקיָבא ַרּבֹו ָאַמר יַטת ַרּבִ ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    ,ַרּבִ

ָדֵריׁש  ִים - (במדבר כט, לא) 47474747"ּוְנָסֶכיָה " :ּדְ    ,ֶאָחד ִניּסּוְך ַהּמַ
ִין    .ְוֶאָחד ִניּסּוְך ַהּיַ

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ין -ִין ִאי ַמה יַּ  לֹׁש לּוּגִ    ,ׁשָ

ין -ַאף ַמִים  לֹׁש לּוּגִ    .ׁשָ
ָסַבר ֵריׁש ָלִקיׁש  ָלל ּדְ ִים :ִמכְּ יעּור ַלּמַ    ?!ֵאין ׁשִ

  
ְמַנֵחם יֹוְדָפָאה .ָקָאַמר ְלַטְעָמא ּדִ

                                                        
  תיקוי גירסה על פי המקור בזבחים קי,ב ועוד, וגם בהמשך.  46
ִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיהָ  47 ַבד עַֹלת ַהתָּ את ֶאָחד ִמּלְ ִעיר ַחּטָ   ּוׂשְ

 רש"י
  מתי' 

שרשי אילן של הדיוט הבאין לשל 
. דאזלין הקדש לא הין ולא מועלין

   בתר אילן ואילן בשל הדיוט קאי:
. מי ושל הקדש הבאין בשל הדיוט

לא מועלין ולא הין הואיל ועיקרו 
   קאי בשל הקדש:

. בתוך שדה הקדש מעין היוצא
שהמעין מתוך שדה של חולין הוא 
ובע אלא שיוצא ומושך בתוך שדה 
של הקדש לא הין ממו כל זמן 
שהוא בתוך שדה של הקדש (הוו 
מועלין) ולא מועלין בו כל מי שהוא 

   שותה ממו בתוך שדה של הקדש:
. באותו המים שבתוך הכד של זהב

כד שהיו ממלאים לצורך יסוך 
פ' לולב וערבה (סוכה דף כדתן ב

מח:) כמעשהו בחול כך מעשהו 
בשבת אלא שהיה ממלא מע''ש מן 
השילוח בחבית של זהב שאיה 
מקודשת כדי שלא יפסל בליה 
ובאותם מים שבחבית של זהב 
שאיה מקודשת לא הין משום 

   דתמלאו לצורך הקדש:
. משום דלא תקדשו ולא מועלין

ו ליסוך המים למעילה עד שית
בצלוחית של זהב דהייו כלי מקודש 

   לכך:
. שהיה סידורן בהר הבית לא ערבה

הין ממה קודם שזקפוה אצל 
המזבח הואיל ולכך עומדת אבל 
משזקפוה דעשית מצוותה הין 

   ממה:
. הין היו ממה זקים בלולביהן

   אפי' קודם שזקפה אצל המזבח:
  

  גמ' 
כד  . שאם יש באותואין מועלין בכולן

של זהב יותר מג' לוגין אין מועלין 
בהן אבל אם יש בכד ג' לוגין לא 
פחות ולא יותר דאין ביה שיעור 

   יסוך מועלין בו:
והקתי סיפא תן בצלוחית מועלין 

. בכד של זהב אפי' בהן מכלל דרישא
   בג' לוגין גרידי אין מועלין:

. של יסוך דהייו דיש שיעור למים
מועלין בהו אלא בג'  ג' לוגין להכי אין

לוגין כשיעור הראוי ליסוך ור' יוחן 
סבר אין שיעור למים להכי קאמר 

   מועלין בכולן:
והתן ר''א אומר המסך מי החג 

. משום מעלה בחוץ בחג בחוץ חייב
דכל דבר שהוא מתקבל בפים חייבין 
עליו משום שחוטי חוץ כדאמרין 

   במסכת זבחים:
ן משום ר' מחם יודפאהוא''ר יוח .

