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  ע'אייר התש                                          ד"בס

   

  הנזיר והמורכבות האנושית
  ) ויאיר קאהן  שרון רימוןיהםפ שעור"ע(לפרשת נשא 

  
  'במדבר פרק ו. 1
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(

) ג:( ַליהָֹוהְלַהִּזיר ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי
 חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל ִמְׁשַרת ֲעָנִבים ַיִּזירִמַּיִין ְוֵׁשָכר 

ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ) ד:(לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל
ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ) ה:(ַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכלֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַה 

ִנְזרֹו ַּתַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר ַיִּזיר ַליהָֹוה 
ָּכל ְיֵמי ַהִּזירֹו ַליהָֹוה ַעל ֶנֶפׁש ) ו:(ָקדֹׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו

ָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיַּטָּמא ָלֶהם לְ ) ז:(ֵמת לֹא ָיבֹא
ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדׁש הּוא ) ח:(ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשֹוְּבמָֹתם ִּכי 

 ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹוְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם ) ט:(ַליהָֹוה
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ) י:(ַהְּׁשִביִעי ְיַגְּלֶחּנּוְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום 

  :ָיִבא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ) יא(

ְוִהִּזיר ַליהָֹוה ) יב:( ַּבּיֹום ַההּואֹוְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש 
ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים 

ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ) יג:(ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו
ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַליהָֹוה ) יד:(ָיִביא אֹתֹו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלעָֹלה ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה 
ְוַסל ַמּצֹות סֶֹלת ַחּלֹת ) טו:(ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים

 ּוִמְנָחָתם ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן
ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוָעָׂשה ֶאת ַחָּטאתֹו ְוֶאת ) טז:(ְוִנְסֵּכיֶהם

ְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעֶׂשה ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליהָֹוה ַעל ַסל ַהַּמּצֹות ) יז:(עָֹלתֹו
ֶהל ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח אֹ) יח:(ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכֹו

 ְוָלַקח ֶאת ְׂשַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש רֹאׁש ִנְזרֹומֹוֵעד ֶאת 
ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהְּזרַֹע ְּבֵׁשָלה ִמן ) יט:(ֲאֶׁשר ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ָהַאִיל ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ִמן ַהַּסל ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל ַּכֵּפי 
ְוֵהִניף אֹוָתם ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה ) כ( :ר ַאַחר ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת ִנְזרֹוַהָּנִזי

ִלְפֵני ְיהָֹוה קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן ַעל ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה 
זֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ֲאֶׁשר ִיּדֹר ָקְרָּבנֹו ) כא:(ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין

 ִנְזרֹו ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְּכִפי ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ִיּדֹר ֵּכן ַיֲעֶׂשה ַליהָֹוה ַעל
  :ַעל ּתֹוַרת ִנְזרֹו

  
  'ב פסוק ב"פרק כ, ויקרא. 2

  ... ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאלְוִיָּנְזרּוַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו 
  
  'פסוק ג' פרק ז, זכריה. 3

  : ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִניםִהָּנֵזרֶדׁש ַהֲחִמִׁשי ַהֶאְבֶּכה ַּבחֹ...
  
  'פסוק ט, פרק ח, ויקרא. 4

  ... ַהּקֶֹדׁשֵנֶזרֵאת ִציץ ַהָּזָהב ...
  
  'פסוק י', פרק א ' שמואל ב. 5

  ... ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁשֹוַהֵּנֶזרָוֶאַּקח ...
  
  האבן עזרא. 6

שירחק מן היין טעם חומץ יין והמשרה והענבים לשום גדר 
  .כלל

  'י על פסוק ב"רש. 7
לומר לך שכל הרואה , למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה

  .שהוא מביא לידי ניאוף, סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
  
  האבן עזרא. 8
כי , ועשה זה לעבודת השם, שירחק מהתאוות ...-" נדר נזיר"

  . היין משחית הדעת ועבודת השם
  
  ר הירש"הרש. 9

עבודה : חקת כל היוצא מגפן היין תהיה לו אזהרה מתמדתהר
, ולפיכך; גדולה מוטלת עליו כנזיר לתיקון מחשבותיו ורגשותיו

חובה עליו לשמור על צלילות הדעת ועל מנוחת הנפש הדרושות 
  .לו בעבודה זו

  
  "כל ימי"ה "ד' פרשה י, ]וילנא[במדבר רבה . 01
ה לנזיר שלא יגלח "בלמה צווה הק..." כל ימי נדר נזרו תער"

וגידול שיער הוא לשון ...לפי שהגילוח מתארו ומיפהו ? ראשו
אחר שזה הנזיר אסר עצמו מן : ה"לכך אמר הקב, צער ואבל

יגדל שיערו שיתנבל ויצטער , היין כדי להרחיק עצמו מן הזימה
  ...ר קופץ עליו"כדי שלא יהא יצה

  
  'ספורנו לפסוק ה. 11

  .כל מחשבת יופי ותיקון שיערובזה ישליך אחרי גוו ...
  
