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כי תצא
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

אחת המצוות המוזכרות בפרשתנו: "ּכִי יִּקַח אִיׁש אִּׁשָה חֲדָׁשָה לֹא יֵצֵא ּבַּצָבָא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל ּדָבָר נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתֹו ׁשָנָה אֶחָת 
וְׂשִּמַח אֶת אִׁשְּתֹו אֲׁשֶר לָקָח" (דברים כד, ה) מה פשר הביטוי 'חדשה'? מה החיסרון בפסוק אילו נאמר: 'כי יקח איש אישה לא 

יצא בצבא'? אומרים חז"ל: ''שהיא חדשה לו ואפילו היא אלמנה, פרט למחזיר גרושתו'' (רש"י שם) 
והנה מו"ר הרב נבנצל שליט"א מפרש פירוש נוסף על פי דרשת חז"ל על הפסוק שבקריאת שמע: "וְהָיּו הַּדְבָרִים הָאֵּלֶה 
אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוְךָ הַּיֹום עַל לְבָבֶךָ" (שם ו, ו) דרשו חז"ל: ''אׁשר ָאנכי מצּוך הּיֹום, הינּו לֹומר ּבכל יֹום יהיּו ּבעיניך ּכחדׁשים ולא 
ּכמי ׁשּכבר ׁשמע אֹותֹו הרּבה ּפעמים ׁשאינֹו חביב אצלֹו'' (שו"ע או"ח ס' סא' סע' ב') דהיינו חייב אדם לקרוא קריאת שמע 
באופן שיעורר בלבו התרגשות כאילו הדברים נודעו לו היום בפעם הראשונה, ולא כקורא דבר ישן בהרגל לשונו 
אשר אינו משפיע מאומה בקרבו; היום המלך ציווה לאהוב אותו, היום הוא מבקש שהדברים הללו יחדרו עמוק אל 
תוך לבך. זהו ההסבר בנידון דידן: האישה אשר נשאת צריכה להיות בעיניך תמיד כחדשה, לא רק בחתונה אלא 
לאורך כל חיי הנישואין. אסור לתת להרגל לשחוק את אהבתך אליה אלא השתדל תמיד להבחין במעלות הטובות 

שבה. כוח ההרגל הרסני כל כך עד שמביא את האדם לאבד עניין באותו דבר. 
למעשה כך מסביר רבי מאיר טעם באיסור נידה: ''תניא היה רבי מאיר אומר: מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? מפני 
שרגיל בה וקץ בה, אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה'' (נידה לא) 
ההרחקה בין איש לאשתו בתקופת נידתה גורמת לגעגועים בין שניהם וכשמגיע ליל הטבילה מרגישים שוב כמו בחופה. 

זהו ההסבר לביטוי 'אישה חדשה'.
ישעיהו הנביא מוכיח את ישראל: "וַּתְהִי יִרְָאתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָׁשִים מְלֻּמָדָה" (ישעיהו כט, יג) הטענה היא שעם ישראל עובדים 
את ה' מתוך הרגל ללא חידוש, יראת השמים בקרב העם מצטמצמת להרגלים שנהגו מקטנותם מכוח השגרה; היום 
מתפללים כפי שהתפללו אתמול וכפי שיתפללו גם מחר, וכך ההרגל והשגרה הורסים כל חלקה טובה. אמנם מחנכים 
את הילד שהגיע לגיל חינוך להתפלל בכדי להרגילו במצוות, אולם בד בבד חייבים לגרום לו לעורר את הרגש; אי 
אפשר להתפלל היום ברגש של אתמול, ועל כן לימוד התורה מכונה בפי חז"ל 'חיי עולם' לעומת התפילה המכונה 'חיי 
שעה'. מה ההבדל ביניהם? בלימוד התורה האדם רוכש ידיעות לנצח, למרות שכל זמן שיחזור על לימודו יתחדשו 
חידושים נוספים והבנה עמוקה יותר אולם בסיס הדברים הוא נצחי, מה שאין כן בתפילה; הלב של היום אינו אותו 
לב של אתמול, יש צורך לעורר רגש חדש בכל יום כיון שיסוד התפילה הינו הרגש ועל כן התפילה היא 'חיי שעה'. 
צריך בכל תפילת שמונה עשרה להפנים את התחושה שעומדים לפני המלך, לא בכדי אמרו חז"ל להתכונן לפני 
העמידה, להתבונן ולחשוב: דע לפני מי אתה עומד. כמובן שאף לימוד תורה דורש רגש ותחושת אושר הנובעת מהזכות 
לפתוח שוב את הגמרא בשיעור. כמה נכספנו אליה מאתמול, רק שנאלצנו להפסיק את הלימוד כדי לנוח ולעבוד. 

