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 ירושלמי נזיר
 א כל כנוי"פ

 :) ב. א(' הלכה א
  ע לוקה"לכו) ז"רידב(וידות ] ש נדר נדר"ישמעאל ג' לר; ע נזיר להזיר" לר� נדרי�' ירו[כינויי נזירות 

 ]נזיר להזיר[הריני נזיר היו� הריני נזיר היו� מונה ששי� 

 ;  אינו נזיר�הריני נזיר ואינו מתכוי� ליזור ;  מהני�אהיה נזיר " פת"כשאזכיר 
 מ שזה לשו� נזירות"כינוי מהני כשאמר ע

נאוה או הריני כזה מהני כשתפוס , כשנזיר עובר לפניו) רקמ "לפ/וג�ע "לק(הוי יד )  או נאוהמ"לפ(אהא 
)ז בתפוס"לרידב(אי� נאוה כזה מהני ג� באינו תופס בשערו , בשערו

 

 ,  או בפסוק ואי� להוסי�יוחנ� כינויי� לשו� שביררו ראשוני� ובעלי המשניות' לר
 )מ בכל מקו�"לפ( ודוקא במקומות שקורי� לנזיר נזיק �יוסי '  ר�ל לשו� אומות "לר

 ; ]'לא אסלסל פחות מל; הריני מ� המסלסלי�[) מגדל שיער(מכלכל /הריני מסלסל: לשו� נזירות
 הרי עלי לשלח פרע; ]'לא אסלסל אלא ל[     הרי עלי שלא אסלסל 

ש דמהני כינויי כינויי� ויש סמיכות גידול שיער וצפרני� " כב�יוחנ� ' ר[ציפורי� מהני מ הרי עלי "לר
 , ])ונזיר עובר לפניו( דנזיר טמא מביא צפרי� �ל "ר; בפסוק

 ]כמתנדב לבדק הבית; ה"כב[וחכמי� חולקי� 

י� דלא שיי� בדק לחכמע "לק, מ דנזיר טמא מביא"לר[ל הוי נזיר "לר, יוחנ� אינו נזיר' לר �הרי עלי אש� 
 ]ז לא די שמצינו בנזיר טמא"לרידב, מ דעתו לנדבה"לפ[לחכמי� אינו נזיר שלנו ' לגי, ]הבית

 .) ד: ב(' הלכה ב
 ו"מ ג� בלי וי"לר,  הריני נזיר מ� החרצני� ומ� הזגי� ומ� התגלחת חייב נזירות על כל אחת�י "ר

 16 =וכמות� ) 8(וכה� ) 4(=הריני  נזיר ואחת ועוד ושוב 

 , נזיר= כבר הייתי נזיר , קרב�= הרי עלי , נזיר= הריני : ידות
 ]אי� הדר� להשמיט תחילת דבורו[אבל לא אוכל ל� אינו יד לשבועה 

כלל דבר [ש לא אמר כלו� "יוסי בר חנינה לר'  לר�ממי� של ערלה )  נזיר�מ "לפ,  קרב��ע "לק(הריני 
 , ]בכולל[לרבנ� חל ג� על מי� ערלה , ]שמושבע ועומד

 ]נדרי� חלי� על איסורי�[ע חל "יוד� לכו' לר

' ור(יו� ' לחכמי� דרבי כל ל, ] אבשלו� כבתי ערי חומה�ימי� ימי� [ב חודש "נזיר עול� מיקל בתער כל י
 כ נזירות שמשו� שאינו מיקל"משא, ומביא חטאת עולה ושלמי�, )זעירא חולק

אסי לרבנ� דרבי ' אימי ור'  לר�ע "ק(ע הוי נזיר עול� "לכו באומר הריני נזיר כמלא שער ראשי �זעירא ' לר

 ', כמני� שערת ראשי קיבל נזירות הרבה של ל, )'נזירות הרבה של ל
 לרבנ� נזירות הרבה,  לרבי נזיר עול��) סת�(כשיער 

 )מ על רבי"לפ, י מוסי� על רבנ�"ע ר"לק(' נזירות הרבה של ל= י כמלקט קי� "לר

 ב חודש לגלח" ספק א� צרי� עוד י�חדשי� '  ונזיר עול� שנטמא אחר

  סותר� לפני גילוח )יו� לנזיר'  ל�מ "פ, ב חודש לנזיר עול�" י�ע "ק(נטמא אחר שהשלי� 

אינו יכול לקיימו ['  ספק א� חל הנזירות ל� ונזירות מיד )ז"רידב(מעכשיו ' קיבל נזירות עול� לאחר לע "לק
 ]אילו  נטמא

ספק א� אפשר [' עד כ'  ספק א� מותר ביי� וכו�יו� ונזירות עול� מיד ' לאחר כ קיבל נזירות מ"פ' לגי

 ]להפסיק נזירות עול�

נזירות תורה דוחה נזירות [חל '  נזירות ל� ונזיר מיד )ז"רידב(מעכשיו ' קיבל נזיר שמשו� לאחר לע "לק
 ]ס"שרק הללמשמשו� 



דוחה [' ת שמשו� ומונה נזירות לאחר ל חל נזירו�ונזיר שמשו� מעכשיו '  נזיר לאחר למ"פ' לגי
 ]נזירות שמשו�

 ,]כשמשו�[ נזיר שמשו� מטמא למתי� �י "ר

 ]לא חלה מפיו אלא מפי הדיבור[ש האומר כשמשו� לאו כלו� "לר 

 :) ד. ד(' הלכה ג
ט לשונות של נדר נזיר " כ�יהונת� ' לר; )א מגלח"וביו� ל(ה " יהי�לבר קפרא [יו� ' סת� נזירות ל
והימי� ; ימי� ימי� מיפת תואר; גדל פרע שער ראשו; )'ויכול לגלח ביו� ל) (לגופו' וא(ר להזי

; ) שהתיר ראשיכ� אל תפרעו�מ "פ, ימי החודש, ס" הללמ�ע "ק( שמשה ובית דינו התיר� �הראשוני� 
 )]'ומגלח ל) (חסר( הימ� �יצחק ב� אלעזר ' לר, )א"ומגלח ל( כחודש מלא �עד מלאת הימי� 

 ]ארוכה עלי כאלו כ�[יו� ' ל= עד סו� העול� / גדולהאחתי נזרי הרינ

 נזירות' ב= הריני נזיר ושעה אחת 
 ] ולא שעות� נזרו ימי[א יו� "ל= יו� ושעה אחת ' הריני נזיר ל

  אחת�לברייתא , נזירות'  לרב ב�' יו� ויו� א' ל 
 ע אחת"לר', ישמעאל ב'  לר�' יו� ועוד יו� א' ל 

 .) ה: ד('  ה' הלכה ד
 )לרבי נזיר עול�(ק באמר הריני נזיר כשיער ראשי " לת�הרבה ' נזירות ל

 לרבי באומר הרי עלי נזירות כשיער ראשי  

 נזיר עול� בסת�, יו� בכיוו� לאחת גדולה'  ל�קופה /הריני נזיר מלא הבית

 ב חדש" אינו מגלח כל י�) קצבה(הריני נזיר מאתי� שנה 

 )'פ ל"ולכה( כמני� הימי� �� פלוני הריני נזיר מכא� עד מקו
  או א� חדש העיבור ספק אי כשנת החמה או לבנה�כמני� ימות השנה 

 ,  כחסידי� ראשוני� שרצו להביא חטאת�י מצוה להיות נזיר "לר{
 } כשמעו� הצדיק דסופו להתחרט�ש חוטא שמנע מיי� "לר

 
 



 ב הריני נזיר"פ

 :) ו�: ה('  ג�' הלכה א
  �הריני נזיר מ
 הגרוגרות ודבילה 

 ; ]ש הקדש טעות הקדש"לב[ הוציא נזירות מפיו ורוצה להתחרט ואינו יכול �יוחנ
 ' ר[ש נזיר "לב
 , ונדור")] נזיר"מ בלא אמר "נ(ל א� משו� כינויי כינויי
 ליי
 "לר

 ע אינו נזיר או נדור"י לכו"ה ולר"לב
 ש רק נדור מגרוגרות כשנתכוי
 לכ�"י לב"לר

  קרב
�לככר ,  קרב
 וג� נזיר�לאשכול " מנוע ממ�/פרוש/כלוי"אמר 

  חילול�אצל בדק הבית ,  תמורה�אצל קדשי מזבח " חליפי זו/זה תחת זה"

