
  הקדמה למסכת נזיר    בס"ד

www.swdaf.com  1 

  (כהנים) ויקרא  (נזיר)במדבר 
  פרק ו

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
י ַיְפִלא ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכ  (ב)

  :ְלַהִּזיר ַליקָֹוקִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר 
ָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל ִמְׁשַרת חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ֵׁש  ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר (ג)

  ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל:
ַעד ָזג לֹא ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים וְ  (ד)

  יֹאֵכל:
ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם  ֹוָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁש (ה)

  :ָקדֹׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹוֲאֶׁשר ַיִּזיר ַליקָֹוק 
  :ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַליקָֹוק ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא (ו)
ֶזר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבמָֹתם ִּכי נֵ  (ז)

  :ֹוֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁש
  :ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַליקָֹוק (ח)
רֹאׁשֹו  ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח (ט)

  ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגְּלֶחּנּו:
יֹוָנה ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני  (י)

  ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:
ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה  (יא)

  ְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּיֹום ַההּוא: ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש
ְלָאָׁשם  ְוִהִּזיר ַליקָֹוק ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו (יב)

  ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו:
  

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כב)
ָרֵאל ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂש  (כג)

  ס: ָאמֹור ָלֶהם
  סְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק ְוִיְׁשְמֶרָך:  (כד)
  סֵאר ְיקָֹוק ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך: יָ  (כה)
  סִיָּׂשא ְיקָֹוק ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום:  (כו)
  פְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם:  (כז)

  
  

  פרק י 
יֶכם ַאל ָראֵׁש ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו  (ו)

ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹמּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִיְקצֹף  ִּתְפָרעּו
  ף ְיקָֹוק:ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשרַ 

ת ְיקָֹוק ּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתּו ִּכי ֶׁשֶמן ִמְׁשחַ  (ז)
  ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה:  יֶכםֲעלֵ 

  ֵלאמֹר: ַאֲהרֹןַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל  (ח)
 ֶהל מֹוֵעדַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ְּבבֲֹאֶכם ֶאל אֹ (ט)

  ְולֹא ָתֻמתּו ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:
  ין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור:ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל ּובֵ  (י)

קָֹוק ּוְלהֹורֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ  (יא)
  ֲאֵליֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה:

  
ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת  ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִניםַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה  (א)

  :יוְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמ ֲאֵלֶהם 
  :ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיוִּכי ִאם ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו  (ב)
ָלּה  ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש ְוַלֲאחֹתֹו (ג)

  ִיַּטָּמא:
  לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ְלֵהַחּלֹו: (ד)
חּו ְרחּו ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ לֹא <יקרחה> ִיְק  (ה)

  ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת:
ֵּׁשי ְולֹא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי ֶאת ִא  ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהם (ו)

  ְיקָֹוק ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם ְוָהיּו קֶֹדׁש:
  

  כאפרק 
ּוִמֵּלא  ְׁשָחהַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמ  ְוַהּכֵֹהן (י)

  ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם: ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרעֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהְּבָגִדים 
  :ְוַעל ָּכל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא (יא)
ִּכי ֵנֶזר לֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱאלָֹהיו ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש  (יב)

  :ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו ֲאִני ְיקָֹוק
  ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח: (יג)
תּוָלה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח ִּכי ִאם ְּב  (יד)

  ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה:
  ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ְמַקְּדׁשֹו: (טו)

  
  פרק כב 

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
ְּללּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְיחַ  ְוִיָּנְזרּוַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו  (ב)

  ִׁשים ִלי ֲאִני ְיקָֹוק:ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקּדִ 
ֶכם ֶאל ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרעֲ  (ג)

ָעָליו ְוִנְכְרָתה  ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַליקָֹוק ְוֻטְמָאתֹו
  ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני ְיקָֹוק:

ַכל ַעד ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ  (ד)
ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת  ֲאֶׁשר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ְּבָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵּתֵצא

  ָזַרע:
ָדם ֲאֶׁשר אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָא (ה)

  כֹל ֻטְמָאתֹו:ִיְטָמא לֹו לְ 
ָדִׁשים ִּכי ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהּקֳ  (ו)

  ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים:
  ֹו הּוא:ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמ (ז)

  
  שמות פרק לט 

  :קֶֹדׁש ַליקָֹוקָזָהב ָטהֹור ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם  ַהּקֶֹדׁש ֶזרנֵ ִציץ ַוַּיֲעׂשּו ֶאת  (ל)

  
  ויקרא פרק ח 

  מֶֹׁשה: ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת ַהּקֶֹדׁש ֵנֶזרִציץ ַהָּזָהב ַוָּיֶׂשם ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל מּול ָּפָניו ֵאת  רֹאׁשֹוַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּמְצֶנֶפת ַעל  (ט)
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  פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת נשא דף צא עמוד ב 
ולמה רבותינו אמרו במסכת נזיר שלשים נדר נזיר יזיר נזרו להזיר הנזיר נזיר כתובין בפרשה זו כנגד ימים של סתם נזירות. 

