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  .מעילה ד�  כ
  ?הנוטל אב� או קורה של הקדש הא� מעל באופני� דלהל�

  

    בנטילה1  נתנה לחברו  פ ארובה"בנאה בתו  ביתו ע
  לא מעל עד שיהנה: כשלא שינה בה

  מעל מיד: כשסיתתה ותיקנה
  2כשלקחה גזבר  לא מעל  מעל הנות' ולא המקבל

   אד�כשלקחה כל  מעל  3מעל הנות' ולא המקבל  כבר מעל משעה שנטלה

  
  ].ה נתנה"תוד[? הנוטל פרוטה מהקדש ונתנה לאחד מבעלי אומניות דלהל� הא� מעל

  

    )דלא שייכת בו משיכה(בבל'   בשאר בעלי אומניות
  ת" משיכה קונה מה-ל "לר  מעל מיד בנתינתו  לא מעל עד שימשו  מה� חפ,

  מעל מיד בנתינתו: בישראל
  4לא מעל עד שימשו : בגוי

  ת" מעות קונות מה-יוחנ' ' רל  מעל מיד בנתינתו

  
  ].ה הדר"תוד[?  של הקדש שוה פרוטה הא� מעל5הדר בבית בנוי

  

    בבנאו ולבסו� הקדישו  הקדיש אבני� ולבסו� בנא�
לרב דתלוש ולבסו� חיברו הוי   מעל  מעל

  כתלוש
  מעל: 6בהנאה הנראית  מעל

  לא מעל: בשאינה נראית
ד דתלוש ולבסו� חיברו הוי "למ

  )'טות הגמלפש(כמחובר 
  מעל: בהנאה הנראית

  לא מעל: בשאינה נראית
ד דתלוש ולבסו� חיברו הוי "למ  לא מעל

  )א"ק כ"והשטמ' לתוס(כמחובר 
                                                           

ושאר  .  שייכות ג� בנטל פרוטה  מהקדש-, "וכ' נת נה לחברו , "בנטילה: "שתי החלוקות דלהל' 1
  . טבלא הבאה' החילוקי� שיש בדי'  נוטל פרוטה מה קדש ע

והג � שנטל� עדיי'  ה� , )' ק אות ב"שטמ' ע(היי נו גזבר ה מסורות לו אבני  הקד ש לשומר� ו 2
  . ולא היתה  כא'  מעילה של שינוי  רשות, ברשות הקדש

ולקחה חב רו ב שליחותו  מע ל  , )ולא נטלה קוד� בעצמו(ג שצווה לחברו  לקחתה "בכ ה' ואפי 3
 .המשלח ולא הלוקח  עצמו

 - '  וכו" לעמית .) "ד� יג (מ דרשינ'  בבכו רות "מ, רה מעות קונו תיוחנ ' דדב ר תו' ל לר"שס' דאפי 4
ז במשנתנו  מיירי  דוק א בנ תנה  "ולפ. ת"כ לגוי יש  לו מ שיכה מה"וא, לישראל בחדא  ולגוי  בחד א

אלא ג� בשא ר  , כ מעל מיד לאו דו קא בבל'"וא(ת "ל בישראל מעות קונו ת מה"י וחנ'  שס' לר, לבל'
כיו'  שאי' שיי   אצלו  ,  שדוקא בבל'  מעל מיד  הנות' -ו ב גוי  יעמיד את משנתנ,  )בעלי אומניות

 ).'תוס(, לא מעל עד שימשו , אבל בשאר אומניות ששיי   משיכה וזו  דר   הקניי ה בגו י, משיכה
  .דאי' מעילה ב מחוב ר לקרקע, ע לא מעל"לאפוקי בב ית שהוא  מערה שלכו 5
.  דהי א מגינה ע ליו-'  ש� י מה שקבע את ה אב"שניכר מה  שהר ויח ע :  י משמע שמפרש"מרש 6

, הפי רושי� קשה'  ולב. שכ יו' ש הארו בה ה יא מ בחו, ניכר ת הנ אתו, פירשו) ה לי מא" בד('  ותוס
ובכ ל אופ' , )כגו'  משתמש בשדה של הקדש(, דכמעט כל הנאה  במחובר ה וי הנ אה הנראי ת לעיני�

רי  דוקא בהקדיש שכל תירו , זה מיי' פ לפירוש התוס"עכ. באחרוני � מה שדחקו בזה' וע. לא מעל
 .בה נאה  הנרא ית לעיני�'  שבו אי'  מעילה אפי-לא קשה מסת� מחוב ר , אבני � ולבסו� ב נא�
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  :מעילה ד�  כ  
  ?מי מעל, ונת� לה� כבד, בעל הבית שאמר לשלוחו לתת לאורחי� בשר

