
PARSHAT	NASSO	–	SOURCE	SHEET	
	
	
1.	Bamidbar	6:1-21	–	The	Nazir:	three	restrictions,	two	descriptions	
	

  רֶדֶנ רֹדְנִל אִלְפַי יִכ הָשִא־ֹוא ׁשיִא םֶהֵלֲא ָתְרַמָאְו לֵאָרְשִי יֵנְב־לֶא רֵבַד )ב(	:רֹמאֵל הֶשֹמ־לֶא 'ה רֵבַדְיַו )א(

 םיִבָנֲעַו הֶתְשִי ֹאל םיִבָנֲע תַרְשִמ־לָכְו הֶתְשִי ֹאל רָכֵש ץֶמֹחְו ןִיַי ץֶמֹח *ריִזַי רָכֵשְו ןִיַיִמ* )ג(	:'הַל ריִזַהְל ריִזָנ

 יֵמְי־לָכ )ה(	:לֵכֹאי ֹאל גָז־דַעְו םיִנַצְרַחֵמ ןִיַיַה ןֶפֶגִמ הֶשָעֵי רֶשֲא לֹכִמ ֹורְזִנ יֵמְי לֹכ )ד(	:לֵכֹאי ֹאל םיִשֵביִו םיִחַל

־לָכ )ו(	:ֹוׁשֹאר רַעְש עַרֶפ לֵדַג הֶיְהִי ׁשֹדָק 'הַל ריִזַי־רֶשֲא םִמָיַה תֹאלְמ־דַע *ֹוׁשֹאר־לַע רֹבֲעַי־ֹאל רַעַת* ֹורְזִנ רֶדֶנ

 רֶזֵנ יִכ םָתֹמְב םֶהָל אָמַטִי־ֹאל ֹותֹחַאְלּו ויִחָאְל ֹוּמִאְלּו ויִבָאְל )ז(	 :*ֹאבָי ֹאל תֵמ ׁשֶפֶנ־לַע*  'הַל ֹוריִזַה יֵמְי

 חַלִגְו ֹורְזִנ ׁשֹאר אֵמִטְו םֹאְתִפ עַתֶפְב ויָלָע תֵמ תּומָי־יִכְו )ט( :'הַל אּוה ׁשֹדָק ֹורְזִנ יֵמְי לֹכ )ח( :ֹוׁשֹאר־לַע ויָהLֱא

־לֶא ןֵהֹכַה־לֶא הָנֹוי יֵנְב יֵנְש ֹוא םיִרֹת יֵתְש אִבָי יִניִמְשַה םֹוּיַבּו )י( :ּוּנֶחְלַגְי יִעיִבְשַה םֹוּיַב ֹותָרֳהָט םֹויְב ֹוׁשֹאר

־תֶא ׁשַדִקְו ׁשֶפָנַה־לַע אָטָח רֶשֲאֵמ ויָלָע רֶפִכְו הָלֹעְל דָחֶאְו תאָטַחְל דָחֶא ןֵהֹכַה הָשָעְו )אי( :דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶפ

 יִכ ּולְפִי םיִנֹשאִרָה םיִמָיַהְו םָשָאְל ֹותָנְש־ןֶב ׂשֶבֶכ איִבֵהְו ֹורְזִנ יֵמְי־תֶא  'הַל ריִזִהְו )בי( :אּוהַה םֹוּיַב ֹוׁשֹאר

־תֶא ביִרְקִהְו )די(	:דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶפ־לֶא ֹותֹא איִבָי ֹורְזִנ יֵמְי תֹאלְמ םֹויְב ריִזָנַה תַרֹוּת תֹאזְו )גי( :ֹורְזִנ אֵמָט

 םיִמָת דָחֶא־לִיַאְו תאָטַחְל הָמיִמְת ּהָתָנְש־תַב תַחַא הָשְבַכְו הָלֹעְל דָחֶא םיִמָת ֹותָנְש־ןֶב ׂשֶבֶכ 'הַל ֹונָבְרָק