   :כקדושת כהן גדול נזירלפי שקדושת  כהניםנסמכה פרשה זו לפרשת 
  

  ו אבן עזרא במדבר פרק 
  . כאשר השלים תורת הנזיר שהוא קדוש, הזכיר תורת כהנים שהם קדושים, נזירלפרשת  כהניםונסמכה פרשת ברכת 

  
  במדבר רבה (וילנא) פרשה י 

זה לפי שמזיר את עצמו מן  בא וראה שכל מי שמקדש את עצמו מלמטה מקדישין אותו מלמעלהיא כל ימי הזירו לה' וגו' 
מה  יגלח ראשו כדי לשמור עצמו מן העבירה אמר הקב"ה הרי הוא חשוב לפני ככהן גדול היין ונוהג צער בעצמו שלא

כהן אסור ליטמא לכל המתים אף נזיר אסור ליטמא לכל המתים מה בכ"ג כתיב (ויקרא כא) כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אף 
להקדישו קדש קדשים אף נזיר נקרא קדוש  כתיב (ד"ה  א כג) ויבדל אהרן בכהןאלהיו על ראשו מה  נזרבנזיר הוא אומר כי 

  שנא' כל ימי נזרו קדוש הוא לה' 
  

  במדבר רבה (וילנא) פרשה יא 
פרשת  נזירשאם נזרו מן היין להשמר מן העבירה זוכים לברכה לכך סמך אחר פרשת ונוה צדיקים יבורך זה נזיר ונזירה  

  שהוא זוכה לקבל הברכות של ברכת כהנים  כהניםברכת 
  

  ת יצחק במדבר פרק ו תולדו
  .שלפי שנתקדש ליי' והזיר עצמו מן היין ומיצר הרע יחולו עליו כל אלו הברכותלומר  הנזירלפרשת  כהניםוסמך ברכת 

  
  רמב"ן במדבר פרק ו 

נפשו במלאת  חוטאועל דרך הפשט כי האיש הזה . וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, לא נתפרש
, כענין עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו, כי הוא הנזירות

שאמר (עמוס ב יא) ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, השוה אותו הכתוב לנביא, וכדכתיב (לעיל פסוק ח) כל ימי 
  :ות העולםוהנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאונזרו קדוש הוא לה' 

  
  משנה מסכת נזיר פרק ז 

רבי אליעזר אומר היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה  כהן גדול ונזיר אינן מיטמאין בקרוביהן אבל מיטמאין למת מצוה[א] 
גדול אמר להם רבי אליעזר יטמא כהן שאינו מביא  כהןואל יטמא  נזירוחכמים אומרים יטמא  יטמא כהן גדול ואל יטמא נזיר

ל טומאתו ואל יטמא נזיר שהוא מביא קרבן על טומאתו אמרו לו יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם ואל יטמא כהן קרבן ע
  שקדושתו קדושת עולם: 

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד ב 

אף כהן  -? לומר: מה נזיר אסור ביין נזירמברך לפרשת  כהןלמה נסמכה פרשת אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: 
  . מברך אסור ביין

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף יא עמוד א 

ומה זה שלא , שנאמר +במדבר ו'+ קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו. נקרא קדוש )כל היושב בתענית(רבי אלעזר אומר: 
  .על אחת כמה וכמה -ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר 

  
  ם דף י עמוד א תלמוד בבלי מסכת נדרי

, לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם, מה דתניא, רבי יהודה אומר: חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת
, אלא ר' שמעון אומר: לא נדרו בנזיר; עומדין ומתנדבין נזירות למקום, כדי שיתחייב קרבן חטאת למקוםהיו עושין? 

, אבל בנזירות לא מתנדב ומביא -מתנדב ומביא, תודה וארבעה מיני לחמה  -שלמים מתנדב ומביא,  -הרוצה להביא עולה 
אמר אביי: שמעון הצדיק ורבי . התנדבו, כדי שלא יקראו חוטאין, שנאמר: +במדבר ו'+ וכפר עליו מאשר חטא על הנפש

הא דאמרן; ורבי אלעזר הקפר  -. שמעון הצדיק ורבי שמעון שמעון ור' אלעזר הקפר, כולן שיטה אחת הן דנזיר חוטא הוי
וכי באיזו נפש חטא זה? אלא שציער  -דתניא, ר' אלעזר הקפר ברבי אומר: וכפר עליו מאשר חטא על הנפש  -ברבי 

, והלא דברים ק"ו: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה עצמו מן היין
  ת נקרא חוטא. והדין קרא בנזיר טמא כתיב! משום דשנה בחטא הוא. וכמה! מכאן, כל היושב בתעני

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף יא עמוד א 

, דתניא: רבי אלעזר הקפר ברבי אומר: מה תלמוד לומר . סבר כי האי תנאאמר שמואל: כל היושב בתענית נקרא חוטא
ה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים קל +במדבר ו'+ וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא ז

  . על אחת כמה וכמה -וחומר: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר 
  



  הקדמה למסכת נזיר    בס"ד
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  תלמוד בבלי מסכת נזיר דף ב עמוד ב 
  אמר שמואל: שתפוס בשערו ואמר אנאה. נזירא מילתא דעבירה, ואמרי' ליה נאה?  

