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דף נ"ה ע"א  -ע"ב

א .בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר ,וכמדתה לכל רוח ,חוששים
שמא יצאת מירושלים ,ורוב בהמות היוצאות ממנה זבחים הם ,ויש
להסתפק בכל זבחים שהיא ראויה להם.
ב .ולפיכך :אם היה זכר בן שנה ,חוששין שמא הוא עולה או שלמים או
תודה ,אבל אין חוששין שהוא אשם ,כי אשם בן שתי שנים .ואין חוששים
שהוא אשם נזיר או מצורע שבאים בני שנה ,שאינם מצויים .ואין חוששים
שהוא פסח ,כי בזמנו זהירים בו ,ושלא בזמנו שלמים הוא.
ואם נקיבה בת שתי שנים היא ,חוששים שמא שלמים או תודה היא ,אבל
אין חוששים שהיא חטאת שעברה שנתה ,לפי שאינו מצוי.
ג .ונחלקו אמוראים באיזה אופן יתקן אותה ,לרב אושעיא מחללה על
המעות ותצא לחולין - .לשיטת רבי מאיר שקדושת הגוף מתחלל במזיד
 ואם זכר הוא ,יביא דמים לעולה ולשלמים )וגם לתודה( ,ויאמר אםעולה היא ,תתחלל על מעות אלו והאחרים יהיו לשלמי נדבה ,ואם
שלמים היא תתחלל על של שלמים ,והדמים האחרים יהיו עולת נדבה.
ולרבי יוחנן לא יעשה כן ,כי אסור לחלל קרבן שאין בו מום ,ואין אומרים
לאדם חטא בשביל שתזכה .אלא ימתין לה עד שתומם ,ויביא בהמה
לעולה ובהמה לשלמים )וגם בהמה לתודה עם לחמה( ,ויתנה ,אם עולה

היא תתחלל על זו והשנית תהא שלמי נדבה ,ואם שלמים היא תתחלל
על השניה והראשונה תהא עולת נדבה.
ד .ואם היתה נקיבה בת שנתה ,חוששים גם שמא חטאת היא ,וכונסה
לכיפה והיא מתה מאליה.
ה .אין מועל אחר מועל במוקדשין ,כי לאחר שמעל בה הראשון יצאה
לחולין ,חוץ מבהמה וכלי שרת בלבד שהן קדושים בקדושת הגוף,
ולפיכך אם היה רוכב על גבי בהמה ,ובא חבירו ורכב ,בא חבירו ורכב,
כולם מעלו .היה שותה בכלי שרת של זהב ,בא חבירו ושתה בא חבירו
ושתה ,כולם מעלו.
ו .לרבי יהודה שהקדש יוצא לחולין בשוגג ,אין קדושת הגוף מתחלל.
ולרבי מאיר שהקדש יוצא לחולין במזיד ,קדושת הגוף מתחלל בין קדשי
קדשים ובין קדשים קלים ,הואיל והוא מכוין להוציאו לחולין.
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