
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

מעילה-קדשי קדשים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ז.
◊¿▀

רב אסי לרבי יוחנן, כבר 

לימדוני חבירי שבגולה:
מחשבין על האבוד ועל השרוף

ִ ¿◊ז. והא אבוד ושרוף לא איתינון בעולם, ואפ"ה קתני מחשבין

ומי אמר רב אסי הכי?¿ז.

^¿◊ז.
הא בעא מיניה רב אסי 

מר' יוחנן:
חישב לנשפכין למחר מהו?

א"ל רבי זירא:!¿◊ז.
כבר שנית לנו אלל, אלמא: האי אלל כיון דלית ביה מששא ־ לא קיבל טומאה, הני נשפכין נמי כיון 

דלאיבוד אזלי בהו  לא מהניא בהו מחשבה

אלא דקתני על האבוד ועל השרוף קשיא¿◊ז.

אימא על העומד לאיבוד, ועל העומד לישרף.רבא:!◊ז.

ֹ רב פפא:▀◊ז. לא א"ר עקיבא זריקה מועלת ליוצא ־ אלא שיצא בשר, אבל דם ־ אין זריקה מועלת ליוצא

תניא נמי הכי:▀ז.
שחט בשתיקה ויצא דם, אע"פ שחזר וזרקו ־ לא עשה ולא כלום, בקדשי קדשים ־ מועלין בו, בקדשים 

קלים ־ אין מועלין בו.

והרי המפריש חטאתו וכו'רבי עקיבא:▀◊>ז.

כי א"ר עקיבא ־ בבת אחת, אבל בזה אחר זה ־ לא אמר רבי עקיבא.רבי אלעזר:▀◊ז.

כשהלכתי לכפר פאני מצאני זקן אחד, ואמר לי, אומר היה ר' עקיבא זריקה מועלת ליוצא? אמרתי לו הןתניא, אמר רבי שמעון:▀◊ז.

וכשבאתי והרציתי את דבריו לפני חבירי שבגליל אמרו לי: הלא פסול הוא, היאך מרצה על הפסול?▀◊ז.

▀◊ז.

וכשבאתי והרציתי דברים לפני ר"ע, אמר לי: בני, אי אתה אומר כן? והרי המפריש חטאתו ואבדה, 

והפריש אחרת תחתיה, ואח"כ נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות ־ מועלין בשתיהן, שחט שתיהן 

והרי דמן מונח בכוסות ־ מועלין בשתיהן, נזרק דם של אחד מהם, אי אתה מודה שכשם שדמה פוטר את 

בשרה מן המעילה אף יפטור בשר חבירתה מן המעילה? אם הציל בשר חבירתה מן המעילה אף על פי 

שהוא פסול, דין הוא שיציל את בשרהִ 

ז:
◊¿

ריש לקיש משום רב 

אושעיא:

תשובה גנובה השיבו רבי עקיבא לאותו תלמיד, בבת אחת אין בזה אחר זה לא? דכיון דפסול הוא, מה לי 

בבת אחת ־ מה לי בזה אחר זה?

רבי יוחנן לריש לקיש:¿ז:
ואתה אי אתה אומר כן, אילו הפריש שתי אשמות לאחריות ושחט את שניהן, וקדם והעלה אימורין של 

אחד מהן קודם זריקה, אי אתה מודה שאם עלו ־ ירדו? ואי ס"ד חד גופא הוא אמאי אם עלו ירדו?

אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דם ־ לא ירדו, נעשה לחמו של מזבחִ האמר עולא:▀¿◊ז:

אישתיק[ריש לקיש]Оז:

קצצתינון לרגלוהי דינוקא.רבי יוחנן:Оז:

ז:
מ

מעשה דמים בקדשי קדשים להקל ולהחמיר, ובקדשים קלים כולהו להחמיר.▀

▀◊ז:

כיצד: קדשי קדשים לפני זריקת דמים ־ מועלין באימוריהן ובבשר, לאחר זריקת דמים ־ מועלין 

באימוריהן ואין מועלין בבשר, ועל זה ועל זה חייב משום פיגול, נותר, וטמאֹ נמצא מעשה דמים בקדשי 

קדשים להקל ולהחמיר.

ובקדשים קלים כולן להחמיר▀ז:

▀◊ז:

כיצד: קדשים קלים, לפני זריקת דמים - אין מועלין לא באימורין ולא בבשר ואין חייבין עליהן משום 

פיגול נותר וטמא, לאחר זריקת דמים ־ מועלין באימורין ואין מועלין בבשר, על זה ועל זה חייבין עליו 

משום פיגול, נותר, וטמאֹ נמצא מעשה דמים בקדשים קלים כולן להחמיר.

ז:
ג

אין מועלין בבשרקתני:▀◊

מעילה הוא דליכא, הא איסורא איכאִ ▀◊ז:

ואמאי? הא ממונא דכהן הואִ ¿◊ז:

ֹ !◊ז: לא קשיא, משום דנסיב רישא מועלין ־ נסיב סיפא אין מועלין
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אימא סיפא:▀¿◊ז:
בקדשים קלים כולהו להחמיר, כיצד, בשר קדשים קלים לפני זריקת דמים ־ אין מועלין בהן ובאימוריהן, 

ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא, לאחר זריקת דמים ־ מועלין באימוריהן ואין מועלין בבשר

מעילה הוא דליכא, הא איסורא איכאִ ▀¿ז:

ואמאי? הא ממונא דבעלים הואִ ¿◊ז:

ליוצאין, ור"ע היא, כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא ־ לשריפה אבל לאכילה לא מרצה.רבי חנינא:!◊ז:

הדרן עלך קדשי קדשים◊
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