, דאמ' רחמנא: +במדבר רבי אלעזר הקפר, דאמר: נזיר חוטא, הני מילי גבי נזיר טמא, דאיידי דבעי מיסתרדאפילו לאין, 
  . אבל נזיר טהור לאו חוטא קרי ביהו+ והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, התם הוא דלמא אתי למיעבר על נזירותיה, 

  
  תלמוד בבלי מסכת נזיר דף ד עמוד ב 

, שבא אלי מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו י לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחדאמר שמעון הצדיק: מימ
סדורות לו תלתלים, אמרתי לו: בני, מה ראית לשחת שער נאה זה? אמר לי: רועה הייתי לאבי בעירי, והלכתי לשאוב מים מן 

ה בעולם המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז יצרי עלי וביקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו: ריקה! מפני מה אתה מתגא
עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו: כמותך ירבו שאינו שלך, שסופך להיות רמה ותולע'? העבודה, שאגלחך לשמי'! 

  . נזירים בישראל, עליך הכתוב אומר: +במדבר ו+ איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'
  

  תלמוד בבלי מסכת נזיר דף יט עמוד א 
, מה ת"ל: +במדבר ו+ וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזו נפש חטא זה? אלא רדתניא: ר' אלעזר הקפר ברבי אומ

והא שציער עצמו מן היין, וק"ו: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. 
טהור נמי חוטא הוא, והיינו טעמא בנזיר טמא כתיב, ואנן אפילו נזיר טהור קאמרינן! קסבר ר' אלעזר הקפר: נזיר 

  חטא.דכתיב בנזיר טמא, הואיל ושנה ב
 

  (ז' ימי המלואים) ויקרא פרק ח  (נזיר) במדבר פרק ו
 ָיִביא ִנְזרֹו ְיֵמי ְמלֹאת ְּביֹום ַהָּנִזיר ּתֹוַרת ְוזֹאת) יג(

  :מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל אֹתֹו
 ָתִמים ְׁשָנתֹו ֶּבן ׂשֶּכבֶ  ַליקָֹוק ָקְרָּבנֹו ֶאת ְוִהְקִריב) יד(

 ְלַחָּטאת ְּתִמיָמה ְׁשָנָתּה ַּבת ַאַחת ְוַכְבָׂשה ְלעָֹלה ֶאָחד
  :ִלְׁשָלִמים ָּתִמים ֶאָחד ְוַאִיל

 ּוְרִקיֵקי ַּבֶּׁשֶמן ְּבלּולֹת ַחּלֹת סֶֹלת ַמּצֹות ְוַסל) טו(
  :ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתם ַּבָּׁשֶמן ְמֻׁשִחים ַמּצֹות

 ַחָּטאתֹו ֶאת ְוָעָׂשה ְיקָֹוק ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ִריבְוִהְק ) טז(
  :עָֹלתֹו ְוֶאת

 ַסל ַעל ַליקָֹוק ְׁשָלִמים ֶזַבח ַיֲעֶׂשה ָהַאִיל ְוֶאת) יז(
  :ִנְסּכֹו ְוֶאת ִמְנָחתֹו ֶאת ַהּכֵֹהן ְוָעָׂשה ַהַּמּצֹות

 חְוָלקַ  ִנְזרֹו רֹאׁש ֶאת מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ַהָּנִזיר ְוִגַּלח) יח(
 ֶזַבח ַּתַחת ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ַעל ְוָנַתן ִנְזרֹו רֹאׁש ְׂשַער ֶאת

  :ַהְּׁשָלִמים
 ְוַחַּלת ָהַאִיל ִמן ְּבֵׁשָלה ַהְּזרֹעַ  ֶאת ַהּכֵֹהן ְוָלַקח) יט(

 ַּכֵּפי ַעל ְוָנַתן ֶאָחד ַמָּצה ּוְרִקיק ַהַּסל ִמן ַאַחת ַמָּצה
  :ִנְזרֹו ֶאת ִהְתַּגְּלחֹו ַאַחר ַהָּנִזיר

 הּוא קֶֹדׁש ְיקָֹוק ִלְפֵני ְּתנּוָפה ַהּכֵֹהן אֹוָתם ְוֵהִניף )כ(
 ְוַאַחר ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק ְוַעל ַהְּתנּוָפה ֲחֵזה ַעל ַלּכֵֹהן
  :ָיִין ַהָּנִזיר ִיְׁשֶּתה

 ַעל ַליקָֹוק ָקְרָּבנֹו ִיּדֹר ֲאֶׁשר ַהָּנִזיר ּתֹוַרת זֹאת) כא(
 ֵּכן ִיּדֹר ֲאֶׁשר ִנְדרֹו ְּכִפי ָידֹו גַּתִּׂשי ֲאֶׁשר ִמְּלַבד ִנְזרֹו
   :ִנְזרֹו ּתֹוַרת ַעל ַיֲעֶׂשה

