בס"ד
במדבר )נזיר(
פרק ו
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ַפ ִלא
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי י ְ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֶדר נ ִָזיר ְל ַה ִזּיר ַליקֹוָק:
ִלנְ דֹּר נ ֶ
)ג( ִמיַּיִ ן ֵ
וְשׁ ָכר י ִַזּיר ח ֶֹמץ יַיִ ן וְ ח ֶֹמץ ֵשׁ ָכר לֹא יִ ְשׁ ֶתּה וְ ָכל ִמ ְשׁ ַרת
ֹאכל:
יב ִשׁים לֹא י ֵ
ָבים ַל ִחים וִ ֵ
ָבים לֹא יִ ְשׁ ֶתּה ַו ֲענ ִ
ֲענ ִ
ֶפן ַהיַּיִ ן ֵמ ַח ְר ַצנִּ ים וְ ַעד זָג לֹא
ֵע ֶשׂה ִמגּ ֶ
)ד( כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר י ָ
ֹאכל:
י ֵ
ָמם
ֶדר נִ זְ רוֹ ַתּ ַער לֹא ַי ֲעבֹר ַעל רֹאשׁוֹ ַעד ְמלֹאת ַהיּ ִ
)ה( ָכּל יְ ֵמי נ ֶ
ַדּל ֶפּ ַרע ְשׂ ַער רֹאשׁוֹ:
ֲא ֶשׁר י ִַזּיר ַליקֹוָק ָקדֹשׁ יִ ְהיֶה גּ ֵ
)ו( ָכּל יְ ֵמי ַה ִזּירוֹ ַליקֹוָק ַעל נ ֶ
ֶפשׁ ֵמת לֹא ָיבֹא:
וּלאַחֹתוֹ לֹא יִ ַטּ ָמּא ָל ֶהם ְבּמ ָֹתם ִכּי ֵנזֶר
אָחיו ְ
וּל ִאמּוֹ ְל ִ
אָביו ְ
)ז( ְל ִ
ֱאל ָֹהיו ַעל רֹאשׁוֹ:
)ח( כֹּל יְ ֵמי נִ זְ רוֹ ָקדֹשׁ הוּא ַליקֹוָק:
)ט( וְ ִכי יָמוּת ֵמת ָע ָליו ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם וְ ִט ֵמּא רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ גִ ַלּח רֹאשׁוֹ
ַלּ ֶחנּוּ:
יעי יְ ג ְ
ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָבא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֶאל
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י י ִ
)י( ַ
מוֹעד:
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וְכ ֶפּר ָע ָליו ֵמ ֲא ֶשׁר
)יא( וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה ִ
ָפשׁ וְ ִק ַדּשׁ ֶאת רֹאשׁוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא:
ָח ָטא ַעל ַהנּ ֶ
אָשׁם
)יב( וְ ִה ִזּיר ַליקֹוָק ֶאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ וְ ֵה ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְל ָ
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים יִ ְפּלוּ ִכּי ָט ֵמא נִ ְזרוֹ:
וְ ַהיּ ִ
)כב( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ֵלאמֹר כֹּה ְת ָברֲכוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
)כג( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
אָמוֹר ָל ֶהם :ס
)כד( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ קֹוָק וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך :ס
יחנּ ָ
יך וִ ֻ
)כה( ָי ֵאר יְ קֹוָק ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ֶךּ :ס
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם :ס
יך וְ י ֵ
)כו( יִ ָשּׂא יְ קֹוָק ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ַאנִ י ֲא ָבר ֵ
)כז( וְ ָשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
ֲכם :פ
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ויקרא )כהנים(
פרק י
יכם אַל
אשׁ ֶ
ית ָמר ָבּנָיו ָר ֵ
וּל ִא ָ
וּל ֶא ְל ָעזָר ְ
אַהרֹן ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
)ו( ַויּ ֶ
יכם לֹא ִת ְפרֹמוּ וְ לֹא ָת ֻמתוּ וְ ַעל ָכּל ָה ֵע ָדה יִ ְקצֹף
וּבגְ ֵד ֶ
ִתּ ְפ ָרעוּ ִ
יכם ָכּל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְבכּוּ ֶאת ַה ְשּׂ ֵר ָפה ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף יְ קֹוָק:
ַא ֵח ֶ
וֲ
מוֹעד לֹא ֵת ְצאוּ ֶפּן ָתּ ֻמתוּ ִכּי ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת יְ קֹוָק
וּמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)ז( ִ
יכם ַו ַיּעֲשׂוּ ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה:
ֲל ֶ
עֵ
אַהרֹן ֵלאמֹר:
)ח( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל ֲ
מוֹעד
ֹא ֶכם ֶאל אֹ ֶהל ֵ
ֶיך ִא ָתּ ְך ְבּב ֲ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
)ט( יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ ָ
יכם:
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
וְ לֹא ָת ֻמתוּ ֻח ַקּת ָ
וּבין ַה ָטּהוֹר:
וּבין ַה ָטּ ֵמא ֵ
וּבין ַהחֹל ֵ
ֲה ְב ִדּיל ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ ֵ
)י( וּל ַ
וּלהוֹרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ַה ֻח ִקּים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק
)יא( ְ
יהם ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
ֲא ֵל ֶ
אָמ ְר ָתּ
אַהרֹן וְ ַ
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֲ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ַהכּ ֲ
)א( ַויּ ֶ
ֶפשׁ לֹא יִ ַטּ ָמּא ְבּ ַע ָמּיו:
ֲא ֵל ֶהם ְלנ ֶ
אָחיו:
וּל ִ
וּל ִבתּוֹ ְ
וְל ְבנוֹ ְ
אָביו ִ
וּל ִ
)ב( ִכּי ִאם ִל ְשׁ ֵארוֹ ַה ָקּרֹב ֵא ָליו ְל ִאמּוֹ ְ
רוֹבה ֵא ָליו ֲא ֶשׁר לֹא ָהיְ ָתה ְל ִאישׁ ָלהּ
תוּלה ַה ְקּ ָ
וְל ֲאחֹתוֹ ַה ְבּ ָ
)ג( ַ
יִ ַטּ ָמּא:
)ד( לֹא יִ ַטּ ָמּא ַבּ ַעל ְבּ ַע ָמּיו ְל ֵה ַחלּוֹ:
ַלּחוּ
וּפאַת ְז ָקנָם לֹא יְ ג ֵ
ֹאשׁם ְ
)ה( לֹא >יקרחה< יִ ְק ְרחוּ ָק ְר ָחה ְבּר ָ
וּב ְב ָשׂ ָרם לֹא יִ ְשׂ ְרטוּ ָשׂ ָר ֶטת:
ִ
)ו( ְקד ִֹשׁים יִ ְהיוּ ֵלאל ֵֹה ֶ
יהם ִכּי ֶאת ִא ֵשּׁי
יהם וְ לֹא יְ ַח ְלּלוּ ֵשׁם ֱאל ֵֹה ֶ
יבם וְ ָהיוּ ק ֶֹדשׁ:
יהם ֵהם ַמ ְק ִר ִ
יְ קֹוָק ֶל ֶחם ֱאל ֵֹה ֶ
פרק כא
וּמ ֵלּא
יוּצק ַעל רֹאשׁוֹ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ִ
וְהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ֵמ ֶא ָחיו ֲא ֶשׁר ַ
)י( ַ
ָדיו לֹא יִ ְפרֹם:
וּבג ָ
ָדים ֶאת רֹאשׁוֹ לֹא יִ ְפ ָרע ְ
ֶאת יָדוֹ ִל ְלבֹּשׁ ֶאת ַה ְבּג ִ
אָביו ְ
ַפשֹׁת ֵמת לֹא ָיבֹא ְל ִ
וּל ִאמּוֹ לֹא יִ ַטּ ָמּא:
)יא( וְ ַעל ָכּל נ ְ
ֵצא וְ לֹא יְ ַח ֵלּל ֵאת ִמ ְק ַדּשׁ ֱאל ָֹהיו ִכּי ֵנזֶר
וּמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא י ֵ
)יב( ִ
ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ֱאל ָֹהיו ָע ָליו ֲאנִ י יְ קֹוָק:
יה יִ ָקּח:
תוּל ָ
)יג( וְ הוּא ִא ָשּׁה ִב ְב ֶ
תוּלה
ַח ָל ָלה זֹנָה ֶאת ֵא ֶלּה לֹא יִ ָקּח ִכּי ִאם ְבּ ָ
רוּשׁה ו ֲ
אַל ָמנָה וּגְ ָ
)יד( ְ
ֵמ ַע ָמּיו יִ ַקּח ִא ָשּׁה:
ַרעוֹ ְבּ ַע ָמּיו ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ְמ ַק ְדּשׁוֹ:
)טו( וְ לֹא יְ ַח ֵלּל ז ְ
פרק כב
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְיִ נָּזְ רוּ ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יְ ַח ְלּלוּ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֲא ֶשׁר ֵהם ַמ ְק ִדּ ִשׁים ִלי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ַר ֲע ֶכם ֶאל
יכם ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְק ַרב ִמ ָכּל ז ְ
)ג( ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ַק ִדּישׁוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה
ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפנַי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ַהנּ ֶ
רוּע אוֹ זָב ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים לֹא יֹא ַכל ַעד
אַהרֹן וְ הוּא ָצ ַ
)ד( ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֶזּ ַרע ֲ
ֶפשׁ אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת
ֵע ְבּ ָכל ְט ֵמא נ ֶ
ֲא ֶשׁר יִ ְט ָהר וְ ַהנֹּג ַ
ָרע:
זַ
)ה( אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ָכל ֶשׁ ֶרץ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ אוֹ ְבאָ ָדם ֲא ֶשׁר
יִ ְט ָמא לוֹ ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ:
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע בּוֹ וְ ָט ְמאָה ַעד ָה ָע ֶרב וְ לֹא י ַ
)ו( נ ֶ
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי
ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם:
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ַל ְחמוֹ הוּא:
אַחר י ַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר וְ ַ
)ז( ָ

