מעילה במחובר )ב(
א .פתיחה
עד כה בחנו את האופי של מיעוט מחובר ממעילה ,על פי המקור למיעוט הזה ועל
פי דוגמאות מדברי רש"י והרשב" .נית לבדוק את אופי המיעוט ג על ידי בחינת
מצבי שבה תהיה נפק"מ בי ההבנה ה"חפצאית" להבנה ה"מעשית" .זאת ,כמוב,
בשני כיווני אפשריי :
כיוו אחד  א נמצא מצב שבו יש לחפ קדושה מלאה ,א! מעשה המעילה יהיה
במחובר.
כיוו שני  א נמצא מצב נגדי ,שבו יש לחפ קדושת מחובר ,אבל מעשה
המעילה נעשה בתלוש.
נפתח בכיוו הראשו ,דר! הנושא של גידולי הקדש .נטרי את העיו בגידולי
הקדש ,בשאלה שהראשוני עמדו עליה  מהי השעה שקובעת ביחס למעילה
במחובר?
נית לומר שהשעה הקובעת היא שעת ההקדשה ,כלומר ממעטי את די מעילה
מכל מה שהיה מחובר בשעת ההקדשה .לחילופי ,נית להבי שהשעה הקובעת היא
שעת המעילה ,ומחובר ממועט דווקא א החפצא היה מחובר בשעת המעילה.
א שעת ההקדשה קובעת ,אזי נסיק בפשטות שמיעוט מחובר ממעילה נובע
מרמת הקדושה הנמוכה שלו .שהרי ג א בשעת המעילה החפצא תלוש ,ומעשה
המעילה מושל ,אנו הולכי בתר החיבור שהיה בשעת ההקדשה וקובעי שאי
מעילה.
א שעת המעילה קובעת ,אזי נאמר אחד משני דברי :
דבר אחד  כל הבעיה של מחובר היא בעיה במעשה המעילה .צרי! כמוב להניח
שאי לקרקע שו בעיה לספוג רמת קדושה מלאה ,בדומה למטלטלי .ממילא ,השעה
היחידה שבה יש לבחו את ה"חיבור" ,היא השעה שבה מתבצע מעשה המעילה.
דבר שני  יש לקרקע ולמחובר אליה בעיה לספוג רמת קדושה מלאה .א! מדובר
בבעיה פתירה .כלומר ,א המחובר נתלש  רמת הקדושה נשלמת .הטע לדבר הוא
שהמקדיש מעניק את מלוא הפוטנציאל הקדושתי האפשרי ,והקרקע סופגת אותו
בכוח א! לא בפועל .בינתיי ,כל עוד החפצא מחובר לקרקע ,הפוטנציאל רק גלו בו.
ממילא  א ג המעילה תהיה במחובר ,קדושה זו לא תבוא לידי ביטוי ,ולכ  לא
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תהיה מעילה .א! א המחובר ייתלש ,אזי יוכל אותו פוטנציאל קמאי לבוא לידי ביטוי
בפועל ,ותהיה מעילה.
עמדה ברורה בנידו ננקטה על ידי רבינו ת ,בפתחו של קטע בספר הישר .קטע
זה אמור לסכ כמה מיסודות מעילה ,וכ! נאמר בו :
"‡·ÈÈÁ˙ÈÓ ‡Ï - Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ „ÂÚ· ˘„˜‰ ÔÓ ‰‰ Ì„‡ Ì‡˘ ,˙ÂÚ˜¯˜· ‰ÏÈÚÓ ÔÈ
˜¯·ÔÎÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ‡·· ÔÈÏÂ„È‚· ‰ÏÈÚÓ ˘È ÌÈ¯ÓÂ‡ Â‡˘ ‰ÓÂ .Â˘Ï˙È˘ „Ú ‰ÏÈÚÓ Ô
"...¯Ó‡˜ Â˘Ï˙È˘ÎÏ ,¯˙ÂÓ
)(Ê"Ï˜ ÔÓÈÒ ¯˘È‰ ¯ÙÒ
א! לליבו עמוק יותר של העניי ,מ הראוי להתמקד בסוגיית הגמרא בגיטי לט.