  )שם(האלשיך . 21

  ...לבלתי רום יצרו...
  
  ד"שמואל ב פרק י. 31
ּוְכַאְבָׁשלֹום לֹא ָהָיה ִאיׁש ָיֶפה ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּלל ְמאֹד ִמַּכף ) כה(

  :ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו לֹא ָהָיה בֹו מּום
ץ ָיִמים ַלָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַגֵּלַח ִּכי ָכֵבד ּוְבַגְּלחֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוָהָיה ִמֵּק ) כו(

  : ָעָליו ְוִגְּלחֹו ְוָׁשַקל ֶאת ְׂשַער רֹאׁשֹו ָמאַתִים ְׁשָקִלים ְּבֶאֶבן ַהֶּמֶלְך 
  
  ק"הרד. 41
 סמוך לסיפור המרד שמרד -" כאבשלום לא היה איש יפה"

ובכל ישראל לא היה ,  כי היה יפה-באביו ספר מה גרם לו זה 
וחשב כי אין ראוי למלוכה מבני , תגאה ביופיו ובשיערוכמוהו ונ

  .דוד כמוהו ומרד
 
  'ה' י על פס"רש. 51
  ". השער שלו-' קדוש יהיה'"
  
  האברבנאל. 61

  והנה נקרא השיער נזר לפי שכמו שהמלך ניכר שהוא מלך 
כן הנזיר יוכר ויודע שהוא נזיר מפאת , בעטרה אשר על ראשו

  .השיער הרב אשר על ראשו דמות הנזר
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  ר הירש"רש. 71
גידול שיער ללא מעצור מבטא התבודדות והתכנסות בתוך 

הוא רוצה ...הוא מבקש להתבודד ולשקוע בתוך עצמו...עצמו
  ...לעבוד עבודה רוחנית ומוסרית של חינוך עצמי

  
   האברבנאלהמשך. 81

להראות שכל הדעת אשר נתן לו אלוקים על ראשו יהיה ...
  ...תמים בו לא יבטל ממנו

  
  רבנו בחיי. 91

וכן (, הוזהר בתגלחת לפי ששיערותיו של אדם הם כחו
פסוק , ז"פרק ט, שופטים"[אם גלחתי וסר ממני כחי: "בשמשון

וכל זה ...ואין להם סוף והם גדלים כל ימי חיי האדם]) ז"י
מוז לענפי השם ולנטיעותיו וכחותיו שהם הוויות דקות יר

והן עשויות כעין חוטי שלהביות המתפשטות לכל צד , ופנימיות
ועל כן נצטווה לגדלם והוזהר שלא יכרות ... ואין להן סוף

אותם כי נזר אלוקיו על ראשו ואם יכרות שיער ראשו שהוא 
  .... דוגמת הנטיעות יהיה כמקצץ ומפריד השם מענפיו

  
  י"רש. 20

  .  מליטמא למתיםקדושת הגוף זו -' כל ימי נזרו קדוש הוא
  
  התהליך שעובר הנזיר. 12
  

                                                
                                             

  
   

  
  
  
  א"סימן י, פרשה י, ]וילנא[, במדבר רבה. 22

מה כהן אסור : ב לפני ככהן גדולה הרי הוא חשו"אמר הקב...
מה ; ליטמא לכל המתים אף נזיר אסור ליטמא לכל המתים

ויקרא " (כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו"בכהן גדול כתיב 
" כי נזר אלוקיו על ראשו"אף בנזיר הוא אומר ) ג"פסוק י, א"כ
ויבדל אהרן "מה בכהן כתיב ; )'פסוק ז', פרק ו, במדבר(

) ג"פסוק י, ג"פרק כ' דברי הימים א" (להקדישו קדש קדשים
" 'כל ימי נזרו קדוש הוא לה"אף נזיר נקרא קדוש שנאמר 

  )...'פסוק ד, במדבר שם(
  
  .תענית יא. 32

סבר כי האי . כל היושב בתענית נקרא חוטא: אמר שמואל
מה תלמוד לומר : רבי אלעזר הקפר ברבי אומר: דתניא, תנא

וכי , )א"פסוק י, במדבר שם" (וכפר עליו מאשר חטא על הנפש"
והלא דברים , אלא שציער עצמו מן היין? באיזה נפש חטא זה

, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא: קל וחומר
  .  על אחת כמה וכמה-המצער עצמו מכל דבר ודבר 

