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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