)אליה מגיע ג ר"ת בהמש! דבריו בספר הישר( .אנו נתבונ בסוגייה זו ,ובשיטת
הרמב" ש.

ב .גידולי הקדש
בגמרא בגיטי לט .מובאת מחלוקת התנאי הבאה :
""...Â¯Ú˘· ÔÈÏÚÂÓ - ¯ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ ,Â· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ - Â„·Ú ˘È„˜Ó‰
)‚(.ËÏ ÔÈËÈ
מהברייתא עולה שיש מחלוקת ביחס למעילה בשער של עבד ,והגמרא מעמידה
את המקרה בשער העומד להיגזז .מוקד המחלוקת הוא הא יש לדו את השער
העומד להיגזז כשער גזוז ,דהיינו תלוש ,ואז מועלי בו .או שמא יש לדו את השער
כמחובר ,ואי מעילה במחובר.
בביאור המקרה שבו עוסקת הברייתא ,נחלקו הראשוני .רוב הראשוני  להקת
חכמי ספרד ובראש הרמב" ,ומחנה חכמי אשכנז ובראש ר"ת  העמידו את
הברייתא באד שנהנה משער העבד בעודו מחובר לראשו .לדעת ,השעה הקובעת
לעניי מעילה במחובר היא שעת המעילה.
א! בראשוני הללו מצוטטת ג דעה חולקת ,לפיה  רק ההקדשה של שער העבד
היתה במחובר לראשו ,א! ההנאה ממנו היתה בתלוש .לדעת אות ראשוני ,השעה
הקובעת לעניי מעילה במחובר היא שעת ההקדשה.1
נתבונ בדברי הרמב" ,שמנמק מדוע הכל הול! בתר שעת המעילה :

1

עיי באור שמח בהלכות מעילה ה/י .הוא מציי לדעת הר"ח בסנהדרי טו ,.כדעה ההולכת
בתר שעת הקדשה .מהראשוני משמע שזוהי ג עמדת רש"י ,א כי על זיהוי זה נית לחלוק.
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"ÔÏÈ‡‰ ÈÏÂ„‚· ÔÎÂ ,‰‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ÔÈÎÏÂ‰ ÔÈ‡ - ˘„˜‰ ˙Ú˘· ¯·ÂÁÓ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡Â ...
ÌÈÏÚÂÓ ,ÌÈ¯·ÂÁÓ ÂÈ‰˘ Ù"Ú‡ ,Ô‡ÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ‡·‰ ÔÈÏÂ„‚· - ÔÈÏÂ„‚· ‰ÏÈÚÓ ˘È „"ÓÏ
·"...Ì‰
)‚(‡Î‰ ‰"„ Ô"·Ó¯ .ËÏ ÔÈËÈ
הרמב" מפנה את תשומת הלב למחלוקת במעילה יג ,.בשאלת מעילה בגידולי.
הוא מבאר את הדעה שיש מעילה בגידולי ,ולפיה מוכרחי לומר שהכל הול! אחר
שעת המעילה .שהרי מדובר באיל של הקדש שהוציא גידולי ,והקדושה שחלה עליה
מרגע בוא לעול היא קדושת מחובר.
אמנ אחר כ! תלשו את הגידולי הללו ,ונהנו מה בתלוש .אבל בשעת ההקדשה
ה ספגו קדושת מחובר .לפי אותו מ"ד ,מועלי בה למרות עובדה זו .אשר על כ ,יש
להבי בדבריו שהוא הול! בתר שעת מעילה.