 רק לשו
 תמורה ואינו בבדק הבית" חליפי זו"הושעיה ' לתני  ר

 , אצל קדשי מזבח שהומ�] הוא ותמורתו[הוי תמורה וג� קדושת דמי� לחומרא " תחת זו"
 ]אי
 דעתו לעבור על לא ימיר[יצחק בר לעזר רק בדק הבית ' לר

 על כעור נות
 ערכו,  על אד� נאה נות
 דמיו�" שומו עלי"

  דוקא�דמי� , ערכי
, חילול, תמורה, קרב
, לשו
 נזירות

 , וקרב
] הוציא נזירות מפיו[ש נזיר " לב� ועמדה שלא על ידוהריני נזיר מפרה א� לא תעמוד 
 ש הוי קרב
 בנתכוי
 לכ�"י לב"לר, ע אינו נזיר או נדור"ע לכו"ה ולר"לב

 ] הוציא נזירות מפיו[ש נזיר " לב�" � אומר הריני נזיר"רֵאה מה העכו"
 ]רק שונה דבריו[' וכו" מה אמר ישראל"כ "משא

 איש בלשו
 נקבה ואשה בלשו
 זכר הוי נזיר

 ]רצונו לקרב
 ואינו לשו
 קרב
[ בשיכור לא חל �מזגו לו כוס ואמר הריני נזיר ממנו 

 .)ז(' הלכה ד
י ב
 תימא "כר, מ דאינו תנאי כפול"כר[ אסור בכול
 �מ שאשתה יי
 ומיטמא למתי� "הריני נזיר ע

 ]ש הוי כדר� הנודרי� לגבי תגלחת"וא� לר, א לקיי�"דהתנה בדבר שא

 ])ע א� צרי� חכ�"בק' פי' ב(פתח לנדרו [ש מתיר "ור, ק אסור" לת�י
 איני יודע שנזיר אסור בי

  �סבור הייתי שיתירו שאיני יכול לחיות בלי יי
 או אומנתו קובר מתי� 
 ]ידע פתחו כשנדר[ש אסור "לר, ]כתולה נדרו בחייו[ק מותר "לת

 .) ח�: ז('  ו�' הלכה ה
  �" ואני"למאה יו� וחבירו אמר / נזיר)קרבנות(הריני נזיר ועלי לגלח 

 ]ואני על חצי דיבורו[יו� ' לבית רבי רק נזיר ל

  מביא קרבנות עצמו ודי�כ אמר הריני נזיר "עלי לגלח נזיר ואח

 ] מיגו דחל על מי שכבר נזיר[יכול להתחייב להביא קרבנות נזיר לפני שחבירו הזיר 
 )כ מפרש על העתיד ליזור"אא(

 ]כאומר חצי ראשו וצרי� להביא קרב
 של�[רב
 אחד מביא ק מ" לר�עלי לגלח חצי נזיר 

 ]כאומר חצי חובה[לחכמי� קרב
 ומחצה    

 :) ט�. ח('  ט�' הלכה ז
 , ]דעתו לב� ודאי[ לא מ"לפ,  הוי ספק נזירע"לקונולד טומטו� או אנדרוגינוס " ב
כשיהא לי "

 הוי נזיר ודאי" ולדכשיהא לי "  
 , י ספק נזירות לקולא בתחלה בספק א� חל נזירות כלל"לר[ק אינו נזיר " לת�הפילה 
 ' א� בספק א� נזירות אחת או ב) י מסתפק"ש בר"מנא ר' לר(ר יצחק "שמואל ב' לר

 )]חייה בר בא חולק' ור(
 וכשילדה ַיתֶנה להיפ�, ]ספק להחמיר[נדבה , ש צרי� להתנות א� בר קיימא חובה וא� לאו"לר



 
 כ מונה של בנו" משלי� שלו ומביא קרבנותיו וגילח ואח�נזיר סת� ועוד נזירות כשיהא לי ב

 , ]הרי אני כהרי עלי[ כשנולד מפסיק שלו ומונה של בנו ומשלי� שלו �כשיהא לי ב
 ועוד נזירות 
כנזירות [ ובימי של בנו לוקה בהתרו על טומאה בשלו ויכול להפריש קרבנות לשלו �יוחנ
 ' ר

 ]אריכתא

שלא ' מחית נפשיה להפסקה אפי[ מתחיל ומפסיק ומשלי� �יו� ועוד נזירות מעכשיו '  לאחר כ� ע"ק' לגי

 ]במקו� שמחה

יו� אלו ומנה לש� לשנייה ספק א� צרי� להפסיק או ' יו� אלו ועוד נזירות לל'  הריני נזיר לז"לרידב
 ]נזירות שוי�' ב[לא 

 ילוח מונה של בנו אחר קרבנות וג�נזיר שנטמא ',  מונה מיו� ז�טמא מת שנזר 

 כ הרי זו"משא, כבר מכרוה או הקדישה'  חל אפי�'  להביא בהמה זו לעולה לאחר לעליהרי 

 .) יא�: ט(' הלכה י
  פ שהשלי� קוד�"יו� אע' אי
 בי
 תגלחת לתגלחת פחות מל


 יו� לידת בנו עולה לכא
 ולכא

 , סותר הכל) אילו לא הפסיק( נטמא בתו� ימי� שלו �הפסיק שלו ומונה של בנו 
אינו ראוי להביא קרבנותיו מחמת עיכוב שלו [שלו '  וללבנו' ליוחנ
 סותר '  לרב ור�כ "נטמא אח

 משלו' שמואל סותר ז' לר, )]כ מחמת לילה או שבת"משא(

 ) יוחנ� חולק' ז ר"לרידב( אחת לשתיה
 )קרבנות( תגלחת �השלי� שלו ונולד בנו 
 )י חולקי�"ותמ
 ורשב] (י"קי� על רשבחכמי� חול[יוחנ
 ' כ כבר הפריש קרבנותיו לר"אא 

לפני [או לימי ספירו ] לצור� עוד גידול שער[י אי
 תגלחת נזיר טהור עולה למצורע לימי גמרו "לרשב
 ]לפני ביאת מי�[ולא של נזיר טמא לימי ספירו ] זריקת דמי�

 

 



 ג מי שאמר"פ

 :) יב�. יא('  ב�' הלכה א
 ] שלימי� קאמר[ לא יצא �יו� ' הריני נזיר ל, יצא'  בדיעבד גילח ביו� ל�הריני נזיר 
 פפייס יצא' ע אחר עדות ר"לק

  יוחנ� אי� מקצת היו� ככולו' מ לר"לפ, באבילותלכתחלה אמרינ� מקצת היו� ככולו ' אימי אפי' לר
 תירוע משו� כבוד הרגל ה"ולכו

 59עולה לכא� ולכא� ובדיעבד יגלח יו� ' פפייס שיו� ל'  העיד ר�נזירות ' ב

  �) מ אחרי"לפ, ע לפני הבאת קרבנותיו"לק(ונשאל על הראשונה ) נדרי�' ב(אמר הריני נזיר ונזיר 
  לראשונה או כבר נגמרה הראשונה הקרבנות/הימי�כ קבע "יצא יד שנייה שכבר נהג אא

 )ש"לר' קרבנות לרבנ� וקרב� א' יוחנ� ג' לר, אחד וגילוחאלעזר בקרב� ' לר(
 נזירות לחומרא וא� הקריב זו בזו למה נחמיר' ר בו� הריני נזיר ונזיר הוי ב"יוסי ב' לר

 הקריב קרבנותיו שהפריש לשנייה בראשונה לא יצא

 במקו� הראשונהמה� עולי� '  ובלראשונה' ש יכול להפריש קרבנות לשנייה אחרי קרב� א"אלעזר ולר' לר

 :) יג�: יב('  ד�' הלכה ג
כ פירש "אא] 'כנזיר טמא דטמא ז'; כמצורע שמגלח שנית אחרי ז[' א סותר ז"לר, ק סותר הכל"לת' נטמא יו� ל

