ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת נזיר

דפי עזר ללימוד דף היומי

16.4.5
26b ( )א"ל רב שימי 28a ()היינו מעות

:וְ ִאם א ִת ְמצָ א י ָָדהּ דֵּ י ֶשׂה וְ ל ְָקחָ ה ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים א ֹו ְשׁנֵי בְּ נֵי י ֹונָה אֶ חָ ד לְ ֹעלָה וְ אֶ ָחד לְ חַ טָּ את וְ כִ פֶּ ר עָ לֶיהָ הַ כֹּהֵ ן וְ ָטהֵ ָרה
ֹ וְ עָ ָשׂה א ָֹתם הַ כֹּהֵ ן אֶ חָ ד ַחטָּ את וְ הָ אֶ ָחד
 ויקרא פרק טו פסוק טו:עלָה וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן לִ פְ נֵי יְקֹ וָ ק ִמזּוֹב ֹו
 ויקרא פרק ד פסוק כג:א ֹו הוֹדַ ע אֵ לָיו חַ ָטּאת ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א בָּ הּ וְ הֵ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו ְשׂעִ יר עִ זִּים ָזכָר ָתּ ִמים
ֶ ֲא ֹו הוֹדַ ע אֵ לָיו חַ ָטּאת ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א וְ הֵ בִ יא ָק ְרבָּ נ ֹו ְשׂ ִע ַירת ִעזִּים ְתּ ִמימָ ה נְ ֵקבָ ה עַ ל חַ טָּ את ֹו א
 ויקרא פרק ד פסוק כח:שׁר חָ ָטא
 ויקרא פרק ד פסוק לב:וְ ִאם כֶּבֶ שׂ יָבִ יא ָק ְרבָּ נ ֹו לְ חַ טָּ את נְ ֵקבָ ה ְת ִמימָ ה ְיבִ יאֶ נָּה

ויקרא פרק יב פסוק ח
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Continuation of discussion re: definition of מעות סתומים
a
Challenge: to ruling(s) of  ר' נחמן+  רנב"יthat only  מעותcan be " "סתומיןbut not  נסכאor, at least, piles of wood
i
Reductio: if only money can be סתום, why can birds be considered undesignated?
ii Answer: vv. 1&2 establish that identity of  חטאתv.  עולהmade exclusively at purchase (v. 1) or offering (v. 2)
iii Note: this also explains 'רשב"גs ruling that if a  נזירseparated the animals, the one fit for  עולהis brought as  עולהetc.
1
Reason: in that case, each animal is unique (lamb, ewe, ram), just as vv. 1&2 define moment of  הפרשהfor קן
b Challengse (to 'ר' נחמןs distinction between  תמימהv. )בעלת מום:
i
 ר' המנונא: a man can offer  קרבנותfor his father's completion of  ; נזירותbut not when his father died and he declares
 נזירותto be done with the money that father separated
1
Ruling: if his father had separated animals, they follow the route outlined above ( חטאת תמותetc.)
2
However: if he had undesignated money, it all goes to נדבה
3
Assumption: the ruling about animals applies to  בעלי מוםas well
(a) Argument: if  בעלי מוםwere considered סתומים, use that as an example instead of money
(b) Block:  בהמת בעל מוםhas only  = קדושת דמיםmoney
ii רבא: series of  מדרשי הלכהfollowing the use of  קרבנוin vv. 3-5 to prove that a man may not use his father's קרבן
 – חטאתnor the money designated for same - for his own expiation
1
premise: within that series,  בהמהis presented in apposition to מעות
2
argument: בהמת בעל מום, unlike מעות, is consider מפורש
3
rejection:  בהמת בעל מוםhas only  – קדושת דמיםmoney
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