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 אלשיך פרשת נשא 

והנה זו היא ההקדמה שעליה אמרתי דבר כו'. ואחר הקדמה זו, שהיא לשלול בחינות נזירות שלא לשמה. אמר 

מה שאמרתי ואמרת אליהם, הוא מיין ושכר יזיר כו', ושיקנה כל הקדושות כאשר יבא בכתובים. והוא מאמרם 

יג(. שאמר לו כי    ז"ל במדרש רבה י ה( על פסוק למה זה תשאל לשמי והוא פלאי )שופטים יח  )במדבר רבה 

המלאך משתנה שמו, ונקרא על שם שליחותו. ולפיכך אמר לו למה זה תשאל לשמי, כי אין לי שם קבוע, כי אם  

יפליא לנדור וכו'.    לפי המצוה והשליחות אני נקרא. ועל כן, עתה שבאתי על עסקי נזירות נקראתי פלאי, כד"א כי

והלא כמו זר נחשב, למה על יחס נזירות לא נקרא בשם מתייחס אל נזירות, רק אל שם הפלאה. אך הוא על כי 

 אין הנזירות האמתי לפניו יתברך, רק הבא מחמת פרישה והפלאה כאשר כתבנו:

לא פעם אחת, שבא אלי והוא מאמרם ז"ל )נדרים ט ב(, כי שמעון הצדיק אמר, מימי לא אכלתי מקרבן נזיר א

בחור מן הדרום, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו תלתלים כו'. אמרתי לו בני מה ראית שנדרת בנזיר. אמר לי פעם  

קפצתי   אז  עלי.  להתגבר  יצרי  והתחיל  וקווצותי,  שלי  בבואה  המים  עין  על  וראיתי  אבי,  צאן  עם  הלכתי  אחת 

לו, כמותך ירבו נודרי נזירות בישראל. והוא מאמרנו, כי אין כוונתו  ונדרתי לגלחם לשמים. אז חיבקו ונשקו, ואמר

ידי   על  כי  הכתובים,  בהמשך  יתבאר  כאשר  הענין,  וכונת  כמדובר,  יצרו  ולהכניע  לפרוש  הבא  על  רק  יתברך, 

ין,  הפרישות יקנה נזר קדושה כל ימי נזרו, וישאר לו הפרישות והנזר בקנין. כי גם אחרי מלאת ימי נזרו, וישתה י

עדיין תואר נזירות יצדק בו. כי נזר קדושה עליו ולא יבגוד בו היין עוד. וזהו אומרו בחתימת הענין )לקמן פסוק כ( 

ואחר ישתה הנזיר יין, כי הלא בשתותו אחרי כן יין אינו נזיר, ואיך יאמר ישתה הנזיר יין. אך הוא לומר כי עוד  

 תוארו צודק בו גם אחר שתותו יין: 

לא יעלה על ראשו. כי עד מלאת הימים כו' קדוש יהיה כו', וטוב לגבר יהיה ימים קדוש לה'. ומה גם עתה כי לא 

כן הוא, כי אם, כאשר תכבשנו תחתיך ימי מספר, ישאר כבוש גם אחרי כן, כאומרו אחרי כן בסוף הענין, ואחר 

 :מענייני העולם יקרא עליך, כמדובר למעלה ישתה הנזיר יין. כי גם אחר שתותו יין עודנו שם נזיר בו, מופרש
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 אגרת הגר"א נוסח א 

כשתדריך בניך ובנותיך לדרך טובה יהיו דברים רכים וחנונים בדברי מוסר המתיישבים על הלב ובפרט אם נזכה 

לדירת א"י תובב"א כי שם צריך להתנהג מאד בדרכי ה' ולכן תרגילם בדברי מוסר ומדות טובות שצריכים הרגל 

שלטון ונעשה טבע וכל התחלות קשות, ואח"כ יהיו נוחות. ואם ח"ו קלקלו מעשיהם דע כי רב והרגל על כל דבר  

הכסיל יודע בעצמו שרע ומר דרכו, אך שקשה לו לפרוש מסכלותו, כי זה כל האדם לפתח חטאת רובץ ושליט 

כל רע ובפרט  עליו יצרו, ותבלין שלו לזכרים עסק התורה, ולנקבות הצניעות והנהגת המדות ומוסר ושומר פיו מ

מלה"ר, ויתרחקו מחמדות ותאות העוה"ז זהו מתג ורסן היצה"ר וקנין עוה"ב כמ"ש כי נר מצוה ותורה אור וכו'  

 אבל ודרך חיים תוכחת מוסר ואלו מעלתם יותר מתעניות וסגופים. 

 