שמות פרק לט
חוֹתם ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
תּוּחי ָ
ָהב ָטהוֹר וַיִּ ְכ ְתּבוּ ָע ָליו ִמ ְכ ַתּב ִפּ ֵ
)ל( ַו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ִציץ ֵנזֶר ַהקּ ֶֹדשׁ ז ָ
ויקרא פרק ח
ָהב ֵנזֶר ַהקּ ֶֹדשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה:
ֶפת ֶאל מוּל ָפּנָיו ֵאת ִציץ ַהזּ ָ
ָשׂם ַעל ַה ִמּ ְצנ ֶ
ֶפת ַעל רֹאשׁוֹ ַויּ ֶ
ָשׂם ֶאת ַה ִמּ ְצנ ֶ
)ט( ַויּ ֶ
1

www.swdaf.com

הקדמה למסכת נזיר

בס"ד

פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת נשא דף צא עמוד ב
רבותינו אמרו במסכת נזיר שלשים נדר נזיר יזיר נזרו להזיר הנזיר נזיר כתובין בפרשה זו כנגד ימים של סתם נזירות .ולמה
נסמכה פרשה זו לפרשת כהנים לפי שקדושת נזיר כקדושת כהן גדול:
אבן עזרא במדבר פרק ו
ונסמכה פרשת ברכת כהנים לפרשת נזיר ,כאשר השלים תורת הנזיר שהוא קדוש ,הזכיר תורת כהנים שהם קדושים.
במדבר רבה )וילנא( פרשה י
יא כל ימי הזירו לה' וגו' בא וראה שכל מי שמקדש את עצמו מלמטה מקדישין אותו מלמעלה זה לפי שמזיר את עצמו מן
היין ונוהג צער בעצמו שלא יגלח ראשו כדי לשמור עצמו מן העבירה אמר הקב"ה הרי הוא חשוב לפני ככהן גדול מה
כהן אסור ליטמא לכל המתים אף נזיר אסור ליטמא לכל המתים מה בכ"ג כתיב )ויקרא כא( כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אף
בנזיר הוא אומר כי נזר אלהיו על ראשו מה בכהן כתיב )ד"ה א כג( ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים אף נזיר נקרא קדוש
שנא' כל ימי נזרו קדוש הוא לה'
במדבר רבה )וילנא( פרשה יא
ונוה צדיקים יבורך זה נזיר ונזירה שאם נזרו מן היין להשמר מן העבירה זוכים לברכה לכך סמך אחר פרשת נזיר פרשת
ברכת כהנים שהוא זוכה לקבל הברכות של ברכת כהנים
תולדות יצחק במדבר פרק ו
וסמך ברכת כהנים לפרשת הנזיר לומר שלפי שנתקדש ליי' והזיר עצמו מן היין ומיצר הרע יחולו עליו כל אלו הברכות.
רמב"ן במדבר פרק ו
וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו ,לא נתפרש .ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת
הנזירות ,כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם ,וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו ,כענין
שאמר )עמוס ב יא( ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים ,השוה אותו הכתוב לנביא ,וכדכתיב )לעיל פסוק ח( כל ימי
נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם:
משנה מסכת נזיר פרק ז
]א[ כהן גדול ונזיר אינן מיטמאין בקרוביהן אבל מיטמאין למת מצוה היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה רבי אליעזר אומר
יטמא כהן גדול ואל יטמא נזיר וחכמים אומרים יטמא נזיר ואל יטמא כהן גדול אמר להם רבי אליעזר יטמא כהן שאינו מביא
קרבן על טומאתו ואל יטמא נזיר שהוא מביא קרבן על טומאתו אמרו לו יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם ואל יטמא כהן
שקדושתו קדושת עולם:
תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד ב
אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? לומר :מה נזיר אסור ביין  -אף כהן
מברך אסור ביין.
תלמוד בבלי מסכת תענית דף יא עמוד א
רבי אלעזר אומר) :כל היושב בתענית( נקרא קדוש ,שנאמר +במדבר ו' +קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו .ומה זה שלא
ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש ,המצער עצמו מכל דבר  -על אחת כמה וכמה.
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף י עמוד א
דתניא ,רבי יהודה אומר :חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת ,לפי שאין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם ,מה
היו עושין? עומדין ומתנדבין נזירות למקום ,כדי שיתחייב קרבן חטאת למקום; ר' שמעון אומר :לא נדרו בנזיר ,אלא
הרוצה להביא עולה  -מתנדב ומביא ,שלמים  -מתנדב ומביא ,תודה וארבעה מיני לחמה  -מתנדב ומביא ,אבל בנזירות לא
התנדבו ,כדי שלא יקראו חוטאין ,שנאמר+ :במדבר ו' +וכפר עליו מאשר חטא על הנפש .אמר אביי :שמעון הצדיק ורבי
שמעון ור' אלעזר הקפר ,כולן שיטה אחת הן דנזיר חוטא הוי .שמעון הצדיק ורבי שמעון  -הא דאמרן; ורבי אלעזר הקפר
ברבי  -דתניא ,ר' אלעזר הקפר ברבי אומר :וכפר עליו מאשר חטא על הנפש  -וכי באיזו נפש חטא זה? אלא שציער
עצמו מן היין ,והלא דברים ק"ו :ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא ,המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה
וכמה! מכאן ,כל היושב בתענית נקרא חוטא .והדין קרא בנזיר טמא כתיב! משום דשנה בחטא הוא.
תלמוד בבלי מסכת תענית דף יא עמוד א
אמר שמואל :כל היושב בתענית נקרא חוטא .סבר כי האי תנא ,דתניא :רבי אלעזר הקפר ברבי אומר :מה תלמוד לומר
+במדבר ו' +וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ,וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין ,והלא דברים קל
וחומר :ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא ,המצער עצמו מכל דבר ודבר  -על אחת כמה וכמה.
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הקדמה למסכת נזיר

בס"ד

תלמוד בבלי מסכת נזיר דף ב עמוד ב
אמר שמואל :שתפוס בשערו ואמר אנאה .נזירא מילתא דעבירה ,ואמרי' ליה נאה?
אין ,דאפילו לרבי אלעזר הקפר ,דאמר :נזיר חוטא ,הני מילי גבי נזיר טמא ,דאיידי דבעי מיסתר ,דאמ' רחמנא+ :במדבר
ו +והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו ,התם הוא דלמא אתי למיעבר על נזירותיה ,אבל נזיר טהור לאו חוטא קרי ביה.
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף ד עמוד ב
אמר שמעון הצדיק :מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד ,שבא אלי מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו
סדורות לו תלתלים ,אמרתי לו :בני ,מה ראית לשחת שער נאה זה? אמר לי :רועה הייתי לאבי בעירי ,והלכתי לשאוב מים מן
המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ,ופחז יצרי עלי וביקש לטורדני מן העולם ,אמרתי לו :ריקה! מפני מה אתה מתגאה בעולם
שאינו שלך ,שסופך להיות רמה ותולע'? העבודה ,שאגלחך לשמי'! עמדתי ונשקתיו על ראשו ,אמרתי לו :כמותך ירבו
נזירים בישראל ,עליך הכתוב אומר+ :במדבר ו +איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף יט עמוד א
דתניא :ר' אלעזר הקפר ברבי אומר ,מה ת"ל+ :במדבר ו +וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזו נפש חטא זה? אלא
שציער עצמו מן היין ,וק"ו :ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא ,המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה .והא
בנזיר טמא כתיב ,ואנן אפילו נזיר טהור קאמרינן! קסבר ר' אלעזר הקפר :נזיר טהור נמי חוטא הוא ,והיינו טעמא
דכתיב בנזיר טמא ,הואיל ושנה בחטא.
במדבר פרק ו )נזיר(
ָביא
תּוֹרת ַהנּ ִָזיר ְבּיוֹם ְמלֹאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ י ִ
)יג( וְ זֹאת ַ
מוֹעד:
אֹתוֹ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)יד( וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ָת ִמים
ָתהּ ְתּ ִמ ָ
אַחת ַבּת ְשׁנ ָ
וְכ ְב ָשׂה ַ
ֶא ָחד ְלע ָֹלה ַ
ימה ְל ַח ָטּאת
וְ אַיִ ל ֶא ָחד ָתּ ִמים ִל ְשׁ ָל ִמים:
יקי
וּר ִק ֵ
וְסל ַמצּוֹת ס ֶֹלת ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
)טו( ַ
יהם:
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
שׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן ִ
ַמצּוֹת ְמ ֻ
)טז( וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָע ָשׂה ֶאת ַח ָטּאתוֹ
וְ ֶאת ע ָֹלתוֹ:
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ַעל ַסל
ֲשׂה ז ַ
)יז( וְ ֶאת ָהאַיִ ל ַיע ֶ
ַה ַמּצּוֹת וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ִמנְ ָחתוֹ וְ ֶאת נִ ְסכּוֹ:
)יח( וְ גִ ַלּח ַהנּ ִָזיר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ֶאת רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ ָל ַקח
ֶבח
ָתן ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ז ַ
ֶאת ְשׂ ַער רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ נ ַ
ַה ְשּׁ ָל ִמים:
וְל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ְזּר ַֹע ְבּ ֵשׁ ָלה ִמן ָהאַיִ ל וְ ַח ַלּת
)יט( ָ
אַחת ִמן ַה ַסּל ְ
ַמ ָצּה ַ
ָתן ַעל ַכּ ֵפּי
וּר ִקיק ַמ ָצּה ֶא ָחד וְ נ ַ
ַלּחוֹ ֶאת נִ ְזרוֹ:
אַחר ִה ְתגּ ְ
ַהנָּזִ יר ַ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ק ֶֹדשׁ הוּא
אוֹתם ַהכּ ֵֹהן ְתּ ָ
וְהנִ יף ָ
) כ( ֵ
אַחר
רוּמה וְ ַ
נוּפה וְ ַעל שׁוֹק ַה ְתּ ָ
ַלכּ ֵֹהן ַעל ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
יִ ְשׁ ֶתּה ַהנּ ִָזיר יָיִ ן:
תּוֹרת ַהנּ ִָזיר ֲא ֶשׁר יִ דֹּר ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ַעל
)כא( זֹאת ַ
נִ ְזרוֹ ִמ ְלּ ַבד ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ ְכּ ִפי נִ ְדרוֹ ֲא ֶשׁר יִ דֹּר ֵכּן
תּוֹרת נִ ְזרוֹ:
ֲשׂה ַעל ַ
ַיע ֶ