 ]שלימי�[יו� ' הריני נזיר ל

 שלימי� לטומאתו' בעי ז' נטמא ביו� ל, סותר'  גילוח ביו� ל�יו� ' הריני נזיר ל

 ]גזרו יו� תגלחת אטו יו� מלאת[' א סותר ל"ביו� ק, סותר הכל' � נטמא ביו� ק לרבנ�יו� ' נזיר ק
זאת תורת הנזיר ביו�  [)ה"סו� ה( וספק א� מביא קרב� טומאה �' א סותר ז"ביו� ק', סותר ל' א ביו� ק"לר

מנא ' ור, אינו עולה למני�' שמיי יו� ז'  לר�ימי� אלו ' וא� נטמא בל] ( נותני� לו תורת נזיר סת��מלאת 
 )חולק

 .) טו�: יג('  ו�הלכה ה 
 )יוחנ� עד כדי פרישה' ולר, עד שיצא ונכנס( אי� עולי� למני� ואי� קרב� טומאה �נזר בבית הקברות 

יוחנ� לוקי� על תגלחת ולכל התראה על יי� כשבית הבליעה פנוי ועל טומאה כל כדי שהה שיפרוש ' לר
 )] ג� בלי לא יבא(לא יטמא ' לא יבא וכו [כשיכול לפרוש

 ] לא יבא כשיש לא יטמא[לעזר לוקה שנית כשיפרוש ויחזור '    ולר
 ] במוסי� חילול�להחלו [   לרבי אינו לוקה שנית 

 ]דאי� מתרי� על הטומאה[ל אינו לוקה כלל "לר

 ] ונקרא חלל�להחלו [ק דרבי גוסס מטמא " לת�ל ולשמעו� בר ווא "לר

 ]בחיבורי�' מוסי� טומאת ז[ע מטמא " ר�נכנס יצא ו

 , ]פרישתו" = טהרתו"אחרי [לרב מונה נזירות טהרה משיצא מבית הקברות 
 'לשמואל מהזאת וטבילת יו� ז

 ]י� הראשוני�והימ[א אינו סותר ביו� ראשו� של מני� "לר
 יוסי חולק' ור] )כשנזר(כי טמא נזרו [לעולא דוקא בנזר בטומאה 

 ]א� צרי� ימי� אחרוני�[חרו� וספק ביו� א

 ספק א� מצטרפי� �) כ נטמא"בנולד ביו� שני ואח, בנולד בי� השמשות(לנזירות בנו ' לנזירותו ויו� א' יו� א
 יוסי ודאי מצטרפי� בנזר בטומאה' לר, א"להיות ימי� ראשוני� לר

  �] גזרו משו� טומאת אר� העמי�[ל "נזיר בחו
 ה"ש או ב"י כב"אי ר' מח,  נזיר בתחלהה"לב', ש נזיר ל"י לב"כשבא לא

 .) טז�: טו(' הלכה ז
 ]'בכלל ה[' ה נזיר ב"לב, ש פטור" לב� והוא מכחיש' או ה'  אי נזיר ב�תרי ותרי 

 'ע ב"לכו) 5�4�3ותרי , 2�1תרי אומרי� (לרב במונה 
 ע פטור בכולל"ולכו, במונה' יוחנ� מח' לר



 'ע ב"ת לכו"וחד אבל בתובחד ' ר יוחנ� ב� ברוקה מח"ישמעאל ב' לר

  �) א� הלוה מנה מכיסו או מצרור(ת במעשה הלואה "הכחשת תו
 , ])אי� נאמנות על חברתה[ש "י ור"חו� מעדויות צרות על בעלה לר(יוחנ� בטלה ' לר

 ]צדק צדק תרדו�[אבי� בדיני נפשות ' לרב לא בטלה אלא בחד וחד או לר
 ע לא בטלה"לכו) או איזורוא� הניחו� הלוה בחיקו (לאחר עיקר המעשה 

 
 



 ד מי שאמר בתרא"פ

 .) יז. טז('  ב' הלכה א
  הותר ראשו הותר כול�) מ"לר(אני )/י"לר(הריני נזיר וחבירו אמר ואני 

ז "מ ורידב"לפ( הותר אמצעי הותרו ממנו ולמטה �זה לזה ) רבי/...שלו� עלי�(כשאומרי� ואני תו� כדי דיבור 

 )למשנתנו בעי תו� כדי דיבור לראשו� ותלויי� רק בו

 ולא להיפ�,  הותר השני הותר הראשו�והראשו אמר ואני , יו�' ואני ק, הריני

 'או ב'  ספק א� חייב א�הרי אנו נזירי� ואחד אמר ואני , הריני נזיר שתי� ושני� אמרו ואנו

 ז נזיר" ה�ידי או רגלי מ הטומאה , ראשי מ תגלחת, פי מ היי, שערי כשערו, פי כפיו

 ]]נדר נדר מקדשי�[דבר שהנשמה תלויה בו [רגלי נזיר /כ ידי"שאכבידי נזירה מהני מ

 , ]כבר קיי�[ אינו מיפר �הריני נזירה ובעלה אמר ואני או אמ ,  יפר שלה�אשתו אמרה ואני 
 הושעיה חולק' חייה אינו מיפר ור'  לר�אמר יפה עשית 

 ]תולה נדרו בה[ ג� שלו בטל �הריני נזיר ואת ואמרה אמ והפר 

 שבועה/וחכ� בלשו אי כא נדר, בטל ל�/וקא בלשו מופרבעל ד

 :) יז. יז(' הלכה ג
  י לוקה מכת מרדות"לר, ]יסלח לה' וה[ אינה לוקה וטעונה סליחה �לא ידעה שהפר ושתה יי

  עד שיקבל או שימות�מכת מרדות בלי שיעור 

  �] מכא ולהבאגייז [ השנייה אסורה �נדרה אשתו וחבירתה אמרה ואני והפר הראשונה 
 , כ נתכוונתי להיות כמותה" אא�ש "ר

 השירי הקרב� אינה לוקה' לגי] בעיקרא קמתפיס [מ"לפולפני הפרה לוקה 

  �שבועה שאי בידי חטי� שעורי� וכוסמי� 
 ל שבועה על כל אחד"ש צ"לר, ל שבועה באחרונה"א צ"לר, א"י חייב על כאו"לר

, א"ע חייב על כ"אבל כשיש בידו לכו,  שעורי� וכוסמי� יהיו כחטי�כשאי בידו חטי� ואומר' יוחנ מח' לר
 ע פטור על השאר"כשיש אבל כשאי לכו' אבא מח' לר

 זעירא חייב' לר,  לחברייא פטור על השאר�א ואי בידו חטי� "ש באמר שבועה על לכ"לר

 ז נזיר" ה�סתר נזירותו ותפס אחר בנזירותו 

 .) יט: יז('  ה' הלכה ד
  א� שלו תרעה�כ היפר "ה בהמתה ואחהפריש

  �) משלטת על נכסיו ולא מיחה; מ שאי לבעלה רשות"התנה ע(א� שלה 
ת תמות ודמיו והחטא] הפרה מכא ולהבא[וההקדש קיי� ] אשר עליה) וג�(נדרה [חוב הקרבנות מופר 

ומעות סתומי יפלו , בלי לח� וכ דמיה' שלמי� נאכל ליו� א, עולה לעולה, לי� המלח ואי מעילה
 לנדבה עד שהפריש מה לחטאת

 ]כבר נראו להטע לח�[ השלמי� טעוני לח� �הפריש ומת הנזיר או נתכפר באחר 

 ]לכפרה[ קרב �נטמאה והפרישה אש� והפר 

 , לשלמי� בקרב שלמי� בסו�, ב חסדא לנדבה בקרב חטאת בסו� לר�מ�תר מעות נזיר 
 זעירא תמיד לנדבה' לר  

 וכ הפריש שקליו ומת] קדשי קדשי�[מ�תר נסכיו לנדבה , ]ע"אי תקנה בפנ[מ�תר לח� נזיר ירקב 

