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נזירות
 .1נדרים ט עמוד ב
דתניא ,אמר )רבי( שמעון הצדיק :מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד;
פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום ,וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים ,אמרתי
לו :בני ,מה ראית להשחית את שערך זה הנאה?
אמר לי :רועה הייתי לאבא בעירי ,הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ,ופחז עלי יצרי ובקש
לטורדני מן העולם,
אמרתי לו :רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך ,במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? העבודה ,שאגלחך
לשמים! מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו ,אמרתי לו :בני ,כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל ,עליך הכתוב אומר+ :במדבר
ו +איש ...כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.
מתקיף לה רבי מני :מאי שנא אשם נזיר טמא דלא אכל? דאתי על חטא ,כל אשמות נמי לא ליכול ,דעל חטא אתו!
א"ל ר' יונה :היינו טעמא ,כשהן תוהין נוזרין ,וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי נזירות מתחרטין בהן ,ונמצאו מביאין
חולין לעזרה.
אי הכי ,אפילו נזיר טהור נמי!
נזיר טהור לא ,דאמודי אמיד נפשיה דיכול לנדור... .
 .2ירושלמי נדרים פרק א סוף הלכה א
מתני' דר' יודן דתני בשם ר' יודן ]קהלת ה ד[ טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם .טוב מזה ומזה שלא תדור.
ר"מ אומר טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם טוב מזה ומזה נודר ומשלם .וכן הוא אומר ]תהילים עו יב[ נדרו
ושלמו לאלהיכם .כיצד הוא עושה על נדבה מביא כשבתו לעזרה ואומר הרי זה עולה.
ר' אבין אמר ר' יהודה פתח אילו הייתי יודע שהנודר נקרא רשע נודר הייתה.
אמר ר' ינאי ]משלי כ כה[ מוקש אדם ילע קודש ואחר נדרים לבקר .התחיל לנדור פינקסתו נפתחת.
ד"א מוקש אדם ילע קודש ואחר נדרים לבקר .איחור נדרים .איחר אדם את נדרו פינקסו נפתחת.
מעשה באחד שאמר הרי עלי עולה ושהא להביאה ושקעה ספינתו בים:
כנדרי כשירים לא אמר כלום .הדא אמרה שהכשירים נודרין ומכיון שנדר אין זה כשר.
מתניתא דר' יודה דתני בשם רבי יודה חסידים הראשונים מתאוין להביא קרבן חטאת לא היה המקום מספיק בידם חט
והיו נודרים בנזיר בשביל להביא קרבן חטאת ר"ש אומר חוטאים היו שהיו נודרים בנזיר שנא' ]במדבר ו יא[ וכפר עליו
מאשר חטא על הנפש .חט זה על נפשו שמנע עצמו מן היין.
ואתייא דשמעון הצדיק כר"ש דתני
אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר אלא אחד .פעם אחד עלה אלי אדם אחד מדרום וראיתיו אדמוני עם
יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מסודרות תילי תילים ואמרתי לו בני מה ראיתה להשחית את השיער הנאה הזה.
ונם לי רבי רועה הייתי בעירי והלכתי למלאות את השאוב מים וראיתי את הבובייה שלי בתוך המים ופחז יצרי עלי
וביקש לאבדיני מן העולם .אמרתי לו רשע אתה מפחז בדבר שאינו שלך עלי להקדישך לשמים.
והרכנתיו בראשי ואמרתי לו בני כמותך ירבו עושי רצון המקום בישראל עליך הכתוב אומר ]שם ב[ איש או אשה כי
יפליא לנדר נדר נזיר להזיר ליי'.
ר' מנא בעי למה לי כשמעון הצדיק אפילו כר"ש .לא אכל שמעון הצדיק חטאת חלב מימיו לא אכל שמעון הצדיק
חטאת דם מימיו.