ויקרא פרק ח )ז' ימי המלואים(
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ְאת ַפּר ַה ַח ָטּאת
ָדים וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ו ֵ
אַהרֹן וְ ֶאת ָבּנָיו ִאתּוֹ וְ ֵאת ַה ְבּג ִ
)ב( ַקח ֶאת ֲ
וְאת ַסל ַה ַמּצּוֹת:
ילים ֵ
וְאת ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
ֵ
מוֹעד:
)ג( וְ ֵאת ָכּל ָה ֵע ָדה ַה ְק ֵהל ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יהם ַעל רֹאשׁ ַפּר ַה ַח ָטּאת:
וּבנָיו ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
)יד( ַו ַיּגֵּשׁ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת וַיִּ ְסמ ְֹך ֲ
)טו( וַיִּ ְשׁ ָחט וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ֵתּן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וַיְ ַח ֵטּא ֶאת
ָצק ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו:
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ַה ָדּם י ַ
)טז( וַיִּ ַקּח ֶאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת י ֶֹת ֶרת ַה ָכּ ֵבד וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת
ַק ֵטר מ ֶֹשׁה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
ֶח ְל ְבּ ֶהן ַויּ ְ
)יז( וְ ֶאת ַה ָפּר וְ ֶאת עֹרוֹ וְ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ וְ ֶאת ִפּ ְרשׁוֹ ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה:
יהם ַעל רֹאשׁ ָהאָיִ ל:
וּבנָיו ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
ַק ֵרב ֵאת ֵאיל ָהע ָֹלה וַיִּ ְס ְמכוּ ֲ
)יח( ַויּ ְ
)יט( וַיִּ ְשׁ ָחט וַיִּ ְזרֹק מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
ַק ֵטר מ ֶֹשׁה ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ֶאת ַהנְּ ָת ִחים וְ ֶאת ַה ָפּ ֶדר:
)כ( וְ ֶאת ָהאַיִ ל נִ ַתּח ִלנְ ָת ָחיו ַויּ ְ
)כא( וְ ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֶאת ַה ְכּ ָר ַעיִ ם ָר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם ַויּ ְ
ַק ֵטר מ ֶֹשׁה ֶאת ָכּל ָהאַיִ ל ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה הוּא ַליקֹוָק ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה:
הוּא ְל ֵר ַ
יהם ַעל רֹאשׁ
וּבנָיו ֶאת יְ ֵד ֶ
אַהרֹן ָ
ֻאים וַיִּ ְס ְמכוּ ֲ
ַק ֵרב ֶאת ָהאַיִ ל ַה ֵשּׁנִ י ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
)כב( ַויּ ְ
ָהאָיִ ל:
אַהרֹן ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן יָדוֹ
נוּך אֹזֶן ֲ
)כג( וַיִּ ְשׁ ָחט וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ִמ ָדּמוֹ וַיִּ ֵתּן ַעל ְתּ ְ
ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן ַרגְ לוֹ ַהיְ ָמנִ ית:
אַהרֹן וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ִמן ַה ָדּם ַעל ְתּ ְ
ַק ֵרב ֶאת ְבּנֵי ֲ
)כד( ַויּ ְ
ָדם
אָזנָם ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן י ָ
נוּך ְ
ַהיְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֶֹהן ַרגְ ָלם ַהיְ ָמנִ ית וַיִּ ְזרֹק מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
)כה( וַיִּ ַקּח ֶאת ַה ֵח ֶלב וְ ֶאת ָה ְ
אַליָה וְ ֶאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת י ֶֹת ֶרת ַה ָכּ ֵבד
ָמין:
וְ ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ֶח ְל ְבּ ֶהן וְ ֵאת שׁוֹק ַהיּ ִ
וּמ ַסּל ַה ַמּצּוֹת ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָל ַקח ַח ַלּת ַמ ָצּה ַ
)כו( ִ
אַחת
אַחת וְ ַח ַלּת ֶל ֶחם ֶשׁ ֶמן ַ
ָמין:
ָשׂם ַעל ַה ֲח ָל ִבים וְ ַעל שׁוֹק ַהיּ ִ
וְר ִקיק ֶא ָחד ַויּ ֶ
ָ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
וְעל ַכּ ֵפּי ָבנָיו ַו ָיּנֶף א ָֹתם ְתּ ָ
אַהרֹן ַ
)כז( וַיִּ ֵתּן ֶאת ַהכֹּל ַעל ַכּ ֵפּי ֲ
יח
ֻאים ֵהם ְל ֵר ַ
ַק ֵטר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ָהע ָֹלה ִמלּ ִ
יהם ַויּ ְ
)כח( ַויִּ ַקּח מ ֶֹשׁה א ָֹתם ֵמ ַעל ַכּ ֵפּ ֶ
נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה הוּא ַליקֹוָק:
ֻאים ְלמ ֶֹשׁה ָהיָה
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵמ ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
יפהוּ ְת ָ
)כט( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ֶה ָחזֶה וַיְ נִ ֵ
ְל ָמנָה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצ ָוּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה:
ָדיו וְ ַעל
אַהרֹן ַעל ְבּג ָ
וּמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַויַּז ַעל ֲ
)ל( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ִמ ֶשּׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ִ
ָדיו וְ ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ִאתּוֹ:
אַהרֹן ֶאת ְבּג ָ
ָבּנָיו וְ ַעל ִבּ ְג ֵדי ָבנָיו ִאתּוֹ וַיְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ֲ
מוֹעד וְ ָשׁם
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ַבּ ְשּׁלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
)לא( ַויּ ֶ
וּבנָיו
אַהרֹן ָ
ֵיתי ֵלאמֹר ֲ
ֻאים ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוּ ִ
ֹאכלוּ אֹתוֹ וְ ֶאת ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ְבּ ַסל ַה ִמּלּ ִ
תּ ְ
ֹאכלֻהוּ:
י ְ
וּב ָלּ ֶחם ָבּ ֵאשׁ ִתּ ְשׂרֹפוּ:
נּוֹתר ַבּ ָבּ ָשׂר ַ
)לב( וְ ַה ָ
יכם ִכּי
ֻא ֶ
ָמים ַעד יוֹם ְמלֹאת יְ ֵמי ִמלּ ֵ
מוֹעד לֹא ֵת ְצאוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)לג( ִ
ֶד ֶכם:
ָמים יְ ַמ ֵלּא ֶאת י ְ
ִשׁ ְב ַעת י ִ
יכם:
ֲל ֶ
)לד( ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַבּיּוֹם ַהזֶּה ִצוָּה יְ קֹוָק ַל ֲעשֹׂת ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ קֹוָק
ָמים ְ
ָליְ ָלה ִשׁ ְב ַעת י ִ
יוֹמם ו ַ
מוֹעד ֵתּ ְשׁבוּ ָ
וּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
)לה( ֶ
ֵיתי:
וְ לֹא ָתמוּתוּ ִכּי ֵכן ֻצוּ ִ
וּבנָיו ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ְבּיַד מ ֶֹשׁה:
אַהרֹן ָ
ַעשׂ ֲ
)לו( ַויּ ַ
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בס"ד

