
 מםורת הש׳׳ם

 א) ניצה כ: ע״ש מנחיח מיו.,
 ב) לקמן מה. [ונחים נה. מנחומ
 ה. ערכין נא. נירים ז:],
 ג) ס״א ל״כ, ד) נס״א גרסי׳
 ורכי וכן כערוך ערך פאה גרת
 כן], ה) לעיל דף כד: !סוטה
 כג.],0סוטהכג:לקמןל.סא:,
 ז) ס״א ור״ל אמר ריכ״ח,
 ח) [ערכי! ה:], נו) צ״ל כדין,
 י) צ״ל דנגילת על אחד משלשתן

 יצא,

 הגהות הב״וז
 (א) במשנה והשלמים
 יקרנו שלמים: (ב) רש"• ד״ה
 תנא דידן סבר טון
 דאיזדריק: (ג) דיה נל״א
 דכיון: (ד) ד״ה גילח הד״א
 עם דיה או שמיחו קרוניו:

 גליון הש״ם
 מתני׳ ואין האשה םדדת.
 עיי! נרד״ק ריש שמואל א׳

 נפסוק ותדיר נדר:

S ׳ 0  S ׳

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ ד״ה כנשי וכו׳
 הנשר נאטלה דאי. תינת דאי
 נמחק ונ״נ ואי: ב] בא״ד לא
 ממכשר שלא לשמן וצ״ל.
 תיכות וצ״ל נמחקו ונ״כ וצ״ע.
 א״מ: ג] בא״ד דהתס כנשים
 מעיקרא. תינת מעיקרא
 נממק. ונ״נ מיקנעי: ד] דייה
 דתנ! וכו׳ דלא תימא דוקא
 גלח. נמתק תינת גלת:
 ה] בא״ד נזרק אחד מ!
 הדמים דדוקא מן השלמים.
 נמתק תינת מן ונ״נ גילח על.
 א״מ: ו] דייה קסכר וכו׳ ולא
 ניתא ליה לנניה. תיכומ ליה
 לנלה נמתקו ונ״נ להו לנזותן
 הלכך יכולים וכוי כצ״ל. א״מ:
 ו] בא״ד כל חינוך הוא
 להמשיכו וזה כזיונא הוא לו.
 נ״כ כאן הסייד ואח״כ מה״ד
 משוס הכי מגלח ועכיד

 הקפה. א״מ:

 כח: מי שאמר פרק רביעי נזיר
א ד ת ש ן הדמים לאלתר א  (0 ולתנא דידן. כיון דאיזדריק עלה אמד מ
 כתמרא ולית לה ניוול וכיון דלית לה ניוול אינו יכול לומר אי אפ שי
 כאשה מנוולת: אינו יכול להפר משום בזיון קרשים. דהואיל
 ואין הכעליס מתכפרים כו אין הכשר נאכל: ממקיןי לה ר׳ זירא
י כזיון קדשים לזרוק דמן  אמאי. הו
 שלא לשמן ויתיר כשר כאכילה בזריקמ
ם שלא לשמן: מי לא תגן הדם  ד
 יזרק. שלא לשמן: ואם הימה שבת
 לא יזרק. לפי שאין הבשר נאכל
 בשבת שאין צליית קדשים דוחה את
 השבת: ואם זרק הורצה. ובלבד
ר לערב: אי דשחט  שאימורין מקטי
נ דאפשר ״  טולה ושלמים. ברישא ה
 למיהוי להו תקנתא בזריקה אלא
 הכי קאמינא לך כגון דשחט חטאמ
פר לה כעל תו לא  כרישא דאי מי
ר ליה תקנתא דה״ל כחטאת  ה
 שנתכפרו כעליה: ומנא מימרא
 דכל מאי דכעי שתיט כרישא כדתנן
 אס גילח על אחת משלשתן יצא:
 בד״א. «) כיון דנזרק עליה אחד
 מן הדמים אינו יכול להפר כחגלחת
ה הואיל ושומה יין כו כיוס ר ה  ט
: אבל בתגלחת טומאה.  וכדאמרן
ס פ שנזרק עליה אחד מן הדמי ״ ע  א
ה ר ה ׳ כחגלחמ ט מ אומר אפי ״  יפר. ר
: וח׳יק אמר לך. משוס חגלחמ י  כו
 לא אפשר להפר דלא הויא עליה
 מנוולת משוס חגלחת דאפשר לה
 כפאה נכרית ומיחזיא כאינה מגלחת:
 ור' מאיר סבר בפאה נכרית איידי
 חוהמא. דאיח לה לא ניחא ליה
 ולכך יכול להפר לה לפי שיכול לומר

