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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דנשא  לפרשת

  האם כדאי להיות נזיר?
  

  ענין שלילי או חיובי? -הנזירות 
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר התורה ְמַצוה בפרשתנו: "

א ְלמתים, חייב לגדל לא ישתה יין, לא ִיַּטּמָ  ,ַלה'" ָנִזיר ְלַהִּזיר
שום  מחייבתהתורה לא . (במדבר ו)פרע שער ראשו, ועוד 

אבל מי שקיבל נזירות, התורה מצוה עליו  אדם לקבל נזירות,
הנזירות? וצריך לברר: מהו יחסה של התורה אל כיצד להתנהג. 

האם מחשיבה התורה את הנזירות כענין חיובי ביסודו, או 
שהתורה אינה מעוניינת בו, ורק  שהנזירות היא ענין שלילי,

  נותנת דינים למי שמחליט בכל זאת לקבל על עצמו נזירות.
נאים שאומרים יש ּתַ  נחלקו בשאלה זו. חז"לבגמרא נראה, ש

חטאת נזיר , ולמדו זאת ממה שכתוב בחוטאשהנזיר הוא 
 :משמע ,(שם, יא)" ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁשטמא, "

, (תענית יא, א)בנזירותו, שציער את עצמו מן היין  ָחטא הנזיר
דעה אחרת לעומת זאת, יש ו ,והזיר עצמו מטובתו של הקב"ה

, שהרי כתוב בנזיר "ָקֹדׁש (שם) קדושבחז"ל, ולפיה הנזיר הוא 
האם . אם כן, לכאורה מחלוקת יש כאן, (במדבר ו, ה)ִיְהֶיה" 

אותו, או ענין שלילי, הנזירות היא ענין חיובי שהתורה מעריכה 
  שהתורה איננה מעוניינת בו.

. אי אפשר לומר, 1אבל חושבני שאין כאן ממש מחלוקת
 תמידשמי שאמר שהנזיר נקרא חוטא סובר שהנזירות היא 

הרי המלאך שנגלה אל אמו של שמשון אומר ענין של חטא. 
ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת  ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ַהָּבֶטן, ְוהּוא"ִּכי ְנִזיר ֱאִקים  :לה

זהו התנאי שבנך כלומר, . (שופטים יג, ה)" ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים
, ברגע אכןיצליח להושיע את ישראל, שישמור את הנזירות. [ו

איבד את כוחו  -ֵׁשר לדלילה לגלח את שער ראשו שנכשל וִאפְ 
ן היא ]. הרי שהנזירות של שמשוכד)-(שם טז, יזונפל ביד פלשתים 

אם היתה המיוחדת ולכח המיוחד שהיה לו.  המקור לקדוש
מלאך לומר כן לאמו הנזירות ענין של חטא, לא היה ה' מורה לַ 

  של שמשון.
, (נזיר סו, א)גם שמואל הנביא היה נזיר לפי דעה אחת במשנה 

אמנם לא היה נזיר על  ].(הלכ' נזירות פ"ג הט"ז) 2[וכן פסק הרמב"ם
נה אמו נודרת בתפלתה, שאם ימלא ה' את פי ציווי ה', אך ח

(עי' שמו"א א, יא, וברד"ק משאלתה ויתן לה בן, הוא יהיה נזיר לה' 

, מקרה בכל ענין של חטא . אם היתה הנזירותובמצודות שם)
? הרי כדי לזכות לבן צריך שבנה יהיה נזיראיזה מין נדר הוא זה, 

מוכח  לקבל איזה ענין של מצוה, ולא של עבירה! אלא ודאי
. היא יכולה גם להיות מכאן, שלא תמיד הנזירות היא ענין שלילי

  .ענין חיובי
חשבתי, למה באמת קיבלה חנה נזירות עבור בנה  ,[אגב

שיוולד? אולי אפשר לבאר כך: הרי מתי התפללה חנה וָנדרה 
. מתי (רש"י שמו"א שם, ט)ביום שנתמנה ֵעִלי לשופט  -את ִנְדָרּה? 

לאחר ששמשון נפל ביד פלשתים, או  - מתמנה עלי לשופט?
לאחר שמת (שהרי ֵעִלי הכהן היה השופט לאחר שמשון). 

