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נזירנזירנזירנזיר

אבן העזר

רמד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה-איסורי כהונה

"" מג:נזירטומאת כה� לקרוביו כשגווית� חסרה

רמד	מסכתנושא

(2) כתובה-תנאי כתובה

"" כד:נזירמה שקנתה אשה קנה בעלה (1)

"" כד.שעבוד בעל לקרבנות אשתו

רמד	מסכתנושא

(1) קידושין

"" �יא:נזירעשה שליח לקדש לו אשה סת� אסור בכל הנשי

אגדה, מחשבה ומוסר

רמד	מסכתנושא

(1) אגדתא

"" כג:נזיריעל וסיסרא (2)

רמד	מסכתנושא

(1) חינוך

"" כט.נזירמצות חינו  אב לבנו

רמד	מסכתנושא

(2) מדרש

"" כג.נזירלוט ובנותיו

"" כג:רות המואביה מזרע עגלו� מל  מואב

רמד	מסכתנושא

(3) מוסר

"" כג.נזירהתכוו� לאיסור ועלה בידו היתר (1)

"" �כג.ישרי� דרכי ה' צדיקי� ילכו ב� ופושעי� יכשלו ב

"" כג:עבירה לשמה

רמד	מסכתנושא

(1) מוסר-שכר ועונש

"" כג:נזיראי� הקב"ה מקפח שכר כל בריה (2) אפי' שיחה נאה

רמד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע

"" (2) �כג:נזירטובת� של רשעי� רעה היא אצל צדיקי

אורח חיים

רמד	מסכתנושא

(1) ברכות-עניית אמן

"" סו:נזירגדול העונה יותר מ� המבר  (2)

חושן המשפט

רמד	מסכתנושא

(1) ירושה

"" סא.נזירגוי יורש את אביו (1)

רמד	מסכתנושא

(3) עונשין-מלקות

"" ••מב.נזירהתראות מחלקות באיסורי נזיר

"" לח:לאו שבכללות (2)

"" ד.שיעור לחיוב מלקות במאכלות אסורות (1)

רמד	מסכתנושא

(1) רוצח וערי מקלט

"" •סה:נזירהכה חברו ואמדוהו למיתה,  הקל והכביד ומת (1)

רמד	מסכתנושא

(3) שליחות

"" יב:נזיראי� ממנה שליח בדבר שהמשלח לא יכול לעשותו (1)

"" יב.חזקה שליח עושה שליחותו (2)

"" יב:שלוחו של אד� כמותו (4)

רמד	מסכתנושא

(1) תנאים

"" יא.נזירמתנה על מה שכתוב בתורה (3)

טהרות

רמד	מסכתנושא

(5)

"" סא:נזירגוי אינו מקבל טומאה

"" נ.נצוק אי הוי כמחובר לטומאה (1)

"" נז.ספק טומאה ברה"ר וברה"י מסוטה (1)

"" סד.ספק טומאה הנגררת והנזרקת

"" סג:ספק טומאה צפה

רמד	מסכתנושא

(1) אבות הטומאה

"" נ.נזירטומאה בבשר נבלה שאינו ראוי לאכילה (1)

רמד	מסכתנושא

(2) טומאות מדרבנן

"" (3) �••נד:נזירטומאת אר' העמי

"" �יט:טע� גזירת טומאת אר' העמי

רמד	מסכתנושא

(6) טומאת אשה-זב/זבה

"" •סה:נזירבז' דרכי� בודקי� את הזב

"" טו:זב וזבה שראו בשביעי לספירת� אחר שטבלו (2)

"" מד:טבול יו� של זב כזב

"" •סה:טומאת זב לאונסו אחר שנזקק לזיבה

"" •סו.טומאת זב מספק אחר שנזקק לזיבה

"" •סו.טומאת שכ"ז של זב
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רמד	מסכתנושא

(9) טומאת מת

"" נה.נזיראהל זרוק אי הוי אהל (3)

"" (2) �סג:איזו היא טומאת התהו

"" סג:המוצא מת מושכב לרוחב הדר  (2)

"" •סג.המקור להיתר טומאת התהו� בנזיר ועושה פסח (2)

"" מב:טומאה בחיבורי� דאו' או דרבנ�

"" נא.טומאת מלא תרווד רקב מ� המת

"" נ.טומאת נצל אד� ונצל בהמה

"" •סד:מצא מת א' או יותר אי נוטלו או מניחו במקומו

"" •סה.תפוסת המת הניטלת ע� מת שנמצא

רמד	מסכתנושא

(3) נגעים

"" �ח:נזירבית שאינו מרובע לא מיטמא בנגעי

"" �•סה:ספק נגעי

"" נח.תגלחת מצורע דוחה אפי' עשה ול"ת

יורה דעה

רמד	מסכתנושא

(2)