 אי אפ שי כאשה מגולחת:
 מתני" גילח. במוך ימי נזירומו
 או שגילחוהו קרוביו
 בתוך ימי נזירותו או שמיחה הבן
 תוך ימי נזירותו ואפילו ביום אתרון:
 (י) או שמיחוהו קרוביו. הרי זה בטלה
 נזירותו ודמי חטאת ילכו לים המלמ:
 לא נהנין ולא מועלין. כדאמר מריז<
ת ודמי חטאמ ההולכין ת המתו  חטאו
 ליס המלח בכולן לא נהנין ולא מועלין לא נהנין מדרכנן ולא מועלין משוס
 דלאו בני הקרבה נינהו: גמ׳ הלכה היא בגזיר. שהאיש מזיר ולא האשה:

 וריש

 תנא דידן םבר כיון דאיזדריק עלה דם לאלתר
 שריא בהמרא והא לית לה ניוול ור״ע םבר
 אפי׳ אישתהיטת בהמה אינו יכול להפר
 משום הפםד קדשים מתסיף לה רבי זירא
 ואמאי לזרוה דמן שלא לשמן ויתיר בשר
 באכילה מי לא א<תניא אכבשי עצרת ששחטן
 שלא לשמן או ששהטן לפני זמנן או לאהר
 זמנן הדם יזרק והבשר יאכל ואם היתה שבת
 לא יזרק ואם זרק הורצה להקטיר אימורין
 לערב אמרי אי דשהט עולה או שלמים ה״נ
 אלא הכא במאי עסקינן כגון ששהט הטאת
 ברישא כדתנן נ<אם גילה על אהת משלשתן
 יצא: בד״א בתגלהת טהרה אבל בתנלהת
 טומאה יפר גי(מפני שיכול לומר אי אפשי
 באשה מנוולת) ור״מ אומר אפי׳ בתגלחת
 טהרה יפר מפני שיכול לומר אי אפשי באשה
בפאה  מנלהת: ות״ק אמר לך אפשר ב
 נכרית י׳ור״מ םבר בפאה נכרית איידי דזוהמא
 לא ניחא ליה: מתני' ה<גהאיש מדיר את בנו
 בנזיר 8ואין האשה מדדת את בנה בנזיר כיצד
 ינילח או שנילחוחו קרוביו מיחה או שמיחו
היתה לו בהמה מופרשת חחטאת  קרוביו ה
 תמות והעולה תקרב עולה (א) ושלמים יהרבו
 שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם
 חיו לו מעות םתומין יפלו לנדבה מעות
 מפורשים דמי חטאת ילכו לים חמלח י לא
 נחנין ולא מועלין ידמי עולח יביאו עולה
 ומועלין בחן דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין
 ליום אחד ואינן טעונין לחם: נמ׳ איש אין
 אבל אשח לא מאי טעמא ר׳ יוחנן אמר
̂ ורבי יוסי ברבי חנינא  י<חחלכח חיא בנזיר 

