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רובו של פרק ו בפרשתנו מוקדש לדיני הנזיר (א-כא). העובדה שבמלאת ימי נזרו מביא הנזיר גם 
קרבן חטאת, מעוררת את השאלה על היחס בתורה לנזירות. מאמרנו מוקדש לבחינת יחסו של 

הרמב"ם לסגפנות בכלל ובתוכה לפרשת הנזיר.  
הרמב"ם כותב בהלכות דעות (ג, א): 

 

שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאים 
את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא 
ישתה יין ולא ישא אישה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר 
הקשה וכיוצא בהן, כגון כהני העובדי כוכבים,2 גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה. 
המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר: "וכפר עליו מאשר חטא על 
הנפש" (במ' ו, יא). אמרו חכמים: ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה, 
המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה! (תענית יא, ע"א). לפיכך ציוו חכמים, 
שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהא אוסר עצמו בנדרים 
ובשבועות על דברים המותרים. כך אמרו חכמים: לא דייך מה שאסרה תורה אלא 
שאתה אוסר עליך דברים אחרים (ירושלמי נד' ט א). ובכלל הזה אלו שמתענים תמיד 
אינם בדרך טובה. ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו בתענית. ועל כל הדברים האלו 
וכיוצא בהן ציווה שלמה ואמר: אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם 

(קה' ז, טז).3 

                                                 
1   רובם של הדברים המופיעים כאן לובנו ונכתבו במסגרת לימוד בחברותא עם ידידי, ד"ר יצחק איזק. 

2  הרמב"ם חי בין עמים בני דתות מונותיאיסטיות ועובדי אלילים, ומן הסתם הכיר את מנהגי הנזירות של  

הנוצרים ואולי גם את אלה של הנזירּו ת ההינדואית. נזירים אלה ברובם חיו בעבר וחיים גם היום חיי התבודדות 
של  יחידים או בקבוצות הנוהגות לפי תקנון כתוב או מוסכם. הוכרו דרגות רבות של פרישות וסגפנות. בראש 
הסולם עמדו נזירי המדבר - ארמיטים - ונזירי הר סיני. הקיצוניים שבין הנזירים נהגו להתרחק מחברת אנשים 
אל פנים המדבר - למשך חדשים ואפילו שנים, ושם התגוררו במערות או בסוכות והתקיימו על עשבים 

וצמחים. 
3  הרמב"ם משתמש בפסוק זה כדי לבסס את שיטתו המתנגדת להתחסדות יתר וסיגופים, אף על פי שפרשנות זו 

נוגדת פשוטו של מקרא: 



מהדברים הנ"ל משמע לכאורה, שהרמב"ם שולל מכל וכל סגפנות כלשהי, הבאה לידי ביטוי 
באמצעות נדרים ושבועות.4 דינו של הנזיר - שהוא מקרה פרטי של נדרים ושבועות - הוא בעליל 
מעשה של סגפנות, כאשר הנודר אוסר על עצמו לשתות יין לתקופה פחות או יותר ארוכה. 
הרמב"ם מטעים, כי התורה לא אסרה לשתות יין, ולכן אל לנו להיות כביכול יותר חכמים 

מהקב"ה, ולאסור על עצמנו דברים שהוא ית' לא מצא לנכון למנוע מִאתנו.5 
 

דברים אלה סותרים לכאורה את מה שנאמר במורה הנבוכים (ג, לג; ג, מח), שם הרמב"ם מדבר 
בשבח הנזיר. הכתוב מכנה את הנזיר הפורש משתיית יין "קדוש" שנאמר: "קדש יהיה"  (ו, ה). 
מעלת הנזיר היא בכך שהוא "שווה למעלת כהן גדול בקדושה, עד שאינו מתטמא אפילו לאביו 

ואמו כמוהו, כל הגדולה הזו מפני שפרש מן היין". 
מגישת הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" משמע, בניגוד למה שכתב בהלכות דעות, שהוא משבח את 
הפרישות היתרה: "מה שנצטווינו בו מאיסור המאכלות האסורות ... כל זה הכשרה להקניית 
מידת ההסתפקות ועצירת תאוות האכילה והשתייה" (שם מח). וכן דעתו בעניין יחסי אישות 