כיון ששמשון החל להושיע את ישראל מיד פלשתים ממילא, 
ולא הספיק לסיים את המלאכה, ועדין ישראל משועבדים 

כן היא ללפלשתים, רוצה חנה שבנה יהיה הממשיך של שמשון, 
ר כשמשון, וקדושת הנזירות של נודרת שגם בנה יהיה נזי

שמשון תמשך אצלו. וכך באמת היה. קדושת הנזירות של 
שמשון נמשכת אצל שמואל, ושמואל המשיך את מה שהתחיל 

הכה את הפלשתים, ורדף אותם בהצלחה כל ימי חייו.  -שמשון 
ה עכ"פ, חנה רואה מעלה בדבר הזה, שבנה יהיה נזיר (לפי אות

  ., ששמואל היה נזיר)]דעה
את הטובות שעשה ה' כשהוא מונה גם עמוס הנביא, 

ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים לישראל, הוא אומר (בין השאר): "
. "השוה אותו הכתוב לנביא" (עמוס ב, יא)" ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים
, שהנבואה והנזירות שתיהן מתנות טובות (רמב"ן במדבר ו, יד)

א שיש נביאים בעם ישראל, שזוהי שנתן לנו ה'. מתנה אחת הי
ודאי מתנה גדולה, שאדם יכול להגיע למדרגה רוחנית כזו, 
לדעת עתידות ולהשיג השגות גבוהות בחכמה האלקית; 

ּוִמַּבחּוֵריֶכם " - והמתנה השניה היא שיש נזירים בעם ישראל 
שנתתי לכם את האפשרות להיות קדושים בקדושת  -" ִלְנִזִרים

, ולא חסרון, להיות קדושים גדולה הי מעלהנזירות. הרי שזו
, ולקבל אלא שצריך להיות ראוי ומתאים לזהבקדושת נזירות. 

. אם אדם מקבל את הנזירות ומקיים אותה מתוך כוונה רצויה
אותה רק מתוך כעס, אז היא באמת ענין של חטא. אבל אם אדם 
באמת רוצה לעבוד את ה' ולשבור את מידותיו ותאוותיו, אז 

  .3ירות היא מעלה וענין של קדושההנז
והנזירות נהפכה לו  ,נזיר אחד שהיה רשעבאמת מצאנו 

לא אך , (נזיר ד, ב)שהיה נזיר עולם זה אבשלום, ולעונש, 
לפיכך נתלה  ,תגאה בשערואלא "נלטובה,  נזירותהשתמש ב

הסתבך  שערו, כמו שמפורש בתנ"ך, ש(סוטה ט, ב)בשערו" 
ו והרגיואב עד שבא ארץ, בין השמים והבֵאָלה, ונשאר תלוי בין 

אם נזירות היא מעלה גדולה כל כך, למה היא  .טו)-(שמו"ב יח, ט
רק מעלה גדולה הזיקה לאבשלום? מפני שהנזירות היא 

כשלא משתמשים בה כראוי, וכשהיא . כראויכשמשתמשים בה 
נענש היא נהפכת לו לרועץ, והנזיר רק  - גורמת לנזיר להתגאות 

  .שקיבל על הנזירות

  עון הצדיק והנזיר שבא מן הדרוםשמ
 טא הוא שמעון הצדיקוחנקרא  נזירהשאחד מהסוברים 

כן היא מתי הנזירות  ,דוגמאהוא מביא , ודווקא ם י, א)נדרי(
  .טובה

ם ׁשַ לא אכל אֲ  , ֶׁשִּמָּיָמיושמעון הצדיקעל  הגמרא מספרת
, ּוְכֶׁשֵהן ִמַּטְּמִאין נֹוְזִרין 5, כי חשש שמא "ְּכֶׁשֵהן ּתֹוִהין4נזיר טמא

צריכים למנות את ימי הנזירות מחמת שְוַרִּבין עליהן ימי נזירות [
ם ש( 6מן ההתחלה] מתחרטין בהן, ונמצאו מביאין חולין לעזרה"
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. ממילא לא היה שמעון הצדיק אוכל מקרבן כזה, כדין ט, ב)
ובכל זאת, פעם אחת כן  חולין שנשחטו בעזרה שאינן נאכלים.

