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

הקב"ה אומר  ותיאור הקרבנות הנדרשים להכשרתם לעבודה, תהליך הכנת אהרון ובניו לקראת עבודת המשכן, יאורלאחר ת

י": למשה ְכבֹדִּ ׁש ב ִּ ְקד ַ ֵאל ְונִּ רָׁ ש ְ ְבֵני יִּ ה לִּ מ ָׁ י ׁשָׁ אלא במכובדים שלי אל תקרא בכבודי ''חז"ל דרשו: )שמות כט, מג(  "ְונַֹעְדת ִּ

ידע כיצד הדבר יצא לפועל שביום שתשרה שכינה  טרםבשלב זה משה  )רש"י שם( ''לו מיתת בני אהרן ביום הקמתוכאן רמז 

ׁש "הבין משה את כוונת הפסוק ונדב ואביהו,  -על המשכן ה' יתקדש במכובדיו, עד שארע מה שארע עם בני אהרון  ְקד ַ ְונִּ

י ְכבֹדִּ  . "ב ִּ

, אולם ברור שחטאם קשור באופן בנידוןדעות בחז"ל  נן מספרמה היה חטאם של נדב ואביהו; יש התפרש במקראלא 

ְפֵני ה"כלשהו לכך שהתקרבו יותר מידי אל ה',  ם לִּ תָׁ ְרבָׁ קָׁ העונש הנורא שקבלו על כך מוגדר כ'קידוש ו )ויקרא טז, א('" ב ְ

ֵדׁש ", כפי שמסביר משה לאהרון: ה'' ְקרַֹבי ֶאק ָׁ  " ב ִּ

 זה?נורא כעין ים על ידי אירוע נבנצל שליט"א: כיצד מתקדש שם שמ ו"ר הרבשואל מ

מגיע למי שאינו שומר כיון שכולם רואים את חומרת העונש האומר הרב: מיתת שני צדיקים כאלה גורם זעזוע עמוק 

לו על לתפוח  אין מי שיעזמחמת כבודו ומרחק מסוים ממלך מלכי המלכים; כשם שנזהרים מאדם מכובד ושומרים מרחק 

התוצאה ש וןלהיזהר ולא להתקרב יותר מידי לקב"ה כי חייבים - להבדיל -כך  השכם או כל תנועה אחרת דומה לזה,

 . אוד ובכך ניכרת רוממות קדושתו יתברךמהתקרבות זו חמורה מ

ה ַוי ֹאֶמר"דוד המלך שואל את הקב"ה: לאחר מיתת שאול,  ֵרי ְיהו דָׁ ַאַחת עָׁ ד  'ה ַהֶאֱעֶלה ב ְ וִּ יו ֲעֵלה ַוי ֹאֶמר ד ָׁ ֵאלָׁ

ת  ל ֵאׁשֶ יַגיִּ ית ַוֲאבִּ ְזְרֵעלִּ ינַֹעם ַהי ִּ יו ֲאחִּ ׁשָׁ י נָׁ ֵ ת  ד ְוַגם ׁשְ וִּ ם ד ָׁ ַעל ׁשָׁ ה: ַוי ַ ה ֶאֱעֶלה ַוי ֹאֶמר ֶחְברֹנָׁ נָׁ י: אָׁ ְרְמלִּ ל ַהכ ַ בָׁ נָׁ

ֵרי ֶחבְ  עָׁ בו  ב ְ ׁשְ יׁש ו ֵביתֹו ַוי ֵ ד אִּ וִּ ה דָׁ ֹו ֶהֱעלָׁ מ  ר עִּ יו ֲאׁשֶ ׁשָׁ ואכן דוד ונשיו מתיישבים בחברון ג( -)שמו"ב ב, א "רֹוןַוֲאנָׁ

כדבר ה', אבל את אנשיו ובני משפחותיהם מושיב דוד בערי חברון, דהיינו בכפרים ובעיירות הסמוכים לחברון. נשאלת 

