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 פרשת נזיר -פרק ו פרשת נשא    
ר א ר ב  ֹמֶשה לֵּאֹמר.-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ ֶהם:-ֶאל ַדבֵּ ל, ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ   ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ִמַיִין ג               .'ַלהְלַהִזיר, -ָנִזיר ֶנֶדר ִלְנֹדר ַיְפִלא ִאָשה, ִכי-ִאיש אוֹ 

ָכר ֹלא ִיְשֶתה;  ָכר ַיִזיר, ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ שֵּ ִמְשַרת ֲעָנִבים ֹלא -ְוָכלְושֵּ

ל ִיְשֶתה ִשים ֹלא ֹיאכֵּ י ִנְזרוֹ  ֹכל ד .ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויבֵּ ִמֹכל ֲאֶשר   :ְימֵּ
ָעֶשה ִמֶגֶפן  ַחְר  ַהַיִיןיֵּ ל-ָזג-ַצִנים ְוַעדמֵּ י -ָכל ה .ֹלא ֹיאכֵּ , ַתַער ֶנֶדר ִנְזרוֹ ְימֵּ

ל -ָקֹדש ִיְהֶיה 'ַלהַיִזיר -ֲאֶשרְמֹלאת ַהָיִמם -ַעד :ֹראשוֹ -ַיֲעֹבר ַעל-ֹלא ַגדֵּ

י ַהִזירֹו ַלה-ָכל ו  .ֹראשוֹ ֶפַרע ְשַער  ת, ֹלא ָיֹבא.-, ַעל'ְימֵּ  ְלָאִביו ז ֶנֶפש מֵּ
ֹלָהיו, -א   נֵֶּזרִכי   , ְבֹמָתם:ָלֶהםִיַטָּמא -ֹלא-ּוְלִאּמֹו, ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתוֹ 

י ִנְזרֹו, ָקֹדש הּוא ַלהֹכל ח  .ֹראשוֹ -ַעל תָימּות -ְוִכי ט   .', ְימֵּ ָעָליו  מֵּ

א  ַביֹום  ָטֳהָרתוֹ ְביֹום  ֹראשוֹ ְוִגַלח -ִנְזרוֹ  ֹראשְבֶפַתע ִפְתֹאם ְוִטּמֵּ
י ֹתִרים אֹו ְשנֵּיַהְשִמיִני  ּוַביֹום י ַהְשִביִעי ְיַגְלֶחנּו. י  ָיִבא ְשתֵּ ְבנֵּ

ן-ֶאל יֹוָנה: ד. ֶפַתח-ֶאל-ַהֹכהֵּ ן ְוָעָשה יא ֹאֶהל מֹועֵּ ֶאָחד ְלַחָטאת  ַהֹכהֵּ

ֲאֶשר ָחָטא   ֹראשוֹ -ַהָנֶפש; ְוִקַדש ֶאת-ַעלְוֶאָחד ְלֹעָלה ְוִכֶפר ָעָליו מֵּ
י -ֶאת 'ַלה ְוִהִזיר יב ַההּוא.ַביֹום  ִביא ֶכֶבש ֶבן ִנְזרוֹ ְימֵּ ְשָנתֹו -ְוהֵּ

א ִנְזרֹו. ְוַהָיִמים; ְלָאָשם  יג               ָהִראֹשִנים ִיְפלּו, ִכי ָטמֵּ

י  ְמֹלאת, ְביֹום  תֹוַרת, ַהָנִזיר: ְוֹזאת ֶפַתח -ֶאל, ָיִביא ֹאתֹו, ִנְזרוֹ ְימֵּ
ד ְשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד, -ֶכֶבש ֶבן 'ַלהָקְרָבנֹו -ֶאת ְוִהְקִריב יד  .ֹאֶהל מֹועֵּ

ֶאָחד ָתִמים, -ְשָנָתּה ְתִמיָמה, ְלַחָטאת; ְוַאִיל-ַבתְלֹעָלה, ְוַכְבָשה ַאַחת 

יַמּצֹות, ֹסֶלת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן,  ְוַסל טו  ִלְשָלִמים. ַמּצֹות,  ּוְרִקיקֵּ
ִחים ַבָשֶמן יהֶ ְמשֻׁ ן ְוִהְקִריב טז  ם.; ּוִמְנָחָתם, ְוִנְסכֵּ ; 'ה ִלְפנֵּי, ַהֹכהֵּ