הרמב" לא מעמיק בדעה החולקת ,במ"ד הסבור שאי מעילה בגידולי .אנו נוכל
לתלות את מחלוקתו בדיוק בנקודה שבמרכז הדיו שלנו .קרי  לפי מ"ד אי מעילה
בגידולי ,הולכי בתר שעת הקדשה .מאחר שבשעת ההקדשה היו הגידולי מחוברי
לאיל ולקרקע ,הרי שאי מועלי בה  אפילו א בשעת המעילה ה תלושי.
חשוב לציי שבבסיס הדברי הללו עומדת ההנחה שקדושת הגידולי היא
קדושת מחובר .א! הנחה זו מסתברת טובא ,ומשתי סיבות .ראשית ,כל מה שגדל
נתפס בקדושת האיל בעודו מחובר ,וממילא לגידולי יש קדושת מחובר בלבד .שנית,
קשה להעלות על הדעת שקדושת תשתדרג  ג א נניח שתלישה מסוגלת לשדרג
קדושה .שהרי סו) כל סו) ,הגידולי הללו לא הוקדשו בקדושת פה ,אלא רק ינקו את
קדושת מ האיל .וכיצד תחול בה רמת קדושה גבוהה יותר מ האיל שממנו ה
שואבי את קדושת?
מכל מקו ,על פי ההסבר שהעמדנו מאחורי מ"ד 'אי מעילה בגידולי' ,החיסרו
הוא חיסרו כללי של קדושה בחפצא של מחובר .אי פה די מיוחד דווקא בגידולי .ג
א האיל או הקרקע עצמ ייתלשו ,לא תהיה בה מעילה .זאת משו שבשעת
ההקדשה ה לא ספגו רמת קדושה מספקת.

ג .גידולי הבאי לאחר מכא
איברא ,דא נעיי היטב ברמב" נגלה שהוא מתמקד דווקא בגידולי הבאי
לאחר מכא ,ולא בסת גידולי איל .כלומר ,הרמב" מפנה את תשומת הלב לאות
גידולי שגדלו לאחר שעת ההקדשה :
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",ÌÈ¯·ÂÁÓ ÂÈ‰˘ Ù"Ú‡ ,Ô‡ÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ‡·‰ ÔÈÏÂ„‚· - ÔÈÏÂ„‚· ‰ÏÈÚÓ ˘È „"ÓÏ ...
"...Ì‰· ÌÈÏÚÂÓ
)‚(‡Î‰ ‰"„ Ô"·Ó¯ .ËÏ ÔÈËÈ
אילו טע המחלוקת היה כפי שהצגנו אותו לעיל ,מדוע ליישמו דווקא בגידולי
הבאי לאחר מכא? מהרמב" משמע שלכל הדעות  יש מעילה בגידולי שהיו בשעת
ההקדשה ,א יבוא מישהו ויתלוש אות .הבעיה מתעוררת א! ורק בגידולי שגדלו
לאחר שעת ההקדשה.
דיוק זה בדברי הרמב" ,מוביל לכיוו שונה לחלוטי .הבעיה בגידולי הבאי
לאחר מכא היא שקדושת איננה קדושת פה .האיל עצמו ,וג הגידולי שהיו בו
לפני שעת ההקדשה ,הוכללו כול בקדושת הפה של המקדיש .א! הקדושה של
הגידולי שבאו אחר כ! ,נוצרה בעקיפי ,ללא קדושת פה ישירה.
