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 היחס לנזירות
 איתמר ורהפטיג

 
 .גישות כמה נבחן להלן. שלילי או חיובי מעשה היא נזירות אם השאלה ידועה

 

  חיובי יחס
-או   ִאיׁש" ליםיבמ הפרשה את פותחת התורה. גישה חיובית כלפי הנזירותל ראיות יש, אגיס מחד
ה  יועל מקבלכשהוא  מתעלה שאדם מובן בפשטות. (ב:ו) "'ַלה ְלַהִזיר נִָּזיר ֶנֶדר רִלְנד   ַיְפִלא ִכי ִאשָּ

 ראבגמ שמובא כפי, רהב  מע לפרוש כדי כן שעושים יש'. ה לשם – הדין רתשּומ למעלה הגבלות
 :ןיבמעי שלו בבואה שראה םלֶ עֶ  אותו לש נזירותו שהצדיק הצדיק שמעון על :(ד נזיר)

 ואמרתי ...לשמים שאגלחך העבודה ...לו אמרתי, העולם מן לטרדני שוביק עלי יצרי ופחז
 .בישראל נזירים ירבו כמותך לו

 היחיד כך(, בשבת מוקצה כמו) רהמעב   שמרילה כדי המצוות לכל סייגים הוסיפו שחכמים שםכ
. חששו גובר בהןש מסוימות בנסיבות יחודיוב, חטא מחשש להתרחק כדי עצמו את להגביל רשאי
 הרואה שכל לך לומר, סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה(: "ב פסוק) בפרשתנו י"רש אומר וכך
 1".ניאוף לידי מביא שהוא, היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה

 כפי, רוחנית התעלות לשם העולם מהבלי פרישה של חיובי יסוד גם יש בנזירות, כן על יתר
  (:די:ו) הנזירות תקופת בסיום בקרבן הצורך את מסביר ן"שהרמב

 בקדושתו נזיר עתה הוא כי, הנזירות במלאת נפשו חוטא הזה האיש כי הפשט דרך ועל
: שאמר ןכעני קיוולאל וקדוש נזיר ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי, השם ועבודת
ָאִקים יֶכםִמְבנ יֶכם ִלְנִביִאים  "וָּ  ...לנביא הכתוב תואו השוה( יא:ב עמוס" )ִלְנִזִרים ּוִמַבחּור 
 2.העולם בתאוות טמאלהִ  בשובו כפרה צריך הוא והנה

 

 שלילי יחס
ה" :כתוב הנזיר קרבנות טוריפב .לנזירות שלילי יחס מצינו גיסא מאידך שָּ ן ְועָּ ה  ד ַהכ  את ֶאחָּ  ְלַחטָּ
ד ה ְוֶאחָּ לָּ יו ְוִכֶפר ְלע  לָּ ֲאֶׁשר עָּ א מ  טָּ  שציער" :חטאו את דורש רהקפָּ  אלעזר' ור, )יא( "ֶפׁשַהנָּ -ַעל חָּ
 להוסיף רצוי לא כלומר 4(..י נדרים) 3"חוטא נקרא בתענית היושב שכל מכאן ...היין מן עצמו

 5.חכמים אסרו או תורהה שאסרה מה על מגבלות

                                                           
 עפרה.בד"ר איתמר ורהפטיג מרצה בפקולטה למשפטים ובמכון משפטי ארץ   *
 שהוא ממרכיבי היין., אלכוהולה להשפעות ההרסניות שלאחרונה לים אנו עד ,לצערנו  1
 "יעשה דבר פלא, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם". "כי יפליא":הביטוי ו על הטור אומר בפירוש  2
 מובאת מחלוקת אמוראים אם נקרא חוטא או קדוש, וכל אחד מהם מתרץ ראיותיו של רעהו. .בתענית יא  3



2 

 

 בין שלום ומשים אחרת דעה נוקט תם רבנו אבל, ובמפרשים ל"בחז גישות שתי לפנינואם כן 
 .מהם ללמוד שניתן הלקח תוא דבריו את נביאלהלן  .שתיהן