 )זט( :םֶהיֵכְסִנְו םָתָחְנִמּו ןֶמָשַב םיִחֻשְמ תֹוּצַמ יֵקיִקְרּו ןֶמֶשַב תLּולְב תLַח תֶלֹס תֹוּצַמ לַסְו )וט( :םיִמָלְשִל

 תֹוּצַמַה לַס לַע 'הַל םיִמָלְש חַבֶז הֶשֲעַי לִיַאָה־תֶאְו )זי( :ֹותָלֹע־תֶאְו ֹותאָטַח־תֶא הָשָעְו 'ה יֵנְפִל ןֵהֹכַה ביִרְקִהְו

 ֹורְזִנ ׁשֹאר רַעְש־תֶא חַקָלְו ֹורְזִנ ׁשֹאר־תֶא דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶפ ריִזָנַה חַלִגְו )חי(	:ֹוּכְסִנ־תֶאְו ֹותָחְנִמ־תֶא ןֵהֹכַה הָשָעְו

־ןִמ תַחַא הָצַמ תַלַחְו לִיַאָה־ןִמ הָלֵשְב ַעֹרְזַה־תֶא ןֵהֹכַה חַקָלְו )טי( :םיִמָלְשַה חַבֶז תַחַת־רֶשֲא ׁשֵאָה־לַע ןַתָנְו

 'ה יֵנְפִל הָפּונְת ןֵהֹכַה םָתֹוא ףיִנֵהְו )כ( :ֹורְזִנ־תֶא ֹוחְלַגְתִה רַחַא ריִזָנַה יֵפַכ־לַע ןַתָנְו דָחֶא הָצַמ קיִקְרּו לַסַה

 רֹדִי רֶשֲא ריִזָנַה תַרֹוּת תֹאז )אכ( :ןִיָי ריִזָנַה הֶתְשִי רַחַאְו הָמּורְתַה קֹוׁש לַעְו הָפּונְתַה הֵזֲח לַע ןֵהֹכַל אּוה ׁשֶדֹק

	:ֹורְזִנ תַרֹוּת לַע הֶשֲעַי ןֵכ רֹדִי רֶשֲא ֹורְדִנ יִפְכ ֹודָי גיִשַת־רֶשֲא דַבְלִמ ֹורְזִנ־לַע  'הַל ֹונָבְרָק

	

2.	Masechet	Taanit	11a	–	To	be	a	Nazir:	is	it	good	or	is	it	bad?	
	

 :רמוא יברב רפקה רזעלא יבר :אינתד ,אנת יאה יכ רבס .אטוח ארקנ תינעתב בשויה לכ :לאומש רמא
 ,ןייה ןמ ומצע רעיצש אלא ?הז אטח שפנ הזיאב יכו ,שפנה לע אטח רשאמ וילע רפכו רמול דומלת המ
 רבדו רבד לכמ ומצע רעצמה ,אטוח ארקנ ןייה ןמ אלא ומצע רעיצ אלש הז המו :רמוחו לק םירבד אלהו
 אלש הז המו .ושאר רעש ערפ לדג היהי שודק רמאנש ,שודק ארקנ :רמוא רזעלא יבר .המכו המכ תחא לע
 אה ,לאומשלו .המכו המכ תחא לע רבד לכמ ומצע רעצמה ,שודק ארקנ דחא רבדמ אלא ומצע רעיצ
	.הישפנ ביאסד אוהה !אטוח ארקנ אה ,רזעלא יברלו - .יאק ערפ לודיגא אוהה !שודק ירקיא

