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מעילה-קדשי מזבח

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מטו.
קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה, ולחייב עליהם משום פיגול ונותר וטמא.▀

קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה.▀טו.

אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה.▀טו.

טו.
ג

◊¿
השתא יש לומר אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית דהאי קדושת הגוף והאי קדושת דמים, אפ"ה 

קתני מצטרפין זה עם זה, קדשי מזבח עם קדשי מזבח מיבעיאִ 

!◊טו.
משום דקתני עלה לחייב עליהן משום פיגול נותר וטמא דקדשי בדק הבית ליכא הכי, משום הכי קא פליג 

ליה.

רבי ינאי:▀◊טו.

מחוורתא, אין חייבין משום מעילה ־ אלא על קדשי בדק הבית בלבד, מ"ט ־ דאמר קרא (ויקרא ה') נפש 

כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי ה', קדשים המיוחדין לה' ־ יש בהן מעילה, אבל קדשי מזבח ־ אית 

בהו לכהנים ואית בהו לבעלים.

קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילהִ תנן:▀¿◊טו.

מדרבנן.!טו.

ִ [תנן]▀¿◊טו. קדשי קדשים ששחטן בדרום ־ מועלים בהן

מדרבנן.!טו.

הנהנה מן החטאת כשהיא חיה ־ לא מעל עד שיפגום, כשהיא מתה ־ כיון שנהנה כל שהוא מעלִ תנן:▀¿◊טו.

מדרבנן.!◊טו.

ומדאורייתא לא?¿טו.

כל חלב לה' ־ לרבות אימורי קדשים קלים למעילהִ והתניא, רבי:▀¿◊טו.

מדרבנן.!טו.

והא קרא קא נסיב להִ ¿טו.

אסמכתא בעלמא.!◊טו.

▀¿◊טו.
והא אמר עולא אמר רבי 

יוחנן:
 ֹ קדשים שמתו ־ יצאו מידי מעילה דבר תורה

במאי?^¿טו.

אילימא בקדשי בדק הבית!¿טו.

אפילו כי מתו נמי, לא יהא אלא דאקדיש אשפה לבדק הבית, לאו מי לית בה מעילה?¿¿טו.

אלא לעולם קדשי מזבח נמי דאורייתא נמי אית בהו מעילה¿◊טו.

▀◊טו.
אלא הכי קא אמרי דבי 

רבי ינאי:
מהאי קרא ־ קדשי בדק הבית שמעין מינה, קדשי מזבח ־ לא שמעין מינה.

מטו:
חמשה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה: הבשר, והחלב, והסולת, והיין, והשמן.▀

וששה בתודה: הבשר, והחלב, והסולת, והיין, והשמן והלחם.▀טו:

טו:
ג

▀
מתני ליה רב הונא לרבה 

בריה:
חמשה דברים בעולם מצטרפין זה עם זה.

בעולם קא אמרת? והא קתני בתודה, ו' דברים, שבתודה: הבשר והחלב והסולת והיין והשמן ולחמי תודהִ א"ל:[רבה]▀¿טו:

תני בעולה.א"ל:[רב הונא]▀טו:

עולות ואימורים מצטרפין לכזית להעלותן בחוץ, ולחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא.תנינא להא דתנו רבנן:▀▀◊טו:
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קתני בעולה אין, בשלמים ־ לא▀▀טו:

¿◊טו:
בשלמא להעלותן בחוץ, עולה דכליל היא ־ מצטרפין, שלמים ־ לא מצטרפין: אלא לחייב עליהן משום 

פיגול ונותר וטמא, שלמים אמאי לא מחייב?

כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה, וכל הנותרות מצטרפות זו עם זוִ והתנן:▀¿טו:

אלא אימא עולה ואימוריה ־ מצטרפין זה עם זה לכזית ליזרק עליהן את הדם▀◊טו:

ומאן קתני לה?^טו:

רבי יהושע היא!טו:

דתניא, רבי יהושע:▀!◊טו:

כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר וכזית חלב ־ זורק את הדם, כחצי זית בשר וכחצי זית 

חלב ־ אינו זורק את הדם, ובעולה אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב ־ זורק את הדם מפני שכולה 

כליל, ובמנחה ־ אפילו כולה קיימת לא יזרוק.

מנחה מאי עבידתיה?¿טו:

מנחת נסכים.רב פפא:!◊טו:

טו:
מ

▀
התרומה, ותרומת מעשר, ותרומת מעשר של דמאי, והחלה, והביכורים ־ מצטרפין זה עם זה לאסור, 

ולחייב עליהן את החומש.

כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה, וכל הנותרים מצטרפין זה עם זה.▀טו:

טו:
ג

מאי טעמא?^

!◊טו:
כולהו איקרו תרומהֹ גבי חלה כתיב (במדבר ט"ו) ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, גבי ביכורים 

נמי איקרו תרומה

(דברים י"ב) ותרומת ידך ־ אלו ביכורים,דתניא:▀!טו:

אבל אינך לא צריכא.!טו:

טו:
מ

כל הנבילות מצטרפין זו עם זו, וכל השקצים מצטרפין זה עם זה:▀
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