   התם בפרק השוחט והמעלה בחוץ:
. וכיון דיסוך ואחד יסוך המים

המים פקא ליה מדאורייתא מש''ה 
קאמר דחייב עליו משום מעלה 

   בחוץ:
. כיון דאמרת וא''ל ר''ל לר' יוחן

דר''א בשיטת ר''ע אמרה דדריש 
סכיהם ואמרת דיסוך המים הוי 
 דאורייתא כמו יסוך היין א''כ ימא
הכי אי מה יין ג' לוגין ומדקאמר ליה 
ר''ל הכי מכלל דסבירא ליה דאין 

   שיעור ליסוך המים:
. לטעמיה דרבי מחם יודפאה קאמר

וקא''ל ר''ל לטעמיה דר' מחם 
דאמר אין שיעור למים וקדריש 
סכיהם אי מה יין ג' לוגין אף מים ג' 
לוגין והא שמעין ליה לרבי יוחן 

דפאה מועלין דאמר משום מחם יו
בכולן דמשמע דאין שיעור למים אבל 
ר''ל לעולם סבירא ליה דיש שיעור 

  למים כדאמרין לעיל:
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––יג, ב יג, ב יג, ב יג, ב  .13
   ַמְתִניִתין

לַה  רֹאׁש ָהִאיָלן ׁשֶ ּבְ ן ׁשֶ ׁש   :ּקֵ    ,לֹא ֶנֱהִנין    - ֶהְקּדֵ
   .ֲעִליןְולֹא מוֹ 

יָרה  ֲאׁשֵ ּבָ ָקֶנה  -ׁשֶ יז ּבְ   ַיתִּ
  

יׁש ֶאת ַהחֹוֶרׁש  ְקּדִ כּוּלוֹ  -ַהּמַ   .מֹוֲעִלין ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ
ַמר   יד,א    :ִאיּתְ

ָרה ֵמֵאֶליָה  - ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ    :ׁשֶ
י יֹוָחָנן    .ֲאסּוָרה :ָאַמר ַרּבִ

ֶרת :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ     .מּוּתֶ
  
י יוֹ " ַלּה ָנְכִרי - "ֲאסּוָרה :ָאַמר ָחָנןַרּבִ ּטְ ָלא ּבַ    .ּדְ
ֶרת :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ " ָלה :ֵמיַמר ָאַמר - "מּוּתֶ ָלה ִלי? ,ִהיא ּגּוָפּה ָלא ַמּצְ    !ְלִדיִדי ַמּצְ
  

י יֹוָחָנןְל  ֵריׁש ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה     :ַרּבִ
רֹאׁש ָהִאיָלן" ּבְ ן ׁשֶ ׁש   ַהּקֵ ל ֶהְקּדֵ    ,ֶנֱהִנין ֵאין    - ׁשֶ

   .ְוֵאין מֹוֲעִלין
יָרה  ֲאׁשֵ ּבָ ָקֶנה -ׁשֶ יז ּבְ    ."ַיתִּ

ַבר ִמּגּוַפּה  ִאיּתְ ֵני  ,ַמאי ָלאו ּדְ ָקֶנה"ְוָקּתָ יז ּבְ    !"ַיתִּ
  

ַאְייֵתי ֵעִצים ֵמָעְלָמא ,ָלא    .ּדְ
  

אי  ,ִאי ָהִכי ׁש "ַאּמַ ל ֶהְקּדֵ    ?"ְוֵאין מֹוֲעִלין ,ֵאין ֶנֱהִנין -ׁשֶ
  

א ּבְ  אןֶאּלָ ִאין ְלַאַחר ִמכָּ    ,ִגיּדּוִלין ַהּבָ
ִגיּדּוִלין :ְוָקָסַבר    .ֵאין מֹוֲעִלין ּבְ

  
ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    :ָהִכי ַנּמִ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ַאְייֵתי ֵמָעְלָמא :ּדְ    ,ּדְ

אי  ָקֶנה"ַאּמַ יז ּבְ ַקל ?"ַיתִּ ְקֵליּה ִמׁשְ    !ִלׁשְ
  

הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ י יוֹ ֲאַמר  ַרּבִ    :ָחָנןַרּבִ
ַאְייֵתי ֵמָעְלָמא    ,ְלעֹוָלם ּדְ

יז"ּוַמאי     ?"ַיתִּ
יז ֶאְפרֹוִחים    .ַיּתִ

  
י ַיֲעקֹבֲאַמר ֵליּה  י ִיְרְמָיהְל  ַרּבִ    :ַרּבִ

אן ְוָכאן  ִרין –ֶאְפרֹוִחים כָּ    ,מּוּתָ
אן ְוָכאן  יִצים כָּ    .ֲאסּוִרין –ּבֵ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