סבר שמעון הצדיק בני אדם מתוך הקפידה הם נודרין .מכיון שנודרין מתוך הקפדה סופו לתהות .מכיון שהוא תוהא
נעשו קרבנותיו כשוחט חולין בעזרה .וזה מתוך ישוב נדר ופיו ולבו שווין:
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 .3נרקיס )מתוך ויקיפדיה(
נרקיסוס היה בנם של אל הנהר קפיסוס והנימפה לירופה .נרקיסוס היה בעל יופי יוצא דופן ,יופי שמשך אליו נערות
ונערים כאחד .נרקיסוס דחה את חיזוריהם של אלו והתנכר להם .לאחר שדחה בזלזול את הנימפה אכו ,שהתאהבה בו
נואשות ,החליטה האלה נמסיס להענישו על יהירותו ואכזריותו והטילה עליו קללה  -אהבה עצמית ללא גבול .יום אחד
טייל נרקיסוס ליד אגם והתכופף כדי לשתות מים .כאשר ראה את דמותו נשקפת אליו מן המים מיד התאהב בעצמו
ולא יכול היה לנתק את מבטו מבבואתו ,עד שמת .במקום שבו מת צמח פרח ה"נרקיס".
מספר סיומות במיתולוגיה היוונית והרומית:
א – הוא מת מצמא כי לא בכל פעם שביק לשתות פגע בבואה שלו
ב – הוא התאבד כשהבין שהדמות היפה בה הוא מאוהב היא בבואתו שלו.
 .4מתוך מגילת האש של ביאליק
דוֹר ִנּית
הוֹל ְך ְק ַ
רוּע ֵשׂ ָערֵ ,
וּפ ַ
אַדּ ֶרת ְ
מוּטל ֵבּין ֶה ָה ִרים ִעםַ -שׁ ַחר ,וְ ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ֶ
יהוּדה ָ
יבה ִמ ָ
ָמים ִאישׁ ֵשׂ ָ
אַחד ַהיּ ִ
ַ ...ויּ ְִמ ָצ ֵא ִני ְבּ ַ
ַחמֹל ָע ַלי
וּמ ְר ֵאהוּ ַכּ ֲא ֶשׁר י ְִהיֶה ַמ ְר ֵאה ֲענַן ַה ָכּבוֹד וְ ֵעין ַה ֶקּ ַרח ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקרַ .ויּ ְ
נוֹרא הוֹדַ ,
וּקדוֹשׁ ֱאל ִֹהים וְ ָ
ָעף ,וְ הוּא נָזִ יר ְ
וְ ז ֵ
ַפ ִשׁי ִמ ָכּלֶ -ח ְמ ָדה ַו ְי ַל ְמּ ֵד ִני
יד ִני ֵלאל ָֹהיוַ ,ו ַיּזֵּר נ ְ
ַע ִב ֵ
ַיּוֹר ִני ִמ ְדּ ָר ָכיו ַויּ ֲ
רוֹעד ִכּ ָסּ ִני .ו ֵ
וּב ֵצל זְ ָקנוֹ ַה ָלּ ָבן וְ ָה ֵ
אָהלוֹ ְ
ִטּ ֵע ִני ְבּ ֵס ֶתר ֳ
ַה ָשּׂבַ ,ויּ ָ
ְמוֹתי צוֹמוֹת
אשׁי ַמ ֲא ַויַּי ַל ָשּׁ ַמ ִיםַ ,ויּ ְִהיוּ י ַ
ְק ֵדּשׁ ֶאתָ -ר ֵ
אַחד ֶא ָחד ַו ִיּ ָשּׂ ֵאם לֵאל ָֹהיוַ ,ויּ ַ
לוּמי ָק ַטף ַ
ְמה .וְ ֶאת ָכּלִ -צ ֵצּי ֲע ַ
ְל ַה ִבּיט ָשׁ ַמי ָ