(שם לג). 
אולם נראה שאין כאן ממש סתירה: מה שהרמב"ם מחשיב לדרך אידיאלית במורה הנבוכים הוא 
בעצם שביל הזהב בעיניו, זאת אומרת, הדרך הבינונית שבה יש ללכת.6 הדרך האמצעית איננה 
משופעת בהנאות וסיפוק תאוות. אדרבה: היא קרובה מאוד לסגפנות, ובלשונו של הרמב"ם 

(שמונה פרקים, פרק ד): 
 

(התורה) כיונה להיות האדם טבעי הולך בדרך האמצעי: יאכל מה שיש לו לאכול - 
בשיווי, וישתה מה שיש לו לשתות - בשיווי, ויבעל מה שמותר לו לבעול - בשיווי, 
וישכון במדינות ביושר ובאמונה; לא שישכון במדבריות ובהרים, ולא שילבש הצמר 

והשער, ולא שיענה גופו. 
 

יוצא מכאן, שהרמב"ם בעצם מצדד בסגפנות אך במידה מתונה בלבד, והוא נוטה להסכים עם 
דעתם של אלה מחז"ל הרואים בנזיר "קדוש" - כפי שכתב במורה הנבוכים. בהלכות דעות 
הרמב"ם בא לגנות את הסגפנות היֵתרה, ובדברי חז"ל לא מצא סיוע אלא בדברי אלה הסוברים 
שנזיר הוא חוטא.7 הרמב"ם למד מהתייחסותם של חז"ל לנזיר כי ַא ל לו לאדם לפרוש מן 
                                                                                                                                            
א. בפסוק הבא (יח) אומר קהלת לסיכום הדיון: "טוב אשר תאחז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך". משמע 

שקהלת חוזר בו ממה שאמר בפסוק "אל תהיה צדיק הרבה וכו'", ומעמיד כנגד הדעה שטוב לאחוז בצדק   
ולעסוק בחכמה. כמו כן אין להניח שקהלת, הקובל על אי הצדק בחברה, ישיא עצה אל תהי צדיק הרבהאל תהי צדיק הרבהאל תהי צדיק הרבהאל תהי צדיק הרבה. 

ב. אף אם נאמר שזו דעתו של קהלת, ספק אם התואר צדיק שבמקרא יש לו משמעות של פרישות והסתגפות,  
גם כאשר תואר זה מצורף לתואר הפועל "הרבה". ברם בבארו את הפסוק, הולך הרמב"ם הולך בעקבותיהם 
של בעל "חובת הלבבות" (שער חשבון הנפש, פרק ג, סעיף "והחמישה ועשרים") ורבי אברהם אבן עזרא. 

ראה עוד ב"דעת מקרא", במיוחד הערה 41. 
 4  לכאורה, אין צורך להגיע לידי נדרים ושבועות כדי לאמץ חיי סגפנות. קבלת חומרות מהווה תהליך דומה, 
אלא שיש בקבלת נדרים צעד של התחייבות עצמית שאין בחומרות. נוסף לכך, לעתים קרובות חומרות אינן 
באות אלא להוציא את זה שמקבל אותן על עצמו מספק כלשהו בעניין הלכתי מסוים, ואין להן ערך  

כשלעצמן. 
5   כל זה נאמר בנוגע למי שרצונו להרחיק לקיצוניות העשויה להתפרש כחיובית. אולם אין ללמוד מכאן, שכל 

התנהגות שהתורה לא מנעה מפורשות היא מותרת. יש להניח, שהרמב"ם לא יחלוק על דברי הרמב"ן בנושא 
"נבל ברשות התורה" (ויק' יט, ב). הציווי "קדושים תהיו" מכוון - לשיטת רמב"ן - לכך "שנהיה פרושים מן 
המותרות, למעט במשגל ... ויקדש עצמו מן היין במיעוטו ... וגם ישמור פיו ולשונו מהתגעל בריבוי האכילה 