הרמב" מסביר שלמ"ד אי מעילה בגידולי הבאי לאחר מכא ,יש חיסרו מקומי
בקדושה שאיננה קדושת פה .קדושה שכזו היא קדושה קלושה ,ואי בכוחה ליצור
תשתית של חיובי מעילה .המ"ד שסבור 'יש מעילה בגידולי הבאי לאחר מכא' ,אינו
רואה פג בקדושה שאינה קדושת פה .על כל פני ,לשתי הדעות נית למעול  ברמה
העקרונית  בדבר שהיה מחובר בשעת ההקדשה ,ונתלש לפני שעת המעילה .וגידולי
שהיו לפני כ יוכיחו!2
הסבר אחרו זה ,מוביל אותנו למחלוקת ידועה בי הרמב" לרשב" ,בדבר קניי
חצר להקדש .לש כ! ,נחזור למשנה במעילה יג ,.ולסוגייה בב"ב שדנה בה .הגמרא
מביאה את ההלכה הבאה :

2

בשיעור הוצע שלפי שתי הדעות  יש מעילה במה שהוקדש במחובר .א! מהרמב" משמע
שרק לדעה של 'יש מעילה בגידולי' תהיה מעילה במה שהוקדש במחובר .זאת לפי כל מהל!
דבריו ,ובמיוחד לפי הדוגמה של הדש קלעיני בשדה הקדש )הקלעיני ודאי היו קיימי עוד
לפני שעת ההקדשה(.
אמת היא שהדיוק בספציפיקציה לגידולי הבאי לאחר מכא ,יוביל למסקנה שהמחלוקת
נעוצה בנקודה הצדדית של קדושת פה ,ואי לה עניי לשאלה של שעת הקדשה ושעת מעילה.
א! אי זה הול את הרוש הכללי של דברי הרמב" ,וייתכ שאי לדייק עד כדי כ! בנקודה
של 'באי לאחר מכא'.
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"Ô‰· ÔÈÏÚÂÓ ...Ï·Ê ‰‡ÏÓ˙ ÍÎ ¯Á‡Â ‰Ù˘‡ ,ÌÈÓ ‡ÏÓ˙ ÍÎ ¯Á‡Â ¯Â· ˘È„˜‰ Ï·‡ ...
"...‰„Â‰È È·¯ È¯·„ ,ÔÎÂ˙·˘ ‰Ó· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡Â
)··‡ ·˙¯‡ (.ËÚ
מדוע אי מועלי במי שנתמלאו בבור ,לאחר שהוא הוקדש? הרשב" באותה
סוגייה מחדש חידוש גדול  אי להקדש די של קניי חצר .אילו היה 'קניי חצר'
להקדש ,היו המי שבבור נקני להקדש וסופגי קדושה .אבל בהקדש לא נאמר
הריבוי שמלמד על קניי חצר :
"Ì‡Â'Ó ˙Â˘¯ È‡·¯˙È‡ - ËÂÈ„‰· ÂÏÈ‡„ ...Â˙Â˘¯ ÔÓ ˙Â˜Ï ˘„˜‰ ˙Â˘¯ ÌÈÏ‡ ‡Ï„ ...
"˘„˜‰· ‡Ï Ï·‡ ,'Â„È· ‡ˆÓ˙ ‡ˆÓ‰
)··‡ ·˙¯‡ (¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‰"„ Ì"·˘¯ .ËÚ
הרמב" חולק על חידושו של הרשב" .וכ! הוא כותב :
"˘‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡ ,‰ÈÏ ‡È˜ ÈÓ È‡ - ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ ...˘„˜‰Ï ¯ˆÁ ‡È˜ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ,È˙ÚÓ
·"‰˙ÈÈÎÊ
)··‡ ·˙¯‡ (ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰Â ‰"„ Ô"·Ó¯ .ËÚ
הרמב" מעלה אפשרות שיש קניי חצר בהקדשות ,ולכ מי הבור קנויי להקדש.
א) על פי כ ,לא תהיה בה מעילה .3מדוע שלא ימעלו בה? ייתכ שהדבר נעו בכ!
שה לא הוקדשו בקדושת פה .4הסבר זה יהיה תוא להסבר שסיפקנו עבור הרמב"
בדעת מ"ד 'אי מעילה בגידולי הבאי לאחר מכא'.
במאמר מוסגר ,לשיטת הרמב" נוצר מעמד מיוחד מאוד ביחס למי שבבור.5
מחד ,ה קנויי להקדש .מאיד! ,אי בה מעילה .את מעמד הקדושתי נית להגדיר
בשתי דרכי עיקריות :
דר! אחת  יש במי הללו קדושה ,ברמה מסויימת .ייתכ אפילו שיש בה איסור
מעילה מדאורייתא ,כפי שיש בקדשי קלי .א! אי בה חיובי מעילה ,וכפי שהעלינו
בשיעור הקוד ביחס למחובר ולדברי נוספי.

3
4
5

ביחס למחלוקת הרמב" והרשב" ,עיי בקהלות יעקב בב"ב סימ ל"ו.
וכ! אכ מבאר הקצות בסימ ר' סק"א את דעת הרמב" .יסוד זה מופיע ג בריטב"א בב"ב עט.
ד"ה בור ,ועיי עליו בהמש! השיעור.
עיי בקהלות יעקב במעילה סימ ה' .הוא חוקר את שאלת המעמד הקדושתי המדוייק של
המי הללו.
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דר! שנייה  אי במי הללו שו קדושה .אמנ ה קנויי להקדש ,א! קיי יצור
הלכתי של חפ השיי! להקדש ואי בו קדושה .אבוה דכולהו  הגמרא בב"מ נז :ביחס
לבוני בחול ומקדישי בקודש.6
כ! או כ! ,ייתכ שהמחלוקת בי מ"ד יש מעילה בגידולי למ"ד אי מעילה
בגידולי ,אינה קשורה לשאלה העקרונית של שעת הקדשה או שעת מעילה .מדובר
במחלוקת נקודתית ,ביחס לדרישה של קדושת פה ,כתשתית למעילה .ולפי הסבר
נקודתי זה ,נצמצ את המחלוקת דווקא לגידולי הבאי לאחר מכא.
דיברנו בפיסקאות הקודמות על האפשרות שחיובי מעילה יחולו רק במה
שהוקדש בקדושת פה .על אפשרות זו נית להקשות מהדי של ולדות הקדש .כ! נאמר
במשנה הבאה במסכת תמורה :
""...Ô‰ÈÏÂ„È‚· ÔÈÏÚÂÓÂ ...˙È·‰ ˜„·Ï ˙Â˘„˜‰ Ì˙Ò˘ - ˙È·‰ ˜„· È˘„˜· ˘È ...
)˙(:‡Ï ‰¯ÂÓ
במשנה מנוסח הדי של גידולי ,כאחת מנקודות ההבדל שבי קדשי מזבח לבי
קדשי בדק הבית .הא נעמיד את המשנה דווקא כמ"ד אי מעילה בגידולי ,ביחס
לקדשי מזבח? )שהרי למ"ד יש מעילה בגידולי של קדשי מזבח ,משתווה מצב של
קדשי מזבח למצב של קדשי בדק הבית ביחס לגידולי ,בניגוד למה שנאמר במשנה(.
הגמרא דנה בכ! ,ומסיקה שההבדל תק) לכולי עלמא :
"ÔÈÏÂ„È‚ Ï·‡ ,Á·ÊÓÏ ÂÊÁ„ ÔÈÏÂ„È‚ Ó"‰ ,'Á·ÊÓ ÈÏÂ„È‚· ÔÈÏÚÂÓ' ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ÂÏÈÙ‡Â ...
„"Ô‰· ÔÈÏÚÂÓ ÔÈ‡ - Á·ÊÓÏ ÂÊÁ ‡Ï
)˙(:‡Ï ‰¯ÂÓ
רש"י על אתר מבאר ,שגידולי דחזו למזבח ה ולדות קדשי .ממילא ,לשיטת
רש"י יוצא שלכולי עלמא  יש מעילה ג במה שלא הוקדש בקדושת פה ,לכל הפחות
כאשר מדברי על קדשי בדק הבית.
א! ייתכ שנית לדחות את הראיה מ ההלכה של ולדות קדשי ,א ננקוט
בשיטת התוס' באותה סוגייה .התוס' בד"ה ואפי' ,קובעי שהדי של ולדות קדשי
נבדל באופיו מ הדי של גידולי .התוס' מסיקי זאת ה מסברה ,וה מתו! הצור!
בהתאמת הדעות השונות למחלוקת בדבר מעילה בגידולי.
כ! או כ! ,מדברי התוס' עולה שהדי של ולדות קדשי מעוג בגזירת הכתוב
חריגה .גזירת הכתוב הזו ,מובאת בגמרא בתמורה :
6

לדוגמאות נוספות ,ראה כנסת הראשוני במעילה יג .אות ]קי[.
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""...˙Â„ÏÂÂ‰ ÂÏ‡ - 'ÍÏ ÂÈ‰È ¯˘‡' ...‡Î‰Ó ‰Ï È˙ÈÈÓ ‡˙ È‡‰Â ...
)˙(:ÊÈ ‰¯ÂÓ
כתוב זה מתייחס לוולד מפאת זהותו העצמאית כבהמה ,שאמנ נובעת ממוצאו
א! שונה לחלוטי מראייתו כגידולי גרידא ,במקביל לחלב וביצי .ופוק חזי ,שהרי
נחלקו התנאי בתמורה כה .בשאלה  הא וולדות קדשי במעי אימ קדושי או רק
בהויית קדושי ,וזה נוגע א! ורק לזהות הוולד ולא למציאות היותו גידולי אימו.
ובכ ,חר) קיומו של די זה ,נית לדבר על מחלוקת ביחס למעילה בגידולי.
ממילא ,נית עדיי להעמיד את הסברה של 'קדושת פה' סביב אותה מחלוקת,
בתוספת הסיוג של גזירת הכתוב המיוחדת בולדות קדשי.

ד .קדושת פה
עד כה ראינו שתי הבנות ביחס למחלוקת בגידולי הבאי לאחר מכא :
הבנה אחת  ה נחלקו סביב שאלת היכולת להתפיס רמת קדושה מלאה בחפצא
של מחובר .לדעת מ"ד אי מעילה בגידולי ,אי אפשר ליצור קדושה מלאה ,ואילו
לדעה החולקת  נית ליצור קדושה מלאה במחובר ,או לכל הפחות  נית ליצור רמת
קדושה שתגיע לידי מלאות כאשר המחובר ייתלש.
הבנה שנייה  ה נחלקו סביב שאלת היכולת למעול בדבר שקדושתו איננה
קדושת פה .מ"ד אי מעילה בגידולי הבאי לאחר מכא ,סבור שמוכרחי תשתית
של קדושת פה ,ואילו הדעה החולקת סבורה שלא.
מדברי הריטב"א בב"ב עט ,.נית לדלות הבנה נוספת :
"‰Ù ˙˘Â„˜ È·‚ - ‰ÏÈÚÓ„ ,ÂÈÏ‡Ó ˘Â„˜‰ ¯·„· ‡ÏÂ ,‰Ù ˙˘Â„˜· ‡Ï‡ ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡˘ ...
ÔÂÈÎ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ˘È„˜Ó‰ ˙Ú„ È‡„Â„ ÌÂ˘Ó ÂÈÈ‰ - ÔÈÏÂ„È‚· ‰ÏÈÚÓ ˘È „"ÓÂ .‡·È˙Î
„"Ô˜Ù ‰ÈÈÓ„ ,Ì‰ ÔÏÈ‡„ ‰Ù ˙˘Â„˜ ÏÏÎ·„ - "‡ ,‡Â·Ï ÔÈÏÂ„È‚ ÛÂÒ
)··‡ ·˙¯‡ (¯Â· ‰"„ ‡"·ËÈ¯ .ËÚ
הריטב"א מסע) את ההבנה השנייה ,להבנה ממוקדת עוד יותר .לפיו ,מוסכ על
כל הדעות שנחוצה קדושת פה כתשתית למעילה .המחלוקת היא מחלוקת מקומית,
הא בפועל יש כא קדושת פה.
הדעה הפשוטה יותר ,היא הדעה שקדושת של גידולי הבאי לאחר מכא
איננה קדושת פה .עבור הדעה החולקת ,מציע הריטב"א שני הסברי :
הסבר אחד  דעת המקדיש כוונה מראש ג לגידולי הבאי לאחר מכא.
הסבר שני  הגידולי יורשי את קדושת הפה של האיל ,מאחר שה יוצאי ממנו.
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ההסבר הראשו מכניס אותנו לבעיה של דבר שלא בא לעול .שהרי לטענת
הריטב"א ,המקדיש הצליח ליצור קדושה עתידית ,ג בגידולי שעדיי אינ כא.
בעיה זו עשויה להיפתר בשני פתרונות אפשריי :
פיתרו אחד  בעיית דבר שלא בא לעול אינה מתעוררת כאשר מדובר ב'מקדיש
דקל לפירותיו' .כא לא מדובר בניסיו להקדיש באופ ישיר את הגידולי .המקדיש
מתביית על האיל כולו ,כולל גידוליו .ממילא ,קדושת היא בדר! של 'דקל לפירותיו',
ובדר! זו נמנעת הבעייה של דבר שלא בא לעול.
לטובת עיקרו זה של 'דקל לפירותיו' ,נוכל ְל ַמ )ֵ3את דברי התוס' בקידושי :
""...Ï"·Ï˘„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ „"ÓÏ ÂÏÈÙ‡ - È‰Ó„ ,ÂÈ˙Â¯ÈÙÏ Ï˜„ ˘È„˜ÓÎ ÈÂ‰Â
)˜(ÌÈ„ÈÂ ‰"„ 'ÒÂ˙ .‚Ò ÔÈ˘Â„È
פיתרו שני  נוכל לטעו שבעיית דבר שלא בא לעול מתעוררת רק א רוצי
לבצע פעולה מלאה של מכירה או הקדשה .א! כא ,פעולת ההקדשה עצמה אינה
נתקלת בבעיות של דבר שלא בא לעול.
אילו היה המקדיש מתייחס רק לגידולי ,היינו נתקלי בבעיית דבר שלא בא
לעול במלוא עוצמתה .א! מכיו שהמקדיש מתייחס ג לאיל וג לגידולי ,הרי
שההקדש עצמו חל.
אמנ יש כא בעיה של קדושת פה ,כלומר  שההקדש חל על הגידולי רק מכיו
שה יוצאי מ האיל ,ולא ברמה של קדושת פה .א! כדי להתגבר על משוכה זו ,נית
להעזר בכ! שדעת המקדיש היתה עליה .ופה  לא נסכור את החידוש בכ! שמדובר
בדבר שלא בא לעול .א כל מגמת העתידיות מתמצה בהפיכת ההקדש לקדושת פה,
הרי שאי לנו מגבלות של דבר שלא בא לעול.
על כל פני ,הפתרונות הללו מקובלי כנראה רק על ההסבר הראשו של
הריטב"א .לפי ההסבר השני של הריטב"א ,יש להניח בהכרח שכל הגידולי כבר
כלולי באיל עצמו .הקדשת האיל כוללת את כל חלקי האיל ,לרבות מה שטמו בו
ויצו רק בעתיד.
לסיכו ,עיסוקנו בגידולי הקדש העלה שלפי הרמב"  הכל תלוי בשעת המעילה.
לפי הקביעה הזו ,סביר להניח שהמיעוט של מעילה ממחובר אינו נובע מרמת
הקדושה הנמוכה של מחובר .המיעוט נובע מחיסרו במעשה המעילה במחובר ,ולכ 
כאשר מעשה המעילה הוא בתלוש  יש מעילה ,ואפילו א הקדושה עצמה היתה
במחובר.