	
3.	Rambam,	De’ot,	3:1	–	Abstinence	is	not	what	God	wants	
	

 ןמ םדאה תא ןיאיצומו ,ןה הער ךרד םהב אצויכו דובכהו הואתהו האנקהו ליאוה :םדאה רמאי אמש
 אלו ,השא אשי אלו ,ןיי התשי אלו ,רשב לכאי אלש דע ,ןורחאה דצל קחרתאו רתויב ןהמ שורפא ,םלועה
 ךרד הז םג ם"וכע ינהכ ןוגכ ,ןהב אצויכו השקה רמצהו קשה אלא ,האנ שובל שבלי אלו ,האנ הרידב בשי



 אטח רשאמ וילע רפיכו" ריזנב רמוא אוה ירהש אטוח ארקנ וז ךרדב ךלהמה .הב ךליל רוסאו ,איה הער
 לע רבדו רבד לכמ ומצע ענומה ,הרפכ ךירצ ןייה ןמ אלא שרפ אלש ריזנ םא המו :םימכח ורמא "שפנה לע
 אהי אלו ,דבלב הרותה ותענמש םירבדמ אלא ומצע םדא ענמי אלש םימכח וויצ ךכיפל .המכו המכ תחא
 אלא הרות הרסאש המ ךיד אל :םימכח ורמא ךכ .םירתומה םירבד לע תועובשבו םירדנב ומצע רסוא
 םימכח ורסאו .הבוט ךרדב ןניא דימת ןינעתמש הלא הזה ללכבו ?םירחא םירבד ךילע רסוא התאש
 קידצ יהת לא" :רמאו המלש הויצ םהב אצויכו הלאה םירבדה לכ לעו ,תינעתב ומצע ףגסמ םדא אהיש
	.)ו"ט 'ז תלהק( "םמושת המל רתוי םכחתת לאו הברה

	
4.	Ramban,	Bamidbar	6:14	–	God	loves	abstinence,	it	is	a	sin	to	go	back	to	normal	life	
	

 ושפנ אטוח הזה שיאה יכ טשפה ךרד לעו .שרפתנ אל ,ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה בירקיש תאטחה םעטו
 וימי לכ דומעיו םלועל ריזיש ול היה יוארו ,םשה תדובעו ותשודקמ רוזנ התע אוה יכ ,תוריזנה תאלמב
 ותוא הושה ,םיריזנל םכירוחבמו םיאיבנל םכינבמ םיקאו )אי ב סומע( רמאש ןינעכ ,ויהלאל שודקו ריזנ

 אמטהל ובושב הרפכ ךירצ אוה הנהו 'הל אוה שודק ורזנ ימי לכ )ח קוספ ליעל( ביתכדכו ,איבנל בותכה
	:םלועה תוואתב

	
5.	Sefer	Hachinuch,	Mitzva	#374	–	The	tension	between	‘housekeeping’	and	‘holiness’	
	

 רבד היה ,םדאה והזו לכשו רמוחמ תפתושמ הירב אוה ךורב שודקה לש ומלועב תויהב יכ...יתבתכ רבכ
 לכ ומלועמ רסחי אל וז הירב םעש ,ויתוירבמ הפי הלוע אוה ךורב וסוליק תויהל ידכ ,בייוחמו יואר
 ךותב ןוכשל ּונֵלְכִֹש בייחתנש הזה םעטה ןמ אלול יכ קפס ןיאו...'וכו גישהל ונתעדב שיש תורשפיאה
 ינבמ דחאכ ודובכ ריכהלו וארוב ינפל תרשל דומעל ּונֵלְכִֹש היה יואר ,םיאטחהו תוואתה לעב רמוחה
 לע חרכומ ,הזל דבעתשנש רחאו ,רמוח יתב ןוכשל דבעתשנ הזה בויחה ינפמ םנמאו .וילע םיבצנה םיהלא
 תיבה ןינב םייקתי אל יכ ,םש רודי רשא תיבה יכרצב לדתשהלו םימעפל וארוב תדובעמ תוטנל םינפ לכ
 המ לע ותריציב םדאה תנווכ תויה ירחא ,ןכ םאו .וילע םדאה חיגשיש יתלבמ ויתודוסיו וינבאו ויצע
 אלש דבלבו .ול בוט זא ,ונוק תדובעל ותמגמ םישיו ,רמוחה תדובעב טעמל ולכש לכויש תע לכב ,ונרמאש
.....וזכ הירב ול תויהל ץפח ךלמהש רחא ןוע ול בשחי הז םג יכ ,והבירחיו ירמגל תיבה תכאלמ שוטי  
 