"" נט.נזיראיסור לא ילבש גבר שמלת אשה

"" נח:העברת שיער גופו משו� לא ילבש גבר שמלת אשה

רמד	מסכתנושא

(1) אבלות-מת מצוה

"" מג:נזירגדר מת מצוה (2)

רמד	מסכתנושא

(1) איסור והיתר-מאכלות אסורות

"" נא:נזירשר' האסור ומטמא משו� בריה כשחסר אבר

רמד	מסכתנושא

(3) בל תקיף

"" נז:נזירהקפת כל הראש אי שמה הקפה

"" נז:הקפת ראשו של גדול ע"י אשה

"" נז:הקפת ראשו של קט�

רמד	מסכתנושא

(3) נדרים ושבועות-הפרת נדרים

"" יט.נזירבעל המפר נדרי אשתו מיעקר עקר או מיגז גייז (1)

"" כא:בעל המפר נדרי אשתו מיעקר עקר או מיגז גייז (2)

"" ••כא:התפיס נזירותו בנזירות אשתו הוי הקמה

רמד	מסכתנושא

(5) נדרים ושבועות-נדרים

"" ט.נזיראי� אד� מוציא דבריו לבטלה (2)

"" (2) �ט.המתנדב שלא כדר  המתנדבי

"" ד:התפיס נדרו בבכור (2)

"" •ד:התפסה בדבר הנדור ולא האסור (3)

"" כב:התפסה בעיקרו של דבר או כדהשתא (2)

רמד	מסכתנושא

(2) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" •ל:נזירהקדש טעות אי הוי הקדש (1)

"" ••לא:הקדש טעות אי הוי הקדש (2)

רמד	מסכתנושא

(149) נדרים ושבועות-נזיר

"" ••כח:נזיראב מדיר בנו בנזיר

"" �•ד:אבשלו� היה נזיר עול

"" •מד.אחר שטימא או גילח נזיר

"" •מג.איסור נזיר לשהות במחיצת אד� גוסס

"" •לד:איסור עלי� ולולבי גפ� לנזיר

"" ••לד.איסורי נזיר

"" •יד:איסורי נזיר אחר מלאת קוד� שגילח

"" ד.איסורי נזיר מצטרפי� זל"ז (2)

"" •לז:איסורי נזיר מצטרפי� זל"ז (3)

"" •יד.אמר הריני כמשה בז' באדר

"" ••כב:אמר לאשתו הריני נזיר ואת ואמרה אמ�

"" ••י.אמרה פרה או דלת זו הריני נזירה

"" •יט.אשה שנזרה ונטמאה ואח"כ הפר לה בעלה

"" ••נז.ב' נזירי� שע"א מעיד שא' מה� נטמא

"" �••נט:ב' נזירי� שע"א מעיד שא' מה� נטמא ומת א' מה

"" •כו:בהמות קרבנות נזיר שלא קבע�

"" ••ד.בי� נזיר עול� לנזיר שמשו�

"" ••ל.ב� מגלח על נזירות אביו

"" •ל:גילוח ב� על נזירות אביו כשא' מה� נזיר עול� או טמא

"" ••לט:גילוח האסור בנזיר

"" �•ל:גילוח שני בני� או בכור ופשוט על נזירות אביה

"" ••יט.דעת ר"א שנזיר שנטמא ביו� הראשו� אינו סותר

"" ••לה.דעת ראב"ע שאי� נזיר לוקה אא"כ אכל ב' חרצני� וזג

"" ••מד.הבדלי� בי� איסורי נזיר

"" •יג.הפריש קרב� על ספק נזירות ואח"כ נתחייב ודאי

"" ••יב:הרי עלי לגלח חצי נזיר

"" ••יא.הריני נזיר אבל סבור שחכמי� יתירו לי לשתות יי�

"" �••ז.הריני נזיר אחת גדולה או קטנה או עד סו	 העול

"" •ח:הריני נזיר ואחת ועוד ושוב

"" ••ז.הריני נזיר ויו� א', ושעה א', א' ומחצה

"" ••יג:הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי ב� וההיפ 

"" •יד.הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי ב� ונטמא בימי בנו

"" ••יא:הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ואמר חברו ואני

"" ••ח.הריני נזיר כמני� ימות החמה

"" �••ח.הריני נזיר כעפר האר',  כשער ראשי וכחול הי

"" •ז:הריני נזיר ל' יו� ויו� א'