השאלה: מדוע דוד לא מעלה גם את אנשיו לחברון ומושיב אותם בקרבתו? מסביר הרב: בפשטות אפשר לומר שכיוון 

ואין ראוי להכניס )יהושע כ, ז( נשיו אנשי מלחמה וממילא נושאים איתם כלי נשק, והעיר חברון מוקדשת כעיר מקלט שא

הרב מביא את פירוש  ,ננומטעם זה אין הדבר נכון להושיב אותם בחברון. אולם בנוגע לעניי )מכות י.(לתוכה כלי נשק 

שלא תהיה יראתו  מחשששכבר התהלכו עמו לפני היותו מלך הרלב"ג האומר שאין ראוי למלך שיושיב בקרבתו אנשים 

 דוד ,שאולכאדם פשוט; בזמן שרדף אחריו התנהג  הוא על פניהם ויבואו להקל בכבוד מלכות. לפני שנמשח דוד למלך,

תו כאל חבר נוסף: "בוקר טוב ם גסה בו, ומן הסתם היו מדברים אהיה מסתתר במערות וביערות ואנשיו עמו ועל כן דעת

שמעמדו השתנה ודוד הפך להיות מלך בפועל אי אפשר כבר לפנות אליו בסגנון דיבור  כעתדוד, איך אתה מרגיש?". 

בכדי שלא ייכשלו מתוך הרגלם כן הושיב דוד את אנשיו בריחוק מקום  לוע מכובדת יותרכזה, אל מלך פונים בלשון 

וכמה למלך מלכי  כמה . ואם כך במלך בשר ודם, על אחתח"ו בכך יהיה בזיון למלךבהנהגה שאינה מכובדת למלכות ו

. על כן קבע הקב"ה דו, ובמיוחד במקום משכן כבודו יתברךכבו מחמתהמלכים הקב"ה שמחויבים לנהוג ריחוק מסוים 

על ידי המשפט החמור שיעשה בהם, ובכך יכירו וידעו כל  מראש שביום שישרה את שכינתו על הבית יתקדש במכבדיו

 ישראל שאי אפשר להתנהג במקדש כמו בכל מקום אחר אלא שצריך לנהוג בו כבוד מיוחד.

אמנם האדם חייב להרגיש קרבת אלוקים הנובעת מאהבתו אליו, אולם מצד שני חובה לשמור על ריחוק מסוים הנובע 

בן קרוב לאביו, אך מאידך הוא גם שה כשםצריכים להרגיש קרבה אליו ש ון, כי'אבינו'מיראה. מצד אחד אנו אומרים לו: 

כך חובה להרגיש ריחוק  -ממנו  שומר מרחקומתוך כך  כבד מאוד מלך בשר ודם וירא מפניו, וכשם שהאדם מ'מלכנו'

 הנובע מיראת כבוד.

ת לומדיה, וכן את המקדש ואת התורה ואוה עלינו לכבד את הקיים בעולם שייך לקב"ה; אמנם מצבעצם כל הכבוד 

 חלק מהחובה לכבד אתכמו כן התורה מצווה אותנו על כיבוד אב ואם, אולם כל סוגי הכבוד הללו אינם אלא ו המלך,

הרי הקב"ה חלק מחכמתו ליראיו; מלך  -הרי הם שותפים של הקב"ה בבריאת האדם; תלמיד חכם  -ה'. כיבוד אב ואם 

ים, כדי שמתוך מלכותא דארעא נבין ה לכבד מלך גוי נובעת מכבוד שמיראיו. אפילו החובהקב"ה חלק מכבודו ל -

על הבריות הרי זה ומתגאה  נוטל כבוד לעצמו שלא לשם כבוד שמיםשמי ש אפואבמקצת מהי מלכותא דרקיעא. יוצא 

 שכן מתפאר בלבוש המקום שנאמר:  ,יםמורד במלכות שמ

ֵבׁש  'ה" או ת לָׁ ְך ג ֵ לָׁ כות החופה. קם אחד הרב סיפר שבחתונה אחת התעורר ויכוח על ברלים צג, א( )אגרת הרמב"ן(. )תה" מָׁ

ווכח על כבוד בשעה שעומדים לברך 'שהכל ברא לכבודו'? זה הזמן להרהר רק על כבוד איך אפשר להתהרבנים ואמר: '

 שמים!'

