נשא – הנזיר
 .1במדבר ו׳:ב׳
ַדֵּבּ֙ר ֶאל־ְבֵּ֣ני ִיְשָׂרֵ֔אל ְוָאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵלֶ֑הם ִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֗שּׁה ִ֤כּי ַיְפִל֙א ִלְנֹדּ֙ר ֶ֣נ ֶדר ָנ ִ֔זיר ְלַה ִ֖זּיר ַ ֽליה ָֽוה׃
Speak to the Israelites and say to them: If anyone, man or woman, explicitly utters a nazirite’s vow,
to set himself apart for the LORD,

An apparent contradiction in perspectives
 .2במדבר ו׳:ז׳-ח׳
)ז( ְלָא ִ֣ביו וְּלִא֗מּוֹ ְלָאִחי ֙ו וְּלַ֣אֹח֔תוֹ ל ֹא־ִיַטָּ֥מּא ָלֶ֖הם ְבֹּמָ֑תם ִ֛כּי ֵ֥נ ֶזר ֱאָ֖sהיו ַﬠל־ר ֹאֽשׁוֹ׃ )ח( ֹ֖כּל ְיֵ֣מי ִנ ְז ֑רוֹ ָקֹ֥דשׁ ֖הוּא ַ ֽליה ָֽוה
 .3במדבר ו׳:י״א
)יא( ְוָﬠָ֣שׂה ַהֹכֵּ֗הן ֶאָ֤חד ְלַחָטּא֙ת ְוֶאָ֣חד ְלֹעָ֔לה ְוִכֶ֣פּר ָﬠָ֔ליו ֵמֲאֶ֥שׁר ָחָ֖טא ַﬠל־ַהָ֑נֶּפשׁ ְוִקַ֥דּשׁ ֶאת־ר ֹא֖שׁוֹ ַבּ ֥יּוֹם ַהֽהוּא׃
שִׁצֵּﬠר ַﬠְצמוֹ ִמן ַהַיִּין )ספרי; נזיר י"ט(:
רש"י :מאשר חטא על הנפשֶ .שׁלּ ֹא ִנ ְזַהר ִמֻטְּמַאת ַהֵמּתַ ,רִבּי ֶאְלָﬠָזר ַהַקָּפּר אוֵֹמרֶ ,
 .4רמב"ן על במדבר ו׳:י״ד
וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו ,לא נתפרש .ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת
הנזירות ,כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם ,וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו ][...

A debate on abstinence
 .5תענית י״א א:י״ד-ט״ז
אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא דתניא ר' אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר
)במדבר ו ,יא( וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא דברים קל
וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה
ר' אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר )במדבר ו ,ה( קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא
מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה

A difficulty within the Rambam
 .6משנה תורה ,הלכות דעות ג׳:א׳
)א( ֶשָׁמּא י ֹאַמר ָאָדם הוִֹאיל ְוַהִקְּנָאה ְוַהַתֲּאָוה ְוַהָכּבוֹד ְוַכיּוֵֹצא ָבֶּהם ֶדֶּר• ָרָﬠה ֵהן וּמוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלםֶ .אְפרשׁ
ֵמֶהן ְבּיוֵֹתר ְוֶאְתַרֵחק ַלַצּד ָהַאֲחרוֹןַ .ﬠד ֶשׁלּ ֹא י ֹאַכל ָבָּשׂר ְול ֹא ִיְשֶׁתּה ַיִין ְול ֹא ִיָשּׂא ִאָשּׁה ְול ֹא ֵיֵשׁב ְבּ ִדיָרה ָנָאה ְול ֹא ִיְלַבּשׁ
ַמְלבּוּשׁ ָנֶאה ֶאָלּא ַהַשּׂק ְוַהֶצֶּמר ַהָקֶּשׁה ְוַכיּוֵֹצא ָבֶּהן ְכּגוֹן ֹכֲּהֵני ָהעוְֹבֵדי כּוָֹכִביםַ .גּם ֶזה ֶדֶּר[ ָרָﬠה ִהיא ְוָאסוּר ֵליֵל[ ָבּהּ.
ַהְמַהֵלּ• ְבֶּדֶר• זוֹ ִנְקָרא חוֵֹטאֶ .שֲׁהֵרי הוּא אוֵֹמר ְבָּנ ִזיר )במדבר ו יא( "ְוִכֶפּר ָﬠָליו ֵמֲאֶשׁר ָחָטא ַﬠל ַהָנֶּפשׁ ]ִ [...צָוּה ְשֹׁsמה
ְוָאַמר )קהלת ז טז( "ַאל ְתִּהי ַצ ִדּיק ַה ְרֵבּה ְוַאל ִתְּתַחַכּם יוֵֹתר ָלָמּה ִתּשּׁוֵֹמם":
 .7משנה תורה ,הלכות נזירות י׳:י״ד
)יד( ָהאוֵֹמר ֲהֵריִני ָנ ִזיר ִאם ֶאֱﬠֶשׂה ָכּ• ְוָכ• אוֹ ִאם ל ֹא ֶאֱﬠֶשׂה ְוַכיּוֵֹצא ָבֶּזה ֲהֵרי ֶזה ָרָשׁע וְּנ ִזירוּת ָכּזוֹ ִמְנּ ִזירוּת ְרָשִׁﬠים הוּא.
שָׁבּח ְוַﬠל ֶזה ֶנֱאַמר )במדבר ו ז( "ֵנֶזר ֱאָsהיו ַﬠל ר ֹאשׁוֹ" )במדבר ו ח( "ָקדשׁ
שּׁה ֲהֵרי ֶזה ָנֶאה וְּמ ֻ
ֲאָבל ַהנּוֵֹדר ַלה' ֶדֶּר[ ְקֻד ָ