וּמ ְצ ִחי ָחוַר ִמיּוֹם ְליוֹם –
ָקן ִכּירֹא ַה ֶפּ ַרח ֶאתַ -ה ְסּ ָתיוָ .פּנַי ַדּלּוֹ ִ
ירא ְמאֹד ִמ ְפּנֵי ַהזּ ֵ
ָא ָ
ילוֹתיו .ו ִ
ילוֹתי ְתּ ִפ ָלּה ְכּ ֵל ָ
ימוֹתיו וְ ֵל ַ
ִכּ ָ
ָא ִהי ְכּע ֶֹפר
ַער ַההוּא ו ֱ
ַער ַר ֲענָן ֶשׁלֲ -חלֹמוֹתָ .וא ַֹבד ְבּ ָק ְט ִני ַבּ ֲא ֵפ ַלת ַהיּ ַ
וּב ְל ָב ִבי ִשׂ ְג ֵשׁג י ַ
ַעשׂוּ ַת ְל ַתּ ִלּים ִ
ֻצּוֹתי ָפּשׁוּ ַויּ ֲ
אוּלם ְקו ַ
וְ ָ
אַתּ
טוֹבל ְבּז ַֹהר ֶשׁ ֶמשׁ ,וְ ִהנֵּה ְ
ָדים וְ ֵ
ַער ִבּ ְל ָב ִבי וַיְ ִהי ְל ַפ ְר ֵדּס ,כֻּלּוֹ ְפ ָר ִחים ִעם ְמג ִ
ֶה ַפּ ְך ַהיּ ַ
אַרזֵי ַה ְלּ ָבנוֹן ...וְ יֵשׁ ֲא ֶשׁר-נ ְ
ֻמ ָדּח ֵבּין ְ
ַא ִני יוֹנַת ֲא ָה ִבים
וּשׂחוֹק ֲא ֶשׁר ְתּ ַחיִּי בוֹ ַעלְ -שׂ ָפ ַת ִי ְך ,ו ֲ
ילת נֹגַהִּ ,מ ְת ַה ֶלּ ֶכת ֵבּין ֲערוּגוֹת ְבּ ָשׂ ָמיו ְ
וּכ ִל ַ
קוּמת אוֹר ְ
ְכּ ַבת ֱאל ִֹהיםְ ,ר ַ
תוֹכי ְכּ ֵאגֶל ַה ַטּל ִבּ ְגרוֹן
ַכּה ְב ִ
ַפ ִשׁי ז ָ
וּב ְי ָשׁן ,נ ְ
נוּע ַ
עוֹד ִנּי ָטהוֹר וְ ָצ ַ
ַא ִני ֶ
ָמים ָה ֵהם ו ֲ
וּביּ ִ
וּמ ְהגָּה שׁוֹ ֶכנֶת ְכּ ֵת ֵפ ְך ַה ְלּ ָבנָהַ ...
ֲח ֵר ָדה ַ
אוּלם ֶא ֶלף
ָד ְע ִתּי .וְ ָ
יחהּ לֹא י ָ
ילי וְ ֶאת ֵר ָ
ָבישֲׁ .א ַבק ִא ָשּׁה לֹאָ -ד ַבק ִבּ ְמ ִע ִ
וּל ַב ִבי ָב ִהיר ִכּ ְר ִסיס ֵמיַ -ה ִשּׁלּ ַֹח ְבּ ְשׂ ַפת כּוֹס גּ ִ
ַה ֲח ַב ֶצּ ֶלת ְ
אַה ָבה....
אַה ָבהֲ ,המוֹן ֲ
ַפ ִשׁי ָשׁ ֲא ָלה ֲהמוֹן ֲ
שׁוֹקקוּ ִב ְל ָב ִבי וְ נ ְ
ַמ ְעיָנוֹת ַחיִּים ְ
ַפ ִשׁי ָכּ ִליל ַליָיֶ .שׁ ַפע ק ֶֹדש ַר ֲענָן ִה ִשּׁיבוּ ָע ַלי
טוֹב ֵלי ַשׁ ֲח ִרית ַל ָשּׁ ַמיִם וְ ָל ֵתת ֶאת-נ ְ
ַחל ַה ַמּ ִים ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ִעם ְ
אתי ֶאל-נ ַ
ָצ ִ
אָז י ָ
ַפ ִשׁי
רוּחי נָכוֹן ,וְ נ ְ
וּל ָב ִבי ָח ָדשׁ ,וְ ִ
ֵאתיְ ,
בוּרת ֱאל ִֹהים ָמל ִ
דוֹשׁים ַר ָבּהְ .גּ ַ
הוֹל ְך ִל ְק ַראת סוֹד ְק ִ
ָא ִהי ְכּ ֵ
רוּחוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִמ ָכּלַ -ה ְשּׁ ָפ ִים ו ֱ
שׁוּך
וּפ ְתאֹם ו ְִהנֵּה ְצ ִליל ַמ ִים וְ ִשׁ ְכ ְ
ָחלִ .