"" ••ז:הריני נזיר ל' יו� ושעה א'

"" •יג:הריני נזיר לאחר כ' ומעכשיו ל' או ק' יו� וכיו"ב

"" �••טו.הריני נזיר לכשיהא לי ב� ונזיר ק' יו

"" ••יב:הריני נזיר לכשיהיה לי ב� או ולד

"" •יג.הריני נזיר לכשיהיה לי ב� וכיו"ב ואמר חברו ועלי

"" �•ח:הריני נזיר מאה או אל	 שני

"" ••ט.הריני נזיר מגרוגרות ומדבילה

"" ••ח.הריני נזיר מכא� עד מקו� פלוני

"" ••ח.הריני נזיר מלא הבית או מלא הקופה

"" �••יא.הריני נזיר ע"מ שאהא שותה יי� ומטמא למתי

"" ••יט:השלי� נזירות בחו"ל ועלה לאר'

"" ••כא.התפיס נזירותו באחר ואמר פי כפיו ושערי כשערו

"" •כא:התפיס נזירותו בנזירות אשה והפר לה בעלה
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"" ••כ:נזירהתפיס נזירותו בנזירות חברו

"" �••טז.זמ� תגלחת בסת� נזירות ובנזירות לימי

"" ••מב.חפיפה וסירוק שיער נזיר

"" ••נד.טומאות שאי� הנזיר מגלח עליה�

"" ••מט:טומאות שהנזיר מגלח עליה�

"" ••סג.טומאת התהו� בנזיר ובעושה פסח

"" ••ב.ידות וכינויי נזירות

"" ••נה.ימי הסגרו,  חלוטו וספרו של מצורע בימי נזירותו (2)

"" יז:ימי חלוטו של מצורע בימי נזירותו (1)

"" ••לב:לא ניתנה נזירות אלא להפלאה

"" �••מה:מאימתי מותר הנזיר בשתית יי� וטומאה למתי

"" ••יא.מזגו לו כוס יי� ואמר הריני נזיר ממנו

"" •כו.מעות קרבנות נזיר מפורשי� וסתומי�

"" •כו.מעות קרבנות נזיר מפורשי� חלקית

"" •מ.מצות גילוח נזיר,  מצורע ולויי� כל שער� ובתער

"" •מה.מקו� גילוח נזיר טהור

"" ••ג.נדר בל' הריני מסלסל,  מכלכל,  עלי לשלח פרע,  ציפורי�

"" •ג:נזיר בשתיית יי� מצוה

"" ג.נזיר הוי חוטא (2)

"" יט.נזיר הוי חוטא (3)

"" כב.נזיר הוי חוטא (4)

"" •לח:נזיר העובר על נזירותו לוקה משו� לא יחל דברו

"" ••מז.נזיר וכ"ג אי� נטמאי� לקרוביה� אבל נטמאי� למת מצוה

"" •מח.נזיר וכהני� אינ� מוזהרי� מלהטמא חו' מטומאת מת

"" •סד:נזיר ועושה פסח שנטמאו בטומאת התהו� בז' לטהרת�

"" ••לח:נזיר חייב על כל לאו בפני עצמו

"" ••נט:נזיר טמא ומוחלט בספק או בודאי

"" •מב:נזיר טמא שחזר ונטמא

"" ••נ.נזיר מגלח על טומאת כזית נצל מ� המת

"" ••נ:נזיר מגלח על טומאת מלא תרווד רקב מ� המת

"" ••נב.נזיר מגלח על טומאת שדרה וגולגולת מ� המת

"" יד:נזיר מצורע שנטמא במת

"" •לח:נזיר שאכל כמה דברי� היוצאי� מ� הגפ�

"" ••לט.נזיר שגילח או שגילחוהו בעל כורחו

"" •לט:נזיר שגילח אחר מלאת

"" •מב.נזיר שגילח ושייר ב' שערות וצמח שערו או נשרה א'

"" •מב.נזיר שגילח ושייר מקצתו

"" ••מו:נזיר שגילח על א' הזבחי� שלא לשמ�

"" ••מו:נזיר שגילח על זבח ונמצא פסול

"" •מו:נזיר שגילח על שלמי נדבה

"" •לט.נזיר שגילחוהו בעל כורחו ושיירו בו כדי לכו	 ראשו

"" ••מה.נזיר שהביא ג' בהמות ולא פירש�

"" •כה.נזיר שהפריש מעות לקורבנותיו ומת

"" ••ד.נזיר שמשו�

"" ••מז.נזיר שנזרק עליו ד� א' הזבחי� ונטמא

"" •סג.נזיר שנטמא בטומאת התהו� תו  מלאת ונודע אחר כ 

"" •יד:נזיר שנטמא ביו� גילוח שיער

"" ו:נזיר שנטמא ביו� מלאת נזרו (1)

