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    . נו�ד נזיר

  ?מה די	 ימי דלהל	 בדי	 נזירות

  

  לבטל ימי הקודמי
1

  לעלות לו לימי נזירותו  

  אינ� עולי�  מבטל  ימי טומאה למת

אינ� עולי�  אינו מבטל  ימי חלוטו דמצורע
2

  

ימי סופרו דמצורע
3

אינ� עולי�  אינו מבטל  
4

  

ימי הסגרו דמצורע
5

עולי�  אינו מבטל  
6

  

  עולי�  בטלאינו מ  ימי הזב והזב

  

  :נזיר ד� נו

  ?הא חייב על טומאות דלהל	 משו ביאת מקדש וקדשיו

  

 טומאה מ	 המת שנזיר   

 :)כדלעיל ד� מט(מגלח עליה 
טומאה מ	 המת שאי	 נזיר 

  .)כדלעיל נד(מגלח עליה 

חייב עליה  יהושע' אלעזר משו ר' לר
7

  פטור עליה  

חייב עליה  חייב עליה  מאיר' לר
8

  

  

                                                           

1
הפסיד את הימי נזירות שמנה עד עתה וצרי� לחזור ולמנות , התחיל להיות נזיר ונטמאשא� ', פי 

 .מתחילה
2

 דאינו סותר ימי� �ומה נזיר שקיבל עליו נזירות בבית הקברות שהוא טמא , ו"וילפינ� לה מק 
ואינו עושה תגלחת של נזירות דטומאה אלא שערו ראוי , קודמי� כיו� שלא מנה עדיי� כלו�

ימי חילוטו של . ימי נזירותול) עד שנטהר(בכל אופ� לא עולי� לו ימי טומאתו , דטהרהלתגלחת 
ו שלא "ק, דהרי הוא צרי� לגלח את שערו מדי� צרעתו, מצורע שאי� שערו ראוי לתגלחת נזירות

 .יעלו לו ימי חילוטו בנזירותו
3

תגלחת , תגלחות' � בדמצורע טעו. הימי� שיש בי� תגלחת ראשונה לתגלחת שניה של מצורע', פי 
 .ואחרי שגילח פע� אחת מונה שבעה ימי� ועושה את התגלחת השניה, אחת כשנרפא הנגע

4
כ� ימי , וילפינ� לה מבמה מצינו דכמו ימי חלוטו שטעו� תגלחת בסופ� לא עולי� לו ימי נזירותו 

 .סופרו שטעו� תגלחת בסופ� לא עולי� לו בימי נזירותו
5

 .א הוחלט לכה� שהוא טמאדהיינו הימי� שעדיי� ל 
6

מ כיו� שחלוק הוא שלעני� "מ, והג� שג� בימי הסגרו הוא מטמא משכב ומושב כמו בימי חלוטו 
כ בימי הסגרו שאי� טעו� תגלחת ואינו "ימי חלוטו בסופו טעו� תגלחת וקרב� כדי� נזיר טמא משא

 .י הסגרו כ� עולי�אבל ימ, ולכ� דוקא בימי חלוטו לא עולי� לו לימי נזירות, מביא קרב�
7

 .במזיד חייב כרת ובשוגג חייב קרב� עולה ויורד 
8

חייב , טומאות כגולל ודופק ורובע עצמות מ� המת שהג� שאי� נזיר מגלח עליה�' ל שאפי"וס 
דא� שעל טומאת שר� , יהושע' וסברת ר. דלא גרעו מטומאת שר�, עליה� משו� ביאת מקדש

 למשה מסיני שרק על טומאות שנזיר מגלח עליה� נאמר מ גבי טומאת מת איכא הלכה"מ, חייב
 .אבל לא על טומאות שאי� מגלח עליה�, בה� שחייב עליה� משו� טומאת מקדש וקדשיו


