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  .מעילה ד�  יט
  ?ומאימתי מעל א� קנא� ממעות הקדש, עד אימתי חייב באחריות�, מי שחייב חטאת ואש�

  

    ?עד אימתי חייב באחריות"  ?מאימתי מעל
  משיוציא המעות: פ"הר' לגירסתנו ולתוס

  משיביאנו לעזרה: י"לרש
  רבי/ שמעו" ' לר  עד שיביאנו לעזרה

  דהיהו' לר  עד שיזרוק הד�  משיזרוק את הד�

  
  ?או סגי בהנאה לבד, הא� בעינ� שג� יפגו� לחייב במעילה, הנהנה מ� החטאת דלהל�

  

    בחייה  1לאחר מיתתה
  בחטאת תמימה  2לא בעינ"  לא בעינ"

  בחטאת בעלת מו�  בעינ"  לא בעינ"

  
  :מעילה ד�  יט

  ?הא� יש מועל אחר מועל בדברי� דלהל�
  

, 3בקדשי בדק הבית
  ובקדושת דמי� למזבח

    5בבהמה למזבח  4תבכלי שר

  )6ולרבי(נחמיה ' לר, למתניתי"  יש   יש   אי" 
  נחמיה' ק דר"לת  יש   אי"   אי" 

                                                           
י "ולא שיי/ הפחתה מדמיה  ע,  אי" לה פדיו" .כיו"  שאי" פודי� את הקדשי� לאכיל" לכלבי�  1

  ).כדי"  קדשי� שמתו, אמנ� כל מעילה זו  היא  רק מדרבנ" . (בלא פג� מעל' ולכ"  א� נהנה  אפי. פג�
דבי" א � היא שמנ ה   ,  דאינו נפחת בזה.מ אינו ד בר ששיי/ בו פג� "מ, י פגימתו"פוחתת עדהג� ש 2

  . ובי"  א� היא כ חושה ראוי ה הי א לכפרה
בפ ירוש� ) ה אי""בד (' אכ"  כתבו  התוס. משו� שמיד ש מעל יצא לחולי" , והט ע� שאי" ב זה מעילה 3

וא� בא חברו  וביקע  ,  הקדש הוא של.מה שהחזיר , כ החזירו"שא� ביקע בקרד ו� ואח: הראשו"
דלעול� לא יצא לחולי" עד , שא� המשתמש היה  גזבר של הקדש', עוד כתבו תוס. בו מעל בו

 . יש בזה מועל אחר  מועל.שיוציאנו מ רשותו 
 לכ/ אינו   .אחרי � לקדושה ' ל דכיו" שקדושתו חמורה שמביא אפי"תנא דמתניתי" ס, בזה נחלקו 4

והכה " יכפר "ק דבריית א ילי� מקרא "ואילו ת. בו מועל אחר מועלוי ש , י מעילה"יוצא לחולי" ע
איל "ותמיד נשאר בש� (ודרשינ" שדוקא באיל האש� יש בו מו על אחר מועל " עליו באיל האש�

  . אבל בשאר דב רי� לא.") אש�
  .אי " מעילה מוציאה לה  לחולי", כיו"  שקדושה בקדושת הגו � 5
דלכאורה  היה   , בי  לרבנ"  לעני" א� יש מעילה ב כלי שרתמ בי" ר"שלא אמרה נפ ' כ" מ שמע מהגמ 6

 כלי שרת  ." כל דבר  שאי" לו פדיו" י ש בו  מועל אחר  מועל: "דהרי  רבי  כייל  ואמר,  לומר כ"' לגמ
'  וכבר  הקשו כ" ה חק נת" והשער המל/ מדוע באמת לא אמרה הגמ .  ה� דבר שכ" יש בו פדיו"

אלא רק  , ק"לא משמע שבא לגרע מדברי  ת', וכו" כל דבר"דמלשו" רבי  שאמר , ותיר צו. מ זו"לנפ
  .בא לתת כלל
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  :מעילה ד�  יט
  ?הא� יש מועל אחר מועל בדברי� דלהל�

  

  בקדשי מזבח שנעשו בעלי מומי" 
  )לרב פפא( ועבר ושחט" .

    )רבא(בהקדיש עצי� 

  ק"לת  ל דקדושת� קדושת דמי�" דס.אי"   1 דדינ� בפדיו".אי" מועל אחר מועל 
  לרבי  2ל דעצי� ה� קרב"" דס.יש    ודינ� בקבורה .יש 

  

                                                           
ל דל א  "דר בנ" ס , או לא" העמדה  והערכה"נח לקו רבי ור בנ" ה א� קדשי מזבח היו  בכלל , כלומר 1

ורבי  . וכיו " שמעל בה� יצא לחולי" , ו לכ/ כשמתו ה� בני פדיו" נינה ו וקד ושת� קדושת דמי�, היו
 וכיו" שמתו ואי אפשר לעשות בה� עת ה  ."  והערכההעמדה"ל שקדשי מזבח היו בכלל "ס
ולא יוצאי� , ונ שארי� בקדושת הגו�  שהיתה לה�,  לאו בני  פדיו"  נינה ו." העמדה ו הערכה"

 .ו לכ/ י ש בה� מועל אחר מ ועל. י מעילתו"לחולי" ע
ג� בפרט זה  (ג זרי� ' לא יפחות  מב, "ה רי עלי עצי �"ו לכ/  האומר , לרבי  יש ב עצי� כל ד יני ק רב" 2

. וטע וני�  עצי� אחר י� כ די ל הקרי ב�, תנו פה ו הגשה, )כדי " כל  קרב" (וט עוני� מלח  , )ק מודה "ת
מועל "ולכ/ י ש לה� די"  קדו שת הגו� ו שיי/  בה�  . ועושה  לה� מערכה ומ קטיר�, וקומ0 מ"  העצי�

  ".אחר  מועל


