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 בס"ד

 

מועדון דורות, מקורות -פרשת נשא  

 ד"ר חזות גבריאל

ִאָּׁשה, ִּכי ַיְפִלא -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם: ִאיׁש אֹו-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ו,ב ַּדֵּבר ֶאל-ו,א ַוְיַדֵּבר ה', ֶאל
שםִלְנֹּדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר, ל  

 

 מהם דיני הנזיר?

ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה, ַוֲעָנִבים ַלִחים -ְוֹחֶמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה; ְוָכל ו,ג ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר, ֹחֶמץ ַיִין
לֹא יֹאֵכל. ו,ה --ָזג-ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל. ו,ד ֹּכל, ְיֵמי ִנְזרֹו: ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין, ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד

ַּגֵּדל --ַיִּזיר לה', ָקֹדׁש ִיְהֶיה-ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר-דרֹאׁשֹו: עַ -ַיֲעֹבר ַעל-ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו, ַּתַער לֹא-ָּכל
--ֶנֶפׁש ֵמת, לֹא ָיבֹא. ו,ז ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו-ְיֵמי ַהִּזירֹו, לה', ַעל-ֶּפַרע, ְׂשַער רֹאׁשֹו. ו,ו ָּכל

ּוא, לה'.רֹאׁשֹו. ו,ח ֹּכל, ְיֵמי ִנְזרֹו, ָקֹדׁש ה-ִיַּטָּמא ָלֶהם, ְּבֹמָתם: ִּכי ֵנֶזר ֱאֹלָהיו, ַעל-לֹא  

 

 

 מה קורא אם הוא נטמא?

ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי --ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתֹאם, ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו-ו,ט ְוִכי
מֹוֵעד. ֶּפַתח, ֹאֶהל -ֶאל--ַהֹּכֵהן-ְיַגְּלֶחּנּו. ו,י ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ָיִבא ְׁשֵּתי ֹתִרים, אֹו ְׁשֵני, ְּבֵני יֹוָנה: ֶאל

רֹאׁשֹו, -ַהָּנֶפׁש; ְוִקַּדׁש ֶאת-ו,יא ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן, ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה, ְוִכֶּפר ָעָליו, ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל
ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם; ְוַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו, -ְיֵמי ִנְזרֹו, ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן-ַּבּיֹום ַההּוא. ו,יב ְוִהִּזיר לה' ֶאת

 ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו.

 

 איך מסתיימת הנזירות?

-ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד. ו,יד ְוִהְקִריב ֶאת-ו,יג ְוזֹאת ּתֹוַרת, ַהָּנִזיר: ְּביֹום, ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו, ָיִביא ֹאתֹו, ֶאל
ֶאָחד -ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה, ְלַחָּטאת; ְוַאִיל-ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד, ְלֹעָלה, ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת-ָקְרָּבנֹו ַלה' ֶּכֶבׂש ֶּבן

ְׁשָלִמים. ו,טו ְוַסל ַמּצֹות, ֹסֶלת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבֶּׁשֶמן, ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות, ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן; ּוִמְנָחָתם, ָּתִמים, לִ 
ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח -ֹעָלתֹו. ו,יז ְוֶאת-ַחָּטאתֹו, ְוֶאת-ְוִנְסֵּכיֶהם. ו,טז ְוִהְקִריב ַהֹּכֵהן, ִלְפֵני ה'; ְוָעָׂשה ֶאת

ִנְסּכֹו. ו,יח ְוִגַּלח ַהָּנִזיר, ֶּפַתח ֹאֶהל -ִמְנָחתֹו, ְוֶאת-ָעָׂשה, ַהֹּכֵהן, ֶאתְׁשָלִמים, לה', ַעל, ַסל ַהַּמּצֹות; וְ 
ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים. ו,יט -ָהֵאׁש, ֲאֶׁשר-ְׂשַער רֹאׁש ִנְזרֹו, ְוָנַתן ַעל-רֹאׁש ִנְזרֹו; ְוָלַקח, ֶאת-ֶאת--מֹוֵעד

ַּכֵּפי -ַהַּסל, ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד; ְוָנַתן ַעל-ִמן ָהַאִיל, ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת-ַהְּזֹרַע ְּבֵׁשָלה, ִמן-ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת
ֹקֶדׁש הּוא ַלֹּכֵהן, ַעל ֲחֵזה --ִנְזרֹו. ו,כ ְוֵהִניף אֹוָתם ַהֹּכֵהן ְּתנּוָפה, ִלְפֵני ה'-ַהָּנִזיר, ַאַחר ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת

ר ִיֹּדר, ָקְרָּבנֹו לה' ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה; ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר, ָיִין. ו,כא זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר, ֲאׁשֶ 
ֵּכן ַיֲעֶׂשה, ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו.--ַּתִּׂשיג ָידֹו; ְּכִפי ִנְדרֹו, ֲאֶׁשר ִיֹּדר-ִנְזרֹו, ִמְּלַבד ֲאֶׁשר-ַעל  

 

 

 

. ש', וכי  רבי אלעזר הקפר.1 ר ָחָטא ַעל ַהָנפֶּ ר ָעָליו ֵמֲאשֶּ ברבי אומר: מה תלמוד לומר )במדבר ו'( 'ְוִכפֶּ
באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים קל וחומר: ומה זה שלא ציער עצמו 

על אחת כמה וכמה. רבי אלעזר אומר:  -אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר 
ַרע ְשַער רֹאשֹו'. ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר נ קרא קדוש, שנאמר )במדבר ו'( 'ָקֹדש ִיְהיֶּה ַגֵדל פֶּ

על אחת כמה וכמה -אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר  . 

 תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף יא, עמוד א

  

. אריסטו2  

ה, ניתן לתרגם גם כ'מעלה', ' מידה'[ היא, אפוא, תכונת אופי שטיבה הסגולה הטובה ]ַאֵראטֶּ
לבחור, והשרויה באותו אמצע שאמצעי הוא ביחס אלינו, והמוגדר לפי שיקול של הגיון, וכדרך 

 .שיגדירנו אדם נבון

 אריסטו, אתיקה ניקומאכית ספר שני

 

אמר ]רבי[ שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד. פעם אחת בא אדם אחד .3
ן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים. אמרתי לו, בני, נזיר מ

מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלאות מים מן 
המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע למה אתה 

אה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? העבודה שאגלחך לשמים. מיד מתג



2 

 

עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך הכתוב אומר 
ר ָנִזיר ְלַהִזיר ַלה דֶּ  '')במדבר ו( 'ִאיש אֹו ִאָשה, ִכי ַיְפִלא ִלְנֹדר נֶּ

מסכת נדרים, דף ט, עמוד אתלמוד בבלי,   

 

הנה רצה הקב"ה ללמד את עמו ישראל עם קודשו. בל יאמר נא ישראל: הלוא הוא יתברך הבדיל . 4
את שבט הלוי, ומהם את זרע אהרן, ומתוכם את הכוהן הגדול מאחיו, כי "קדוש" ֵיאמר לו, והאם 

והלא מחשבה זו נראית  תלויה הקדושה במולידים ולא בבחירה הטובה? והלוא כמו זר נחשב! ]=
זרה[ על כן בא האלהים וילמדנו, כי לא כן הוא, כי הנה ביד כל איש ואיש לפרוש מענייני העולם, 
לקדש עצמו עד גדר שבטוב בחירתו, "קדוש" יאמר לו, וככוהן גדול, אשר לא יטמא לאביו ולאמו, 
 .גם הוא ייחשב

 ר' משה אלשיך, תורת משה, פרק ו, פסוק א

 

 

ה ַהָגנּוז ּבֹו, ֲחָשִאּיּותֹו ַהְנִזיִרית, ָהִאּס. 5 ל ִשְמשֹון ֵמעֹוָלם לֹא ֵהַבְנִתי: ַהֹכַח ָהַרב ַהזֶּ ת ְשָערֹו שֶּ ּור )ַּבל אֶּ
ְדִליָלה ָמחֲ  ה( ְלַדֵּבר ּבֹו, ַהֲחָשש ַהַמְתִמיד ִמְפֵני ָאְבַדן ַהַמְחָלפֹות, ָהֵאיָמה ְּבָכל ָשָעה שֶּ ן ְיגֻנֶּ ִליָקה ֲעֵליהֶּ

ש ִּבְמלֹא אֹור     ַקּלֹות.  מֶּ ה, ְכשֶּ הּוא ָיפֶּ ל ַאְבָשלֹום. מּוָבן שֶּ ת ְשָערֹו שֶּ ְלֻעַמת זֹאת ֲאִני ֵמִבין ֵהיֵטב אֶּ
ה ְּבִמְתקֹו ַעל ַהָמתֹוק ְּבָבְשֵמי ַהָנִשים,  נּו עֹולֶּ ל ַהַקר יֹום, ִכיֵרַח ְנָקמֹות ָאֹדם. ָהֵריַח ַהנֹוֵדף ִממֶּ ֲאִחיֹתפֶּ

נּו ֱאַלץ ְלָהֵסב ֵעיָניו ִממֶּ  ...ְוַהזֹוֵמם נֶּ
64שירים שונים, תל אביב תשמ"ד, עמ'  -נתן זך, את שערו של שמשון   

 