 ,תיבה לא רומג ןברח וניאש המב ויתוואת רובשיו רמוחה תכאלמ וחינהב ותלעמו ריזנה תשודק איה וזו
 לבא ,ויתוניפ וסרהי אלו ורובעב תיבה ףולדי אלו רציה ענכי הזב יכ ,רעשה לודיגו ןייה תייתש תעינמ ןוגכ
 ילבמ האירבה תנווכ הזה שיאב םייקתיו ,וילע ןוכשת 'ה דובכו ויכלהמ ורואיו לכשה תדובע וב קזחתת
......ובש רמוחה ףותש ינפמ וארוב לא ולכש תדובע טעמתה  

 
 רעיצש ומצע לע הרפכ איבי ]א"ע ט"י ריזנ[ הכרבל םנורכז ורמאש הממ יתבתכש הז םעטב ינשפתת לאו
 לקלקלו ותיב תיחשהל םדאל הנותנ תושר ןיאש יתרמאש רחא יכ ,ונמעט לע ןכתי הז םג יכ ,ןייה ןמ ומצע
 וילע בייוחמה רדגה ןמ הטנ ילוא יכ ושפנ לע הרפכ איבהל ול יואר ,ןושארה הנובה הנב רשא ןינבב רבד
 םשה יכרד לכו .ושפנ לע יאדמ רתי יונע תוריזנהש דצ לע ןוכנ ונינבו ועבט אמש יכ ,ותמשנו ופוג ןינעב
.םב וכלי םיקידצו םירשי 	

	
6.	RAMCHAL,	Mesilat	Yesharim,	Chap.	13	–	can	the	two	extremes	be	reconciled?	
	

 וניא וישכעש יפ לע ףא ,ער תמרג ונממ דלוהל לכויש רבד לכש ,ןינעהו....תודיסחה תלחת איה תושירפה
 םיכלוהו םיפיסומ תויהל ונל ןינמ ת"או....ונממ שורפיו קחרי ,שממ ער ונניאש ןכש לכו ול םרוג
 רוסאל אב התאש ,הרות הרסאש המ ךייד אל' :)טפ םירדנ ימלשורי( ורמא ל"ז ונימכח ירהו ,םירוסיאב
 .והושע רבכו תרמשמ תושעלו רוסאל ךירצש םתמכחב ל"ז ונימכח וארש המ ירהו '?םירחא םירבד ךילע
 אל רשא תוריזג התע שדחנ המלו ,רוסיאל אלו רתיהל יואר ותויה וארש ינפמ אוה רתיהל וחינהש המו
	 ?םתוא רוזגל םה ואר
	



 ל"ז ונימכחו ,ללכ םלועה ןמ הנהנ אלו הנועמו םמוש םדאה ןכ םא ,אצמנו ,הזה רבדל לובג ןיאש ,דועו
 לוכאל הצר אלו ויניע וארש המ לכ לע םוקמה ינפל ןיד ןתיל םדא דיתעש' :)דפ ןישודק ימלשורי( ורמא
........'לוכי היהו ול רתומ היהש יפ לע ףא ונממ 	

	
 ורמא דוע .ויהת םישורפ ,"ויהת םישודק" :רמאנש המ אוה....ךירצ יאדו תושירפה יכ ,איה הבושתה
 ץרתל ונא םיכירצ ,םינפ לכ לע ,םנמא......ריזנמ רמוחו לק שודק ארקנ תינעתב בשויה לכ :)אי תינעת(

