
 

ריזנה אשנ –   
 

 ׳ב:׳ו רבדמב .1
 ׃הָֽוהיַֽל ריִּ֖זַהְל ריִ֔זָנ רֶד ֶ֣נ ֙רֹּדְנִל ֙אִלְפַי יִּ֤כ הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣א םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד
 

Speak to the Israelites and say to them: If anyone, man or woman, explicitly utters a nazirite’s vow, 
to set himself apart for the LORD, 

 
An apparent contradiction in perspectives 

 
 ׳ח-׳ז:׳ו רבדמב .2

 הָֽוהיַֽל אּו֖ה ׁשֹ֥דָק ֹו֑רְזִנ יֵ֣מְי לֹּ֖כ )ח( ׃ֹוֽׁשֹאר־לַע ויָ֖הsֱא רֶז ֵ֥נ יִּ֛כ םָ֑תֹמְּב םֶ֖הָל אָּ֥מַּטִי־ֹאל ֹו֔תֹחַ֣אְלּו ֙ויִחָאְל ֹוּ֗מִאְלּו ויִ֣בָאְל )ז(
 
 א״י:׳ו רבדמב .3

 ׃אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב ֹוׁ֖שֹאר־תֶא ׁשַּ֥דִקְו ׁשֶפָּ֑נַה־לַע אָ֖טָח רֶׁ֥שֲאֵמ ויָ֔לָע רֶּ֣פִכְו הָ֔לֹעְל דָ֣חֶאְו ֙תאָּטַחְל דָ֤חֶא ןֵ֗הֹּכַה הָׂ֣שָעְו )אי(
 :)ט"י ריזנ ;ירפס( ןִיַּיַה ןִמ ֹומְצַע רֵעִּצֶׁש ,רֵמֹוא רָּפַּקַה רָזָעְלֶא יִּבַר ,תֵּמַה תַאְמֻּטִמ רַהְזִנ ֹאּלֶׁש .שפנה לע אטח רשאמ :י"שר

 
 ד״י:׳ו רבדמב לע ן"במר .4

 תאלמב ושפנ אטוח הזה שיאה יכ טשפה ךרד לעו .שרפתנ אל ,ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה בירקיש תאטחה םעטו
 ]...[ ויהלאל שודקו ריזנ וימי לכ דומעיו םלועל ריזיש ול היה יוארו ,םשה תדובעו ותשודקמ רוזנ התע אוה יכ ,תוריזנה

 
 

A debate on abstinence  
 

 ז״ט-ד״י:א א״י תינעת .5
 רמול דומלת המ רמוא יברב רפקה רזעלא 'ר אינתד אנת יאה יכ רבס אטוח ארקנ תינעתב בשויה לכ לאומש רמא
 לק םירבד אלהו ןייה ןמ ומצע רעיצש אלא הז אטח שפנ הזיאב יכו שפנה לע אטח רשאמ וילע רפכו )אי ,ו רבדמב(
 המכו המכ תחא לע רבדו רבד לכמ ומצע רעצמה אטוח ארקנ ןייה ןמ אלא ומצע רעיצ אלש הז המו רמוחו
 אלא ומצע רעיצ אלש הז המו ושאר רעש ערפ לדג היהי שודק )ה ,ו רבדמב( רמאנש שודק ארקנ רמוא רזעלא 'ר
 המכו המכ תחא לע רבד לכמ ומצע רעצמה שודק ארקנ דחא רבדמ

 
 

A difficulty within the Rambam 
 

 ׳א:׳ג תועד תוכלה ,הרות הנשמ .6
 ׁשרְפֶא .םָלֹועָה ןִמ םָדָאָה תֶא ןיִאיִצֹומּו ןֵה הָעָר �ֶרֶּד םֶהָּב אֵצֹוּיַכְו דֹובָּכַהְו הָוֲאַּתַהְו הָאְנִּקַהְו ליִאֹוה םָדָא רַמֹאי אָּמֶׁש )א(

 ׁשַּבְלִי ֹאלְו הָאָנ הָריִדְּב בֵׁשֵי ֹאלְו הָּׁשִא אָּׂשִי ֹאלְו ןִיַי הֶּתְׁשִי ֹאלְו רָׂשָּב לַכֹאי ֹאּלֶׁש דַע .ןֹורֲחַאָה דַּצַל קֵחַרְתֶאְו רֵתֹויְּב ןֶהֵמ
 .ּהָּב ]ֵליֵל רּוסָאְו איִה הָעָר ]ֶרֶּד הֶז םַּג .םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹועָה יֵנֲהֹּכ ןֹוגְּכ ןֶהָּב אֵצֹוּיַכְו הֶׁשָּקַה רֶמֶּצַהְו קַּׂשַה אָּלֶא הֶאָנ ׁשּוּבְלַמ
 הֹמsְׁש הָּוִצ ]...[ ׁשֶפָּנַה לַע אָטָח רֶׁשֲאֵמ ויָלָע רֶּפִכְו" )אי ו רבדמב( ריִזָנְּב רֵמֹוא אּוה יֵרֲהֶׁש .אֵטֹוח אָרְקִנ ֹוז �ֶרֶדְּב �ֵּלַהְמַה
 :"םֵמֹוּׁשִּת הָּמָל רֵתֹוי םַּכַחְתִּת לַאְו הֵּבְרַה קיִּדַצ יִהְּת לַא" )זט ז תלהק( רַמָאְו

