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 הה חית  קיא ת •י §¨¨«ְִִֵָָ

 תינור ח תא . מי דת ר ְְְְְְִֵַַַַַָָמי דת.
:ר( רבה ושמות לח ת (סוטה  מלת  ה הרי  ְְְֲֵֵַָ

מלת הדה,  והיכ מי דת. צריכ ת  אינ ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
"כ ר  ,"יטר "זאב  אריה", "ר – ְְְְְִֵֵַַָלח ת?
הרי  , נכ ב  א  מי  לחה", "א לה ,"רְְֲִִֵֶַַָָָֹ
תיב : וע ד ."ת א ויבר" , לל התב  ְְְְִֶַַָָָָ

יט) א (יחזקאל ...."לב א "מה  ְְִִָָ©¥¬¤¡Ÿ¦−
     ©«§©§®Ÿ©¦¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

סד•ויטב תיבה ח ק וזה , לה הטיב  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
היא  , רא י "ד ו "ו  ל  ונת א תת, ְְְִִֶַָָָָֹב '
ה"ד  נקד הא  ויפעיל,  ל לדר ְְְִִֵַַַַָָָאה

 קט קמ הא  קט) ציר"י  ח ה א  סג ל  א( ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

בת  "ו רב  למי דת", אלהי "ו יטב  :  גְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַֹ
ב )יהדה" את (איכה  "ו גל : וכ אנ ה, הרה – ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

לו )הארית" ב  הימי הגלה דנב זר (דברי –  אד ְְְְֲִִִֵַַָָ
זנב " אל זנב   פ ו" הארית, טו )את שופטי)– ְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

את  הפעיל  ל  א ל . לז  ז הנב ת ְְְְִִִֵֶַָָָָהפנה
הא  ו פעל,  ל מדר כ הא  ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַַאחרי

:  ג חיר"ק, ה"ד י)נקד "ו יטב (ויקרא ְְִִִַַַָ
– "הע "ו רב  : וכ הטב ,  ל – ְְְִֵֵֶַַָָָעיניו "
יהדה, הגלה – יהדה" "ו גל ,הע ְְְְִִֶַַָָָָָָָנתרה
ואל  . לכא  לכא נה – וכה" ה  פ ו"ְְְִֶַַָָָָָֹֹ
אינ לפי  ו צא , ו רד, ו ב , ,ל ו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיבני :
ירד, : ה יסד ה"ד הרי  , א ל  זרתְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמ

 לי ית א ת י "ד – יל י ב , ויטב....יצא , ְִִֵֶַַַָָָָ
למידת  בה?•אלהיה מה ְְֱִַַַַָֹֹ©§¦¾

    ¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
  י לה עי •ו ¨¦«ִֵֶַַַָָָ

ב ו" :י  ייר מלכ ת לו ה את הה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מכבד, לו ה הה ,"לה ית ואת ה' ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻית
סטה  מכת דאיתא  ,רימ מלכ ת ְְְְִִִִֶֶַַָָָ

(ש)....    ©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨
    ©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−

ע זר,•לכל  עליה א  י §©«ְֲֵֶַַַָָ
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נ לד  ה אצטגניניו : ל אמר מה, ְְְִִֶֶַַַָָָֹלד
 א צרימ א דעי י  אנ  ואי ְְְִִִִִִִֵַַַָהמי ע,
.מי ללקת פ  אנ  איור ְְְְִִִִִֵֶַָָמראל,
,יצרה על א ה ת א זר  ְְִִִִַַַַַָָלפיכ
הד  נאמר ולא  הד",  ה "ל ְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹאמר:
ללקת  פ דעי י  הי לא  וה ,ְְְְִִִִֵֶָָֹלעברי

מריבה  מי  ....על     ְִֵַָ©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−
 לוי ת  את  •וח ¤©¥¦«ִִֵֶַַַ

רעה, זרת מני  מה היה ר) וחז.לקח ר  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מ ל  ק ה  זרת :ל אמרה  , עצת הל ,"ל ו"  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוזה

ר "י  ה קב ת. על   וא ה  ,כרי ה על זר  רעה   א ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹרעה :

 י(,והחזיר וא .י נ  חיל  ו עה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָ
נ ערה, להי ת נהפכה היתה,היא  נה ק"ל בת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ

 מאתי הח מת,  י למצרי  א ב ְְְְִִִֵֶַַַָָָלדה
מה  היה , צא כ , ה נ ני ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹו ער
מ תערה ,  א נה. נימ  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
לוי  ת ת א וקרא  יל מאה ת ....היתה ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹ

      ©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦

     ´½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«
הא  טב  •י הית נתמא  לד, ְְִִִֵֶַַַַֻ

ש)א רה ....(סוטה    ָ§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼
     ©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤
     ©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬

 פינה עד  יכלה נ •ולא  ©§«Ÿְְְִֶַָָָֹ
ילד והיא  .החזיר מ יצרה ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָל
לב עה  הלדת אחד,  וי יחד ְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָלה
ט ' לס אחריה דק וה  עילמק ....י לדת ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

ודבר •מא  יונק"ו , בלע"ז  מנה,  ל מי  ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
קה  בפני  ר פני  וע מד הא  חמר ....ר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

א •ב פת  די  ,פנימ וטיט   חמ זפת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
צ יק  ת א זפת יריח  ל רע  ו ....ריח  ִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

• מהוד לע"ז , רושי "ל ,אג  ל הא  ְְְֲֶַַַַ
:יט)ל קמל(ישעיה  וס ....""קנה ֵֶָָָ©¥«©©¬

     £Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
   ©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ

     §©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤
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    ©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈
 היאר על  סרס •לרח ©¦¨¤«¨ְְִֵַַָֹֹ

היאר, על רעה ת "ו רד :הפר ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹֹהקרא 
" היאר ....לרח יד  מ:•על  היאר, אצל ְְְְִֵֶַַַַֹֹֹ

יד ) ב  והא (שמואל ידי ", על י אב  חלקת  רא"ְְְִֶַַָָ
 תינור .ל סמכה האד ד מ יד  ְְְֵֶַַַָָָָָָל

:ר(ש מ:(סוטה  מיתה,  ל הלכ ת ְְְְִָָ
כה ) הלכ ת (בראשית למת", לה אנכי  ְִִֵֵָָֹ"הה

 ח לפי  לה למת, י  , עמס והתב  , ְְְְִִִֶַַָָָָָָ
הלכ ת"? "ונ ערתיה לכ ב   לנ.... אמת •את  ְְְֲֲִֶֶַָָָָֹ

אבל את  יד,  ל ר  תינור ,פחת ְְְְֲִֵֶַָָָָָ
להקד  ל היה דה  ל קק ְְְְִִִֵֶַָָָֹלפי 
,אמת את ר וה ג ה, "מ ,ת ְְְֲֵֶַָָָָָָא

ו רבה  ,יד הרהאת א ת סוטה אמת) ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
(ש....   ©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥

     ©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬

 ראהו את •ופ ח ¨«¦§¦−¤«ְְִִֵֶַַַ
:מדר . ט זה הלד, – ראתה? ְְֲִִֶֶֶַָָָמי 

כינהראתה  ע(ש סוטה  רבה . והה ....(שמות ְְֲִִִֵֶָָָ
כה  ....נ ער קל•נ ער  ְֶַַַַ©´Ÿ¤£Ÿ»

    ¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´
     ¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

 תהעבר על מלמד•מ החזיר ְְֱִִִִֵֶֶַַַָ
עתיד  היה לפי  ינק, ולא  לינק, הרה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹמצרת

הכינה ע ש)לדר סוטה  רבה . ....(שמות ְְִִֵַַָ
   ©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ

    לו ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤ֵֶַ
על •העלמה  ו עלמת, זריז ת ....הלכה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

    ©Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤
      ©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®

    ©¦©¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«
תנ אה:•היליכי  מה ידעה ולא  הי נתנ אה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ



ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈
˙ez ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰‡ÚÈ B‚a ‡ «¬»«¬«»≈»¿«¬»

:d˙Òe d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â¿≈«»«¿«¿≈¿«
Â‰‡ו  ‡È ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»

È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ ÈÎa ‡ÓÈÏeÚ≈»»≈¿»«¬ƒ
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

Út‰ז  ˙Ï d˙Á‡ ˙Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…
‡˙z‡ CÈÏ È˜‡Â ÏÈÊÈ‡‰«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿»
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È ˙È ח‰Út ˙a dÏ ˙Ó‡Â »«¿»«¬∆∆»««¿…
˙È ˙˜e ‡zÓÏeÚ ˙ÏÊ‡Â ÈÏÈÊÈ‡≈ƒƒ«¬»«∆¿»¿«»

:‡Èc dn‡ ט˙a dÏ ˙Ó‡Â ƒ≈¿«¿»«¬∆∆»«
ÔÈ„‰ ‡È ˙È ÈÏÈB‡ ‰Út«¿…ƒƒ»«¿»»≈
C‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»



ו
   

    ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©
    ©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ
    ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

      

ש(יכי  סוטה  רבה . ....(שמות  ִִֶ©¦§©´©¤À¤
    ©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³
     §Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

יתה א •מוה – חל :מתר ְְְְְְִִֵַַ
ניתא  מחל ארי   ל הצאה  ְְְְְֲִִִַַָָָָל
ל ,יתהמ עברי   בל ְְְְְִִִִֵַָָמחלא .