 ]קדשי קדשי�[לעזר לנדבה ' לר, יוחנ לי� המלח' ג לר"מ�תר עשירית האיפה של כה

 כמפורשתדי בהמה סתומה 

 ]וקרבנ[אינו יוצא חטאתו בבהמה או מעות שהניח לו אביו 

 )שירי קרב� דינ� כמפורשי�' לגי( דמיה לנדבה ומתחילל מעות על בהמה 

 אליבא דשמאי א� כמפריש מעות סתומי או חלה קדושת הגו�'  מח�הפריש שור לנזירותו 



 לאי/ש"מותרת ביי לר[ק מזריקת קרב ראשו " לת�אינו מיפר "  ,]ואפשר בפאה נכריתת א� לרבנ
, אבל עולה ושלמי� יזרקו שלא לשמ] הפסד קדשי� משנמסרת לגבוה[ע משנשחטה החטאת "לר

 ,]מיי�אי אפשי במנוולת [כ בנזיר טמא "משא
 ]אי אפשי במגולחת[לרבי מתגלחת 

 ]אשר עליה[הפרה מסלקת א� חוב הקרבנות 

 .) כ. יט(' הלכה ו
כ "אא) ג"א בתוספתא ור"לי(שערות ' ב/ עד עונת נדרי� ) ש חולק" ב�מ "יוחנ בש� ר' לר(אב מדיר בנו בנזיר 

  בהפרה)ד"ה( או גילח ואז די הקרבנות או דמיה כדלעיל ) מיד�מ "פ(בנו או קרוב מוחה 

 ישב לפני הַספר לאו מחאה

 )]חשב שימחה מיד בעצמו[מ אחר שישב לפני הספר "לפ, ע שאינו פסול עדות"לק(ספק א� מהני מחאת קרוב 

 )מ יכול"לפ(ב אינו יכול להזיר עצמו "ב י, שערות' ד אביו מדיר עד ב"למ

 ) שהדירו אביו�ע "ב לק"מ ול"לפ(ב "ספק א� מותר לאכול מליקת ב י

 ]אינה מפורשת בתורה[יוסי ב חנינה כל שחיטת עו� ' אי איסור חולי בעזרה לנחירה או מליקה פסולה ולר

 �שהפריש האב לעצמו לפני מיתתו ) )ד"ה(ולא מפורשי , ולא בהמות(על מעות סתומי  מגלח ב
על נזרו ולא נזרו על ' קרבנו לה[יוסי רק לפני ' לר, ]עדיי� לא התחייב בקרב�[י רק כשהזיר אחר מיתת אביו "לר

 ]הקוד� לנזרוקרבנו 
  )טהור/ טמא , נזיר שתי�(ספק א� מגלח על של אביו באינ� שוי

 
 



 ה בית שמאי"פ

 :) כב�. כ(' הלכה א
 ]לבטא בשפתי�[ה בעי פיו ולבו "הקדש לב

 ;  כתמורה דאי� נשאלי��יוחנ� ' ר) [אמר שור שחור שיצא ראשו� ויצא לב�(בטעות ' ש אפי"לב
 ] כוונתו להשחור הראשו��ל בש� בר קפרא "לר      

 )ומה שבפיו קיי�(נתכוי� לחולי� ואמר הקדש ' ירמיה אפי' לר
 )ומה שבלבו קיי�(יוסי במתכוי� להקדש ' לר

 קרב� שבועה/כ שבועה"משא] כל נדיב לב[נודר קרב� א� בלב 
  �הכונס מעות מעט מעט ואמר אלו לשקלי 

 ] יש קצבה[ה חולי� "לב, ]הקדש טעות[ש לנדבה "המ�תר לב
 ביבי חולי�' ור' חזקי' לר, ע המ�תר לנדבה"יוסי לכו'  לר�בצבור מעות לפניו 

 ]אי� קצבה[ע המ�תר לנדבה "אלו לחטאתי לכו

  חולי��חטאות ונמצא שפטור ' הפריש ב
 ביבי חולי�' יוסי נדבה ולר' א לר"הגר' לגי, ע ספק"לקובשקלי� ,  רועה�' בנמצא שחייב א

 ]ביודע והביא נדבה; ש"בטעה כב[ נדבה �הרי עלי מנחה במחבת והביא במרחשת 
 ;  תפוס לשו� אחרו��ע "ק[ יצא �במחבת וחזר ואמר במרחשת 

 ] שתיה� חובה ויצא חובת מרחשת�ז "רידב     
  מ מרחשת"לפ, ע חייב מחבת"ז וק"לרידב �במרחשת , במחבת, או במחבת או במרחשת

 ]פה קובע[      
 ט קובע גודל המנחה" יוז"מ ורידב"לפ, פיו או הנחה בכלי קובע

 , לקות לחזקיה למ� שוגג כמזיד בתמורה �י "יוסי בר' ר
 יוחנ� לכוו� לתמורת חולי� ואמר תמורת עולה'          לר    

 בתמורה' לא חלה קדושה בהקדיש בכור לעולה או בעל מו� קבוע למזבח אפי

 , המקדיש בעל מו� עובר למזבח אינו לוקה
 )]לאו אמור( לאמר �ת "עשה ול[י "תמימי� לבדק הבית במזיד לוקה לר

א� עושה ' מח[יהושע לא חיישינ� ' לר, חוששי� לקנוניא וידור הנאה מאשתוא " לר�הגובה כתובתה מהקדש 
 ]א� יכול לישאל על הקדש ומה לו לגרשה; הערמה להקדש

 ,ממקבל מתנה ספק, ע חיישינ�"מָערב לכו
 , ]ח יחזור ויטרו� מבעל"הבע[לא חיישינ� ' להלאחא ו' ח שטר� לר"מבע

 ]תעשה תכשיטי� בדמיה או פרנא[יוסי חיישינ� ' לר  

 ש דנשאלי� על נזירות וממילא קרבנותיו חולי�"מודה ב

דינר , )ולא כבש ואיל(בהקדיש שור ונמצא עגל , בהקדיש ביו� שור העומד ונמצא רבו�) ה"א� לב(חלה הקדש 
 )ו פרוטרוטולא סלע א(ונמצא זהב 

 .) כג�: כב(' הלכה ב
 ,  א� זלזל בנזרו מונה משנשאל� ואסרו חכ� )בלשו� שדומה לו שאינו נזיר(נזר 

 ]אילו זלזל לא היה נשאל[ה משנזר "לב, ש מונה משנשאל" לב�בדעתו לישאל וספק א� לזלזל 

 ', בתגלחת סותר ל, זלזל בטומאה סותר הכל
 'מונה עוד ל' אבל פחות מל', יסא רק בזלזל יותר מל' לר, י מוסי� כימי� שנהג היתר" לר�ביי� 

 )מ סותר הכל"לפ( אינו סותר לפני קרבנותיוובשתה לאחר נזירותו 

 יוד� חולק' ור,  לחברייא א� במזיד�] יהיה קדוש[קדוש " 10"קרא לתשיעי או לאחד עשר 
 ]מו בתמורה רק שאחר ההקדש כ�בקר ה מ�[התשיעי נאכל במומו והאחד עשר קרב שלמי� 

 .) כד�. כג('  ד�' הלכה ג
 , ]נולד[ז נזיר " ה�כ "הריני נזיר על בהמה שבביתי ונגנבה אח

 ובהחזירוה ספק א� מונה למפרע או להבא] טעות[בנגנבה כבר אינו נזיר 



 , ק ליחרב"לנחו� המדי פותחי� בעתיד ביהמ
 ] דסברי שנבואת החורב� לזמ� רחוק�נולד [וחכמי� חולקי� 

 }נ מתורתו"ושמעו� ב� שטח התיר ק, נ נזירי� מממונו"נת� קרבנות לקינאי {

  �לחכמי� דשמעו� ב� שטח יכול להוציא אחרי� בברכת המזו� 
 ,) אלא שתה�ע "ק,  כלל�מ "פ(ירמיה ג� בלא אכל ' לר
 ע באכל אחרי שהראשו� אמר הב ל� ונבר�"לק, מ באכל ירק"לפבא ' לר

 ג השלישי בירק"לרשב, מני� רק כששלשת� אכלו כזית דג�ג ולשמעו� ב� שטח מז"לרבנ� דרשב

 , ט רק בברור בשעת נדרו"לר, ה רק בנתקיימו דבריו"לב, ש נזירות בטעות הוי נזיר"לב
 ש ספק נזירות להחמיר וַיְתֶנה בקרבנותיו"לר, י רק ביבא לידי בירור"לר

 
 



