
                                                                                                                              בס"ד

 

 שמיני
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

 ומצווה לאהרון דיבורו את מייחד ה"הקב, המזבח על זרה אש אהרון בהקריבם בני ואביהוא נדב מיד לאחר מותם של

ָכר ַיִין": אותו ְשְת  ַאל ְושֵׁ ד ֹאֶהל ֶאל ְבבֲֹאֶכם ִאָתְך ּוָבֶניָך ַאָתה תֵׁ  רבי לומד זו מסמיכות (ט ,י ויקרא) "ָתֻמתּו ְוֹלא מֹועֵׁ

ולפנים  המזבח מן להיכנס לכהן אסור למקדש; יין שתויי נדב ואביהו: נכנסושל  מיתתם מהי סיבת (כב, י כ"תו) ישמעאל

 לשאת לו כמו כן אסור. פסולה עבודתו עבד מיתה, ואם חייב נכנס ואם אחר, משכר משקה או יין רביעית לאחר ששתה

 . יין שתיית לאחר להתפלל או והיתר איסור בענייני להורות כהנים, בברכת כפיים

ת ְרִאיֶתם ַאֶתם": אומר הוא ישראל לעם ה"הקב שעשה הטובות על מדבר רבינו כשמשה והנה ' ה ָעָשה ֲאֶשר ָכל אֵׁ

יֶכם ינֵׁ ְך.. ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְלעֵׁ יֶכם ָבלּו ֹלא ַבִמְדָבר ָשָנה ַאְרָבִעים ֶאְתֶכם ָואֹולֵׁ יֶכם ַשְלמֹתֵׁ ֲעלֵׁ  ָבְלָתה ֹלא ְוַנַעְלָך מֵׁ

ַעל ָכר ְוַיִין ֲאַכְלֶתם ֹלא ֶלֶחם ַרְגֶלָך מֵׁ ְדעּו ְלַמַען ְשִתיֶתם ֹלא ְושֵׁ  ( ה-א, כט דברים) "ֱאֹלקיֶכם' ה ֲאִני ִכי תֵׁ

בלו בהליכתם במדבר ארבעים  לא ישראל בני ונעלי שבגדי העובדה מדוע להבין ניתן: א"שליט נבנצל מו"ר הרב שואל

. השמים מן לחם - מן אכלו לחם במקום שהרי גדול חסד היא אף לחם אכילת שאי מובן וגם; גדולה לטובה נחשבת שנה

מרים וזוהי  של מבארה מים כידוע בני ישראל שתו אמנם? גדולה כל כך טובה נחשבת ושכר יין שתיית אי אולם מדוע

 ! ממים יותר הריהו טוב היין אלא שאעפ"כ זכות גדולה,

ְדעּו ְלַמַען": הפסוק בהמשך לשאלה זו נמצא כשנעיין התשובה: הרב אומר דהיינו, מטרת  (שם) "ֱאֹלקיֶכם' ה ֲאִני ִכי תֵׁ

, החושים את הדעת ומטשטש את מבלבל כל האמור בפסוקים הנ"ל אחת היא: להשיג את הידיעה על מציאות השם; היין

ות ובצליל ברורה בידיעה להכיר שכן על ידי כך זכו שנה ארבעים במשך יין שתו ייחשב מה שלא גדול לחסד ועל כן

 .לתקלות רבות לגרום ועלול בלתי רצוי דבר הינה יין ששתיית מכאן יוצא. האלוקים הוא' הדעת שה

ַח ": היין על אומר הפסוק זאת לעומת  את החדלתי הגפן להם ''ותאמרודרשו חז"ל:  (יג, ט, שופטים) "ַוֲאָנִשים ֱאֹלקים ְמַשמֵׁ

 ברכות) היין'' על אלא שירה אומרים שאין מכאן? משמח במה אלוקים, משמח אנשים אם ואנשים' אלקים המשמח תירושי

 בליל וכן הנישואים; המזון וברכת ברכת, קידוש והבדלה כגון חשובות ברכות היין על לברך ל"חז תיקנו מכאן (לה.

 משמח יין ששתיית לנו הרי. ה"לקב שירה הינו שהסדר כיון גאולה של לשונות ארבע כנגד כוסות ארבע תיקנו הסדר

 ?שלילי או חיובי דבר הינה יין שתיית, הרב שואל כך לכבוד השי"ת, אם שירה לומר בידו ומסייע האדם את

 במקצת ומתנתק אדם השותה יין מרגיש שהוא מרחף המטבע. אותה של צדדים בשני כאן מדובר הרב: מסביר

טוב  ועל ידי כך נוצר מצב יחסית,בקלות  הדברים את לקחת בידי אדם אמנם מסייעת היין השפעת שסביבו; מהמציאות

 לב בתשומת חושיו כל את לרכז מחויב הריהו המקדש בבית לעבוד צריך כשהכהן. שני מצד גרוע אולם אחד מצד

 ממנו נדרש, למעשה הלכה להורות שצריך חכם תלמיד כן כמו; את העבודה יפסול שלא מנת על ופרט פרט לכל מרבית

 להתפלל לפני הבורא חייב פסקו שהעומד ל"חז כמו כן; נכון הלכה לפסק להגיע מנת על המציאות עם מוחלט חיבור

 השפעה תחת להיות לו אסור כפיו לברך את העם את הנושא כהן הדין הוא. המלך לפני כעומד וביראה באימה לעמוד

 המציאות; קשה מן במקצת להתנתק חייבים, שמחה של למצב להגיע רוצים אם, מאידך. החושים טשטוש של חיצונית

 או מילה ברית, נישואין כגון מצווה של שמחה כשיש ועל כן עליו, הרבות הבאות הצרות חרף האושר אל להגיע לאדם

 .מהמציאות התנתקות ידי על האדם נפש את לרומם היין, דבר שמסייע על מברכים קידוש בשבתות ובימים טובים

 זלמן ר' שלמה העיר הרה"ג)ילק"ש משלי רמז תתקמ"ד(  לעולם'' ליםבט אינם הפורים ''ימי: שמעוני בילקוט מובא במדרש

 היא והסיבה. המשיח בימות ינהג לא ידע' דלא 'עד לשתות החיוב, שימי הפורים ינהגו לעולם שלמרות ל"זצ אועיירבך

 ממילא בכדי להשיג את, שמחה של למצב להגיע מנת על סיוע חייבים צרות הרבה כך כל בו שיש שבעולם מפני

ועל כן  צרות תהיינה לא כבר המשיח בימות אולם. המציאות מן את האדם המנתקת יין לשתיית זקוקים אנחנו השמחה

 .משמחת מציאות תהיה עצמה המציאות אלא להיפך,, המציאות מן ולהתנתק לשתות צורך יהיה לא

ריכוז מרבי של כל חושי האדם יחד, הוא שהיין אינו מועיל לעניינים הקשורים לשכל, הדורשים  לעיל האמור מכל יוצא

לסייע ביד  אכן הוא חיובי ומועיל היין לרגש אולם לעניינים הקשורים. אותם ומבלבל החושים את מטשטש הוא שכן

 שהיין ומשל, הרי מליצה לשון שירה אשר כולה האומר אדם; הנכונה כששותים במידה האדם להתרוממות הרוח, כמובן

השירה מתארת דברים לעתים רחוקים מן המציאות האמתית ופעמים אף חורגת מכללי  .הדמיון את להפעיל לו עוזר

הדקדוק. יסוד זה נכון גם במקראות; בעוד שקל יחסית להבין את הכתוב בתורה, הרי שדברי הנביאים או הכתובים הינם 

 קשים הרבה יותר להבנה היות ונאמרו בלשון שירה.

 ֲאֶשר ְככֹל ָכָכה ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן ְוָעִשיָת "בפרשת המילואים, שם נאמר:  חריגה מכללי הדקדוק אנו מוצאים למשל

'אותך' לא נאמר אלא 'אותכה', דבר שאינו מתאים לשום כלל מכללי הדקדוק; והנה למרות  (לה, כט שמות) "ֹאָתָכה ִצִּויִתי

אעפ"כ הרב אומר על פי הנגלה ששינוי  כט:()מנחות שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ שבתורה תילין תילין של הלכות 

 כמובן בידי הגבורה כמו כל התורה כולה. אותכה( -זה נעשה בשביל החרוז )ככה 

על כל פנים ראינו שני עולמות: עולם השכל, בו אין מקום ליין, ועולם הרגש, של שירה ופיוט שדווקא שם היין תופס 

 .(לה. ברכות)שירה אלא על היין''''אין אומרים מקום נכבד, כמו שאמרו חז"ל: 

 כג' אדר ב' תשע"ו 245גיליון מס'  

 



בליל הסדר הקרב ובא אנו זקוקים לשני העולמות הללו: מצד אחד צריכים שיקול הלכתי כיצד לאכול את המצה, כזית 

בכדי אכילת פרס, בהסבה, וכד'; כמו כן פרטים הלכתיים רבים הקשורים לארבעת הכוסות, אכילת מרור, וכו'. אולם 

ים, ועל כן אנו זקוקים למידה גדושה של רגש כנדרש מאידך ההגדה כולה הינה שירה אחת גדולה, שירת הגאולה ממצר

לאמירת שירה. מובן אם כן מדוע חז"ל תיקנו לומר את ההגדה על ארבע כוסות של יין, על מנת שנשיג התרוממות רוח 

  נאותה לאמירת שירת הגאולה.                        

 זצ"ל נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

בן יעקב משה, מתתיהו  הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיאאריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עישה,  בן

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,רחמים בן חנהדודי בת גלים הי"ד, 

שרה בת שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה,  בנימין בנדט בן יוסף,

יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, פורטונה בת שרה,ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל שולמית, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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