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  לפי ההשערותיהם לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  טז, כריתות כו,ב –ה,יד ויקרא  1.1

  
  טז: –ויקרא ה,יד 

' ֶאל[יד]    ס    ר ה� ר��ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמ�   מֶֹׁש�
י[טו]   �ֶפׁש ִּכ� ְטָאה$ ִּבְׁשָגָג! �ֶנ ַעל ְוָח� ל ַמ! ' ִתְמֹע' י ה(   ה ִמָּקְדֵׁש�

ים ִמןלַ ֲאָׁש֨מֹו � ְוֵהִביא+ ֶאת ' ַא3ִיל ָּתִמ' ֶסף�ה4 אן ְּבֶעְרְּכָך6 ֶּכ� 8ֹ ֶקל�ַהּצ ים ְּבֶׁש� ם��ְׁשָקִל� ֶדׁש ְלָאָׁש�   ַהֹּק�
א ִמן[טז]   ם ְוֶאת�ְוֵא'ת ֲאֶׁשר+ ָחָט֨ ֶדׁש ְיַׁשֵּל8 ֹו ַלֹּכֵה(ן �ַהֹּק4 ן ֹאת� יו ְוָנַת� יִׁשתֹו$ יֹוֵס'ף ָעָל!   ֲחִמ�

ן ְיַכֵּפ�  ֹו� פְוַהֹּכֵה8 ם ְוִנְסַל�ח ל� יל ָהָאָׁש�   ר ָעָל6יו ְּבֵא�
  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא ד� יד עמוד ב 

' ֶאל[יד]    ס  ר ה� ר��ַוְיַדֵּב� ה ֵּלאֹמ�   פרשה קודמת סגורה) - (טט . הפסיק העני� לית� ריוח למשה רבינו להבי� בי� פרשה לפרשה: מֶֹׁש�

�ֶפׁש[טו]   � משיח למעילה. כי תמעול מעל. אי� מעילה אלא שיקוד וכ� הוא אומר (ד"ה א' ה') וימעלו באלהי לרבות כה  יתיב, �.ֶנ
אבותיה�. וחטאה בשגגה. נאמר כא� חטאת ונאמר בתרומה חטא מה חטא האמור בתרומה פוג� ונהנה א� כא�. בשגגה פרט למזיד 

קלי� שאינ� מיוחדי� לש�. מקדשי ה'. לרבות קדשי בדק   אע"פ שיש בה עו� מיתה. מקדשי ה'. קדשי� המיוחדי� לש� יצאו קדשי�
. א� לאחר יו� הכפורי�. איל תמי� ב� שתי שני� שאי� איל אלא לשו� קשה. וכ� הוא אומר (מ"ב כ"ד) ואת אילי ְוֵהִביא+הבית. טו א) טו א) טו א) טו א) (

"ל כס�. אי שקלי כס� יכול בבליות האר" לקח. מ� הצא�. ולא מ� הפלגס. בערכ! כס�. יכול א� דינר ת"ל שקלי�. יכול שקלי נחשת ת
םמדיות קפודקיות ת"ל בשקל הקדש. סלעי� של שקל צורית.    . שיהא הפרש מעות לאש�. פירוש האש� הוא הממו�: ְלָאָׁש�

  קטנה, יוה"כ לא כפר על שגגת ודאי אבל נותן למועל פנאי נוסף לכפר.- אף לאחר יום הכפורים,  תלישא .ְוֵהִביא+ - טט 

  

י ה( מִ  תורה תמימה י  -  'ָּקְדֵׁש�   [תו"כ]: צג)לרבות עולה שעורה לכה� שמועלי� בה ולרבות קדשי בדק הבית למעילה # ִמָּקְדֵׁש�

י ה(  מניי� שאפילו הקדיש למזבח דבר הראוי לבדק הבית או לבדה"ב דבר הראוי למזבח או לזה ולזה דברי� שאי� ראוי�  -  'ִמָּקְדֵׁש�

י ה( ניי� שמועלי� בה� ת"ל לזה ולזה כגו� ציר וחומ" ודגי� וחגבי� מ   ]:תו"כ[ צד)ריבה 'ִמָּקְדֵׁש�

י טפחא ללא מרכא לפניה, רבוי מסוגים רבים כנאמר בתו"כ. ובהערה צד) הוסיף מספר היראים סי' שפ"ו ושו"ע או"ח סי' קנ"ד  – ִמָּקְדֵׁש�

  סי"ד איסורי הנאה מחפצי בתי הכנסת הנקראים מקדש מעט. 

