ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת נזיר

דפי עזר ללימוד דף היומי

16.1.3; 4a (3 )משנה ב 5a ()שמואל הרמתי
ָ  ִאישׁ כִּ י ִידֹּר נֶדֶ ר ַלה' א ֹו ִה.1
 במדבר פרק ל פסוק ג:שּׁבַ ע ְשׁ ֻבעָ ה ל ְֶאסֹר ִאסָּ ר עַ ל נ ְַפשׁ ֹו א יַחֵ ל ְדּבָ ר ֹו כְּ כָל הַ יֹּצֵ א ִמפִּ יו יַעֲ ֶשׂה
ֶ ֲ כָּל הַ בְּ כוֹר א.2
 דברים פרק טו פסוק יט: שׁר יִוָּ לֵד בִּ בְ ָק ְר וּבְ צֹאנְ הַ ָזּכָר ַתּ ְק ִדּישׁ ַלה' אֱ הֶ י א ַתעֲ בֹ ד בִּ בְ כֹר שׁו ֶֹר וְ א ָתגֹ ז בְּ כוֹר צֹא ֶנ
 ב, במדבר ו:' ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ִאישׁ א ֹו ִא ָשּׁה כִּ י יַפְ לִ א לִ נְ דֹּר נֶדֶ ר נָזִ יר לְ הַ ִזּיר ַלה.3
ִ  כִּ י ִה ָנּ הָ ָרה וְ ֹיל ְַד ְתּ בֵּ ן וּמו ָֹרה א יַעֲ לֶה עַ ל רֹאשׁ ֹו כִּ י ְנ ִזיר אֱ הִ ים יִהְ יֶה הַ נַּעַ ר ִמן הַ בָּ טֶ ן וְ הוּא יָחֵ ל לְ הו.4
ה: שופטים יג:ֹשׁיעַ אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּד פְּ לִ ְשׁ ִתּים
ִ  ַויֹּאמֶ ר ִשׁ ְמשׁוֹן בִּ לְ ִחי הַ חֲ מוֹר חֲ מוֹר חֲ מֹ ָר ָתיִם בִּ לְ ִחי הַ חֲ מוֹר הִ כּ.5
 שופטים פרק טו פסוק טז:ֵיתי אֶ לֶף ִאישׁ
ָ  ו ִַתּצְ לַח עָ לָיו רוּחַ ה' ַויּ ֵֶרד אַ ְשׁ ְקלוֹן וַ ַיּ מֵ הֶ ם ְשׁ ִשׁים ִאישׁ וַ יּ ִַקּח אֶ ת חֲ לִ יצו ָֹתם ַויּ ִֵתּן הַ חֲ לִ יפוֹת לְ מַ גִּ ידֵ י הַ ִח.6
יט: שופטים יד:ידה וַ יִּחַ ר אַ פּ ֹו וַ יַּעַ ל בֵּ ית אָבִ יהוּ
ֶ ֲאַרבָּ עִ ים ָשׁנָה וַ יֹּאמֶ ר אַבְ ָשׁלוֹם אֶ ל הַ מֶּ ֶל אֵ ֲלכָה נָּא וַ אֲ ַשׁלֵּם אֶ ת ִנ ְד ִרי א
ְ  ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ.7
 שמואל ב פרק טו פסוק ז:שׁר נ ַָד ְר ִתּי לַיקֹ וָ ק בְּ חֶ ְברוֹן
ַ ָ וּבְ גַלְּ ח ֹו אֶ ת רֹאשׁ ֹו וְ הָ יָה ִמ ֵקּץ י ִָמים ַליּ ִָמים אֲ ֶשׁר ְי ַגלֵּחַ כִּ י ָכבֵ ד עָ לָיו וְ גִלְּ ח ֹו וְ ָשׁ ַקל אֶ ת ְשׂעַ ר רֹאשׁ ֹו מ.8
 שמואל ב פרק יד פסוק כו: אתיִם ְשׁ ָקלִ ים ְבּאֶ בֶ ן הַ מֶּ ֶל
ָ  וְ ִאישׁ כִּ י י ְִמכֹּר בֵּ ית מו ַֹשׁב עִ יר חוֹמָ ה וְ הָ י.9
 ויקרא פרק כה פסוק כט:ְתה גְּ אֻ לָּת ֹו עַ ד תֹּם ְשׁנַת ִמ ְמכָּר ֹו י ִָמים ִתּ ְהיֶה גְ אֻ לָּת ֹו
ֹ  ַוי ְִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַָתיִם י ִָמים וּפַ ְרעֹה.10
 בראשית פרק מא פסוק א:חלֵם וְ ִהנֵּה עֹמֵ ד עַ ל הַ ְיאֹר
ֶ ֲאַס ֶתּם אֶ ת ה' א
ְ  עַ ד ֹחדֶ שׁ י ִָמים עַ ד אֲ ֶשׁר יֵצֵ א מֵ אַ פְּ כֶם וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ז ָָרא יַעַ ן כִּ י ְמ.11
כ: במדבר יא:שׁר בְּ ִק ְרבְּ כֶם וַ ִתּבְ כּוּ לְ פָ נָיו לֵאמֹ ר לָמָּ ה זֶּה יָצָ אנוּ ִמ ִמּצְ ָריִ ם
ָ ַאַרבַּ עַ ת י ִָמים בּ
ְ  ִמיּ ִָמים י ִָמימָ ה ֵתּלַכְ נָה בְּ נוֹת י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַתנּוֹת לְ בַ ת ִיפְ ָתּח הַ גִּ לְ עָ ִדי.12
 שופטים פרק יא פסוק מ:שּׁנָה
ִ ִ וְ ָשׁב הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁב.13
 מד, ויקרא פרק יד פסוק לט: וּבָ א הַ כֹּהֵ ן וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ ֶנּגַע בַּ בָּ יִת צָ ַרעַ ת ַמ ְמאֶ ֶרת ִהוא בַּ בַּ יִ ת טָ מֵ א הוּא: ... יעי וְ ָראָה וְ ִהנֵּה
I

