מסכת נזיר

דפי עזר ללימוד דף היומי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת נזיר Introduction to
 (mostנזירים . Although there were severalנזירות , to take on a ban ofתורה  deals with that unique vow, explicated in theמסכת נזיר
 ofפרשה ), we will focus on the elementalנזירות שמשון ) who we will refer to in our study (there’s even a category ofשמשון – notably
.תושבע"פ , along with the key notations ofבמדבר ו , found inנזירות

במדבר ו

אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ִאישׁ א ֹו ִא ָשּׁה כִּ י יַפְ לִ א לִ נְ דֹּר נ ֶֶדר נָזִ יר לְ הַ זִּ יר לה’:
)א( וַ י ְַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מֹ ֶשׁה לֵּאמֹ ר):ב( ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ַ

)ג( ִמ ַיּיִן וְ ֵשׁכָר יַזִּ יר חֹמֶ ץ ַייִן וְ חֹמֶ ץ ֵשׁכָר א י ְִשׁ ֶתּה וְ כָל ִמ ְשׁ ַרת עֲ נָבִ ים א י ְִשׁ ֶתּה וַעֲ נ ִָבים ל ִַחים וִ יבֵ ִשׁים א יֹאכֵל) :ד(
כֹּל יְמֵ י נִ זְ ר ֹו ִמכֹּל אֲ ֶשׁר יֵעָ ֶשׂה ִמגֶּפֶ ן הַ ַיּיִן מֵ ַח ְרצַ ִנּים וְ עַ ד זָג א יֹאכֵל) :ה( כָּל יְמֵ י נֶדֶ ר ִנזְ ר ֹו ַתּעַ ר א יַעֲ בֹ ר עַ ל רֹאשׁ ֹו עַ ד
אָביו
ְמ את הַ יּ ִָמם אֲ ֶשׁר יַזִּ יר לה’ ָקדֹשׁ י ְִהיֶה גַּדֵּ ל פֶּ ַרע ְשׂעַ ר רֹאשׁ ֹו) :ו( כָּל יְמֵ י הַ זִּ יר ֹו לה’ עַ ל נֶפֶ שׁ מֵ ת א יָבֹא) :ז( לְ ִ
אָחיו וּלְ אַחֹת ֹו א יִטַּ ָמּא לָהֶ ם ְבּמֹ ָתם כִּ י ֵנזֶר אֱ הָ יו עַ ל רֹאשׁ ֹו:
וּלְ ִאמּ ֹו לְ ִ
)ח( כֹּל יְמֵ י נִ זְ ר ֹו ָקדֹשׁ הוּא לה’:
יעי ְיגַלְּ חֶ נּוּ) :י( וּבַ יּוֹם
)ט( וְ כִ י יָמוּת מֵ ת עָ לָיו בְּ פֶ ַתע ִפּ ְתאֹם וְ ִטמֵּ א רֹאשׁ ִנזְ ר ֹו וְ גִ לַּח רֹאשׁ ֹו בְּ יוֹם ָטהֳ ָרת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
הַ ְשּׁ ִמינִ י יָבִ א ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים א ֹו ְשׁנֵי בְּ נֵי י ֹונָה אֶ ל הַ כֹּהֵ ן אֶ ל פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד) :יא( וְ עָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ ָחד לְ ַח ָטּאת וְ אֶ חָ ד לְ ֹעלָה
וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו מֵ אֲ ֶשׁר חָ ָטא עַ ל הַ נָּפֶ שׁ וְ ִק ַדּשׁ אֶ ת רֹאשׁ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא) :יב( וְ ִהזִּ יר לה’ אֶ ת יְמֵ י נִ זְ ר ֹו וְ הֵ בִ יא כֶּבֶ שׂ בֶּ ן ְשׁנָת ֹו
לְ אָ ָשׁם וְ הַ יּ ִָמים הָ ִראשֹׁנִ ים יִפְּ לוּ כִּ י טָ מֵ א נִ זְ ר ֹו:
)יג( וְ זֹאת תּו ַֹרת הַ נָּזִ יר ְבּיוֹם ְמ את יְמֵ י נִ זְ ר ֹו יָבִ יא אֹת ֹו אֶ ל פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד) :יד( וְ ִה ְק ִריב אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו לה’ כֶּבֶ שׂ בֶּ ן ְשׁנָת ֹו
ימה לְ ַח ָטּאת וְ אַיִל אֶ ָחד ָתּ ִמים לִ ְשׁל ִָמים) :טו( וְ ַסל מַ צּוֹת ֹסלֶת ַח ת
ָת ִמים אֶ ָחד לְ ֹעלָה וְ כַבְ ָשׂה אַחַ ת בַּ ת ְשׁנ ָָתהּ ְתּ ִמ ָ
נִסכֵּיהֶ ם) :טז( וְ ִה ְק ִריב הַ כֹּהֵ ן לִ ְפנֵי ה’ וְ עָ ָשׂה אֶ ת חַ ָטּאת ֹו וְ אֶ ת
וּמנְחָ ָתם וְ ְ
יקי מַ צּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁמֶ ן ִ
ְבּלוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
ֹעלָת ֹו) :יז( וְ אֶ ת הָ אַיִל יַעֲ ֶשׂה זֶבַ ח ְשׁל ִָמים לה’ עַ ל סַ ל הַ ַמּצּוֹת וְ עָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת ִמנְחָ ת ֹו וְ אֶ ת נ ְִסכּ ֹו) :יח( וְ ִגלַּח הַ נָּזִ יר פֶּ ַתח
אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ת רֹאשׁ נִ זְ ר ֹו וְ ל ַָקח אֶ ת ְשׂעַ ר רֹאשׁ נִ זְ ר ֹו וְ נ ַָתן עַ ל הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ַתּ ַחת זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים) :יט( וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן אֶ ת
הַ זְּ רֹעַ בְּ ֵשׁלָה ִמן הָ אַיִל וְ חַ לַּת מַ צָּ ה אַחַ ת ִמן הַ ַסּל ְוּר ִקיק ַמצָּ ה אֶ ָחד וְ נ ַָתן עַ ל כַּפֵּ י הַ נָּזִ יר אַחַ ר ִה ְתגַּלְּ ח ֹו אֶ ת ִנזְ ר ֹו) :כ( וְ הֵ נִ יף
אַחר י ְִשׁ ֶתּה הַ נָּזִ יר ָייִן) :כא( זֹאת
או ָֹתם הַ כֹּהֵ ן ְתּנוּפָ ה לִ ְפנֵי ה’ קֹדֶ שׁ הוּא ַלכֹּהֵ ן עַ ל חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְ עַ ל שׁוֹק הַ ְתּרוּמָ ה וְ ַ
נִדר ֹו אֲ ֶשׁר ִידֹּר כֵּן יַעֲ ֶשׂה עַ ל תּו ַֹרת נִ זְ ר ֹו:
תּו ַֹרת הַ נָּזִ יר אֲ ֶשׁר ִידֹּר ָק ְרבָּ נ ֹו לה’ עַ ל נִ זְ ר ֹו ִמלְּ בַ ד אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָד ֹו כְּ ִפי ְ
Note the following structure:
I.
)introduction (vv. 1-2
II.
) (vv. 3-7נזיר prohibitions of a
)a. wine (note the details
b. hair-cutting
)כה"ג c. contact with the dead (note the parallel to
III.
)declarative interlude (v. 8
IV.
) (vv. 9-12נזיר שנטמא rules of
) on final day of purification (v. 9תגלחת טומאה a.
) brought on 8th day (vv. 10-11אשם נזיר טמא b.
) begins (v. 12נזירות  - earlier days “fall” and newסתירת נזירות c.
V.
) upon his completion (vv. 13-21נזיר טהור Rules of
)a. Introduction (v. 13
) (vv. 14-15קרבן b. Substance of
) (vv. 16-17קרבן c. Offering of
) and associated offering (vv. 18-20תגלחת טהרה d.
VI.
)Conclusion (v. 21
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16.1.1; 2a (' )משנה א 3b ()ובזרוע עוזו
 דברים פרק כד פסוק א:ִמבֵּ ית ֹו

