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

ר מֶֹּשה ֶאל ה' ''ַויֹּאֶמרבפתיחת הפרשה הקב"ה אומר למשה:  ת ְבָכל ָיבֹּא ְוַאל ָאִחיָך ַאֲהרֹּן ֶאל ַדבֵּ  ַהקֶֹּדש ֶאל עֵּ

ית י ֶאל ַלָפרֶֹּכת ִמבֵּ ָרֶאה ֶבָעָנן ִכי ָימּות ְוֹלא ָהָארֹּן ַעל ֲאֶשר ַהַכפֶֹּרת ְפנֵּ  מספר נדרשים )ויקרא טז, ב( ַהַכפֶֹּרת'' ַעל אֵּ

 שכן כל, לעזרה להיכנס בטומאה אסור שכן טהור, להיות חייב הגדול הכהן ראשית. הקדש אל להיכנס תנאים על מנת

 לצורך כי אם ללא סיבה לקדש להיכנס אינו רשאי הינו במצב של טהרה כשהכהן שגם אלא. הקדשים ולקדש לאולם

 ביאה של לאו על יעבור הרי שהכהן עבודה לצורך שלא אולם השתחוויה; לצורך אף משנה' ה'כסף עבודה בלבד, ולפי

 :בפרשתנו האמור הסדר לפי הכיפורים ביום הגדול לכהן ורקאך  להיכנס מותר אליו מהקדש חמור הקדשים קדש. ריקנית

 '.וכו לעולה ואיל לחטאת בקר בן בפר

 התשובה היא מפני? הקדשים לקדש להיכנס כדי הכנות כה רבות נדרשות מדוע: א"שליט נבנצל מו"ר הרב שואל

ָרֶאה ֶבָעָנן ִכי": שורה שנאמר השכינה הקדשים שבקדש  שם נראה אני תמיד ''כי: י"רש ומסביר (ב שם) "ַהַכפֶֹּרת ַעל אֵּ

 כל שכן מלא משכינה פנוי מקום שאין הדבר ידוע אמנם. לבוא'' ירגיל שלא יזהר שם שכינתי שגילוי ולפי ענני עמוד עם

 להיכנס שאסור כשם ללא סיבה להיכנס אסור ועל כן גילוי ביתר מתגלה ה"הקב הקדשים בקדש אולם, כבודו הארץ

אפילו אל  הארמון; של הביטחון אנשי שקבעו התנאים ועל פי מוצדקת סיבה וללא מוקדמת הכנה ללא מלך של ללשכה

 .הזהב שרביט את לו מושיט אחשוורוש היה אסור להתקרב אלא מי שהמלך

 ש'אינו שכן הדבר ידוע מעיקרי אמונתנו גילוי בקדש הקדשים, ביתר מתגלה זה שהקב"ה פשר עניין מה ביןוהנה יש לה

  כלל וכלל. לראותו ביכולתנו אין וממילא הגוף', דמות לו ואין גוף

 שהינו ראוי בתנאי כמובן, אחר מקום מכל הקדשים יותר בקדש כבוד השכינה את להשיג מסוגל האדם לב מסביר הרב,

 קדש לבית נכנס הרשע טיטוס, זאת לעומת. מיד מתו הקרבה יותר מדי ומגודל התקרבו ואביהוא נדב לכך; ומוכן

 אל התקרבו ואביהוא שנדב אלא? הכיצד. פגע יצא ללא ולכאורה ביותר המקודש במקום מתועב הקדשים ועשה מעשה

 את ראשו ואת לבו הוא ללא כל הכנה נאותה;רגליו וגופו בלבד,  עם התקרב הרשע טיטוס ואילו ולבם ראשם עם הקדש

 שם היתה למעשה אולם :(נו גיטין) הגמרא שמתארת כפי עונשו על בא טיטוס כזאת כניסה על שגם ברור. ברומי השאיר

י ְבָקְרָבָתם" -' ה אל אשר כוונתם להתקרב ואביהוא נדב אצל כן שאין מה קירבה, ללא כניסה   ,(א שם) "ַוָיֻמתּו' ה ִלְפנֵּ

 .למעמד אדיר זה המתאימות ההכנות עם התקרבו שלא כיון ואעפ"כ נענשו במיתה

 ''מלשון (מקרא דעת) ביופי'' ומוכתרת ביופי עטופה ''שהיא (ב, נ תהילים) "הֹוִפיַע  ֱאֹלקים יִֹּפי ִמְכַלל ִמִציֹון": המלך אמר דוד

בפסוק  המקודש ביותר הינו קדש הקדשים; הרמזכלומר מתחילת הבריאה המקום  )מצודות ציון(היופי''  בכל כלול ל''ור כל

 את עקד אבינו אברהם ושם קרבן הקריב הראשון האדם שם :(נד יומא) העולם הושתת שעליה השתיה זה הוא לאבן

