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

בגדי הכהונה ואת תהליך הכשרת הלוויים לעבודתם  את מפרטת שבפרשת תרומה, פרשתנולאחר הציווי על כלי המשכן 

יָת "מזבח הקטורת:  -במשכן. אלא שבסוף הפרשה ובאופן חריג התורה מצווה על כלי נוסף שבמשכן  ח   ְוָעשִׂ ְזבֵּ  מִׂ

ר ְקט   (א, ל שמות) "ְקטֶֹרת מִׂ

למושג  נוסף פירוש פירשו ל"חז אולם. טוב ריח של קיטורעשן, וברור שמדובר על  המעלה דבר קטורת פירושה המילה

 ה"הקב בין ומחברת, העולמות כל את מקשרת הקטורת  קשר; פירושו בארמית קשר שכן 'קיטרא' מלשון והוא ,קטורת

 מזבח -החיצון  המזבח על מקריבים הקרבנות בעוד ששאר הפנימי, המזבח על שמקטירים היחידה והיא ישראל, לעם

 . העולה

 ואילו מזהב בנוי הקטורת מזבח העולה, שכן יותר ממזבח חשוב הקטורת שמזבח עולה המזבחות שני בין בהשוואה

 קרוב שהוא ההיכל, הקטורת מזבח מונח היה בו המקום הוא נוסף הבדל. מאבנים עולמים ובבית מנחושת העולה מזבח

 . החיצון מזבח נקרא ולכן בעזרה מקומו העולה מזבח ואילו הפנימי, מזבח ועל כן מכונה הקדשים, יותר לקדש

עמוק  דבר הריהו קשר אותם; מקשרת הקטורת ואילו, לזה זה העולמות את מקרב הקרבן, פירושו קירבה 'קרבן' המונח

. חדשה יצירה זוהי, חיבור מהווה שהקשר כיון קשר לעשות אסור אך לזה, זה דברים שני לקרב מותר בשבת .יותר

 .א"שליט נבנצל מו"ר הרב מסביר כך מקרבה. חשוב יותר הוא כן, אם קשר

 נדרש יותר גדול שהקלקול וככל ,תיקון טעון האדם מצד שהרי כל קלקול. מהקורבנות יותר חזקה הקטורת עוצמת

 שבחשאי דבר ''יבוא הרע: לשון על מכפרת שהקטורת אותנו לימדו ל"חז .להחזיר את המצב לקדמותו גדול יותר תיקון

  אמרה: שהתורה התשובה היא מפני? שבחשאי כדבר מדוע חז"ל הגדירו את הקטורת .(מד יומא) חשאי'' מעשה על ויכפר

ְהֶיה ֹלא ָאָדם ְוָכל" ד ְבֹאֶהל יִׂ ר ְבבֹאֹו מֹועֵּ פֵּ קֶֹדׁש ְלכ   שביום על מעשה הקטורת נאמר זה מקרא אמנם (יז, טז ויקרא) "ב 

 להקטיר הנכנס בשעה שהכהן יהיה בהיכל אחר שכהן אסור השנה, דהיינו ימות אולם הדין הזה מיושם בכל, הכיפורים

 .)עיין יומא שם( לבד להיות אלא המקטיר חייב קטורת

ְרָגן" גדול, כפי שנאמר: לפירוד גורם הרע לשון יד ְונִׂ ְפרִׂ ּלּוף מ   (שם י"רש) עולם'' של אלופו ממנו ''מפריד (כח, טז משלי) "א 

הינו כה  הרע מלשון הנגרם והפירוד והיות, ה"הקב לבין בינו מוחלטת הפרדה מפריד הרע, לשון הנרגן, דהיינו בעל

 . לתקנו ולאחד בחזרה את הנפרדים מנת על במיוחד חזק קשר שנדרש גדול, הרי

 האומר ''נמצא ל"חז אומרים רע. שם ומפתה, ומאה שקלים על מוציא אונס על שקלים חמישים של קנס הטילה התורה

נפשע הפוגע בצניעות ופרטיות של  מעשה עשו ומפתה אונס פירוש הדברים: (טו. ערכין) מעשה'' העושה מן חמור בפיו

ישראל  בפיו והוציא שם רע על בת רע פשע שם מוציא ואילו שקלים, חמישים של בקנס ומתחייבים בנות ישראל,

הרע,  לשון על אלא במדבר אבותינו על דין גזר נחתם שלא מצינו ''שכן ואומרת ממשיכה המשנה. שקלים מאה ומתחייב

 גזר זאת ובכל במדבר את הקב"ה אבותינו ניסו פעמים עשר, דהיינו (שם) פעמים''' עשר זה אותי 'וינסו {כב-יד במדבר} שנאמר

 הרע לשון חטא חמור כמה עד מכאן רואים. ישראל ארץ על כשהוציאו דיבה אלא לארץ אינו נחתם להיכנס שלא דינם

