
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

קידושין-האיש מקדש

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ֹ תנן התם:▀◊נה. בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכמדתה לכל רוח, זכרים ־ עולות, נקבות ־ זבחי שלמים

אלא זכרים ־ עולות הוא דהוו, זבחי שלמים לא הוו?¿נה.

הכא בבא לחוב בדמיהן עסקינן, והכי קאמר: חיישינן שמא עולות, ורבי מאיר היאר' אושעיא:!◊נה.

הקדש ־ במזיד מתחלל.דאמר:[ר"מ]▀!◊נה.

וקדושת הגוף מי מתחלל?¿נה.

והתנן:▀¿◊נה.

אין מועל אחר מועל במוקדשין ־ אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד, כיצד? היה רוכב על גבי בהמה, בא 

חבירו ורכב, בא חבירו ורכב ־ כולם מעלֹו היה שותה בכוס של זהב, בא חבירו ושתה, בא חבירו ושתה ־ 

כולם מעלוִ 

ההיא ר' יהודה היא, הא ר' מאיר.!◊נה.

¿◊נה.
מדרבי יהודה נשמע לרבי מאיר, לאו אמר רבי יהודה: הקדש בשוגג מתחלל, וקדושת הגוף לא מתחלא? 

לר"מ נמי, אע"ג דהקדש במזיד מתחלל, קדושת הגוף לא מתחלאִ 

התם לא קא מכוין לאפוקינהו לחולין, הכא קא מכוין לאפוקינהו לחולין.!◊נה.

אימר דשמעת ליה לרבי מאיר ־ בקדשי קדשים, בקדשים קלים מי שמעת ליה?¿◊נה.

!◊נה.
א"ל ההוא מרבנן ורבי 

יעקב שמיה:
קל וחומר: קדשי קדשים מתחללים, קדשים קלים לא כל שכן.

▀■נה.

איתמר נמי: אמר ר' חמא 

בר' עקיבא אמר רבי יוסי 

בר' חנינא, אומר היה ר"מ:

הקדש ־ במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל, אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים, קל וחומר: קדשי 

קדשים מתחללים, קדשים קלים לא כל שכן.

וכי אומרים לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה?תהי בה ר' יוחנן:¿◊נה:

ממתין לה עד שתומם, ומייתי שתי בהמות ומתנה.אלא א"ר יוחנן:!◊נה:

זכרים ־ עולות.אמר מר:▀◊>נה:

דילמא תודה היאִ ¿נה:

דמייתי נמי תודה.!◊נה:

והא בעיא לחםִ ¿נה:

דמייתי נמי לחם.!◊נה:

ודילמא אשם הואִ ¿נה:

אשם בן שתי שנים, ואישתכח בן שנה.!◊נה:

ודילמא אשם מצורע הוא, אשם נזיר הואִ ¿◊נה:

לא שכיחי.!◊נה:

ודילמא פסח הואִ ¿נה:

פסח בזמנו מזהר זהירי ביה, ושלא בזמנו שלמים הוא.!◊נה:

ודילמא בכור ומעשר נינהוִ ¿◊נה:

למאי הילכתא? למיכלינהו במומן, הכי נמי במומן מתאכלי.!◊נה:

נקבות ־ זבחי שלמים.אמר מר:▀◊>נה:

דילמא תודה היאִ ¿נה:

דמייתי תודה.!◊נה:

והא בעינן לחםִ ¿נה:

דמייתי נמי לחם.!◊נה:
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ודילמא חטאת היאִ ¿◊נה:

חטאת בת שנתה, ואישתכח בת שתי שנים.!◊נה:

ודילמא חטאת שעברה שנתהִ ¿◊נה:

לא שכיח.!◊נה:

אשתכח בת שנתה, מאי?^◊נה:

ֹ תניא, חנניא בן חכינאי:!נה: עז בת שנתה לחטאת

לחטאת סלקא דעתך?¿נה:

כחטאת, כונסה לכיפה והיא מתה מאליה.אלא אמר אביי:!◊נה:

תנו רבנן:▀◊נה:
אין לוקחים בהמה במעות מעשר שני, ואם לקח, בשוגג ־ יחזרו דמים למקומם, במזיד ־ תעלה ותאכל 

 ֹ במקום
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