
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 מזבח

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מיח.
הערלה וכלאי הכרם ־ מצטרפין זה עם זה[רבנן]▀

אין מצטרפין.רבי שמעון:▀יח.

יח.
ג

ומי צריך ר"ש לצרופי?¿

כל שהוא למכותִ והתניא, רבי שמעון:▀¿◊יח.

תני: אין צריכין לצרף.!◊יח.

יח.
מ

▀ ֹ הבגד והשק, השק והעור, העור והמפץ ־ כולן מצטרפין זה עם זה

מה טעם ־ מפני שהן ראוין ליטמא במושב.רבי שמעון:▀◊יח.

יח.
ג

קיצע מכולן שלשה, ועשה מהן בגד, למשכב ־ שלשה, למושב ־ טפח, לאחיזה ־ כל שהו. תנא:▀

מאי לאחיזה?^יח.

שכן עומד לנוולה.ריש לקיש אמר רבי ינאי:!◊יח.

הואיל וראוי לקוצצי תאנים.במתניתא תנא:▀!◊יח.

הדרן עלך קדשי מזבח◊
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מעילה-הנהנה מן ההקדש

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

יח.
מ

הנהנה מן ההקדש שוה פרוטה, אע"פ שלא פגם ־ מעל, דברי ר"ע[רבי עקיבא]♦▀

וחכ"א: כל דבר שיש בו פגם ־ לא מעל עד שיפגום, ושאין בו פגם ־ כיון שנהנה מעל.חכמים:♦▀יח.

▀◊יח.
כיצד: נתנה קטלא בצוארה, טבעת בידה, שתה בכוס של זהב, כיון שנהנה ־ מעל. לבש בחלוק, כסה 

בטלית, ביקע בקרדום ־ לא מעל עד שיפגום.

הנהנה מן החטאת, כשהיא חיה ־ לא מעל עד שיפגום, כשהיא מתה ־ כיון שנהנה מעל.▀יח.

יח.
ג

מודה ר"ע לחכמים בדבר שיש בו פגם.תנא:▀◊

במאי קא מיפלגי?^יח.

בלבוש מציעאה ומלמלא.רבא:!◊יח.

ת"ר:▀◊יח.

(ויקרא ה') נפש ־ אחד היחיד ואחד הנשיא ואחד המשיח, (ויקרא ה') כי תמעל מעל ־ אין מעל אלא 

שנוי, וכן הוא אומר (במדבר ה') איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל, ואומר (דברי הימים א' ה') 

וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי הבעלים.

יח:

◊▀

יכול פגם ולא נהנה, או נהנה ולא פגם, ובמחובר לקרקע, ובשליח שעשה שליחותו ־ תלמוד לומר וחטאהֹ 

נאמר (ויקרא כ"ב) חטא בתרומה, ונאמר חטא במעילה, מה חטא האמור בתרומה ־ פוגם ונהנה, ומי 

שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו והנאתו כאחד, ובתלוש מן הקרקע ובשליח שעשה 

שליחותו, אף חטא האמור במעילה ־ פוגם ונהנה, ומי שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו 

והנאתו כאחד, ובתלוש מן הקרקע, ובשליח שעשה שליחותו.

▀◊יח:

אין לי אלא אוכל ונהנה, בדבר שאין בו פגם מנין? אכילתו ואכילת חברו, הנייתו והניית חברו, הנאתו 

ואכילת חברו, אכילתו והניית חברו, שמצטרפין זע"ז אפילו לזמן מרובה, מנין? ת"ל: (ויקרא ה') תמעול 

מעל ־ מ"מ.

▀◊יח:
אי מה חטא האמור בתרומה ־ לא צירף שתי אכילות כאחד, אף חטא האמור במעילה ־ לא צירף שתי 

אכילות כאחד, מנין אכל היום ואכל למחר, ואפי' לזמן מרובה? ת"ל: תמעול מעל ־ מ"מ.

▀◊יח:
אי מה חטא האמור בתרומה ־ פגימתו והנאתו כאחד מנין לאכילתו ואכילת חברו, ואפי' מכאן ועד שלש 

שנים מנין? ת"ל: תמעול מעל ־ מכל מקום.

[רבי שמעון]♦▀◊יח:
אי מה חטא האמור בתרומה ־ עד שיצא מן הקדש לחול, מן הקדש לקדש, כגון לקח קיני זבים וקיני זבות 

 ֹ וקיני יולדות, ושקל שקלו, והביא חטאתו ואשמו מן ההקדש, כיון שהוציא ־ מעל, דברי ר' שמעון
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