תוספות מסכת נזיר דף ב עמוד ב
ואמאי נאה הא מילתא דעבירה היא ואמרי' ליה נאה  -פירוש הנודר בנזיר עושה עבירה וקרינן ליה נאה וי"ג מלתא
עבידא וכי מעשה הגון וכשר לעשות כן הא עבירה היא ומשני אפילו לר' אלעזר הקפר כו' דילמא אתי למיעבר על נזירותו
לשתות ביין כי ארכו לו הימים אבל טהור לא חוטא קרי ליה וקשה דבעלמא אייתי לר' אלעזר אפילו אנזיר טהור על שם
שציער עצמו מן היין קרי ליה חוטא וי"ל דטהור נמי קצת קרי ליה חוטא ומכל מקום המצוה רבה על החטא ולכך קרי ליה
נאה מידי דהוה מתענה תענית חלום בשבת דיש לו מצוה לבטל החלום וקצת עבירה עשה שהתענה בשבת שהרי צריך
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
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה :פ
)א( ַויּ ִֹספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק וַיִּ ְתּנֵם יְ קֹוָק ְבּיַד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְ
ָל ָדה:
ֲק ָרה וְ לֹא י ָ
נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ ע ָ
וּשׁמוֹ ָמ ַ
)ב( וַיְ ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָצּ ְר ָעה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ָדּנִ י ְ
יה ִהנֵּה נָא ְ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
אַך יְ קֹוָק ֶאל ָה ִא ָשּׁה ַויּ ֶ
ָל ְד ְתּ ֵבּן:
ָל ְד ְתּ וְ ָה ִרית וְ י ַ
ֲק ָרה וְ לֹא י ַ
אַתּ ע ָ
ֵרא ַמ ְל ְ
)ג( ַויּ ָ
ֹאכ ִלי ָכּל ָט ֵמא:
)ד( וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְמ ִרי נָא וְ אַל ִתּ ְשׁ ִתּי יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר וְ אַל תּ ְ
וּמוֹרה לֹא ַיע ֶ
ָך ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן ָ
יע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַיּד
הוֹשׁ ַ
ָחל ְל ִ
ַער ִמן ַה ָבּ ֶטן וְהוּא י ֵ
ֲלה ַעל רֹאשׁוֹ ִכּי נְ זִ יר ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶה ַהנּ ַ
)ה( ִכּי ִהנּ ְ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
אַך ָה ֱאל ִֹהים ָ
וּמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה ַמ ְל ְ
ישׁהּ ֵלאמֹר ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ָבּא ֵא ַלי ַ
נוֹרא ְמאֹד וְ לֹא ְשׁ ִא ְל ִתּיהוּ ֵאי ִמזֶּה הוּא
ֹאמר ְל ִא ָ
ַתּבֹא ָה ִא ָשּׁה ַותּ ֶ
)ו( ו ָ
וְ ֶאת ְשׁמוֹ לֹא ִהגִּ יד ִלי:
ָך ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן וְ ַע ָתּה אַל ִתּ ְשׁ ִתּי יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר וְ אַל תּ ְ
ַער ִמן ַה ֶבּ ֶטן ַעד יוֹם מוֹתוֹ :פ
ֹאכ ִלי ָכּל ֻט ְמאָה ִכּי נְ ִזיר ֱאל ִֹהים יִ ְהיֶה ַהנּ ַ
ֹאמר ִלי ִהנּ ְ
)ז( ַויּ ֶ
יּוּלּד:
ַער ַה ָ
ֲשׂה ַלנּ ַ
וְיוֹרנוּ ַמה ַנּע ֶ
ֹאמר ִבּי ֲאדוֹנָי ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ָתּ יָבוֹא נָא עוֹד ֵא ֵלינוּ ֵ
נוֹח ֶאל יְ קֹוָק ַויּ ַ
ֶע ַתּר ָמ ַ
)ח( ַויּ ְ
אַך ָה ֱאל ִֹהים עוֹד ֶאל ָה ִא ָשּׁה וְ ִהיא ֶ
ישׁהּ ֵאין ִע ָמּהּ:
נוֹח ִא ָ
וּמ ַ
יוֹשׁ ֶבת ַבּ ָשּׂ ֶדה ָ
נוֹח ַו ָיּבֹא ַמ ְל ְ
)ט( וַיִּ ְשׁ ַמע ָה ֱאל ִֹהים ְבּקוֹל ָמ ַ
ַתּ ַמ ֵהר ָה ִא ָשּׁה ו ָ
)י( ו ְ