 אמר

 מוסף רש״י
 כבשי עצרת. הנאים עם שתי
 הלחס, כדכתינ נפרשת שור או
 כשנ (רקרא כג) כעצרת
 ועשיתם שעיר עזים אתד
!ניצה ׳  לתטאת ושני ככשיס וגו
 כ:). ששחטן שלא לשמן.
 שצדך לשחטן לשם שלמי צכור
 ושחטן לשם עולה !שם). לפני
 זמנן. קודם עצרת, והס
 הופרשו לשם ככשי עצרת(שס<.
 לאתר זמנן. לאחר עצרת
 (מנחות מח.). הדם יזרק. שלא
 לשמן >שם). והבשר יאכל.
 דקיימא לן כל הזנמיס שנזנחו
 שלא לשמן כשדם ליקרכ
 ונאכלין אלא שלא עלו לכעליס
 לשס חונה >ביצה כ:). ואם
 היתה שבת. אשלא לשמן קאי
 ועצרת ושנת היא, לא יזרוק.
 דטון דאידחי מקרבן צכור תו
 לא דתי שנח (מנחות מח.)
 שהד אסור לנשל ולצלות היוס
 ולא יאכל מן הנשר!ביצה כ:).
 ואס זרק. ולא נמלך, הורצה
 להקטיר אימורין לערב.
 כלומר רקטיר אימוד! לערנ
 ולא יקטירס היוס !שם כא.<.
 אם גילה על אחת
 משלשתן יצא. חטאת או
 עולה או שלמים, דג׳ קרננות
 כתונין נו ואמדנן נספד דני
 רנ ואתר ישתה הנזיר יין, אחר
ז י ׳ כעי ו  מעשה יתידי(ערכיו בא.
 נדרים ד: וזבחים נה. עי״ש).
 האיש מדיר את בנו. קטן,
 בנזיר. ותלה הנדרות עליו

. מיחה. אף על פי שלא נתגלח נטלה ׳ : ל כד לעי . גלח. אותו קטן שהדרו אניו נתוך ימי נזירותו ( ו  אפילו לכשיגדל !מוטה כג.
 נזירות >שםן. יפלו לנדבה. ויניאו מהן עולות לקין המזכח דאין חוששין לדמי חטאת שכהן, כדלקמן שהלכה היא כנזיר כך >שם).
. הלכה היא בנזיר. הלכה למשה מסיני הוא  ואינן טעונין להם. שאין כאן נזיר ואין אני יכול לקרות נו על כפי הנויר ושמן

טה כג:<. מו  כהלכות נזיר ;

ד קדשים. שאס יפר לה קודם זריקה ושובי אינה ס פ ם ה ו ש  מ
 צריכה לקרבנומ הללו ואסור לזרוק דם ופריך אמאי
ד יפר לה ולזרוק דמו שלא לשמו ויומר הכשר כאכילה ס פ  איכא ה
ד נזירה ו ף דהיפר לה ואינה ע ו י ן הזכחיס שנזכחו שלא לשמן דכ  ני) מ

ן לשמן ואפילו יזרוק  שוב אין עומדי
ס כשרץ דסממא נשלאן ת  דמן ס
ו דסממא  לשמן קיימי וה״ק יזרק דמ
 שלא לשמן קיימי אלא לשס שלמי
ד נזירה:  נדבה כיון דאינה עו
ת ששחטן. שלא לשם ר צ י ע ש ב  כ
 עצרת או ששחטן לפני
 עצרת בערב עצרת או לאחר עצרת:
3  הדם יזרק. ביו׳יט עצמו וקאי ארישא
 שלא לשמן (או) לשם* שלמי נדבה
 וע״י כן הותר הכשר כאכילה א] דאי
ו״ט  לית ליה נדרים ונדבות קרבין כי
ד הערב  א״כ לא יקטיר אימוריס ע
 ולא יאכל הכשר עד הערכ [לכל
 כמה] דלא מיקטרי אימורין בשר לא
מ כי נמי אין ״ מ  מישתרי כאכילה ו
 נדרים ונדבות קרבין ביו״ט מותר
: ואם היתה שבת לא ס ד  לזרוק ה
ד כמו תיקונו מדרבנן ה  יזרוק. ד
 ואסור אלמא [מומר] לזרוק הדם
 שלא לשמן וא״ת אמאי לא מיימי
׳ (לעיל לף כד.) עולה תקרכ י  מתנ
 עולה ושלמים יקרבו לשלמים וי״ל
5 שמיטה היפר  דלא דמי דהתס בשעת
מד  לה ובין בזריקה ובין בשחיטה עו
 שלא לשמן אבל הכא דבשעח שחיטה
מד לשמן ועתה בשעת זריקה  היה עו
מד שלא לשמן לא מיתכשר שלא  עו
 לשמן ב] וצ״ל דלהך כבשי עצרת נמי
 לא דמי דהתס לא נשמטו לשמן אכל
 הכא כיון 6 דנשחטו לשמן [שמא] כיון
 דנשחטו לשמן דלא מכשרי שלא לשמן
ת לף מז:< מיבעיא ו ח נ מ  דבפ׳ התכלת (
7 כבשים ששחטן לשמן א  להש״ס ה
 ואבד הלחם מהו שנזרוק דמן של
 כבשים שלא לשמן כו׳ וא״כ הא
8 שלא  דקאמר יזרוק מיירי שנשחטו
 לשמן וצ״ל דלא דמי דהתס כבשים