"" ••טז.נזיר שנטמא ביו� מלאת נזרו (2) ואחר מלאת

"" יט:נזיר שנטמא ביו� מלאת נזרו (3)

"" ••נו:נזיר שנטמא ברביעית ד� אינו מגלח

"" •נב:נזיר שנטמא ברובע עצמות משדרה וגולגולת אי מגלח

"" •מב.נזיר שנטמא ובא לאהל מת כאחד

"" •יח.נזיר שנטמא וחזר ונטמא לקרב�

"" •יח.נזיר שנטמא ונטהר מאימתי מונה נזירותו (1)

"" נד.נזיר שנטמא ונטהר מאימתי מונה נזירותו (2)

"" •מה.נזירה מגלחת במדינה ולא במקדש

"" ••יא.נזירות ושאלה על נזירות לחצאי� (3)

"" ••לב:נזירות טעות

"" �••סא.נזירות כותי�,  נשי� ועבדי

"" (3) �•ד:נזירות כשרי

"" ••ג:נזירות לחצאי� (2)

"" יד.נזירות שמשו� אי� נשאלי� עליה

"" •יז.נזר בבית הקברות אי בעי שהייה למלקות

"" ••טז:נזר בהיותו טמא או בבית הקברות

"" ••לא:נזר והפריש בהמה לקרב� והתירו לו נזירותו

"" ••לא:נזר ועבר על נזירותו,  אי עלו לו הימי� לנזירותו

"" •י:נזר על תנאי א� לא עמדה פרה זו,  ועמדה מאליה

"" ••כג.נזרה והפר לה בעלה והיא לא ידעה

"" ••כד.נזרה והפרישה בהמות או מעות לקרבנותיה והפר לה

"" ••מז.סדר עדיפות טומאת נזיר וכהני� למת מצוה

"" •ח.ספק נזירות (2)

"" ••יג.ספק נזירות (3)

"" ••לג.ספק נזירות (4)

"" �••ה.סת� נזירות ל' יו

"" ••סב:עבד שנזר וברח מאדונו

"" ••סב:עבד שנזר,  נדר או נשבע

"" •כט:עד מתי אב מדיר בנו בנזיר

"" ••כח.עד מתי מפר בעל נזירות לאשתו

"" ••כ.עדי� המעידי� אותו שנזר ומכחישי� זא"ז

"" ••לב.פתיחה להתרת נזירות בנולד

"" •יד:קדש שער בד� ונטמא

"" •כא:קיבל נזירות על אבר מאברי גופו

"" •כא.רבי� שהתפיסו נזירות� זה בזה

"" •כו:שוה כס	 שהקדיש נזיר לקרבנותיו ולא קבע�

"" ••מה:שילוח שער תגלחת הנזיר תחת הדוד

"" •מ.שיעור גילוח נזיר למלקות,  גילוח טהרה וסתירה

"" ••נג.שיעור עצמות וד� המת לטומאה ולתגלחת נזיר

"" ••לח:שיעור שתית יי� לנזיר בכזית או ברביעית

"" �•כד:שלמי נזיר שאי� טעוני� לח

"" ••סו.שמואל אי היה נזיר מבט�

"" •מו:תגלחת בנזיר ממורט

"" •מו.תגלחת ותנופה אי מעכבי� בנזיר

"" •לט:תגלחת נזיר בסו	 נזירותו דוקא בתער

"" ••מה.תגלחת נזיר טהור

"" ••נג:תגלחת נזיר על טומאת אבר מ� החי ומ� המת

"" ••מד:תגלחת נזיר שנטמא

"" •ס:תגלחת נזירות טומאה וטהרה או צרעת אי� עולות זל"ז

"" ••לד.תלה נזירותו בזהות כוי כחיה או כבהמה

"" ••מה:תנופת הזרוע בשלה,  חלה אחת ורקיק אחד

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נזיר-נזיר שנטמא

"" ••נז:נזירתגלחת נזיר על ספק טומאה

רמד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-שבועות

"" ג:נזירנשבע בל' ימי� או שמאל
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כללים

רמד	מסכתנושא

(19) כללים הלכתיים

"" ב:נזיראי בעינ� פיו ולבו שוי� (2)

"" (1) �ז:אי דורשי� ל' יתרה של אד

"" •ח.אי מעייל איניש נפשיה לספיקא (3)