 כִּ י י ִַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה וּבְ עָ לָהּ וְ הָ יָה ִאם א ִת ְמצָ א חֵ ן ְבּעֵ ינָיו כִּ י מָ צָ א בָ הּ עֶ ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ כ ַָתב לָהּ סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ת וְ נ ַָתן בְּ י ָָדהּ וְ ִשׁלְּ חָ הּ.1
 שמות פרק טו פסוק ב: עָ ִזּי וְ זִ ְמ ָרת יָהּ וַ י ְִהי לִ י לִ ישׁוּעָ ה זֶה אֵ לִ י וְ אַ ְנוֵהוּ אֱ הֵ י אָבִ י וַאֲ ר ְֹממֶ נְ הוּ.2
ֹ  וְ ִהזִּ יר ַלה' אֶ ת יְמֵ י נִ זְ ר ֹו וְ הֵ בִ יא כֶּבֶ שׂ בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ אָ ָשׁם וְ הַ יּ ִָמים הָ ִרא.3
 במדבר פרק ו פסוק יב:שׁנִים יִפְּ לוּ כִּ י טָ מֵ א נִ זְ ר ֹו
ְ ָ סַ לְ ְסלֶה.4
 משלי פרק ד פסוק ח:וּתרו ְֹממֶ ָךּ ְתּכַבֵּ ְד כִּ י ְתחַ בְּ ֶקנָּה
 בראשית פרק מז פסוק יב: ַו ְיכַלְ כֵּל יוֹסֵ ף אֶ ת אָבִ יו וְ אֶ ת אֶ חָ יו וְ אֵ ת כָּ ל בֵּ ית אָבִ יו לֶחֶ ם לְ פִ י הַ טָּ ף.5
 שיר השירים פרק ד פסוק יג: ְשׁלָחַ ִי פַּ ְרדֵּ ס ִרמּ ֹו ִנים ִעם פְּ ִרי ְמג ִָדים כְּ פָ ִרים ִעם נְ ָר ִדים.6
ֹ ְאָרץ ו
ֶ  הַ נֹּ ֵתן ָמטָ ר עַ ל פְּ נֵי.7
 איוב פרק ה פסוק י:שׁלֵחַ מַ יִם עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת
ֶ ֲ כָּל יְמֵ י נֶדֶ ר נִ זְ ר ֹו ַתּעַ ר א יַעֲ בֹ ר עַ ל רֹאשׁ ֹו עַ ד ְמ את הַ יּ ִָמם א.8
 במדבר פרק ו פסוק ה:שׁר יַזִּ יר ַלה' ָקדֹשׁ יִ ְהיֶה גַּדֵּ ל פֶּ ַרע ְשׂעַ ר רֹאשׁ ֹו
ֵ ְשׁלֵּחוּ כָּסוֹם יִכְ ְסמוּ אֶ ת ָר
ַ ֹאשׁם א ְי ַגלֵּחוּ וּפֶ ַרע א י
ָ  וְ ר.9
 יחזקאל פרק מד פסוק כ:אשׁיהֶ ם
ְ ְגִּשׁמֵ הּ י ְִצטַ בַּ ע עַ ד ִדּי ַשׂ ְע ֵרהּ כּ
ְ וּמ ַטּל ְשׁמַ יָּא
ִ וּמן אֲ נ ָָשׁא ְט ִריד וְ ִע ְשׂבָּ א כְ תו ִֹרין יֵאכֻל
ִ  בַּ הּ ַשׁעֲ ָתא ִמלְּ ָתא סָ פַ ת עַ ל נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר.10
ל: דניאל ד:נִשׁ ִרין ְרבָ ה וְ ִטפְ רו ִֹהי כְ ִצפְּ ִרין
ֹ וּשׂמֹאל ֹו אֶ ל הַ ָשּׁמַ יִם ַויּ ִָשּׁבַ ע בְּ חֵ י הָ ע ֹולָם כִּ י לְ מוֹעֵ ד מוֹעֲ ִדים וָ חֵ ִצי וּכְ כַלּוֹת נַפֵּ ץ יַד עַ ם
ְ  ַויּ ֶָרם י ְִמינ ֹו... .11
 דניאל פרק יב פסוק ז:קדֶ שׁ ִתּכְ לֶינָה כָל אֵ לֶּה
ֶ ֲימינ ֹו וּבִ זְרוֹעַ עֻזּ ֹו ִאם אֶ ֵתּן אֶ ת ְדּ ָג ֵנ עוֹד ַמאֲ כָל לְ ֹאיְבַ ִי וְ ִאם י ְִשׁתּוּ בְ נֵי ֵנכָר ִתּירו ֵֹשׁ א
ִ ִ נ ְִשׁבַּ ע ה' בּ.12
 ישעיהו פרק סב פסוק ח:שׁר ָיגַעַ ְתּ בּ ֹו