הגסה ומן הדיבור הנמאס". 
6  ראה מאמרי: "שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע""שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע""שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע""שיטת "הדרך האמצעית" של הרמב"ם כדוגמה לגישתו בנושא תורה ומדע" – ב.ד.דב.ד.דב.ד.דב.ד.ד....---- 

כתב-עת לענייני תורה ומדע, חוב' 6 – חורף תשנ"ח. 
7   אכן מדובר כאן בסתירה טכנית בלבד ולא רעיונית. קורה לפעמים שהרמב"ם נזקק למקורות השייכים לדעות 

מנוגדות כדי להציג את דעתו הוא. ראה למשל איך הרמב"ם מסתמך בעת ובעונה אחת הן על רבי חייא בר 
אבא בשם רבי יוחנן והן על שמואל (שבת סג, ע"א) בעניין ימות המשיח, על אף העובדה כי לפי מהלך 
הגמרא רבי חייא חולק על שמואל, וראה מה שכתבנו בספרנו: יצחק איזק ואלכסנדר קליין, בנבכי בנבכי בנבכי בנבכי 

התשובה, ביאור להלכות תשובה לרמב"םהתשובה, ביאור להלכות תשובה לרמב"םהתשובה, ביאור להלכות תשובה לרמב"םהתשובה, ביאור להלכות תשובה לרמב"ם, חברותא, ירושלים תשנ"ז, עמ' 122-120. 



המּו תר, בכוונה לשפר את סיכוייו להגשים את מטרת חייו - השגת ה'. התורה ניתנה לבני אדם, 
ואין מצווה - ויותר מזה: אסור - לעשות פעולות ולהתנהג התנהגויות של פרישות מחיי העולם 
הרגילים. הדרך המאוזנת היא הדרך הבינונית, שלשיטת הרמב"ם אמנם נוטה מעט לצד 

הסגפנות. וכך הוא כותב בהלכות דעות (ה, א): 
 

כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה 
ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדבורו ובהילוכו 
ובמלבושו ובִכלכּו ל דבריו ובמשאו ובמתנו, ויהיו כל המעשים האלו נאים ומתוקנים 
ביותר. כיצד? תלמיד חכם לא יהיה גרגרן אלא אוכל מאכל הראוי להברות גופו, ולא 
יאכל ממנו אכילה גסה. ולא יהא רודף למלֹאת בטנו כאלו שמתמלאים ממאכל ומשתה 
עד שתיפח כריסם, ועליהם מפורש בקבלה: 'וזריתי פרש על פניכם' (מלאכי ב, ג), אמרו 
חכמים: אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים (לפי שבת קנא,ע"ב), 
והם האומרים: אכול ושתה כי מחר נמות (יש' כב, יג).8 וזהו מאכל הרשעים, ושלחנות 
אלו הם שגינה הכתוב ואמר: כי כל שלחנות מלאו קיא ֹצאה בלי מקום (יש' כח, ח). 
אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שנים ואוכל ממנו כדי חייו ודיו, הוא שאמר 

שלמה: צדיק אוכל לשובע נפשו (מש' יג, כה). 
 

הרמב"ם מאריך מאוד בגנות הגרגרנות ומפליג בתיאורה על דרך השלילה. לא זו בלבד 
שהגרגרנות נוגדת את כללי הנימוסים התקינים ואת הנהגת הבריאות, אלא היא גם עלולה לזהות 
את הנוֵהג על פיה כבעל השקפות הנוגדות את הדת. יתרה מזה, הפרישות מן הָחמריות נתפסת 
בעיני הרמב"ם כאחד מיסודות הדת, ולא רק כאמצעי להתרחקות מחיי תענוגות מטעמים של 
מוסר. כל עיקרה של הדת הוא להגיע לחיי רוח שלמים ומלאים כחיי הצדיקים בעולם הבא. 
ההיענות לצרכים הגשמיים של הגוף צריכה להיות מוגבלת ולהיעשות בצניעות, כדי לאפשר 

לאדם להתעסק בעיקר - בידיעת ה' והליכה בדרכיו. 
הרמב"ם סובר, שרעיונות אלה באו לידי ביטוי באופן מפורש לא רק כרעיון מאחורי קבוצות של 

