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מּוָרהִהְלכֹות    ּתְ

ֶרק ִראׁשֹון   ויולדת זבה; יסודות הדיני�   ּפֶ

  ...)י,ויקרא כז( "וֹ תÉאָיִמיר  ַיֲחִליֶפ�� ְו�א �א": ֶ�ֶ�ֱאַמר ,לֹוֶקה ַעל ָ�ל ְ�ֵהָמה �ְבֵהָמה ֶ�ָ�ִמיר ל ַהֵ	ִמיר �ָ א  

ָ)ִפי.  ;ְולֹוֶקה ,ְרָ�ִעי+ ,ַוֲאִפ*� ֵהִמיר ַ�ַ(ָ�ת ,�דֶ Éקֵרי ַהְ)מ�ָרה הֲ  ֶ�ַהָ�ִחיד ֶ�ֵהִמיר  ,ִנְמֵצאָת אֹוֵמר ְוֶאָחד ִמ. ַה(/
ָ)פ�תהֹוִאיל ְוֵי� לֹו �ָ , ָקְרָ�. ִמ1ְָרְ�נֹות ַה��0ִראֹו ִמי ֶ�ֵהִמיר �ְ , ֶ�ֵהִמיר ְוֵאי. ַהְ)מ�ָרה  ,ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה   ֶה+ �/

  .�דֶ Éק

...  

ְ�גֹו. ֶ�ִהְק5ִי� , ִהְק5ִי� ְ�ֵהָמה ֶ�ִ�ְת4ֵ�ַר 7�ָ ֲחֵברוֹ ? ֵ�יַצד. ֲאָבל �א ַהַ	ְק5ִי� ,ַהִ	ְת4ֵ�ַר ה�א ֶ�עֹו3ֶה ְ)מ�ָרהד 
ְלִפי  ,ֲאָבל �א ֶזה ֶ�ִהְק5ִי� ,. ְ)מ�ָרההֶ אֹותֹו ַהָ�ִזיר ה�א ֶ�עֹו3ֶה �ָ   ָקְרְ�נֹות ָנִזיר ֶ�ִ�ְת4ֵ�ַר ָ�ֶה+ 4ְלֹוִני ַהָ�ִזיר

  .ֶ�ֵאיָנ. ֶ�*וֹ 

ָ)ִפי., ְוֵאי. ְמִמיִרי. 7�ָ, ֲהֵרי זֹו ְקֵרָבה  ֵמתיַח ְ�ֵהָמה ִלְ�ֵני ָ�ָניו ��ִ הִ . ֵמִמיר ַה�ֹוֵר�ה  ָ)ִפי. , ֶ�ֲהֵרי ֵה. 7�ָ �/ ְוַה(/
  .)א, לעיל( ֵ�,ְרנ�ְ�מֹו �ֶ  ,ֵאי. עֹו3ִי. ְ)מ�ָרה

  

  יםמִ ָר חֲ ים וַ כִ ָר ִהְלכֹות עֲ 

ֶרק    פדיו� הקדשות  ייעִ בִ שְׁ ּפֶ
ְ�מֹו  ,�מֶ Éי+ חיפִ סִ מוֹ    �רֵ וֹ �הַ  אוֹ  וֹ )�ְ אִ  אוֹ  מוֹ צְ עַ  י�5ִ ְק 	ַ ד הַ חָ אֶ וְ . �מֶ Éי: חסִ מוֹ    יו�ָ דָ ה קָ דֶ וֹ 4ל הַ �ָ ב 

י. ִד וְ  ,מוֹ צְ עַ  �5ֵ ְק הֶ א �ַ י ה�רֵ י: הֲ סִ וֹ 	�ֶ  �מֶ Éחהַ וְ . י.לִ טְ לְ ;ַ 	ִ . הַ א מִ *ָ ה אֶ יֶ הְ א יִ � �מֶ Éח: הַ ,וְ . )ה,לעיל ד( ֶ�ֵ�,ְרנ�
  ..הֶ ד לָ חָ אֶ 

...  

