
 

  ג פנדרים 
  

  : גירסה אחרת
בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן: נדרה משתי ככרות, באחת מתענה ובאחת אין מתענה,   :שאלה
  מהו?  

  א"ל: מפר למתענה, ואין מפר לשאין מתענה.  :תשובת ר' יוחנן
הרי זו סופגת את    –האשה שנדרה בנזיר, והיתה שותה יין ומטמאה למתים  איתיביה:  :1 קושי

אינה    - הארבעים; הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה, והיתה שותה יין ומיטמאה למתים  
ענה ואין מפר לשאין מתענה, דלמא מן יין דאית  ואי אמרת מפר למת  סופגת את הארבעים;

לה צערא הפר לה, מן חרצן ומן זג לא הפר לה, דהא לא אית לה צערא, ותספוג את  
  הארבעים!  

  אמר רב יוסף: אין נזירות לחצאין.   :תירוץ
  א"ל אביי: הא קרבן לחצי נזירות איכא?   :רב יוסף דיוק מדברי קושי על 

אלא אמר אביי: אין נזירות לחצאין, ואין קרבן   :תיקון דבריו על ידי אביי
  לחצאין.  

שנדרה בנזיר והפרישה בהמתה, ואח"כ  האשה  מיתיבי:  :קושי על דברי אביי
  ;  מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף  -הפר לה בעלה  

  ואי אמרת אין קרבן לחצי נזירות, אמאי מביאה חטאת העוף?  
ואלא מאי? יש קרבן לחצי נזירות, שלש בהמות בעי לאתויי:  :תירוץ

חטאת, עולה, ושלמים! אלא, לעולם אין קרבן לחצי נזירות, וחטאת  
  משום דחטאת על הספק.    - דמתיא העוף 

מביאה חטאת    -האשה שנדרה בנזיר ונטמאת, ואחר כך הפר לה בעלה  איתיביה:  :2קושי 
דלמא  ; ואי אמרת מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה,העוף ואין מביאה עולת העוף 

  הפר לה!   מיין דאית לה צערא, הפר לה, מטומאת מת דלית לה צערא לא
, ותניא:  והחי יתן אל לבואמרי: טומאת מת נמי אית לה צערא, דכתיב:  :תירוץ

  - יספדון ליה, דיבכון    -? דיספוד  והחי יתן אל לבו היה ר' מאיר אומר, מאי דכתיב:
 יקברוניה.    -יבכון ליה, דיקבר  

  
  אה.  אינו יכול להפר, ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ובפ   -קונם שאני נהנה לבריות  .  משנה

  . יטלו אחרים  - יטלו על כרחו, כהנים אלו ולוים אלו נהנים לי    -קונם כהנים לוים נהנים לי  
 
אינו יכול    - קונם שאני נהנה לבריות    

  להפר 
  אה ויכולה היא ליהנות בלקט שכחה ובפ 

   אלמא אפשר דמתזנה מדיליה  דיוק מהמשנה 
  בעל לאו בכלל בריות 

  , אלמאאבל מדבעל לא אכלה
  בעל בכלל בריות 

  - 1תירוץ 
  עולא

ועוד אין יכול להפר, מפני שיכולה   . 2  ל בריות הוא לאו בכל  בעל לעולם . 1
  ליהנות בלקט שכחה ופאה. 

    – 2תירוץ 
  רבא

ומה טעם    לעולם בעל בכלל בריות הוא  
קאמר, מה טעם אין יכול להפר? מפני  

  שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה. 
    – 3תירוץ 

  חמן נרב 
נתגרשה, יכולה ליהנות בלקט שכחה    לעולם בעל לאו בכלל בריות הוא 

  פאה ו
  