"" ד.איסור אי חל על איסור (5)

"" מא.המקור לעשה שדוחה ל"ת (3)

"" נח.המקור לעשה שדוחה ל"ת (4)

"" נא.העומד לגזוז אי כגזוז דמי (2)

"" (2) �•ב:ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי

"" ה:מקצת יו� אי ככולו (7)

"" טו.מקצת יו� אי ככולו (8) ואי עולה לכא� ולכא�

"" סא.עבד חייב במצוות כאשה (2)

"" ו:עד אי עד בכלל (6)

"" נא.עובר אי הוי יר  אמו (2)

"" (4) �מא.עשה ול"ת ויכול לקיי� שניה

"" (5) �נח.עשה ול"ת ויכול לקיי� שניה

"" מו:צרי  ואי� לו תקנה (2)

"" מב.רובו ככולו דאו'

"" כ:תו  כדי דבור אי כדבור דמי (2)

"" ט.תפוס ל' ראשו� או א	 בגמר דבריו אד� נתפס (4)

רמד	מסכתנושא

(1) מידות ושיעורין

"" לח.נזירהלכות ששיעור� ברביעית

רמד	מסכתנושא

(1) ספקות

"" יב.נזירקבוע ופריש (6)

רמד	מסכתנושא

(3) תערובות

"" לו:נזיראכילת כזית בכדי אכילת פרס מתערובת איסור (2)

"" ••לה:היתר מצטר	 לכשיעור של איסור (2)

"" לז.טע� כעיקר באיסורי אכילה (2)

מועדים

רמד	מסכתנושא

(1) קידוש החודש

"" (2) �ז.נזיראי� מוני� ימי� לשני

פניני הש"ס

רמד	מסכתנושא

(1) שונות

"" לט.נזירשער גדל מהשורש או מסופו

רמד	מסכתנושא

(1) תולדות תנאים ואמוראים

"" מט:נזירתלמידי ר"מ לפני ר' יהודה (1)

קדשים

רמד	מסכתנושא

(2)

"" ט.נזיראי נשאלי� על הקדש (2) ונזירות

"" �כה.תמורת וולד עולה,  שלמי�,  חטאת ואש

רמד	מסכתנושא

(2) איסורי מזבח

"" לו.נזיראיסור הקטרת שאור בכשלהוא (2)

"" כט.שחיטת חולי� בעזרה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) זבחים-מעשר בהמה

"" לב.נזירהקדש תשיעי ואחד עשר במעשר בהמה (1)

רמד	מסכתנושא

(1) מנחות-מנחת נדבה

"" ט:נזירנדר להביא מנחה משעורי� ובלי שמ� ולבונה וכיו"ב (1)

רמד	מסכתנושא

(2) מעשה הקרבנות

"" �לא:נזירטיב שור שחור,  לב� או אדו

"" •יח:לילה אי הוי מחוסר זמ� (3)

רמד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-אשם

"" (2) �כה:נזיראש� שניתק לרעיה ושחטו סת

רמד	מסכתנושא

(2) מעשה הקרבנות-חטאת

"" כז:נזירהסבת בעלי� או חטא של קרב� חטאת (1)

"" כה:מעות הקדש סתומי� שמעורב בה� דמי חטאת

רמד	מסכתנושא

(2) משכן ומקדש-ביאת מקדש ומשמשיו

"" •נו:נזירטומאה שחייבי� עליה על ביאת מקדש

"" ד.משקי� המשכרי� שאינ� מענבי� לנזיר ולמקדש

רמד	מסכתנושא

(2) קינין (קרבנות עוף)

"" יב.נזירגוזל שפרח מק� מחוסרי כפרה

"" כט.חטאת עו	 באה מספק ואינה נאכלת

רמד	מסכתנושא

(1) תמורה

"" לב.נזירתמורה בטעות אי הוי תמורה (1)

שבת

רמד	מסכתנושא

(1) מלאכת מחשבת-דבר שאין מתכוון

"" מב.נזירדשא"מ , גילוח נזיר
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תורה

רמד	מסכתנושא

(6) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" לז:נזירב' כתובי� הבאי� כא' אי� מלמדי� (4)

"" לה:בי� כלל ופרט וכלל לפרט וכלל ופרט

"" לה:בי� פרט וכלל למיעוט וריבוי

"" לד:כלל ופרט וכלל או ריבוי ומיעוט וריבוי (3)

"" ה.לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (4)

"" לד:מקור לדרשת פרט וכלל ופרט

רמד	מסכתנושא

(1) מצוות

"" כג:נזירקיו� מצוות שלא לשמ� (4)
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