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מעילה ב. �בעני ההבדל בי קדושת דמי
 לקדושת הגו�  

  
1. כריתות יג:, וז"ל, "מתני' יש אוכל אכילה אחת וחייבי� עליה ארבעה חטאות 
ואש� אחד טמא שאכל חלב והיה נותר מ� המוקדשי� ביוה"כ רבי מאיר אומר א� 

היה שבת והוציאו חייב אמרו לו אינו מ� הש�:"  
  

2. נתיבות המשפט סימ כח ס"ק ב, וז"ל, "ומה שהקשה בספר קצות החוש� 
[סק"א] בהא דיש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואש�, ר' מאיר אומר 
א� היתה שבת והוציאו בפיו [וכו'] ע"כ [כריתות י"ג ע"ב], והקשה, כיו� דקי� ליה 
בדרבה מיניה פטור מקר� וחומש, ופטור נמי מאש� כמבואר בפסחי� כ"ט [ע"א] 
וכו', ע"ש. ג� לדידי הוי קשה לי, ואחר העיו� לא קשה מידי, דהא בלאו הכי קשה, 
דהא בפסחי� ש� מוכח דכל היכא דהוא לאו בר דמי� שהוא איסור הנאה אי� בו 
חומש ואש�, ונותר איסור הנאה הוא כמו חמ�, ולאו בר דמי� הוא. א� החילוק 
הוא מבואר, דשאני הת� בפסחי� דהוא קדושת דמי�, ומעילה דקר� וחומש הוא 
משו� גזילת הקדש, כמו שכתבו התוס' בכתובות ד� ל' [ע"ב] בד"ה זר שאכל 
תרומה, משו� הכי בעינ� שיהיה בר דמי�, מה שאי� כ� הכא מיירי בקדושת הגו� 
דמעילה דידה לא תליא בדמי� כלל. ולפי זה ג� קושיא זו לא קשה, דהא התוס' 
בכתובות ד� ל' ש� כתבו דתרומה חייב א� בקי� ליה בדרבה מיניה, דהתשלומי� 
דידה משו� כפרה הוא, מה שאי� כ� בקר� וחומש של הקדש אינו משו� כפרה רק 
משו� שישל� גזל הקדש, ע"ש בתוספות. וזה שיי� בקדושת דמי�, אבל בקדושת 
הגו� [דחייב] אפילו במקו� דלאו בר דמי�, ודאי דלאו משו� גזילת הקדש הוא רק 

משו� כפרה כמו בתרומה." 
 

3. בבא קמא כ'., וז"ל, "א"ל רב חסדא לרמי בר חמאלא הוית גב� באורתא בתחומא 
דאיבעיא ל� מילי מעלייתא אמר מאי מילי מעלייתא א"ל הדר בחצר חבירו שלא 
מדעתו צרי� להעלות לו שכר או אי� צרי� היכי דמי אילימא בחצר דלא קיימא 
לאגרא וגברא דלא עביד למיגר זה לא נהנה וזה לא חסר אלא בחצר דקיימא לאגרא 
וגברא דעביד למיגר זה נהנה וזה חסר לא צריכא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא 

דעביד למיגר מאי מצי אמר ליה מאי חסרתי� או דלמא מצי אמר הא איתהנית."  
 

וש� עמוד ב', וז"ל, "רבי אבהו אמר רבי יוחנ� צרי� להעלות לו שכר אמר רב פפא 
הא דרבי אבהו לאו בפירוש אתמר אלא מכללא אתמר דתנ� נטל אב� או קורה של 
הקדש הרי זה לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל בנאה לתו� ביתו הרי 
זה לא מעל עד שידור תחתיה שוה פרוטה ואמר שמואל והוא שהניחה על פי ארובה 
ויתיב רבי אבהו קמיה דר' יוחנ� וקאמר משמיה דשמואל זאת אומרת הדר בחצר 

חבירו שלא מדעתו צרי� להעלות לו שכר."   
 

4. חידושי רבי חיי� הלוי (מופיע באתר)  
 