 

 ממזגת גישה
 טהור נזיר שגם שאומרת .(י) בנדרים ראהגמ בין סתירה מציג :(צא) קמא בבא מסכתב תוספותה

  :ומיישב, חוטא אינו טהור שנזיר משמע ממנהש .(ג) בנדריםאחרת  ראגמ ביןו ,חוטא בגדר הוא
שאינו חוטא(, היינו  ואומר רבנו תם דהא דקאמר דלא הוי חוטא )=שמה שאמרה הגמרא

אה סוטה והר - שמצוה גדולה מן העבירה, דמצוה לידור, כדאמר )=כמו שאמרה הגמרא(
ומכל מקום קצת יש חטא, מידי דהוי אמתענה תענית חלום  .בקלקולה יזיר עצמו מן היין

עקב חלום רע שראה בשנתו בליל  ם בשבת=כמו שיש אצל מי שמתענה תענית חלובשבת )
ן גזר דינו )=כלומר שטוב עשה שהתענה, וניצול מפורענות(, ונפרעין ממנו שבת(, שקורעי

מאי תקנתיה, ליתיב תענית לתעניתיה  (.)=מענישים אותו על שביטל עונג שבתשל שבת 
ישב ביום חול בתענית על שהתענה בשבת(, שהמצוה  נצל מן הפורענותילה )מהי תקנתו

נית בשבת(, והכי קאמר )=וכך נאמר( )=של תענית חלום( גדולה מן העבירה )=של תע
    טא.ולא חשיב לה ר' אלעזר כל  כך ח בנזיר... אבל נזיר טהור

 6שמים לשם דרכו לפלס צריך אדם אמנם. בערבוביה ישמשו רהועב   הומצוש יתכןי, אם כן
 בדרך בחר אם גם, דרך באותה להליכה מחיר שיש לדעת עליו םלוא, לךי דרך ובאיז ולהחליט
 – בנזיר"; לשלם" שעליו שלילי היבט אליה תלווהיש יתכןי, דרך באותה הומצו יש אם גם .הנכונה
 .חול ביום נוספת תענית – בשבת חלום ובתענית, חטאת קרבן

 אבינו יעקב את לדוגמה אזכיר. לכוה על מוסכמות תמיד לאש ות רבותהשלכלמסקנה זו 
את  מצדיקים המפרשים. הברכות את לקבל כדי ,(לה:כז 'בר) הכתוב כלשון, מרמה דרכי שנקט
( יג:כז) אונקלוס. הפרשה כל לאורךבפירושו  י"רש כגון, ושב השלילה את ומצמצמים מעשהו
מפורש  גינוי נואמצ לא ל"חזדברי ב גם. בנבואה כן בלהישק אמו ותובמצ כן שעשה אומר

ה  ַוִיְצַעק" הפסוק על אחד מדרש יש אך ,למעשה רָּ ה ּומָּ לָּ ה ְגד  קָּ ד-ַעדְצעָּ  האומר( לד:כז) "ְמא 
  :(ד, סז רבה בראשית)

 יעקב הזעיק אחת צעקה, וגובה אפו מאריך אלא, חייו יוותרו, הוא ותרן ה"הקב האומר כל
הַויִ "( א:ד אסתר) שנאמר, הבירה בשושן לו נפרע והיכן ...לעשיו רָּ ה ּומָּ לָּ ה ְגדו  קָּ  . "ְזַעק ְזעָּ

 גם אם נהג .לדעתי, ראיהבזה  אין אך 7,יעקב של מעשהואת כאן בקרים מ ל"חזשפירשו ש יש
 לומר ניתן היותר לכל. שבדבר השלילי ההיבט על לשלם עליו, שעשה מה עשהכש כדין יעקב
 .שבמעשה השלילי ההיבט על דיו הצטער לא – לדרגתו בהתאם – אבינו שיעקב
 שהסתיר עליעקב נענש עפ"י אותו מאמר  8.דינה פרשת על ל"חז מאמראת גם  לפרש יש כך

