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*גילוח וטומאה* .נזר בבית הקברות החלות וגילוח.

א .דיני גילוח וטומאה  .1האומר הריני נזיר מגלח יום שלושים ואחד ואם גילח ליום שלושים יצא ,ואם
נטמא ביום שלושים סותר את הכל ולר''א סותר רק שבעה ,והמקבל עליו שתי נזירויות וגילח את
הראשונה בשלושים והשניה בנ''ט יצא דעלה לו מן המנין .2 .אמר שיהא נזיר שלושים יום יכול
לגלח רק בשלושים ואחד ואם נטמא בשלושים לכו''ע סותר הכל .3 .נזיר מאה יום שנטמא ביום
המאה לת''ק סותר הכל ולר''א סותר שלושים ,ואם נטמא ביום המאה ואחד סותר לת''ק שלושים
ולר''א שבעה.
ב .הנוזר בבית הקברות לרבי יוחנן חל עליו דנזירות תליא וקיימא ולר''ל לא חלה עליו עד שיקבל
עליו נזירות שוב ,ופלוגתייהו להו''א אם הנזירות חלה ולמסקנא לכו''ע חלה ופליגי אם לוקה.
והשמועות  .1במשנתינו מי שנזר בבית הקברות אפילו היה שם שלושים יום אין עולין לו מן המנין
ופטור מקרבן טומאה ,ולר''ל לל''ק קאמר דאינו בתורת טומאה ולא בתורת קרבן ולל''ב לא
קאמר שאינו לוקה אגב סיפא דמביא קרבן טומאה .2 .מי שהיה טמא ונזר אסור בגילוח ויין וטומאה
ולוקה עליהם ,ולר''ל לל''ק איירי שיצא מהטומאה ושוב נכנס אליה ולל''ב הויא תיובתיה דר''ל.3 .
טמא שנזר שביעי שלו עולה לו למנין משא''כ נזיר טהור שנטמא ומהא שמעינן דלכו''ע חיילא
ופליגי לענין מלקות ,ומדייקינן דטמא וטהור שוין לר''י לענין מלקות ולר''ל לענין תגלחת ולא
קאמר דחלוקין לענין מלקות משום דמיירי בתקנתיה ולא בקלקוליה.
ג .בעי האם נזיר בבית הקברות צריך לשהות בכדי שיתחייב מלקות וכדין ביאת מקדש והאופן כגון
שנכנס בשידה ונפרעה מעליו ועלתה בתיקו ,ובעי בנזר בבית הקברות האם טעון גילוח אף שלא
חלה עליו הנזירות .והשמועות  .1במשנתינו אמרינן דאינו מביא קרבן טומאה ומשמע דטעון גילוח,
ודחי דהטעם שאינו מביא קרבן טומאה משום דא''צ לגלח .2 .טמא שנזר שביעי עולה לו מן המנין
משא''כ טהור שנטמא משמע דשוין לענין תגלחת ודחי דלמלקות שוין ולא קאמר שחולקין לענין
תגלחת דתנא שביעי וכלול בזה כל מיליה .3 .ילפינן שימי חלוטו דמצורע לא עולין לו מן המנין,

להו''א דומיא דימי טומאתו שבתרוייהו מגלח ומביא קרבן ודחי דבנטמא מבטל את הקודמין
משא''כ בנצטרע ,אלא אתי מנזיר בקבר ששערו ראוי לתגלחת כ''ש מצורע שאין שערו ראוי
לתגלחת ,ודחי דאין הכוונה לתגלחת טומאה אלא לתגלחת הטהרה .4 .וטימא ראש נזרו קאי על
נזיר טהור שנטמא דטעון גילוח וצפורין משא''כ נזיר בקבר ,וקרא אתי דלא נילף טמא בתחילה
בק''ו מטהור שנטמא ,שמעינן להדיא דנזיר בקבר אינו טעון העברת שיער.
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*נזיר שנטמא* .שתי כיתי עדים .הדרן!