יוֹרד ַבּנּ ַ
הוֹל ְך וְ ֵ
ָא ִהי ֵ
ָא ָשּׂא רֹאשׁ ,ו ֱ
ָאַר ִחיב ֵעינַי ַל ָשּׁ ַמ ִים ,ו ֶ
ַפ ִשׁי .ו ְ
ָד ְע ִתּי נ ְ
רוּעה – וְ לֹא י ַ
ְת ָ
יתי
רוֹח ֶצת ָר ִא ִ
ַע ָרה ֶ
ַחל ִמ ֶנּגֶדִ ,כּ ְדמוּת נ ֲ
ֶה ֶמה ַעל-אָזְ ִני ַכּ ֲהמוֹן ִכּנּוֹרוֹתֵ .ה ַצ ְצ ִתּי וְ ִנ ְד ַה ְמ ִתּיָ :שׁםַ ,בּנּ ַ
ַר ֲח ָצה ְכּ ֶז ֶרם ְבּד ַֹלח ֲע ָב ַר ִני ַויּ ֱ
ָקן ַהנָּזִ יר ִנ ְצ ְנ ָצה ְל ָפנַי –
אוּלם ְדּמוּת ַהזּ ֵ
ָמר; וְ ָ
יה ַכּנּ ֵ
ַק ִתּי ֵא ֶל ָ
ַשׁ ִכּי ֵר ִניִ ...כּ ְמ ַעט זִ נּ ְ
לוּלית ַויּ ְ
אַפ ִ
תּוֹך ָה ְ
וְ ז ְֹך ְבּ ָשׂ ָרהּ ִה ְב ִהיק ֵא ַלי ִמ ְ
אָכ ְל ִתּי ֶאתַ -מ ְחשֹׂף ְבּ ָשׂ ָרהּ ַה ָלּ ָבן...
ַכּהְ .בּ ֵעינַי ַ
ָאָציץ ִמ ָשּׁם ֶאלַ -ה ְגּוִ יָּה ַהזּ ָ
ָא ָסּ ֵתר ִבּ ְנ ִקיק ֶס ַלע ו ִ
ַהם ְכּ ִפיר ו ֶ
ָתי ְבּנ ַ
ָא ַחנֵּק ֶאתַ -תּ ֲאו ִ
וֲ
יוֹשׁב ַעלָ -פּ ָר ַשׁת ַדּ ְר ֵכי ַה ְקּ ָל ָלה
ָא ְִהי ְכּ ֵ
ֹאשׁי ָכפוּף ַתּ ַחת ַמ ָשּׂא ַמ ֲח ַשׁ ָכּיו ,ו ֱ
ַחל ַמ ְשׁ ִמיםֵ ,עינַי ַבּ ַמּ ִים וְ ר ִ
ָא ֵשׁב ָשׁם ַעלְ -שׂ ַפת ַהנּ ַ
וֵ
וֹמ ֲא ִפילוֹת ָע ַלי ְכּוִ ילֹון ֶשׁלְ -נ ָח ִשׁים ְשׁח ִֹרים
ָדלוּ ֶפ ַרע וְ ִכיָ -כ ְבדוּ ,וְ ֵהן ְתּלוּיוֹת ַ
ֻצּוֹתי ַבּ ַמּ ִים ִכּי גּ ְ
ָא ֶרא ִפ ְתאֹם ֶאתְ -קו ַ
וְ ַה ְבּ ָר ָכה .ו ֵ
ַחל –
ַפ ִשׁי ִמ ַקּ ְר ַקע ַהנּ ַ
זוֹממוֹת ְלנ ְ
וְ ְ
ָקן ַוי ְָב ְר ֵכ ִני ְבּ ַמ ָבּ ֵטי ֵעינָיו
סוֹדי ַלזּ ֵ
יתי ֶאתִ -
ָאַק ִדּישׁ גַּם ַתּ ְל ַתּ ַלּי ַל ָשּׁ ַמ ִיםַ ,ה ַכּף ָה ְכ ָר ָעהְ ...בּ ֶח ְר ַדּת ֵל ָבב ִגּ ִלּ ִ
קוֹמי ו ְ
ָא ְקפֹּץ ִמ ְמּ ִ
וֶ
חוּריו
יכל ָק ְדשׁוִֹ ,תּ ְפ ֶא ֶרת ַבּ ָ
ָא ֶרא ֶאתֵ -ה ַ
וּמ ְנ ָחה ְבּי ִָדי .ו ֵ
ֶבח ִ
ְמה .וָאָבֹא ְבּ ַשׁ ֲע ֵרי ֱאל ִֹהים וְ ז ַ
רוּשׁ ָלי ָ
ַו ְי ַשׁ ְלּ ֵח ִני ִעםָ -הנֵץ ַה ַח ָמּה ְי ָ
ֹותי ִל ְפנֵי
יך ֶאתְ -קֻוצּ ַ
ָאַשׁ ִל ְ
ַלּח ֶאת-רֹאשׁ ִנזְ ִרי ַעלַ -דּם זִ ְב ִחי ,ו ְ
ָאג ַ
רוּח .ו ֲ
יתי – וְ לֹאָ -ק ָמה ִבי ַ