 קדושת קדש הקדשים נובעת מכך שזהו מקום הלוחות. אולם עיקר ,בנו יצחק

 מובא בגמרא מסביר הרב: ארון, כיצד אם כן נאמר שקדושתו נובעת מהלוחות? היה לא השני המקדש בבית: נשאל ואם

 ִמְקַדש ֶאת ְוִכֶפר" שנאמר היא מפני הכיפורים יום עבודת השני את במקדש לעבוד שהסיבה שבגינה אפשר היה

 שקדושת נמצא אם כן. לארון המקודש מקום דהיינו (כז. מנחות) לקודש'' מקודש ''מקום ל"חז ודרשו (לג, טז ויקרא) "ַהקֶֹּדש

? המקדש או התורה יותר, מקודש מי נדון בשאלת אם ועל כן לתורה, מיועד שהמקום מכך בעיקר נובעת המקדש

 . המקדש לקדושת היא הגורמת שהיא מקודשת יותר כיון התורה: משמעית-חד תהיה התשובה

 לפני שנכנס גדול ''מכהן (טו, ג משלי) "ִמְפִניִנים ִהיא ְיָקָרה" אשר דרשו את הפסוק: ל"חז מאמר להבין אפשר זה פי על

 מקום -אל קדש הקדשים  ולפנים לפני נכנס שהוא מהעובדה נובעת הגדול הכהן של מעלתו כל שכן (יג. הוריות) ולפנים''

 חכם תלמיד ''ממזר: ל"חז למדו מכאן התורה. הוא עצמו מקום חכם התלמיד שכן ממנו גדול חכם תלמיד כן ועל, התורה

  (שם) הארץ'' עם גדול לכהן קודם

 רק ולא הבית, להר ואף לא, הקדשים לקדש להיכנס יכולים אנחנו אין המקדש, וממילא לבניין בית והנה טרם זכינו

 מתפללים אנחנו להיכנס לעולמה של תורה. אמנם מותר ואף מצוה אולם הלכתיות; אף מסיבות אלא ביטחוניות מסיבות

 תשכון והתורה למקומו יחזור שהארון בקרוב שנזכה, לפניך'' ולהשתחוות וליראות לעלות ''ונוכל בית המקדש שיבנה

 לנו יש בהחלט ,העיקרים עיקר את התורה שהיא אולם, הגזית למקומם ללשכת יחזרו והסנהדרין, במשכנה המיועד לה

 ארבע אלא בעולמו ''ה"לקב לו אין המקדש בית שחרב ''מיום אומרת הגמרא. במקום תלויה אינה משום שהיא היום גם

, הלכה של אמות ארבע הינו להתפלל ביותר הראוי המקום: הפשט דרך על הרב מסביר .(ח ברכות) בלבד'' הלכה של אמות

 .הלכה בו שלומדים מקום דהיינו

 התפללו לא אעפ"כ בטבריה כנסת בתי עשר שלושה להם שלמרות שהיה אסי ורבי אמי רבי על (שם) מספרת הגמרא

 בין צריך לבחור אדם אם ממילא בציבור, תפילה על עדיפה הלימוד במקום תפילה התוספות לדעת. שלמדו במקום אלא

. לימודו במקום להתפלל לימוד ביחיד, ההכרעה תהיה במקום בבית כנסת או בציבור שתי אפשרויות: להתפלל תפילה

 בלי ולהתפלל להקל ממנו ילמדו שמא, הארץ עמי משום כן לעשות עצמו ירגיל שלא (יח סי', ד ח"או) כתב א"הרמ אמנם

 על בציבור תפילה שעדיפה תפילה בהלכות ופסק התוספות על חלק ם"שהרמב אלא. מניין גם מבלי קביעת זמן ללימוד

 כב' ניסן תשע"ו 645גיליון מס'  



ואיכותית מעולה  לתפילה הקרקע את המכשיר התורה לימוד את חשיבות מכאן ללמוד ניתן אולם, לימוד במקום תפילה

 .יותר

מטרת האדם היא להשיג קירבת אלוקים; השיא של קירבה זו היה ביום הכיפורים על ידי הכהן הגדול שניכנס לפני 

ולפנים. היום שאין לנו בית המקדש, הקירבה הגדולה ביותר שאפשר להתקרב לקב"ה היא התורה. הזוהר הקדוש 

ל -, דהיינו אין מחשבה המסוגלת לתפוס ולו במקצת את הבורא; כשאנו אומרים 'א''לית מחשבה תפיסא ביה''אומר: 

עליון' הפירוש הוא שהוא עליון מכל תפיסה מחשבתית. התפיסה היחידה המועטת שניתן להשיג היא על ידי לימוד 

 התורה, והוא שיוביל אותנו לטפס לדרגות עצומות בעבודת הבורא. 

 

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "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 שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו  הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרוראריה 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 אליעזר ליפא, מנחם נחום בן  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, בן עישה, 

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, ,דודי רחמים בן חנהבת 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, בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,ברוריה שולמית, 

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

  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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