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פרשת נשא תשע"ב
?Nazir – Good or Bad
ויקרא פרק יט פסוק ב

רש"י

מ ְר ָ ֲא ֵל ֶה ְקד ִֹי דבר אל כל עדת בני ישראל  #מלמד שנאמרה
ֲדת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ ַ
ַ ֵר ֶאל ָ ל ע ַ
פרשה זו בהקהל ,מפני שרוב גופי תורה תלויי*
יכ:
ִ ְהי ִ י ָקד ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
בה :קדשי תהיו  #הוו פרושי מ* העריות ומ*
העבירה ,שכל מקו שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה ,אשה זונה וחללה וגו' אני ה'
מקדשכ) ,ויקרא כא ז  #ח( ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו )ויקרא כא טו( קדושי יהיו אשה זונה
וחללה וגו' )ויקרא כא ו#ז(:
במדבר פרק ו

רש"י

)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵ1אמֹר) :ב( ַ ֵר ֶאל ְנֵי
ַפ ִלא ִלנְ ֹר
מ ְר ָ ֲא ֵל ֶה ִאי א ִא ָ2ה ִ י י ְ
יִ ְ ָר ֵאל וְ ַ
ֶדר נָזִ יר ְל ַה ִ3יר ַליקֹוָק) :ג( ִמַ4יִ * וְ ֵ ָכר י ִַ3יר ח ֶֹמ5
נֶ
ָבי לֹא
ַייִ * וְ ח ֶֹמָ ֵ 5כר לֹא יִ ְ ֶה וְ ָכל ִמ ְ ַרת ֲענ ִ
ֹאכל) :ד( ֹל יְ ֵמי
יב ִי לֹא י ֵ
ָבי ַל ִחי וִ ֵ
יִ ְ ֶה ַו ֲענ ִ
ֶפ* ַהַ4יִ * ֵמ ַח ְר ַצ ִ7י וְ ַעד זָג
ֵע ֶה ִמֶ 6
נִ ְזר ִמ ֹל ֲא ֶר י ָ
ֶדר נִ ְזר ַ ַער לֹא ַי ֲעבֹר ַעל
ֹאכל) :ה( ָ ל יְ ֵמי נ ֶ
לֹא י ֵ
ָמ ֲא ֶר י ִַ3יר ַליקֹוָק ָקדֹ
רֹא ַעד ְמלֹאת ַהִ 4
ַל ֶַ 8רע ְ ַער רֹא) :ו( ָ ל יְ ֵמי ַה ִ3יר ַליקֹוָק
יִ ְהיֶה ֵ 6
חיו
ל ִאְ 9ל ִ
ביו ְ
ֶפ ֵמת לֹא ָיבֹא) :ז( ְל ִ
ַעל נ ֶ
ל:חֹת לֹא יִ ַ; ָ9א ָל ֶה ְמ ָֹת ִ י ֵנזֶר ֱאל ָֹהיו ַעל
ְ
רֹא) :ח( ֹל יְ ֵמי נִ ְזר ָקדֹ הא ַליקֹוָק) :ט( וְ ִכי
יָמת ֵמת ָע ָליו ְ ֶפ ַתע ְִ 8תאֹ וְ ִט ֵ9א רֹא נִ ְזר וְ ִג ַ1ח
ֶַ 1ח:7
יעי יְ ג ְ
רֹא ְי ָט ֳה ָרת ַַ 4ה ְִ 2ב ִ
ָבא ְ ֵי ת ִֹרי א ְנֵי ְנֵי ינָה
בַ 4ה ְִ 2מינִ י י ִ
)י( ַ
מעד) :יא( וְ ָע ָה ַה ֵֹה*
ֶאל ַה ֵֹה* ֶאל ֶַ 8תח א ֶֹהל ֵ
ֶא ָחד ְל ַח ָ;את וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ִכ ֶ8ר ָע ָליו ֵמ ֲא ֶר ָח ָטא
ָפ וְ ִק ַ ֶאת רֹא ַַ 4ההא) :יב( וְ ִה ִ3יר
ַעל ַהֶ 7