:מ א)הסירתיו , "לא (יהושע ,"ימ "לא  ְֲִִָֹֹ
 אינ א מר ואני  ,מנח ר ח  ,"ְְֲִִֵֵֵֶַַָָמ
ל מה מזרת א א  ,וימ מ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמח רת

: וכ הא , כב )הצאה ב  מי (שמואל "ימני  ְְִִִֵֵַַָָ

כ י לא  ,מ מח רת היה  א ,"יְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹר
א ר  ,תיה המי א א  ,יתיהמ ְֲֲִִִִֶֶַַָלמר
היב תי , – ב   מ הקימתי , – ק  מ ֲֲִִִִִִֵֵָָָיאמר

:מ ,יהמ  א הביא תי , – א   מ( ג (זכריה  ְְֲִִִִַָ
 אינ מיתי  אבל ."האר  עו את ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹ"מי 
ה"א  מי ד  על יבה מזרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻא א 
צ ה, עה, נה, מה, :  ג היבה, סְְִֵַָָָָָָָָ
ה"ד  בא  עלי , ה למר בא  ְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹנה,
ניתי , ניתי , עיתי , :מ ה"א , מקְְִִִִִִִֵָָָ

....צ יתי  ִִִ



‡È ˙È ‡˙z‡ ˙ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»
:dz˜B‡Â יd˙È˙È‡Â ‡È ‡e ¿ƒ¿≈¿»«¿»¿«¿ƒ≈

˙˜e Ï dÏ ‰Â‰Â ‰Út ˙Ï¿««¿…«¬»»¿»¿«
‡iÓ ÔÓ È‡ ˙Ó‡Â ‰LÓ dÓL¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL יאÔep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â ¿«¿≈«¬»¿«»»ƒ
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, שם.6.סוכה
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ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶאת  ְמעֹוֵרר   - "ִמְדָרׁש"  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ְמרֹוֵמם   - "ֹזַהר"  'ְיִחידּות':  ּבִ הֶעְנְדל  ְלר'  ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

היום יום

          
               

                  
                 

                 
      
      
     
    
      

     

א.7. ד , א ב'8.חלק טעם גמור; צדיק התואר כנגד  א' טעם א': סוג  על  הטעמים "ב' שליט "א: אדמו"ר כ "ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד 

 
       

        
      



יי
שיעור רמב"ם מסלול שלושה פרקים ליום
מתוך משנה תורה השלם מהדורת בלכתך בדרך

          
               

                  
                 

                 
      
      
     
    
      

     

א.7. ד , א ב'8.חלק טעם גמור; צדיק התואר כנגד  א' טעם א': סוג  על  הטעמים "ב' שליט "א: אדמו"ר כ "ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד 

 
       

        
      

נזירות•קדושה  ו •הלכות 343שיעורי :פרק  קטו 
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– ה ּגפן מן י ֹוצא  ואכל  יין, ׁשּׁשתה  ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנזיר 
ס ֹותר  אינֹו – ר ּבים  ימים  מימי אפ ּלּו ֲִִִִֵֵֵַָ

מע ּוט  ּגּלח  אם  וכן אחד ; יֹום  אפ ּלּו ְְֲִִִִִֵֶַָנזיר ּות ֹו,
רב  נת ּגּלח  ּבזד ֹון. ּבין ּבׁשגגה  ּבין רא ׁשֹו, ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹׂשער 
נׁשאר  ולא  ּתער  ּכעין ּבין ּבתער , ּבין – ְְְְִֵֵֵַַַַַֹֹרא ׁשֹו
ּבזד ֹון  ּבין לע ּקרן, רא ׁשן לכף  ּכדי ה ּׂשער ֹות  ְְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹמן

לסטים  ּגּלח ּוה ּו אפ ּלּו ּבׁשגגה , ּבין ְְְֲִִִִִֵָָ
ׁשּיהיה  עד  יֹום , ׁשל ׁשים  ס ֹותר  זה  הרי – ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַֹֹּבאנס 

למנֹות . מתחיל  ּכ ואחר  ּפרע ; ְְְִִֶַַַַָל ֹו

 ּולאחר יֹום , מאה  נזיר ּות  נדר  ְְִֵֵַַַַָָּכיצד ?
ׁשֹוהה  זה  הרי  – רא ׁשֹו רב  נת ּגּלח  יֹום  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹֹע ׂשרים 
ואחר  רא ׁשֹו, ׂשער  ׁשּיר ּבה  עד  י ֹום , ְְְְִִֶֶַַַַֹֹׁשל ׁשים 
ימי  ּתׁשל ּום  יֹום  ׁשמ ֹונים  מ ֹונה  יֹום , ְְְְִִֵֶַַֹה ּׁשל ׁשים 
ּדק ּדּוקי  ּכל  – יֹום  ה ּׁשל ׁשים  א ֹותם  וכל  ְְְְִִִֵַָָָֹנזיר ּות ֹו;

 מן ל ֹו ע ֹולין ׁשאין א ּלא  עליו, ְִִִֵֶֶָָָנזיר ּות 
ְִַָה ּמנין.

, ּבׁשגגה ּבין ּבזד ֹון ּבין – ׁשּנטמא  ְְְִִִֵֵֶָָָָָנזיר 
ה ּכל , ס ֹותר  – ּבאנס  ּגֹויים  ט ּמא ּוה ּו ְְֲִִִֵֶַַֹֹואפ ּלּו
טמאה , קר ּבנ ֹות  ּומביא  טמאה , ּתגלחת  ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָֻֻּומגּלח 

ׁשּנאמר  נזיר ּות , ימי למנֹות  "וה ּימים 30ּומתחיל  : ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָ
מלאת  ּביֹום  נטמא  ואפ ּלּו יּפל ּו". ְְְְֲִִִִִַָָֹהרא ׁשֹונים 

. ה ּכל ס ֹותר  ה ּיֹום , ּבס ֹוף  נזר ֹו ְְְִֵֵַַֹימי

 הבאת יֹום  ׁשה ּוא  מלאת , יֹום  אחר  ְְֲִֶַַַָָֹנטמא 
ׁשל ׁשים  סתר  – נטמא  לא  א ּלּו טהרה  ְְְְֳִִִַָָָָָֹֹקר ּבנֹות 
טמאה  קר ּבנ ֹות  מביא  יע ׂשה ? וכיצד  ּבלבד . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻיֹום 
ּומתחיל  טמאה ; ּתגלחת  ּומגּלח  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֻּכׁשּיטהר ,
ּתגלחת  ּומגּלח  יֹום , ׁשל ׁשים  נזיר ּות  ְְְְְִִִִֵַַַַֹלמנֹות 
אחר  נטמא  ואם  טהרה . קר ּבנֹות  ּומביא  ְְְְֳֳִִִֵַַָָָָָָטהרה ,

ה ּדמים  מן אחד  עליו ׁשּנזרק  –אינֹו ְִִִֵֶֶַַָָָָ

טהרה  קר ּבנֹות  ׁשאר  מביא  א ּלא  ּכל ּום , ְְְְֳִֵֵֶָָָָָס ֹותר 
ּכׁשּיטהר . ְְִֶֶַׁשּלֹו

 ׁשרא ּוי יֹום  ׁשה ּוא  ׁשּלאחריו, ּבּיֹום  ְְֲִֶֶֶַַָָָנטמא 
אינֹו זה  הרי – מלאת  אחר  ּגּלח  א ּלּו ׂשער  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלגּדל 
ׁשהרי  ּגּלח ; לא  ׁשעדין ּפי על  ואף  ּכל ּום , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹס ֹותר 

ל ּה ה ּנט ּפל  וכל  ה ּנזיר ּות  ׁשלמה  . ְְְְִִַַָָָָֹ

, ס ֹותר אינֹו – ּבּׁשני א ֹו ׁשּנדר , ּבּיֹום  ְִִֵֵֵֶַַַָָנטמא 
קר ּבנֹו, ׁשּיביא  אחר  עליהם  מ ׁשלים  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָא ּלא 

עד 31ׁשּנאמר  יּפל ּו", הרא ׁשֹונים  "וה ּימים  : ְְֱִִִִֶֶַַַָָ
נטמא  אם  , לפיכ רא ׁשֹונים . ימים  ׁשם  ְְְִִִִִִִֶָָָָׁשּיהיּו

ה ּקֹודמין. ּכל  ס ֹותר  – והלאה  ְְְִִִִֵַָָָָמ ּׁשליׁשי

 עליו חלה  – מת  טמא  וה ּוא  ּבנזיר , ְְְִֵֵַָָָָָָנדר 
יין, ׁשתה  א ֹו אחרת , ּפעם  נטמא  ואם  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָנזיר ּות ;
ּכּמה  ּבטמאת ֹו ׁשהה  ואם  ל ֹוקה . – ּגּלח  ְְְִִֶַַָָָָֻא ֹו
ׁשליׁשי  ׁשּיּזה  עד  ל ֹו, ע ֹולין אין – ְִִִִֵֶֶַַָימים 
ׁשּלֹו, ׁשביעי ויֹום  ּבּׁשביעי. ויט ּבל  ְְְְְְִִִִִִִֶַֹּוׁשביעי ,
וה ּוא  ׁשּנדר  לזה  נזיר ּות , ימי מ ּמנין ל ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָע ֹולה 
מתחיל  אינֹו ׁשּנטמא , טה ֹור  נזיר  אבל  ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָטמא ;

והלאה . ה ּׁשמיני מ ּיֹום  א ּלא  ְְְִִִִֶַָָָָלמנֹות 

 נזיר ּות ה ּקבר ֹות , ּבבית  וה ּוא  ׁשּנדר  ְְְְִִֵֶַַָָמי
אין  – ימים  ּכּמה  ׁשם  ׁשהה  ואפ ּלּו עליו; ֲִִֵַַָָָָָָָָָחלה 
ּבֹו התר ּו ואם  ׁשם . ׁשה ּית ֹו על  ול ֹוקה  ל ֹו, ְְְְִִִִֶַָָע ֹולין 
מ ּׁשם ; ּכׁשּיצא  ׂשער ֹו מגּלח  אינֹו ׁשם , יּזיר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא 
מן  ּבאחת  ה ּקבר ֹות  ּבבית  ׁשם  נטמא  ְְְְְִִִֵַַַָָָואם 
מג ּלח  אינֹו עליהן, מגּלח  ׁשה ּנזיר  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻה ּטמא ֹות 

