
  סיומא דף 
  ?למה אין מעילה דאורייתא

  יא פסוק יז פרק ויקרא
  :ְיַכֵּפר ַּבֶּנֶפׁש הּוא ַהָּדם ִּכי ַנְפֹׁשֵתיֶכם ַעל ְלַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָלֶכם ְנַתִּתיו ַוֲאִני ִהוא ַּבָּדם ַהָּבָׂשר ֶנֶפׁש ִּכי
  

  יהא שלכם - לכם קרא אמר  עולא
 רבי דבי

  שמעון
  למעילה ולא נתתיו לכפרה - לכפר 

דבר שנעשתה מצוותה כי ( מעילה בו אין כפרה לאחר מה, כפרה כלאחר כפרה לפני - אוה  יוחנן רבי
   מעילה בו אין כפרה לפני אף, )אין בו מעילה

 יש כפרה לאחר אף מעילה בו יש כפרה לפני מה, כפרה כלפני כפרה לאחר: ואימא: קושי
  !מעילה בו

  בו ומועלין מצותו שנעשית דבר לך אין: תירוץ
  

  ו פרק ויקרא -תרומת הדשן 
 ַעל ָהֹעָלה ֶאת ָהֵאׁש ֹּתאַכל ֲאֶׁשר ַהֶּדֶׁשן ֶאת ְוֵהִרים ְּבָׂשרוֹ  ַעל ִיְלַּבׁש ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמּדוֹ  ַהֹּכֵהן ְוָלַבׁש) ג(

  :ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאֶצל ְוָׂשמוֹ  ַהִּמְזֵּבחַ 
  כג פסוק טז פרק ויקרא -  בסיום עבודתו כהן גדול ביום הכיפוריםבגדי 
  :ָׁשם ְוִהִּניָחם ַהֹּקֶדׁש ֶאל אוֹ ְּבבֹ  ָלַבׁש ֲאֶׁשר ַהָּבד ִּבְגֵדי ֶאת ּוָפַׁשט מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ַאֲהֹרן ּוָבא

 ערופהלה גע – כא פרק דברים
א ּבוֹ  ֵיָעֵבד א ֲאֶׁשר ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו) ד(  ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ִיָּזֵרעַ  ְו

   :ַּבָּנַחל
  :ַבָּנַחל ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקֹרִבים ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוֹכל) ו(

  טז פרק ויקרא
 ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ְוָנַתן ַהָּׂשִעיר ּוִמַּדם ַהָּפר ִמַּדם ְוָלַקח ָעָליו ְוִכֶּפר 'ה ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוָיָצא) יח(

 :ָסִביב
 :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמֻּטְמֹאת ְוִקְּדׁשוֹ  ְוִטֲהרוֹ  ְּפָעִמים ֶׁשַבע ְּבֶאְצָּבעוֹ  ַהָּדם ִמן ָעָליו ְוִהָּזה) יט(
  :ֶהָחי ַהָּׂשִעיר תאֶ  ְוִהְקִריב ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל ְוֶאת ַהֹּקֶדׁש ֶאת ִמַּכֵּפר ְוִכָּלה) כ(
  
 :ַהֹּקֶדׁש ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ֶאת ְוָלַבׁש ָאִביו ַּתַחת ְלַכֵהן ָידוֹ  ֶאת ְיַמֵּלא ַוֲאֶׁשר ֹאתוֹ  ִיְמַׁשח ֲאֶׁשר ַהֹּכֵהן ְוִכֶּפר) לב(
 :ְיַכֵּפר ַהָּקָהל ַעם ָּכל ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ְיַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל ְוֶאת ַהֹּקֶדׁש ִמְקַּדׁש ֶאת ְוִכֶּפר) לג(
 ֶאת' ה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַוַּיַעׂש ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַחֹּטאָתם ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְלַכֵּפר עֹוָלם ְלֻחַּקת ָלֶכם ֹּזאת ְוָהְיָתה) לד(

  : ֹמֶׁשה
  ל פרק שמות

 ֹקֶדׁש ְלֹדֹרֵתיֶכם ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאֲהֹרן ְוִכֶּפר) י(
  :'הלַ  הּוא ָקָדִׁשים

  
  דברים שלא מעכביםיש  – "אחת" זאת"מיעוט 

  נחמיה' ר  יהודה ' ר
  בגדי זהב  בגדי לבן מבחוץ

  שיריים  בגדי זהב
  

   הקדש את מכפר וכלה
  יהודה רבי  עקיבא רבי  

איך דורשים 
  פסוק זה

  
  , כלה - כפר אם
  כלה לא - כפר לא ואם

  : נאמר לא מה מפני
   כפר כלה אם
  ? כפר לא כלה לא ואם
  .כלום ולא עשה לא - המתנות מן אחת חיסר שאם

? מאי בינייהו
  1דעה 

  
  דורשין משמעות                                  

? מאי בינייהו
  2 דעה

הם , למרות שהם לא מכפרים( מעכבי שירים  מעכבילא  שירים
  )מעכבים כי צירך לכלות את כל העבודה

 