ְשָלִמים,  ֶזַבחָהַאִיל ַיֲעֶשה -ְוֶאת יז  ֹעָלתֹו.-ַחָטאתֹו, ְוֶאת-ֶאתְוָעָשה 

ן; ְוָעָשה, , ַעל, ַסל ַהַּמּצֹות'ַלה  ְוִגַלח יח  ִנְסכֹו.-ִמְנָחתֹו, ְוֶאת-ֶאת, ַהֹכהֵּ
ד ֶפַתחַהָנִזיר,  ִנְזרֹו,  ֹראשְשַער -ִנְזרֹו; ְוָלַקח, ֶאת ֹראש-ֶאת-ֹאֶהל מֹועֵּ

ש, ֲאֶשר-ַעל ְוָנַתן ן ְוָלַקח יט  ַתַחת ֶזַבח ַהְשָלִמים.-ָהאֵּ ַהְזֹרַע -ֶאת ַהֹכהֵּ

ָלה, ִמן ַהַסל, ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד; -ִמןָהַאִיל, ְוַחַלת ַמָּצה ַאַחת -ְבשֵּ
י-ְוָנַתן ַעל ִניף כ  ִנְזרֹו.-ֶאת ִהְתַגְלחוֹ ַהָנִזיר, ַאַחר  ַכפֵּ ןאֹוָתם  ְוהֵּ  ַהֹכהֵּ

י ה, ְתנּוָפה ןֹקֶדש הּוא -'ִלְפנֵּ ה ַהְתנּוָפה ְוַעל ַלֹכהֵּ  שֹוק, ַעל ֲחזֵּ

, ִיֹדרתֹוַרת ַהָנִזיר, ֲאֶשר  ֹזאת כא  .ְוַאַחר ִיְשֶתה ַהָנִזיר, ָיִיןַהְתרּוָמה; 
ן -ִיֹדר, ֲאֶשר ִנְדרוֹ ַתִשיג ָידֹו; ְכִפי -ֲאֶשרִנְזרֹו, ִמְלַבד -ַעל 'ַלהָקְרָבנֹו  כֵּ

   ִנְזרֹו. תֹוַרתַיֲעֶשה, ַעל 

ר כב ר כג  ֹמֶשה לֵּאֹמר.-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ ָבָניו לֵּאֹמר, ֹכה -ַאֲהֹרן ְוֶאל-ֶאל ַדבֵּ
ל:-ְתָבְרכּו ֶאת , 'ה ְיָבֶרְכָך כד         , ָלֶהם.ָאמֹור  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ר כה       .ְוִיְשְמֶרָך ֶנךָ  'ה ָיאֵּ ֶליָך, ִויחֻׁ  ִיָשא כו                     .ָפָניו אֵּ

ם ְלָך ָשלֹום 'ה ֶליָך, ְוָישֵּ ְבנֵּי -ְשִמי, ַעל-ֶאת ְוָשמּו כז   .ָפָניו אֵּ
ם. ל; ַוֲאִני, ֲאָבְרכֵּ    ִיְשָראֵּ
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Parashat Naso – 

 

A nazir is an individual who rises up in holiness, and the 

language of the Torah indicates that there are different levels of 

the prohibitions that he accepts upon himself, parallel to which 

there are different levels of sanctification. From this we can 

understand that the more a person succeeds in controlling 

himself and his daily routine the greater are his 

accomplishments in the realm of sanctity and purity.  

 

The word that is the focus of this parasha is “rosh,” or head, 

pointing to the fact that the main element of nezirut is the hair, 

which serves as the “crown” of the nazir. In fact, ibn Ezra 

defines nezer as “crown,” which helps explain why the final act 

of the nazir upon completing the period of nezirut is to shave 

off the hair and burn it under the cauldron of the peace-offering 

that is brought. 

 

The overall framework of the prohibitions of a nazir is the 

prohibition against drinking wine. Perhaps the message is that 

Judaism does not recommend abstinence, rather it is to enjoy 

the fruits of this world in a reasonable manner, joyously 

thanking God for the pleasures that He has granted us. 

Recognizing this is a significant lesson; to accept and live with 

God’s natural gifts may be no less important that to strive for 

extreme levels of holiness. 

  

 

 

 