ן ִאם ֶאְפרֹוִחים ְצִריִכין ְלִא  מוּ  -ּמָ ֵביִצים ּדָ   .כְּ
  

  רש"י
  מתי' 

. בגמרא הקן שבראש האילן
   מפרש מאיזה עצים הוא עשוי:

. שאם איו יכול יתיז בקה
להגיע בידו לקן יפיל בקה הקן 
לארץ אבל לא יעלה לאילן 

ילן ויקחו שלא יהה מן הא
בעלייתו כשעולה עליו ובגמרא 

   מפרש מאי יתיז:
המקדיש את החורש מועלין 

   . בעצים בעפים ובבייה:בכולו
  

  גמ' 
. שהרי לא ביטלה דלא ביטלה

   עובד כוכבים בפירוש:
. ריש לקיש אמר מותרת

דביטלה העובד כוכבים בלבו 
דמימר אמר העובד כוכבים היא 
גופה לא מצלה שלא הצילה 

   תישבר:עצמה שלא 
. שיבר דאיתבר מגופיה של אילן

מן העפים של אילן ועשה הקן 
דהייו עבודת כוכבים ששתברה 
מאליה דלא ביטלה העובד 
כוכבים וקתי יתיז דמשמע 

   דמותר בהאה:
. לא דאייתי העוף עצים מעלמא

   ועשה קן:
. דקתי גבי הקדש לא דיקא מי

הין ולא מועלין אי אמרת 
ים מעלמא בשלמא דאייתי עצ

להכי לא הין מדרבן הואיל 
ועל אילן של הקדש קאי ולא 
מועלין הואיל דאייתי מעלמא 

   אלא אי אמרת וכו':
לעולם אימא לך דאיתבר 

. ואמאי לא מועלין הכא מגופיה
גבי הקדש בגידולין הבאין לאחר 
(מכאן) שהוקדש עסקין וקסבר 
אין מעילה בגידולין וליכא 

כבים למידק מהכא לעבודת כו
ששתברה מאליה ולא קשיא 

   לרבי יוחן:
. ורבי [אבהו אמר רבי] יוחן

מתרץ להאי יתיז לאו בקן עצמו 
מיירי אלא דכיון דאיתבר מגופה 
דאשרה קן עצמו אסור בהאה 
אלא מאי יתיז בקה באפרוחים 
 ''א [הא אחריקמיירי. ליש
מסתברא] ולא שמעו משום 
דקתי בה לישקליה משקל 

יעלה באילן ויקחהו דמשמע ש
בידו והא א''א שלא יהה מן 

   האילן:
. בין באילן אפרוחים כאן וכאן

של הקדש ובין של אשרה לפי 
שאין צריכין לאילן שפורחין 
בכל מקום שרוצין אבל ביצים 
כאן וכאן אסורין משום דלא 
יידי וצריכין לאילן וכאילן עצמו 
דמי ואפרוחין שצריכין לאמן 

וצתן ואין שעדיין לא גדלה 
יכולין לפרוח כביצים דמי 

  ואסירי:
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        יד, איד, איד, איד, א .14
   ַמְתִניִתין

ְקחּו ֵעִצים  ּלָ ִרים ׁשֶ ְזּבָ ֵעִצים -ַהּגִ    .מֹוֲעִלין ּבָ
יּפּויי    - ְוֵאין מֹוֲעִלין ִ ׁשּ    ,לֹא ּבַ

יה ִבּיָ ּנְ   .ְולֹא ּבַ
  

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
חֹול ין ,ּבֹוִנין ּבַ יׁשִ ְך ַמְקּדִ    .ְוַאַחר כָּ

        

  ָמא? ַמאי ַטְע 
        

ב ָמעֹות  ִמְתַנּדֵ ׁש ְלהוּ  -ַמאן ּדְ    .ְמַקּדֵ
        

ְנָין: 48484848ְוָאַמר ת ָמעֹות ַאּבִ ַ יחּול ְקדּוׁשּ    ,ּתֵ
ָכָרן ׂשְ ִנין ּבִ   .ְוָיֵהיב ְלהֹון ָלאּוּמָ