  :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) א(
 ַהַחָּטאת ַּפר ְוֵאת ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ְוֵאת ַהְּבָגִדים ְוֵאת ִאּתֹו ָּבָניו ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַקח) ב(

  :ַּמּצֹותַה  ַסל ְוֵאת ָהֵאיִלים ְׁשֵני ְוֵאת
  :מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ַהְקֵהל ָהֵעָדה ָּכל ְוֵאת) ג(
  
  :ַהַחָּטאת ַּפר רֹאׁש ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ּוָבָניו ַאֲהרֹן ַוִּיְסמְֹך  ַהַחָּטאת ַּפר ֵאת ַוַּיֵּגׁש) יד(
 ֶאת ַוְיַחֵּטא ְּבֶאְצָּבעֹו בָסִבי ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ַוִּיֵּתן ַהָּדם ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח ַוִּיְׁשָחט) טו(

  :ָעָליו ְלַכֵּפר ַוְיַקְּדֵׁשהּו ַהִּמְזֵּבחַ  ְיסֹוד ֶאל ָיַצק ַהָּדם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ 
 ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְׁשֵּתי ְוֶאת ַהָּכֵבד יֶֹתֶרת ְוֵאת ַהֶּקֶרב ַעל ֲאֶׁשר ַהֵחֶלב ָּכל ֶאת ַוִּיַּקח) טז(

  :ִּמְזֵּבָחההַ  מֶֹׁשה ַוַּיְקֵטר ֶחְלְּבֶהן
 ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ָּבֵאׁש ָׂשַרף ִּפְרׁשֹו ְוֶאת ְּבָׂשרֹו ְוֶאת עֹרֹו ְוֶאת ַהָּפר ְוֶאת) יז(

  :מֶֹׁשה ֶאת ְיקָֹוק
  :ָהָאִיל רֹאׁש ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ּוָבָניו ַאֲהרֹן ַוִּיְסְמכּו ָהעָֹלה ֵאיל ֵאת ַוַּיְקֵרב) יח(
  :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּדם ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיְזרֹק טַוִּיְׁשחָ ) יט(
  :ַהָּפֶדר ְוֶאת ַהְּנָתִחים ְוֶאת ָהרֹאׁש ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיְקֵטר ִלְנָתָחיו ִנַּתח ָהַאִיל ְוֶאת) כ(
 עָֹלה ָחהַהִּמְזּבֵ  ָהַאִיל ָּכל ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיְקֵטר ַּבָּמִים ָרַחץ ַהְּכָרַעִים ְוֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת) כא(

  :מֶֹׁשה ֶאת ְיקָֹוק ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַליקָֹוק הּוא ִאֶּׁשה ִניחֹחַ  ְלֵריחַ  הּוא
 רֹאׁש ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ּוָבָניו ַאֲהרֹן ַוִּיְסְמכּו ַהִּמֻּלִאים ֵאיל ַהֵּׁשִני ָהַאִיל ֶאת ַוַּיְקֵרב) כב(

  :ָהָאִיל
 ָידֹו ּבֶֹהן ְוַעל ַהְיָמִנית ַאֲהרֹן אֶֹזן ְּתנּוְך  ַעל ֵּתןַוּיִ  ִמָּדמֹו מֶֹׁשה ַוִּיַּקח ַוִּיְׁשָחט) כג(

  :ַהְיָמִנית ַרְגלֹו ּבֶֹהן ְוַעל ַהְיָמִנית
 ָיָדם ּבֶֹהן ְוַעל ַהְיָמִנית ָאְזָנם ְּתנּוְך  ַעל ַהָּדם ִמן מֶֹׁשה ַוִּיֵּתן ַאֲהרֹן ְּבֵני ֶאת ַוַּיְקֵרב) כד(

  :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּדם ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיְזרֹק ָמִניתַהיְ  ַרְגָלם ּבֶֹהן ְוַעל ַהְיָמִנית
 ַהָּכֵבד יֶֹתֶרת ְוֵאת ַהֶּקֶרב ַעל ֲאֶׁשר ַהֵחֶלב ָּכל ְוֶאת ָהַאְלָיה ְוֶאת ַהֵחֶלב ֶאת ַוִּיַּקח) כה(

  :ַהָּיִמין ׁשֹוק ְוֵאת ֶחְלְּבֶהן ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְׁשֵּתי ְוֶאת
 ַאַחת ֶׁשֶמן ֶלֶחם ְוַחַּלת ַאַחת ַמָּצה ַחַּלת ָלַקח ְיקָֹוק ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהַּמּצֹות ּוִמַּסל) כו(

