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  .מעילה ד�  יג
? 1או אינ� ראויי�, הא� ה� ראויי� למזבח או לבדק הבית, הדברי� דלהל
 המנויי� במשנה

  ].ב"לעיל סע, ה כל"תוד[
  

    י"לרש  'לתוס
  2ראויי� רק לבדק הבית ואינ� ראויי� למזבח: המי�

  3אינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית: הבור
  בור מלא מי�

  אשפתות מלאות זבל  דק הביתאינ� ראויי� לא למזבח ולא לב

  ראויי� רק למזבח: היוני�
  4אינו ראוי לכלו�: השוב&

  שוב& מלא יוני�  )))))

האיל( והפירות אינ� ראויי� 
  5לכלו�

  ראויי� למזבח לניסו&: הענבי�
  6אינ� ראויי� לכלו�: העצי�

  איל( מלא פירות

  שדה מלאה עשבי�  ה"אינ� ראויי� לא למזבח ולא לבד  )))))

  
  ?הא יש מעילה בהוספה, ונוס� בה, יש לדברי דלהל�הקד

  

  , איל( ונתמלא פירות
  שדה ונתמלאה עשבי�

, אשפה ונתמלאה זבל, בור ונתמלא מי�
  7שוב& ונתמלא יוני�

  

  לתנא קמא  8יש מעילה בה� אבל לא בהוספה

  יש מעילה בה� ובהוספה

  יש מעילה בה� 
  יוסי' לר  אבל לא בהוספה

                                                           
אלא ג� דבר ,  שאינו רא וי בכ לל)אי( הכוונ ה באומרו  אינו  ראוי  , מה שאמר כא(  ראוי  ואינו  ראוי  1

או שרגילי� להשתמש לדבר זה , וכ גו( שההפסד יתר על הרווח, שאי( הדר&  להשתמש בו לדבר זה
ק רוי כ א( אי נו רא וי� , וכ(  א�  שכל דבר  ראוי  בדמי ו לבד ק הב ית. נ ו ראו יכ  חשו ב אי"ג,  בדבר  אחר 

 .א� אי( גופ ו ממש ראוי לשימוש למזבח או  לבדק הבי ת
דג� אינו ר אוי לרחיצ ת ) ה כל"ד('  וביא רו ה תוס. דניס ו& ה מי� היו ע ושי� דוק א ממי השילוח 2

 .  מה בעזרהדהרי  הרגי לות לרוחצ � מהמי� העוברי� בא,  הקרב והכ רעי� דקרב נות
ל דאי(  רגילו ת  "וצ( שאינו ר אוי ל כלו� אלא למוכרו ) ו"לעיל אות ל(ק "והבו ר עצמו כ תב ב שטמ 3

ה "ב ד(' ו ביאר ו בתו ס,  כמ בואר  במש נה)אול� מעי לה שיי&  ב ו  ).  להקדש להצניע  חפצי� בב ור
   ושוה פרוטה ו יות ר )� הטע� שיש בו מ עילה משו� שאפשר להצניע בו ח פצי� "לרשב, )ומועלי(

ת מייר י שעקר ח וליא של עפר מ( הבור  ונהנ ה ממנ ה   "ו לר). וקשה על זה דאי( מ עילה במחו בר(, לזה
  . דהו י נהנ ה מ(  התלוש)
  .ו אי( ד ר& לקלקלו לזה, מ השוב& שוה הר בה"מ, דא�  שראויי� עציו ו אבניו  לבדק הב ית ממש 4
כל שאור וכ ל דבש לא "ואי(  הפירות ר אויי � למזבח דכתי ב ,  מעמידי�  בשאר אי לני פירות'  תוס 5

ו העצי� עצמ� אינ� ר אויי � .  ודב ש היי נו כל  מיני  מתי קה ש בכלל� ה� הפיר ות)"  תקטירו מ מנו
וסיי מו .  ולכ( אי נו רא וי לקורות, כיו( שאיל( פרי פוחת את דמיו א� יעשו ממנו קורו ת, לבדק הבי ת

 .כ(  ראויי � הפירות  עצמ( למזבח, שא� היה גפ( או זי ת: 'תוס
ואילו העצי� אינ� ראויי � , ולכ& הפירות ראויי � למזבח לניסו& , ד שמיירי  באיל( גפ(י מעמי"רש 6

 . לפי שעצי הגפ( דקי � ה� ואינ � ראויי�  למלאכה)לכלו� 
ולכ& אי( בה� שו�  , אלא הוא דבר שבא מעלמא, אלו מה שבא לתוכ� אינו תוצאה מה�' הנה בג 7