י ה(  אתנח, מגביל המעילה שבפסוק זה לקדשי קדשים. ובהערה  – 'ה(  :]תו"כ[צה) יצאו קדשי� קלי� שאינ� לש� המיוחדי� לה', -  'ִמָּקְדֵׁש�

צג) מלמד ממעילה טו,א שמרבינן למעילה אפילו קדשים קלים וכנראה מטעם זה הגמרא לא הביאה את דרשת תו"כ. אפשר כי משלוש 

  חולין, כגון בתי כנסת וכאן מדובר רק במעילת קדשים.הדרשות המובאות יש ללמוד שיש מעילה בקדשים ויש מעילה ב

  תורה תמימהע"כ ע"פ 

  

  

י  [טו] �ֶפׁש ִּכ� י �ֶנ ה ִמָּקְדֵׁש� ְטָאה$ ִּבְׁשָגָג! ַעל ְוָח� ל ַמ! 'ִתְמֹע' קטן בין שני -קטן טפחא אתנח, פעמיים זקף-קטן פשטא זקף- יתיב מונח זקף  ה(

  קיסרים כעין בנין אב, 

  גמרא בבלי שבועות לד,ב -קרבן האשם ו/או כנאמר בהאם בנין האב הוא למעילה, ל
  . משווה הלכת שבועת הפקדו� להלכת מעילה בקדשי�ר"ש  # "ממעילה רבי שמעו� גמר לה" 

  

  במעילה בקדשים יש כעין בנין אב למעילה, ואח"כ לימוד פרט וכלל ופרט לקרבן האשם על המעילה. –טט 

  

'לַ ֲאָׁש֨מֹו � ְוֵהִביא+ ֶאת אן�ים ִמןַא3ִיל ָּתִמ'  ה4 8ֹ   קטנה קדמא ואזלא דרגא מונח רביע - תלישא ַהּצ

ֶסף ֶקל� ְּבֶעְרְּכָך6 ֶּכ� ים ְּבֶׁש� ם��ְׁשָקִל� ֶדׁש ְלָאָׁש�   תביר מרכא טפחא סליק ַהֹּק�

  

'לַ ֲאָׁש֨מֹו �ֶאתפרט,  –ְוֵהִביא+ בקרא זה תבנית טעמים כעין פרט וכלל ופרט ופרט ופרט,  כלל, אפשר שמלמד לכל האשמים שבתורה  – ה4

  ת כפרטים הבאים: איל תמים מן הצאן, בערכך של שני שקלי כסף, שהם נשקלים לפי שקלי קדש. להיו

  

ים ִמן אבל הפרט בתראה הראשון אן�ַא3ִיל ָּתִמ' 8ֹ 'לַ ֲאָׁש֨מֹו �ְוֵהִביא+ ֶאת דרגא מונח רביע, מרמז על קשר חזק לפרט קדמאה ולכלל ַהּצ  ה4

ֶסףְּבֶעְרּכְ  ועל קשר חלש אל הפרט (או הפרטים) האחרים ֶקל�ָך6 ֶּכ� ים ְּבֶׁש� ם��ְׁשָקִל� ֶדׁש ְלָאָׁש�    ַהֹּק�
  תאור האשם הוא בנין אב לכל האשמות, אבל יש הבדל בערכו וחובתו להיות איל.