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּה נִ ְראָה ֵא ַלי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָבּא ַביּוֹם ֵא ָלי:
ישׁהּ ַותּ ֶ
ַתּגֵּד ְל ִא ָ
ַתּ ָרץ ו ַ
ֹאמר אָנִ י:
אַתּה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאל ָה ִא ָשּׁה ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַה ָ
אַח ֵרי ִא ְשׁתּוֹ ַו ָיּבֹא ֶאל ָה ִאישׁ ַויּ ֶ
נוֹח ֲ
ֵל ְך ָמ ַ
ָקם ַויּ ֶ
)יא( ַויּ ָ
נוֹח ַע ָתּה ָיבֹא ְד ָב ֶר ָ
ֲשׂהוּ:
וּמע ֵ
ַער ַ
יך ַמה יִּ ְהיֶה ִמ ְשׁ ַפּט ַהנּ ַ
ֹאמר ָמ ַ
)יב( ַויּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶאל ָה ִא ָשּׁה ִתּ ָשּׁ ֵמר:
נוֹח ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַ
אַך יְ קֹוָק ֶאל ָמ ַ
ֹאמר ַמ ְל ְ
)יג( ַויּ ֶ
ֹאכל כֹּל ֲא ֶשׁר ִצ ִ
וְכל ֻט ְמאָה אַל תּ ַ
יה ִתּ ְשׁמֹר:
וִּית ָ
ֹאכל וְ יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר אַל ֵתּ ְשׁ ְתּ ָ
ֶפן ַהיַּיִ ן לֹא ת ַ
ֵצא ִמגּ ֶ
)יד( ִמכֹּל ֲא ֶשׁר י ֵ
ֶיך גְּ ִדי ִע ִזּים:
ֲשׂה ְל ָפנ ָ
אוֹת ְך וְ ַנע ֶ
ַע ְצ ָרה נָּא ָ
אַך יְ קֹוָק נ ְ
נוֹח ֶאל ַמ ְל ְ
ֹאמר ָמ ַ
)טו( ַויּ ֶ
אַך יְ קֹוָק הוּא:
נוֹח ִכּי ַמ ְל ְ
ָדע ָמ ַ
ֲלנָּה ִכּי לֹא י ַ
ֲשׂה ע ָֹלה ַליקֹוָק ַתּע ֶ
נוֹח ִאם ַתּ ְע ְצ ֵרנִ י לֹא א ַֹכל ְבּ ַל ְח ֶמ ָך וְ ִאם ַתּע ֶ
אַך יְ קֹוָק ֶאל ָמ ַ
ֹאמר ַמ ְל ְ
)טז( ַויּ ֶ
נוּך:
אַך יְ קֹוָק ִמי ְשׁ ֶמ ָך ִכּי ָיבֹא >דבריך< ְד ָב ְר ָך וְ ִכ ַבּ ְד ָ
נוֹח ֶאל ַמ ְל ְ
ֹאמר ָמ ַ
)יז( ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ַמ ְל ְ
)יח( ַויּ ֶ
אַך יְ קֹוָק ָל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁאַל ִל ְשׁ ִמי וְ הוּא ֶפ ִלאי :ס
נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים:
וּמ ַ
וּמ ְפ ִלא ַלעֲשׂוֹת ָ
ַעל ַעל ַהצּוּר ַליקֹוָק ַ
נוֹח ֶאת גְּ ִדי ָה ִע ִזּים וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַויּ ַ
)יט( וַיִּ ַקּח ָמ ַ
אָר ָצה:
ֵיהם ְ
נוֹח וְ ִא ְשׁתּוֹ ר ִֹאים וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
)כ( וַיְ ִהי ַבעֲלוֹת ַה ַלּ ַהב ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ַויּ ַ
וּמ ַ
אַך יְ קֹוָק ְבּ ַל ַהב ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָ
ַעל ַמ ְל ְ
אַך יְ קֹוָק הוּא:
נוֹח ִכּי ַמ ְל ְ
ָדע ָמ ַ
נוֹח וְ ֶאל ִא ְשׁתּוֹ אָז י ַ
אַך יְ קֹוָק ְל ֵה ָראֹה ֶאל ָמ ַ
ָסף עוֹד ַמ ְל ְ
)כא( וְ לֹא י ַ
נוֹח ֶאל ִא ְשׁתּוֹ מוֹת נָמוּת ִכּי ֱאל ִֹהים ָר ִאינוּ:
ֹאמר ָמ ַ
)כב( ַויּ ֶ
יענוּ ָכּזֹאת:
וּמנְ ָחה וְ לֹא ֶה ְראָנוּ ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה וְ ָכ ֵעת לֹא ִה ְשׁ ִמ ָ
)כג( ַותּ ֶ
ָדנוּ ע ָֹלה ִ
יתנוּ לֹא ָל ַקח ִמיּ ֵ
ֹאמר לוֹ ִא ְשׁתּוֹ לוּ ָח ֵפץ יְ קֹוָק ַל ֲה ִמ ֵ
ַער וַיְ ָב ְר ֵכהוּ יְ קֹוָק:
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ִשׁ ְמשׁוֹן וַיִּ גְ ַדּל ַהנּ ַ
ַתּ ֶלד ָה ִא ָשּׁה ֵבּן ו ִ
)כד( ו ֵ
ַתּ ֶחל ַ
)כה( ו ָ
וּבין ֶא ְשׁ ָתּאֹל:
רוּח יְ קֹוָק ְל ַפעֲמוֹ ְבּ ַמ ֲחנֵה ָדן ֵבּין ָצ ְר ָעה ֵ
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לשון הגמרא בנדרים ובנזיר