וְ כ ֲֹהנָיו ,וְ ֶאתְ -תּשׁוּאוֹת ֲח ֵצ ָריו ָר ִא ִ
יחוֹח ַל ְי ָי ...גַּל ָשׁחֹר
יח ִנ ַ
לוּמי ָהיָה ְל ֵא ֶפרֵ ,ר ַ
וּפ ֵאר ֲע ַ
ְמה ְ
ֶבח ַה ָשּׁ ַמי ָ
וּבן ֶרגַע ָעלוּ ַתּ ְל ַתּ ַלּי ְבּ ַל ַהב ַהזּ ַ
ֲא ִרי ָה ֵאשׁ ַעלַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח – ִ
יפה
אוּלם ָבּ ֶרגַע ַהזֶּה ֵה ִצ ָ
ַח ֵשׁ ְך ֵעינַיָ ,וא ַֹמר ִל ְשׁאֹג ָכּ ֲא ִרי – וְ ָ
רוּפה ַויּ ֲ
ַפ ִשׁי ַה ְשּׂ ָ
וּכ ִשׂנְ אַת ַה ָמּוֶת זִ נֵּק ִפּ ְתאֹם ִמנּ ְ
ַכּ ֲע ַשׁן ַה ַמּ ֲע ָר ָכה ְ
ֹאבד
וּל ָב ִבי ָת ָעה ַויּ ַ
עוּריְ ,
ְה ְמיַת ַה ְנּ ָב ִלים ֶאתַ -שׁ ֲאגַת ְנ ָ
ָע ַלי ַל ֲה ַקת ַה ְלּוִ ִיּם יָם ֶשׁל-זִ ְמ ָרה ַויּ ְִס ָח ֵפ ִניַ ,ו ְי ַכס ְשׁאוֹן ַה ֲחצ ְֹצרוֹת ו ֶ
מוֹנים
שׁוּלי ְמ ִעילוֹ ֵבּין ַה ַפּ ֲע ִ
ֹאשׁי ְבּ ֵ
ָא ְכבֹּשׁ ר ִ
ָשׁישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים ,ו ֶ
ַפּל ְבּלֹא-כ ַֹח ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן ַהיּ ִ
ָא ְתנ ֵ
ְבּ ַר ַעשׁ ַה ֻתּ ִפּים וְ ַה ֶצּ ְל ָצ ִלים .ו ֶ
ָא ְב ְךּ – – –
ַדּה ,ו ֵ
ָא ְב ְךָּ ,ו ֶא ְתו ֶ
מּוֹנים ,ו ֵ
וְ ָה ִר ִ
ֻצוֹתי ִנ ְמ ַלט ִמןָ -ה ֵאשׁ וְ הוּא ֻמ ְשׁ ָל ְך ִבּ ְפאַת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֵא ֶצל
ָא ֶרא וְ ִהנֵּה ַת ְל ַתּל ָקטֹן ֶא ָחד ִמ ְקּו ַ
אתי ֵמ ֵאת ְפּנֵי ֲח ַצר ַהקּ ֶֹדשׁ ו ֵ
וּכ ֵצ ִ
ְ
ָמים ַר ִבּים
חוֹתם ַעלִ -ל ִבּי י ִ
ָא ָשּׂ ֶאנּוּ ַכּ ָ
ָא ָמּ ֵלט ִעמּוֹ ,ו ֶ
יקי ו ִ
ָאַצ ִפּינֵהוּ ְב ֵח ִ
ָא ְגנֹב ֶאתַ -תּ ְל ַתּ ִלּיַ ,בּרִ -נ ְד ִריִ ,מ ֻשּ ְל ַחן ֱאל ִֹהים ,ו ְ
ַה ָדּ ֶשׁן .ו ֶ
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י' סיון תשע"ב

יבוֹתי ֶאתַ -ה ְגּ ֵנ ָבה
ַה ִשׁ ִ
רוּח – ו ֲ
ָאזְ ֶרנּוּ ְל ַ
ָא ַשּׁק לוֹ ,ו ֶ
יאהוּ ,ו ֶ
ָאוֹצ ֵ
ָאריַ .וי ְִהי ְכּשׁוּב ַתּ ְל ַתּ ִלּי ְל ַצ ֵמּ ַח – ו ִ
ָא ְת ֶלנּוּ ְכ ָק ֵמ ַע ַעלַ -צוּ ִ
וֶ
ַל ָשּׁ ָמיִם...
