
 

 

 

 

 

 
 

 מלבד בנזיר היכן עוד מצינו שמעות סתומין הולכין לנדבה? .1

  :לקיניהם מעות שהפרישוחייבי קינין ]קרבן של חטאת העוף ועולת העוף יחד[  -ברייתא 

  באופן שהעשיר. חטאת בהמה או עולת בהמהלהביא ואפילו  ,להביא בכל המעות אחד מהםיכול  -לעולה או לחטאת  מהאם לא פירש  .א

 , ומוכח שלא חוששים לדמי חטאת שמעורבים בהם. לנדבה יפלו - סתומין מעות לו והיו מת .ב

 ולפ"ז מה שאמר ר' יוחנן 'הלכה היא בנזיר' כוונתו אף לדומים לנזיר שמביאים כמה קורבנות על ענין אחד.

 

 משמע שישנו מקום שאין הדין כך. היכן?שמעות סתומים לנדבה. 'הלכה היא בנזיר'  .2

 :ונמצא שחייב שתי קורבנות, עולה עלי הרי ואמר חטאת מחוייב שהיה מי -ברייתא 

 חטאת, כיון שכך מורה לשון 'לחובתי'. וגםעולה  גםחייב להביא מהם  -הפריש מעות ואמר 'הרי אלו לחובתי'  .א

 . , משום דמי חטאת שמעורבים בהםהמלח לים ילכו - סתומים מעות לו והיו מת .ב

 ובזה כיון שהחטאת והעולה באים על שני עניינים, חוששים לדמי חטאת.

 

 שנינו: מעות סתומין נופלים לנדבה ומעות מפורשין יוליך דמי חטאת לים המלח. מה הן מעות מפורשים? .3

 ,על כל סכום בנפרד, לשלמי ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו רק עד שיאמר לא -לשון א' בדברי רב אשי  .א

 ., כיון שההלכה למשה נאמרה רק על 'סתומין' לגמריהן מפורשין - ולשלמי ולעולתי לחטאתי אלו על כל הסכום יחד: אמר ילואפ אלא

 ,ולשלמי ולעולתי לחטאתי אלולא רק עד שיאמר  -לשון ב' בדברי רב אשי  .ב

 ,על חטאת שבאה רק בחובה בפרט , כיון שלשון 'לחובתי' רומזכמפורשין הן הרי - לחובתי אלו אמר אפילו אלא

 ורק 'הרי הם לקרבנותי' נחשב סתומין.

 

 כגון שמת[? -, מה דין המעות הנותרים ]באופן שאי אפשר להקריבם נזיר שהפריש מעות סתומין ואח"כ הפריש מקצת מהן לחטאת .4

 משא"כ כאן שכבר הפרישם.  ,רק כשמעורב בהם דמי חטאת ,שמעות סתומין לנדבהומביא מהנותר, חצי עולה וחצי שלמים, כיון  - כמפורשין רבא:

 :ברייתא המסייעת לרבאומצינו 

 , המלח לים ילכו חטאת דמי - נזירותי לשאר והשאר לחטאתי אלו -אמר  .א

אם נהנה בשוגג מכולן מעל כיון שמעורב בהם דמי עולה, אך אם נהנה ממקצתן כיון שאפשר שנהנה , לשלמים וחציו לעולה חציו יביא והשאר

  משלמים שאין בהם דין מעילה.

 , כדין עולה בהן ומועלין, עולה יביאו עולה דמי - נזירותי לשאר והשאר לעולתי אלו -אמר  .ב

 . במקצתן מועלין ואין בכולן ומועלין כדין מעות סתומין שמעורב בהם דמי חטאת, לנדבה יפלו והשאר

 

 ולפדותה ולהביא בדמיה קורבנות נזירות.כגון פר, צריכים להמתין עד שיפול בה מום  -שאינה כשרה להביאה כקרבן נזיר  בהמהנזיר שהקדיש  .5

 כיצד הדין אם סתם ולא פירש לאיזה מהקורבנות תהיה, ואח"כ מת?

 . , ואם דמים הם ילכו לים המלח, וכיון שמעורב בה חטאת, תמותכמפורשת היא הריהולכים לנדבה, אבל בהמה  דווקא מעות סתומין רב:

 , כיון שעומדת להפדות לאלתר ונחשבת כמעות.מום בעלת אם הקדיש אבל, תמימהכשהקדיש  שדווקארב נחמן: והוסיף 

  

 נחשבים כמעות?רבנותיו 'נסכא' ]חתיכת כסף[ האם הם אם הנזיר הקדיש עבור קו .6

 .[אלא קונים בה עצמה כיון שערכה ידוע]נסכא אינה כמעות, כיון שאין דרכה להמכר במעות  –לרב נחמן ]בר יעקב[  .א

 אינן כמעות כיון שאינה עומדת להמכר לאלתר. ,המוכנות לבניה אבל ערימת קורות נסכא כמעות כיון שקונים בה עצמה. –לרב נחמן בר יצחק  .ב
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