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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

קידושין – נ"ה
.1

שנינו בשקלים  -בהמה הראויה לקרבן שנמצאת בין ירושלים למגדל עדר ,יש לחוש שהיא זבח מירושלים .זכרים  -עולות ,נקבות  -זבחי שלמים.
כיצד ניתן להקריב הזכרים לעולות  -הרי יתכן שהם שלמים?
א.

ב.
.2

ר' אושעיא :היא אכן אינה קריבה ,והכוונה שאם מקבל על עצמו חוב כל דמיה כדי להוציאה לחולין ,יביא שני בהמות או דמים ויתנה..
וכשיטת ר' מאיר שהקדש במזיד מתחלל ואפשר להוציאו לחולין .והקשו על ביאורו כדלהלן:
א.

הרי שנינו :אין מועל אחר מועל במוקדשין  -אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד ,כיצד? היה רוכב על גבי בהמה ,בא חבירו ורכב ,בא חבירו
ורכב  -כולם מעלו .היה שותה בכוס של זהב ,בא חבירו ושתה ,בא חבירו ושתה  -כולם מעלו ,ומבואר שקדושת הגוף אינה מתחללת.
ותירצו  -משנה זו היא כר' יהודה .אבל המשנה לגבי בהמה שנמצאת בירושלים שקדושת הגוף מתחללת היא כר' מאיר.

ב.

מנין שלר"מ גם קדשים קלים מתחללים ,ותירצו :קל וחומר ,אם קדשי קדשים מתחללים ,כל שכן קדשים קלים.

ג.

הקשה ר' יוחנן  -וכי אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה?

ר' יוחנן :ממתין לה עד שתקבל מום ואז רשאי לחללה לכתחילה ,ומביא שתי בהמות ומתנה.

זכרים  -על אלו קורבנות הגמרא מעירה האם יש לחשוש לבהמה זו שנמצאה?
א.

תודה  -מביא גם תודה עם לחם שמא בהמה זו היא תודה.

ב.

אשם  -אין לחוש כיון שמדובר שנמצא בן שנה ,ואשם הוא בן שתי שנים.

ג.

אשם מצורע או אשם נזיר  -אין לחוש כיון שאינו מצוי.

ד.

פסח  -בזמנו אין לחוש כיון שזהירים בו ,ושלא בזמנו שלמים הוא.

ה.

בכור ומעשר  -למה הנפק"מ אם רק כדי שיאכלם במומן כדין ספק בכור ,גם בהמה זו נאכלת רק לאחר שהוממה.

.3

נקיבות  -מדוע לא חוששים שהיא חטאת?
חטאת היא בת שנתה ונמצאה בת שתי שנים.
ואין לחוש משום חטאת שעברה שנתה  -כיון שאינו שכיח.

.4

אם נמצאה נקיבה בת שנתה יחששו לחטאת?
כחטאת ,כונסה לכיפה והיא מתה מאליה.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