 נ] מעיקרא בשחיטת זבח ועיקר הזבח בלחם ממכשר הילכך כי
א מ מ ס 9 אבל הכא כיון ד ד ב הד כמו א  אכד לחם נמצא הזכח מיפסיל ו
 כשר כמו לשמן כדאמר כריש זכחים (לף כ:< השתא נמי דשחטן

 עין משפט
 נר מצוה

 ניט א מיי׳ פט״ו מהל׳
 פסולי מוקדשין

 הלי״ט:
 נ ב נ״ל היתר מכאן לשערות
 שהנשים נשואות נותנות
 ניאשיהס. (יהושע נועז).
 [ותשו׳ נאר שנע סי׳ ית דמה
 רי׳יה זו נשתי ידיס והאדן

 נראיות לאיסור]:
 נא ג מיי׳ פ״נ מהל׳ נזירות

 הלי״ג [יל]:
 נכ ד ה מיי׳ שס הל׳ טו

 יפ״ט שס הלי״נ:
 נג ו מיי׳ פ״ג מהל׳ מעילה
 הל׳ ד ופ״ד שם הל״ג:

 נד ז מיי׳ פ״ט מהל׳ נזירות
 הלי״נ:

 נה ח מיי׳ שם פ״נ הלי״ג:

 הגהות התוספות
 1 צ״לשונ.2.צ״לולאודוקא
 לשמן דטון כוי. 3. צ״ל לקאי
 ני י ארישא. 4. צ״ל אלא לשם.
 5 צ״ל קודם שעת. 6. תיכת
 טץ נמחק.7. תיכת הא נמתק.
 8 נדצ׳׳ל היינו טעמא משוס
 די:יירי שנשחטו. 9. צ״ל אכד
 ה:שר. 10. צ״ל משוס.
 1 נ. צ״לנשחט.12. צ״ללהט
 ק זמר דכגילח על אחד
 ט שלשמן יצא. 13. צ״ל דמקיש
 חיואת ועולה לשלמים. 14. צ״ל
 דיש נהם. 15. צ״ל או שמיתו
 קיוניו.16.צ״ללאמיחו מיד.
 7נ. צ״ל מנזירות. 18. כאן
 הת״ד ומה״ד קסנר כנו דשייך
 כי כצ״ל. 19. תינמ והאמר
 נלחק יצ״ל והכא אמר.
 0י. תיכת אשכתן נמתק.
 1:. צ״ל שיקנל. 22. צ״ל

 דלאחשינא.