 ו שלשה מיני�"פ

 :) כז. כד(' הלכה א
  �' ז בהעל� א"זיבח וקיטר וניס� לע
 , ] לא תשתחוה לחלק יצאה�ופרט ) ולא תעבד�(כלל ; מאחת מהנה[' לרב זכיי חייב ג

מ "יוסי מ' לר(הפרט קוד� לכלל ; )מ דרשינ�"לחברייא מ(הכלל בצד הפרט [' יוחנ� חייב א' לר
הפרט ללמד על עצמה ; ז דהוי מלאכת גבוה"פרט בכל עהכלל בעבודתה בכ� וה; )דרשינ�

 ]פ שאינה מעשה"לחייב אע

 )]ד"ש למיתת ב"ג (בכל מושבותיכ�לא תבערו אש [ד דני� בשבת "אי� ב

 ]מכל אשר יעשה[כל היוצא מ� הגפ� ועלי� ולולבי� מצטרפי� לכזית 

 ] נבלהכלאכלו לא ת, ולא תאכל הנפש[' יוחנ� חייב ב'  לר�האוכל אבר מ� החי מטריפה 
 ]מכיו� שחזר וכלל� בלאו אחד; שניה� למידי� מובשר בשדה טרפה לא תאכלו[' ל חייב א" לר

 , ]לאו דר� אכילהע "ק' לגי[אבר מ� החי שנחלק ואכלו פטור 
 ]דר� אכילה[יוסי חולק '  רז"מ ורידב"לפ

 ])בעינ� אכילה במעיו כאחת (א� פיו כלפני� או כלחו�' מח[ל פטור "יוחנ� חייב ולר'      חלקו בפיו לר
חכו [וכזית מצה ] שאני הת� דבטלה טומאתו[בענבה לנזיר ' ואי� מח, בנמלה שחלקו בפיו' וכ� מח

 וספק בבלע גרעיני רימו� של ערלה, )מי מודה' פי' ב] (נהנה

 )ע להיפ�"ק' לגי(' ל א"לר', יוחנ� חייב ב'  לר�טריפה שמתה 

 שיעור אכילת� �ובכל אשר תרמוש ' ולא תשקצו וכו[� בכעדשה שרצי' יוסי ב� חנינה אכילת ח' לר
 , ]כטומאת�

 ] נבלהכל לא תאכלו � ע"ק' גי[חנינה אכילת כל דבר טמא בכזית ' לחייה בר בא ור

) ה צירו� שאר איסורי אכילה"וה(כתש� , ]בריה[' חייב ה' נמלי� בהעל� א'  אכל ה�יוסי ב� חנינה ' ר
 'או נמלה שיש בה כזית חייב בונמלה שלימה משלי� הכזית 

 ה בענבי� לנזיר"וה

 וכשבטל טע� נבלה אינה מטמאה במגע, משערי� טע� איסור בהיתר כאילו הוא בצל וקפלוט

 ]חידוש הוא[חו� מבשר בכלב '  טעמו ולא ממשו לאו דאו�יוחנ� ' ר
לכזית איסור בא בר ממל דהיתר מצטר� ' לר, ]וכל משרת[זעירא דטעמו כממשו '  לר�ושאני נזיר 

 ]ו מנזיר"ק[ אבל טע� כעיקר בכל איסורי� �) ז חולק"ור(

 ] דמשכר�מביאת מקדש ש ֵשכר "ג[למשנה ראשונה שתיית יי� ברביעית 
 ]גמרינ� שתיה מאכילה[ע בכזית "למשנה אחרונה ור

 וספק א� משרת ענבי� מצטר� ליי�, ע שרה פיתו בכזית יי� מצטר�"לר

 , כ התרה משו� משרה"איי� מזוג במי� אי� לוקי� א
 מתמה'  והגמ�ובכזית יי� וכזית משרה ביחד חייב אחת , ומצטר� לחצי זית יי�

 .) כח: כז(' הלכה ב
 ] ויבשי�לחי�וענבי� [בפני עצמ� ' ק חייב על יי� ענבי� וחרצני� וזגי� וכו"לת

) ' כזיתי� לוקה א'ב' ופחות מכזית או אפי] (בריה) [חיצו�(' וזג א) גרעיני�(חרצני� ' ע ב"לראב
 י חרצ� הוא החיצו�"לר

'  אפי�כל אשר יעשה [א "על עלי� ולולבי� לר, ]לחי�[יוסי ' לוקי� על סמדר לר, לוקי� על כל אשר יעשה
 ]א פרט בתרא"לר;  זגועד[על האוכל שבי� חרצ� לזג , ]פרט כלל ופרט מרבינ� הכל

 :) כט. כח('  ההלכה ג 
 'לנזיר טמא סותר ז, ]לגידול שער[' ל] מי הזירוכל י[גילחו לנזיר טהור סותר 



 בכל )או פחות) 'או קצת מב(' א� א' מ מח"לפ, שערות' או קצת מב' א� א' ע מח"לק(לוקה על גילוח כל שהוא 
לאחר ' מ ג� לסתור ז"לפ(בתער סותר ) 'אילא ג' ולר(שערות ' אבל רק ב] לא יעבור[המעבירי� 

 ]בעי כדי לכו�[ טמא כל המעבירי�  ובנזיר� מ"פ, )ע חולק"וק, מלאת

 ]פסיק רישא[ישמעאל ' לא יסרוק במסרק או לחו� באדמה לר

 ]ביו� השביעי יגלחנו, וגלח ראשו[פעמי� ' נזיר טמא מגלח ב

אלעזר דוקא בנזיר טמא אבל לטהור די ברוב ובכל ' לר, ]וגילח[שערות ' גילוח כולו בתער ולא ישייר ב
 ]שו וכנשור הואד� שנזרק קידש רא[מעבירי� 

 ספק בגילח וחזר וצמחו א� מצטר� למה שחוזר ומגלח

 )  בבגד משֹער עזי��מ "פ,  שערות מסובכי��ע "ק(נזיר חלש לא יפספס בקילקי� 

 או משהתחיל לשתות התרה על עשרה מלקיות, לוקה כפי מספר ההתראות

 שתיית יי� אינו סותר

 )מ לא חל נזירותו"לפ(כוסות ולהנשבע לשתות ' נזיר אסור ביי� לד

 ומטמא למת מצוה, וסביב לנתק לידע א� פשה, נזיר מגלח לימי חלוטו

 המגלח נזיר חייב ולא המטמאו

 :) ל. כט('  ז' הלכה ו
 'וקרבנותיו בח' נזיר טמא מגלח ביו� ז

 ]טבילה והערב שמש אחרי תגלחתו[' והמצורע בט, )'כשטבל בז('  קרבנות הנזיר בח�'      גילח בח

והזיר [אילא משהביא ממש ' לרע " לק,זעירא מונה נזירות טהרה משראוי להבאת קרבנותיו'  לר�י לרב
 ]והביא

 אילא משנראה להביא קרבנותיו'  לרע"לק, זעירא מתגלחתו'  לר�י "יוסי בר' לר

 קרבנות רק משנראה להביא קרבנות טומאה ראשונה וג� התחיל למנות'  חייב ב�חזר ונטמא 
 אילא משנראה לקרבנותיו בלבד' לר, ל" זעירא כנ' לר� ז"לרידב

 'ע לאחר שטבל בז"אילא לכו' לר, )י"רבי וריבר' מח(זעירא משהתחיל למנות '  לר� מ"לפ

 סמיכות שלמי� לוגילח �ע "לק; פתח אוהל מועד) על זבח של(וגלח [י משנשחט השלמי� "תגלחת טהרה לר

 , ]� שלמי� באחרונה"לרמב, להקדימו
 , ]תמיד הראשו�[על חטאת אלעזר ' לר

ואת האיל יעשה ; י"פ ששלמי� קוד� לר"ע כתיב חטאת ועולה תחלה אע"לק[משלשת� ' ובדיעבד על א
 ]) יעשה התגלחת�ז "רידב; באיזה מה� שעשה(

 א חולק"מנא ר' לר, ע"אלעזר לכו' לר,  ד� חטאת קוד� לעולה אבל למעשיה עולה קודמתע"לק

 .) לב: ל('  ט' הלכה ח
 ]צ קריאת ֵש�"א['  הכשבה תקרב חטאת וכו�איל סת� , כבש,  הביא כשבה�ג "ברש

