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  .מעילה ד�  יד
  ?1הק� שבראש האיל� של הקדש או של אשירה מה דינו

  

    באיל� של הקדש  באיל� של אשירה
  2 אסורי� בהנאה:יוחנ�' לר

  3 מותרי� בהנאה:לריש לקיש
   יש בו מעילה:בעצי� שהוקדשו

 מחלוקת א� יש :כ"בעצי� שגדלו אח
  ע אי� נהני�" ולכו4מעילה בגידולי�

  בבאו עצי 
  הק� מהאיל�

  תרי� בהנאהמו
  5 אסורי� בהנאה:י"אבהו אמר ר' לר

  טבלא הבאה'  ע:יוחנ�' לר
   מותרי� בהנאה:לריש לקיש

  בבאו עצי 
  הק� מעלמא

  

  ].ה שבאשרה"תוד[? מה הדי� באיל� של הקדש, יוחנ� בבאו עצי הק� מעלמא' לר

  

    :)ז מב"בע' בגמ' לגי(י "לרש  'וגירסתנו בגמ' לתוס
  6י�לא נהני� ולא מועל: א"בהו

  7מותר בהנאה: במסקנא
  'לתירו- הראשו� בגמ  8לא נהני� ולא מועלי�

  יוחנ�' אבהו אמר ר' לר  1לא נהני� ולא מועלי�

                                                           
ולכ. אסור לעלות , ובאשירה הו א איסורי  הנאה , ע"ב הקדש יש בו מעילה לכו: די�  האיל� עצמו 1

 .באיל� או  להנות ממנו שו � הנאה
 . מיי רי בק � שנעשה מעצי� דעלמא/" לא נהנ י� ול א מועלי�"ולשיטתו משנתנו שאמרה  2
:  ואומר , � בלבו"ל סובר שמבטלה העכו"דר, ומחלוקת� בכל עבודת כוכבי � שנשתברה מאליה 3
� בידי � לשוברה  לא "י וחנ�  סובר  שעד שלא יבטלה הע כו'  ור, " לדי די מ צלה/היא גופא לא מצלה "

ו� שובר א ת עצי האי ל� ובו נ ה   כ ה ע"ג , וב נידו�   סוגיתנו. חשיב ביטו ל ובא יסור ה הר אשו�  היא  עומדת
 .ל"ותלוי במ חלוקת הנ ,  וחשיב כע בודת  כוכבי � שנתשברה מ אליה/מה� ק� 

ואי  מיירי  משנתנו  שאמרה ג בי הקדש . מ אסור ב הנאה "מ, ד דאי�  מעילה בגי דולי� "אכ�  ג� למ 4
 כ על כרחנו  שמשנתנו  סובר ת"א, )שבאו עצי ה ק� מהאיל� עצמו(ג "ב כה" לא נהני�  ולא מועלי�"

, ")איתבר  מגופה"שמעמיד  את המשנה ב( ל לריש לקיש בסוג יי� "וה כי ס . שאי� מעילה בגידולי�
ואי�  מעי ל ה  (דמסתמא נעשה מ העצי� הרכי� שגדלו אחר  ההקדש ,  דלכ� לא מועלי� ב ק�

  . כדי � גידו לי הקדש/מ אסור בה נאה  "ומ, )בגידו לי�
ד שמא יבוא , ק�  עצמו אס וראבל  ה, ל דרק  הות ר לה תיז  בקנה  כדי   לקחת א ת ה אפרוחי�"ס 5

 .לקחת עצי� מהע- עצמו
, יוחנ�  את  משנתנו ב דאיי תי ה עו� עצי� מעלמא'   להעמיד א ליבא דר'  בתחי לה נ סתה  הגמ',  פי 6

 . על זה מה ה טע� שלא נהני �' אלא שמיד הוק שה לגמ". לא נהני�  ולא מועלי�"ז בהק דש "ולפ
ד א י� מע ילה  בגידו לי� " וכמ /" מגו פהב איתבר "א ת מ שנתנו ' למסקנת  תירו - זה  העמידה ה גמ 7

  .יהיה  הדי�  שמותר ב הנאה , "איתבר ממילא"כ ב"וא. ל"וכנ
מ מה שאמרו  ,  ומב יא ר איה  לדבריו/" באיתבר  מעלמא"יו חנ� מ עמיד  ' ב תירו - הר אשו�  ר, י"לרש 8

 / שמע מינה דמ יירי  בעצי� דעלמא /" לא נהני�  ולא מועלי�"במשנה גבי  הק�  שבאיל� שבהקדש 
אבל  . מ ג� לא מועלי� דאינ� הקדש"ומ, ס על איל� של הקדש ה�"הני� מגזירה דרבנ� ד סוולא נ

',  ועל זה דו חה ה גמ. ל יהיה  קשה למה אי� ב זה מעילה" וכה בנת  ר/" איתבר  מגופא"אי מיירי  ב
הכא בגידו לי� הבאי�  לאחר מכא� עסקינ� וקא סבר אי� מעיל ה  , מידי איריא:  "והכי  גרסינ�

 ".בגידו לי�
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  :מעילה ד�  יד  
  ? לצור� בני� הקדש הא� ה� קדושי� ומועלי� בה�2הגזברי� שלקחו עצי�

  

    כשקנו לבנות� בו ביו�  כשקנו לבנות� לאחר זמ�
  3בעצי� עצמ�  ושי� ומועלי� בה�קד  אינ� קדושי� ואי� מעילה

  בשיפוי ונבייה   דלא הוקדש אלא דבר שהוא צור. הבני�/אי� מעילה בזה 

  

                                                                                                                                                                                                   
כ "וא,   אב ל הק� לעול� אסור/קאי  על האפרוחי�  " י תיז" א בהו  מתר- דה א דא מר ב אשרה 'ר 1

.  הוא  משו� שהק� נמ צא על איל� של  הקדש, י"וב טע� הדבר  לפירש. ה  שבהקדש שהק� אסו ר"ה
  .דשמא יבו א ליטול מהענפי� של האיל�, כ תבו  את הטע�' ובתו ס

 דהי נו שלא היו  מקדישי�  /יא  לבנות בח ול אמר שמואל שהדר.  ה, אכ�  לעני� בניי ת הב ני� ע צמו 2
וה טע� משו� שאי� ה ה קדש  מתחלל , אלא בוני�  ממעות חו לי� א ו שהי ו לוק חי�  החומ רי�  בהקפה

ולכ�  היו מ חללי� בגמר ה בני�  כדי  שיתחלל ג� על , אלא רק על הב ני� מ מש, על פעולת הפועלי�
לא נתנה  "מר ד הטע� משו� שו רב פ פא א. וכ. י היה  מעות לתת לה� בשכ ר�, השבח של הפועלי�

 וא � הב ני� י היה  קדוש יבוא ו למעול בו בש עת העבודה לה נות  מצילו  /" תורה  למלאכי  השרת
  .ולשבת עליו וכד ומה

שבזה אפשר ,  בסו � הס וגיא  חילק בזה  רב פ פא ו העמיד למשנתנו דוק א כשקנו ל צור.  בו  ב יו� 3
אפשר להזהר שלא ישבו  עליה� אבל באלו שקנאו� לזמ� מרו בה א י , להזהר שלא יבו או למעול

  .לכ.  לא מקדישי� אות�, ויהנו  מה�


