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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשנשא לפרשת 

  "עולם הזה"שימוש נכון בעניני 
  

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

חייב , א ִיַּטָּמא ְלמתיםל,  לא ישתה יין,"' ַלהֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר
התורה לא , כלומר. )במדבר ו(ועוד , לגדל פרע שער ראשו

שאדם , אלא ְמַצוה,  שום אדם לקבל נזירותמחייבת
מהו יחסה של : וצריך לברר. ינהג כך וכך, שקיבל נזירות

האם מחשיבה התורה את הנזירות ? הנזירותהתורה אל 
, ין שליליאו שהנזירות היא ענ, כענין חיובי ביסודו

ורק נותנת דינים למי שמחליט , שהתורה אינה מעוניינת בו
  .בכל זאת לקבל על עצמו נזירות

נאים  יש ּתַ . בשאלה זו נחלקול"חז ש,בגמרא נראה
ולמדו זאת ממה שכתוב , חוטאשאומרים שהנזיר הוא 

" ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש", חטאת נזיר טמאב
שציער את עצמו ,  בנזירותוָחטא הנזיר :מע מש,)יא, שם(

 ,ה"והזיר עצמו מטובתו של הקב, )א, תענית יא(מן היין 
ולפיה הנזיר הוא , ל"דעה אחרת בחזיש , לעומת זאתו

. )ה, במדבר ו(" ָקדֹׁש ִיְהֶיה"שהרי כתוב בנזיר , )שם( קדוש
הנזירות היא ענין האם , לכאורה מחלוקת יש כאן, אם כן

שהתורה , או ענין שלילי, ה מעריכה אותוחיובי שהתור
  .איננה מעוניינת בו

אי אפשר . 1אבל חושבני שאין כאן ממש מחלוקת
שמי שאמר שהנזיר נקרא חוטא סובר שהנזירות , לומר
ך שנגלה אל אמו הרי המלא.  ענין של חטאתמידהיא 

ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן ִּכי ְנִזיר ֱאלִֹקים  ":של שמשון אומר לה
" ְוהּוא ָיֵחל ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ְּפִלְׁשִּתים, ןַהָּבטֶ 

תנאי שבנך יצליח להושיע את זהו ה, כלומר. )ה, שופטים יג(
ֵׁשר ברגע שנכשל וִאְפ , אכןו. [שישמור את הנזירות, ישראל

 איבד את כוחו ונפל ביד -לדלילה לגלח את שער ראשו 
ת של שמשון היא הרי שהנזירו]. )כד-יז, ם טזש(פלשתים 

אם . מקור לקדושתו המיוחדת ולכח המיוחד שהיה לו
מלאך מורה לַ ' לא היה ה, היתה הנזירות ענין של חטא

  .לומר כן לאמו של שמשון
 2גם שמואל הנביא היה נזיר לפי דעה אחת במשנה

אך חנה אמו ', אמנם לא היה נזיר על פי ציווי ה. )א, נזיר סו(
, את משאלתה ויתן לה בן' שאם ימלא ה, נודרת בתפלתה

אם . )ק ובמצודות שם"וברד, יא, א א"שמו' עי(' הוא יהיה נזיר לה
שבנה , איזה מין נדר הוא זה, היתה הנזירות ענין של חטא

הרי כדי לזכות לבן צריך לקבל איזה ענין של ? יהיה נזיר
שלא תמיד , אלא ודאי מוכח מכאן! ולא של עבירה, מצוה

  .יליהנזירות היא ענין של
למה באמת קיבלה חנה נזירות עבור ,  חשבתי,אגב[

הרי מתי התפללה : אולי אפשר לבאר כך? בנה שיוולד

י "רש( ביום שנתמנה ֵעִלי לשופט -? חנה וָנדרה את ִנְדָרּה

לאחר ששמשון  -? מתי מתמנה עלי לשופט. )ט, א שם"שמו
שהרי ֵעִלי הכהן היה (או לאחר שמת , נפל ביד פלשתים

כיון ששמשון החל , ממילא). אחר שמשוןלהשופט 
להושיע את ישראל מיד פלשתים ולא הספיק לסיים את 

רוצה חנה , ועדין ישראל משועבדים לפלשתים, המלאכה
ועל כן היא נודרת שגם , שבנה יהיה הממשיך של שמשון

וקדושת הנזירות של שמשון , בנה יהיה נזיר כשמשון
ירות של שמשון קדושת הנז. וכך באמת היה. תמשך אצלו

ושמואל המשיך את מה שהתחיל , נמשכת אצל שמואל
ורדף אותם בהצלחה כל ימי ,  הכה את הפלשתים-שמשון 

ה יהיה נזיר שבנ, חנה רואה מעלה בדבר הזה, פ"עכ. חייו
  )].ששמואל היה נזיר, ה דעהלפי אות(

' את הטובות שעשה הכשהוא מונה , גם עמוס הנביא
ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ): "השארבין (הוא אומר , לישראל

השוה אותו . ")יא, עמוס ב(" ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים
שהנבואה והנזירות , )יד, ן במדבר ו"רמב(" הכתוב לנביא

מתנה אחת היא שיש . 'שתיהן מתנות טובות שנתן לנו ה
שאדם יכול , שזוהי ודאי מתנה גדולה, נביאים בעם ישראל

לדעת עתידות ולהשיג השגות , ה רוחנית כזולהגיע למדרג
והמתנה השניה היא שיש נזירים ; גבוהות בחכמה האלקית

 שנתתי לכם את -" ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים "-בעם ישראל 
הרי שזוהי . האפשרות להיות קדושים בקדושת נזירות

. להיות קדושים בקדושת נזירות, ולא חסרון,  גדולהמעלה
ולקבל אותה מתוך , ת ראוי ומתאים לזהאלא שצריך להיו

הנזירות ומקיים אותה רק אם אדם מקבל את . כוונה רצויה
אבל אם אדם . אז היא באמת ענין של חטא, מתוך כעס

, ולשבור את מידותיו ותאוותיו' באמת רוצה לעבוד את ה
  .3אז הנזירות היא מעלה וענין של קדושה

  עון הצדיק והנזיר שבא מן הדרוםשמ
לא אכל מימיו ָאָׁשם ששמעון הצדיק ,  מספרתהגמרא
ּוְכֶׁשֵהן ,  נֹוְזִרין5ְּכֶׁשֵהן ּתֹוִהין"כי חשש שמא , 4נזיר טמא

כי צריכים למנות את ימי [ִמַּטְּמִאין ְוַרִּבין עליהן ימי נזירות 
ונמצאו מביאין , מתחרטין בהן] הנזירות מן ההתחלה

 שמעון הצדיק ממילא לא היה. )ב, נדרים ט(" 6חולין לעזרה
כדין חולין שנשחטו בעזרה שאינן , אוכל מקרבן כזה

  .נאכלים
כשפגש פעם שמעון הצדיק נזיר אחד מן , אף על פי כן

ונוכח לראות שָנדר את נזירותו בלב שלם לשם , הדרום
כמוך ירבו נוזרי : "עמד ונשקו על ראשו ואמר לו, שמים

 רואי אותו נזיר היה יפה עינים וטוב"! נזירות בישראל
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: שאל אותו שמעון הצדיק. וקווצותיו סדורות לו תלתלים
הרי בסוף ימי נזירותך ? למה קבלת עליך נזירות, בני

! ולא ישאר כלום משערך היפה, תצטרך לגלח את שערך
שראה את דמות עצמו משתקפת במים , אמר לו אותו נזיר

למה שאפסיד את כל : חשב לעצמו. ונטה להתגאות ביופיו
', אגלח את שערי לכבוד ה? י בגלל השער הזהב של"העוה

החליט לקבל נזירות . ולא אבוא עוד פעם להתגאות בו
 קֹוָׁש נְ . ולגלח את שערו לשמים כדי להכניע את יצרו

כמותך ירבו נודרי נזירות : "שמעון הצדיק על ראשו ואמר
ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ", עליך הכתוב אומר"! בישראל

, הנזירות שלך היא באמת לשם שמים". ''''ַלהַלהַלהַלה ַהִּזירָנִזיר לְ 
אין כאן . וגם אם נטֵמאָת אפשר לאכול את האשם שלך

  .'נזיר אמיתי לשם הזה  .שום חשש לחרטה
שהוא מהסוברים שהנזיר , הרי שגם שמעון הצדיק

מודה שישנם מקרים בהם הנזירות , )א, שם י(" חוטא"נקרא 
 וזהו -"  בישראל נוזרי נזירותירבוירבוירבוירבוכמוך  "-רצויה 

כדי לא להשתעבד לתאוות , כשעושים אותה לשם שמים
כפי שעשה אותו , וכדי להגיע לקרבת אלקים, עולם הזה

ולא , במקרה כזה הנזיר הוא באמת קדוש. )ב, שם ט' עי(נזיר 
  .חוטא

  "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו"
. יכולה להיות מעלה גדולה הנזירות, כפי שראינו

מקבל על עצמו מיני במי ש, נו בגמראתנאי הת, ואולם
, תענית יא(" מצי לצעורי נפשיה" שיהיה :פרישותנזירות ו

 ,קבל על עצמו צומות וסגופים ומיני פרישותמאם אדם . )א
מחמת זה למעט במלאכת שמים ובלימוד הוא נאלץ ו

ואין מעלה בתעניותיו , חוטאנקרא הרי זה , תורה
 לו למעט במלאכת  רק אם התענית לא גורמת.7ובסגופיו

  ".קדוש"נקרא הוא אז , שמים
 שהנזיר נקרא - שהזכרנודעה השניה גם ל ,ואולם

 בהנהגת יש מקום - ציער את עצמו מן הייןכי , חוטא
כשהוא דן על ענין , )ג"פי( "מסילת ישרים"ה. האדם

, )קדושין' סוף מס(הירושלמי דברי מביא את , הפרישות
 כל שראתה עינו ולא עתיד אדם ליתן דין וחשבון על"ש

זאת לא אומרת שצריך לאכול כל מה שיש ". אכל
שהיו אמוראים שהיו , אלא כמו שמובא שם, במכולת

לקנות כל מין   כדי שיוכלו,מקבצים פרוטה לפרוטה
, "שהחיינו"לפחות פעם אחת בשנה כדי לברך עליו 

 גם זה בכלל .שנתן לנו עולם כל כך טוב' ות להולהוד
  .טובה שהשפיע בעולםמין על כל ' ת להלהודו', עבודת ה

 במידה מסויימתפרוש היות ל אדם צריך ,ומכל מקום
לא יותר ממה שדרוש ו,  לאכול רק לפי הצורך.מן העולם

" מלי כריסיה זני בישי ", אומריםל"חז. פוגושמירת ל
מילוי הכרס הוא ממיני החטאים  ", כלומר.)א, ברכות לב(

ט מצוה לאכול לשם " וביוכי רק בשבת, )י שם"רש(" הרעים
אבל ביום חול אין ראוי ', להתענג ולשמוח לפני ה, תענוג

. 'רק בשביל שיהיה לו כח לעבודת ה, לאכול לשם תענוג
רק , יותר מכפי הצורךלאכול לא , הפרישות הראויהזוהי 

אין זו אכילת אז ש, כפי הנצרך לשמור על בריאות הגוף
  .'חלק מעבודת האלא , תענוג

שגם כשאדם אוכל ושותה ועוסק ,  אומרהרי ם"הרמב
לא ישים בלבו לעשות דברים האלו כדי ", בצרכי גופו

אלא ישים על לבו שיאכל וישתה כדי ... ליהנות בלבד
כדי שתהיה , שיהא גופו שלם וחזק... להברות גופו וֵאבריו

שאי אפשר שיבין ְוִיְׂשַּתֵּכל ', נפשו ישרה לדעת את ה
ם "רמב(" ה או אחד מאיבריו כואבבחכמות והוא רעב וחול

לא יהיה לו כח , אם לא יאכל. )ג"ב וה"ג ה"דעות פ' הלכ
ולא יוכל לעשות שום , לא יוכל להתפלל, ללמוד תורה

כדי , ומוכרחים גם לישון, מוכרחים אפוא לאכול. דבר
הוא , והאוֵכל והישן בכונה זו, שיהיה כח לעבודת הבורא

מפני ... שנושא ונותןאפילו בשעה , תמיד' עובד את ה"
שמחשבתו ַּבּכֹל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם 

נמצאת שינה ... ואפילו בשעה שהוא ישן. 'לעבוד את ה
הוא שאמר  .)ג"שם ה( "שלו עבודה למקום ברוך הוא

 בכל מה .)ו, משלי ג( "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו", שלמה המלך
,  בשינה,שתיהב, באכילה', תעבוד את ה -שאתה עושה 

  .בכל דברו
פת : כך היא דרכה של תורה", ל אומרים"חז, והנה

וחיי , ועל הארץ תישן, ומים במשורה תשתה, במלח תאכל
ל "אבל חז, )ד"ו מ"אבות פ(" ובתורה אתה עמל, צער תחיה

אם מישהו אצלנו יאכל . לא התכוונו בזה לאנשים כערכנו
היה שהוא הסוף י, וישתה רק מים במסורה, רק פת במלח

ולא יוכל , יישן לא רק על הארץ אלא גם על הסטנדר
יהיה שכדי , אנו צריכים לאכול טוב ולישון טוב. ללמוד

 או ישן ,כשאדם אוכל למטרה זו, ממילא .8כח ללמודלנו 
והוא יקבל שכר על אכילתו , 'זוהי עבודת ה, למטרה זו

  .ועל שינתו כעוסק במצוה

או גם , יכתן בהל-שלוחי מצוה אינן ניזוקין 
  ?בחזרתן

 .על פי דברינו אפשר לבאר את הגמרא במסכת פסחים
האם , שאלו את רבבני הישיבה ש, הגמרא מביאה

תלמידים הגרים בריחוק מקום מבית המדרש רשאים לבוא 
או שצריכים , )כשעוד חשוך בחוץ(אליו מוקדם בבוקר 

ולצאת מביתם רק לאחר שיאיר , לחשוש לסכנת הדרכים
: כלומר! (עלי ועל צוארי! יכולים לבוא:  להםאמר. היום

: שאלו אותו). כיון שהולכים לדבר מצוה, ודאי לא ינזקו
? האם גם לשוב לביתם בסוף היום יוכלו בשעת החשכה

הרי : וקשה לכאורה. )ב, פסחים ח(איני יודע : אמר להם
הוא רק " שלוחי מצוה אינן ניזוקין"האם , ל נחלקו"חז

. )שם( ממנה בחזרהו גם א,  אל המצוהבהליכה
אם סבר שרק בהליכה ? כיצד סבר רב, ממילא צריך להבין

ואם סבר .  יחזרו בחשכהשלאהיה לו לומר , אינן ניזוקין
היה לומר שיכולים לחזור , שגם בחזרה אינן ניזוקין

  ].זהו דוחק, ולומר שהסתפק בין שתי הדעות. [בחשכה
, בררב ס: נראה לבאר כך, על פי הדברים שהזכרנו

ועל , בהליכההוא רק " שלוחי מצוה אינן ניזוקין"ש
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לא תמיד , אלא שהחזרה.  אין הבטחה שלא יוזקו-החזרה 
לפעמים החזרה עצמה נחשבת להליכה . היא רק חזרה

 'ברוך ה"אם אדם חוזר לביתו מפני ש?  כיצד.לדבר מצוה
 הליכה לדבר  זו איננה- "לישוןהסדר נגמר ואפשר ללכת 

אבל אם אדם חוזר לביתו לאכול ולישון כדי שיהיה . מצוה
 היא הליכה החזרההרי אצלו גם , לו כח ללמוד מחר

אלא , כעת מדבר מצוה" חוזר"הוא אינו ! לדבר מצוה
 כפי ;להכין עצמו ללימוד של מחר, לדבר מצוה" הולך"

שמחשבתו ַּבּכֹל כדי שימצא צרכיו "שמי , ם"שכתב הרמב
 אפילו בשעה שהוא ,'יהיה גופו שלם לעבוד את העד ש

זהו . "נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא... ישן
עלי ועל  "-שלגבי הליכה לבית המדרש , שאמר רב

ומובטחים שלא , שהרי זו הליכה לדבר מצוה, "צוארי
 על זה אי אפשר -אבל בחזרה הביתה . ינזקו בדרך

לבו של כל אחד כי בזה הדבר מסור ל. להבטיח כלום
  .או שחוזר סתם, אם חוזר כדי ללמוד מחר, ואחד

   לפי מדרגתוהנהיג עצמולאדם צריך 
 - חיובי או שלילי -ערכה של הנזירות , כפי שהזכרנו

יש כאלו שהנזירות . תלוי בכוונתו של האדם ובמדרגתו
ויש , )כאותו נזיר מן הדרום(טובה עבורם ומתאימה להם 

כך גם בדברים . אימה להםכאלו שהנזירות אינה מת
  אפילו באשתו לא הסתכל,ברהם אבינוא: למשל. אחרים

אבא  מספרת על הגמרא, אידך גיסא מ.)יא, י בראשית יב"רש(
שבכל פעם שהיה העולם צריך [,  שהיה צדיק גדול,חלקיה
תענית (והיה יורד גשם , מבקשים ממנו שיתפללהיו , לגשם

היתה , תו מן השדהחוזר לביכשהיה , ובכל זאת, ])א, כג
כדי שלא יסתכל , טתמקושכשהיא אשתו יוצאת לקראתו 

שלא כאברהם ,  שאבא חלקיה,הרי .)ב, שם( נשים אחרותב
למה לא נהג ? למה עשה כך .אשתובסתכל ה כן, אבינו

 י מסתברכ -? שלא הסתכל באשתו, כאברהם אבינו
 כמו אברהם וניעיעל שיכול לשמור  מי :תלויהדבר ש

באשתו כדי להסתכל הוא לא צריך . יו וטוב לואשר, אבינו
 אבל מי שיודע שאם .בנשים אחרותלהסתכל שלא יבוא 
יותר , נשים אחרותביבוא להסתכל הוא אשתו בלא יסתכל 

נשים ב שלא יסתכל כדי,  מקושטתטוב שאשתו תהיה
שזקוק מי  יש .םלכלכלל אחד  לקבוע י אפשר א.אחרות

  .גה אחרתויש שמתאימה לו הנה, להנהגה כזו
וכשמרָים שמעה , נו פרש לגמרי מן האשהימשה רב

' עי( היא סברה שגם היא ואהרן צריכים לעשות כן, על כך

כיון  ,מחשבה זוה על ה נזף בהם" הקב.)ב-א, יבי במדבר "רש
  של משהתום למדרגמדרגתלא היו צריכים להשוות את ש

אבל לא במדרגה של ,  אהרן ומרים גם הם נביאים.רבינו
הרי  .נו הוא במדרגה אחרת לגמריימשה רב. וני רבמשה
מה מתאים לו ומה , ומדרגת שאדם צריך להכיר את ,שוב

 לא כל אחד יכול להשוות את עצמו למי .לא מתאים
  .שגדול ממנו

פנחס בן יאיר '  שר, אומרת הגמראנאה מאחריםעל הֲ 
ומיום שעמד על , לא בצע מימיו על פרוסה שאינה שלו

 יחהרו רק ממה ש.)ב, חולין ז(סעודת אביו דעתו לא נהנה מ
 מוכרח אומר שכךאין זה , ובכל זאת .היה נהנהעצמו ב

 ]מאחרים [הרוצה להנות ", הגמרא אומרת.אחדלנהוג כל 
 כשמואל ,אל יהנה - ושאינו רוצה להנות . כאלישע, יהנה-

 ,מפסוקהגמרא  אצל שמואל מביאה .)ב, ברכות י( "הרמתי
לא הוא , כלומר .)שם("  ביתו עמו-שכל מקום שהלך שם "

 אלא ,הכנסת אורחיםלא נהנה מ, מאומהלקח מאף אחד 
 על אלישע ,את לעומת ז.צרכיונטל עמו מביתו את כל 

 האשה .הסכים להתארח אצל אחריםכן ך ש"מפורש בתנ
לו לאכול נותנת , זמינה את אלישע לגור אצלהמהשונמית 

הרוצה "מרא הגאומרת כך על ו, )יב, ב ד"מל( ולשתות
 ,לשם שמיםכונתו של אדם  אם ".יהנה כאלישע -להנות 

רשות לעשות לו  ויש , אלישערשות לעשות כמולו יש 
 תלוי מי יכול .לא כל הדרכים שוותהרי ש .כמו שמואל

זה יקבל שכר על  .באיזה מצב יכול לעמודו, לעמוד
באמת נעשית היא אם , והנהגת וזה יקבל שכר על ,והנהגת

  .לשם שמים

  ז" כאן בעוה-ב "לחיות חיי עוה
 איך , כבר כמה פעמיםתינשאל, בענין הנאה מאחרים

עושה את הוא והרי , מילגה מן הכולל מותר לאברך לקחת
האוסרת , שלא כדברי המשנה, ורה קרדום לחפור בההת

 .)ה"מ ד"פ אבות' עי( את התורה קרדום לחפור בהלעשות 
מילגה מן קיחת  ל. יסודהטעותשאלה זו בלעניות דעתי ו

 !לקרדום לחפור בו הופכת את הלימוד אינה, הכולל
אלא , אינו לומד בשביל לקבל מילגה, הרי הלומד בכולל

הרי ! כדי שיוכל ללמוד בכולל, הוא מקבל מילגה! להפך
וגם את האשה והילדים צריך , בלי לאכול אי אפשר ללמוד

 כדימן הכולל  מילגה יטוללהאברך ממילא מוכרח , לפרנס
הוא לא עושה את התורה קרדום לחפור . שיוכל ללמוד

 קרדום לחפור בו מילגהעושה את ה, אלא להפך, בה
שלקיחת מילגה , מה שחושבים, זוהי טעות גדולה. תורה

מותר  .מן הכולל היא עשיית התורה קרדום לחפור בה
  או מנדיבים תומכי,מהישיבהמילגה  יטוללאפוא לאברך 

ולא להתעסק בעניני , תורהשיוכל ללמוד י דכ, תורה
  .פרנסה

בנטילת מילגה לאברך  יכולה להיות עוד כוונה טובהו
זכות  ּבַ ,כות את הנדיבים שתומכים בולזַ  - והיא .מן הכולל

כר שיששל ן י יש עני הר.הגדולה של החזקת תורה
 לפחות יהיה מתומכי , כל כך לומדאינומי שש, וזבולון

 ובזה, ים על התורהלהחזיק ידם של אחרים היושב ,תורה
מזכה האברך אם , ממילא .לם הבאעוחיי הנדיב בגם זוכה 

כי ונוטל מהם את התמיכה לא , אחרים להיות תומכי תורה
רוצה לזכות את עצמו ואותם אלא , "עולם הזה"הוא רוצה 

  . מטרה טובההיזוהרי ש, ב"עוהחיי ב
מגדיר מי , )ו"פכ(במדרגת הקדושה , "מסילת ישרים"ה

... מתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלקיו": שהוא הקדו
לא תזוז ... ואפילו בשעת ִהתעסקֹו במעשים הגשמיים

, זואדם שזוכה להגיע למדרגה ". עליוןנפשו מדבקותה ה
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אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות עניני קדושה "
הוא כקרבן שעולה , המאכל שהם אוכלים"שעד , "ממש

אלא , י אינו אוֵכל להנאת עצמוכ, )ו"פכ( "על גבי ָהִאִּׁשים
הוא ,  כזהדםהנותן אֶֹכל לא, ועל כן. 'ודת הלצורך עב

הרוצה : "ל"כמו שאמרו חז, כמקריב קרבן על גבי המזבח
ימלא גרונם של תלמידי חכמים , לנסך יין על גבי המזבח

,  זוהי זכותם הגדולה של תומכי התורה.)א, יומא עא(" יין
  .ם ייןגרונם של תלמידי חכמילמלא 

 ,ְוִאיׁש ָּבא ִמַּבַעל ָׁשִלָׁשה" :על אלישעהפסוק מספר 
. )מב, ב ד"מל(" ֶלֶחם ִּבּכּוִריםָהֱאלִֹקים ַוָּיֵבא ְלִאיׁש 

כתובות (! ? היה וכי אלישע אוכל ביכורים: הגמראשואלת

, כורים אינם נאכלים אלא לכהנים בירושליםיב הרי )ב, קה
ם לא היה בירושלים וג, )י שם"רש( לא היה כהןואלישע 

כל : אלא לומר לך": מתרצת הגמרא .)ה וכי" דשם' תוס(
' גמ("  כאילו מקריב בכורים-המביא דורון לתלמיד חכם 

כל מחשבתו דבוקה ו', דש להאז נכון שמי שכולו קֹ. )שם
יין ושתיתו כניסוך ', להכקרבן היא גם האכילה שלו ', בה

 זה לא ,ולם הזהעם הוא שותה יין כדי להנות מ א.'הפני ל
של אדם כזה ו נלמלא גרו חבל .'דבוק בהנקרא להיות 

', רק לכבוד ההיא  אבל מי שכל אכילה ושתיה שלו .ביין
מקריב הוא כ, מי שתומך בוו ,'מזבח להזהו באמת כ

צריך שאדם לא , אלא שגם כאן[. קרבנות על גבי המזבח
, לא יחשוב שכבר הגיע למדרגת קדושו, ירמה את עצמו

לעבור צריך  בשביל זה .ו בייןגרונלמלא את  צריך וכבר
רק ו,  ישריםשמונה המסילתהקודמות קודם את כל המדות 

  .] באמתאז זוכים להיות קדוש
ולא פסקו  , גדול שהיה עשיר,הגמרא אומרת על רבי

מעל שולחנו לא חזרת ולא קישות ולא צנון בכל ימות 

רבים לפי שהיו מביאים מאכלים [, )א, ז יא"ע(השנה 
 - חזרת קישות וצנון -והיה צורך במינים אלו , לשולחנו
ה "שם ד' ותוס' גמ(ים ולסייע בעיכול המזון המעילהרחיב 

, בשעת פטירתו של רבי" :מצד שני אומרת הגמרא ].)שלא
! רבונו של עולם :ואמר, זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה

ולא  ,גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה
 .)א, כתובות קד( "ניתי אפילו באצבע קטנהנה

 מתרצים - !?וכי אין הדברים סותרים זה את זה: וקשה
 של לאוכלי שולחנו נצרכו חזרתהצנון וה: התוספות

א נהנה ל -עצמו רבי   אבל.אורחיםהבני הבית ו - רבי
)ה צנון"א ד, ז יא"ע' תוס(  אפילו באצבע קטנהלם הזהמהעו

9. 
לחבר ששה ,  להיות נשיא ישראל:'כל חייו הם עבודת ה

אבל  .' לכבוד העשהששאר הדברים כל ו, סדרי משנה
 בצורה .הוא לא לוקח יותר ממה שמוכרח לקחתז "עוהמ

 כדי לם הזהלהשתמש בעו - לם הזהעולקחת מכזו מותר 
ללכת בדרך הקיצונית של . ולא לשם הנאה, ב"לרכוש עוה

אבל  . בלבדידי סגולה ליחוהי באמת דרך ז- נזירות
במדה רק  לם הזהולהנות מהעו, מאיסוריםלהשמר 
  .'זרת הזה יכול כל אחד ואחד לזכות בע - ההכרחית

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

                                                           
' עי(שונות ָּבענין בחינות אותנו ומלמדים , אלא שני הצדדים אמת, שבעניני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת, ל"א דסלר זצ"צ רא"וכפי שייסד לנו הגה. 1

, דעתו של זהעל " פליגא"זה שדעתו של )  אגדהעניניב(שכאשר הגמרא אומרת , עוד אמרו בדרך צחותו[. )353' ג עמ"חו, 173' ב עמ"ח מכתב מאליהו

  .] הדעות יחדשתיבמלואה יש לצרף את האמת ממילא כדי לקבל את ו,  בדברי זה"פלגא"ו,  מן האמת נמצאת בדברי זה"פלגא" ש,כוונתה לומר

  .)שם( הרי זה נזיר עולם -" הריני כשמואל הרמתי"שהאומר , מזה היא" נפקא מינה"וה). ז"ג הט"נזירות פ' הלכ(ם להלכה "פסק הרמבוכן . 2

  .)42' ה עמ"ח(גם מכתב מאליהו ' ועי). ה אלא שציער"ב ד, ק צא"ב(' גם תוס' עי, ובענין האם נזיר נקרא חוטא או לא. 3

  . מטומאתו לאחר שנטהר,קרבן אשם שצריך להביא נזיר שנטמא למת, היינו. 4

  ).ן שם"ור' תוס(ורוצים לעשות תשובה ולהגן על עצמן מן היסורים , מתחרטים על מעשיהם הרעים. 5

חולין "חינה דקה של יש כאן ב, אך כיון שלבו של נזיר זה אינו שלם עם קבלת הנזירות שלו, חרטה בלא התרת חכם אינה עוקרת את הנזירותאמנם . 6

ל ובשיעורי "ש רוזובסקי זצ"בשיעורי הגר' ועי[ שהוי ממש חולין שנשחטו בעזרה רשא שיש מי שפי"ברשב' אך עי). ש שם"ן ורא"ר" (שנשחטו בעזרה

ל הנדר אף בלי שמן התורה מהני פתח לבט, )ב"כ' ב סי"ח(ט "ט המובאת במהרי"ל כשיטת המבי" זה סאן דאמרשמ,  שביארול"ד פוברסקי זצ"הגר

  .]התרת חכם

שם ( וכתב במשנה ברורה .)ב"א ס"תקע' ח סי"ע או"שו(מפני שממעט במלאכת שמים , שתלמיד חכם אינו רשאי לישב בתענית, ע שכתב"שו' עי. 7

  .שכל מי שתורתו אומנתו נקרא תלמיד חכם לענין זה, )ג"סק

והלא אחד מארבעים ושמונה דברים שתורה נקנית : ונשאל.  שמונה-ואמר , ישון ביוםכמה שעות צריך אדם ל, שנשאל פעם, ש"ומסופר על החזון אי. 8

 יותרשהעיקר הוא לא לישון , כלומר"). מעשה איש! ("שמונה שעות זהו מיעוט שינה: א"והשיב החזו). ה"ו מ"אבות פ(בהם הוא מיעוט שינה 

  .זהו בכלל מיעוט שינה, אבל הישן כפי הצורך. ממה שצריך

ורבי צדוק ) ה וכן בתשמיש"א ד"רל' ח סי"ע או"בביאורו לשו(א "אבל הגר)]. ג"פי(גם מסילת ישרים ' ועי) [כב, בראשית כה(ירש גם רבינו בחיי וכן פ. 9

ולכן , הנאת עצמו כללל ולא ,לשם שמיםאלא שכונתו היתה ,  היה אוכל הרבהעצמושרבי , פירשו) 'ריש אות ה" ישראל קדושים("הכהן מלובלין 

  .כי לא עשה כן להנאתו, " אפילו באצבע קטנהנהניתיולא ",  יכול לומרהיה

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

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