 י שילוח שער תחת הדוד דוקא בתגלחת טהרה וא� בגילח במדינה"ק ור"לת
 ]שערו נקבר[כ גילח במדינה "מ א� הטמא משלח תחת האש� אא"לר

 ] פתח אוהל מועד�מ "פ[לחכמי� רק טהור בירושלי� 

 ]על האש) א� הזבח(ונת� [טובל השער ברוטב 

יאשיה חולק ' ור] (א"הלכו אחר לשו� בנ[יוחנ� ' חו� מנדרי� לר, וצלי קרויי� מבושל) יותר מדאי(שלוק 
 ])אחר לשו� תורה לחומרא[

 ]בר ולח� ומזו�[בלשו� תורה כל הדברי� קרויי� מזו� חו� ממי� ומלח 

 ]'ק/'אוסרת דבטל בסאינה [חות� זרוע מ� האיל ומניחה מחוברת כשעורה ומבשלי� יחד 

 ) כבש� ביחד�מ "פ,  לא נגמרו גדילת��ע "ק(תבלי� לא בטל במאתי� חו� מענבי� לחי� שלא בישלו 

 , )'בק' וזרוע בשלה אפי, א" ומותר בק�חזקיה ' ר(יסא כל איסור נות� טע� במאה ' לר



 ]אי משערי� זרוע בשלה בלי או ע� עצמותיה כנגד האיל' מח[חייה בששי� ' לר

 י� וקליפי איסור מצטרפי� להיתר לבטל האיסורסוב

 ] אחר המעשי� כול��ואחר ישתה [ק מותר ביי� ומתי� אחרי תנופה "לת
 ] מעשה יחידי�כמו אחר התגלחו [מהדמי� ' ש אחרי שנזרק א" לר

א נות� על "לר(לשמואל אי� טהרה באי� שער או אי� בהונות למצורע , תנופה מעכבת א� יש לו כפי�
 )מקומ�

 :) לב. לב(א " י' לכה יה
 ושאר זבחיו פסולי�'  סותר ל�גילח על זבח פסול 

  �) אדא מסתפק' ור(יוחנ� ' או שלמי נדבה לר, גילח על עולה או שלמי� שלא לשמ�
 ק חולק"ות, ש תגלחתו ושאר זבחיו כשרי�"לר

 ]ש" כב�כול� מעכבי� [א סותר כל קרבנותיו " לר�' נטמא משנזרק דמי� א
 'יביא שאר קרבנותיו אחרי זלחכמי� 

 ה אינו מעכב"לב, ש אי� תקנה" לב�אי� לו שער 

 
 



 ז כה� גדול"פ

 :) לד�: לב(' הלכה א
) אלא למת מצוה( ולאמו לא יטמא לאביועל כל נפשות מת לא יבא [ג ונזיר מיטמאי
 רק למת מצוה "כה

; אינו מיטמא) שיש חילול כבודו (להחלו; )שיש לו קוברי� (בעמיולא יטמא בעל ;  קרא יתירא�
 ]'רכת ה כל מי שמוזהר על ב�כי קללת אלקי� ' קבור תקברנו וכו

 ])ע להיפ"ק' לגי(ותדיר עדי� ממקודש , אי
 קרב
 טומאה[ג לפני נזיר "א יטמא כה"לר
ג עדי� "ע כה"מ לכו"הפ' לגי)] והקדוש מרח� רק הלכה ולא בתורה(קדושת שעה [לחכמי� יטמא נזיר 

 ע מיטמאי
 הטמא לפני הטהור"לכוע "ק' לגי, רק בכה� הדיוט' ומח
 י� על הדוכ
כ עומד"לוי שוה לישראל אא

 ]תקברנוקבור [טפחי� ' ד בנפרד בתפישת הנהרג בעומק ג"קוברי� הדברי� שנהרג בה� מיתת ב

 ]תקברנו[צרי� קבורת כולו 

 ומשנטמא לו חוזר ומיטמא לאבר אחד שנשאר] תקברנו[מת מצוה רק כשיש ראשו ורובו 

 )יוסי חולק' ור(י א� אבר מ
 החי "כה
 מיטמא לעצ� כשעורה של אביו ולר

 ומיטמא עד שיש חילופי חילופי
 לנושאי המטה ואי
 צריכי
 לו ,  צווח ואי
 באי
�מת מצוה 
 ויש מתעסקי
 לפי כבודו של מת

 }זעירא בר בא' חייה טימא ר' יהודה נשיאה ר' כשמת ר; אי
 כהונה ביו� שמת רבי{

 מנא חולק' ור, ]כמת מצוה[ מיטמאי
 לאחות נשיא לאחר מיתתו �נסא ' ר

 יוסי חולק' ור, )ואסורי
 בבשר ויי
(מא יטמאו תלמידיו ח' לר

 , ספק א� מותר ליטמא כדי ללמוד תורה או לישא כפי�
 ולכבוד הרבי� ללות�] שיבחי
 בינו למלכות בית דוד[ומיטמאי
 לראות מל� 

, להציל שדה מגוי, לקידוש החדש ועיבור השנה, )לדו�; להציל(ל לדיני ממונות ונפשות "כה
 יוצא לחו
 , ])לא מהכל זוכה ללמוד[יש לו ' יוסי אפי' לר, י"י כשאי
 לו רב בא"לר(לתורה 

 )לעזר' יוחנ
 אליבא דר' לר(לכיבוד אב וא� , לשאת אשה שהבטיחו לו

 ]כלועג לרש[אי
 שואלי
 הלכות לפני מת אלא בריחוק 

 ]שמא יפסק ומתעכב[הכתפי� אסורי
 בסנדל 

 } דלא שימש חכמי� קטלא חייב�ע "ר; זעירא חלש מוהחי ית
 אל לבו' ר{

 ]י"תנאי יהושע בא[אמות ' מצא מת מצוה בשדה חו� לתחו� קוברו במקומו כשיעור ד
אהל שמרבה [כשיש שדה כר� ושדה איל
 ' ומח,  קוברו בצד הדר� שהשדה יותר גרוע�מצאו בדר� 

 וכשקוברו בצד המשובח עובר בלא תטמא את אדמת�, ]טומאה כשבוצרי�, הטומאה

 , נזיר עול�' > נזיר ק' > מטמא נזיר ל
 ))מ"ע ופ"ק' גי' מח(קרבנותיו מרובי
 /תגלחתו(אי נזיר נזירות הרבה עדי� מנזיר עול� ' ומח

 טמאו שלא כסדר עובר בלאו

 :) לו�: לד(' הלכה ב
 :נזיר מגלח וסותר

 ]ימי טוהרמיקרי ולד ל[ אבריו ואי
 בו כזית )מ נתקשרו"לפ( א� נפל שלא קרשו �מת של� ) 1
 ]) כנבילה[יוסי חו� מיבש ' לר(כזית מת ) 2

 ))כשיקרש יהיה כזית; בלי מי בשר(מוהל הקרוש , מכזית של� שנית�(או כזית נצל 
שיעור מת אחרי ; ר"או בקב[רקב עצמות ) פיסת יד לחכמי�, מ"מלא אצבעות לר(מלא תרווד ) 3

 ג שיש בלי תערובת"מהנקבר של� ערו� ע] כ שנה"ק
 ]הקבר מצרפ
[מפורקי
 ומפוזרי
 בקבר '  אפי�ה וגולגולת שדר) 4
 , אבר מ
 המת או מ
 החי שיש בשר להעלות ארוכה) 5

 )יוחנ
 חולק' ור] ( כל שהוא�בחלל [ כשאי
 בשר כראוי במגע ומשא )ג"לקמ� ה(ל "או לר
 ע רובע במגע ומשא "ולכו, ד ראשוני� רובע הקב"לב, חצי קב עצמות באהל) 6



 ד ראשוני� רביעית"לב, ג ד�חצי לו) 7
 ג ואהל"ויעצ� כשעורה במגע ומשא )8

אד� נברא ממלא תרווד ממקו� ; ]או בקבר[ר מטמא "קבר אדה; אי
 רקב לבשר אלא לעצמות{
 }המזבח

  טמא במלא תרווד ועוד�כשיש תערובת כסות או ע� ברקב עצמות 

 שלא היו ראוי� לתרווד �ע "לק[טרפי
 מתי� מצ' ז אבל חצי תרווד מב"מתי� בקבר נעשי
 תערובת זל' ב