  :ַהָּיִמין ׁשֹוק ְוַעל ַהֲחָלִבים ַעל ַוָּיֶׂשם ֶאָחד ְוָרִקיק
  :ְיקָֹוק ִלְפֵני ְּתנּוָפה אָֹתם ַוָּיֶנף ָבָניו ַּכֵּפי ְוַעל ַאֲהרֹן ַּכֵּפי ַעל ַהּכֹל ֶאת ַוִּיֵּתן) כז(
 ְלֵריחַ  ֵהם ִמֻּלִאים ָהעָֹלה ַעל ַהִּמְזֵּבָחה ַוַּיְקֵטר ַּכֵּפיֶהם ֵמַעל אָֹתם מֶֹׁשה ִּיַּקחוַ ) כח(

  :ַליקָֹוק הּוא ִאֶּׁשה ִניחֹחַ 
 ָהָיה ְלמֶֹׁשה ַהִּמֻּלִאים ֵמֵאיל ְיקָֹוק ִלְפֵני ְתנּוָפה ַוְיִניֵפהּו ֶהָחֶזה ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) כט(

  :מֶֹׁשה ֶאת ְיקָֹוק הִצּוָ  ַּכֲאֶׁשר ְלָמָנה
 ְוַעל ְּבָגָדיו ַעל ַאֲהרֹן ַעל ַוַּיז ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ֲאֶׁשר ַהָּדם ּוִמן ַהִּמְׁשָחה ִמֶּׁשֶמן מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) ל(

  :ּתֹוִא  ָבָניו ִּבְגֵדי ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבָגָדיו ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַוְיַקֵּדׁש ִאּתֹו ָבָניו ִּבְגֵדי ְוַעל ָּבָניו
 ְוָׁשם מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ַהָּבָׂשר ֶאת ַּבְּׁשלּו ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) לא(

 ּוָבָניו ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִצֵּויִתי רַּכֲאֶׁש  ַהִּמֻּלִאים ְּבַסל ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם ְוֶאת אֹתֹו ּתֹאְכלּו
  :יֹאְכֻלהּו

  :ִּתְׂשרֹפּו ָּבֵאׁש םּוַבָּלחֶ  ַּבָּבָׂשר ְוַהּנֹוָתר) לב(
 ִּכי ִמֻּלֵאיֶכם ְיֵמי ְמלֹאת יֹום ַעד ָיִמים ִׁשְבַעת ֵתְצאּו לֹא מֹוֵעד אֶֹהל ּוִמֶּפַתח) לג(

  :ֶיְדֶכם ֶאת ְיַמֵּלא ָיִמים ִׁשְבַעת
  :ֲעֵליֶכם ְלַכֵּפר ַלֲעׂשֹת ְיקָֹוק ִצָּוה ַהֶּזה ַּבּיֹום ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר) לד(
 ְיקָֹוק ִמְׁשֶמֶרת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ָיִמים ִׁשְבַעת ָוַלְיָלה יֹוָמם ֵּתְׁשבּו מֹוֵעד לאֹהֶ  ּוֶפַתח) לה(

  :ֻצֵּויִתי ֵכן ִּכי ָתמּותּו ְולֹא
  :מֶֹׁשה ְּבַיד ְיקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ּוָבָניו ַאֲהרֹן ַוַּיַעׂש) לו(
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  ר דף ב עמוד ב תוספות מסכת נזי
פירוש הנודר בנזיר עושה עבירה וקרינן ליה נאה וי"ג מלתא  - ואמאי נאה הא מילתא דעבירה היא ואמרי' ליה נאה

עבידא וכי מעשה הגון וכשר לעשות כן הא עבירה היא ומשני אפילו לר' אלעזר הקפר כו' דילמא אתי למיעבר על נזירותו 
וקשה דבעלמא אייתי לר' אלעזר אפילו אנזיר טהור על שם הור לא חוטא קרי ליה לשתות ביין כי ארכו לו הימים אבל ט

שציער עצמו מן היין קרי ליה חוטא וי"ל דטהור נמי קצת קרי ליה חוטא ומכל מקום המצוה רבה על החטא ולכך קרי ליה 
בשבת שהרי צריך  נאה מידי דהוה מתענה תענית חלום בשבת דיש לו מצוה לבטל החלום וקצת עבירה עשה שהתענה

לישב בתענית למחרת השבת לכפר על שהתענה בשבת אבל נזיר טמא רחמנא קרייה חוטא לפי שהוא סותר את נזרו 
  .וצריך לחזור לנזירתו וכבד בעיניו המעשה ותוהה על הראשונות

  
  שופטים פרק יג 

  פָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ַוִּיְּתֵנם ְיקָֹוק ְּבַיד ְּפִלְׁשִּתים ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: ַוּיִֹספּו ְּבֵני ִיְׂש  (א)
  ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדה: (ב)
  ה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה ָנא ַאְּת ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבן:ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיקָֹוק ֶאל ָהִאָּׁש  (ג)
  :ְוַעָּתה ִהָּׁשְמִרי ָנא ְוַאל ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל ּתֹאְכִלי ָּכל ָטֵמא (ד)
ד ְנִזיר ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהָּבֶטן ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּיַ  ִּכי ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו ִּכי (ה)

  :ְּפִלְׁשִּתים
ִּתיהּו ֵאי ִמֶּזה הּוא ְמאֹד ְולֹא ְׁשִאלְ ַוָּתבֹא ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאמֹר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים נֹוָרא  (ו)