טמאה . קר ּבן מביא  ְְְִֵֵַָָֻואינֹו

 ּומגּדל ּתבה  ּבׁשּדה  ל ׁשם  נכנס  ְְְְִִִֵַָָָָ
     את עליו ּופרע  חבר ֹו ּובא  ,ֲֵֶַָָָָ

אף ה ּמעזיבה  – ׁשּׁשהה ונטמא  ּפי על  • ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ל ֹוקה  אינֹו ׁשם ,     מ ּכין אבל  ; ֲִֵֶַָָ

מר ּדּות  מ ּכת  א ֹות ֹו . ׁשהה אם  , ְִַַַָָ

 וחזר יצא ימים  וׁשהה  ה ּקבר ֹות , מ ּבית  • ְְְִִֵַַָָָָָָָ
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וה ּזה  יצא  ל ֹו. ע ֹולין ה ּימים  א ֹותן אין – ְְְִִִִֵַַָָָָָונכנס 
לבית  וחזר  מ ּנזיר ּות ֹו, ימים  ּומנה  וטהר , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוטבל 
ל ֹו; ע ֹולין ׁשּמנה  ה ּימים  א ֹותן הרי – ְֲִִֵֶַַָָָָָה ּקבר ֹות 
ׁשּלֹו ׁשביעי הרי  ׁשּלֹו, ׁשמיני  ּביֹום  נכנס  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַואפ ּלּו
אחר  ׁשם  נטמא  ואם  ה ּמנין. מן ל ֹו ְְְִִִִֶַַַָָָע ֹולה 
מג ּלח  ׁשה ּנזיר  ה ּטמא ֹות  מן ּבאחת  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּנכנס ,
ה ּימים  וס ֹותר  טמאה , קר ּבן מביא  – ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻעליהן

טמאה . ּתגלחת  ּומגּלח  ְְְְִִֵַַַַַָֻה ּקֹודמין,

 ׁשּנטמא נזיר  היא ? ּכיצד  טמאה  ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּתגלחת 
הרי  עליהן, מגּלח  ׁשה ּוא  ה ּטמא ֹות  מן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻּבאחת 
ׂשער  ּומגּלח  ּוב ּׁשביעי, ּבּׁשלי ׁשי עליו מ ּזה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָזה 
הה ּזיה  אחר  ּבּׁשביעי וט ֹובל  ּבּׁשביעי, ְְְִִִִֵַַַַַַָָֹרא ׁשֹו

ׁשמ ׁשֹו ּומעריב  מת , טמאי ּכל   ּכדר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָ
 ׁשּתי והן – ּבּׁשמיני קר ּבנֹותיו ּומביא  ;ְְְְְִִִֵֵֵַָָ

ואחד  לע ֹולה  אחד  יֹונה , בני ׁשני א ֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָָת ֹורים 
ּכל  וס ֹותר  לא ׁשם . ׁשנת ֹו ּבן  וכב ׂש ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָלח ּטאת ,
ואם  נזיר ּות ֹו; למנֹות  ּומתחיל  ה ּקֹודמין, ְְְְְִִִִִִַַַָה ּימים 

ּבּיֹום . ּבֹו קר ּבנֹותיו מביא  ּבּׁשמיני, ְְְִִִִֵַַַָָּגּלח 

 מ ּׁשּיביא למנ ֹות ? מתחיל  ְְִִִִֵֵֶַַָָמאימתי 
א ֹות ֹו מע ּכבין אין וא ׁשמ ֹו, ע ֹולת ֹו אבל  ְְֲֲִֵַַַָָָָח ּטאת ֹו;

ּוׁשביעי מ ּלמנֹות . ּבּׁשליׁשי ׁשה ּזה  הרי ְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
ּכׁשּיט ּבל , – ימים  ּכּמה  ונתאחר  טבל , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא 

למחר . קר ּבנ ֹותיו ויביא  ׁשמ ׁשֹו, ְְְְְֲִִִַָָָָָיעריב 
אינֹו – קר ּבנֹותיו ואחר  ׁשמ ׁשֹו, והעריב  ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָטבל 
ע ֹולת ֹו אבל  ח ּטאת ֹו; ׁשּיביא  עד  למנֹות  ְְֲִִִֶַַַָָָָמתחיל 

ׁשּבארנּו. ּכמ ֹו א ֹות ֹו, מע ּכבין אין ְְְְֲִֵֵֶַַַָוא ׁשמ ֹו

אינֹו – טמאה  ּתגלחת  ה ּנזיר  ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּכׁשּמגּלח 
לג ּלח  צרי לה ׁשלי ולא  ה ּמק ּדׁש, ּפתח  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

הא ׁש על  ׂשער ֹו    ׁשּגּלח ּובין . ְִֵֵֶַַָָ
ּבּמדינה   אס ּור ׂשער ֹו ּבּמק ּדׁש, א ֹו ְְְִִַַָָָָ

ּכל  ּכאפר  אס ּור , ואפר ֹו קבירה ; וטע ּון ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָּבהניה 
ּתחת  ה ׁשליכ ֹו אם  – ּבּמק ּדׁש והמגּלח  ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָה ּנק ּברין.

יצא . הא ׁשם , ָָָָָּדּוד 

 ׁשּלא ּבין – הר ּבה  טמא ֹות  ׁשּנטמא  ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻנזיר 
ּבֹו ׁשהתר ּו ּבין ואחת , אחת  ּכל  על  ּבֹו ְְְִִֵֶַַַַַָהתר ּו
טמא ֹותיו  על  מביא  אינֹו – ואחת  אחת  ּכל  ְְִֵֵַַַַַַָָֻעל 

אחד . קר ּבן ְֶֶָָָָא ּלא 

קדם  ׁשנּיה  ּפעם  ׁשּנטמא  אמ ּורים ? ּדברים  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹּבּמה 
ּפי  על  ואף  הרא ׁשֹונה ; טמאה  קר ּבנֹות  ְְְְִִִֶַַָָָָָֻׁשּיביא 
הבאת  קדם  טהרת ֹו אחר  ימים  ּכּמה  ְֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנתאחר 
מביא  אינֹו – ה ּימים  ּבא ֹותן ונטמא  ְְְִִִֵֵַַָָָָח ּטאת ֹו,

אחד . קר ּבן ְֶֶָָָָא ּלא 
ונטמא  ח ּטאת ֹו, והביא  וטהר  נטמא  אם  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָאבל 
ּפי  על  אף  – ח ּטאת ֹו ׁשהביא  אחר  ׁשנּיה  ְִִִֵֶַַַַַַַָָּפעם 
ּבקר ּבנֹות  ח ּיב  וע ֹולת ֹו, א ׁשמ ֹו הביא  לא  ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשעדין 

ֲֵאחר ֹות .

ּכ ואחר  טהרה , ּתגלחת  ׁשּגּלח  ְְֳִִִֶַַַַַָָָָנזיר 
ּבטמאה  אם  – נזר ֹו ימי  ּבת ֹו היה  ׁשּטמא  ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻנֹודע 
קר ּבנֹות  ּומביא  ה ּכל , ס ֹותר  – נטמא  ְְְְִִֵֵַָָָֹיד ּועה 
נזיר ּות  ּומ ֹונה  טמאה , ּתגלחת  ּומגּלח  ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻטמאה ,

טהרה . קר ּבנֹות  ּומביא  ְְֳִֵֶֶַָָָאחרת ,
ודבר  ס ֹותר ; אינֹו נטמא , ה ּתה ֹום  ּבטמאת  ְְְְְְִִֵֵַַָָָֻואם 

ה ּקּבלה . מ ּפי הלכה  ׁשּלא זה , עד  ואם  ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
טמא  ׁשה ּוא  נֹודע  ה ּדמים , מן אחד  עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָנזרק 
– ה ּתה ֹום  ּבטמאת  ּבין  יד ּועה , ּבטמאה  ּבין –ְְְְְְֵֵַַָָֻֻ
מן  אחד  ׁשּנזרק  אחר  ל ֹו נֹודע  ה ּכל ; ְִִֵֶֶַַַַַָֹס ֹותר 

ּגּל ׁשּלא  ּפי על  אף  – וטמאה ה ּדמים  ה ֹואיל  ח , ְְִִִִֶַַַַָָֹֻ
ס ֹותר . אינֹו היא , יד ּועה  ְִֵֵֵֶָָׁשאינּה

ׁשאין איזֹו ּכל  ה ּתה ֹום ? טמאת  היא  • ְְִֵֵֶַַָֻ
אמר ּו ולא  הע ֹולם . ּבס ֹוף  אפ ּלּו מ ּכיר ּה, ְְְֲִִַָָָָָָֹאדם 

למת  א ּלא  ה ּתה ֹום  טמאת   אבל ּבלבד ; ְְְְֲִֵֶַַַָָֻ
הר ּוג .ׁשהרגֹו זה  ּבֹו ידע  ׁשהרי לא , – ֲֲֵֶֶֶַָָָֹ

. ה ּתה ֹום טמאת  זֹו אין ּגל ּוי , ה ּמת  ְְְִֵֵַַַָָֻנמצא 
ּגּביו, על  וה ּמים  מערה  ּבקרקעית  מ ׁשקע  ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻנמצא 
טמ ּון  היה  יד ּועה ; ׁשאינּה ה ּתה ֹום  טמאת  זֹו ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻהרי

ּבצר ֹור ֹות  א ֹו טמאת ּבתבן זֹו הרי , ְְְֲִֵֶֶַֻ
ּבמים  טמ ּון היה  יד ּועה ; ׁשאינּה ְְְִֵֶַַָָָָָה ּתה ֹום 
ה ּתה ֹום  טמאת  אינּה ה ּסלעים , ּובנקיקי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבאפלה 

   .