 .ופירוד מקב"ה לריחוק שגורם

 מדוע. והקטורת' לה הגורל עליו עלה אשר השעיר, החטאת פר: פנימיים קרבנות שלושה מקריבים הכיפורים ביום

 למקום; אדם שבין העבירות כל שורש שהוא העגל חטא על רומז הפר: הרב אומר? הללו הדברים שלושת דווקא

ְקחּו" יוסף, שנאמר: מכירת חטא על רומז השעיר יִׂ ף ְכתֶֹנת ֶאת ו  ְׁשֲחטּו יֹוסֵּ יִׂ יר ו  ים ְשעִׂ זִׂ ְטְבלּו עִׂ יִׂ תֶֹנת ֶאת ו  כֻּ ָדם ה   "ב 

 שאמנם מכירת כיון, כאמור הרע לשון על מכפרת והקטורת לחברו; אדם שבין העבירות כל שורש והוא (לא, לז בראשית)

לפירוד  וגרם אביהם אל רעה דיבתם את אף הוא הביא יוסף אולם השבטים, מצד גדולה עד מאוד הינה עבירה יוסף

 .במשפחת יעקב אבינו וקרע גדול

 ? אחרים מחטאים יותר מישראל ה"הקב את מפריד הרע לשון מדוע השאלה היא

, מתקבל בהכרח לא זה שקטרוג אלא הבורא, לפני עליו מקטרג השטן נכשל בעבירה כלשהי כשיהודי: היא התשובה

וממילא נפער תהום בין  מידה, כנגד מידה השטן קטרוג את אכן מקבל ה"הקב, הרע לשון מדבר מישראל כשאדם אולם

 הרע בלשון אולם על בניו, זכות מלמד ה"הקב השטן של מכל סוג אחר קטרוג על שבשמים; אביו לבין האיש המדבר

 . בזכותו ולא בחובת האדם לראותמוכרח כביכול  ה"הקב ועל כן זכות ולא לימד עליו חברו חובת אחר חיזר הרי האדם

 מן דקה הטעות היתה שכן, עליהם לדבר לנו שמותר כמה הקדושים, עד השבטים של טעותם עיקר לכאורה הייתה זאת

 אף הם לא והאחים זכות, לכף אחיו את מספיק דן הרי לא יוסף. מעלתם כפי שהזכרנו מספר פעמים גודל לפי הדקה

 .זכות לימדו עליו

בין בעל  הסכסוכים הם העיקרי כשהגורם בקרב משפחות ישראל גירושין של מאוד גבוה לאחוז דים היוםלצערנו אנו ע

 ערב ארוחת להכין השתדלה האישה. השני זכות אחד את לכף שהצדדים אינם דנים מזה בעיקר שמתחילים ואשתו,

 חייבים להפנים כלל יסודי: מי שרוף; שהאוכל או פלפל מדי יותר שיש או, מלח שחסר או בטענות בא ובעלה טעימה

 יא' אדר א' תשע"ו 635גיליון מס'  



 תמיד נמצא דבר בכל וכשנתבונן זכות, צד ימצא זכות ללמד שמחפש ומי אותם ימצא הרי תמיד חסרונות, שמחפש

 .לבעל להודות מה ועל רבות מדוע סיבות לאישה, וכמו כן להודות מה ועל מדוע סיבות רבות

ְלָמָנה ָכל" על לאו עובר הריהו אשתו את שמצער מוסיף הרב ואומר: מי ּנּון ֹלא ְוָיתֹום א  כיון ? מדוע (כא, כב שמות) "ְתע 

 המציקים מפני עליה שמגן בעל יש שלאישה באשר אחרת עינוי אישה מאשר יותר אלמנה עינוי על הקפידה שהתורה

 של בסיטואציה והיא עליה שיגן מי לה אין אשתו את מצער הבעל אם ועל כן עליה, שיגן בעל אין לאלמנה אולם, לה

 . האמור הלאו על עובר הבעל ממילא, אלמנה

 להיזהר ובעיקר, בזולת פגיעה למנוע מנת על לחברו אדם בין, לאשתו בעל בין דיבור בכל זהירות במשנה לנקוט עלינו

                                                  .שבשמים אבינו לבין בינינו גם וממילא האנשים בין המפרידה הרע מלשון

 

אנו מצטערים על פטירת הרבנית שיפרה בת לאה ז"ל, אישה צדקת ובעלת חסד שהעיקר שלה בחיים היה לתמוך בלימודי 

למו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א, לבנים ולכל המשפחה. נקדיש את דברי התורה השבועיים  הרב, ושולחים תנחומים

                                                ך השנה לעילוי נשמתה. מן השמים תנוחמובמהל

 

 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 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה 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 עישהן עליה, מסעוד ב 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 -ליתשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גאייל בן עירית יעקב 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, 

מרגלית, אילנה בת רחל, מזל  ברוריה בתשרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, 

 , שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, פורטונה בת שרה,

                                ת.נ.צ.ב.ה.                     
 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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