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Introduction to  נזירמסכת  
 most) נזירים Although there were several .נזירות to take on a ban of ,תורה deals with that unique vow, explicated in the מסכת נזיר

notably – שמשון) who we will refer to in our study (there’s even a category of נזירות שמשון), we will focus on the elemental פרשה of 

  .תושבע"פ along with the key notations of ,במדבר ו found in ,נזירות

 
  ו במדבר

 :’לה ְלַהִּזיר ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנֹּדר ַיְפִלא ִּכי ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) ב:(ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ’ה ַוְיַדֵּבר) א( 

 
) ד( :ֹיאֵכל �א ִויֵבִׁשים ַלִחים ַוֲעָנִבים ִיְׁשֶּתה �א ֲעָנִבים ִמְׁשַרת ְוָכל ִיְׁשֶּתה �א ֵׁשָכר ְוֹחֶמץ ַיִין ֹחֶמץ ַיִּזיר ְוֵׁשָכר ִמַּיִין) ג( 

 ַעד ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַּתַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָּכל) ה( :ֹיאֵכל �א ָזג ְוַעד ֵמַחְרַצִּנים ַהַּיִין ִמֶּגֶפן ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ִמֹּכל ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֹּכל
 ְלָאִביו) ז( :ָיֹבא �א ֵמת ֶנֶפׁש ַעל ’לה ַהִּזירוֹ  ְיֵמי ָּכל) ו( :ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶּפַרע ַּגֵּדל ִיְהֶיה ָקֹדׁש ’לה ַיִּזיר ֲאֶׁשר ַהָּיִמם ְמ�את
 :ֹראׁשוֹ  ַעל ֱא�ָהיו ֵנֶזר ִּכי ְּבֹמָתם ָלֶהם ִיַּטָּמא �א ּוְלַאֹחתוֹ  ְלָאִחיו ּוְלִאּמוֹ 

 
 :’לה הּוא ָקֹדׁש ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֹּכל) ח( 

 
 ּיֹוםּובַ ) י( :ְיַגְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ָטֳהָרתוֹ  ְּביֹום ֹראׁשוֹ  ְוִגַּלח ִנְזרוֹ  ֹראׁש ְוִטֵּמא ִּפְתֹאם ְּבֶפַתע ָעָליו ֵמת ָימּות ְוִכי) ט( 

 ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד ַהֹּכֵהן ְוָעָׂשה) יא( :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ַהֹּכֵהן ֶאל יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ְׁשֵּתי ָיִבא ַהְּׁשִמיִני
 ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ְוֵהִביא ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֶאת ’לה ְוִהִּזיר) יב( :ַההּוא ַּבּיֹום ֹראׁשוֹ  ֶאת ְוִקַּדׁש ַהָּנֶפׁש ַעל ָחָטא ֵמֲאֶׁשר ָעָליו ְוִכֶּפר

 :ִנְזרוֹ  ָטֵמא ִּכי ִיְּפלּו ָהִראֹׁשִנים ְוַהָּיִמים ְלָאָׁשם
 ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ’לה ָקְרָּבנוֹ  ֶאת ְוִהְקִריב) יד( :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ֹאתוֹ  ָיִביא ִנְזרוֹ  ְיֵמי ְמ�את ְּביֹום ַהָּנִזיר ּתֹוַרת ְוֹזאת) יג(

 ַח�ת ֹסֶלת ַמּצֹות ְוַסל) טו( :ִלְׁשָלִמים ָּתִמים ֶאָחד ְוַאִיל ְלַחָּטאת ְּתִמיָמה ְׁשָנָתּה ַּבת ַאַחת ְוַכְבָׂשה ְלֹעָלה ֶאָחד ָתִמים
 ְוֶאת ַחָּטאתוֹ  ֶאת ְוָעָׂשה ’ה ִלְפֵני ַהֹּכֵהן יבְוִהְקִר ) טז( :ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתם ַּבָּׁשֶמן ְמֻׁשִחים ַמּצֹות ּוְרִקיֵקי ַּבֶּׁשֶמן ְּבלּו�ת
 ֶּפַתח ַהָּנִזיר ְוִגַּלח) יח( :ִנְסּכוֹ  ְוֶאת ִמְנָחתוֹ  ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָעָׂשה ַהַּמּצֹות ַסל ַעל ’לה ְׁשָלִמים ֶזַבח ַיֲעֶׂשה ָהַאִיל ְוֶאת) יז( :ֹעָלתוֹ 
 ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָלַקח) יט( :ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח ַּתַחת ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ַעל ְוָנַתן ִנְזרוֹ  ֹראׁש ְׂשַער ֶאת ְוָלַקח ִנְזרוֹ  ֹראׁש ֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל

 ְוֵהִניף) כ( :ִנְזרוֹ  ֶאת ִהְתַּגְּלחוֹ  ַאַחר ַהָּנִזיר ַּכֵּפי ַעל ְוָנַתן ֶאָחד ַמָּצה ּוְרִקיק ַהַּסל ִמן ַאַחת ַמָּצה ְוַחַּלת ָהַאִיל ִמן ְּבֵׁשָלה ַהְּזֹרעַ 
 ֹזאת) כא( :ָיִין ַהָּנִזיר ִיְׁשֶּתה ְוַאַחר ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק ְוַעל ַהְּתנּוָפה ֲחֵזה ַעל ַלֹּכֵהן הּוא ֹקֶדׁש ’ה ִלְפֵני ְּתנּוָפה ַהֹּכֵהן אֹוָתם
 : ִנְזרוֹ  ּתֹוַרת ַעל ַיֲעֶׂשה ֵּכן ִיֹּדר ֲאֶׁשר ִנְדרוֹ  ְּכִפי ָידוֹ  ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר ִמְּלַבד ִנְזרוֹ  ַעל ’לה ָקְרָּבנוֹ  ִיֹּדר ֲאֶׁשר ַהָּנִזיר ּתֹוַרת

Note the following structure:  

I. introduction (vv. 1-2) 

II. prohibitions of a נזיר (vv. 3-7) 

a. wine (note the details) 

b. hair-cutting 

c. contact with the dead (note the parallel to כה"ג)  

III. declarative interlude (v. 8) 

IV. rules of נזיר שנטמא (vv. 9-12)  

a. תגלחת טומאה on final day of purification (v. 9) 

b. אשם נזיר טמא brought on 8th day (vv. 10-11)  

c. סתירת נזירות  - earlier days “fall” and new נזירות begins (v. 12) 

V. Rules of נזיר טהור upon his completion (vv. 13-21) 

a. Introduction (v. 13) 

b. Substance of קרבן (vv. 14-15) 

c. Offering of קרבן (vv. 16-17) 

d. תגלחת טהרה and associated offering (vv. 18-20) 

VI. Conclusion (v. 21)  
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16.1.1;  2a ('משנה א)  3b (ובזרוע עוזו) 

  א פסוק כד פרק דברים :ִמֵּביתוֹ  ְוִׁשְּלָחּה ְּבָיָדּה ְוָנַתן תְּכִריתֻ  ֵסֶפר ָלּה ְוָכַתב ָּדָבר ֶעְרַות ָבּה ָמָצא ִּכי ְּבֵעיָניו ֵחן ִתְמָצא �א ִאם ְוָהָיה ּוְבָעָלּה ִאָּׁשה ִאיׁש ִיַּקח ִּכי .1

  ב פסוק טו פרק שמות :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱא�ֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה ִליׁשּוָעה ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי .2

  יב פסוק ו פרק במדבר :ִנְזרוֹ  ָטֵמא ִּכי ִיְּפלּו ָהִראֹׁשִנים ְוַהָּיִמים ְלָאָׁשם ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ְוֵהִביא ִנְזרוֹ  ְיֵמי ֶאת ה'לַ  ְוִהִּזיר .3

  ח פסוק ד פרק משלי :ְתַחְּבֶקָּנה ִּכי ְּתַכֵּבְד� ּוְתרֹוְמֶמּךָ  ַסְלְסֶלהָ  .4

  יב פסוק מז פרק בראשית :ַהָּטף ְלִפי ֶלֶחם ָאִביו ֵּבית ָּכל ְוֵאת ֶאָחיו ְוֶאת ָאִביו ֶאת יֹוֵסף ַוְיַכְלֵּכל .5

  יג פסוק ד פרק השירים שיר :ְנָרִדים ִעם ְּכָפִרים ְמָגִדים ְּפִרי ִעם ִרּמֹוִנים ַּפְרֵּדס ְׁשָלַחִי� .6

  י פסוק ה פרק איוב :חּוצֹות ְּפֵני ַעל ַמִים ְוֹׁשֵלחַ  ָאֶרץ ְּפֵני ַעל ָמָטר ַהֹּנֵתן .7

  ה פסוק ו פרק במדבר :ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶּפַרע ַּגֵּדל ִיְהֶיה ָקֹדׁש ה'לַ  ַיִּזיר ֲאֶׁשר ַהָּיִמם ְמ�את דעַ  ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַּתַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָּכל .8

  כ פסוק מד פרק יחזקאל :ָראֵׁשיֶהם ֶאת ִיְכְסמּו ָּכסֹום ְיַׁשֵּלחּו �א ּוֶפַרע ְיַגֵּלחּו �א ְוֹראָׁשם .9