מצוות, אלא במצוות גופן, וכך הוא כותב במורה הנבוכים (ג,לג):  
 

מכלל מטרות התורה השלמה עזיבת התאוות והזלזול בהן, וצמצומן עד כמה שאפשר, 
שלא ידרוש מהן אלא ההכרחי. וכבר ידעת כי רוב להיטות ההמון והתפקרותם אינה 
אלא בזלילה, במאכל ובמשתה ובתשמיש, וזה הוא המבטל את שלמות האדם הסופית 
... המפסיד רוב מצבי אנשי הערים והנהגת הבית. כי ברדיפה אחר עצם התאווה כדרך 
שעושים הסכלים, יבטלו התשוקות העיוניות, וִיָּפ ֵסד הגוף ויאבד האדם ... ויתרבו 
הדאגות והיגונות, ותרבו הקנאות והשנאות והמחלוקות על נישול מה שביד הזולת, 
גורמי כל זה מפני שהסכל עושה את ההנאה בלבד תכלית הדרושה לשמה ולעצמה. 
ולפיכך ניהל אותנו ה' יתרומם שמו בתתו לנו מצוות המבטלות את התכלית הזו, ומטות 
את המחשבה מהן בכל אופן, ומנע מכל מה שמביא ללהיטות ולסתם תאווה. וזו מטרה 
גדולה ממטרות התורה היאך ִצותה בהריגת מי שנראה בעינינו שהוא מפריז בדרישת 
תאוות האכילה והשתייה, והוא בן סורר ומורה, והוא אמרו "זולל וסובא", וצווה לסקלו 
ולמהר להכריתו בטרם יחמיר ענינו ויאבד רבים ויקלקל תכונות צדיקים ברוב 
תאוותנותו". וכך דרשו רבותינו  במשנה (סנ' ח,ה) 'בן סורר ומורה ִנדון על שם סופו' 

והטעימו: 'ימות זכאי ואל ימות חייב'. 
 

לדעת הרמב"ם,9 יש ללמוד מפרשת בן סורר ומורה איסור אכילה וסביאה ביחס לכל אדם. איסור 
זה מן התורה ולומדים אותו מה"תְנאים האמורים בבן סורר ומורה", שבאים לחדש "האזהרה 

                                                 
8   יש לשער, שדברי הרמב"ם האלה יוצאים כנגד שיטה בתורת המידות הנקראת "הדוניזם". שיטה זו מניחה 

כַא ַמת-מידה של המשפט המוסרי את ההנאה החושנית הישירה: ערכה המוסרי של ההתנהגות הוא כמידת 
 carpe diem ההנאה שהיא יוצרת, כפי שאמרו אכול ושתֹו  כי מחר נמות ( ( ( (יש' כב, יג) ) ) ) או אצל אומות העולם

 .(11, I, 8 הורטיוס, אודות) [קטוף את היום=]
9    וכן כותב בעקבותיו בעל ספר החינוך במצוה רמח, וכן ערוך השולחן (אורח חיים קנז). 



שהוזהרנו מלהיות שקועים במאכל ומשתה" (ספר המצוות, מצוות לא תעשה , מצוה קצה). 
הרמב"ם מחדש, שגם הבן עובר עֵברה בעצם התנהגותו, ולמעשה חל גם איסור על הבוגר לזלול 

ולסבוא.  
 

ניתן אפוא לסכם את שיטת הרמב"ם כך: 
א.        המטרה העילאית שאליה מוטל על האדם לשאוף היא השגת המושכלות, וכך הוא זוכה לחיי    

עולם הבא. 
ב.       כסיוע להשגת מטרה זו, מצוות התורה באות לרסן את חיי הגוף ולעזור לאדם לחיות חיי רוח 

ככל האפשר. 
ג.      עם זאת, אין לאדם להתחצף ולחדש מצוות שהקב"ה לא מצא לנכון לגזור עליו. 

 
ד"ר אלכסנדר קליין 
המחלקה למתמטיקה 
ולמדעי המחשב 
 


