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 ב'  4 4
ִלא  ֶהם ִאיׁש אֹו ִאָשה ִכי יַּפְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ   ַהִזיר לְּ  ָנִזיר  ֶנֶדר ִלְנדֹּרדַּ

ה’׃   לַּ

 ג'  1 5
ָכר  ׁשֵּ ִין וְּ ֶתה   ַיִזיר ִמיַּ ת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְּ רַּ ׇכל ִמׁשְּ ֶתה וְּ ָכר לֹא ִיׁשְּ ֹחֶמץ ׁשֵּ ֹחֶמץ יִַּין וְּ

ל׃  ִׁשים לֹא יֹאכֵּ ִחים ִויבֵּ   וֲַּעָנִבים לַּ

י  ד'  1 6 מֵּ עַּ  ִנְזרו ֹכל יְּ ִנים וְּ צַּ רְּ חַּ ִין מֵּ יַּ ל׃ִמֹכל ֲאֶׁשר יֵָּעֶשה ִמֶגֶפן הַּ   ד ָזג לֹא יֹאכֵּ

 ה' 3 9
י  מֵּ ָיִמם ֲאֶׁשר ִנְזרו   ֶנֶדר ׇכל יְּ לֹאת הַּ ד מְּ ל רֹאׁשֹו עַּ ר לֹא יֲַּעֹבר עַּ עַּ ה’ ָקֹדׁש   ַיִזיר תַּ לַּ

ר רֹאׁשֹו׃ עַּ ע שְּ ל ֶפרַּ דֵּ ֶיה גַּ   ִיהְּ

י   ו'  1 10 מֵּ ת לֹא ָיבֹא׃ַהִזירו  ׇכל יְּ ל ֶנֶפׁש מֵּ ה’ עַּ   לַּ

ֹמָתם ִכי  ז' *  ָּמא ָלֶהם בְּ ֹחתֹו לֹא ִיטַּ אַּ ָאִחיו ּולְּ ִאּמֹו לְּ ָאִביו ּולְּ ל רֹאׁשֹו׃ֹל-א    ֵנֶזרלְּ   ָהיו עַּ

י  ח'  1 11 מֵּ ה’׃  ִנְזרו ֹכל יְּ   ָקֹדׁש הּוא לַּ

 ט' 1 12
א רֹאׁש  ִטּמֵּ ֹאם וְּ ע ִפתְּ ֶפתַּ ת ָעָליו בְּ ִכי ָימּות מֵּ יֹום   ִנְזרו וְּ יֹום ׇטֳהָרתֹו בַּ ח רֹאׁשֹו בְּ ִגלַּ וְּ

ֶחנּו׃ לְּ גַּ ִביִעי יְּ שְּ   הַּ

ד׃ י'    ח ֹאֶהל מֹועֵּ ן ֶאל ֶפתַּ ֹכהֵּ נֵּי יֹוָנה ֶאל הַּ נֵּי בְּ י ֹתִרים אֹו ׁשְּ תֵּ ִמיִני ָיִבא ׁשְּ שְּ יֹום הַּ   ּובַּ

 י"א   
ֹעָלה  ֶאָחד לְּ ָטאת וְּ חַּ ן ֶאָחד לְּ ֹכהֵּ ָעָשה הַּ ׁש  וְּ ִקדַּ ָנֶפׁש וְּ ל הַּ ֲאֶׁשר ָחָטא עַּ ִכֶפר ָעָליו מֵּ וְּ

הּוא׃  יֹום הַּ   ֶאת רֹאׁשֹו בַּ

 י"ב  3 15
י   ְוִהִזיר מֵּ ה’ ֶאת יְּ לּו ִכי    ִנְזרולַּ ָיִמים ָהִראֹׁשִנים ִיפְּ הַּ ָאָׁשם וְּ ָנתֹו לְּ ִביא ֶכֶבש ֶבן ׁשְּ הֵּ וְּ
א    ׃ִנְזרוָטמֵּ