בס"ד

נזיר
תוספות מסכת נזיר דף ב עמוד ב
ה"ג אמרי אין בזמן שהנזיר וכו' ... -והשתא האי לימא אינו כשאר לימא שבגמרא שכן הוא עומד ודכוותה איכא לקמן
)דף כט (:לימא הני תנאי כי הני תנאי ועומד כן וכדמפרש.
תוספות מסכת נזיר דף יב עמוד א
ומן הדין הוה ליה לומר היכי דמי אלא משום דלשון נזיר משונה...
פירוש הרא"ש מסכת נזיר דף יח עמוד ב
גופא נטמא בז' וכו' .הך גופא לא הוי כשאר גופא שבתלמוד אלא שלשון נזיר משונה שהרי לא הביא זאת הברייתא לעיל
אלא משום דרבי ורבי יוסי איירי לעיל בהך עניינא אמרי גופא:
פירוש הרא"ש מסכת נזיר דף יט עמוד ב
קתני רישא ב"ש אומרים וכו' .לא הוה צריך למימר כן דארישא קיימינן אלא דשיטה נזיר משונה
תוספות מסכת נזיר דף כ עמוד א
קתני רישא ב"ש כו'  -כל זה לא היה צריך דודאי ברישא קיימינן ולשון נזיר משונה
תוספות מסכת נזיר דף כב עמוד א
...ויש ליישב ולומר דר"ל ומי דמי וכולה מילתיה דמר זוטרא היא ולשון נזיר משונה הוא...
רש"י מסכת נזיר דף לב עמוד א
אמר מר אי אתם מודים כו'  -מתני' היא אבל לשון ירושלמי כך הוא
עיין נזיר מ -- .אמר מר :שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה
וגם עיין הגהות מהר"ב רנשבורג שם – נ"ב עי' לעיל ל"ב .וברש"י שם ד"ה אמר מר
תוספות מסכת נזיר דף מא עמוד א
...והיה להש"ס לומר לא שרינן תער מדלא כתב תער אלא הש"ס קצר הלישנא דנזיר לישנא קלילא ורגיל בכמה מקומות
לקצר לשונו...
תוספות מסכת נזיר דף נח עמוד ב
ולמאן דמוקי ראשו בנזיר זקנו למה לי  -לחנם פי' הש"ס כן דכוותיה קיימא גם לחנם שינה לשונו דקאמר לעיל...
תוספות מסכת נזיר דף ס עמוד ב
הני ד' תגלחיות משום מצוה ... -וסוגיא דהש"ס הוא דסלקא הכי ולרמי בר חמא מיבעיא ליה ובקוצר היה יכול לומר
תגלחת נזיר טמא צריכה תער או אינה צריכה תער אלא דנקט הני תגלחיות משום דאיירינהו בהו בסוגיין
פירוש הרא"ש מסכת נזיר דף סו עמוד א
ודילמא כיהה וטמא כלומר מ"ט דר' יהושע דמטהר דילמא ראוי להיות טמא והוי כמו מה"מ אלא שלשון נזיר משונה:
רבי עקיבא איגר מסכת נזיר דף ב עמוד א
בספר שם הגדולים להגאון מוה' חיים יוסף דוד אזולאי באות ש' כתב בשם הרב יד מלאכי דפי' נזיר אינו מרש"י )עיין
נוסחאות ר' יהודה בן ר' נתן שם(
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לשון הגמרא בנדרים ובנזיר

בס"ד

נדרים
מהרש"א חידושי הלכות מסכת נדרים דף ב עמוד א
במסכת זו לא ירדתי רק להגיה הטעיות מפני שהן רבות בג' הפירושים ויותר בדברי התוספות וע"כ מנעתי ידי מלחדש בה
שום דבר חוץ מתיקון הטעיות כפי ע"ד
פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף ב עמוד ב
ותו ידות אינשי .כלומר שכח התנא מלשנותן ברישא דכיון דפריש להו במתני' היה לו לשנותן ברישא ולומר שהם כנדרים
וכיוצא בזה בשאר דוכתי לישנא דש"ס ידות מאן דכר שמיהו אלא שלשון נדרים משונה .ואית ספרים דגרסי ידות אינשי איירי
בהו כלומר מי דבר בהם שהם כנדרים דמפרש להו וליפרוש כנויים ברישא כיון דפתח בהו:
תוספות מסכת נדרים דף ז עמוד א
תיבעי לך  -פי' כמו תיקו ולשון נדרים משונה.
תוספות מסכת נדרים דף י עמוד א
וכן הוא אומר בחדש אשר בדא מלבו  -וכה"ג לא אשכחן בעלמא.
שיטה מקובצת מסכת נדרים דף יא עמוד א
סברוה וכו' .חלוקה שיטת מסכתא זו מכל שיטות שאר מסכתות דאילו בשאר מסכתות היכא דפתחי במילתא בלשון לימא
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
מיתיבי איזהו איסור נדר האמור בתורה .כן היא הגירסא בהרבה ספרים .ואף על גב דהכא לא שייך מיתיבי שהרי
לפשוט בעיא דרמי בר חמא הוא דרך בזאת המסכתא דגריס מיתיבי במקום תא שמע הואיל ולשון תשובה הוא מכל
מקום .וגרסאות אחרות דגרסי בהו תא שמע והכי עיקר .עד כאן.
פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף טז עמוד א
היו מסרבין בו לאכול ואמר אכילנא אכילנא כו' .גירסא יתירתא היא ובתחלת פ"ג דשבועות ליתא דבפשטא דמתני'
בלא מסרבין מצי לאוקומיה אלא שגירסת נדרים משונה ואגב אידך אוקמיה במסרבין:
תוספות מסכת נדרים דף כ עמוד א
אמר מר אין נשאלין  -לשון נדרים משונה הוא מדתניא אין נשאלין דמשמע דמקיל סתם אין צריכין שאלה והדר תני אם
נשאלין אלמא משמע דבעי שאלה לא קשיא הא בת"ח כדפי' המשנה.
פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף כא עמוד ב
תניא ר' יהודה אומר אומרים כו' .מייתי ברייתא דפליגי תנאי בפלוגתא דהנך אמוראי רבי יהודה דאמר אמרינן לו לבך
עלך כרב הונא ורבי ישמעאל כרבה בר רב הונא והוה ליה כתנאי אלא דלשון נדרים משונה:
פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף כט עמוד א
לימא תהוי תיובתא דבר פדא .לשון נדרים משונה כיון דאקשי לרבא דאפילו קדושת הגוף פקעה כ"ש דהוי תיובתא דבר
פדא:
פירוש הרא"ש מסכת נדרים דף פה עמוד א
ורבי יוסי בר' יהודה סבר קנסו רבנן לבעל הבית .תימה מה אנו צריכין לקנס זה כיון דטובת הנאה אינה ממון מן הדין
מיפטר גנב ונראה דשינויא ]אחרינא[ הוא איבעית אימא דכולי עלמא טובת הנאה ממון וטעמא דרבי יוסי בר' יהודה דפטר
לגנב משום דקנסינן לבעל הבית והכי איתא בקידושין בהדיא ולשנא דנדרים משונה הוא:
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פסוקי פרשת נזיר