  בבלי כריתות כב,ב 
ור"ע? אש� בכס� שקלי� נפקא ליה (ויקרא ז') מזאת תורת האש�, תורה אחת לכל האשמות, לאש� דבכס� שקלי�. ורבנ�? אע"ג 

תורת האש�, איצטרי! למכתב וא� נפש, וי"ו מוסי� על עני� ראשו� וילמד תחתו� מעליו�, ואי מזאת תורת האש�, הוה  דכתיב זאת
אמינא: כי אמינא תורה אחת לכל אשמות הני מילי בשאר אשמות ודאי�, אבל אש� תלוי כיו� דעל ספק חלב קאתי, אימא לא יהא 

 �ספיקו אש� בר דנקא, אהכי כתב רחמנא וא� נפש, וי"ו מוסי� על עני� ראשו�. הא ספיקו חמור מודאו, מה ודאו חטאת בת דנקא א
. מעילה מאש�ניחא למא� דדריש זאת תורת האש�, אלא למא� דלא דריש זאת תורת האש� מאי איכא למימר? ילי� בערכ! בערכ! 

  (ראה אח"כ הסבר בפסיקתא)אש� שפחה חרופה לא כתב בה בערכ!! ילפינ� באיל איל. 

  
אחד מה� יפה שתי סלעי� יקרב לאשמו, מתני'. המפריש ב' סלעי� לאש�, ולקח בה� שני אילי� לאש�, א� היה לי כריתות כו,ב בב

והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה. לקח בה� שני אילי� לחולי�, אחד יפה ב' סלעי� ואחד יפה עשרה זוז, היפה שתי 
תו, סלעי� יקרב לאשמו, והשני למעילתו. אחד לאש� ואחד לחולי�, א� היה של אש� יפה שתי סלעי� יקרב לאשמו, והשני למעיל

  ויביא עמה סלע וחומשה. 
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גמ'. מאי מעילתו? דקתני רישא: והשני למעילתו, אילימא איל אש�, למימרא דחומש בהדי איל מייתי ליה, והכתיב: (ויקרא ה') ואת 
 אשר חטא מ� הקדש ישל� ואת חמישיתו יוס� עליו, אלמא בהדי גזילו מייתי ליה! ועוד, קתני סיפא: אחד לאש� ואחד לחולי�, א�
היה של אש� יפה שתי סלעי� יקרב לאשמו, והשני למעילתו, ויביא עמה סלע וחומשה, אלמא חומש בהדי גזילו מייתי ליה! אלא 

מעילתו מאי דאיתהני מהקדש, וישנו משתי סלעי� דאפרישנו לאש� ולקח בה� שני אילי� לחולי�, דיפה שתי סלעי� מקריב ליה איל 
דאיתהני מהקדש, דהוה ליה גזילו וחומשו, ומאי מעילתו? גזילו. במאי אוקימתא למעילתו  אש�, ויפה עשרה זוז יהיב ליה למאי

, ויביא עמה למעילהיפה שתי סלעי� יקרב לאשמו, והשני  אש�דרישא? גזילו, אימא סיפא: אחד לאש� ואחד לחולי�, א� היה של 
סיפא קרי ליה למעילתו איל אש�? רישא דהוה ליה , א) , א) , א) , א) ( כז( כז( כז( כזסלע וחומשה, אלמא מעילתו איל אש�; רישא קרי ליה למעילתו גזילו, 

איל רוב� קר� וחומשו, קרו ליה למעילתו גזילו; סיפא דלא הוי איל רוב� קר� וחומש, קרי ליה איל אש� מעילתו, ויביא עמה סלע 
  וחומשה. 