 
 ד״י:׳י תוריזנ תוכלה ,הרות הנשמ .7

 .אּוה םיִעָׁשְר תּוריִזְּנִמ ֹוזָּכ תּוריִזְנּו עָׁשָר הֶז יֵרֲה הֶזָּב אֵצֹוּיַכְו הֶׂשֱעֶא ֹאל םִא ֹוא �ָכְו �ָּכ הֶׂשֱעֶא םִא ריִזָנ יִניֵרֲה רֵמֹואָה )די(
 ׁשדָק" )ח ו רבדמב( "ֹוׁשֹאר לַע ויָהsֱא רֶזֵנ" )ז ו רבדמב( רַמֱאֶנ הֶז לַעְו חָּבֻׁשְמּו הֶאָנ הֶז יֵרֲה הָּׁשֻדְק ]ֶרֶּד 'הַל רֵדֹוּנַה לָבֲא



 :"םיִרִזְנִל םֶכיֵרּוחַּבִמּו םיִאיִבְנִל םֶכיֵנְּבִמ םיִקָאָו" )אי ב סומע( )רַמֱאֶּנֶׁש( איִבָנְּכ בּותָּכַה ֹולָקְׁשּו ."'הַל אּוה
 
 א״י:׳ו רבדמב לע רבד קמעה .8

 אוה אטחהד ראובמ ריזנה לע המשא םוש ןיאש םואתפ עתפב אבש תמב ביתכש רחא .שפנה לע אטח רשאמ )א(
 גונעתה ןמ ומצע ריזהל אוה יאדכ ירהש .נ״הע אטוח ארקנ היה אל הביסה וז ול עריא אל םאו .ןייה ןמ ומצע שריפש
 .ךכל יואר וניאש אוה תוא - הביסה וז סנואב ול עריאש רחא לבא .׳הב תוקיבד לש ינחור גונעת גישהל ידכ ימשגה
 םיאטחה תותחמ תא קוספה חרק תשרפב ונראיב ז״ביכו .וכרעמ הובגש רבד שקיבו .ןייה ןמ ומצע רעיצ םנחב כ״או

 :םתושפנב הלאה
 

 ׳ב:׳ו רבדמב .9
 )explicitly utters a nazirite’s vow( ׃הָֽוהיַֽל ריִּ֖זַהְל ריִ֔זָנ רֶד ֶ֣נ ֙רֹּדְנִל ֙אִלְפַי יִּ֤כ הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣א םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד )ב(

 .םתואת רחא םיכלוה םלועה בור יכ אלפ רבד השעי וא שירפי .אלפי )א( :ארזע ןבא

 
ןושמש תוריזנ  

 
 ׳ה:׳י הבר רבדמב .10

 יֵנְפִל הָיָה יּולָּג ,ןֶטֶּבַה ןִמ רַעַּנַה הֶיְהִי םיִהgֱא ריִזְנ יִּכ :)ה ,גי םיטפוש( ]...[ ,)ב ,ו רבדמב( לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא רֵּבַּד )ה(
 ,הָּמִז יֵדיִל איִבֵמ ןִיַּיַהֶׁש יִפְל ,ןִיַי הֶתֹוׁש הֶיְהִי ֹאלֶׁש ריִזָנְּב ֹוריִהְזִה �ָכיִפְל ,ויָניֵע רַחַא �ֵלֹוה הָיָה ןֹוׁשְמִּׁשֶׁש אּוה �ּורָּב ׁשֹודָּקַה
 ]...[ .הָּמִז רַחַא ףֵדֹור הָיָהֶׁש בֹרֵמ םָלֹועְל הָנָּקַּת ֹול הָיָה ֹאל הֶתֹוׁש הָיָה ּוּלִא ,ויָניֵע רַחַא �ַלָה ריִזָנ הָיָהֶׁש ןַמְּזִּב הַמּו

 
 ז״י:ז״ט םיטפוש .11

ֹּיַו ֹוּ֗בִל־לָּכ־תֶא ּהָ֣ל־דֶּגַּיַו )זי( ֹל ֙הָרֹומ ּ֙הָל רֶמא֤  יִ֔חֹכ יִּנֶּ֣מִמ רָ֣סְו ֙יִּתְחַּ֨לֻּג־םִא יִּ֑מִא ןֶטֶּ֣בִמ יִ֖נֲא םיִ֛הsֱא ריִ֧זְנ־יִּֽכ יִׁ֔שֹאר־לַע הָ֣לָע־אֽ
 ׃םָֽדָאָה־לָכְּכ יִתיִ֖יָהְו יִתיִ֥לָחְו

 
 

 
Some kind of a אלפ  

 
1) HD: A function of the ascent to spiritual enlightenment 

 
 ׳י:ב ׳כ הרז הדובע .12

 האיבמ תויקנ תויקנ ידיל האיבמ תוזירז תוזירז ידיל האיבמ תוריהז תוריהז ידיל האיבמ הרות ריאי ןב סחנפ ר"א ןאכמ
 ידיל האיבמ הונע הונע ידיל האיבמ תודיסח תודיסח ידיל האיבמ הרהט הרהט ידיל האיבמ תושירפ תושירפ ידיל
 ]...[ םיתמה תייחת ידיל האיבמ שדוקה חור שדוקה חור ידיל האיבמ השודק השודק ידיל האיבמ אטח תארי אטח תארי

 
[…] Abstention from evil leads to purity and the elimination of all base desires. Purity leads to piety. 
Piety leads to humility. Humility leads to fear of sin. Fear of sin leads to holiness. Holiness leads to the 
Divine Spirit. The Divine Spirit leads to the resurrection of the dead. […] 
 

2) Shimshon: A temporary super-power / institutional " ויהת םישודק " 
 
 