מעון הצדיק מאשם נזיר טמא, וכך היה המעשה, כפי אכל ש
פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן שמספר שמעון הצדיק בעצמו: "

וקווצותיו סדורות  ,רואיהדרום, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב 
אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה  .לו תלתלים

שערך, ת לגלח אחייב תהיה בתום ימי הנזירות הרי  - ?"הנאה
אמר " - וא"כ למה קבלת עליך נזירות?! 7ולא ישאר ממנו כלום

הלכתי למלאות מים מן המעיין ולי: רועה הייתי לאבא בעירי, 
ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן 

אמרתי לו: רשע!  .]ע"י שיפתני ללכת אחר מראה עיני[ העולם
בודה, שאגלחך הע... למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך

להכניע את , כדי החליט לקבל נזירות ולגלח את שערו! "לשמים
שמעון הצדיק על ראשו ואמר: "כמותך ירבו נודרי  קוֹ ׁשָ יצרו. נְ 

ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר ָנִזיר נזירות בישראל! עליך הכתוב אומר, 
". הנזירות שלך היא באמת לשם שמים, וגם אם ַלה'ַלה'ַלה'ַלה' ְלַהִּזיר

טֵמאָת אפשר לאכול את האשם שלך. אין כאן שום חשש נ
  זה נזיר אמיתי לשם ה'. לחרטה.

הרי שגם שמעון הצדיק, שהוא מהסוברים שהנזיר נקרא 
 -וטובה "חוטא", מודה שישנם מקרים בהם הנזירות רצויה 

וזהו כשעושים אותה  -נוזרי נזירות בישראל"  ירבוירבוירבוירבו"כמוך 
וכדי להגיע ת עולם הזה, לשם שמים, כדי לא להשתעבד לתאוו

ה הנזיר הוא . במקרה כזכפי שעשה אותו נזירלקרבת אלקים, 
  , והנזירות היא רצויה טובה.באמת קדוש, ולא חוטא

משָוה במידה מסוימת בין תענית  הריהגמרא . גם תענית ךוכ
לנזירות (שהרי בנזירות אדם נמנע מיין, בדומה לתענית שבה 

שכל היושב בתענית נקרא אדם נמנע מכל מאכל) ואומרת, 
". מצד שני הגמרא ָקֹדׁש ִיְהֶיהקדוש, שהרי אצל נזיר כתוב: "

אומרת, שכל היושב בתענית נקרא חוטא, שהרי הנזיר נקרא 
. איך "ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש"חוטא, שנאמר: 
: ראההגדרות הסותרות האלה? אומרת הגממתיישבות שתי 

(תענית  ורי נפשיה, הא דלא מצי לצעורי נפשיה""הא דמצי לצע

. אם יכול להתענות ויחד עם זה לא למעט במלאכת שמים יא, א)
ולהתבטל מהלימוד, אדרבה להרבות בתורה ויראת שמים, אז 
נקרא "קדוש". אבל אם התענית מחלישה אותו עד כדי כך 
שגורמת לו לבטל תורה, הרי זה חוטא. אסור להתענות בתנאים 

ע"פ  םשאנו חייבים להתענות בה ימים, חוץ מאשר בכאלו
  תשובה.בשביל שיעשו , או כשהציבור קובע תענית ההלכה

ָּכל ָהָעם ה' ָקְראּו צֹום ִלְפֵני "ך ש"בימי יהויקים מוצאים בתנ
ם ם ,ִּבירּוָׁשָלִ  ,(ירמיהו לו, ט)" ְוָכל ָהָעם ַהָּבִאים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשָלִ

, (יונה ג, ה) הבצום לחזור בתשובה על מה שנעשה נוה קוראת ינ
 דים אשר בשושן לצוםגם מרדכי ואסתר הרי גזרו על היהוו

יחד עם השתדלותה של  "ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות ְוַזֲעָקָתם"ו ,יז)- (אסתר ד, טז
 .(עי' מגילה טז, ב) ממיתה לחייםלצאת  הםלאסתר אכן הועילו 

נזירות יש לה מעלות שהתענית יש לה מעלות גדולות, וההרי 
לא  ,ה"עם רצון להתקרב לקבבתנאי שהן באות  בלגדולות, א

, יו"בוכ "אהיה נזיר ולא אלך אליךכגון שאמר " ,סתם מתוך כעס
ה' ולהדבק בו ולהיות רחוקים אלא במטרה להיות קרובים ל

שאדם יודע לאמוד את ובלבד  ,זו נזירות טובה אז ,הרע רמיצ
  .הנזירותהלכות כל לשמור את  יוכלשעצמו 