 את להציעהיה  צריך שיעקב ונהוהכ אין. שהילא בה ויחפוץ יראנה לא ושעשָּ  כדי בתיבה דינה את
 ולא, מדי חזק התיבה מכסה את דפק הוא ,מסלובודקה הסבא בשם שקראתי כפי אלא, ולעשָּ  בתו
 כדי שתחזירנו למוטב. ולעשָּ להשיאה  לנסות כדאי אולי הרהור דעתו על עלה

 

 לדורות לקח
 היבט יש הדרכים מן אחת לכל כאשר, כואבת בחירה בפני צביםינאנו  רבות פעמים. לימינו מכאןו

 שמיא בקבלת דייעתא לס להתפלל יש. שלילי היבט גם אך, בצדה הומצו אף ולעתים, חיובי
 הןשעלול להיות בדרך הנבחרת,  השלילי להיבט נייםער להיותועם זאת  ,הנכונה החלטהה

 .היבט אותו של לצמצומו ותבהשתדל הן במודעות

                                                                                                                                                                          
"משום ששנה בחטא". כלומר "שציער עצמו  קא:וזכר החטא אצל נזיר טמא דונבירה מדוע שם מס ראהגמ  4

 ונטמא" )ר"ן שם(.
מה שכתבה נחמה ליבוביץ בעיוניה על אתר באשר  ואולם רא לכות דעות ג, א,בדרך זו הולך הרמב"ם בה  5

שהמאמרים לחיוב  רעל אתר מרבה להביא ראיות לקו מחשבה זה, ומסבי "תורה תמימה"לשיטת הרמב"ם. ה
ר הולכים שמעון הצדיק ור' אלעזר הקפָּ ששאומרת  ,בנזיר רארק למקרים חריגים, וכן משמע מן הגמ כֻּוונו

 באותה שיטה.שניהם 
 דעות ג, ג. כותהלרמב"ם ו "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", ורא כפי שנאמר באבות ב, יב :  6
 ראשית על אתר.כך משמע מדברי נחמה ליבוביץ בעיונים לספר ב  7
 בראשית רבה פרשה עו, ט. ורא  8
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 בעדות ולא במעשיולא  פגם שום איןו ,למיתה אדם שמרשיע יןדת בי. כמה גוונים זה לרעיון
 באותו יצום ,אדרבה אלא ,משתה יעשה אל ,(:לז בבלי; בסנהדרין רביעי פרק משנה ראו) העדים
 (.ד, יג סנהדרין ם"רמב ורא) יום
 ההורים ליד לגור אם מתלבט צעיר זוג: כגון, כאלה ותרב בשאלות נתקלים אנו שלנו בעולמנוגם 
 היבטער ל להיות צריךזוג זה  .הזוגיות את לחזק כדי מה-זמןל להתרחק או, לזה זה שיעזרו כדי

 .הכרוך בכך מחירה את לשלם גם לעתיםלהיות מוכן ו תו,החלט של הנגדי
 

 הרב דוד הכהן, הרב הנזיר
 

בליטא. היה חניך ישיבות ליטאיות  (7881הרב הנזיר נולד בשנת תרמ"ז )
 )ביניהן ישיבת וולוז'ין( ובעל השכלה רחבה בתחומים שונים.

 

בלימודיו התורניים שילב גם לימודי קבלה והתעמק בסוגיית הנבואה. כדי 
להגיע לשליטה עצמית מוחלטת קיבל על עצמו צומות וסיגופים ובסופו 

שתה יין וגידל פרע את של דבר גם נזירות. מאותה עת עד סוף ימיו לא 
 שיער ראשו וזקנו. 

 

פגש ברב אברהם הכהן קוק ודבק בו, ובעקבות כך עזב את כל  7171בשנת 
 .7111עיסוקיו ועלה ארצה בשנת 

 

 (.7111הרב הנזיר נפטר בכ"ח באב תשל"ב )
 

 