ת  י"ג  2 17 זֹאת תֹורַּ י  ר ַהָנִזיוְּ מֵּ לֹאת יְּ יֹום מְּ ד׃  ִנְזרובְּ ח ֹאֶהל מֹועֵּ   ָיִביא ֹאתֹו ֶאל ֶפתַּ

 י"ד   
ת   ת בַּ חַּ ָשה אַּ בְּ כַּ ֹעָלה וְּ ָנתֹו ָתִמים ֶאָחד לְּ ה’ ֶכֶבש ֶבן ׁשְּ ָבנֹו לַּ ִריב ֶאת ׇקרְּ ִהקְּ וְּ

ָלִמים׃ ִיל ֶאָחד ָתִמים ִלׁשְּ אַּ ָטאת וְּ חַּ ִמיָמה לְּ ָנָתּה תְּ   ׁשְּ

 ט"ו   
ָחָתם   ָשֶמן ּוִמנְּ ִחים בַּ ׁשֻׁ ּצֹות מְּ י מַּ ִקיקֵּ ֶשֶמן ּורְּ לּוֹלת בַּ ֹּלת בְּ ּצֹות ֹסֶלת חַּ ל מַּ סַּ וְּ

יֶהם׃ כֵּ ִנסְּ   וְּ

ֶאת ֹעָלתֹו׃ ט"ז   ָטאתֹו וְּ ָעָשה ֶאת חַּ נֵּי ה’ וְּ ן ִלפְּ ֹכהֵּ ִריב הַּ ִהקְּ   וְּ

 י"ז   
ה’ ָלִמים לַּ ח ׁשְּ ִיל יֲַּעֶשה ֶזבַּ ֶאת ָהאַּ ֶאת   וְּ ָחתֹו וְּ ן ֶאת ִמנְּ ֹכהֵּ ָעָשה הַּ ּצֹות וְּ ּמַּ ל הַּ ל סַּ עַּ

כֹו׃   ִנסְּ

 י"ח  3 20
ח   ִגלַּ ד ֶאת רֹאׁש  ַהָנִזירוְּ ח ֹאֶהל מֹועֵּ ר רֹאׁש  ִנְזרוֶפתַּ עַּ ח ֶאת שְּ ָלקַּ ל   ִנְזרווְּ ן עַּ ָנתַּ וְּ

ָלִמים׃ שְּ ח הַּ ת ֶזבַּ חַּ ׁש ֲאֶׁשר תַּ   ָהאֵּ

 י"ט  2 22
ח  ָלקַּ ָּצה  וְּ ִקיק מַּ ל ּורְּ סַּ ת ִמן הַּ חַּ ָּצה אַּ ת מַּ לַּ חַּ ִיל וְּ ָלה ִמן ָהאַּ ׁשֵּ ֹרעַּ בְּ זְּ ן ֶאת הַּ ֹכהֵּ הַּ

י   פֵּ ל כַּ ן עַּ ָנתַּ חֹו ֶאת   ַהָנִזירֶאָחד וְּ לְּ גַּ ר ִהתְּ חַּ   ׃ ִנְזרואַּ

 כ' 1 23
ל ׁשֹוק   עַּ נּוָפה וְּ תְּ ל ֲחזֵּה הַּ ן עַּ ֹכהֵּ נֵּי ה’ ֹקֶדׁש הּוא לַּ נּוָפה ִלפְּ ן  תְּ ֹכהֵּ ִניף אֹוָתם הַּ הֵּ וְּ

ֶתה   ר ִיׁשְּ חַּ אַּ רּוָמה וְּ תְּ   ָיִין׃  ַהָנִזירהַּ

 כ"א  6 29
ת   ל   ִידֹּרֲאֶׁשר  ַהָנִזיר זֹאת תֹורַּ ה’ עַּ ָבנֹו לַּ ִשיג ָידֹו  ִנְזרוׇקרְּ ד ֲאֶׁשר תַּ בַּ ִפי  ִמלְּ   ִנְדרוכְּ

ר ֲאֶׁשר  ת  ִידֹּ ל תֹורַּ ן יֲַּעֶשה עַּ   ׃ִנְזרוכֵּ
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