 תושירפ שי :רבדב שי םירקיעו םיבר םיקוליח יאדו יכ אוה ןינעה ךא .הז ךפה םירומה םירמאמה
 םולשה וילע ךלמה המלש רמאש המ אוהו ,וב לשכה יתלבל וילע ונרהזוהש תושירפ שיו ,וב וניוטצנש
	.......'הברה קידצ יהת לא' :)ז תלהק(

 	
 ,וב חרכה םהל ןיאש המ םלועה ןמ םיחקול םניאש יד אל רשא םילכסה ךרדכ אוה ערה תושירפה ךא
 ,ללכ 'ה םהב ץפח אל רשא םירז םירבדו ןירוסיב םפוג ורסייו חרכומה תא םג םמצעמ וענמי רבכש אלא
 ורמא הקדצה ןינעבו ,ומצע (mortify) ףגסיש םדאל רוסא :)בכ תינעת( ורמא םימכח אברדא אלא
 שפנל" :)בכ תינעת( ורמא ןכו .םימד ךפוש הז ירה ,לטונ וניאו לוטל ךירצש ימ לכ :)האפ ףוס ימלשורי(

 אלדב הודימעהו ,אטוח ארקנ תינעתב בשויה לכ :)אי םש( ורמאו ,התוא היחה ךב יתתנש המשנ ,"היח
 ול יואר הזה םלועה ינינעב םדאל חרכומ וניאש המ לכש :יתימאה ללכה ךל ירה ......השפנ רעצמ יצמ
 ירה ונממ שרופ אוה םא ,ול חרכומ אוהש ןויכ היהיש םעט הזיאמ ול חרכומ אוהש המ לכו ,םהמ שורפיש
	.אטוח הז

	
7.	Alshich,	Bamidbar	6:8	–	It’s	ok	if	you	do	it	for	the	right	reasons	
	

 שפנ בשייל ךא ,םדא ינב םהב תונהיל היה ,ומלוע ינדעמו תובוט תוריפ ךרבתי 'ה ארבש המ יכ ,קפס ןיא
 יכ שיא שפנ לכו ,)גי ט םיטפוש( בותכה וארק םישנאו םיהלא חמשמ ןייה םג ,אלה יכ .תורתומל אלו

 ןוע תרפכל םא ,ךא .המ דצב שפנ יוניע אוה יכ ,הנממ ירמגל הענומלו הפגס יתלבל ,'ה יניעב בוט ,הואת
 ןיא הנה ,המילש הבושתב הנעתמו ,ושפנ תרפכל וילא ךירצ אוה יוניעה ותואו ,לכאמ לכמ שיא הנעתי

 טועימ ,ול םירפכתמו ויתומשאמ בשש המ ךרעב אלה יכ .ושפנ הנעמש המ ןוע ול 'ה בושחי אל יכ קפס
 ומצע שדקמש המ ךרעב ,ןייה ןמ ושפנ הנעמש המ יכ ,ריזנב הזה ךרדה לעו .ול בשחי 'הל ןברק ,ומדו ובלח
 ותוריזנ רמשמש ימב קר הז ןיא ךא .וייוניע ול בשחי השודקל ,ושאר לע ויהלא רזנ הנוקו ,ונוק תדובעל
 לע לבח ,ךרבתי אוה רמוא ,ורזנ ימי תריפס לטיבו ,אמטנו רמשנ אל רשא ךא .ורזנ ימי תאלמ דע השודקב
 תגגש לע תאטחל דחא ,'וכו םירות יתש איבי ןכ לעו !ליעוה יתלבל תינעתהש ,ןייה ןמ תשריפש םימיה
 ורוהרה היה וליאו .בלה רוהרה לע האב הלועה יכ ,שפנה לע אטח רשא לע רפכל הלועל דחאו ,ותאמוט
	.ול עראנ היה אל ,האמוטה ןמ רהזהמ ותעד חיסמ היה אלו ,דימת רוהטו יקנ

	