ַליקֹוָק ֶאת יְ ֵמי נִ ְזר וְ ֵה ִביא ֶ ֶב ֶ* ְנָת ְל ָ
ָמי ָה ִראֹנִ י יִ ְ8ל ִ י ָט ֵמא נִ ְזר) :יג( וְ זֹאת
וְ ַהִ 4
ָביא אֹת ֶאל
רת ַהִָ 7זיר ְי ְמלֹאת יְ ֵמי נִ ְזר י ִ
ַ
מעד) :יד( וְ ִה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָנ ַליקֹוָק
ֶַ 8תח א ֶֹהל ֵ
:חת ַת
ֶ ֶב ֶ* ְנָת ָת ִמי ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ַכ ְב ָה ַ
ימה ְל ַח ָ;את וְ :יִ ל ֶא ָחד ָ ִמי ִל ְ ָל ִמי:
ָת= ְ ִמ ָ
ְנ ָ
יקי
ר ִק ֵ
)טו( וְ ַסל ַמ?ת ס ֶֹלת ַחֹ1ת ְללֹת ַ ֶֶ 2מ* ְ
יה:
מנְ ָח ָת וְ נִ ְס ֵ ֶ
ַמ?ת ְמ @ ִחי ַ ֶָ 2מ* ִ
)טז( וְ ִה ְק ִריב ַה ֵֹה* ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָע ָה ֶאת ַח ָ;את
ֶבח ְ ָל ִמי
ֲה ז ַ
וְ ֶאת ע ָֹלת) :יז( וְ ֶאת ָה:יִ ל ַיע ֶ
ַליקֹוָק ַעל ַסל ַה ַ?9ת וְ ָע ָה ַה ֵֹה* ֶאת ִמנְ ָחת וְ ֶאת
מעד ֶאת רֹא
נִ ְס ) :יח( וְ ִג ַ1ח ַהִָ 7זיר ֶַ 8תח א ֶֹהל ֵ
ָת* ַעל ָה ֵא ֲא ֶר
נִ ְזר וְ ָל ַקח ֶאת ְ ַער רֹא נִ ְזר וְ נ ַ
ֶבח ַה ְָ 2ל ִמי) :יט( וְ ָל ַקח ַה ֵֹה* ֶאת ַה ְ3ר ַֹע
ַ ַחת ז ַ
ר ִקיק
:חת ִמ* ַה ַAל ְ
ְ ֵ ָלה ִמ* ָה:יִ ל וְ ַח ַ1ת ַמ ָ?ה ַ
ַ1ח ֶאת
:חר ִה ְתְ 6
ָת* ַעל ַ ֵ8י ַהִָ 7זיר ַ
ַמ ָ?ה ֶא ָחד וְ נ ַ
נפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
את ַה ֵֹה* ְ ָ
נִ ְזר) :כ( וְ ֵהנִ יָ B
נפה וְ ַעל ק
ק ֶֹד הא ַל ֵֹה* ַעל ֲחזֵה ַה ְ ָ
רת
:חר יִ ְ ֶה ַהָ7זִ יר יָיִ *) :כא( זֹאת ַ
רמה וְ ַ
ַה ְ ָ
ַהִָ 7זיר ֲא ֶר יִ ֹר ָק ְר ָנ ַליקֹוָק ַעל נִ ְזר ִמ ְַ 1בד ֲא ֶר
רת
ֲה ַעל ַ
ַ ִCיג יָד ְ ִפי נִ ְדר ֲא ֶר יִ ֹר ֵ * ַיע ֶ
נִ ְזר:

)ב( כי יפלא  #יפריש .למה נסמכה פרשת נזיר
לפרשת סוטה ,לומר ל Eשכל הרואה סוטה
בקלקולה יזיר עצמו מ* היי* ,שהוא מביא לידי
ניאו :Bנדר נזיר  #אי* נזירה בכל מקו אלא
פרישה ,א Bכא* שפרש מ* היי* :להזיר לה' #
להבדיל עצמו מ* היי* לש שמי) :ג( מיי ושכר
 #כתרגומו מחמר חדת ועתיק ,שהיי* משכר
כשהוא יש* :וכל משרת  #לשו* צביעה במי וכל
משקה ,ובלשו* משנה יש הרבה אי* שורי* דיו
וסמני )שבת יז ב( ,נזיר ששרה פתו ביי* )נזיר לד
ב() :ד( חרצני  #ה הגרעיני* :זג  #ה קליפות
שמבחו ,5שהחרצני בתוכ* כענבל בזוג) :ה(
קדוש יהיה  #השער שלו ,לגדל הפרע של שער
ראשו :פרע  #נקוד פתח קט* לפי שהוא דבוק
לשער ראשו ,פרע של שער .ופירושו של פרע ,גדול
של שער ,וכ* את ראשו לא יפרע )ויקרא כא ,י(,
ואי* קרוי פרע פחות משלושי יו) :ח( כל ימי
נזרו קדוש הוא  #זו קדושת הגו Bמליטמא
למתי) :ט( בפתע  #זה אונס :פתא  #זה שוגג.
ויש אומרי פתע פתאו דבר אחד הוא ,מקרה
של פתאו :וכי ימות מת עליו  #באהל שהוא בו:
ביו טהרתו  #ביו הזאתו ,או אינו אלא בשמיני
שהוא טהור לגמרי ,תלמוד לומר ביו השביעי,
אי שביעי יכול אפילו לא הזה ,תלמוד לומר ביו
טהרתו) :י( וביו השמיני יבא שתי תרי #
להוציא את השביעי .או אינו אלא להוציא את
התשיעי ,קבע זמ* לקרבי* וקבע זמ* למקריבי*,
מה קרבי* הכשיר שמיני ומשמיני והלאה ,אB
מקריבי* שמיני ומשמיני והלאה) :יא( מאשר
חטא על הנפש  #שלא נזהר מטומאת המת ,רבי
אלעזר הקפר אומר שציער עצמו מ* היי* :וקדש
את ראשו  #לחזור ולהתחיל מני* נזירותו:
)יב( והזיר לה' את ימי נזרו  #יחזור וימנה נזירותו
כבתחילה :והימי הראשוני יפלו  #לא יעלו מ*
המני*) :יג( יביא אתו  #יביא את עצמו ,זה אחד
משלשה אתי שהיה ר' ישמעאל דורש כ* .כיוצא
בו והשיאו אות עו* אשמה )ויקרא כב ,טז( ,את
עצמ ,כיוצא בו ויקבור אותו בגיא )דברי לד ,ו(,
הוא קבר את עצמו) :טו( ומנחת ונסכיה  #של
<<<
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רש"י לבמדבר פרק ו )המשך(

עולה ושלמי ,לפי שהיו בכלל ויצאו לידו* בדבר חדש שיטעינו לח ,החזיר* לכלל* שיטעינו נסכי
כדי* עולה ושלמי :חלות מצות ורקיקי מצות  #עשר מכל מי*) :יז( זבח שלמי לה' על סל המצות #
ישחט את השלמי על מנת לקדש את הלח :את מנחתו ואת נסכו  #של איל) :יח( וגלח הנזיר פתח
אהל מועד  #יכול יגלח בעזרה ,הרי זה דר Eבזיו* .אלא וגלח הנזיר לאחר שחיטת השלמי שכתוב בה*
ושחטו פתח אהל מועד )ויקרא ג ,ב( ,ספרי :אשר תחת זבח השלמי  #תחת הדוד שהוא מבשל* בו,
לפי ששלמי נזיר היו מתבשלי* בעזרה ,שצרי Eליטול הכה* הזרוע אחר שנתבשלה ולהני Bלפני ה':
)יט( הזרוע בשלה  #לאחר שנתבשלה) :כ( קדש הוא לכה  #החלה והרקיק והזרוע תרומה ה* לכה* :על
חזה התנופה  #מלבד חזה ושוק הראויי לו מכל שלמי מוס Bעל שלמי נזיר הזרוע הזה ,לפי שהיו
שלמי נזיר בכלל ויצאו לידו* בדבר החדש להפרשת זרוע הוצר Eלהחזיר* לכלל* לידו* א Bבחזה ושוק:
)כא( מלבד אשר תשיג ידו  #שא אמר הריני נזיר על מנת לגלח על מאה עולות ועל מאה שלמי כפי
נדרו אשר ידור כ* יעשה מוס Bעל תורת נזרו :על תורת הנזיר  #יוסי Bולא יחסר ,שא אמר הריני נזיר
חמש נזירות על מנת לגלח על שלש בהמות הללו ,אי* אני קורא בו כאשר ידור כ* יעשה:
רמב"ן

אבן עזרא

)יד( וטע החטאת שיקריב הנזיר ביו מלאת ימי נזרו ,לא
נתפרש .ועל דר Eהפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת
הנזירות ,כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת הש ,וראוי היה
לו שיזיר לעול ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו ,כעני*
שאמר )עמוס ב יא( ואקי מבניכ לנביאי ומבחוריכ
לנזירי ,השוה אותו הכתוב לנביא ,וכדכתיב )לעיל פסוק ח(
כל ימי נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא צרי Eכפרה בשובו
להטמא בתאוות העול:

)ז( לאביו ולאמו  #וא Bכי לאשתו
ולבתו ולאחרי .ויש אומרי ,כי
מלת נזיר  #מגזרת נזר ,והעד כי נזר
אלהיו על ראשו ,ואיננו רחוק .דע כי
כל בני אד עבדי תאות העול,
והמל Eהאמתי ,שיש לו נזר ועטרת
מלכות בראשו ,כל מי שהוא חפשי מ*
התאות:
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