מר ינ( ג � שיקנה  חצר  הקדש ליו ני�  שבאו שלא א, )ה  אבל"ב ד(' ו כתבו  התו ס. קדושה מצ ד עצ מ�
  .אתרבאי" י ד"וחצר מדי( ,  דאי ( יד ל הקדש)כ כמו  שקונה חצ ר הדי וט "אח

  .יוסי  חולק וסו בר שכ( יש ' ור, ק דאי(  מעילה בגי דולי  הקדש"ל לת"ס 8
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  .מעילה ד�  יג  
  ? "ואחרי� מתנדבי� כ
", "ולד המוקדשי
, ולד המעושרת: "ו הביאורמה

  ].אתיא, הפועלי
, ואחרי�, ולד: ה"תוד[

  

    ולד המוקדשי(, ולד המעושרת  ואחרי� מתנדבי� כ(
  ולד שנולד קוד�   י"לפירוש רש  1שמתנה כשמקדיש שתוכל להניק

עשירי� מתנדבי� להניק�   'בתוס' וש אלפיר  2המעשר או ההקדש
  לפירוש רבינו פר/   המעשר או ההקדש3ולד שנולד אחר  מבהמות שלה�

  

  
  :מעילה ד�  יג

  ?הא יש בה מעילה, המי המיועדי לניסו� המי
  

    שאינו כלי שרת, בעוד� בכד הזהב  כשנתנ� בצלוחית שהיא כלי שרת
  יוחנ(' לר  לא נהני� ולא מועלי�  מועלי� בכל המי� 

  4לוגי�' מועלי� בג: לרבנ(
  5מועלי� בכל המי�: למנח� יודפאה

  לריש לקיש  לא נהני� ולא מועלי�

  

                                                           
  . כ(" מתני("כ היה  לתנא לומר ואח רי� "דא, )ה הפועלי("ב ד(' הקשו התו ס 1
.  היות  שחלבה קדוש ואילו הוא אינו  קדוש , להניח  לולד זה שינק מאמווכיו(  שהוא חולי( אסור  2

שחלב המ וקדשי(  ,  :)ד�  יב(דכ בר א מרה  המשנה לד י( זה  לעיל , )ה  אתיא"ד('  אלא שהקשו ה תוס
וע וד למה ה וצרכ ה  . כ מה צר י& להשמיע כא( שוב  שאסור  להנות ממנו"וא , לא נהני(  ולא מועלי(

אלא איסור  , מעילה לאו דו קא(מבכור  שיש בזה  מעילה " עברהה" "העברה"ש "ללמוד גז'  כא(  הגמ
 ).ל" הנ' וכמ ו שכתבו  התוס, הנאה 

 .ש שאסור"ל מגז"ולכ& קמ,  יכו ל לינק מחלב הג� שהחלב קדוש)ד דכיו ( שהו לד קדוש "וס 3
לוגי� ' שדוקא א� יש בצלוחית ג, )מ"ה אבל בש� י"וכ( ב תוד, ה אי( מועלי( בכ ול("בד(י "פירש 4

דיש ,  לא מועלי� במי� בכלל)לוגי� ' לוגי� או יותר מג' אבל א� יש בה פחות מג, לי� בהאז מוע
פירשו  '  ותוס). ומנח� יודפאה חו לק(אול� סברא זו דוק א אליבא דרבנ(  . שיעור לניסו& המי�

ל וגי�  אי(   ' וב יותר  מג, לוגי � מתו&  כמות המי � שיש בצ לוחית'  ד המעילה ר ק בג, )ה אב ל"בד(
.  ויש מעילה בכל המי� שבצלוחית)יוחנ ( חול ק בכ ל זה וסוב ר שאי( שי עור למי� ' ור . מעילה

ותיר/ דמייר י   , .)סוכה  סו� מח' ע(לוגי� ' דהרי  אי( הצלוחית מחזקת יותר מג, ובמעיל יעקב העיר[
 ] .שנתנה בכ לי שרת אחר שמחזיר  יותר

,   � ואחד ני סו&  היי( דאחד  ניסו&  המי " נסכיה �"יו חנ(  אי&  למד היקש מ' ל לר"ולכ&  הק שה ר  5
ל "אכ( ס ברת  ר. (לוגי� כמו  שיש שיעור ליי (' כ יהיה  ג� אליבא דמנח � יוד פאה שיעור למי� ג"דא

  ).לעצמו דיש  שיעור למי�


