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גיד.
עבודת כוכבים שנשתברה מאליה, ר' יוחנן אמר: אסורהאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀◊

מותרת.ריש לקיש:♦▀◊יד.

רבי יוחנן אמר אסורה ־ דלא בטלה עובד כוכבים[רבי יוחנן]▀יד.

ור"ל אמר: מותרת, מימר אמר ־ היא גופה לא מצלה, לדידי מצלה לי?[ריש לקיש]▀יד.

▀¿◊יד.
איתיביה ריש לקיש לרבי 

יוחנן:
הקן שבראש האילן של הקדש ־ אין נהנין ואין מועלין, שבאשירה ־ יתיז בקנה

מאי לאו ־ דאיתבר מגופה וקתני יתיז בקנהִ ¿יד.

לא, דאייתי עצים מעלמא.!◊יד.

דיקא נמי דקתני גבי הקדש לא נהנין ואין מועלין[דקתני]▀■◊יד.

■יד.
אא"ב דאייתי מעלמא וקינת היינו דקתני לא נהנין ולא מועלין - לא נהנין בדרבנן ולא מועלין מאורייתא 

דלא קדשי אלא אי אמרת דאיתבר מגופא אמאי אין מועלין

ֹ ¿◊יד. מידי איריא הכא בגידולין הבאין לאחר מכאן, וקסבר אין מועלין בגידולין

הכי נמי מסתברא, דאי ס"ד דאייתי מעלמא, אמאי יתיז בקנה? לשקליה משקלִ ▀יד.

מאי יתיז ־ יתיז אפרוחים.רבי אבהו א"ר יוחנן:!◊יד.

אפרוחים ־ כאן וכאן מותרין, ביצים ־ כאן וכאן אסורין.רבי יעקב לרבי ירמיה:▀◊יד.

אם אפרוחים צריכין לאמן ־ כביצים דמו.רב אשי:▀◊יד.

יד.
מ

הגזברים שלקחו עצים ־ מועלין בעצים, ואין מועלין לא בשיפויי ולא בנבייה.▀

יד.
ג

בונין בחול ואח"כ מקדישין.שמואל:▀◊

מאי טעמא?^יד.

מאן דמתנדב מעות מקדש להו, דאמר תיחול קדושת מעות אבנין ויהיב להון לאומנין בשכרן.!◊יד.

יד:
מיתיבי:▀¿◊

מותר הקטרת מה היו עושין בו ־ היו מפרישין ממנה שכר האומנין, ומחללין אותה על מעות האומנין, 

ונותנין אותה לאומנין בשכרן וחוזרין ונוטלין אותה מתרומה חדשה

ִ ¿יד: ואמאי? ליחליה אבנין

ֹ !יד: דלא איכא בנין

והא מעות האומנין קתניִ ¿יד:

ֹ !◊יד: דליכא בנין כשיעור מעות

הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה ־ מחוללִ והאמר שמואל:▀¿◊יד:

הני מילי ־ דאי עבד, לכתחלה ־ לא.!◊יד:

רב פפא:!◊יד:
היינו טעמא דבונין בחול ־ לא נתנה תורה למלאכי השרת, אמריכיון דאיכא זמנין דבעי למיזגא בטולא, 

אי בנא בקודשא ־ אישתכח דקמעיל בקדשים.

הגזברין שלקחו את העצים ־ מועלין בהן, ואין מועלין לא בשיפויי ולא בנבייהתנן:▀¿◊יד:

ואמאי מועלין בהן? הכא נמי ליעבד בחול, דדלמא בעי למיזגא וזגא עליהן, ואישתכח דקא מועל בקדשיםִ ¿◊יד:

אי בעצים דמכאן ואילך ־ הכי נמי, אלא כי תנן במתניתין ־ בעצים דיומיה.רב פפא:!◊יד:

הדרן עלך ולד חטאת◊
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