להרגיש התחדשות בלימוד, ליהנות מכל חידוש והבנה נוספים, ממש כמו אדם שנשא אישה חדשה.
והנה למרות שמצוות לימוד תורה אינה מצוות עשה שהזמן גרמא, דהיינו מצוה התלויה בזמן, שכן היא מעל כל הזמנים, 
אעפ"כ בחודש אלול צריכים להרגיש מתיקות מיוחדת בתורה.           הרי אלו ארבעים ימי רצון שבהם משה רבנו עלה 
להר סיני בפעם השלישית לקבל לוחות שניות. ימי אלול דומים לשלב התקשרות בין איש לאישה. ה'שדכן' משה רבינו 
משדך בין הקב"ה לכנסת ישראל, שכן בעקבות תפילתו במסירות נפש ה' התפייס עם בנ"י ונתן לו לוחות חדשים 
ביוה"כ. ראש השנה הוא כעין קידושין בינינו לבין הבורא, שכן אנו ממליכים את הקב"ה ומקבלים עלינו את מלכותו 
ובעלותו. יום כיפור הוא בחינת שמחת הנישואין כפי שאמרו חז"ל על יום מתן תורה: 'יום חתונתו' והרי ביום כיפור ה' 
נתן את הלוחות השניות ועל כן הוא כעין מתן תורה מחודש. לאחר מכן חג הסוכות שהם בחינת שבעת ימי המשתה 
שיושבים בהם בחופה ובאים השושבינים לשמוח עם החתן והכלה. ומיהם השושבינים? שבעים פרי החג שהם כנגד 
שבעים אומות העולם. ולבסוף ביום השמיני שהוא 'שמיני עצרת', נפרדים מהאורחים והחתן והכלה נכנסים הביתה 
לשמוח ביחידות. נמצא אפוא שאנחנו כלתו של קב"ה, והכלה צריכה להשתדל למצוא חן בעיני החתן; במידה שנרגיש 
את ההתחדשות שבחודש אלול שהיא תקופת השידוכים בינינו לבין הבורא ונשתדל לעשות רצונו כראוי, גם הקב"ה 

יעשה את רצוננו ויגזור עלינו שנה טובה.  
נחלקו הפוסקים אם לומר בתפילת ראש השנה: ''והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון'' 
כפי שאומרים בתפילת הרגלים; להלכה נפסק שלא לומר נוסח זה כיון שראש השנה איננו יום של שמחה יתירה אלא 
יום הדין. חז"ל אמרו: ''אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה: רבש''ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה 
וביום הכיפורים? אמר להם: אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים 
שירה?'' (ר"ה לב) אי אפשר לומר הלל בזמן המשפט. נכון שחייבים לשמוח שכן ראש השנה הוא גם יום טוב, אולם יחד 
עם זאת חייבים לחוש את אימת הדין, ועל כן לא אומרים הלל. אמנם עזרא הסופר אמר לישראל בראש השנה: "לכּו אכלּו 
מׁשמּנים ּוׁשתּו ממתּקים...וַאל ּתעצבּו ּכי חדות ה' היא מעּזכם" (נחמיה ח, י) צריך לשמוח בה' כשם ששמחים כשממליכים מלך בשר 
ודם, דבר שמלּווה בשמחה ומשתה; לכן אוכלים ושותים ושמחים ביום הדין. אולם יחד עם זאת צריכים להקפיד על "וגילּו 
ּברעדה" (תהלים ב) ולהתבונן על מה שעבר על עם ישראל בשנה שחלפה, הגזרות הקשות והגזרות הטובות, ''ועל המדינות בו 
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יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום''; הכל נגזר בראש השנה שעבר. ''בהתבוננות זאת נוכל להשיג איך וכמה עלינו לפחד מיום 
הדין'' (מכתב מאליהו) 

מה מוטל עלינו בחודש אלול? אומר הרב: כשמבחינים ברכב העומד לדרוס ילד ח"ו ומפאת המרחק אי אפשר להגיע 
אליו להצילו, התגובה הספונטאנית היא: לצעוק! לצעוק בקול חזק, אולי הילד ישמע ויזוז הצידה, אולי הנהג ישמע 
ויעצור בזמן. הוא הדין בחודש אלול. כולנו רוצים למנוע פיגועים בשנה החדשה, למנוע תאונות. מה עלינו לעשות? 

לצעוק! להתחנן לבורא עולם בימי הסליחות על מנת שיגזור עלינו גזרות טובות ישועות ונחמות. 

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

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

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

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
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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