  

בשווי איל אשם ושווי מעילות  א,כז �כו,ב י כריתות בבל- תרסא ... תביר רמז לחישוב חשבוניים בפסוק הנידונים ב –ְּבֶעְרְּכָך6 ...  ְוֵהִביא+

  שאדם עושה כאשר גוזל הקדש ומשתמש בכסף לחולין, 

ֶסף ים �ְוֵהִביא+ ... ְּבֶעְרְּכָך6 ֶּכ� היה להיות פחות משווי האיל ולכן  עשויקטנה ... תביר, מהתביר מתברר כי ערך התשלום - תלישא –ְׁשָקִל�

שיעור שאינו בכתוב אלא שיעור התשלום על המעילה כי השתמש בכסף  עלה התריעה קטנ- אם השתמש בהפרש הרי מעל. תלישא
  . למעילתו, לכן קנסו אותו בדמי מעילה סלע וחומשה וגם אם קנה איל נוסף שיקריבנו לחוליןשהוקדש לאשם 

  

ים ִמן אן�ַא3ִיל ָּתִמ' 8ֹ אדם שמעל צריך להביא אשם  א,כז �,ב כובבלי כריתות  דרגא מונח רביע, בתפקיד תיקון לכח המתאווה, ע"פ – ַהּצ

השווה שני סלעים. הוא מפריש שני סלעים אבל מועל במטרתם לקרבן איל אשם וקונה בהמה אחת או שתים שלא לאיל אשם אלא לחולין 

ביא (כאשר מחירי השוק מאפשרים זאת) הוא בעצם גוזל את הקודש. ועוד אדם החוזר על עבירה המחייבת החזר קרן וחומש ואינו מ
  החומש מיד למקדש אלא כאשר מתכנס לו סכום חומשים השווה איל אשם רוצה להביאו בכסף זה.

  
? מי אמרינ�: א� תימצי לומר אד� מתכפר בשבח הקדש, בכינוס חומשי� מהו שיתכפרבעי רב מנשיא בר גדא: א ,כזבבלי כריתות 

לומר אי� אד� מתכפר בשבח הקדש, משו� דלא אפרשיה,  משו� דקטרח קמיה, אבל הכא דלא קטרח לא מתכפר, או דלמא א� תימצי
  אבל הדי� כינוס חומשי� דאפרשיה איכא למימר מתכפר,

ים ִמן אן�ַא3ִיל ָּתִמ' 8ֹ בעי רב מנשיא בר א ,כזבבלי כריתות דרגא בתפקיד מצרף מונח רביע בתפקיד חמש כחקירת  דרגא מונח רביע, – ַהּצ
ואינו מביא החומש מיד למקדש אלא כאשר  חוזר על עבירה המחייבת החזר קרן וחומשאדם ה? בכינוס חומשי� מהו שיתכפר גדא: 

  מתכנס לו סכום חומשים השווה איל אשם רוצה להביאו בכסף זה

  

א ִמן[טז]   ם ְוֶאת�ְוֵא'ת ֲאֶׁשר+ ָחָט֨ ֶדׁש ְיַׁשֵּל8 ֹו ַלֹּכֵה(ן �ַהֹּק4 ן ֹאת� יו ְוָנַת� יִׁשתֹו$ יֹוֵס'ף ָעָל!   ֲחִמ�
ר  ן ְיַכֵּפ� ֹו� פְוַהֹּכֵה8 ם ְוִנְסַל�ח ל� יל ָהָאָׁש�      ָעָל6יו ְּבֵא�

א ִמן ם�ְוֵא'ת ֲאֶׁשר+ ָחָט֨ ֶדׁש ְיַׁשֵּל8 . לרבות פחות משוה פרוטה לתשלומי� אבל אי� חייבי� עליו מעילה בפחות משוה פרוטה. ואת ַהֹּק4
ר עליו. מלמד שהאיל והאש� חמישתו יוס� עליו. שיהא הוא וחומשו חמשה. ונת� אותו לכה�. מלמד שהכה� עצמו מועל. והכה� יכפ

  מעכבי� ואי� החומש מעכב. האש� זו מעילת הממו�. האיל כמשמעו. ונסלח לו אי� משיירי� לו ליו� הכפורי�: 
פחות משוה פרוטה  לרבות, בשיעור של פחות משוה פרוטהקטנה, ממעט מעונש על המעילה בקדש -תלישא -  ְוֵא'ת ֲאֶׁשר+ טט 

  בפחות משוה פרוטה.    מעילהו עלי אין חייביןאבל  לתשלומין

  
  


