דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת נזיר

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
16.6.8
)זו אינה כוחלת ופוקסת( )  45bמשנה ו'( 44b
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וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י י ִַקּח ל ֹו ְשׁ ֵתּי תֹ ִרים א ֹו ְשׁנֵי בְּ נֵי י ֹונָה וּבָ א לִ פְ נֵי ה' אֶ ל פֶּ ַתח ֹ
אהֶ ל מוֹעֵ ד וּנְ ָתנָם אֶ ל הַ כֹּהֵ ן :ויקרא טו ,יד
יעי ְיגַלְּ חֶ נּוּ :וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י יָבִ א ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים א ֹו ְשׁנֵי בְּ נֵי י ֹונָה אֶ ל
וְ כִ י יָמוּת מֵ ת עָ לָיו ְבּפֶ ַתע פִּ ְתאֹ ם וְ ִטמֵּ א רֹאשׁ ִנזְ ר ֹו וְ ִגלַּח רֹאשׁ ֹו בְּ יוֹם טָ הֳ ָרת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
הַ כֹּהֵ ן אֶ ל פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד :וְ עָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ חָ ד לְ חַ ָטּאת וְ אֶ חָ ד לְ ֹעלָה וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו מֵ אֲ ֶשׁר ָחטָ א עַ ל הַ נָּפֶ שׁ וְ ִק ַדּשׁ אֶ ת רֹאשׁ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא :וְ ִהזִּ יר ַלה' אֶ ת יְמֵ י
ִנזְ ר ֹו וְ הֵ בִ יא כֶּבֶ שׂ בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ָא ָשׁם וְ הַ יּ ִָמים הָ ִרא ֹ
שׁ ִנ ים יִפְּ לוּ כִּ י טָ מֵ א נִ זְר ֹו :במדבר ו ,ט-יב
ַויּ ִַקּח מֹ ֶשׁה אֶ ת עַ צְ מוֹת יוֹסֵ ף עִ מּ ֹו כִּ י הַ ְשׁבֵּ עַ ִה ְשׁבִּ יעַ אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר פָּ קֹ ד יִפְ ֹקד אֱ ִהים אֶ ְתכֶם וְ הַ עֲ לִ ֶ
יתם אֶ ת עַ ְצמֹ ַתי ִמזֶּה ִא ְתּכֶם :שמות יג ,יט
אָדם אֲ ֶשׁר יָמוּת וְ א י ְִתחַ טָּ א אֶ ת ִמ ְשׁכַּן ה' ִטמֵּ א וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י מֵ י נִ דָּ ה א ֹז ַרק עָ לָיו טָ מֵ א י ְִהיֶה עוֹד
כָּל הַ נֹּ גֵעַ בְּ מֵ ת בְּ נֶפֶ שׁ הָ ָ
טֻ ְמאָת ֹו ב ֹו :במדבר יט ,יג
וְ זֹאת תּו ַֹרת הַ נָּזִ יר בְּ יוֹם ְמ את יְמֵ י נִ זְ ר ֹו יָבִ יא אֹת ֹו אֶ ל פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד :וְ ִה ְק ִריב אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו ַלה' כֶּבֶ שׂ בֶּ ן ְשׁנָת ֹו ָת ִמים אֶ חָ ד לְ ֹעלָה וְ כַבְ ָשׂה אַחַ ת בַּ ת
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּיהֶ ם :וְ ִה ְק ִריב
יקי מַ צּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁמֶ ן ִ
ְשׁנ ָָתהּ ְתּ ִמימָ ה לְ חַ טָּ את וְ אַיִל אֶ חָ ד ָתּ ִמים לִ ְשׁל ִָמים :וְ סַ ל ַמצּוֹת ֹסלֶת חַ ת ְבּלוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
הַ כֹּהֵ ן לִ פְ נֵי ה' וְ עָ ָשׂה אֶ ת ַחטָּ את ֹו וְ אֶ ת ֹעלָת ֹו :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 ִמנְ ָחת ֹו וְ אֶ ת נִ ְסכּ ֹו :וְ ִגלַּח הַ ָנּ ִזיר פֶּ ַתח
אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ת רֹאשׁ ִנזְ ר ֹו וְ ל ַָקח אֶ ת ְשׂעַ ר רֹאשׁ ִנזְר ֹו וְ נ ַָתן עַ ל הָ אֵ שׁ אֲ ֶשׁר ַתּחַ ת זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים :וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הַ זְּ רֹעַ בְּ ֵשׁלָה ִמן הָ אַ ִיל וְ חַ לַּת מַ צָּ ה
אַחר ִה ְתגַּלְּ ח ֹו אֶ ת נִ זְר ֹו :וְ הֵ ִניף או ָֹתם הַ כֹּהֵ ן ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי ה' קֹ ֶדשׁ הוּא ַלכֹּהֵ ן עַ ל חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְ עַ ל