 ] בתחלה היו ראוי� לתרווד בלי תערובת�מ "לפ, ע"בפנ

 ,  יש רקב�ונקברה עמו ) מת חסר(נחתכה מארכובה ולמעלה 
 כ חזר וקשרה בו"אבל מארכובה ולמטה עמו נעשה תערובת אא

מקומ
 להיות כשכונת לא קנו , צ ליטול תפושתו עמו"א,  אי
 רקב�מת שחסר מה שעושה אותו טריפה 
 קברות

 ד דמו מטמא ברביעית"יש רקב לנפל למ

 , יוד
 משו� עצ� אברי מוכי שחי
' ק ור" לת�טומאת עפר לתל 
 ג משו� רקב נפלי� וטהור כשנטל עפר והוסי� עפר אחר"לרשב  

 :) לח�: לו('  ד�' הלכה ג

 , אינו מגלח ואינו סותר ואי
 עולי
 למני

 ]):כשר�[מ חולק "ור( על ביאת מקדש יהושע אי
 חייבי
' ולר

 סככות ואבני� הבולטי� וספק א� עבר תחת המאהיל ) 1
 ,)יוסי צודיינא חולק' ור, ירמיה באכל תרומה לוקה' לר(

 ,רובע קב עצמות באהל) 6, רביעית ד�) 5, גולל ודופק) 4, אר� העמי�) 3, בית הפרס) 2
 , ) מקדשיוחנ
 חייב על ביאת' לר(כלי� הנוגעי� במת ) 7
והימי� [ולא עולי
 ]  דוקא מת�וכי ימות מת [ לא סותרי
 �ימי חלוטו וספירו של מצורע ) 8

  �החלטו , ולא הגור� תגלחתגדל פרע '  כל ימי וכו�ספירו ; יפלו) הטמאי�(הראשוני� 
 ,] כימי המת�אל נא תהי כמת ) יוחנ
' לר(

 ,)ל מגלח"לר(יוחנ
 '  לראבר מ
 המת או מ
 החי בלי בשר כראוי במגע ומשא) 9

, יוחנ
 חוצ� בפני הטומאה ואינו מביא הטומאה'  לר�טפחי� או טרקלי
 המאהיל ' על ד' רובד איל
 ד
 נ"מנא פרי� ממ'  ר\יוסי ' ור

 ,  תחת המטה הוי אהל אחד ע� הבית�יוחנ
 ' ר
 
 ק"י או לא כת"אי כתו� הבית כרע "בק' פי' ב �חצי כותל החיצו

 וחזקיה חולק, יוחנ
 אינו מגלח'  לר� או תחת דבר להג
 או לנוי ולא לש� אהל תחת כרעי המטה

 טומאה טמונה בקרקע הבית מטמא באהל

 ) כשאי� רובע עצמות�מ "פ(אינו מגלח על רוב בני
 או רוב מני
 של מת 

 ]ס"הללמ[ימי זיבה והסגר מצורע עולי
 לנזירותו 

 ] 'וז'  הטעו
 הזאת ג�ולא יתחטא [בכלי שנגע במת יוחנ
 חיוב על ביאת מקדש עד השני שנגע ' לר
' פי' ב)] (מת( רק איש הנטמא מאיש �ואיש אשר יטמא [אילא רק הראשו
 שנגע במת ' אבי
 ור' לר

 )יוחנ�' א� מפרש או חולק על ר
 ] טבילה�ולא יתחטא [יוסי אד� שנגע באד� ולא טבל חייב ' לר

  לוקה ואי
 קרב
�הנטמא טומאת ערב ירמיה א� אד� ' על הכנסת כלי� טמאי� ולר

 
 



 ח שני נזירי�"פ

 :) מ: לח(' הלכה א
' ואחרי ל,  כשכלה זמ� נזירות� מביאי� קרבנות טומאה וטהרה בשותפות ומתֶנה�ספק איזה נזיר נטמא 

 קרב� טהרה ומתֶנה

 א נאמ� שנטמא ושנזר כשאינו מכחיש"ע
 , י הוא נאמ�"לר, מכחיש�' מ שני עדי� נאמני� אפי"לר

 ) נכנסתי שוגג אלא מזיד/לא אכלתי(רו לחכמי� נאמ� רק כשיכול לתר� דיבו
 ]פתאו�בפתע [אטו נזיר שחייב א� במזיד [חו� מטומאה   

 , י כשפי�"בעלתי באונס ע, יכול לתר� בשפחה חרופה שהיערתי ולא גמרתי
   התניתי לכשאטמא תפקע נזירותי

 לא מהני תנאי בשבועות

  ,)אסורה לבעלה, נזיר הוא, חלב הוא(א נאמ� בעיקר עדות "ע
 ואינו נאמ� שהתריתי ועבר עבירה להלקותו

  �ספק איזה נזיר נטמא ומת או נטמא אחד מה� 
 ) נ לא ילקה על יי�"וממ(' יהושע יבקש אחר לידור בנזיר על תנאי או מיד או לאחר ל' לר

 'וקרב� טהרה אחרי ס' ויביא קרב� טהרה וחטאת עו� מספק אחרי ל
ואחר , � מספק ומתֶנה על עולת בהמה לחובה או לנדבהחטאת עו' לב� זומא וחכמי� מביא אחר ז

 עוד עולה ומתֶנה ושאר קרבנות טהרה' ל

  �ט של גלויות או על יי� בשני ספק נזירות כאחד "התרה על מלאכה בשני יו
 ל הוי התראת ספק"לר, יוחנ� לוקה' לר

 ]כל ימי נזרו[לוקה על יי� טומאה ותגלחת אחר מלאת לפני קרבנותיו 

 , ]כודאי[ועושה פסח שני ' הושעיה מגלח אחר ז'  לר�י " רהספקיחיד נטמא בספק א� 
 ]מספק[ובפסח יל� לדר� רחוקה ] כמו דאי� קרב� על ביאת מקדש[יוחנ� אינו מגלח ' לר 

יוחנ� הספקי� יעשו פסח בכלי טהור והטמאי� ודאי לא יעשו כלל '  לר�י "ציבור שנטמא בספק רה
 , )עצמ יעשו ל
פסחי� ' ע מס"לק(

  הטמאי� יעשו פסח ראשו� ולא הספיקי��הושעיה ' לר

 ערל יכול להזות ולקבל הזאה

 .) מב: מ(' הלכה ב
מביא עולה ומתֶנה '  אחר ל�נזיר שמסתפק א� נטמא במת וג� ספק לכה� א� מצורע הוחלט 

 לנדבה וחטאת עו� מספק ושוחט ציפור על מי� חיי� וקוברה ומגלח כמצורע /לחובה
, ] השחתת כל הראש והזק לאו השחתה
 ע"ק; וחנ� דאי� השחתה כשמגלח מלמעלה למטהי' כר[

, ומגלח כמצורע) משכתב נכסיו לאחר ונעשה עני(מביא ומתנה על עולה וחטאת עו� ' ואחר ס
' ואחר צ, ומותר בקדשי�) ש"לר(לשלמי נדבה /א מביא אש� ולוגו ומתֶנה לאש�"וביו� ס

 כ מביא עולה על תנאי וקרבנותיו ומגלח"ואחר ק, גלח לנזירותמתנה על עולה וחטאת עו� ומ
וגלח הנזיר [ולכ� אי� הנזיר מגלח ] מביאו לבית הפסול[ש אי� תקנה לאש� "לחכמי� דב� זומא ודר
 ] הראוי לבא�פתח אוהל מועד 

נאסר [ע אסור "ירמיה א� נזירותו קד� לצרעתו לכו'  לר�ל מותר "לר, יוחנ� שערו שגילח אסור'    לר
 ]כשמנה נזירותו

 כ לנזירותו"מגלח לצרעתו ואח

 ]ימי�' תער דמצורע סותר לנזיר טמא ז[ה " שותה יי� ביו� מ�נזיר שנטמא והוחלט ודאי 

 
 



 � אי	 לה�"ט העכו"פ

 :) מג�. מב(' הלכה א
 ] רק שיש לו קרב
 לכפרה�וכפר עליו [� "אי
 נזירות לעכו

 ,י מערי� ולא נער�"לר, מ גוי נער� ולא מערי�"לר
  ספק באמר הריני נזיר וישראל אמר מה שאמר זה עליע"לק