בס"ד
במדבר פרק ה – פרשת סוטה

ישׁהּ וְ נִ ְט ָמאָה:
תּוֹרת ַה ְקּ ָנאֹת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׂ ֶטה ִא ָשּׁה ַתּ ַחת ִא ָ
)כט( זֹאת ַ
ֱמיד ֶאת ָה ִא ָשּׁה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָע ָשׂה ָלהּ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ָכּל
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶהע ִ
)ל( אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַתּ ֲעבֹר ָע ָליו ַ
תּוֹרה ַהזֹּאת:
ַה ָ
את עֲוֹנָהּ :פ
)לא( וְ נִ ָקּה ָה ִאישׁ ֵמ ָעוֹן וְ ָה ִא ָשּׁה ַה ִהוא ִתּ ָשּׂא ֶ
במדבר פרק ו – פרשת נזיר
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ֶדר נ ִָזיר ְל ַה ִזּיר ַליקֹוָק:
ַפ ִלא ִל ְנדֹּר נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי י ְ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ

ֹאכל:
יב ִשׁים לֹא י ֵ
ָבים ַל ִחים וִ ֵ
ָבים לֹא יִ ְשׁ ֶתּה ַו ֲענ ִ
)ג( ִמיַּיִ ן וְ ֵשׁ ָכר י ִַזּיר ח ֶֹמץ יַיִ ן וְ ח ֶֹמץ ֵשׁ ָכר לֹא יִ ְשׁ ֶתּה וְ ָכל ִמ ְשׁ ַרת ֲענ ִ
ֹאכל:
ֶפן ַהיַּיִ ן ֵמ ַח ְר ַצנִּ ים וְ ַעד זָג לֹא י ֵ
ֵע ֶשׂה ִמגּ ֶ
)ד( כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר י ָ
ַדּל ֶפּ ַרע ְשׂ ַער רֹאשׁוֹ:
ָמם ֲא ֶשׁר י ִַזּיר ַליקֹוָק ָקדֹשׁ יִ ְהיֶה גּ ֵ
ֶדר נִ ְזרוֹ ַתּ ַער לֹא ַי ֲעבֹר ַעל רֹאשׁוֹ ַעד ְמלֹאת ַהיּ ִ
)ה( ָכּל יְ ֵמי נ ֶ
ֶפשׁ ֵמת לֹא ָיבֹא:
)ו( ָכּל יְ ֵמי ַה ִזּירוֹ ַליקֹוָק ַעל נ ֶ
וּלאַחֹתוֹ לֹא יִ ַטּ ָמּא ָל ֶהם ְבּמ ָֹתם ִכּי ֵנזֶר ֱאל ָֹהיו ַעל רֹאשׁוֹ:
אָחיו ְ
וּל ִאמּוֹ ְל ִ
אָביו ְ
)ז( ְל ִ
)ח( כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ ָקדֹשׁ הוּא ַליקֹוָק:
נזיר טמא
ַלּ ֶחנּוּ:
יעי יְ ג ְ
)ט( וְ ִכי יָמוּת ֵמת ָע ָליו ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם וְ ִט ֵמּא רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ ִג ַלּח רֹאשׁוֹ ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
מוֹעד:
ָבא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י י ִ
)י( ַ
ָפשׁ וְ ִק ַדּשׁ ֶאת רֹאשׁוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא:
)יא( וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלעֹ ָלה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ֵמ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַעל ַהנּ ֶ
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים יִ ְפּלוּ ִכּי ָט ֵמא נִ ְזרוֹ:
אָשׁם וְ ַהיּ ִ
)יב( וְ ִה ִזּיר ַליקֹוָק ֶאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ וְ ֵה ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְל ָ
השלמת הנזירות

מוֹעד:
ָביא אֹתוֹ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
תּוֹרת ַהנּ ִָזיר ְבּיוֹם ְמלֹאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ י ִ
)יג( וְ זֹאת ַ
ימה ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ֶא ָחד
ָתהּ ְתּ ִמ ָ
אַחת ַבּת ְשׁנ ָ
)יד( וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ָת ִמים ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ַכ ְב ָשׂה ַ
ָתּ ִמים ִל ְשׁ ָל ִמים:
יהם:
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻשׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן ִ
וּר ִק ֵ
)טו( וְ ַסל ַמצּוֹת סֹ ֶלת ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
)טז( וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָע ָשׂה ֶאת ַח ָטּאתוֹ וְ ֶאת ע ָֹלתוֹ:
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ַעל ַסל ַה ַמּצּוֹת וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ִמנְ ָחתוֹ וְ ֶאת נִ ְסכּוֹ:
ֲשׂה ז ַ
)יז( וְ ֶאת ָהאַיִ ל ַיע ֶ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים:
ָתן ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַתּ ַחת ז ַ
מוֹעד ֶאת רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ ָל ַקח ֶאת ְשׂ ַער רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ נ ַ
)יח( וְ גִ ַלּח ַהנּ ִָזיר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַחר
ָתן ַעל ַכּ ֵפּי ַהנּ ִָזיר ַ
וּר ִקיק ַמ ָצּה ֶא ָחד וְ נ ַ
אַחת ִמן ַה ַסּל ְ
)יט( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ְזּר ַֹע ְבּ ֵשׁ ָלה ִמן ָהאַיִ ל וְ ַח ַלּת ַמ ָצּה ַ
ַלּחוֹ ֶאת נִ ְזרוֹ:
ִה ְתגּ ְ
אַחר יִ ְשׁ ֶתּה ַה ָנּ ִזיר יָיִ ן:
רוּמה וְ ַ
נוּפה וְ ַעל שׁוֹק ַה ְתּ ָ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ק ֶֹדשׁ הוּא ַלכּ ֵֹהן ַעל ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
אוֹתם ַהכּ ֵֹהן ְתּ ָ
)כ( וְ ֵהנִ יף ָ
תּוֹרת
ֲשׂה ַעל ַ
תּוֹרת ַהנּ ִָזיר ֲא ֶשׁר יִ דֹּר ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ַעל נִ ְזרוֹ ִמ ְלּ ַבד ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ ְכּ ִפי נִ ְדרוֹ ֲא ֶשׁר יִ דֹּר ֵכּן ַיע ֶ
)כא( זֹאת ַ
נִ ְזרוֹ :פ
ברכת כהנים
)כב( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ֵלאמֹר כֹּה ְת ָברֲכוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל אָמוֹר ָל ֶהם :ס
)כג( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
)כד( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ קֹוָק וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך :ס
ֶךּ :ס
יחנּ ָ
יך וִ ֻ
ָאר יְ קֹוָק ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
)כה( י ֵ
שׁלוֹם :ס
ָשׂם ְל ָך ָ
יך וְ י ֵ
)כו( יִ ָשּׂא יְ קֹוָק ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ֲכם :ס
ַאנִ י ֲא ָבר ֵ
)כז( וְ ָשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
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