, ּבמערה וטבל  וירד  ּבמת , ׁשּנטמא  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָנזיר 
וג ּלח  נזיר ּות  ּומנה  טמאה , קר ּבנֹות  ְְְְְְִִִֵַָָָָֻוהביא 
היה  ׁשּמת  נֹודע  ּכ ואחר  טהרה , ְְֳִֵֶַַַַַָָָָָּתגלחת 
אף  – לט ּבל  ּכׁשּירד  ה ּמערה  ּבקרקעית  ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻמ ׁשקע 
ה ּכל , סתר  – יד ּועה  ׁשאינּה טמאה  ׁשהיא  ּפי ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻעל 
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עד  טמא , ה ּטמא  וחזקת  לטמאה , ׁשהחזק  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻמ ּפני
להקר  ירד  וּדאי. זה ׁשּיטהר  הרי – ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּפני  על  צף  ה ּמת  נמצא  ׁשּנגע ; ׁשּידע  עד  ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָטה ֹור ,
ׁשּנגע  ׁשחזקת ֹו טמא , ּבחזקת  זה  הרי – ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּמים 

צף . ׁשה ּוא  ֶֶָָּבזה 
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 מג ּלח ה ּנזיר  ׁשאין ה ּמת  מן  טמא ֹות  ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֻי ׁש
ּפי  על  ואף  ה ּקֹודמין, את  ס ֹותר  ולא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹעליהן,
ּבֹו נאמר  ׁשּלא  לפי ׁשבעה ; טמאת  ּבהן ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנטמא 
מת  ימ ּות  "וכי א ּלא  לנפ ׁש", יטמא  ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ"וכי 

מעצמ ֹו32עליו" ׁשהן ּבטמא ֹות  ׁשּיּטּמא  עד  – ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ
מת  טמאה ,ׁשל  קר ּבנֹות  יביא  ּכ ואחר  , ְְְְִֵֶַַָָָָֻ

ה ּימים  ּכל  ויּפל ּו טמאה , ּתגלחת  ְְְְִִִִַַַַַָָָֻויגּלח 
ִִָהרא ׁשֹונים .

 מג ּלח ׁשה ּנזיר  ה ּמת  מן טמא ֹות  ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻוא ּלּו
אבריו  נתק ּׁשר ּו לא  ואפ ּלּו ה ּנפל , על  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן:
נצל  ּכּזית  ועל  ה ּמת ; מ ּבׂשר  ּכּזית  ועל  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַּבגידין ;

  מנין רב  ׁשהן  עצמ ֹות  ועל  ;ְְֲִֵֶַַָֹ
ה ּקב  רבע  ּבהן  ׁשאין ּפי על  אף  העצמ ֹות , ֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 , מת ׁשל  ּבנינֹו רב  ׁשהן עצמ ֹות  ועל  ;ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
קב  חצי  ועל  ה ּקב ; רבע  ּבהן ׁשאין ּפי על  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹואף 
ולא  ּבנינֹו רב  לא  ּבהן ׁשאין ּפי על  אף  ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹעצמ ֹות ,
אחד , מת  מ ּׁשל  יהיּו העצמ ֹות  וכל  מנינֹו, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹרב 
מ ּמת  ה ּבאה  ה ּׁשדרה  ועל  מתים ; מ ּׁשני ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלא 
מן  אבר  ועל  אחד ; מת  ׁשל  ה ּגל ּגלת  ועל  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאחד ;
מאדם  החי מן אבר  ועל  אחד , מ ּמת  ה ּבא  ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה ּמת 
ּבֹו לעל ֹות  הרא ּוי  ּבׂשר  עליהן ׁשּיׁש – ֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָאחד 

לגאר ּוכה  חצי ועל  ּבחי;  ּדם ְֲֲִַַַָָֹ
ה ּמת . רקב  חפנים  מלא  ועל  אחד ; מ ּמת  ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹה ּבא 
ׁשּנּמֹוח  ה ּמת  ּבׂשר  זה  נצל ? ה ּוא  ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַאיזה 

סר ּוחה . לחה  ה ּמת ונע ׂשה  רקב  ואין ְְְְֲֵֵֵַַַָָָ
ׁשיׁש ׁשל  ּבאר ֹון ערם  ׁשּיּקבר  עד  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמט ּמא ,
א ֹו אבר , מ ּמּנּו חסר  ׁשלם . ּכּלֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶָָֻויהיה 
ׁשל  א ֹו עץ  ׁשל  ּבאר ֹון א ֹו ּבכס ּות ֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָׁשּנק ּבר 

מ ּתכת   רקב ל ֹו אין – ֵֶֶַָָ
    א ּלא רקב  אמר ּו ולא  .ְְֶָָָָֹ

למת   ׁשהרי הר ּוג, לה ֹוציא  – ּבלבד  ְְְֲִִֵֵֶַָ
ּדמ ֹו. ֵָָחסר 

 ּכאחד מתים  ׁשני ׁשּגזזּוקבר ּו א ֹו , ְְְְִֵֵֶֶָָָ
א ּׁשה  א ֹו ע ּמֹו, ּוקבר ּום  צ ּפרניו א ֹו ְְְִִִָָָָָׂשער ֹו
אין  – ּבמעיה  וע ּבר ּה ונק ּברה  ׁשּמתה  ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻֻע ּברה 
עד  ה ּמת  טחן אם  וכן מט ּמא ; ׁשּלהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרקב 
ׁשּירקיב  עד  – מט ּמא  אינֹו רקב , ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנע ׂשה 

ֵֵָמאליו.
ּכּלֹו, ׁשהרקיב  עד  עפר ֹו וה ּניח  ה ּמת , את  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻטחן
– ה ּכל  והרקיב  ּומת  חי, ּכׁשה ּוא  ׁשהרקיב  ְְְְִִִִֵֶֶַַֹא ֹו
ספק  ה ּוא  זה , לרקב  נטמא  ואם  ספק ; זה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהרי

ּברבע  נטמא  אם  וכן ה ּבא ֹות טמא . עצמ ֹות  ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ
ספק  זה  הרי – ּבאהלן ה ּגל ּגלת  מן א ֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמ ּׁשדרה ,

ֵָטמא .

– ׁשּמנינּו טמא ֹות  ע ׂשרה  ה ּׁשּתים  א ּלּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָֻּכל 
האהיל  א ֹו נׂשא ּה, א ֹו מהן, ּבאחת  נזיר  נגע  ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָאם 
א ֹו ה ּנזיר , על  ה ּטמאה  האהילה  א ֹו עליה , ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻה ּנזיר 
ּבאהל  הא ּלּו ה ּטמא ֹות  מן ואחת  ה ּנזיר  ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻהיה 
ּומביא  טמאה , ּתגלחת  מגּלח  זה  הרי – ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻאחד 
הרקב , מן ח ּוץ  ה ּכל ; את  וס ֹותר  טמאה , ְְְִֵֶַַָָָָָֹֻקר ּבן
ּבכ ּלֹו, ׁשּיּגע  אפ ׁשר  ׁשאי – ּבמ ּגע  מט ּמא  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשאינֹו
נטמא  א ֹו נׂשא ֹו, אם  אבל  אחד ; ּגּוף  אינ ֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָׁשהרי

מגּלח . – ְְֳֵַַָּבאהל ֹו

 עצם אפ ּלּו ה ּמת , ּבעצם  ׁשּנגע  נזיר  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכן
עליו, מגּלח  זה  הרי – נׂשא ֹו א ֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָּכׂשע ֹורה ,
ה ּקֹודמין; את  וס ֹותר  טמאה , קר ּבנֹות  ְְְְְִִֵֵֶַָָֻּומביא 

ּבאהל . מט ּמא  אחד  עצם  ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹואין
ּבגּוׁש נטמא  אם  הע ּמים אבל  ארץ  ְְֲִִִֶֶַָָָ

ׁשּנחר ׁש ּבׂשדה  ּבת ֹוכ ּהקבר א ֹו ְְְֶֶֶֶֶַָָ
ׁשהאהיל  א ֹו ּובמ ּׂשא , ּבמ ּגע  מט ּמאין ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָׁשהן 

עליו  ועל  ע ׂשרה מ ּׁשּתים  אחת  ְְְִֵֵֶַַַָָ
      יגים ה ּׂשר ִִַָ

ה ּפרע ֹות  א ֹו האילנֹות , מן ה ּיֹוצאים  ְְִִִַַָָָ
 ּגמל א ֹו מ ּטה  א ֹו ה ּגדר , מן ְִִֵַַָָָָה ּיֹוצא ֹות 

עצמ ֹות  רבע  ּבאהל  ׁשּנטמא  א ֹו ּבֹו, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹוכ ּיֹוצא 
א ֹו מנין, רב  ולא  ּבנין רב  לא  ּבהן ְְְִִֵֶֶָָָֹֹֹֹׁשאין
מט ּמא  ׁשהיא  ה ּמת  מן ּדם  ּברביעית  ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּנטמא 
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ּבּגֹולל  ׁשּנטמא  א ֹו ּובאהל , ּובמ ּׂשא  ּבמ ּגע  ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
  ּבּדֹופק א ֹו  מט ּמאין ׁשהן ְְִֵֵֶַַ

א ֹו החי מן  ּבאבר  ׁשּנטמא  א ֹו ּובאהל , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמ ּגע 
הרי  – ּכרא ּוי ּבׂשר  עליהן ׁשאין ה ּמת  מן  ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאבר 