3משנה ב: unique status of  נזיר שמשוןand  נזיר עולם( נזיר עולםnot 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  שלמים( קרבן נזיר טהור, חטאת,)עולה
iii all other  איסורי נזירותapply to him throughout ( היוצא מן הגפן,)טומאה
b ( נזיר שמשוןMay never cut his hair)
i
Not held liable for טומאת מת
1
Implication:  טומאת מתis prohibited to him
(a) Challenge: no  תנאaccepts this;  ר' יהודהclaims that  נזיר שמשוןis allowed to be in contact with dead; ר"ש
maintains that there is no  נזירות שמשוןat all – since  שמשוןnever uttered the vow himself
(b) Answer: it is  ;ר' יהודהhe was setting  נזיר שמשוןagainst  נזיר עולםwho is liable;  נזיר שמשוןis permitted
2
Suggestion: the dispute about  נזירות שמשוןparallels the dispute  ר'' יעקבvs.  ר' יוסיre: tethering a  נדרto בכור
(a) Parallel:  ר' יוסיmaintains we need a  ר' יעקב ;)ר' שמעון=( דבר הנדורdoesn’t require it ()ר' יהודה
(b) Rejection: all agree that we require דבר הנדור:
(i)  – ר' יעקבvalid – since there is a  מצוהto sanctify a ( בכורv. 2), therefore v. 1 (' )להincludes בכור
(ii)  – ר' יוסיinvalid – since the  בכורis sanctified without it, therefore v. 1 (' )להincludes חטאת ואשם
3
tangential question: what is purpose of '( להv. 3) in context of ?נזיר
(a) Answer: as per story of  שמעון הצדיקand the one “pure  ”נזירhe met
ii Question: isn’t  שמשוןa regular ( ?נזירv. 4)
1
Answer: these are the words of the angel
iii Question: how do we know that  שמשוןcame 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: ( אבשלוםvv. 7-8)
(a) רבי: shaves once every 12 months as per vv. 8-9
(i) challenge:  רביholds that  ימיםmeans 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 ( ימימה, שנתיים,)חדש
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  אבשלוםrecognized as unique among his brothers?
a. Answer: when  יו"טfalls 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
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