 
   :ֵמיִתיֵבי   יד,ב

ין ּבֹו? " טֶֹרת ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ   מֹוַתר ַהּקְ
נִ  ַכר ָהאּוּמָ ה ׂשְ ּנָ ין ִמּמֶ    ,יןָהיּו ַמְפִריׁשִ

ִנין ִלין אֹוָתּה ַעל ְמעֹות ָהאּוּמָ    .ּוְמַחּלְ
ִנין    ,ְונֹוְתִנין אֹוָתּה ָלאּוּמָ

ה רּוָמה ֲחָדׁשָ    ."ְוחֹוְזִרין ְונֹוְטִלין אֹוָתּה ִמתְּ
ְנָין יּה ַאּבִ אי ִליַחּלֵ    !ְוַאּמַ

        

ְנָין א ּבִ ָלא ִאיכָּ    .ּדְ
        

ִנין"ְוָהא  ֵני "ְמעֹות ָהאּוּמָ   !ָקּתָ
            

ֵליכָּ  יעּור ָמעֹותּדְ ׁשִ ְנָין כְּ    .א ּבִ
        

מּוֵאלְוָהָאַמר     :ׁשְ
ל רּוָטה ְמחּוּלָ ֵוה ּפְ לֹו ַעל ׁשְ ִחיּלְ ֶוה ָמֶנה ׁשֶ ׁש ׁשָ    !ֶהְקּדֵ

        

ִאי ֲעַבד י ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ה  ִחּלָ    .ָלא –ְלַכּתְ

  
א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

חֹול בֹוִנין ּבַ    :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
ָנה ּתֹוָרה  ֵרתלֹא ִנּתְ ָ    .ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

א ְוָזָגא ֲעַלְייהוּ  :ָאְמֵרי ֵעי ְלִמיְזּגָ ְלָמא ּבָ    ,ּדִ
א  קּוְדׁשָ ָנא ּבְ ָקָמֵעיל  -ִאי ּבָ ַכח ּדְ ּתְ יםִאיׁשְ ָקָדׁשִ   .ּבְ

        

ַנן    :ּתְ
ְקחּו ֶאת ָהֵעִצים " ּלָ ִרין ׁשֶ ְזּבָ ֶהן -ַהּגִ    ,מֹוֲעִלין ּבָ

יּפּוי    -ְוֵאין מֹוֲעִלין  ִ ׁשּ יה ,ילֹא ּבַ ִבּיָ ּנְ    ".ְולֹא ּבַ
אי  ֶהן"ְוַאּמַ    ?"מֹוֲעִלין ּבָ

חֹול י ִליֲעַבד ּבַ    ,ָהָכא ַנּמִ
ים49494949 ָקָדׁשִ ָקא מֹוֵעל ּבְ ַכח ּדְ ּתְ א ְוָזָגא ֲעֵליֶהן ְוִאיׁשְ ֵעי ְלִמיְזּגָ ִדְלָמא ּבָ   !ּדְ
            

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
אן ָוֵאיָלְך  ִמכָּ ֵעִצים ּדְ י -ִאי ּבְ    .ָהִכי ַנּמִ

ַמְתִניִתין ֶא  ַנן ּבְ י ּתְ א כִּ יֹוֵמיּה  -ּלָ ֵעִצים ּדְ   .ּבְ
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 רש"י
  מתי' 

. מן היער של חולין הגזברין שלקחו את העצים
   לצורך קורות:
   . עצמן הראוים לקורות:מועלין בעצים

   . הסורת שמשפה החרש מן הקורה:ולא בשפוי
. הייו עלין שלהן לפי שהגזברים לא קו ובייה

ין ולא שפוייה והקדישו אלא דבר הצריך לב
   ובייה:

  
  גמ' 

. כלומר אמר שמואל בוין בחול ואח''כ מקדישין
כשהן בוין בבדק הבית היו קוין כל צרכי הבין 
ממעות של חולין או היו לוקחין כל צרכי הבין 
באמה ולאחר שגמר הבין היו מקדישין אותו כן 
שהיו מביאין ממעות של הקדש כשיעור דמי כל 