ס ֹותר . אינֹו ֵֵֶזה 

 טמאת טמא  ה ּוא  א ּלּו ׁשּבכל  ּפי על  ְְִֵֵֶַַַָָֻאף 
מג ּלח  אינֹו – ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי ּומ ּזה  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָׁשבעה ,
ס ֹותר  ולא  קר ּבנֹות , מביא  ולא  טמאה , ְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹֻּתגלחת 
ע ֹולין  אין ה ּטמאה  ימי ּכל  אבל  ה ּקֹודמין; ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻאת 

נזיר ּות ֹו. ימי מ ּמנין ְְְִִִֵַל ֹו

 ה ּנֹוגעים נגע ּבּכלים  א ֹו ה ּמת , ּבאהל  • ְְִִֵֵֶַַַַָֹ
לי, ויראה  ּוׁשביעי . ּבׁשליׁשי  מ ּזה  אינֹו – ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבּמת 
ׁשּנטמא  אדם  ּכל  אבל  ּבנזיר ; המיחד  ּדין ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּזה 
ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי י ּזה  ׁשבעה , טמאת  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָֻּבכלים 
יראה  וכן מת . טמאת  ּבהלכ ֹות  ׁשּית ּבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּכמ ֹו
נגע  אם  ּוׁשביעי  ּבׁשליׁשי מ ּזה  ׁשאינֹו ׁשּזה  ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלי,
ּבּכלים  טמאת ֹו ימי ל ֹו ׁשּיעל ּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּבכלים ,

נזיר ּות ֹו. ימי ְְְִִִֵַמ ּמנין

 והחלט ׁשּנצטרע  ימי נזיר  ּכל  – ְְְְִִֵֶַַָָָֻ
ׁשּיטהר  אחר  ׁשּסֹופר  ס ֹופר ֹו ימי ו ׁשבעת  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַחל ּוט ֹו

ל ׁש רא ׁשֹונה  ּתגלחת  ּבין אין מ ּצרע ּתֹו נּיה , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
הס ּגר  ימי אבל  נזיר ּות ֹו; מימי ל ֹו ע ֹולין ְְְֲִִִֵֵֵֶָ

  ּבין ּבׂשר ֹו, זב  אם  וכן ל ֹו. ע ֹולין ,ְְִִֵֵָָ
אף  להן, ע ֹולין זיבתן ימי ּכל  – א ּׁשה  ּבין ְִִִִֵֵֶַָָָָָאי ׁש
למ ׁשה  הלכה  זה , ודבר  טמאין. ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹעל 

ה ּוא . ִִַמ ּסיני 

 ּבׁשאר ה ּנזיר  נטמא  ׁשאם  ל ֹומר , צרי ְְִִִִִֵֶַַָָָָאין
ס ֹותר  ואינֹו ל ֹו, ע ֹולין  טמאת ֹו ׁשּימי – ְְְְִֵֵֵֶָֻֻטמא ֹות 
ס ֹותר  – צרע ּתֹו ימי ּבת ֹו ּבמת  נטמא  ְְְְְְִֵֵֵַָָּכל ּום ;
ע ֹומד , ה ּוא  ּבנזיר ּות ֹו ׁשהרי ה ּקֹודמין, ּכל  ְְֲִִִֵֵֶֶַָאת 

טמא . ׁשה ּוא  ּפי  על  ְִֵֶַַָואף 

 ּובתגלחת מצוה , מת  ּבטמאת  מ ּתר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻֻה ּנזיר 
ּכיצד ? הר ׁשּות . ּכיין מצוה , ּביין ואס ּור  ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָמצוה ;
עליו  מצוה  ׁשהרי יין , ה ּיֹום  ׁשּיׁשּתה  ׁשּנׁשּבע  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי
על  נזיר ּות  חלה  – ּבנזיר  נדר  ּכ ואחר  ְְְְִִִַַַַָָָָָל ׁשּתֹות ,
ׁשה ּוא  ל ֹומר  צרי ואין ּביין; ואס ּור  ְְְְִִֵֶַַַָָָה ּׁשב ּועה ,

מ ּדברי  א ּלא  ׁשאינֹו והב ּדלה , ק ּדּוׁש ּביין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאס ּור 
ְִס ֹופרים .

 היה מצוה ? מת  ּבטמאת  מ ּתר  ה ּוא  ְְְְִֵֵַַָָָָֻֻוכיצד 
ׁשּיק ּבר ּנּו מי ׁשם  ׁשאין ּבמת  ּופגע  , ּבּדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמה ּל
א ּלּו, ּודברים  וק ֹובר ֹו. ל ֹו, מ ּטּמא  זה  הרי  –ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ק ּבלה  הן.ּדברי ְִֵֵַָָ

 יּטּמא – מצוה  ּבמת  ׁשּפגע ּו וכהן ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹנזיר 
הרא ׁשֹונים  ה ּימים  ס ֹותר  ׁשה ּוא  ּפי  על  אף  ִִִִִֵֶַַַָָָנזיר ,
– ׁשּזה  ּכהן; י ּטּמא  ואל  טמאה , קר ּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומביא 
ע ֹולם ; נזיר  היה  ואפ ּלּו ׁשעה , קד ּׁשת  ְְְֲִִַַָָָָָָֻֻקד ּׁשת ֹו

ע ֹולם . קד ּׁשת  קד ּׁשת ֹו – ְְְֵַַָָֹֻֻוה ּכהן

 ׁשל ׁשים נזיר  אחד  נזירים , ׁשני ב ֹו ְְְְְִִִִֵֶָָֹּפגע ּו
ׁשל ׁשים  נזיר  יּטּמא  – יֹום  מאה  נזיר  ואחד  ְְְְִִִִֵֶַָָָֹיֹום ,
לזמן  נזיר  וה ּׁשני  ע ֹולם , נזיר  אחד  היה  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָיֹום .
ע ֹולם , ׁשּנזיר  קצ ּוב ; לזמן ה ּנזיר  יּטּמא  – ְְִִִִֶַַַָָָָָקצ ּוב 

מ ּזה . חמ ּורה  ְֲִֶָָֻקד ּׁשת ֹו

 נזיר מצוה ? ּבתגלחת  מ ּתר  ה ּוא  ְְְְִִִֵַַַָָָֻוכיצד 
– נזיר ּות  ימי ּבת ֹו מ ּצרע ּתֹו ונר ּפא  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּנצטרע 

מגּל זה  מצות הרי ּתגלח ּתֹו ׁשהרי ׂשער ֹו; ּכל  ח  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּמצרע  ׁשּנאמר  ׂשער ֹו"33ע ׂשה , ּכל  את  "וגּלח  : ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

תע ׂשה  ולא  ע ׂשה  מ ֹוצא  ׁשא ּתה  מק ֹום  וכל  ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹוגֹו',
ואם  מ ּוטב ; ׁשניהם , את  לק ּים  א ּתה  יכ ֹול  אם  –ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

תע ׂשה . לא  את  וידחה  ע ׂשה  יב ֹוא  ְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹלאו,
תע ׂשה  לא  על  ע ֹובר  נזר ֹו ּבימי ׁשּגּלח  נזיר  ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹוהלא 

ׁשּנאמר  ׂשער 34וע ׂשה , ּפרע  ּגּדל  יהיה , "קד ֹוׁש : ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
לא  את  ּדֹוחה  ע ׂשה  אין מק ֹום  ּובכל  – ְֲֵֵֶֶָָֹֹרא ׁשֹו"
ׁשל  ע ׂשה  ּדֹוחה  ול ּמה  ׁשּכמ ֹות ֹו; וע ׂשה  ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָתע ׂשה 
נטמא  ׁשּכבר  מ ּפני  לנזיר ּות ֹו? ה ּנגע  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתגלחת 
ּכמ ֹו ל ֹו, ע ֹולין אין חל ּוט ֹו וימי ּבּצרעת , ְֲִִִֵֵַַַַָָה ּנזיר 
הע ׂשה  ּובטל  ּבהן, קד ֹוׁש אינֹו והרי ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשה ּוא  תע ׂשה , לא  א ּלא  נׁשאר  ולא  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמאליו,

רא ׁשֹו" על  יעבר  לא  ּולפיכ 35"ּתער  ּבא ; • ְֲִַַַַָָֹֹֹ
א ֹות ֹו. ודחה  ה ּצרעת , ּתגלחת  ׁשל  ְְֲִֵֶַַַַַָָָע ׂשה 
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ּכב ׂש – ּבהמ ֹות  ׁשל ׁש מביא  נזיר ּות ֹו, ְְְִִֵֵֵֶֶָֹימי 
הביא  ל ׁשלמים ; ואיל  לח ּטאת , וכב ׂשה  ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלע ֹולה ,

ּפר ׁש ולא  ׁשל ׁשּתן    הרא ּויה – ְְְְֵֵָָָָֹ
ל ׁשלמים  והרא ּויה  ח ּטאת , ּתקרב  ְְְְְִִִַַַָָָָָלח ּטאת 

ע ֹולה . לע ֹולה  והרא ּויה  ְְְְִָָָָָׁשלמים ,
ע ׂשר ֹונֹות  ׁשּׁשה  ה ּׁשלמים , איל  עם  ּומביא  ְְִִִִֵֵֶַָָ

   מהן א ֹופה  – סלת  ע ּׂשר ֹון ׁשליׁשי ְְִִֵֵֵֶֶֶָֹּוׁשני 
ח ּלֹות  ע ׂשר  ח ּלה , ע ׂשרים     ְִֶֶֶַַָ

מ ּצֹות  רקיקי וע ׂשרה   ; ְֲִֵַַָָ
זה , וׁשע ּור  ׁשמן. ּברביעית  הע ׂשרים  ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָּומ ֹוׁשח 
ּבכלי  הע ׂשרים  ּומביא  מ ּסיני . למ ׁשה  ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹהלכה 

ֶָאחד .

