
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                             הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י  
  א"עתש ,                          פרשת ָנׂשֹא ושבועותמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   917 מספר                     ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

  
  

  "ִאָּשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר- אֹוִאיׁש"
  

בפרשתנו קובעת התורה מסגרת חדשה שבה יכול אדם לאסור על עצמו לשתות יין או לאכול 
" ִאָּשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר- אֹוִאיׁש": במשך שלושים יום לפחות) מלבד הגבלות אחרות(ענבים 

להלן נדון בשאלת מעמדו של אדם המקבל עליו נזירות ). א:הלכות נזירות ג, ם"ב וראו רמב:ו(
מהי ההתייחסות למי שמנתק את . על רקע המצב בתחום זה בדתות אחרות, במסורת התורנית

  . עצמו מהחומריות של העולם הזה
ל עוני ופרישות מקבלים עליהם נדרים ש) נזיר ונזירה(       אנשי הדת של הכנסייה הקתולית 

)poverty and chastity (בימי . מנת להגיע לרמה רוחנית גבוהה משל שאר בני האדם-על
כמעט כל משפחה קתולית באירופה הייתה שולחת את הילד המוכשר במשפחה לכנסייה , הביניים

אצל הקתולים מפותח מאוד הרעיון שבן אדם עולה לרמה רוחנית גבוהה ככל . כדי להיות נזיר
בימי הביניים אף היו אנשים שצלפו בעצמם . א מתרחק מהעולם החומרי או מצער את גופושהו

  .מנת לעלות ברוחניות- על) flagellants(בשוט עד זוב דם 
ומגיעים למצב בו הם אוכלים אך ורק את , גם בבודהיזם אנשי הדת מנתקים עצמם מכל רכוש

דרוש ניתוק , פי השקפתם- על).beggar bowl(מה שהעוברים ושבים שמים בקערה שלהם 
מנת להביא את האדם לרמה רוחנית עליונה שנקראת נירוונה - מוחלט מכל החומריות על

)nirvana ( -המצב האידאלי שאליו צריך האדם להשתוקק  .  
ולכאורה אפשר היה לחשוב שגם התורה מאדירה את , סגפנות כזאת מופיעה בעוד דתות רבות

ניתוק , לפי התורה. אלא שלא כן גישת התורה. שה מיוחדת לנזירשהרי היא מקדישה פר, הסגפנות
ואפילו נזיר שאוסר על עצמו שתיית יין בלבד נקרא חוטא כיוון , מהעולם הזה נחשב דבר רע

היות , מקורה בתורה עצמה" חוטא"הגדרת הנזיר . שאסר על עצמו את היין שהתורה מתירה
 ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוזֹאת: "ן חטאתשבסיום תקופת הנזירות חייב הנזיר להביא קרב

 "ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלַחָּטאת-  ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת...ָקְרָּבנֹו-  ְוִהְקִריב ֶאת,ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ָיִביא אֹתֹו ֶאל
  ).יד- יג:ו(

בבא קמא צא (טא ידי ניתוק מהחומריות נחשב חו- גם בגמרא נאמר שמי שמצער את עצמו על
  ): ב"ע

" ַהָּנֶפׁש-  ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעלְוִכֶּפר"מה תלמוד לומר , )לגבי נזיר(אמר רבי אלעזר הקפר 
מה זה . והלא דברים קל וחומר. אלא שציער עצמו מהיין? וכי באיזה נפש חטא זה? )יא:ו(

 כמה וכמה נקרא המצער עצמו מכל דבר על אחת, שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא
  .חוטא
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הרב מנחם , "משנה הלכות("ת "הרעיון שניתוק מחומריות נחשב דבר רע מופיע גם בספרי שו
היסוד . שבהם מופיעה השאלה אם מותר על פי דין תורה לשמור דיאטה, )סימן רצט' חלק ה, קליין

כמה וכמה המצער את עצמו מכל דבר על אחת : "לשאלה הוא הקביעה של רבי אלעזר הקפר לעיל
שהרי היא מצערת את הגוף , ממשיך השואל לשאול אם מותר לשמור דיאטה, לכן". נקרא חוטא

התשובה שניתנה היא ששמירת דיאטה אינה אסורה כי מטרתה אינה לצער את הגוף אלא . כולו
) סו, חושן משפט ב, "אגרות משה("לכן פסק הרב משה פיינשטיין . להבריאו או לייפותו: אדרבה
  . יתוח פלסטי מותר כי מטרתו אינה לצער את גופו אלא לשפרושכל נ

. החשיבות שבהנאה מהעולם הזה אינה נשארת רעיון הגותי מופשט אלא משתקפת גם בהלכה
ם מונה כתוב זה עם המצוות "והרמב, )יד:טז' דב" ( ְּבַחֶּגָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתךָ ְוָׂשַמְחּתָ "כתוב בתורה 