 פי׳ הרא״ש
 ו; מאי ולורוק דם שלא לשמן
 ויתיר בשר באכילה. דתנן כל
 ד בחים שטבחו שלא לשמן
 כ :זרים אלא שלא עלו לשם
 דיבה ולאו דוקא שלא לשמן
 ר יה אפי׳ בסתמא (מידי)
 [;:גי] דאין סתמן עומדים
 ל ;זמן אחר שהפר לה בעלה:
 כ::שי עצרת ששחטן שלא
 ד;זמן. שלא לשם שלמי
 ע :רת: או ששחטן לפני זמנן
 א לאחר זמנן. לפני עצרת או
 ד ותר עצרת אפי׳ שחטן
 ל 1מן הדם יורוק והבשר
 י• כל. אפי׳ בו ביום למ״ד
 נ־ רים ונדבות קרבים ביו׳׳ט
 נ ןטיר האימורי׳ ביום ואח״כ
 י׳ כל בשר. ולמאן דלית ליה
 ד דרים ונדבות קרבים ביו״ט.
 י טיר האימורים בלילה
 ו ח״כ יאכל (האמורים)
 ן י בשר] ומיי הדם צריך לזרוק
 כ ום שלא יפסול בשקיעת
 ו זמה: ואם היתה שבת לא
 י־ ־וק ואע״ג דזריקת הדם
 s נה אסורה אלא מדרבנן
 כ •איתא פ׳ אלו דברים ואפייה
 ד זמירו הכמים משום דתקוני
 ד:חה הוא שמתקן האימורים
 ל זקטרה והבשר לאכילה
 ר מי לאין מגכיהין תרומות
 ו: עשרות [בשבת ויו״ט].
 ו: •ם זרק הורצה להקטיר
 !•־ מורים לערב דהיום אינו
 י־ ול להקטיר. אלמא דוורקין
 ד:! כבשי עצרת בשביל דבר
 ע לא היו עומדים לכן קודם
 עתיטה: הכא במאי עסקינן
 נ ון דשחט חטאת שפסולה
 j לא לשמה. דתנן אם גילח
 3• י אחד משלשתן יצא אלמא
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 ד:מים מתפרשי׳ ממנה דבוריקה א׳ מן הדמים הותרה ביין: ותייק אמר לך. אפשר לה בפאה נכרית הלכך לא הוי תגלחת נוול:
 ו ׳ [מאיר] סבר דמזוהם בעיני הבעל שתתן אשתו על ראשה שער אשה נכרית: האיש מדיר את בנו בנזיר אע״פ שהוא קטן
 ו ל דין נזיר עליו ומביא אביו קרבנותיו ואם נטמא מביא קרבן טומאה. והאי מדירו כגון שאו׳ תהא נדר אי נמי שאומר לבנו
 ד •קבל עליו נוירות. ה׳׳ג גלח או שגלחוהו קרוביו. ול״ג כיצד דכיון שגלח אין לך מחאה גדולה מזו. וכל היכא שמוחה או
 נ׳ חוהו קרוביו בטל הנוי׳ ובגמ׳ מפרש טעמא ומספקא לי אם שתה יין או שנטמא למתים אי מחאתו מחאה דמסתברא למימר

 ד :א כיון שעשה דבר שהנדר אסור בהם אין לך מחאה גדולה מוו. ומי׳ מדנקט גלח משמע דוקא שעשה מעשה בגופו. ונראח דוקא כשמיחו מיד כששמעו. ובתום׳ קתני או שהביא ב׳ שערות והא דלא נקט ליה במתני