, הע ֹולה ּכ ואחר  ּתח ּלה , הח ּטאת  ְְְִֵַַַַָָָָָוׁשֹוחט 
ּגּלח  ואם  מגּלח ; ּכ ואחר  ה ּׁשלמים , ּכ ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָואחר 
ּומב ּׁשל  יצא . הע ֹולה , א ֹו הח ּטאת  ׁשּׁשחט  ְֵֶַַַַַַָָָָָָאחר 

ׁשֹולקן א ֹו ה ּׁשלמים ,  מן ול ֹוקח  . ְְְִִֵַַָָ
ה ּׂשער , על  ונֹותן ה ּׁשלמים , זבחי ׁשל  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהרטב 

ּדּוד  ּתחת  לא ׁש מ ׁשליכ ֹו ּכ ואחר  ְְִֵַַַַַָָ
יצא . הח ּטאת , ּתחת  ה ׁשליכ ֹו ואם  ְְְִִִִַַַַַָָָָה ּׁשלמים ;

, ה ּנׁשים ּבעזרת  ׂשער ֹו? מגּלח  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָוהיכן
מזרחית  ּבקרן ׁשם  ׁשהיתה  ה ּנזירים  ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּבל ׁשּכת 
ּומ ׁשליכין  ׁשלמיהן, את  מב ּׁשלין וׁשם  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּדר ֹומית ;

ּבּמדינה  ּגּלח  ואם  לא ׁש. ׂשערן , ְְְִִִֵַַָָָָ
ּבּמק ּדׁש ׁשּגּלח  ּבין ּבּמדינה , ׁשּגּלח  ּובין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיצא .
מג ּלח  ואינֹו ה ּדּוד ; ּתחת  ׂשער ֹו  מ ׁשלי ה ּוא  –ְְְְִֵֵַַַַַַָ

ׁשּנאמר  ּפת ּוח , העזרה  ּפתח  ׁשּיהיה  :36עד  ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה ּפתח , ּכנגד  ׁשּיגּלח  לא  – מ ֹועד " אהל  ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ּפתח 

ה ּוא . מק ּדׁש ּבזיֹון ְְִִֶֶָׁשּזה 

 מן ּבׁשלה  ה ּזר ֹוע  את  ה ּכהן נֹוטל  ּכ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר 
אחד , ורקיק  ה ּסל , מן אחת  מ ּצה  וח ּלת  ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָהאיל ,

ּומניפן ה ּנזירה , א ֹו ה ּנזיר  ּכּפי על  ונֹותנן ְְְְִִִֵַַַַָָָָ
 ּולה ּטּמא יין ל ׁשּתֹות  ה ּנזיר  ה ּתר  ּכ ואחר  .ְְְִִִִֵַַַַַַָָֻ

ְִֵלמתים .

 ממרט להעביר נזיר  צרי אינֹו , ְְֲִִִֵַָָָֹ
ל ֹו ׁשאין א ֹו ׂשער , ל ֹו ׁשאין ּפי על  ואף  ְִֵֵֵֶֶַַַַָּתער ;
ויׁשּתה  קר ּבנֹותיו, מקריב  זה  הרי – ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּכּפים 
רא ׁשֹו ּגּלח  ולא  קר ּבנֹותיו, הביא  ואם  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹויּטּמא .

ּומ ּטּמא  ׁשֹותה  א ּלא  מע ּכבת , ה ּתגלחת  אין –ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ה ּתר , – ה ּדמים  מן אחד  עליו ׁשּמּׁשּיּזרק  ִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלערב ;

הנ  ולא  ּכּפיו על  נתן ׁשּלא  ּפי על  ׁשּכל אף  יף ; ְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לע ּכב . ולא  למצוה  א ּלּו, ְְְְְִִֵֵַָָֹּדברים 

,עליו מע ּכבת  ה ּתגלחת  ׁשאין  ּפי על  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָאף 
ונזיר  מר ּבה ; זמן לאחר  אפ ּלּו לגּלח  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻמצוה 
ׁשּתי  וׁשּיר  ׁשּגּלח  א ֹו ּבתער , ׁשּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּגּלח 
מצות  ק ּים  ולא  ּכל ּום , ע ׂשה  לא  – ְְְְִִֵַָָָֹֹׂשער ֹות 

טמא . נזיר  ּבין  טה ֹור , נזיר  ּבין ִִִֵֵֵַָָָָּגּלּוח ,

,ּכּלֹו רא ׁשֹו וצ ּמח  ׂשער ֹות , ׁשּתי  וה ּניח  ְְְְִִִִֵַַַָֹֻּגּלח 
ה ּׂשער ֹות , ׁשּתי א ֹותן עם  ּכּלֹו וגּלח ֹו וחזר  ְְְְְִִֵַַָָָֻ

מצות  ק ּים  זה  הרי – אחת  ונׁשארה  אחת  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּגּלח 
מצות  ּכאן אין – אחת  וגּלח  אחת  נׁשרה  ְְְִִִֵַַַַַַַָָָּגּלּוח ;

ִַּגּלּוח .

 ה ּׁשלמים על  ּגּלח   ונמצא , ְְְִִִַַַָָ
לא ּפס ּול  ּוזבחיו ּפס ּולה , ּתגלח ּתֹו – ְְְְִַָָָָֹ

ׁשּנׁשחטה  ונמצאת  הח ּטאת , על  ּגּלח  ל ֹו; ְְְֲִִִֶַַַַָָָָעל ּו
ה ּׁשלמים  הביא  ּכ ואחר  ח ּטאת , ל ׁשם  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא 
ּפס ּולה , ּתגלח ּתֹו – ּכמצותן וקרב ּו ְְְְְְְְִִַָָָָָָוהע ֹולה ,

ל ֹו. על ּו לא  ועל ּוזבחיו הע ֹולה  על  ּגּלח  ְְִַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר  ל ׁשמן, ׁשּלא  ונׁשחט ּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹה ּׁשלמים ,
– ל ׁשמן להקריבן אחר ֹות  קר ּבנֹות  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָהביא 

ל ֹו. על ּו לא  ּוזבחיו ּפס ּולה , ּגּלח ּתגלח ּתֹו ְְְְִִַַָָָָֹ
– ּכׁשר  מהן אחד  ונמצא  ׁשל ׁשּתן, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעל 
ויקרב ּו ה ּזבחים  ׁשאר  ויביא  ּכׁשרה , ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּתגלח ּתֹו

ְְִָָּכהלכתן.

– ּפס ּולה ' 'ּתגלח ּתֹו ׁשאמרנּו מק ֹום  ְְְְִֶַַָָָָּכל 
נזיר ּות ֹו, ימי ּבת ֹו ׁשּנת ּגּלח  ּכמי ה ּוא  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַהרי
ונמצא  ׁשּבארנּו; ּכמ ֹו יֹום  ׁשל ׁשים  ס ֹותר  ְְְְְִִֵֵֶֶַָֹׁשה ּוא 

ׁשל ׁש ה ּפס ּולה ,מ ֹונה  ה ּתגלחת  אחר  יֹום  ים  ְְְִִֶַַַַַַָֹ
קר ּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא 

ּכמצותן ׁשּלא  ׁשּׁשחטן נזיר  ׁשלמי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
      ּכׁשרין – , ְִֵ

ליֹום  ונאכלין ח ֹובה ; ל ׁשם  ל ּבעלים  ע ֹולין ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָואין
ולא  לחם , טע ּונין ואין אחד ,   ְְְִֵֶֶֶָֹ

מ ּתנֹות  . זר ֹוע ולא  , ְְַַָֹ

 ע ּמהן ה ּבא  וה ּלחם  הא ּלּו, ּבהמ ֹות  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל ׁש
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הח ּלין מן ה ּכל  –    נדרי ּכׁשאר  , ְְִִִִֵַַָֹֻ
ּבמק ֹומ ֹו. ׁשּית ּבאר  ּכמ ֹו הא ֹומר :הק ּדׁש, ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ

מע ׂשר  מ ּמע ֹות  ׁשאגּלח  מנת  על  נזיר , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ'הריני
מן  קר ּבנֹותיו מביא  ואינֹו נזיר , זה  הרי – ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָׁשני'

הח ּלין. מן א ּלא  ֲִִֵֶַַַָֻה ּמע ׂשר ,

 להביא ל ֹו יׁש – ּבנזיר  ׁשּנדר  ְְִִִֵֶַָָָָהאי ׁש
ואין  עליהן; ּומגּלח  לעצמ ֹו, אביו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָקר ּבנֹות 
זה , ודבר  אביה ; קר ּבנֹות  על  מגּלחת  ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהא ּׁשה 
אביו  ׁשהיה  מי ּכיצד ? ה ּוא . ה ּקּבלה  מ ּפי ֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהלכה 
ּומת  קר ּבנֹותיו, ּבהן לקנ ֹות  מע ֹות  והפריׁש ְְְְְִִִִֵֶָָָָָנזיר ,
אביו: מ ֹות  אחר  ואמר  ה ּסת ּומין, ה ּמע ֹות  ְְְִִִִַַַַַַָָָוה ּניח 
ּבּמע ֹות  קר ּבנֹותי ׁשאביא  מנת  על  נזיר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ'הריני
מהן  מביא  זה  הרי – לקר ּבנֹותיו ' אבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשהפריׁש

ְְָָקר ּבנֹותיו.
אביו  והפריׁש נזירים , ואביו ה ּוא  היה  אם  ְְְְְִִִִִִִֵָָָָוכן
מ ֹות  אחר  ה ּבן ואמר  האב , ּומת  סת ּומין, ְְִֵֵַַַַָָָָמע ֹות 
זה  הרי – אבי' מע ֹות  על  מג ּלח  'הריני  ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאביו:
יּפל ּו אמר , לא  אם  אבל  מהן; קר ּבנ ֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹמביא 