אַחת ִמן הַ ַסּל ְוּר ִקיק מַ צָּ ה אֶ חָ ד וְ נ ַָתן עַ ל כַּפֵּ י הַ ָנּ ִזיר ַ
ַ
שׁוֹק הַ ְתּרוּמָ ה וְ אַחַ ר ִי ְשׁ ֶתּה הַ ָנּ ִזיר ָי ִין :זֹאת תּו ַֹרת הַ נָּזִ יר אֲ ֶשׁר ִידֹּר ָק ְרבָּ נ ֹו ַלה' עַ ל נִ ְזר ֹו ִמלְּ בַ ד אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָד ֹו כְּ פִ י נִ ְדר ֹו אֲ ֶשׁר ִידֹּר כֵּן יַעֲ ֶשׂה עַ ל תּו ַֹרת
ִנזְ ר ֹו :במדבר ו ,יג-כא
וְ סָ מַ יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ ָק ְרבָּ נ ֹו ְ
וּשׁחָ ט ֹו פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ ז ְָרקוּ בְּ נֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת הַ ָדּם עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ָסבִ יב :ויקרא ג ,ב
וְ א ַתעֲ לֶה בְ מַ עֲ ת עַ ל ִמזְבְּ ִחי אֲ ֶ
שׁר א ִת ָגּלֶה עֶ ְרוָ ְת עָ לָיו :שמות כ ,כב
וְ ִה ְק ִריב אֹ ָתהּ הַ כֹּהֵ ן וְ הֶ ע ִ
ֱמדָ הּ לִ פְ נֵי ה' :במדבר ה ,טז

)תגלחת טומאה( נזירות  which interferes withטומאת מת : the procedure afterמשנה ו'
a
 on 7th dayטבילה  on 3rd and 7th day – andהזאה
 on 8th dayקרבנות b shaving on 7th day and
c
if: he shaved on 8th day:
i
: bring offerings that dayר"ע
 after shavingהערב שמש  – needsמצורע : should be likeר"ט ii
1
retort: disanalogous:
: depends on shavingמצורע )(a
: depends on conclusion of daysנזיר )(b
?'s argumentר"ע  acceptר"ט iii question: did
1
 on day #9 didn't accept itקרבנות  ruled that if he shaved on day #8, he bringsהלל Proof:
 until 8th day eitherטבילה (a) Rejection: perhaps in that case, he didn't perform
ר' נתן בר הושעיא  and the colleagues ofאביי II
a
)הערב שמש  afterקרבן , as seen from v. 1 (can only come withזב  is like aטבול יום של זב colleagues: a
i
) (v. 3מחנה לוייה  may enterטמא מת  (v. 2), even though aנזיר rejectcion: same is written in re:
 andמחוסר כפרה(  – as is implied by 2 extra phrases in v. 4מחוסר כפרה ii rather: reason he cannot come in is that he is
)טבול יום
)תגלחת טהרה( נזירות : the procedure after proper completion ofמשנה ז' III
a
) (ramשלמים  (lamb),עולה  (ewe),חטאת – he brings 3 animals
i
 is broughtשלמים : he shaves when theר' יהודה
 comes first and he shaves at that point – however, shaving on any of them is acceptableחטאת : as always,ר"א ii
)שלמים – : if he brings the animals without designation, each is brought for its sole possible offering (e.g. ramרשב"ג iii
– ) (v. 5פתח אהל מועד b interpretation of
i
)מקדש  (as per v. 6) – cannot be literal, as that's degrading (to shave in front of theשלמים  – refers toת"ק
)נזיר  – v. 7 blocks any degrading behavior (and lesson not needed to be inferred fromר' יאשיה ii
, as he only has to take it and burn it, not bring itשלמים ) proves that it must be with theולקח – v. 5 (..ר' יצחק iii
)פתח א"מ  is being cooked (notשלמים elsewhere must be cut right where the
) is open (daytimeא"מ  – refers to time parameter – may only shave during hours thatאבא חנן בשם ר"א iv
 won't harass herכהנים , so that youngנזירה  and notנזיר – ר"ש שזורי v
1
 (v. 8) is degraded publiclyסוטה challenge:
2
נזירה answer: she has not finery or makeup, unlike a
I
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