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יג.

◊▀

כיצד: הקדיש בור מלא מים, אשפות מלאות זבל, שובך מלא יונים, אילן מלא פירות, שדה מלאה עשבים 

־ מועלין בהם ובמה שבתוכה. אבל אם הקדיש בור ואח"כ נתמלא מים, אשפה ואח"כ נתמלא זבל, שובך 

ואח"כ נתמלא יונים, אילן ואח"כ נתמלא פירות, שדה ואחר כך נתמלאה עשבים ־ מועלין בהם ואין 

מועלין במה שבתוכה.

המקדיש את השדה והאילן ־ מועלין בהן ובגידולה, מפני שהן גידולי הקדש.רבי יוסי:▀◊יג.

▀◊יג.
ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת, ואחרים מתנדבים כן. ולד המוקדשין לא ינק מן המוקדשין, ואחרים 

מתנדבים כן.

הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש, וכן פרה מכרשיני הקדש.▀◊יג.

יג.
ג

קתני ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת▀◊

מנהני מילי?^יג.

רב אחדבוי בר אמי:!◊יג.
אתיא העברה העברה מבכור, מה בכור ־ מועלין בו, אף חלב המעושרת ־ מועלין בו, חלב המוקדש נמי 

אתיא אמו אמו מבכור.

הפועלין לא יאכלו כו'.▀◊>יג.

מאי טעמא?^יג.

דאמר קרא (דברים כ"ה) לא תחסום שור בדישו דישו ־ שלך, ולא דישו של הקדש.רב אחדבוי בר אמי:!◊יג.

הדש קלעילין בשדה הקדש ־ מעל[תניא]▀◊יג.

ִ ¿יג. והא בתלוש בעינן

ש"מ ־ אבקה מעלי לה.רבינא:!◊יג.

מיג:
שרשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש, ושל הקדש שבאין בשל הדיוט ־ לא נהנין ולא מועלין.▀

מעין שהוא יוצא מתוך השדה של הקדש ־ לא נהנין ולא מועלין, יצא חוץ לשדה ־ נהנין ממנו.▀יג:

המים שבכד של זהב ־ לא נהנין ולא מועלין, נתנן בצלוחית ־ מועלין בהן.▀יג:

ערבה ־ לא נהנין ולא מועלין▀יג:

נוהגין היו הזקנים שנהנים ממנו בלולביהן.ר"א ברבי צדוק:▀יג:

יג:
ג

אין מועלין ־ בכולן, אבל מועלין בשלש לוגין.ריש לקיש:▀◊

נתנו לצלוחית מועלין בהןוהקתני סיפא:▀¿◊יג:

מכלל דרישא ־ אפילו בשלשת לוגין נמי לאִ ¿יג:

אלא אי איתמר ־ אסיפא איתמר▀יג:

מועלין בהן[סיפא]▀▀◊יג:

אין מועלין אלא בג' לוגיןריש לקיש:♦▀◊יג:

מועלין בכולן.רבי יוחנן:♦▀◊יג:

למימרא דקסבר ר"ל יש שיעור למים?¿◊יג:

המנסך מי חג בחג בחוץ ־ חייבוהתנן: אמר ר"א:▀¿◊יג:

▀¿◊יג:
ואמר רבי יוחנן משום 

מנחם יודאפה:
ר"א בשיטת ר"ע אמר, דדריש נסכיהם ־ אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין

ֹ ואמר ריש לקיש:¿¿◊יג: אי מה יין ־ שלש לוגין, אף מים ־ שלש לוגין
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מכלל דסבר ריש לקיש אין שיעור למים.¿יג:

לטעמא דמנחם יודאפה קאמר.!◊יג:

יג:
מ

הקן שבראש האילן של הקדש ־ לא נהנין ולא מועלין, שבאשירה ־ יתיז בקנה.▀

המקדיש את החורש ־ מועלין בכולו.▀יג:
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