לנדבה . ְִַָָָה ּמע ֹות 
ה ּמע ֹות  ח ֹולקין – ר ּבים  ּבנים  וה ּניח  האב  ְְִִִִִֵַַַָָָָמת 
לכל  וי ׁש להן; יר ּׁשה  ׁשהיא  מ ּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻה ּסת ּומין,
ּבהן  נֹוטל  וה ּבכ ֹור  חלק ֹו. על  לגּלח  מהן  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאחד 

ׁשנים . ע ֹולם ּפי נזיר  האב  ׁשהיה  ּבין ְְִִִֵֶַָָָָָ
זמן  נזיר  האב  ׁשהיה  ּבין קצ ּוב , זמן נזיר  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוה ּבן
ּומביא  מגּלח  זה  הרי – ע ֹולם  נזיר  וה ּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָקצ ּוב 

אביו. נזיר ּות  מ ּמע ֹות  ְְְְִִִָָָקר ּבנ ֹותיו

 קר ּבנֹות ּבהן להביא  מע ֹות  אביו ְְְְִִִִֶָָָָָהפריׁש
טהרה ; קר ּבן ּבהן מביא  ה ּבן אין ומת , ְְֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה 

ה ּבן  אין טהרה , לקר ּבן האב  הפריׁשן  אם  ְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
א ּלּו ׁשּדברים  טמאה ; ּתגלחת  עליהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמגּלח 

ל ֹו. על ּו לא  זבחיו, הביא  ואם  הן. ְְִִֵֵֵָָָָֹספק 

 ח ּיב – נזיר ' לגּלח  עלי 'הרי ְֲִֵֵֵַַַַָָָָהא ֹומר :
ידי  על  ּומקריבן טהרה , ּתגלחת  קר ּבנֹות  ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָָלהביא 

אמר : ׁשּירצה . נזיר  חצי איזה  עלי 'הרי • ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
לג ּלח  עלי 'הרי אמר : אם  א ֹו נזיר ', ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָקר ּבנֹות 
לאיזה  ה ּקר ּבנֹות  חצי מביא  זה  הרי  – נזיר ' ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָחצי
קר ּבנֹותיו  מ ׁשלים  נזיר  וא ֹות ֹו ׁשּירצה , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָנזיר 
חצי  קר ּבנֹות  עלי 'הרי  אמר : אם  אבל  ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָמ ּׁשּלֹו;
ׁשאין  ׁשלם , נזיר  קר ּבנֹות  מביא  זה  הרי – ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָנזיר '

נזיר ּות . חצי ְֲִִָלנּו

,' נזיר לג ּלח  ועלי  נזיר , 'הריני ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהא ֹומר :
נזיר , חבר ֹו הרי – 'ואני ' ואמר : חבר ֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָוׁשמע 
הת ּפיס  לא  ׁשהרי  אחר ; נזיר  לגּלח  ח ּיב  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואינֹו
ועלי  'ואני , אמר : ואם  ּבּנזיר ּות . א ּלא  ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָעצמ ֹו
ּכל  ּפּקחין, הי ּו אם  ח ּיב . זה  הרי נזיר ', ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלג ּלח 
ואם  חבר ֹו; ידי על  קר ּבנֹותיו מביא  מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאחד 

אחרים . נזירים  לגּלח  ח ּיבין  כן, ע ׂשּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹלא 

,' נזיר חצי  לגּלח  עלי 'הרי  ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָהא ֹומר :
חצי  לג ּלח  ועלי 'ואני, ואמר : חבר ֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָוׁשמע 
זה , ׁשל  קר ּבנֹותיו חצי מביא  זה  – ְְֲִִִֵֶֶֶָָָנזיר '
אחד  וכל  זה , ׁשל  קר ּבנֹותיו חצי מביא  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָוזה 
ּפּקחין; היּו אם  קר ּבנֹותיו, מ ׁשלים  ְְְְִִִִֵֶַָָָמהן
לאיזה  קר ּבנֹות  חצי מביא  זה  לאו , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָואם 
לאיזה  קר ּבנֹות  חצי  מביא  וזה  ׁשּירצה , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָנזיר 

ׁשּירצה . ְִִֶֶָנזיר 
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, קרב אדם  ׁשל  קר ּבנֹו ׁשּיהיה  אפ ׁשר  ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאי
ּגּביו  על  ע ֹומד  אינֹו ה ּצּבּור ,וה ּוא  וקר ּבנֹות  ; ְְְְִֵֵַַַָָ

ּכל  ׁשּיהיּו אפ ׁשר  ואי יׂשראל , ּכל  ׁשל  קר ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהן
ּתּקנּו  לפיכ קר ּבן. ּבׁשעת  ּבעזרה  ע ֹומדין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָיׂשראל 
ּכׁשרים  מ ּיׂשראל  ׁשּיברר ּו הרא ׁשֹונים , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָנביאים 
על  לעמד  יׂשראל  ּכל  ׁשל ּוחי יהיּו חטא , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹויראי 

מעמד '. 'אנׁשי ה ּנקראין והן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָה ּקר ּבנֹות ;
ּכמנין  מעמד ֹות , ואר ּבעה  ע ׂשרים  א ֹותם  ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוח ּלק ּו
ּומעמד , מעמד  ּכל  ועל  ּולוּיה . ּכה ּנה  ְְְְְֲֲִִַַַָָָָָֻמ ׁשמר ֹות 
'רא ׁש ה ּנקרא  וה ּוא  ּכּלם ; על  ממ ּנה  מהם  ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻאחד 

ֲַַָה ּמעמד '.

 מעמד אנׁשי  מתק ּבצין ו ׁשּבת , ׁשּבת  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּבכל 
א ֹו ּביר ּוׁשלים  מהן  ׁשהיה  מי ׁשּבת ; א ֹות ּה ִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל 
ּכה ּנה  מ ׁשמר  עם  ל ּמק ּדׁש נכנסין ל ּה, ְְְְִִִִִַַָָָָָֻקר ֹוב 
א ֹות ֹו ׁשל  והרח ֹוקים  ׁשּבת ; א ֹות ּה ׁשל  ְְְִִֶֶַָָָָּולוּיה 
היּו ׁשּלהן, מעמד  ׁשה ּגיע  ּכיון ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמעמד ,

ׁשּבמק ֹומן. ה ּכנסת  לבית  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמתק ּבצין

 ּבין ּׁשּמתק ּבצין, א ּלּו ע ֹוׂשין  הן ְְִִִֵֵֵֶַָּומה 
ּבּׁשני  מתע ּנין כנס ּיֹות ? ּבב ּתי ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָּביר ּוׁשלים 
ּובחמיׁשי. ּוברביעי ּוב ּׁשליׁשי ׁשּלהן , ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָּבּׁשּבת 
ּכב ֹוד  מ ּפני מתע ּנין, היּו לא  ׁשּבת  ּבערב  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹאבל 
ׁשּלא  ּכדי מתע ּנין, אינן ּבּׁשּבת  ּובאחד  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה ּׁשּבת ;

לצ ֹום . ׁשּבת  מענג ְְֵֵֶַָֹיצא ּו

,מעמדן ׁשהיא  מ ּׁשּבת  וי ֹום  יֹום  ְֲִִֶַַָָָָָּובכל 
ּונעילה , ּומנחה  ׁשחרית  ּתפ ּלֹות : אר ּבע  ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָמת ּפללין
ּומנחה , ׁשחרית  ּבין אחרת  ּתפ ּלה  מ ֹוסיפין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָוע ֹוד 

יתרה והיא  • ה ּכהנים ונֹוׂשאין להן. ְְְְֲִִִֵֶַָָֹ
– יֹום  ּבכל  פעמים  ׁשל ׁשה  ּבּמעמד  ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּכּפיהן

ּובתפ ּלה  ּובנעילה .ּבׁשחרית , ה ּיתרה , זֹו • ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

ּפעמים  אנׁשים , ׁשל ׁשה  ּתֹורה  ּבספר  ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹוק ֹוראין
ה ּיתרה  זֹו ּובתפ ּלה  ּבׁשחרית , יֹום : ְְְְֲִִִֵַַָָָּבכל 

ּבּספר ׁשּמֹוס  ק ֹוראין היּו לא  ּבמנחה  אבל  יפין; ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ
היּו ולא  ׁשמע . את  ּכק ֹוראין ּפה , על  א ּלא  ,ְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ׁשהן  מ ּפני ׁשּבת , ּבערב  מנחה  לתפ ּלת  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמתק ּבצין
ל ׁשּבת . ְְִַָטר ּודין

,א ּלּו ּתפ ּלֹות  מאר ּבע  ּתפ ּלה  לכל  ְְְְְִִִֵֵַַָָָוק ּבּוצן
ולקר ֹות  ּולב ּקׁשה  ולתח ּנה  לתפ ּלה  ׁשם  ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָועמידתן

'מעמד '. נקרא  – ְֲִַַָָָּבּתֹורה 

 ברא ׁשית ּבמע ׂשה  ק ֹוראין? היּו 52ּוב ּמה  ְְְֲִִֵֵֶַַָ
    ק ֹוראין הרא ׁשֹון ּבּיֹום  .ְִִַָ

רקיע " "יהי  ּבּׁשני , רקיע "; ו"יהי ְְִִִִִִִֵֵַַַָָ"ּברא ׁשית "
ו"יהי  ה ּמים " "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, ה ּמים "; ְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
ו"יׁשרצ ּו"; מא ֹור ֹות " "יהי ּברביעי, ְְְְְְְִִִִָמא ֹור ֹות ";
ּבּׁשּׁשי, הארץ "; ו"ת ֹוצא  "יׁשרצ ּו" ְְְֲִִִִִֵֶַַָָּבחמיׁשי,