אפילו  ,לא טוב שאדם יקבל על עצמו נזירות ,למשל ,היום

יש  .מפני שקשה לנו מאד להזהר מטומאה ,גדולאם הוא צדיק 
לדעת אם אין שם קברים, כל הזמן  י אפשרהרבה מקומות שא

זו אחת  .ים, ונזיר הרי צריך להזהר מטומאהמגלים ומוצאים קבר
 ,טעם הנוסףההיום לקבל נזירות, חוץ מהסבות למה לא כדאי 

כי אין שהנזיר חייב בהם, ת וקרבנאת הלהקריב אי אפשר שהיום 
לא יוכל לסיים את הנזירות כפי כך שהנזיר קיים,  ת המקדשבי

  .שצריך

  יצד צריכה להראות תענית?כ
בהפטרה של יום הכיפורים בשחרית, ישראל שואלים את 

(ישעיהו ִאיָת, ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְוא ֵתָדע"? "ָלָּמה ַּצְמנּו ְוא רָ הקב"ה: 

מצפים לראות את ישועת ה' בעקבות הצום, ולא תמיד היא  נח, ג)
ֵהן ְּביֹום ֹצְמֶכם ִּתְמְצאּו ומר הנביא בשם ה': "למה? אמגיעה. 

ְגֹרף ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ְּבאֶ . ֵחֶפץ ְוָכל ַעְּצֵביֶכם ִּתְנֹּגׂשּו
אתם לא צמים  ".א ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם ,ֶרַׁשע

ים ישלא אכפת לכם שענ ,הראיה .כדי שה' ישמע בקולכם
ינכם סימן שא .אתם מדכאים אותםמחמת שצועקים אל ה' 

  .כדי להתקבל לפני ה' מתענים
: ַּפֵּתַח "ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו -אז מה כן צריך לעשות? 

ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע, ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה, ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים, ְוָכל 
מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו. ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית, 

ושים כשע .ז)- (שם, וִּכי ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר א ִתְתַעָּלם" 
ופועל את פעולתו  אז מצטרף לזה גם הצום,את הדברים האלו, 

"ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה ִתְצָמח... ָאז . 8בשמים
בלי  ,אבל רק צום .ט)- (שם, חִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה, ְּתַׁשַּוע ְוֹיאַמר ִהֵּנִני" 

צום חסר זהו  -  בלי שיפור המדותוהתחשבות בין אדם לחברו, 
, כי הוא מצער את היושב בתענית נקרא חוטאבמקרה כזה  .טעם

  .גופו ללא שום תועלת
שצריך  שםאומר ולא רק עבירות שבין אדם לחברו הנביא 

ִאם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת " .גם עבירות שבין אדם למקום , אלאלתקן
ה' ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְוָקָראָת ַלּׁשַ  ,ַרְגֶל ֲעׂשֹות ֲחָפֶצי ְּביֹום ָקְדִׁשי

ְוַהֲאַכְלִּתי  ,ְוִהְרַּכְבִּתי ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץה' ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל  ...ְמֻכָּבד
ים, כמו יעקב ִר צָ נחלה בלי ְמ  ,)יד- שם, יג(" ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִבי

 ,שבין אדם למקוםשהיא מצוה השבת, הרי ש .(שבת קיח, א) אבינו
, והתענית לא מועילה בלי שיתקנו תשובהאת ה תמעכבגם כן 

  ענין זה.
נוה יאנשי נ .אותו דברכתוב יוה"כ במנחה של גם בהפטרה 

 קים, מענים את נפשם, אפילו את הבהמות הם מעניםשמתכסים 
ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו " - הוא העיקר  ., אבל לא זה העיקר(יונה ג, ז)

ַוַּיְרא "לא נאמר  ., ח)שם( "יֶהםָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכּפֵ 
אלא " ",את שקם ואת תעניתם יםִק ָהֱאים ֶאת ִק ַוַּיְרא ָהֱא

אם  .(שם, י; משנה תענית טו, א) "ַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה
או  ,אדם עושה מהתענית עיקר, שהתענית כשלעצמה מועילה

כשהוא  .הוא חוטא .ות כשלעצמה מועילה, אז זה לא טובהנזיר
להתחזק בין אדם למקום ובין  ,עבודת ה' רעושה את זה בתו