  
  א"תולדות יצחק לפסוק י. 42

מצד . נוכל להשיב שמצד אחד הוא קדוש ומצד אחר חוטא
, הוא קדוש שהנפש שלימותה בשתבדל מתאוות העולםנפשו 

אלא , והגוף שלימותו בשלא יבדל מתאוות העולם בקצה אחרון
באכילה ובשתיה ויאכל בשר וישתה יין כראוי , שיהיה באמצעו

, אם כן מצד הנפש המשכלת הנזיר נקרא קדוש, לבריאות גופו
  .ומצד הגוף נקרא חוטא

  
 .שתרוקאנשלמה א' לר" מדרשי התורה. "52
 בעבור שתקף עליו יצרו עד שהוצרך -" מאשר חטא על הנפש"

  .להזיר עצמו מן היין
  
  

  ד"משך חכמה לפסוק י. 62
עניין החטאת בנזיר הוא לפי שביטל ממנו כמה מצוות כמו 
טומאה לקרובים שהיא מצוות עשה וכן ביטל קידוש והבדלה 

אבל ,  אז הוא טוב ומשובח- ואם פעלו אצלו בפרישות . על היין
  .מכל מקום צריך כפרה

  
  במדבר שם, ן"רמב. 72

כי , ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות
וראוי היה לו שיזיר , הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם

והנה הוא צריך ...לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו
  .כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם

  
  אברבנאל. 82

שהיה עוזב חיי הקדושה והפרישות ובוחר לשוב לתאוות לפי 
  .הגשמיות

  
  רבנו בחיי. 92

והזכרתי בנזירות כבר כי הוא למעלה מהמידות ודבק בעצם 
נראה , הרחמים העליונים והוא רוצה עתה לצאת מקדושתו

כמתרחק ורוצה לסלק עצמו חס ושלום מאותה מעלה שכבר 
אך הכוונה ...כפרהולכן הצריכתו תורה קרבן ולא ל. דבק בה

בקרבנו לקרב הכחות וליחד ולהמשיך להם שפע מן המקור 
ועל כן , ויסתפקו המידות ואחר כך יחזור להנאותיו כתחילה

  ... היה הקרבן שנצטווה בו עולה ושלמים וחטאת
  

  השפתי כהן. 30
וכיוון שעלה לא ... פ שנשלמו ימי נזירותו עודנו בקדושתו"שאע
  ...פ שישתה יין"הו היצר אעשלא יפת, ולא יפחד, ירד

  
  הרב יאיר קאהן. 31

  הכופר בפקדון
פרשה זו מבטאת את המעורבות הנתבעת מן הכוהן בסכסוכים 

להגביל את עיסוקו , השרוי במחנה שכינה, ַאל לכוהן. אזרחיים
תפקיד , אף שהמשכן נמצא באחריותו. לתחומי המשכן בלבד

מצב אידאלי כמייצג . הכוהן מתרחב גם אל מעבר לגבולותיו
של קדושה וטהרה חייב הכוהן להיות מעורב בעיסוקיו 

ביהדות אין . הרגילים של האדם מן השורה ולהשפיע עליהם
לפיכך . חלוקה בין נושאים אזרחיים ובין דברים שבקדושה

לתת דעתו גם , נוסף על מעורבותו בענייני הקודש, צריך הכוהן
  .על עניינים אנושיים יומיומיים

  סוטה
רשת סוטה יש ביטוי דומה למעורבות הכוהן בענייני גם בפ

אך בעוד שגזל הגר בא מתחום הסכסוכים . מחנה ישראל
. עוסקת פרשת סוטה בבעיות בתחום המשפחתי, הממוניים

יש בפרשת סוטה דבר , מלבד מעורבות הכוהן ברמה האישית
ושם , )טז', ה(הסכסוך מוכרע במשכן גופו : נוסף החשוב לענייננו

 . כל זאת על מנת להשיג שלום בית–ה אל המים נמח' ה
 נזיר

בעוד ששתי הפרשיות . כעת נוכל להבין את תפקידו של הנזיר
עוסקת פרשת הנזיר , הקודמות דנו במחנה ישראל כמכלול

הנזיר איננו מרוצה מתפקידו . ביחסו של היחיד לסתירה הזו
הפגיע לתאוות וללחצים הסובבים אדם , כחבר במחנה ישראל

המצוי במחנה , הוא מעדיף את דרך חייו של הכוהן; השורהמן 
גם . מנותק מן הסכסוכים והמתחים שבמחנה ישראל, שכינה

פרשת הנזיר היא אפוא פרשה הלכתית העוסקת ביחס שבין 
רק על בסיס אך , התורה מקדשת את מוסד הנזירות; המחנות

 .אישי ורק לזמן קצוב
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