  ְוֶאת ְׁשמֹו לֹא ִהִּגיד ִלי:
  פֱאלִֹהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהֶּבֶטן ַעד יֹום מֹותֹו: ַוּיֹאֶמר ִלי ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוַעָּתה ַאל ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל ּתֹאְכִלי ָּכל ֻטְמָאה ִּכי ְנִזיר  (ז)
  :ְויֹוֵרנּו ַמה ַּנֲעֶׂשה ַלַּנַער ַהּיּוָּלדר ָמנֹוַח ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאַמר ִּבי ֲאדֹוָני ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ָיבֹוא ָנא עֹוד ֵאֵלינּו ַוֶּיְעַּת  (ח)
  ֶבת ַּבָּׂשֶדה ּוָמנֹוַח ִאיָׁשּה ֵאין ִעָּמּה:ַוִּיְׁשַמע ָהֱאלִֹהים ְּבקֹול ָמנֹוַח ַוָּיבֹא ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים עֹוד ֶאל ָהִאָּׁשה ְוִהיא יֹוֶׁש  (ט)
  ַוְּתַמֵהר ָהִאָּׁשה ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלִאיָׁשּה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ִנְרָאה ֵאַלי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבא ַבּיֹום ֵאָלי: (י)

  לֹו ַהַאָּתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאל ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ָאִני: ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו ַוָּיבֹא ֶאל ָהִאיׁש ַוּיֹאֶמר (יא)
  :ַמה ִּיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהַּנַער ּוַמֲעֵׂשהּוַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ַעָּתה ָיבֹא ְדָבֶריָך  (יב)
  :רַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיקָֹוק ֶאל ָמנֹוַח ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאל ָהִאָּׁשה ִּתָּׁשמֵ  (יג)
  :יָה ִּתְׁשמֹרִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֶּגֶפן ַהַּיִין לֹא תֹאַכל ְוַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ְוָכל ֻטְמָאה ַאל ּתֹאַכל ּכֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִת  (יד)
  ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ְיקָֹוק ַנְעְצָרה ָּנא אֹוָתְך ְוַנֲעֶׂשה ְלָפֶניָך ְּגִדי ִעִּזים: (טו)
  לֹא ָיַדע ָמנֹוַח ִּכי ַמְלַאְך ְיקָֹוק הּוא: ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיקָֹוק ֶאל ָמנֹוַח ִאם ַּתְעְצֵרִני לֹא אַֹכל ְּבַלְחֶמָך ְוִאם ַּתֲעֶׂשה עָֹלה ַליקָֹוק ַּתֲעֶלָּנה ִּכי )(טז
  ְוִכַּבְדנּוָך: ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ַמְלַאְך ְיקָֹוק ִמי ְׁשֶמָך ִּכי ָיבֹא <דבריך> ְדָבְרךָ  (יז)
  סַוּיֹאֶמר לֹו ַמְלַאְך ְיקָֹוק ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ְוהּוא ֶפִלאי:  (יח)
  ֹו רִֹאים:ַוִּיַּקח ָמנֹוַח ֶאת ְּגִדי ָהִעִּזים ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַוַּיַעל ַעל ַהּצּור ַליקָֹוק ּוַמְפִלא ַלֲעׂשֹות ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּת (יט)
  ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ָאְרָצה: ֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה ַוַּיַעל ַמְלַאְך ְיקָֹוק ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאיםַוְיִהי בַ  (כ)

  ִּכי ַמְלַאְך ְיקָֹוק הּוא: ְולֹא ָיַסף עֹוד ַמְלַאְך ְיקָֹוק ְלֵהָראֹה ֶאל ָמנֹוַח ְוֶאל ִאְׁשּתֹו ָאז ָיַדע ָמנֹוחַ  (כא)
  :ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּות ִּכי ֱאלִֹהים ָרִאינּו (כב)
  :ָּכזֹאת ָכֵעת לֹא ִהְׁשִמיָענּוַוּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו לּו ָחֵפץ ְיקָֹוק ַלֲהִמיֵתנּו לֹא ָלַקח ִמָּיֵדנּו עָֹלה ּוִמְנָחה ְולֹא ֶהְרָאנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה וְ  (כג)
  ַוֵּתֶלד ָהִאָּׁשה ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער ַוְיָבְרֵכהּו ְיקָֹוק: (כד)
  ַוָּתֶחל רּוַח ְיקָֹוק ְלַפֲעמֹו ְּבַמֲחֵנה ָדן ֵּבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְׁשָּתאֹל: (כה)
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  נזיר

  
  תוספות מסכת נזיר דף ב עמוד ב 
ודכוותה איכא לקמן  והשתא האי לימא אינו כשאר לימא שבגמרא שכן הוא עומד... - ה"ג אמרי אין בזמן שהנזיר וכו'

  (דף כט:) לימא הני תנאי כי הני תנאי ועומד כן וכדמפרש.
  

