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 פרשת נשא
 

וזה המקום היחיד בתורה . הנזירבחלק של הפרשה שקראנו היום מדובר על 
 . פסוקים21-ולא בקיצור אלא ב, שהנושא נזכר

 
 :הבה ונבדוק מהם דיני הנזיר כאן

' לנדור נדר נזיר להזיר לה) יבטא בפירוש(איש או אשה כי יפליא :פרק ו פס א 
זמן קצוב (יתנהג כניר כל ימי נדרו = התנזר ,ניזר, הזיר, הפעל נזר בקל נזר(

 ). יום לפחות30ל "לפי חז
 

 :מהם הציווים החלים על הנזיר
ענבים לחים , משרת ענבים,יין חומץ: מיין ומשיכר יזיר ובפירוט רב .1

 .ויבשים ואפילו מחרצנים ומקליפות הענבים ינזר
אולי כמה מהצעירים היום (תער לא יעלה על ראשו השיער יגדל פרע  .2

אבל כפי שנראה בהמשך השער ממלא תפקיד חשוב ). בזה ענייןימצאו 
וזה גם הנושא היחיד שמבדיל בין הכהן ובין . מאד בפרשת הנזירים

 .הנזיר כי הכהן בתפקיד חיב לגלח את ראשו
 ההורים – לא ייטמא על ידי מגע עם מת ואפילו לא עם הקרובים ביותר  .3

אופן פתאומי נפסקת ואם במקרה ימות מישהו בקרבתו ב. אן אח ואחות
 ימים יקריב קרבן וביום 7כעבור , כעבור יגלח ראשו. תקופת נזירותו

 .השמיני יחדש את נזירותו מהתחלה
, כבשה,  כבש– בתום ימי נזירותו שוב יקריב קרבנות ושוב הפירוט הוא רב 

 .סל מצות סולת ועוד אם התחיב ביותר בנדרו, איל
 )שוב חשיבותו (את שערו יגלח והוא ישרף מתחת למזבח

 
 .לפי התורה נזיר איננו חייב בהתבודדות ובפרישות מחיי משפחה

 
 ?מהו יחס התורה לנזיר

נראה לי שהוא איננו חיובי כי בפירוט קרבנותיו נזכר פעמים חטא או חטאת 
ויש המסבירים שנזיר חטא בעצם הנזרותו או שעבר בשוגג על איסורים 

 .בימי נזירותו
 

 מדובר בתורת הכהנים ולפני כן מדובר על מפקד –וה גם מיקום הדינים תמ
שילוח המצורעים מהמחנה ועל אשה סוטה ואחרי כן על מתנות , הלויים
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ההסבר היחידי שנראה לי לשילובו כאן הוא ריבוי . הנשיאים בחנוכת המזבח
 .הקרבנות

 
 :רק בנביאים ראשונים מסופר בפרוטרות על שני נזירים

עוד לפני לידתו הצטוותה אמו להמנע . ה היום שעליו קראנו בהפטרשמשון
 והשיער כידוע ממלא תפקיד מכריע בפרשת חייו . מיין ומאכילת כל טומאה

 .הוא נזיר עולם.  וכחו בשערו..נזיר אלהים אני מבטן אמי"
 .לא נאמר בפירוש שהתנזר מיין ומטומאת המת בודאי לא נזהר

 .ידיאלי לנזירבסך הכל נוכל לאמר שהוא איננו מייצג טיפוס א
 

בתנך הוא לא נזכר . ומורא לא יעלה על ראשו" חנה אמו נודרת – שמואל
ונתתיהו כנזיר "כנזיר אבל בבן סירא הוא נקרא נזיר ובמגילה מקומראן 

אבל ברור שלא , לא כתוב במפורש על שערו ולא על המנעות מיין". עולם
ואל את אגג וישסף שמ"א טו לג נאבר עליו ' נזהר מטומאת המת כי בשמ

 .בגלגל) מלך העמלקים(
 

אבל גם זה , יש הקושרים גם את אבשלום בן דוד לנזירות בגלל שערו
 .מפוקפק
 . גם ביתר חלקי התנך אין נזירים לדוגמא–לסיכום 

 
 מתכוונים לפרישות מהבלי העלם הזה –בדתות אחרות דמות הנזיר שונה 

 .המביא לחטא ובסיגופים
תנזרים מיין וממאכלים הקשורים בחי ומחיי בהודו הנזירים רבים והם מ

 .משפחה
בנצרות מופיעה הנזירות במאה השלישית במזרח כשהיא מאופיינת 

 . בהתבודדות ולעתים בסגפנות
 . של בנדיקטוס6-החיים לפי תקנון מהמאה ה,במערב התארגנו במסדרים

אפשר לאמר שהנזירות מילאה תפקיד חשוב בנצרות ומצד היהודים היא 
אולי יוצאים מהכלל הם מנזרים בודדים שהסתירו . בזכרונות קשיםקשורה 

 .השואה' יהודים בתק
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 ברכת הכהנים
הברכה היתה . הברכה היפה שאנו חוזרים עליה בתפילתנו ובברכת הילדים

אחד התפקידים החשובים של הכהנים וחשיבותה נראית גם בחזרה על השם 
 .המפורש בכל פסוק

ה בימינו כשנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות ואי אפשר לדלג על הנס שקר
גבי ברקאי בכתף הינום מעל גיא בן הינום בקבר שלא נשדד ' של פרופ

הקמיעות עשויים כסף מגולגל . מקמיע פצפון למעשה נמצאו שנים דומים
 .ועליהם נחרטה ברכת הכהנים בתיקונים קטנטנים מהנוסח שלנו

   .על פי חוקרים הקטע נכתב לפני כתיבת התורה
 