 , אחא אי
 התרה' יונה ור'  לר� נדרי גוי 
 ]לא יחל' בני ישראל וכו[בלי חכ� א יפר "אבהו כ' יוסי ור'  לר

 , ]נדרה על הנאת עצמה בלבד[ אינו כופה �אשתו שהזירה ולא היפר 
 עבד שנדר או נשבע אינו כופהו

מדרבנ
 שלא יתבטל ;  ולא אדו
 אחר� על ראשו אלקיוכי נזר [ רבו כופהו לשתות יי
 �עבד שהזיר 
ביא קרב
 טומאה ולא שיי� סתירה ואינו מ)] 'מ שלוקה א� נזירותו חלה מדאו"נ(ממלאכתו 

 וישלי� נזירותו כשירצה )ואסור ליטמא מרצו� עצמו וספק א� לוקה, ז מביא קרב� וסותר"לרידב(
 ])רק בפני" = שתה["מ חולק "ור(יוסי כשברח ' בקיומו או שיצא לחירות או לר

 יוסי חולק' ור, מ מיחה לדבר אחד לא הוי מחאה לשאר דברי�"לר
 )מ מוציאו לחירות וחל מעכשיו"לפ( אי
 כופי
 לשחררו �צא לחירות הריני נזיר כשא

 .) מה�: מג(' הלכה ב
 
 )מהדמי� לרבנ
' א, ] ראשושער ולקח את נזרו את ראש נזירוגילח ה[א "גילוח לר(משהותר ביי

 , בטומאה ידועה סותר וחוזר ומונה� נודע שנטמא 
אינו )  בו אד� מעול� ואינו עומד לפנותומכוסה ואינו קבור כדרכו ולא הכיר(בטמאת התהו�  

 ) ה כה
 העובד שנטמא טומאת התהו�"וה] ( בגלוי� עליוימות מת [סותר 
' ולגימ סותר ואינו מגלח "מ; כנגדו(כ היה בחזקת טמא מת וטבל והמת משוקע בקרקע "אא

 ]הלכתא[או נודע קוד� שהותר ) מ מגלח"הפ

 , ] בגלוי כדר��רחוקה לכ� או בדר� [ספק נטמא בקבר התהו� עושה פסח 
 , )ו"מפרי� הק' והגמ] (יפה כח� שעושי
 בטומאה[ו שהצי� מרצה על ציבור "וק

 ] לו ולעובד�לכ� [וכ
 על כה
 המקריב 

  מביא קרב
 אחר�נתוודע לנזיר טמא לאחר זריקת קרבנו שנטמא שנית 

 , ביטלו, חיפהו מחצלות, בללו בעפר: כ"סת� תב
 עתיד לפנותו אא
 )מ מפוזר הרבה"לפ(ב
 שלא מפנה יש ת

 , )ולא סות� חלל טפח( ספק א� עתיד לפנותו �מילא בית חריות של דקל 
 הוה סתימה)  רקיק רכה וימאס�מ "פ;  רוק�ע "ק(מלאו ריק 

  ])שמא יראה היו�[ אי� שוחטי� פסח בשביעי שלו �מ "פ(לא הותרה טומאת התהו� בזיבה 
 ] משכב ומושב�חמיר ממת [

 לרבי שר� טהור וכזית מת וזב טמא, פיקה טהור'  לר�נגע בטומאה צפה על המי� ספק א� 

 .) מו�. מה(' הלכה ג
 )] ומת מצוה אינו מצוי(לפי שעה , נקבר שלא ברשות[מצא קבר לא ידוע מותר לפנותו 

 אצבעות ' ואינו הרוג נוטלו ע� ג) רגליו מופשטות וידיו על לבו(ובמושכב כדרכו 
 ) ל יורדשהמוה(תפוסתו   

 ) מקומו טהור כשנקר בגזילה�מ "פ' גי] (ספק קברי�[וסביביו טמא ואסור בהנאה 

 ]אי� קברי� אחרי�[ מקומו טהור ומותר בהנאה �בדיעבד א� פינה קבר ידוע 

' מב, רוחות'  מג)מ הקברי� מקיפי� העיר"לפ(הקיפתו העיר , סמו� לדר�(מותר לפנות קבר המזיק לרבי� 
 , )).רולא  (� אמה ושירי� או  ' ערוחות ונקבר תו� 

 חשש קברי� אחרי� �ע "ק,  תורת קבר עליו�מ "פ[וא� הקבר קד� לעיר מקומו טמא ואסור בהנאה 

 ]סביבו



 ]לא נודע[אלא דר� מחילה תחת הקברי� ] כבוד�[אי
 מפני
 קברי מל� ונביא 

ז שכונת קברות "ה] לופיה
כדי מיטה ונושאיה
 וחילופי חי[אמות ' עד ח' קברי� בריחוק ד' מצא ג
 ואסור לפנות� 

  �א "וא� מצא קברות ביניה
 פחות מד
 ,לרבנ
 רואי
 האמצעיות כאילו אינ
, ש אינה שכונת קברות" לר�יוחנ
 ' לר
 ע דעתו לפנות
" לכומ"לפ, ע אי
 דעתו לפנות�"לכוע "לק �יונה ' לר
 ,ו דמעיקרא דעתו לפנות� מודו רבנ
 במרווחי
 ורצפ
 הוא דגילה דעתע"לק �יוסי ' לר

 , ]גל רצפ� ועתיד לתקנ�[ש רואי
 האמצעיות כמי שאינ
 " לרמ"לפ   
 ]מ אי� זה מקומ�"הוא רצפ� ולא יטל� ומ[  לרבנ
 אינה שכונת קברות    

, לכל צד) אמה'  י�' לברייתא א) (כדי אלכסו� המערות וחצר ביניה�(אמה ' מצא שכונת קברות בודק כ
 )אמה'  י�ברייתות ' לב(אמה ולא יותר ' ק עוד כוכשמוצא קבר בוד

 :) מז�. מו('  ו�' הלכה ד
 , ] הודאי� אותווטמא [ שניה� טהורי
 �ספק איזה נגע פשה 

 ] הודאי� ווטהר[ שניה� טמאי� �ספק איזה פסיו
 הל� 

 ] היקש לנדה[ראיית זיבה שלישית מטמא באונס 
 ]ראייה שנייהלטומאת שבעה אחרי לכשיעשה כנדה [ולא שנייה 

 ]רגלי� לדבר[זיבה הבאה אחרי קרי , ספק קרי, אחרי ראייה שנייה מטמאי
 אונסו

והתהל� על משענתו [נחמיה פטור '  לר�כ שיחיה ושוב הכביד ומת "המכה חבירו ואמדוהו שימות ואח
 ] אומד השני מבטל הראשו
�ונקה המכה ) ומת(

היקל (אמדוהו למיתה ולא ימות '; יתה כנגד אאומדי� למ'  ב�רגלי� לדבר [לחכמי� חייב מיתה 
 ]  הא לא ק� חייב�א� יקו� ונקה ) הכביד(ונפל למשכב ) כ"ואח
] אומד שני טעות[יוסי ב
 חנינה חולק ' ור] כ" גזה�נתחייב באומד שנייה [ל א� ֶשֶבת "ולר

 )וספק א� יורשיו יחזירו הֶשֶבת(

 
 ] יהק� ליה בדרבה מינ[אמדוהו למיתה פטור מתשלומי
 ]ח האומד בטעות"יוסי ב' לר; כ"ל גזה"לר[אבל חזר לבריאותו חייב בֶשֶבת 

קרא  �וכי ינצו וכי יריבו
  [הגידי�י חתיכת "פ שמתרפאת ע"הכהו וצמתה ידו חייב לשל� דמי היד אע

 ]יתירא דמשנתחייב חייב לשל�
 ]אינו מתכוי�'  משל� אפי�צו וכי ינ[ משל� דמי היד �י קטיעת ידו "מ אמדוהו למיתה ורופא הצילו ע"לפ

, ]השער נתירא מתער, ש לשמשו
" ג� לא יעלה על ראשו מורהו[ז נזיר "נהוראי ה'  לר�הריני כשמואל 
 ]מורא בשר וד�= מורה [יוסי חולק ' ור

 

 הדר	 על� מסכת נזיר
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