הוּא ַלה'" .וְּשָׁקלוֹ ַהָכּתוּב ְכָּנִביא )ֶשֶׁנֱּאַמר( )עמוס ב יא( "ָוָאִקים ִמְבֵּניֶכם ִלְנִביִאים וִּמַבּחוֵּריֶכם ִלְנ ִז ִרים":
 .8העמק דבר על במדבר ו׳:י״א
)א( מאשר חטא על הנפש .אחר שכתיב במת שבא בפתע פתאום שאין שום אשמה על הנזיר מבואר דהחטא הוא
שפירש עצמו מן היין .ואם לא אירע לו זו הסיבה לא היה נקרא חוטא עה״נ .שהרי כדאי הוא להזיר עצמו מן התענוג
הגשמי כדי להשיג תענוג רוחני של דביקות בה׳ .אבל אחר שאירע לו באונס זו הסיבה  -אות הוא שאינו ראוי לכך.
וא״כ בחנם ציער עצמו מן היין .וביקש דבר שגבוה מערכו .וכיב״ז ביארנו בפרשת קרח הפסוק את מחתות החטאים
האלה בנפשותם:
 .9במדבר ו׳:ב׳
)ב( ַדֵּבּ֙ר ֶאל־ְבֵּ֣ני ִיְשָׂרֵ֔אל ְוָאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵלֶ֑הם ִ֣אישׁ ֽאוֹ־ִאָ֗שּׁה ִ֤כּי ַיְפִל֙א ִלְנֹדּ֙ר ֶ֣נ ֶדר ָנ ִ֔זיר ְלַה ִ֖זּיר ַ ֽליה ָֽוה׃
אבן עזרא) :א( יפלא .יפריש או יעשה דבר פלא כי רוב העולם הולכים אחר תאותם.

)(explicitly utters a nazirite’s vow

נזירות שמשון
 .10במדבר רבה י׳:ה׳
)ה( ַדֵּבּר ֶאל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל )במדבר ו ,ב() [...] ,שופטים יג ,ה(ִ :כּי ְנ ִזיר ֱאִgהים ִיְהֶיה ַהַנַּﬠר ִמן ַהֶבֶּטןָ ,גּלוּי ָהָיה ִלְפֵני
ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ• הוּא ֶשִׁשְּׁמשׁוֹן ָהָיה הוֵֹל• ַאַחר ֵﬠיָניוְ ,לִפיָכ• ִה ְזִהירוֹ ְבָּנ ִזיר ֶשׁל ֹא ִיְהֶיה שׁוֶֹתה ַיִיןְ ,לִפי ֶשַׁהַיִּין ֵמִביא ִליֵדי ִזָמּה,
וַּמה ִבּ ְזַּמן ֶשָׁהָיה ָנ ִזיר ָהַל• ַאַחר ֵﬠיָניוִ ,אלּוּ ָהָיה שׁוֶֹתה ל ֹא ָהָיה לוֹ ַתָּקָּנה ְלעוָֹלם ֵמֹרב ֶשָׁהָיה רוֵֹדף ַאַחר ִזָמּה[...] .
 .11שופטים ט״ז:י״ז
)יז( ַוַיֶּגּד־ָ֣להּ ֶאת־ָכּל־ִל֗בּוֹ ַו ֤יּ ֹאֶמר ָל֙הּ מוָֹר֙ה ֽל ֹא־ָﬠָ֣לה ַﬠל־ר ֹאִ֔שׁי ִֽכּי־ְנ ִ֧זיר ֱאִ֛sהים ֲא ִ֖ני ִמֶ֣בֶּטן ִאִ֑מּי ִאם־ֻגַּ֨לְּחִתּ ֙י ְוָ֣סר ִמֶ֣מִּנּי ֹכִ֔חי
ְוָח ִ֥ליִתי ְוָה ִ֖ייִתי ְכָּכל־ָהָא ָ ֽדם׃

פלא Some kind of a
1) HD: A function of the ascent to spiritual enlightenment
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עבודה זרה כ׳ ב:י׳
מכאן א"ר פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות מביאה
לידי פרישות פרישות מביאה לידי טהרה טהרה מביאה לידי חסידות חסידות מביאה לידי ענוה ענוה מביאה לידי
יראת חטא יראת חטא מביאה לידי קדושה קדושה מביאה לידי רוח הקודש רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים ][...

[…] Abstention from evil leads to purity and the elimination of all base desires. Purity leads to piety.
Piety leads to humility. Humility leads to fear of sin. Fear of sin leads to holiness. Holiness leads to the
]…[ Divine Spirit. The Divine Spirit leads to the resurrection of the dead.
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