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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    שלחשלחשלחשלחשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

    במעלת הנסכי� ושייכות� לאר� ישראלבמעלת הנסכי� ושייכות� לאר� ישראלבמעלת הנסכי� ושייכות� לאר� ישראלבמעלת הנסכי� ושייכות� לאר� ישראל
והקריב . ..ועשית� עלה... כי תבאו אל אר� מושבותיכ�. דבר אל בני ישראל"  .א

לה� שיכנסו בישר  –" כי תבאו"י "וכתב רש, "ויי� לנס�. ..המקריב קרבנו מנחה
 ".לאר�

 .דוקא במצות נסכי� בישר לה� שיכנסו לאר�ויש לעיי� מדוע   .ב
בתחילה כשהיו מביאי� נסכי� מיהודה לא " 1ל"פ מה שאמרו חז"ואולי יש לבאר ע

 לכ�ו. י"הרי שבזכות הנסכי� היה ברכה בפירות אר, ."..היה יינ� של יהודה מחמי�
ז יתעלו כל פירות "שעי, בישר לה� שיזכו להכנס לאר� ולהקריב מפירותיה לגבוה

  .האר�
, שלא התחייבו ישראל בנסכי� עד שנכנסו לאר�היא  2שיטת רבי ישמעאל והנה  .ג

ת יש שייכות בי� "ולמשנ, דהלא נסכי� חובת הגו$ היא, אינו מוב�' טע� הדבר לכאוו
את כל פירות  יתעלוז "ועיי, ות האר�שהמצוה היא להקריב מפיר, י"הנסכי� לאר

 .האר�
כר� היה לידידי בקר� ב� שמ� ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו "על הפסוק  3ל"עוד אמרו חז  .ד

ובה בנה את , שראלי� שהכר� זו אר –" שורק ויב� מגדל בתוכו וג� יקב חצב בו
, ויקב חצב בו אלו השיתי�, ובו עשה מגדל הוא המזבח, ק שהוא שרש� ועיקר�"ביהמ
בה  שהיא שי שראלי� הרי שמעלת אר. ראו מזמ� בריאת העול� לקבל הנסכי�שנב

 .שראלימתרוממת כל אר� את המקדש ואת המזבח והנסכי� שמכוח� מתעלה ו
כי ודאי הוא שהיה נחשב לעלוי גדול אל אות� : "ל"וז ,ל ביאר את עני� זה"וברמח  .ה

יתרו� היה כ "וכ, כיו� שהיו נקרבי� לפני השכינה, ג המזבח"הדברי� שהיו עולי� ע
 ."לה� בזה עד שהיה כל מינ� מתבר� בכל העול�

ג המזבח ימלא "הרוצה לנס� יי� ע" 4ל"והנה א$ שבזמ� הזה אי� נסכי�  אמרו חז  .ו
  ".אקרא 5גרונ� של תלמידי חכמי� יי� שנאמר אליכ� אישי�

שהיא (אלא למי שזכה למעלת הקדושה , ח"ל שאי� הכוונה כא� לכל ת"וביאר הרמח
בלא  שהוא דבק בבוראו ,)הה ביותר בסולמו של רבי פנחס ב� יאירהמעלה הגבו

, שאצלו אכילתו ושתייתו היא כקרב�, הפסקה ונבדל ונעתק מ� החמריות לגמרי
  .ה"עייש

                                                
1

 :ב"פסחים מ 
2

 :ז"קידושין ל 
3

 .ט"סוכה מ 
4

  .א"יומא ע 
5

ועושים גבורה ] י ענוותנים ותשושי כח כנשים"פירש[ח שדומים לנשים "י שאישים היינו ת"וברש' ש בגמ"עיי 

 .ג המזבח"כאישים שעונרמז גם כאן שהם , כאנשים
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וכמו שכתב בתורת חיי� שהסנדק , ח אלא ג� לסנדק"ומצינו כעי� מעלה זו לא רק לת  .ז
, ישתה מיי� המילהולכ� דוקא הוא , שהילד נימול על ברכיו הרי הוא כמזבח

 .ששתייתו חשובה כנסכי�
ששיר הלווי� , והנה בקרבנות צבור מלבד מעלת הקרבת הנסכי� היה עוד עני� נוס$  .ח

 ".אי� אומרי� שירה אלא על היי�" 6ל"וכמו שאמרו חז, נאמר דוקא בזמ� ניסו� היי�

ענינ� ובזמ� הזה יש לנו אולי כעי� זה את כל הברכות הנאמרות על הכוס שג� ה�   .ט
 .ה על היי�"לומר שירה לפני הקב

אי� אומרי� קידוש היו� אלא על יי� הראוי לינס� " 7ל"ואולי זהו טע� מה שאמרו חז  .י
ג "ל אולי טע� הדבר שהיי� לברכה דומה ליי� המנוס� ע"שלהנ, "ג המזבח"ע

 .המזבח
י� בזמ� שמנסכ" 8ל"במה שאמרו חז, עוד מצינו דמיו� בי� ניסו� היי� ליי� של ברכה  .יא

, ש"עיי, "9ג המזבח פוקקי� את השיתי� לקיי� מה שנאמר בקדש הס� נס� שכר"יי� ע
 ."רבא אכסא דברכתא אגמע גמועי"ואמרו ש� 

ל שג� שתיית היי� לאחר שהאד� התקדש בקדושת הברכה יש "ואולי יש לבאר להנ  .יב
ולכ� הידר רבא לעשות כעי� הניסו� , וכדמצינו לעני� הסנדק, בה מעי� הניסו�

   .בחבמז

 

        
 

                                                
6

  .א"ערכין י 
7

 .ז"ב צ"ב 
8

  :ט"סוכה מ 
9

 .י שיראה היין עליו כגרון מלא ושבע"ופירש 


