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16.1.3; 4a ( 3משנה ב )  5a (שמואל הרמתי) 

  ג פסוק ל פרק במדבר :ַיֲעֶׂשה ִמִּפיו ַהֹּיֵצא ְּכָכל ְּדָברוֹ  ַיֵחל �א ַנְפׁשוֹ  ַעל ִאָּסר ֶלְאֹסר ָעהְׁשבֻ  ִהָּׁשַבע אוֹ  ה'לַ  ֶנֶדר ִיֹּדר ִּכי ִאיׁש .1

  יט פסוק טו פרק בריםד :ֹצאֶנ� ְּבכֹור ָתֹגז ְו�א ׁשֹוֶר� ִּבְבֹכר ַתֲעֹבד �א ֱא�ֶהי� ה'לַ  ַּתְקִּדיׁש ַהָּזָכר ּוְבֹצאְנ� ִּבְבָקְר� ִיָּוֵלד ֲאֶׁשר ַהְּבכֹור ָּכל .2

  ב, ו במדבר: ה'לַ  ְלַהִּזיר ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנֹּדר ַיְפִלא ִּכי ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .3

  ה:יג שופטים :ְּפִלְׁשִּתים ִמַּיד ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלהֹוִׁשיעַ  ָיֵחל ְוהּוא ַהָּבֶטן ִמן רַהַּנעַ  ִיְהֶיה ֱא�ִהים ְנִזיר ִּכי ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֶלה �א ּומֹוָרה ֵּבן ְוֹיַלְדְּת  ָהָרה ִהָּנ� ִּכי .4

  טז פסוק טו פרק שופטים :ִאיׁש ֶאֶלף ִהֵּכיִתי ַהֲחמֹור ִּבְלִחי ֲחֹמָרָתִים ֲחמֹור ַהֲחמֹור ִּבְלִחי ִׁשְמׁשֹון ַוֹּיאֶמר .5

  יט:יד שופטים: ָאִביהּו ֵּבית ַוַּיַעל ַאּפוֹ  ַוִּיַחר ַהִחיָדה ְלַמִּגיֵדי ַהֲחִליפֹות ַוִּיֵּתן ֲחִליצֹוָתם ֶאת ַוִּיַּקח ִאיׁש ְׁש�ִׁשים ֵמֶהם ַוַּי� לֹוןַאְׁשְק  ַוֵּיֶרד ה' רּוחַ  ָעָליו ַוִּתְצַלח .6

  ז פסוק טו פרק ב שמואל :ְּבֶחְברֹון ַליֹקָוק ָנַדְרִּתי ֲאֶׁשר ִנְדִרי תאֶ  ַוֲאַׁשֵּלם ָּנא ֵאֲלָכה ַהֶּמֶל� ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַוֹּיאֶמר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִמֵּקץ ַוְיִהי .7

  כו פסוק יד פרק ב שמואל :ַהֶּמֶל� ְּבֶאֶבן ְׁשָקִלים ָמאַתִים ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶאת ְוָׁשַקל ְוִגְּלחוֹ  ָעָליו ָכֵבד ִּכי ְיַגֵּלחַ  ֲאֶׁשר ַלָּיִמים ָיִמים ִמֵּקץ ְוָהָיה ֹראׁשוֹ  ֶאת ּוְבַגְּלחוֹ  .8

  כט פסוק כה פרק ויקרא :ְגֻאָּלתוֹ  ִּתְהֶיה ָיִמים ִמְמָּכרוֹ  ְׁשַנת ֹּתם ַעד ְּגֻאָּלתוֹ  ְוָהְיָתה חֹוָמה ִעיר מֹוַׁשב ֵּבית ִיְמֹּכר ִּכי ְוִאיׁש .9

  א פסוק מא פרק בראשית :ַהְיֹאר ַעל ֹעֵמד ְוִהֵּנה ֹחֵלם ּוַפְרֹעה ָיִמים ְׁשָנַתִים ִמֵּקץ ַוְיִהי .10