מצוות השמחה ביום טוב אינה ". לשמוח הוא ובניו ובני ביתו): "יז, ם טוב והלכות יו(מן התורה 
ם "הרמב. ואף אינה מוגבלת לשמחה שבלב, נתפסת כהמלצה להיות במצב רוח טוב במשך החג
מקיימים מצוות שמחת יום (כיצד ): "יח, שם(כותב שמצווה זו דורשת ליהנות מהעולם החומרי 

, הנשים קונה להן בגדים ותכשיטים נאים, ואגוזים ומגדנותהקטנים נותן להם קליות  ?)טוב
ם "במילים אלו מדגיש הרמב". שאין שמחה אלא בבשר וביין, והאנשים אוכלין בשר ושותין יין

והבעל הרוכש אותם עבור רעייתו אולי , שבגדים נאים ותכשיטים יפים הם דברים ראויים ביותר
וד מוחלט למקובל בדתות אחרות שלפי השקפתן כל זה בניג. מקיים אפילו מצווה מן התורה

  . הנזירות לעולם אינן עונדות תכשיטים ואף לא מתפארות בבגדים יפים
בכל תחומי החיים וכותב ) דרך האמצע" (שביל הזהב"ם דוגל בהליכה ב"הרמב, כידוע

  ):  א,הלכות דעות ג(בחריפות נגד הרעיון שיש יתרון רוחני כלשהו בהתרחקות מן העולם החומרי 
הואיל והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן , שמא יאמר אדם

עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא , אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, העולם
ישא אישה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא את שק הצמר הקשה כמו 

, ומהלך בדרך זו נקרא חוטא, זו דרך רעה ואסור לילך בה. שעושים כוהני עובדי הכוכבים
מה אם נזיר שלא פירש , אמרו חכמים". ַהָּנֶפׁש- ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעלְוִכֶּפר"שהרי נאמר בנזיר 

ציוו , לפיכך. המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה, אלא מן היין צריך כפרה
ולא יהא אוסר עצמו . ם שמנעתו התורה בלבדחכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברי

לא די לך מה שאסרה תורה ואתה , כך אמרו חכמים. בנדרים ובשבועות על דברים המותרים
ואסרו חכמים , אינן בדרך טובה, ין תמידובכלל זה אלו שמתענִ ! ?אוסר עליך דברים אחרים

  . שיהא אדם מסגף עצמו בתעניות
הנקודה החשובה היא שמותר .  אלא אכילה מתונה ושקולהם אינו מעודד גרגרנות"מובן שהרמב

רב חזקיה בשם ): "יב, קידושין ד(כמו שכתוב בירושלמי , ואפילו רצוי שהאדם ייהנה מן האוכל
כיוצא בזה מסופר על רב ". עתיד אדם לתת דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל, רב

  .לאכול ֵּפרות חדשים בכל שנהמנת להשיג ו-אלעזר שהיה רגיל לאסוף מטבעות על
כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל : "ממבט ראשון נראה שלא כך כתוב בפרקי אבות

מהכתוב במשנה ). ד, ו" (ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל
היא ...  תאכלפת במלח(זו נראה כאילו ראוי לעשיר להתנתק מרכושו וללמוד תורה במצב של עוני 

  : וזה לשונו, י על אתר מסביר את המשנה בדרך אחרת"אבל רש). דרכה של תורה
אפילו , אלא הכי קאמר. לא על העשיר המשנה אומרת שיעמוד בחיי צער כדי ללמוד תורה

אף על פי כן אל יימנע , ואין לו כר וכסת לישון אלא על הארץ' אין לאדם אלא פת במלח וכו
  . ופו של דבר ילמד תורה בעושרבס, מלעסוק בתורה
כל המקיים את התורה מעוני סופו : "י מקורן במשנה אחרת בפרקי אבות"המילים האחרונות ברש

. דהיינו עושר הוא הפרס שמגיע לאדם שלמד תורה אפילו במצב של עוני, )ט, ד" (לקיימה מעושר
  . יוחיי עוני כשהם לעצמם אינם נחשבים בעיני התורה כמצב שיש לשאוף אל

ל בפרשת נזיר הוא שהתורה מעוניינת שהאדם ייהנה "הרעיון של התורה ושל חז, לסיכום
. אין כל יתרון רוחני בהתנתקות מהחומריות. מהעולם הזה ויהיה חלק ממנו במסגרת המותר

  .התנהגות כזו נחשבת בגדר חטא: אדרבה
  

  נתן אביעזר ' פרופ
  המחלקה לפיזיקה
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