 ,הנזירות רצויהאו התענית  אדם לחברו, בכל המצוות, אז
  כולה להביא אותו למדרגות גבוהות.יו

ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט " ,גם בהפטרה של תענית צבור אנו אומרים
ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו "ויחד עם זה  ,(ישעיהו נו, א) "ַוֲעׂשּו ְצָדָקה

שצריך לתקן גם עבירות שבין  ,(שם, ב) "ְוֹׁשֵמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ָרע
אז  ,רק יחד .מקוםוגם עבירות שבין אדם ל חבירואדם ל



  

  
 http://www.hakotel.org.il - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים  - כל הזכויות שמורות © 

3

  .התענית לא מועילה - בלי זה  .התשובה מושלמת

  א בעיּבָ לִ רחמנא 
אז גם  -  ה""ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט ַוֲעׂשּו ְצָדקָ  -וכשעושים צדקה 

 ,הגמרא מביאה על נקדימון בן גוריון .לוי כמה לב יש בזהת
הפסיד ונענש ובכל זאת צדקה עם העניים, הרבה עושה  שהיה

מפני שכל מה  ,מראבג תלפי לשון אח - . למה?ורכושאת כל 
 - לבהחסר הרי שאם  .סז, א) - (כתובות סו, ב  שעשה עשה לכבודו

מספיק זכות כדי להציל מן בה  איןהמצוה שוה הרבה פחות, ו
  .העונש

כשלומד אפילו בתורה, ללמוד תורה זה ודאי טוב, אפילו 
מתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכל זאת אם כל שלא לשמה, כי 

רצוי לכוון  ., אז זה לא טוב"שלא לשמה"רק ה התכלית היא
(עי' סנה'  א בעיּבָ לִ כי רחמנא  .שמתוך השלא לשמה יבוא לשמה

ם לא את הידיוצריך את השפתים שמתנועעות, הוא לא  .קו, ב)
ברים בלי לב, אם עושים את הד .את הלבאלא שנותנות צדקה, 

, ודאי שיש ערך גם בכלל לא שאין ערך .חסר חלק גדול מהערך
 למיד חכםיותר טוב להיות תושלא לשמה, שנעשות למצוות 

, אבל כמה שעושים 9שלא לשמה מאשר להיות עם הארץ לשמה
הרבה תלוי כמה יש לב  זו מדרגה אחרת לגמרי. עם יותר לב

  .במצוה ן לביאו כמה א מצוה,ב
שמך ולזמר ל בתפילה הרי מובא שטוב להודות לה'גם 

להשמיע את קולו הנעים, זה , אבל אם אדם עושה רק כדי עליון
(ירמיהו  "ָנְתָנה ָעַלי ְּבקֹוָלּה ַעל ֵּכן ְׂשֵנאִתיהָ "על זה נאמר  .רע מאד

דבר גדול לשיר זמירות  וזהאמנם  .)אדם כלל כ"ט סי"ג חיי; יב, ח
, וחז"ל (שמו"ב כג, א)" ְנִעים ְזִמרֹות ִיְׂשָרֵאל"נקרא לה', דוד 

והיה עולה  ,נאההיה קולו שהיזרעאלי  תנבועל אומרים 
פעם  , ובגלללירושלים, והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו

(מל"א שאירע  ואירע לו מהנענש מן השמים  - לא עלהשאחת 

(פסיקתא  , על שלא עלה לירושלים לכבד את ה' ממה שחננוכא)

אדם , אבל אם )לשו"ע או"ח סי' נ"ג סי"א בביאורו הגר"ארבתי, הביאה 
על זה הפוסקים  ,להתגאות בחזנות שלוכדי רק מזמר לה' 

כל  .ָנְתָנה ָעַלי ְּבקֹוָלּה ַעל ֵּכן ְׂשֵנאִתיָה"המליצו את הפסוק "
של נתינה לה',  . לבצריך שיהיה לב מאחוריהם ,טוביםהדברים ה

והתענית  ,אז באמת הנזירות היא מעלה גדולה .של דבקות בה'
[ולומדי תורה, גם אם רוצים להתענות לשם  .מעלה גדולההיא 

על ידי כי  ,שמים, לא כדאי שיתענו תעניות שאינן מעיקר הדין
, ויצא זה באים למעט בלימודם מחמת חולשה וקושי התענית

  ].(משנ"ב סי' תקנ"א ס"ק צ')שכרם בהפסדם 
לכבוד שהיא כל הדברים האלה נאמרים כלפי נזירות  ,כמובן
לא להבין ח"ו שיש איזו מעלה במה שהנוצרים  .ה' יתברך

ובדי אותו ע אדי ה' אלשאלה כלל לא עוב ",נזירים"קוראים 
הם  .שלהם היא לא הנזירות שהתורה רוצהוגם הנזירות  ,האיש

אחת המצוות הם שנישואין  בעוד ,וראים לנישואין עבירהק
גם ודאי לא לנזירים הנוצרים אנו מתכוונים, ו .אצלנו הגדולות

ו קוראים , ואנ"אב"שהנוצרים קוראים לו  ,לא לראש הקטולים
אלא רק  ,, לא לאלה הכוונה שלנו"אבי אבות הטומאה"לו 

חשב עובדי ה' באמת וישר, אלה יכולים להשהם לנזירים 
ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים "שהנביא אומר לנו  ,למעלה גדולה

  ."ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים
  
  
  
  
  
  

  

 
                                                           

בחינות אותנו שבעניני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת, אלא שני הצדדים אמת, ומלמדים וכפי שייסד לנו הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל, . 1
זה אגדה) שדעתו של  עניני, שכאשר הגמרא אומרת (בעוד אמרו בדרך צחותו[. )353ח"ג עמ' , ו173ח"ב עמ'  מכתב מאליהועי' (ענין שונות ּבָ 

במלואה יש האמת ממילא כדי לקבל את בדברי זה, ו "פלגא"מן האמת נמצאת בדברי זה, ו "פלגא"ש ,, כוונתה לומרדעתו של זה"פליגא" על 
  .]יחדשתי הדעות לצרף את 

[וכבר דנו האחרונים בשאלה, אם שמואל  .שם)רמב"ם הרי זה נזיר עולם ( - והנפקא מינה מזה היא, שהאומר "הריני כשמואל הרמתי" . 2
היה נזיר עולם, איך נכנס למשכן שילה, והרי היה פרוע ראש, ואסור לשום אדם להכנס למקדש כשהוא פרוע ראש (רמב"ם הלכ' ביאת מקדש 

' אור שמח שם מה שתירץ על זה). עוד דנו האחרונים, איך ִׁשיסף את אגג לפני ה' בגלגל (שמו"א טו, לג), והרי אסור לנזיר פ"א הי"ז. ועי
  להטמא למת. ואכמ"ל].

  .)42. ובענין האם נזיר נקרא חוטא או לא, עי' גם תוס' (ב"ק צא, ב ד"ה אלא שציער), ומכתב מאליהו (ח"ה עמ' 3
  .מטומאתו לאחר שנטהר ,יך להביא נזיר שנטמא למתהיינו, קרבן אשם שצר. 4
  מתחרטים על מעשיהם הרעים, ורוצים לעשות תשובה ולהגן על עצמן מן היסורים (תוס' ור"ן שם).. 5
חרטה בלא התרת חכם אינה עוקרת את הנזירות, אך כיון שלבו של נזיר זה אינו שלם עם קבלת הנזירות שלו, יש כאן בחינה דקה אמנם . 6

ועי' בשיעורי הגר"ש [שהוי ממש חולין שנשחטו בעזרה  רש"חולין שנשחטו בעזרה" (ר"ן ורא"ש שם). אך עי' ברשב"א שיש מי שפישל 
, שמן התורה )ח"ב סי' כ"ב(זה ס"ל כשיטת המבי"ט המובאת במהרי"ט  אן דאמר, שמשביארו רוזובסקי זצ"ל ובשיעורי הגר"ד פוברסקי זצ"ל

 .]י התרת חכםמהני פתח לבטל הנדר אף בל
  .. עי' במדבר (ו, יח)7
שנותנין " (ברכות ו, ב). שעיקר קיבול השכר על התענית, הוא לא על התענית עצמה, אלא על "צדקתא - אגרא דתעניתא . ואמרו חז"ל: "8

  ." (רש"י שם)צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום
  אינו לומד כלל, ונשאר עם הארץ. - שמה, וכיון שאינו יכול לעשות כן . היינו שהוא עם הארץ מחמת שאינו רוצה ללמוד תורה אלא ל9

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