  תוספות מסכת נזיר דף יב עמוד א 
   ...דלשון נזיר משונהומן הדין הוה ליה לומר היכי דמי אלא משום 

 
  פירוש הרא"ש מסכת נזיר דף יח עמוד ב 

שהרי לא הביא זאת הברייתא לעיל  אלא שלשון נזיר משונהגופא נטמא בז' וכו'. הך גופא לא הוי כשאר גופא שבתלמוד 
  אלא משום דרבי ורבי יוסי איירי לעיל בהך עניינא אמרי גופא:

  
   בעמוד  טיש מסכת נזיר דף רא"ה פירוש

  דשיטה נזיר משונהלא הוה צריך למימר כן דארישא קיימינן אלא קתני רישא ב"ש אומרים וכו'. 
  

  תוספות מסכת נזיר דף כ עמוד א 
   ולשון נזיר משונהכל זה לא היה צריך דודאי ברישא קיימינן  - כו'קתני רישא ב"ש 

  
  תוספות מסכת נזיר דף כב עמוד א 

  ...ולשון נזיר משונה הואויש ליישב ולומר דר"ל ומי דמי וכולה מילתיה דמר זוטרא היא ...
 

  רש"י מסכת נזיר דף לב עמוד א 
   ירושלמי כך הואלשון מתני' היא אבל  -אמר מר אי אתם מודים כו' 

 
  אמר מר: שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה  --עיין נזיר מ. 

 
  נ"ב עי' לעיל ל"ב. וברש"י שם ד"ה אמר מר – שםהגהות מהר"ב רנשבורג  ןוגם עיי

 
  תוספות מסכת נזיר דף מא עמוד א 

ורגיל בכמה מקומות  דנזיר לישנא קלילאוהיה להש"ס לומר לא שרינן תער מדלא כתב תער אלא הש"ס קצר הלישנא ...
  ...לקצר לשונו

 
  תוספות מסכת נזיר דף נח עמוד ב 

   ...דקאמר לעיל גם לחנם שינה לשונודכוותיה קיימא  לחנם פי' הש"ס כן - מאן דמוקי ראשו בנזיר זקנו למה ליול
 

  תוספות מסכת נזיר דף ס עמוד ב 
 ובקוצר היה יכול לומרוסוגיא דהש"ס הוא דסלקא הכי ולרמי בר חמא מיבעיא ליה ... - הני ד' תגלחיות משום מצוה

  ני תגלחיות משום דאיירינהו בהו בסוגיין תגלחת נזיר טמא צריכה תער או אינה צריכה תער אלא דנקט ה
 

  פירוש הרא"ש מסכת נזיר דף סו עמוד א 
  :אלא שלשון נזיר משונהודילמא כיהה וטמא כלומר מ"ט דר' יהושע דמטהר דילמא ראוי להיות טמא והוי כמו מה"מ 

  
  רבי עקיבא איגר מסכת נזיר דף ב עמוד א 

(עיין  דפי' נזיר אינו מרש"ישם הגדולים להגאון מוה' חיים יוסף דוד אזולאי באות ש' כתב בשם הרב יד מלאכי  בספר
 נוסחאות ר' יהודה בן ר' נתן שם)
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  דריםנ
 

  מהרש"א חידושי הלכות מסכת נדרים דף ב עמוד א 
בג' הפירושים ויותר בדברי התוספות וע"כ מנעתי ידי מלחדש בה  במסכת זו לא ירדתי רק להגיה הטעיות מפני שהן רבות

  שום דבר חוץ מתיקון הטעיות כפי ע"ד 
  

  פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף ב עמוד ב 
. כלומר שכח התנא מלשנותן ברישא דכיון דפריש להו במתני' היה לו לשנותן ברישא ולומר שהם כנדרים ותו ידות אינשי

. ואית ספרים דגרסי ידות אינשי איירי אלא שלשון נדרים משונהוכיוצא בזה בשאר דוכתי לישנא דש"ס ידות מאן דכר שמיהו 
  ברישא כיון דפתח בהו: בהו כלומר מי דבר בהם שהם כנדרים דמפרש להו וליפרוש כנויים

  
  תוספות מסכת נדרים דף ז עמוד א 

  .ולשון נדרים משונהפי' כמו תיקו  - תיבעי לך
 

  תוספות מסכת נדרים דף י עמוד א 
  .וכה"ג לא אשכחן בעלמא - וכן הוא אומר בחדש אשר בדא מלבו

 
  שיטה מקובצת מסכת נדרים דף יא עמוד א 

דאילו בשאר מסכתות היכא דפתחי במילתא בלשון לימא  מכל שיטות שאר מסכתותחלוקה שיטת מסכתא זו . סברוה וכו'
  או בסברוה לא מתוקמא מילתא הכי ואילו בהא מסכתא אף על גב דפתחין בלשון לימא או בסברוה מיתוקמא מילתא בהכי.