 י�5ִ ְק 	ַ הַ וְ . תוֹ �5ֵ ְק הֶ ר הַ =�ְ �ִ  �מֶ Éי: חסִ מוֹ  ,מוֹ צְ עַ  י�5ִ ְק 	ַ ה הַ דָ + 4ָ אִ   �5פְ נִ + וְ . מ�הֶ ל �ָ פַ �ָ �ֶ  חַ �ֵ זְ י מִ �ֵ ְד קָ ד 
  ...7אָ דָ 4ְ �ֶ  7ר �ָ 4ֵ �ַ תְ 	ִ א הַ �, �מֶ Éח י:סִ וֹ 	א �ֶ ה ְלַעְצמֹו ה�דָ 4ָ �ֶ 

  

נֹות ְרּבָ ה ַהּקָ   ִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ

ֶרק אַ    כללי נדר ונדבה  רשָׂ ה עָ עָ בָּ ְר ּפֶ

. ְ�ִחיָטתֹו ְ�ֵ�ָרה  ט ְ�ָמקֹו+ ,ֵחר אֹו ֶ�ָ(ָהה ְוִא+ ָ�חַ . ָטהיְ�חִ  ְוֵתֶכ: ַלְ?ִמיָכה ,קֹו+ ֶ�?ֹוְמִכי. �ֹוֲחִטי.מָ �בְ יב 
ְו,: ַעל 4ִי ֵכ. ַמֲעִלי. ָעָליו ְ�ִא*� �א , ְוֵאיָנ7 ְמַעֶ�ֶבת ,4ֵ�ִר  ִא+ �א ָסַמ@ ,ְלִפיָכ@ ;ְ�ָיֵרי ִמְצָוה ִהיא ְוַהְ?ִמיָכה 

  .4ֵ�ִר

  

ֵרי ִהְלכֹות  ָרהכַּ ְמֻחּסְ   ּפָ

ֶרק    רת המצורעכפ  ְרִביִעיּפֶ

ְוִא+ ָיַצק  .ֵברֹו ַהBְָמאִליתק ְלתֹו@ 4�ַֹו ֶ�ַ*חֲ ְוצָ  ,ַהֶ(ֶמ. גA. מִ הֵ Éנֹוֵטל ַה� ,ר ֶ�ִ�ֵ). ַה5ָ+ ַעל ַה�ֹוֲהנֹותְו,חַ ...ב 
ַעל  ;� ַה1ֳָדִ�י+דֶ Éק�ַמCֶה ֶ�ַבע 4ְָעִמי+ ְ�ֶנֶגד ֵ�ית  ,ְוטֹוֵבל ֶאְצָ�עֹו ַהְ�ָמִנית ַ�ֶ(ֶמ. ֶ�ְ�ַכ4וֹ  .ָיָצא ְלתֹו@ ַ�: ַעְצמֹו 

  .ְ�ֵ�רֹות � ַה1ֳָדִ�י+ דֶ Éק. ְ�ֶנֶגד ֵ�ית ְוִא+ ִהCָה ְו�א ִ��ֵ . ְטִביַלת ֶאְצַ�ע ַ�ֶ(ֶמ. ָ�ל ֲהָזָיה 

ְוַה�ֹוָתר ִמ.  .. ֶרֶגלהֶ Éב. ָיד �הֶ Éב. �זֶ Éא+ ָהָאָ�+ ִ�ְתנ�@ ְוִיֵ). ִמ. ַהֶ(ֶמ. ַעל ְמקֹו+ 5ַ  ,ערָ Éצא ֵאֶצל ַה	ְ וֹ ְו,ַחר ָ�@ ָיב
  .ִני+הֲ Éִמְתַחֵ*ק ַל� ג�Aְ�=ר הַ . 4ֵר�ִ �א  ְוִא+ �א ָנַת. . ר� ַהִ	ַ;הֵ אÉרִיְ)ֶנ�� ַעל  ַהֶ(ֶמ. ֶ�ְ�ַכ4ֹו 

י אתר "ם לוקטו ע"פסקי הרמב
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