ו"ויכ ּלּו" הארץ " גד ֹולה .53"ּתֹוצא  ּפר ׁשה  ְְְֵֶַָָָָָָֻ
    ּבׁשנים א ֹות ּה ְְִִִַָק ֹוראין

  ּוׁשּתי אחד ; א ֹות ּה ק ֹורא  ּוקט ּנה  ,ְְֵֵֶַָָָ
ׁשח ֹוזרין  הם  – ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ְְֲִִִִֵֶֶַָָּפר ׁשּיֹות 
וח ֹוזרין  ּבּספר , ה ּׁשנּיה  ּבּתפ ּלה  א ֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָוק ֹוראין

ּבמנחה . ּפה  על  א ֹותן ְְְְִִֶַָָוק ֹוראין 

 מעמד אנׁשי היּו לא  – חנּכה  ימי ְְְֲֲֵֵַַַָָָֹֻׁשמ ֹונת 
קר ּבן  ּבֹו ׁשּיׁש יֹום  ּובכל  ּבׁשחרית . מעמד  ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָע ֹוׂשין
ׁשנּיה  ּבתפ ּלה  לא  מעמד  ּבֹו היה  לא  – ְְֲִִִַָָָָָָֹֹמ ּוסף 
ּובנעילה  ּבׁשחרית  א ּלא  ּבמנחה , ולא  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּלהם 

העצים  קר ּבן ּבֹו ׁשהיה  יֹום  וכל  ּבלבד . ְְְִִֵֶַַָָָָָ
 א ּלא ּבנעילה , מעמד  ּבֹו היה  לא  –ְֲִִֶַָָָָָֹ

ּובתפ ּלה  ּובמנחה .ב ׁשחרית  ׁשנּיה  • ְְְְְֲִִִִִַָָָ

 היה קב ּוע  זמן העצים ? קר ּבן ה ּוא  ְְִֵַַַַָָָָָּומה 
עצים  להביא  ל ּיערים  לצאת  ְְְְִִִִֵֵַָָָָלמ ׁשּפח ֹות 

זֹול ּמערכה  מ ׁשּפחה  לבני  ׁשּיּגיע  ויֹום  , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ה ּוא  וזה  נדבה ; ע ֹול ֹות  מקריבין העצים , ְְְְִִִִֵֶַָָָָלהביא 
ואס ּורין  ט ֹוב , יֹום  ּכמ ֹו להן והיה  העצים . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָקר ּבן

ּבמלאכה . ואס ּורין ותענית , ּבספד  ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו



יח

ומחולק  מבואר תורה  משנה  : 454שיעורי קנב 

 גזרים א ֹו עצים  ׁשהתנּדב  יחיד  ְְֲִִִִִֵֵֶַָָאפ ּלּו
ּובתענית  ּבספד  ה ּיֹום  ּבא ֹות ֹו אס ּור  – ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָל ּמערכה 

מנהג. זה  ודבר  מלאכה ; ְְְֲִִֶַַָָָָָּובע ׂשּית 

 ּכל ּומ ּלכ ּבס  מ ּלס ּפר  אס ּורין מעמד  ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָאנׁשי

כב ֹוד  מ ּפני מ ּתרין ּובחמיׁשי ׁשּלהן; ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻה ּׁשּבת 
ּולכ ּבס ? לס ּפר  עליהן אסר ּו מה  ּומ ּפני  ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָה ּׁשּבת .
א ּלא  מנּולין, ּכׁשהן  למעמדן יּכנס ּו ׁשּלא  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכדי

מ ּקדם . ויכ ּבס ּו ְְְִִֶַַֹיס ּפר ּו



יט
: שיעורי

     
      

   ה ּנזיר ׁשהזהר  האזהרה  ְְִֶַַַָָָָֻ
"מחרצ ּנים  אמר ֹו: וה ּוא  ענבים , זרע  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָמ ּלאכ ֹול 

יאכל " לא  ֿ זג  ג )ועד  ו, מהם (במדבר אכל  ואם  , ְְִֵֵֶַַָָֹֹ
ל ֹוקה . ― ְִֶַּכזית 

   ה ּנזיר ׁשהזהר  האזהרה  ְְִֶַַַָָָָֻ
ֿ זג "ועד  אמר ֹו: וה ּוא  הענבים , קל ּפי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָמ ּלאכ ֹול 
ל ֹוקה . ― ּכזית  מהם  אכל  ואם  יאכל ", ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא 
וענבים  יין ּכל ֹומר : א ּלּו, ׁשחמ ּׁשה  ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָוהראיה 
ּבפני  מצוה  מהם  ֿ אחד  ּכל  וזג  וחרצן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָוצ ּמּוקים 
ואחד  ֿ אחד  ּכל  על  ל ֹוקה  ׁשה ּוא  ― היא  ְְִֶֶֶֶַַָָָָעצמ ּה

ה ּמׁשנה  ּול ׁשֹון אחת . מלק ּות  לד :)מהם  :(נזיר ְְְִֵֶַַַַָ
ּבפני  הענבים  ועל  עצמ ֹו ּבפני ה ּיין על  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ"ח ּיב 
ּבפני  החרצ ּנים  ועל  עצמן ּבפני ה ּזּגין ועל  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָעצמן

נזיר ּות  ּבגמרא  אמר ּו ּובפר ּוׁש :(לח :)עצמן". ְְְְְִִֵַָָָָ
וסחט  וזּגין חרצ ּנים  ויב ׁשים  לחים  ענבים  ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָ"אכל 

ׁשל  חמ ׁש".א ׁשּכֹול  ל ֹוקה  ― וׁשתה  ענבים  ְְֲִֵֶֶֶָָָָ
ׁשם  ח ׁשב ּו ּתנא (בגמרא)וכא ׁשר  זה  ׁשּתּנא  לק ּבע  ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

שעובר,וׁשּיר  הלאוין כל  את מנה לא במשנה (שהתנא ְַַ
עוד ) יֹותר ושייר נזיר , ׁשה ּוא  מחמת  ח ּיב  ְֲִֵֵֶֶַַָָוׁשה ּוא 

אמר ּו מלק ּיֹות  לאו (בגמרא)מחמ ׁש ׁשּיר  והא  : ְְְֵֵַַַָָָָֻ
לפי  חמץ ? ׁשּיר  והא  אמר ּו: ולא  יחל  ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹֹּדלא 
ּכי  ׁשּתים , החמץ  ועל  ה ּיין על  ח ּיב  ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹׁשאינֹו
ה ּיין, ׁשה ּוא  ע ּקר ֹו מחמת  א ּלא  נאסר  לא  ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ 

ׁשּבארנ ּו צב)ּכמ ֹו תעשה ׁשע ּקר (לא אמר  ּוכא ּלּו . ְְְִִֵֶֶַַַָ
ּׁשא ּתה  ּומ ּמה  ּבקלק ּול ֹו. מ ּמּנּו נס ּתּלק  לא  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹא ּסּור ֹו
ּכּלן  מצטרפין א ּלּו נזיר  ׁשא ּסּורי לדעת , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻצרי

מ ּכּלן. ּכזית  על  ול ֹוקה  ְְְִִִִֶַַַָֻלכזית 
   ה ּנזיר ׁשהזהר  האזהרה  ְְִֶַַַָָָָֻ

נפ ׁש "ועל  אמר ֹו: וה ּוא  ה ּמת , ּבאהל  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹמ ּלה ּטּמא 
יבא " לא  ו)מת  ּבגמרא (שם, אמר ּו ּובפר ּוׁש (נזיר . ְְְִֵֵָָָָֹֹ

ֿ יּטּמא ",מב:) "לא  ה ּכת ּוב  ּדּבר  מלא  "קרא  :ְִִֵֶַַָָָָֹ
ה ּטמאה  על  להזהיר  יבא " "לא  א ֹומר  ְְְְִֵֶַַַָָֹֹֻּכׁשה ּוא 
נכנס  ׁשאם  נת ּבאר  וׁשם  ה ּביאה ". על  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּולהזהיר 
א ּלא  ל ֹוקה  אינֹו ― ׁשּנטמא  אחר  ה ּמת  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאהל 
― ּכאחת  ּוביאה  טמאה  ל ֹו ארע ּו וׁשאם  ְְְְִִֵֶַַַַָָֻאחת ;
ּגֹוסס  ׁשם  ׁשּיׁש לאהל  ׁשּנכנס , ּכג ֹון ׁשּתים , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹח ּיב 
ׁשּנטמא  ׁשּנמצא  האדם  א ֹות ֹו ׁשּמת  עד  ׁשם  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָויׁשב 
לאהל  נכנס  אם  אבל  ּכאחת . ה ּמת  ּבאהל  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹּובא 

ל ּביאה  ה ּטמאה  קדמה  ּכבר  הכנס ה ּמת  עם מיד  (כי  ְְְִֵַַַָָָָָֻ
נטמא) ― כולו שבא טרם ממנו, קטן ּכמ ֹוחלק ,ְ

ּבאהל ֹות . המבארים  ה ּכללים  לפי ׁשם  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּנת ּבאר 
   ה ּנזיר ׁשהזהר  האזהרה  ְְִֶַַַָָָָֻ

וג ֹו' ּולא ּמֹו "לאביו אמר ֹו: וה ּוא  למת , ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמ ּלה ּטּמא 
ֿ יּטּמא " ז)לא  ּבין (שם, מת , ּבטמאת  נטמא  ואם  . ְְְְִִִֵֵַַָָֹֻ

ׁשאינֹו ּבטמא ֹות  ּבין עליהן ׁשּמג ּלח  ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻֻּבטמא ֹות 
ל ֹוקה . ― עליהן ְֲֵֵֶֶַַמג ּלח 