I

II

'משנה א:  הפלאהof נזירות
a
Abbreviated forms ( – ידותnot formally listed) –
i
( אהאI will be) –
1
שמואל: if a  נזירwas passing in front of him at the time
(a) question: does this mean that  שמואלmaintains that a  ידmust be self-evident?
(b) Answer:  אהאis so unspecified that without a  נזירpassing 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 נאהI will be beautified)
1
שמואל: if he is holding his hair at the time, else it could mean  הידור מצוהas per v. 2
(a) note: even per  נזירות( ר"א הקפרis sinful) that only applies to a ( נזיר שנטמאv. 3); else, apt to apply  נאהto him
b cognomens ()כינויין
i
 פזיח, נזיח, – נזיקbastardizations of the phrase נזיר
ii “ הריני כזהI will be like this one” – if he’s holding his hair and a  נזירis passing in front of him at the time
iii ( – הריני מסלסלI will curl) if he’s holding his hair; else could be a reference to study as per v. 4
iv ( – הריני מכלכלI will tend) if he’s holding his hair; else could be a reference to supporting another, as per v. 5
v  – הרי עלי לשלח פרעmeaning of  שלחas 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 צפוריןI accept the obligation to bring birds)
i
 – ר"מvalid הפלאה
1
reason:
(a) ר"ל: his reference is to “birds” mentioned with “hair” in ( תנ"ךv. 10)
(i) dispute:  ר"מbelieves that a person intends to use juxtaposition as a referent;  רבנןdisagree
(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  נזירwas 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' יוחנןdon’t we all agree that a  הפלאהutilizes 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)
Structural notes:
a
Reason for inclusion of  נזירin  – סדר נשיםv. 1; reason for  עריותrooted in excess debauchery
b Order of  משנהconfusing – announces כינויין, then ()ידות, then explicates  ידותthen explicates כינויין
i
explanation: sometimes the  תנאwill 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:  ידותare explained 1st, since they are inferred from a  דרשהand are precious to the תנא
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