  ל:ד דניאל :ְכִצְּפִרין ְוִטְפרֹוִהי ְרָבה ְּכִנְׁשִרין ַׂשְעֵרּה ִּדי ַעד ִיְצַטַּבע ִּגְׁשֵמּה ְׁשַמָּיא ּוִמַּטל ֵיאֻכל ְכתֹוִרין ְוִעְׂשָּבא ְטִריד ֲאָנָׁשא ּוִמן רְנבּוַכְדֶנּצַ  ַעל ָסַפת ִמְּלָתא ַׁשֲעָתא ַּבּה .10

  ז פסוק יב פרק דניאל :ֵאֶּלה ָכל ִּתְכֶליָנה ֹקֶדׁש ַעם ַיד ַנֵּפץ ּוְכַכּלֹות ָוֵחִצי מֹוֲעִדים מֹוֵעדלְ  ִּכי ָהעֹוָלם ְּבֵחי ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ַוָּיֶרם ... .11

  ח פסוק סב פרק ישעיהו :ּבוֹ  ָיַגַעְּת  ֲאֶׁשר ִּתירֹוֵׁש� ֵנָכר ְבֵני ִיְׁשּתּו ְוִאם ְלֹאְיַבִי� ַמֲאָכל עֹוד ְּדָגֵנ� ֶאת ֶאֵּתן ִאם ֻעּזוֹ  ּוִבְזרֹועַ  ִּביִמינוֹ  ה' ִנְׁשַּבע .12

I 'הפלאה :משנה א of נזירות 

a Abbreviated forms (ידות – not formally listed) –  

i אהא (I will be) –  

 was passing in front of him at the time נזיר if a :שמואל 1

(a) question: does this mean that שמואל maintains that a יד must be self-evident?  

(b) Answer: אהא is so unspecified that without a נזיר passing in front of him it could mean “fast” 

(c) Note: must clarify what he meant we don’t require full expression of his intent (אין פיו ולבו שוין)   

ii אהא נאה – (I will be beautified)  

 as per v. 2 הידור מצוה if he is holding his hair at the time, else it could mean :שמואל 1

(a) note: even per נזירות  ר"א הקפר(  is sinful) that only applies to a נזיר שנטמא (v. 3); else, apt to apply נאה to him 

b cognomens (כינויין) 

i נזיק, נזיח, פזיח – bastardizations of the phrase נזיר 

ii הריני כזה “I will be like this one” – if he’s holding his hair and a נזיר is passing in front of him at the time 

iii הריני מסלסל – (I will curl) if he’s holding his hair; else could be a reference to study as per v. 4 

iv הריני מכלכל – (I will tend) if he’s holding his hair; else could be a reference to supporting another, as per v. 5 

v הרי עלי לשלח פרע – meaning of שלח as per v. 6 (increase), not “remove” (as per v. 7), since vv. 8-9 indicate 

that the word in this context means “increasing”  

1 Note: even v. 7 could be interpreted as “increase” 

c Disputed phrase: הרי עלי צפורין (I accept the obligation to bring birds)  

i ר"מ – valid הפלאה  

1 reason:  

(a) ר"ל: his reference is to “birds” mentioned with “hair” in תנ"ך (v. 10) 

(i) dispute: ר"מ believes that a person intends to use juxtaposition as a referent; רבנן disagree 

(b) ר' יוחנן: the concern is that he intends the birds brought for a נזיר טמא 

(i) challenge: perhaps he intends a קן נדבה 

(ii) answer: if so, he would say קן 

(iii) challenge: perhaps he intends the birds brought by a healed מצורע 

(iv) answer: case is where a נזיר was passing in front of him 

(c) split the difference: if he said “birds that are next to ‘hair’ “ –  

(i) ר"ל: even absent a נזיר, it’s understood as a proper הפלאה 

(ii) ר"י: absent a נזיר, it’s not a valid הפלאה 

(d) challenge to ר' יוחנן; don’t we all agree that a הפלאה utilizes scriptural juxtaposition?  

(i) Support: if he says “ימין”, it is considered an oath 

1. suggestion: isn’t it based on the juxtaposition in v. 11 

2. rejection: it’s based on the definition in v. 12 ( “right” and “left” are defined as an oath) 

II Structural notes: 

a Reason for inclusion of נזיר in סדר נשים – v. 1; reason for עריות rooted in excess debauchery  

b Order of משנה confusing – announces כינויין, then (ידות), then explicates ידות then explicates כינויין 

i explanation: sometimes the תנא will present A, then B, then detail B and return to A (examples) 

ii challenge: counter-examples where the order is A, B, C etc. then details in same order 

iii answer: ידות are explained 1st, since they are inferred from a דרשה and are precious to the תנא 