  
  שיטה מקובצת מסכת נדרים דף יב עמוד א 
ואף על גב דהכא לא שייך מיתיבי שהרי . כן היא הגירסא בהרבה ספרים. מיתיבי איזהו איסור נדר האמור בתורה

לפשוט בעיא דרמי בר חמא הוא דרך בזאת המסכתא דגריס מיתיבי במקום תא שמע הואיל ולשון תשובה הוא מכל 
  . וגרסאות אחרות דגרסי בהו תא שמע והכי עיקר. עד כאן.מקום

  
  פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף טז עמוד א 

. גירסא יתירתא היא ובתחלת פ"ג דשבועות ליתא דבפשטא דמתני' מסרבין בו לאכול ואמר אכילנא אכילנא כו' היו
  ואגב אידך אוקמיה במסרבין: אלא שגירסת נדרים משונהבלא מסרבין מצי לאוקומיה 

  
  תוספות מסכת נדרים דף כ עמוד א 

נשאלין דמשמע דמקיל סתם אין צריכין שאלה והדר תני אם מדתניא אין  לשון נדרים משונה הוא - אמר מר אין נשאלין
  נשאלין אלמא משמע דבעי שאלה לא קשיא הא בת"ח כדפי' המשנה.

  
  פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף כא עמוד ב 

. מייתי ברייתא דפליגי תנאי בפלוגתא דהנך אמוראי רבי יהודה דאמר אמרינן לו לבך תניא ר' יהודה אומר אומרים כו'
  :אלא דלשון נדרים משונהב הונא ורבי ישמעאל כרבה בר רב הונא והוה ליה כתנאי עלך כר

  
  פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף כט עמוד א 

כיון דאקשי לרבא דאפילו קדושת הגוף פקעה כ"ש דהוי תיובתא דבר  לשון נדרים משונה. לימא תהוי תיובתא דבר פדא
  פדא:

  
  פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף פה עמוד א 

. תימה מה אנו צריכין לקנס זה כיון דטובת הנאה אינה ממון מן הדין ורבי יוסי בר' יהודה סבר קנסו רבנן לבעל הבית
מיפטר גנב ונראה דשינויא [אחרינא] הוא איבעית אימא דכולי עלמא טובת הנאה ממון וטעמא דרבי יוסי בר' יהודה דפטר 

  :ולשנא דנדרים משונה הואין בהדיא לגנב משום דקנסינן לבעל הבית והכי איתא בקידוש
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  סוטהפרשת  –במדבר פרק ה 
  זֹאת ּתֹוַרת ַהְּקָנאֹת ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה ְוִנְטָמָאה: (כט)

קָֹוק ְוָעָׂשה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ָּכל אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני יְ  (ל)
  ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:

  פְוִנָּקה ָהִאיׁש ֵמָעֹון ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:  (לא)
  

  נזירפרשת  –במדבר פרק ו 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  :ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַליקָֹוקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ַּדֵּבר ֶאל ְּב  (ב)

 
  ל:יֵבִׁשים לֹא יֹאכֵ ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים וִ  (ג)
  ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכל: (ד)

 
  ַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו:ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר ַיִּזיר ַליקָֹוק ָקדֹׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל ּפֶ  (ה)

 
  ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַליקָֹוק ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא: )(ו

  ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבמָֹתם ִּכי ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשֹו: (ז)
  ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַליקָֹוק: (ח)

  
  טמא נזיר
  ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגְּלֶחּנּו:ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם  (ט)
  ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנהּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא  (י)

  ְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּיֹום ַההּוא: ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ָלהְלעְֹוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן  (יא)
  ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו: ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּוְוִהִּזיר ַליקָֹוק ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם  (יב)

  
  השלמת הנזירות

  יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹתֹו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּב  (יג)
ְוַאִיל ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלעָֹלה ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק  (יד)

  :ִלְׁשָלִמיםָּתִמים 
  ֶלת ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם:ְוַסל ַמּצֹות סֹ (טו)
  ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָעָׂשה ֶאת ַחָּטאתֹו ְוֶאת עָֹלתֹו: (טז)
  ה ַהּכֵֹהן ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו:ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליקָֹוק ַעל ַסל ַהַּמּצֹות ְוָעָׂש  (יז)
  ת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ְׂשַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתחַ  (יח)
ר ת ַמָּצה ַאַחת ִמן ַהַּסל ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל ַּכֵּפי ַהָּנִזיר ַאחַ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה ִמן ָהַאִיל ְוַחּלַ  (יט)

  ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת ִנְזרֹו:
  ִזיר ָיִין:ִיְׁשֶּתה ַהּנָ  ְוֵהִניף אֹוָתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן ַעל ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ְוַאַחר (כ)

ּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעל ּתֹוַרת זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק ַעל ִנְזרֹו ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר יִ  (כא)
  פִנְזרֹו: 

  
  ברכת כהנים

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כב)
  סל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶא  (כג)
  סְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק ְוִיְׁשְמֶרָך:  (כד)
  סָיֵאר ְיקָֹוק ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך:  (כה)
  סִיָּׂשא ְיקָֹוק ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום:  (כו)
  סֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם: ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּב  (כז)