שהשביחו האומין בבין ושכר הבין והשבח 
האומין ואומר תחול קדושה שיש במעות הללו על 
הבין הזה ומצא קדוש והמעות יצאו לחולין 
ופורעין מהן שכר האומין ממה שחיללו השבח 
שהשביחו האומין בבין ופורעין לאותן שלוו מהן 
מעות של חולין שהו בהן צורכי הבין או לאותן 

   הבין: שהאמיו להן צרכי
. בוין בחול משום דמאן דמתדב מאי טעמא

מעות לבדק הבית לאלתר מקדיש להו וכיון 
דמקדיש להו שוב איו יכול לקות בהן דבר של 
חולין בהדיא לפי שהמוכר היה מועל בהן לפיכך 
צריך שיאמר כך תחול וכו' שיהו מחוללין קודם 

  שיבואו לידי המוכר:
שס''ה מה מה  . מה שהיה שאר עלמותר הקטרת

היו עושין בה דלאחר שכס יסן אין ראוייה 
   להקטרה דבעין חדש והבא קרב מתרומה חדשה:

. ממותר הקטרת כגד שכר מפרישין ממה
האומין דקס''ד דלאלתר כשקו צרכי הבין מיד 
היו מחללין מעות הקדש בשעת קיה על העצים 

אבל ועל האבים ועל כל צרכי הבין שקו ופורעין 
לא שכר האומין שבוין בבין שהכל היה קדש 
חוץ מן השבח שהיו האומים משביחין בבין בכל 
יום ובכל יום היה הגזבר מביא מעות הקדש 
כשיעור השבח שהשביחו האומין בבין באותו 
יום ומחלל אותן על השבח שהשביחו האומין 
בבין באותו יום והייו טעמא דעושין כן בכל יום 

דאמרן לעיל דמאן דמתדב מעות וכו' והיו משום 
המעות חולין והבין קדש אבל לא היה הגזבר ותן 
להן המעות לאלתר דשכירות איה משתלמת אלא 
לבסוף כשיגמר הבין וכן היו עושין כל השבח 
ועדיין לא היה שם מותר הקטרת על המעות אבל 
כשמגיע יסן שיש שם מותר הקטרת דצריכין 

חדשה מחללין אותו מותר  ללוקחו מתרומה
הקטרת על אותן מעות חולין שיש ביד הגזבר 
שחילל על השבח שהשביחו האומין והוי הקטרת 
חול ומעות חזרו לקדושתן כבתחלה וחוזרין 
ולוקחין הקטרת מן האומין מתרומה חדשה ואי 
קשיא לך מה צורך לחללה על מעות האומים 
 ליתבה לקטרת לאומין לאלתר הא לא קשיא
דליכא בהאי מותר כשיעור כל שכר האומין להכי 
עבדי הכי: ואי ס''ד כדאמר שמואל דבוין בחול 
ואח''כ מקדישים ליחלה לקטרת אבין עצמו 

   ואמאי מפרישים וכו':
   . שלא בו אותה כלום:ומשי דלא איכא בין

  . אלמא דבו בין: והא על מעות האומין קתי
ין שיעור מעות: אין ודאי בו בין אלא דליכא ב

ואכתי אם איתא לדשמואל ליחלה אההוא פורתא 
בין על אותו מיעוט שהשביחו האומין בבין 
לאחר שיחללו על מה שהשביחו אע''ג דלא הוי 

   כשיעור דמי הקטרת דאמר שמואל הקדש וכו':
. הלכך מחללין אותה על מעות אבל לכתחלה לא

ו טעמא דבוין בלבד: רב פפא אמר הייין האומ
בחול דלא תה תורה למלאכי השרת. דאי אפשר 
דלא יתבי זמין בטולא דבין מפי החמה ומצא 
מועל דדלמא בעי למיזגא עליהון כלומר שאם 

   הוצרך וישב עליהן מצא הה מהן:
. כלומר אי אי בעצים דמכאן ואילך הכי מי

בעצים דאין דעתו לבותן בבין עד זמן מרובה הכי 
ן להו עד שיבו בבין דאיכא מי דלא מקדשי

   למיחש דלמא יתיב עליהון וקא מעיל:
. אלא כי תן במתיתין דמועלין בעצים דיומיה

שדעתו לבותן בו ביום שלקחום דהשתא ליכא 
למיחש דלמא אתי למזגא עליהון הואיל ובו להו 

  לאלתר בו ביום בבין:


