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  סוטהפרשת  –במדבר פרק ה 
  זֹאת ּתֹוַרת ַהְּקָנאֹת ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה ְוִנְטָמָאה: (כט)

קָֹוק ְוָעָׂשה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ָּכל אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני יְ  (ל)
  ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:

  פְוִנָּקה ָהִאיׁש ֵמָעֹון ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:  (לא)
  

  נזירפרשת  –במדבר פרק ו 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  :ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר ַליקָֹוקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ַּדֵּבר ֶאל ְּב  (ב)

 
  ל:יֵבִׁשים לֹא יֹאכֵ ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים וִ  (ג)
  ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכל: (ד)

 
  ַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו:ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר ַיִּזיר ַליקָֹוק ָקדֹׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל ּפֶ  (ה)

 
  ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַליקָֹוק ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא: )(ו

  ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבמָֹתם ִּכי ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשֹו: (ז)
  ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַליקָֹוק: (ח)

  
  טמא נזיר
  ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגְּלֶחּנּו:ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם  (ט)
  ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנהּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא  (י)

  ְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּיֹום ַההּוא: ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ָלהְלעְֹוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן  (יא)
  ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו: ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּוְוִהִּזיר ַליקָֹוק ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם  (יב)

  
  השלמת הנזירות

  יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹתֹו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּב  (יג)
ְוַאִיל ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלעָֹלה ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק  (יד)

  :ִלְׁשָלִמיםָּתִמים 
  ֶלת ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם:ְוַסל ַמּצֹות סֹ (טו)
  ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָעָׂשה ֶאת ַחָּטאתֹו ְוֶאת עָֹלתֹו: (טז)
  ה ַהּכֵֹהן ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו:ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליקָֹוק ַעל ַסל ַהַּמּצֹות ְוָעָׂש  (יז)
  ת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ְׂשַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתחַ  (יח)
ר ת ַמָּצה ַאַחת ִמן ַהַּסל ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל ַּכֵּפי ַהָּנִזיר ַאחַ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה ִמן ָהַאִיל ְוַחּלַ  (יט)

  ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת ִנְזרֹו:
  ִזיר ָיִין:ִיְׁשֶּתה ַהּנָ  ְוֵהִניף אֹוָתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן ַעל ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ְוַאַחר (כ)

ּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַעל ּתֹוַרת זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק ַעל ִנְזרֹו ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר יִ  (כא)
  פִנְזרֹו: 

  
  ברכת כהנים

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (כב)
  סל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶא  (כג)
  סְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק ְוִיְׁשְמֶרָך:  (כד)
  סָיֵאר ְיקָֹוק ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך:  (כה)
  סִיָּׂשא ְיקָֹוק ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום:  (כו)
  סֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם: ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּב  (כז)