  כ:יא במדבר :ִמִּמְצָרִים ָיָצאנּו ֶּזה ָלָּמה ֵלאֹמר ְלָפָניו ַוִּתְבּכּו ְּבִקְרְּבֶכם ֲאֶׁשר ה' ֶאת ְמַאְסֶּתם ִּכי ַיַען ְלָזָרא ָלֶכם ְוָהָיה ֵמַאְּפֶכם ֵיֵצא ֲאֶׁשר ַעד ָיִמים ֹחֶדׁש ַעד .11

  מ פסוק יא פרק שופטים: ַּבָּׁשָנה ָיִמים ַאְרַּבַעת ַהִּגְלָעִדי ִיְפָּתח ַבתלְ  ְלַתּנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבנֹות ֵּתַלְכָנה ָיִמיָמה ִמָּיִמים .12

 ט, מדל פסוק יד פרק ויקרא :הּוא ָטֵמא ַּבַּבִית ִהוא ַמְמֶאֶרת ָצַרַעת ַּבָּבִית ַהֶּנַגע ָּפָׂשה ְוִהֵּנה ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ּוָבא  :... ְוִהֵּנה ְוָרָאה ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַהֹּכֵהן ְוָׁשב .13

I 3משנה ב : unique status of נזיר שמשון and נזיר עולם (נזיר עולם not explicitly mentioned in חסורי מיחסרא – משנה)  

a נזיר עולם  

i cuts his hair when it gets too heavy  

ii each time he does so, he brings the full (עולה, חטאת, שלמים) קרבן נזיר טהור  

iii all other איסורי נזירות apply to him throughout (טומאה, היוצא מן הגפן)  

b נזיר שמשון (May never cut his hair) 

i Not held liable for טומאת מת 

1 Implication: טומאת מת is prohibited to him 

(a) Challenge: no תנא accepts this; ר' יהודה claims that נזיר שמשון is allowed to be in contact with dead; ר"ש 

maintains that there is no נזירות שמשון at all – since שמשון never uttered the vow himself 

(b) Answer: it is ר' יהודה; he was setting נזיר שמשון against נזיר עולם who is liable; נזיר שמשון is permitted  

2 Suggestion: the dispute about ות שמשוןנזיר  parallels the dispute ר'' יעקב vs. ר' יוסי re: tethering a נדר to בכור 

(a) Parallel: ר' יוסי maintains we need a ר' יעקב ;(ר' שמעון=) דבר הנדור doesn’t require it (ר' יהודה)  

(b) Rejection: all agree that we require דבר הנדור:  

(i) ר' יעקב – valid – since there is a מצוה to sanctify a בכור (v. 2), therefore v. 1 ('לה) includes בכור 

(ii) ר' יוסי – invalid – since the בכור is sanctified without it, therefore v. 1 ('לה) includes חטאת ואשם  

3 tangential question: what is purpose of 'לה (v. 3) in context of נזיר?  

(a) Answer: as per story of שמעון הצדיק and the one “pure נזיר” he met 

ii Question: isn’t שמשון a regular נזיר? (v. 4) 

1 Answer: these are the words of the angel 

iii Question: how do we know that שמשון came into contact with the dead?  

1 Answer1: v. 5 

(a) Rejection: maybe he smote them, but they died afterwards 

2 Answer2: v. 6 

(a) Rejection: perhaps he cut into them, but they died on their own 

3 Answer3: מסורה 

iv Question: source for נזיר עולם 

1 Answer: אבשלום (vv. 7-8)  

(a) רבי: shaves once every 12 months as per vv. 8-9 

(i) challenge: רבי holds that מיםי  means 2 days  

(ii) answer: the purpose it to allow him to “lighten” his hair, unnecessary after only 2 days 

(iii) deflection: vv. 10-12  cannot be applied, as there are modifiers or variants there (חדש, שנתיים, ימימה) 

1. note: in spite of the acceptable range of v. 13, where we find a closer analogue, we use it 

2. alternate deflection to v12: unclear how often they would go…perhaps once a year for 4 days   

(b) dissents: 

(i) ר' נהוראי: once a month 

1. reason: patterned after כהנים 

(ii) ר' יוסי: once a week (like princes) 

1.  challenge: how is אבשלום recognized as unique among his brothers?  

a. Answer: when יו"ט falls during the week or on every Friday morning, he can’t shave 

2. tangent: Aggadic-historic note about the 40 years mentioned in v. 7 