: [ ד ס פ : [אי דשחט עולה או שלמים הכי נמי לר״ע דליכא ה ן מ א לענין להמיר לזרוק ד מ ח 1 ס ׳ תקנה נעשה כאילו נעשה 1 0  לשמן ומשום
ה לזרוק שלא לשמן דחטאח מיפסל שלא לשמן לשוס שלמי נדבה דחטאת אינו כא נדכה:  אלא [הב״ע] דשחט חטאת [ברישא]. דאין לו מקנ
פר ע דאינו מי ם אפילו חטאח דאיירי ביה ר״ ק דכי נזרק אחד מן הדמי ״ ם יצא. כלומר ולכך אמר ח ה ת מ ח ם גילח על א  דתנץ א
ד מגלח על אחמ מהן או מטאת או עולה או שלמים וליכא ניוול ולכך הוצרך לאיתדי ראיה לכך ה  דמומר מיד לשמוח יין ש
א דמנן בממניחין נזרק אחד מן הדמים דדוקא ה) מן השלמים יצא דכמיכ וגלח הנזיר פתח ] גלח על השלמים הו  נדלא תימא] דוקא י
ג ״ : ה ׳ 3 מן (זבחים לף נה.) מפרש לה דמקיש תטאת עולה ושלמים ׳ יצא על אחד משלשתן ובפרק איזהו מקו 2 )דבעל עד וקאמר ׳  אהל מו
ו כנזיר. שיאמר יהא בני נזיר ויתחילו נ ש מדיר כ י א ׳ ה י פה מגני לבעל ולא ניחא ליה: מתנ ו . בהם*׳ זוהמא ואינו מג א מ ה ו  איידי ח
ה ש א נ דמדיר בנו בנזיר שיצוה לבנו שיאמר הריני נזיר: ואין ה ודע שאביו הדירו בנזיר א״ ׳ אין הבן י  מנין הימים מיד אפי
: גילח או שגלחוהו. דאין לך מחאה גדולה מזאמ ולא מיבעיא גילח או שגלחוהו אלא ה כנזיר. כדמפרש בגמרא: כיצד ל״ג ת בנ ד ד  מ
ד כששמעו [אכל] אס ם ודוקא כשמיחו מי י ׳ בדברים שאין רצונו שיעשה נזיר ממבטל הנזירומ ובגמרא מפרש הטעמ 5 ׳ מיחה או שמיחו  אפי
) קתני בהדי הני או שהביא ב׳ שערות והא דלא תני במתני׳ ד שהתחיל הנזירות ובתוספתא (פ״ג ח ' ושוב לימים מיחו אין בכך כלום א 6 ו ח י  לא מ
׳ אכל הני דהכא דגילח ומיתה היינו בתחילת שמיעח 7 זיר  משום דשתי שערומ מבטלות הנזירות אף אחר שהתמיל ככר למנומ כמה ימים מנ
ד דבגמ׳ פליגי בה רבי י י מ ׳ [הכי] ניתא דלא תנא דבפלוגתא לא ק  הנזירות ואפי׳ אם נאמר תגלחת ומחאה מכטלין [לאחר] שמיעה אפי
ה לא. ש . א פרשת. כדלעיל: גכ1' ה מו מ ה ו ב ה ל ת י  ור׳ יוסי בר׳ יהודה א״נ דלא קתני אלא מידי דביד אדם לבטל הנזירות: ה
ו לא. ת ו אין ב נ : ב . ומדרבנן כו י לחנ ד ן לדף כנו) כ י . למשה מסיני בנזיר: (שי ה כ ל י אין האשה מדרמ בנה בנזיר: ה  דקמנ
ן אוכל נבילות ת לף קיל.) קט יבמו מה הא דאמר בעלמא ( ׳ בנו דשייך במצות לכשיגדל מוטל על האב לחנכו אבל בתו לא מי 8 א י  דכך הלכה ה
] אף לחנכו לעשומ מצוה מוטל על האכ וי״ל דחינוך לא שייך אלא להזהירו לעשות ולקיים מצוה ח ״ כ ד ׳ [ 9 ר מ א ה  אין ב״ד מצווין עליו להפדשו ו
ד אומר ר״י דחינוך לא שייך אלא באב ) היינו קיום מצוה ועניתם עו  אבל להזהיר מלעבור אין זה חינוך וההוא דפרק בתרא דיומא (לף פכ.
ן אחד תינוק ואחד תינוקת מחנכין אותם להתענות ביוה״כ וצריך למלק בדבר: נ ד מ ן בתו לא והתם א נ ד מ א לא שייך והכא א נ ד ח  אכל כאיניש א
א ל ל חינוך ד ר כ ב ם 2 עליו לקיים מצות סוכה ולולכ: ק 1 2 דאינו מדיר כנו כנדרים כגון להביא קרבן או שקבל 0 . לא אשכחן ם י דר  בנ
2 2 בא א דמגלח שערו ולא ניחא י] [ליה לבניה] הילכך יכול למחות ויש גורסין דלא חשי ח בזיוני הו רו י  חשיב. כגון חינוך מז

פ כל חינוך הוא להחשיבו וזה בזיונא הוא לו י] מש״ה מגלח: ״ ה  ו
יתי א מי ה : ו תר ל הראש מדרבנן. דמן התורה מו ת כ פ ק : ה א ה דהלכה הו פ ק ד לעשומ ה ש ד הקפה. כלומר ו עבי  ו
 חולין בעזרה. כשמלאו ימי נזירות טהרתו דמייתי חטאת דאינו כא כנדכה דמעולה ושלמים לא קשיא דכאים כנדכה:

 קסכר

 משום דהבאת [ב׳ שערות] מבטלת
 אף לאחר ששמע ונתרצה אבל הנך לא מהני אח״כ שכבר נתרצה וקבל עליו נדי: היתה לו בהמה מופרשת וכו׳ כדפרי׳ לעיל. מאי טעמא דאיש מדיר את בנו בנד׳ וגם מ״ט דאשה לא: הלכה היא בנוי׳ כך נאמר הלכה למשה מסיני:


