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  .כד �ד נזיר

  ?מה די� הקרבנות, כ הפר לה בעלה"האשה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה ואח

  

  היו הבהמות של האשה  היו הבהמות של הבעל  

הבהמה תמות  תצא לחולי�  חטאת
1

  

יפלו לנדבה  יצאו לחולי�  עולה ושלמי�
2

  

  

  ?מה דינ�,  שלהוהפרישה מעות', האשה שנדרה וכו

  

מעות סתומי�  
3

  רשי�מעות מפו  

ילכו לי� המלח  דמי חטאת
4

  

  דמי עולה ושלמי�

  מביאה מכל המעות
  עולות נדבה 

  והנסכי� משל ציבור
  , מדמי עולה תביא עולה

וממי שלמי� תביא שלמי�
5

  

  

  ?מה דינ� לתנאי� דלהל�, והפרישה בהמות משל בעלה', האשה שנדרה וכו
  

יהודה' לר  לרבנ�  
6

  

דינ� כקרבנות שלה   כדי� משנתנו�יצאו לחולי�   ללישנא קמא דרב חסדא
7

  

 כדי� משנתנו�יצאו לחולי�    כדי� משנתנו�יצאו לחולי�   לרבא
8

  

דינ� כקרבנות שלה  איכא דאמרי דרב חסדא
9

   כדי� משנתנו�יצאו לחולי�   
  

                                                           

1
כ� הדי� בחטאת כא� שלבסו� הפר לה הבעל ולא , דכמו שמצינו שחטאת שמתו בעליה למיתה אזלה 

 .הדי� כ�כ "ג, נצרכה לה

2
, אלא שנאכלי� כדי� שלמי נזיר ליו� אחד, והשלמי� כדינ�,  כליל תקטר� דהיינו שהעולה תקרב כדינה  

והטע� משו� שבהתחלה הופרשו להיות שלמי נזיר , ולא כמו כל שלמי� הנאכלי� לשני ימי� ולילה אחד
ת חלו(א את� לח� כא� לא תבי, אול� א� שבכל שלמי נזיר צרי� להביא לח�. ולא שלמי� רגילי�

 .ולח� של שלמי נזיר צרי� לתת אותו על כפיו" כפי נזיר" ואי� כא� �דהא הפר לה בעלה נזירותה ) ורקיקי�

3
 . אלא כל המעות מעורבי� יחד�שלא פירשה את המעות מה לחטאת ומה לעולה ולשלמי�  

4
  ".'קדשי ה"ו לא קרינ� ביה דכיו� דלי� המלח אזל, י� בה�לאבל ג� לא מוע, ולא נהני� מהמעות מדרבנ� 
5

 יש לה� די� מועל בהקדש �ות בשוגג עשא� נהנתה מ� המ, שבדמי עולה יש בה� מעילה, ויש חילוק ביניה� 
 .ודמי שלמי� אי� בה� מעילה. שצרי� להביא קר� וחומש ואש� מעילות

6
לא יכול לומר שהיות ו, כלומר בקרב� עולה ויורד, "� עשיר על אשתובאד� מביא קר"יהודה אומר ' ר 

אלא ,  ושאי� רצונו לתת יותר מזה, שאי� לה מדידה כלו� אינה חייבת אלא קרב� עני�שאשתו היא עניה 
דהרי כותב לה . לכ� הקרבנות ה� כקרב� עשיר, כיו� שהוא זה שמחויב להביא את קרבנותיה והוא עשיר

אלא היא ,  חייב להביא קרבנות אשתוורבנ� חולקי� וסוברי� שאי� אד�".  עלי�כל אחריות דאית לי� "
וא� אי� לה מאיפה להביא ,  ולכ� היא נחשבת כעניה ומביאה קרב� עני�צריכה להביא אות� משלה 

 .ה לה את הדמי� של הקרב� מכס� כתובתהכהוא מביא במקומה ומנ, משלה

7
צאי� לחולי� כדי� הקדישה אות� ולא יושהרי , דכיו� שהבעל משועבד להביא את קרבנות אשתו משלו 

 ].נמצא שכדי� הקדישה, דכיו� דבעל מיגז גייז את הנזירות. [בהפרת הנזירות שלה

8
  .וכא� נתברר שלא הוצרכה לקרבנות אלו, דהבעל משועבד רק במה שהיא צריכה 
9

 על כרח� �וא� בכל אופ� הקדישה ,  ובכלל לא היתה יכולה להקדיש�דהרי לרבנ� לא משועבד לה ', פי 
שלה שלא יוצאי� כואחר שהקנה לה הרי ה� ,  שהקנה לה בעלה מדעתו בהמות שתקדיש�מיירי באופ�

  .זה רק א� תצטר� לה�, דג� אליבא דרבנ� שמיירי שהקנה לה,  ורבא דוחה.לחולי�


