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Nazir: Abstinence or Moderation?
Torah in Motion– Parshat Naso

I: Is a Nazir called “Holy” or “Sinner”?
1. ו:א–כאבמדבר

רא) ההֹ’וַיְַדֵּב֥ ר׃ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹֽ יַּדֵּב֙ר(ב)ֵּלאמ לֶאל־ְּבֵנ֣ םוְָאַמְרָּת֖יְִׂשָרֵא֔ יׁשֲאֵלֶה֑ הִא֣ יֽאֹו־ִאָּׁש֗ ירֶנֶ֣דרִלנְּדֹ֙ריְַפִל֙אִּכ֤ ירנִָז֔ ַלֽה’׃ְלַהִּז֖
יְֵמיּכֹל(ד)יֹאֵכל�אוִיֵבִׁשיםַלִחיםוֲַענִָביםיְִׁשֶּתה�אֲענִָביםִמְׁשַרתוְָכליְִׁשֶּתה�אֵׁשָכרוְחֶֹמץיַיִןחֶֹמץיִַּזירוְֵׁשָכרִמּיַיִןג)

ַערנְִז֔רֹוֶנֶ֣דרׇּכל־יְֵמ֙י(ה)יֹאֵכל�אָזגוְַעדֵמַחְרַצּנִיםַהּיַיִןִמֶּגֶפןיֵָעֶׂשהֲאֶׁשרִמּכֹלנְִזרֹו רַּת֖ ֹ֣ ַעד־ְמ֨�אתַעל־רֹאׁ֑שֹו�א־יֲַעב
ם ירַהּיִָמ֜ ׁשַל֙ה׳ֲאֶׁשר־יִַּז֤ ֹ֣ הָקד ליְִהיֶ֔ ַרעַּגֵּד֥ רֶּפ֖ י(ו)רֹאֽׁשֹו׃ְׂשַע֥ תַעל־ֶנֶ֥פׁשַלה’ַהִּזי֖רֹוׇּכל־יְֵמ֥ א֥�אֵמ֖ ֹֽ יו(ז)׃יָב ּוְלִאּ֗מֹוְלָאִב֣
חֹ֔תֹוְלָאִחי֙ו אּוְלַא֣ ם�א־יִַּטָּמ֥ םָלֶה֖ יְּבמָֹת֑ ל(ח)ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ֱא�קיוֵנֶ֥זרִּכ֛ ֹ֖ יּכ ׁשנְִז֑רֹויְֵמ֣ ֹ֥ תוְִכֽי־יָ֨מּות(ט)ַלֽה’׃֖הּואָקד ָעָלי֙וֵמ֤
ַתע םְּבֶפ֣ ֹ֔ אִּפְתא אׁשוְִטֵּמ֖ ֹ֣ חנְִז֑רֹור יַּבּ֥יֹוםׇטֳהָר֔תֹוְּב֣יֹוםרֹאׁשֹ֙ווְִגַּל֤ יּוַבּ֣יֹום(י)יְַגְּלֶחּֽנּו׃ַהְּׁשִביִע֖ ייִָב֙אַהְּׁשִמינִ֗ יםְׁשֵּת֣ י֥אֹותִֹר֔ ְׁשֵנ֖

י ןיֹוָנ֑הְּבֵנ֣ ל־ַהּכֵֹה֔ ַתחֶא֨ ֶהלֶאל־ֶּפ֖ ֹ֥ ה(יא)מֹוֵעֽד׃א ןוְָעָׂש֣ דַהּכֵֹה֗ דְלַחָּטא֙תֶאָח֤ הוְֶאָח֣ רְלעָֹל֔ יווְִכֶּפ֣ רָעָל֔ אֵמֲאֶׁש֥ ָחָט֖
ׁשַעל־ַהָּנֶ֑פׁש יר(יב)ַהֽהּוא׃ַּבּ֥יֹוםֶאת־רֹאׁ֖שֹווְִקַּד֥ ֙ה’וְִהִּז֤ יַלֽ יאנְִז֔רֹוֶאת־יְֵמ֣ ֶבׂשוְֵהִב֛ םֶּבן־ְׁשנָ֖תֹוֶּכ֥ יםְלָאָׁש֑ ָהִראׁשֹנִי֙םוְַהּיִָמ֤

ייְִּפ֔לּו אִּכ֥ יב(טז)…נְִזֽרֹו׃ָטֵמ֖ ןוְִהְקִר֥ יַהּכֵֹה֖ הה׳ִלְפֵנ֣ ח(יח)וְֶאת־עָֹלֽתֹו…ֶאת־ַחָּטא֖תֹווְָעָׂש֥ ירוְִגַּל֣ ַתחַהּנִָז֗ ֶהלֶּפ֛ ֹ֥ דא מֹוֵע֖
אׁש ֹ֣ חנְִז֑רֹוֶאת־ר אׁשֶאת־ְׂשַע֙רוְָלַק֗ ֹ֣ ׁשוְנַָת֙ןנְִז֔רֹור ַחתַעל־ָהֵא֔ ַבחֲאֶׁשר־ַּת֖ אתַהְּׁשָלִמֽים…(כא)ֶז֥ ֹ֣ תז רַהּנִָזי֮רּתֹוַר֣ יִּדֹ֒רֲאֶׁש֣

֙ה׳ׇקְרָּב֤נֹו דַעל־נְִז֔רֹוַלֽ יגִמְּלַב֖ ייָ֑דֹוֲאֶׁשר־ַּתִּׂש֣ רנְִדרֹ֙וְּכִפ֤ רֲאֶׁש֣ ֹ֔ ןיִּד הֵּכ֣ ליֲַעֶׂש֔ תַע֖ נְִזֽרֹו׃ּתֹוַר֥

2. ו:יאנשאפרשתבמדבררש"י
הייןמןעצמושציעראומרהקפראלעזררביהמת,מטומאתנזהרשלא-הנפשעלחטאמאשר

3. יאדףתעניתמסכתבבליתלמוד
תלמודמהאומר:ברביהקפראלעזררבידתניא:תנא,האיכיסבר.חוטאנקראבתעניתהיושבכלשמואל:אמר
קלדבריםוהלא,הייןמןעצמושציעראלאזה?חטאנפשבאיזהוכיהנפש,עלחטאמאשרעליווכפרלומר

רביוכמה.כמהאחתעל-ודברדברמכלעצמוהמצערחוטא,נקראהייןמןאלאעצמוציערשלאזהומהוחומר:
נקראאחדמדבראלאעצמוציערשלאזהומהראשו.שערפרעגדליהיהקדוששנאמר,קדושנקראאומר:אלעזר
ולרבי-קאי.פרעאגידולההוא-קדוש!איקריהאולשמואל,וכמה.כמהאחתעל-דברמכלעצמוהמצערקדוש,

אדםימודלעולםאלעזר:רביוהאמרהכי?אלעזררביאמרומי-נפשיה.דסאיבההוא-חוטא!נקראהאאלעזר,
האנפשיה,לצעורידמצי-האקשיא,לא-בעיר!אבואולאקדושבקרבךשנאמרמעיו,בתוךשרויקדושכאילועצמו

רבאמרוגו'.שארוועכר[חסד]אישנפשובגמלשנאמר,חסידנקראאמר:לקישרישנפשיה.לצעורימצידלא-
לשירותיהכלבאליכול-בתעניתאדיתיברבביברהאיששת:

4. בעמודיאדףתעניתמסכתרש"י
ומשתהממאכלעצמומפריש-חסדאישנפשוגומלדכתיב,המתענה-חסידנקרא

5. בעמודיאדףתעניתמסכתתוספות
חסידנקראמתענהשאינולנפשוחסדשגומלפירוש-נפשוגומל

6. ופרקנשאפרשתבמדבררמב"ן
במלאתנפשוחוטאהזההאישכיהפשטדרךעלונתפרש.לאנזרו,ימימלאתביוםהנזירשיקריבהחטאתוטעם

וקדושנזירימיוכלויעמודלעולםשיזירלוהיהוראויהשם,ועבודתמקדושתונזורעתההואכיהנזירות,
וכדכתיבלנביא,הכתובאותוהשוהלנזירים,ומבחוריכםלנביאיםמבניכםואקיםיא)ב(עמוסשאמרכענין,לאלקיו

העולםבתאוותלהטמאבשובוכפרהצריךהואוהנהלה'הואקדושנזרוימיכלח)פסוק(לעיל

7. תקעאסימןתעניתהלכותחייםאורחערוךשולחן
חוטאנקראוחזקבריאשאינוכגוןלאו,ואם;קדושנקראהתעניתלסבוליכולאםבתענית–היושב
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II: The Seemingly Contradictory View of Rambam

8. גפרקדעותהלכותרמב"ם
אפרושהעולם,מןהאדםאתומוציאיןהןרעהדרךבהםוכיוצאוהכבודוהתאוהוהקנאההואילאדםיאמרשמא
ולאנאהבדירהישבולאאשהישאולאייןישתהולאבשריאכלשלאעדהאחרון,לצדואתרחקביותרמהן
ואסורהיארעהדרךזהגםכוכבים,העובדיכהניכגוןבהןוכיוצאהקשהוהצמרהשקאלאנאהמלבושילבש
חכמיםאמרוהנפש,עלחטאמאשרעליווכפרבנזיראומרהואשהרי,חוטאנקראזובדרךהמהלךבה,לילך
חכמיםצוולפיכךוכמה,כמהאחתעלודברדברמכלעצמוהמונעכפרהצריךהייןמןאלאפירששלאנזיראםומה

דבריםעלובשבועותבנדריםעצמואוסריהאולאבלבד,התורהשמנעתומדבריםאלאעצמואדםימנעשלא
אלוהזהובכלל,אחריםדבריםעליךאוסרשאתהאלאתורהשאסרהמהדייךלאחכמיםאמרוכךהמותרים,
בהןוכיוצאהאלוהדבריםכלועלבתענית,עצמומסגףאדםשיהאחכמיםואסרוטובה,בדרךאינןתמידשמתענין

תשומםלמהיותרתתחכםואלהרבהצדיקתהיאלואמרשלמהצוה

9. יפרקנזירותהלכותרמב"ם
הוא,רשעיםמנזירותכזוונזירותרשעזההריבזהוכיוצאאעשהלאאםאווכךכךאעשהאםנזירהריניהאומר
הכתובושקלו,לה'הואקדשראשועלאלקיונזרנאמרזהועלומשובחנאהזההריקדושהדרךלה'הנודראבל

לנזיריםומבחוריכםלנביאיםמבניכםואקיםשנאמרכנביא

10. Rambam’s letter to Ibn Tibbon
I live in Fostat and the Sultan lives in Cairo; these two places are about one and a half miles from
each other. My duties to the Sultan are very heavy. I am obliged to visit him every day, early in the
morning; and when he or any of his children, or members of the royal household are ill, I dare not
leave Cairo, but must stay for most of the day in the palace. It also frequently happens that one or
two of the royal officers fall sick, and I must see to their healing. So I generally arrive in Cairo very
early in the day, and even if nothing unusual happens I do not return to Fostat until the afternoon.
Then I am almost faint with hunger.
I find the waiting room filled with people, both Jews and Gentiles, nobles and common people,
friends and strangers – a mixed mass, waiting for me. I dismount from my animal, wash my
hands, enter, and ask my patients to bear with me while I briefly eat, the only meal I take in the
twenty-four hours. Then I see to my patients, write prescriptions for their various illnesses.
Patients go in and out until nightfall, and sometimes even until two hours and more in the night. I
talk to them while lying down from sheer fatigue, and when night falls, I am so exhausted that I
can hardly speak.
Because of this no Israelite can have any private interview with me, except on Shabbat. Then the
whole congregation visits me after the morning service. We study together a little until noon, and
then they leave. Some of them return, and read with me after the afternoon service until evening
prayers.

11. א:דפרקדעותהלכותרמב"ם
משתירחוקהשהיאהדעהוהיאלאדם,לושישהדעותמכלודעהדעהשבכלבינוניתמדההיאהישרההדרך

ומשערתמידדעותיושםאדםשיהאהראשוניםחכמיםצוולפיכךלזו,ולאלזולאקרובהואינהשוהריחוקהקצוות
מרגיששאינוכמתולאלכעוסנוחחמהבעליהאלאכיצדבגופו,שלםשיהאכדיהאמצעיתבדרךאותםומכויןאותם
אלאיתאוהלאוכןאחרת,פעםבוכיוצאיעשהשלאכדיעליולכעוסשראויגדולדברעלאלאיכעוסלאבינוני,אלא

עמליהיהלאוכןנפשו,לשובעאוכלצדיקשנאמרכעניןבזולתןלהיותאפשרואילהןצריךשהגוףלדברים
ממונויפזרולאביותר,ידויקפוץולאלצדיק,מעטטובשנאמרכעניןשעהלחיילושצריךדברלהשיגאלאבעסקו

בנחתימיוכלשמחאלאואונןעצבולאושוחקמהולליהאולאשצריך,למיכראויומלוהידומסתכפיצדקהנותןאלא
נקראממוצעותבינוניותדעותשדעותיואדםכלהחכמים,דרךהיאזוודרךדעותיו,שארוכןיפות,פניםבסבר

חכם
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12. א:הפרקדעותהלכותרמב"ם
מיכיצד,חסידנקראזהלצדאוזהלצדמעטבינוניתמדעהויתרחקביותרעצמועלמדקדקשהואומי

נתרחקואם,חסידותמדתהיאוזוחסידנקראביותררוחשפלויהיההאחרוןהקצהעדהלבמגובהשיתרחק
היוהראשוניםוחסידיםהדעות,כלשארזודרךועלחכמה,מדתהיאוזוחכםנקראעניוויהיהבלבדהאמצעעד

שמטיןדעהוישהאחרוןהקצהכנגדאותהשמטיןדעהישהקצוות,שתיכנגדהאמצעיתמדרךשלהןדעותמטין
הטוביםהדרכיםוהםהבינוניםהאלובדרכיםללכתאנוומצוויןהדין,משורתלפניםוזהוהראשון,הקצהכנגדאותה

בדרכיווהלכתשנאמרוהישרים

III: Time for Balance and Time for Extremes

13. אעמודיאדףתעניתמסכתתוספות
רשאיבעצמוהחובלושם)צא:דף(ב"קהחובלבפ'דאמרינןוקשיא-חוטאנקראבתעניתהיושבכלשמואלאמר
אלמאבתעניתביושבשמואלאמררשאיבעצמוהחובלדקאמרהאהתםומפרשחייביםבושחבלואחריםאבל

מנזירוחומרמקלהכאכדאמרינןחוטאהוידודאילומרוישחוטאנקראלאבתעניתדיושבקאמרדשמואלמשמע
ממההעבירהמןיותרגדולהתעניתעושהשהואהמצוהמקוםמכלאבלוכו'מייןאלאעצמוציערשלאנזירומה

מקוםומכלהייןמןעצמויזירבקלקולהסוטההרואהב.)דף(סוטהכדאמרינןלנדורדמצוהנפשומצערשהוא
ומאישבתשלתעניתממנוונפרעיןדינוגזרדקורעיןבשבתחלוםתעניתאמתענהדהוהמידיחטאקצתיש

לתעניתיהתעניתאליתבתקנתיה

14. ופרקנשאפרשתבמדבררש"י
לידימביאשהוא,הייןמןעצמויזירבקלקולהסוטההרואהשכללךלומרסוטה,לפרשתנזירפרשתנסמכהלמה

ניאוף

15. א:גפרקנזירמסכתמשנה
נזירהעולםסוףועדמכאןאפילוקטנהאחתנזירהריניגדולהאחתנזירהריניאמריוםשלשיםנזירותסתם

שלשיםנזירהרינישתיםנזירזההריומחצהאחתנזירהריניאחתושעהנזירהריניאחדויוםנזירהרינייוםשלשים
לשעותנוזריםשאיןיוםואחדשלשיםנזיראחתושעהיום

16. דפרקדעותהלכותרמב"ם
שנתומתחלתשתהיהכדיהלילהבסוףויהיו,שעותשמונהשהואשלישןלישןלאדםלודישעות,כ"דוהלילההיום

השמששתעלהקודםממטתועומדונמצאשעות,שמונההשמששתעלהעד

IV: Engaging in this World or Elevating Ourselves?

17. הסולםעניןויצא,פרשתשלוםנתיבות
יעסקשיהודיהיאה׳רצוןשתכליתלולהראותבזהדהמכווןהשמימה,מגיעוראשוארצהמצבסלםוהנה

כדאיתאהשמימה,מגיעוראשוארצהמצבסלםוזהו.לה׳קדושלהיותאיךדרךימצאזהובתוךעוה’’זבענייני
שלבמסגרתתמידימצאשיהודיעוה’’זבענייניבעולמויהודישלהעבודהקביעתעלמורההולםשעניןאבותבתורת
מחוץיצאאלההעולם,בענייניגםהדרךוזוהיהשמימה…מגיעוראשועדדרגאדרגאשיעלההסלם,בתוךקדושה

שעושהע’’יורקתחתונה,לדיוטאאותוומשפיליןמקדושתואותומוציאיןעוה’’זענייניאכןשאזהקדושה,למסגרת
עוה’’זענייניכלגםאותויביאואזהקדושה,למסגרתהקודשלמקוםונכנסמהארציותשמתנערסולם,לעצמו

עליונצבה׳הנהכיועדהשמימה,מגיעוראשועדילהתרומםלהשי’’ת,להתקרב

נגיעהשוםהיתהולאקודשכולויעקבהיהעתהעדכוידעתי.לאואנכיהזהבמקוםה׳ישאכןויאמראומרווזה
מקוםשםשהיהסח:יא)(ב׳׳רכמאחז’’למרמזהזהבמקוםהזה,במקוםה׳יששאכןראהעתהאבלעוה’’ז,בענייני

במקוםגםהזה,במקוםה׳ישאכןעוה’’ז,בעניינילעסוקשהולךלבןביתאליוהולךשהואהמקוםוגםרעות,חוית
עבודהשלהותורהשלאםקדושה,שלמסגרתבתוךנשמריםאםה׳,אתלעבודיכוליםגשמייםבענייניםהזה