  

    2לרב חסדא  1לאביי
  לתנא דמתניתי'  השליח מעל  השליח מעל

  עקיבא בנדרי�' לר  מעלהמשלח   השליח מעל

  
  ?הנודר מ� הירק ממה נאסר

  

    בכל הירקות  בדלועי�  בקיטניות
  לרבנ'  נאסר  אינו נאסר  אינו נאסר

  עקיבא' לר  נאסר  נאסר  אינו נאסר

  
  ?הנודר מ� הבשר באיזה סוגי בשר הוא אסור

  

, רגלי�, ראש  3עופות  דגי�  חגבי�
  לב, כבד, קנה

, במיני בשר
  4קרביי�

  

  מותר: 5בעיניוחולה   מותר
  אסור: בשאר זמני�

  מותר: ביו� הקזה
  אסור: בשאר זמני�

 -ק "לת  נאסר  נאסר
  ע"ר

  ג"לרשב  נאסר  מותר  מותר  מותר  מותר
                                                           

מ כיו'  שדר  השליח  "מ,  ל שבשר וכבד  חד מ ינא"דהג � דס, ע"אביי  סוב ר שמשנתנו אזלא ג� כר 1
ת  הרי  שעשה לד עתו לא לד ע,  וזה ה שליח לא נ מל   א� ליתנו  לאורחי�,  להמל  עלי ו מב על הבית

  .לפיכ   השליח מעל ולא בעל הבית , משלחו
,  בדי לועי� '  ע שאמר  בנדרי � שהנוד ר מה ירק  אסור אפי"ל שמשנתנו אינ ה כר "רב   חסדא ס 2

ו שליח ששלחו או תו לקנות ירק  א �  , ומטע� דכל מילתא דמימלי  עליה שליח חשיב חד א מינא
דהא  לא שואל אולי  לקנות  ( שמע מינה  שמי'  ירק  הוא, אינו  מוצא חוזר  ושוא ל אולי לקנ ות דל ועי�

, ע בשר וכב ד מי'  אחד "כ הו י לר"וא . דשואל השליח אולי לקנות כב ד, ה לעני' בשר"ו ה). קיטנית
 דיש שליח -ע מעל המשלח "ולר,  ועשה השליח את שליחותו  בניד ו' משנתנו  כשנת' לאורחי� כבד

  ).מתרומה" חטא" "חטא"ש "כדי לפינ' בגז(, לדבר עביר ה במ עילה
,   הרי ע ל שניה� מימלי  שליח ',  ותמ הה ה גמ, ק בעופות אסור וב דגי�  מותר" נ קיט  לה תבברי תא 3

ד מיירי  שנדר בזמ'  , ותיר צה. ע צרי  ל היות  הדי'  בשניה� אסור  דבכלל נדר ו ה�"ר / ק "כ לת"וא
אמנ� מתו  השקלא . שאז אסור לו  לאכול דגי� ובו דאי  שלא כוו'  עליה�, שכואבות  לו העיני�

פרח  ליביה "כיו'   שהאוכל� אז ,   מו תר א � בעו פות-שא� נד ר בי ו � ה קזה  , ר מ בוא' וטרי א בג מ
  . כ ודאי לא כוו ' עליה� בנדרו"וא, "כצפרא

מ הוא  "אלא הנ פ: ). ד� נד(וכ מבואר בס וגיא  דנדרי � , בקר ביי�  לא נחלקו לעני' נדר  שהוא בשר 4
או  , במ חיר  בשרי שבטלה דעת ו אצ ל כל  אד�  א� הוא  קונה  אות � "או כ פירש,   רק ל עני' ז ביני

 ).ראה  בנדרי � ש�, עוד פירו שי� בזה. (מ לעני' מקח טעות"שנפ) ה קרבי י�"ב ד(' כפירו ש תוס
אבל ,  מ הסוגיא בנ דרי� דהי י נו ד ו קא ב סו�  כאב  העיני � שקשה לו ד גי�' י ותו ס"ומבו אר ב רש 5

 שבתחי לת הסעודה', עוד פירוש הביא ו תוס. בתחי לת כאב העיני� אדרבה ד גי� ה� רפואה לו
,  שבי'  כה לא ראוי לו  דגי�,  ומיי רי ה כא שנדר ב סו�. ובסו � הס עודה רעי� לו, טובי � לו דגי�

 .ובוד אי שלא נתכוו'  לה� בנדרו 