א .דיני נזיר שנטמא  .1חלות נזירות הטהרה לרבי בשמיני שהוא יום הבאת קרבנותיו שנאמר וכפר
עליו ואח''כ וקדש את ראשו וכוותיה אתיא ההבדל בין טמא שנזר לטהור שנטמא לענין חלות
משביעי ,ולר''י בר''י חל בשביעי שהוא יום תגלחתו דיליף מיתורא דביום ההוא ולרבי אתיא דחל
אף אם לא הביא קרבנותיו .2 .נטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי מביא רק קרבן אחד ,דלרבי
הויא חדא טומאה אריכתא ולר''י בר''י אף דהוו טומאות הרבה מיהו לא יצא לשעה הראויה להביא
קרבן .3 .נטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני לר''א מביא קרבן על כל אחד ומתחיל ומונה מיד אף
בטרם הביא קרבנותיו שנאמר וקידש את ראשו ביום ההוא ,לחכמים מביא קרבן אחד על הכל עד
שיביא חטאתו שנאמר והזיר והביא וקרא ההוא למיעוטי אשם ,ולרי''ש בריב''ב אף אשמו מעכבו
וההוא אתיא למיעוטי עולה דבנזיר אינה דורון בעלמא .4 .אשה שנזרה ונטמאה ואח''כ היפר לה
בעלה מביאה חטאת העוף ולא עולת העוף ואתיא כרבי ישמעאל דקסבר שהכפרה תלויה גם
בעולה ,ואמרינן דקסבר שהבעל עוקר ולא גייז וצריכה להביא חטאת כר''א הקפר שאפילו נזיר
טהור נקרא חוטא .5 .נזר בבית הקברות ויצא ונטהר חלה עליו נזירות אפילו אם אח''כ נכנס לבית
הקברות ,ולר''א אינו מתחיל את נזירות הטהרה בו ביום משום שנאמר והימים הראשונים יפלו דבעי
שיהיו שני ימי טהרה ,ולעולא זהו דווקא בטמא שנזר שנאמר כי טמא נזרו ולא בטהור דעלמא,
ומותבינן דקאי גם על טהור שקיבל עליו מאה ימים ונטמא בתחילתן .6 .מי שנזר בחו''ל והשלים
את נזירותו ועלה לא''י לב''ש נזיר שלושים יום ולב''ה נזיר בתחילה ,ופלוגתייהו להו"א אם טומאת
ארץ העמים משום גושה או אוירא ולמסקנא אם קנסינן בתחילת נזירות או רק שלושים יום ,ומייתי
מעשה מהילני המלכה שקיבלה עליה נזירות שבע שנים אם בנה ישוב בשלום מן המלחמה ולבסוף
היתה נזירה כ''א שנים שבע בחו''ל שבע בא''י ושבע משום שנטמאה.
ב .המקרים בשתי כיתי עדים  .1אם כת אחת מעידה שנזר שתים וכת אחרת חמש ,לב''ש נחלקה
העדות ולב''ה יש בכלל חמש שתים ,ולרי''ש בריב''ב בהא לכו''ע נזיר שתים .2 .בכת אחת אליבא
דת''ק לכו''ע אין כאן עדות ולרי''ש בהא נחלקו ב''ש וב''ה .3 .במונה לרב לכו''ע נחלקה העדות
אף דלא מכחישים להדיא אלא נחלקים אם הוסיף לומר שלש ארבע וחמש ,ולמערבא אין הכחשה
במונה וחייב שתים.
הדרן עלך פרק שלישי!
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הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
יצאו לאור בס"ד מסכתות:
 ברכות
 שבת מהדורה חדשה.
 עירובין
 פסחים
 שקלים ר"ה
 יומא
 סוכה
 ביצה תענית
מגילה-פורים

 יבמות
כתובות
נדרים
נזיר סוטה
גיטין
 קידושין -עם תורתך שעשועי,

עם מחודדין בפיך.

סימני הדף ,ותוספתא

עם מדרש,

תוספתא ,ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה

 בבא קמא
 בבא מציעא
 בבא בתרא א-ב
 סנהדרין א-ב עם "יש סדר

 מכות שבועות
 עבודה זרה הוריות עם
מחודדין בפיך

 זבחים
 מנחות
 חולין
 בכורות עם הקדמות ומושגים
 ערכין-תמורה
 כריתות-מעילה
 נדה

לגמרא" ותמצית כל המסכתא.
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באהבתה תשגה תמיד -שיחות
באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבי בונים שרייבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצד ללמוד
לשנן ולזכור ,עם הכנה למסכת מכות.
הקדמות ומושגים -סדר קדשים,
ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

שירת ישראל -סוגיות מסכת ב"ק.
קיצור חרדים מנוקד ומסודר.

קיצור אלשיך רות
קיצור אלשיך אסתר
קיצור אלשיך איכה
בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

 ניתן להצטרף לקהל הקוראים,
ולקבל את העלון במייל
לפרטים תגובות והערות:
yesodot100@gmail.com
~~153

המערכת

נשיח בחוקיך  1270מצוות לפי כל
השיטות של מוני תרי"ג המצוות.
בחקותיך אשתעשע -על תרי"ג מצוות,
לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

עתים לתורה -לוחות ללימוד יומי לכל
יהודי ,עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.