ָתנוּ
אוּמה לֹא-נ ְ
וּמ ָ
עוּריֶ ,אתַ -הכֹּל ָל ְקחוּ ִמ ֶמּ ִנּי ְ
בוּניֶ .אתְ -נ ַ
ָרי ְס ָב ִ
אַכז ִ
וּב ַכ ַחשׁ ְ
וְ ַע ָתּה ְר ִאי גַםְ -ר ִאיִ ,הנֵּה ָה ֵתל ֵה ֵתלוּ ִבי ַה ָשּׁ ַמ ִים ְ
ִלי ָכּ ְפ ָרם.
 .5בבלי עבודה זרה דף כ עמוד ב
ת"ר+ :דברים כו /כג +/ונשמרת מכל דבר רע  -שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה .מכאן א"ר פנחס בן
יאיר :תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי נקיות ,נקיות מביאה לידי פרישות,
פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה לידי )חסידות ,חסידות( +מסורת הש"ס] :קדושה ,קדושה[ +מביאה לידי
ענוה ,ענוה מביאה לידי יראת חטא ,יראת חטא מביאה לידי )קדושה ,קדושה( +מסורת הש"ס] :חסידות ,חסידות[+
מביאה לידי רוח הקודש ,רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים,
וחסידות גדולה מכולן ,שנאמר+ :תהלים פט +אז דברת בחזון לחסידיך.
ופליגא דרבי יהושע בן לוי ,דא"ר יהושע בן לוי :ענוה גדולה מכולן ,שנאמר+ :ישעיהו סא +רוח ה' אלהים עלי יען
משח ה' אותי לבשר ענוים ,חסידים לא נאמר אלא ענוים ,הא למדת שענוה גדולה מכולן.
 .6במדבר רבה פרשה י ד"ה איש או
פרשת נזיר נדרשת לפניה ולאחריה .כיצד לאחריה? זאת תורת הנזיר וגו' :מה כתיב אחריו? )במדבר ו( כה
תברכו את בני ישראל וגו' וכי מה ענין זה לזה? אלא כך צוה הקב"ה :כשם שאין הנזיר טועם יין – אף אתם לא תטעמו
יין כשתהיו מברכים את ישראל ,לכך כתיב "כה תברכו" בענין נזיר ,ולכך אין הכהנים נושאים כפיהם במנחה ,משום
שכרות.
כיצד נדרשת לפניה? איש או אשה כי יפליא וגו' מה כתיב למעלה )שם /במדבר /ה( זאת תורת הקנאות .וכי מה ענין
זה לזה? אלא כשהם משקים את הסוטה היו אומרים לה :הרבה יין עושה ,וכל ישראל עומדים שם ,אנשים ונשים,
ואם היתה טמאה וצבתה בטנה וגו' ,וכשם שבודקים אותה  ,כך בודקים אותו ,והיו ישראל האנשים והנשים שהיו
רואין באים לתוך בתיהם ואומרים :אוי לי לפלוני ולפלונית ששתו יין ונשתכרו ועברו עבירה ומתו .נשבע אני שאיני
שותה יין לעולם ,שלא יהא לי כמותו ,וכן הנשים אומרות .לכך נסמכו זו לזו – אמר הקב"ה :אם נזיר אדם מן היין כך
תורתו איש או אשה כי יפליא וגו' ,ד"א כשם שהנזיר מובדל מיין כך אני מבדיל את הסוטה משאר נשים לרעה.
 .7פרופ יוסף דן על הקדושה עמוד 29
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