מהתנהגותם של משה ואהרון. הקב"ה מטיל האדם צריך להשתדל להתרחק מכבוד עצמו כמה שיותר; יסוד זה ניתן ללמוד 

שוחט על משה את המשימה להוציא את בני ישראל ממצרים, השעה דחוקה מפני שפרעה משעבד אותם בעבודה קשה, 

דמם, הסבל העובר על העם נורא ואיום. התגובה הטבעית שהייתה צריכה לבוא ממשה את התינוקות ורוחץ את גופו ב

במקום זה עומד משה ומתווכח עם הקב"ה במשך שבעה ימים עד שביום  אולםמצערם, היא לרוץ מיד לשחרר את העם 

ט' אדר תשע''ח   640 גיליון מס'
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ח"השביעי אומר:  לָׁ ׁשְ ַיד ת ִּ א ב ְ ַלח נָׁ מה הסיבה לסירובו של משה? וכי לא אכפת לו מצרתם של ישראל?  )שמות ד, יג(" ׁשְ

 גם אין )רש"י( ''עיניו ולבו להיות מצר עליהם נתן''אליהם ו, הרי כשהיה בארמון פרעה יצא וצר לו עליהם ודאי שאכפת לו

ְצֹות"עליו נאמר:  שכןה הגדולה הזאת, לחשוש שמשה אינו חפץ לזכות במצו לנו ח מִּ ק ַ שלא ''אלא  )משלי י, ח( "ֲחַכם ֵלב יִּ

גם מנהיג את העם בזמן השעבוד,  גם נביא, גם גדול ממנו, )רש"י( על אהרון אחיו שהיה גדול ממנו'' להול גדוטיהיה רוצה ל

וֹ "ומצד אהרון הקב"ה מעיד עליו:  באהרון הכהן; להיות פגיעה נוראה עלולזה  ב  לִּ ַמח ב ְ ֲאךָׁ ְוש ָׁ זו דוגמה )שמות ד, יד(  "ְורָׁ

  למופת של ענווה וויתור על כבוד עצמי.

גם מאסתר המלכה אפשר ללמוד יסוד זה; לכל אישה המובאת לפני המלך יש את הזכות לדרוש מה שהיא רוצה, והנה 

יתה מונה בהן ימי השבוע כדי לא )שהם: אוכל כשר ושבע נערות בקשה דבר, רק מה שנוגע לכבוד שמיכשהגיע תורה של אסתר לא 

 ם. ל כבוד עצמי ודואגת רק לכבוד שמימוותרת עהיא וכל כך למה? כי ילק"ש( -לשכוח מתי שבת

 ם תוך וויתור על כבוד עצמנו.קדש שם שמיהי רצון שנצליח גם אנחנו לי

     

 חלבה יצחק   שלום שבת

                       
 

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, 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

אליעזר בן צבי שמואל אריה בן אסתר,  שלמה בן שמחה,יהודה בן אסתר,  יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

אהרון בן אסתר,  גץ נוריאל יחיאלמאיר טובי בן ליטא, דוד בן שרה,  בנימין בנדט בן יוסף,שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,וציפורה, 

שושנה בת רוזה, ; שרה חנה לויזה בת פאנישרה בת מרים,  טליה חנה בת מלכה, הרבנית שפרה בת לאה,אהרון בן אביגיל, בן סלחה, 

 ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, רחל בת רבקה, שרה רחל בת בוליסה, 
, , רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, סוליקה,אלסירה בת שרה, רחל בת 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , לאה בת בתיהינה בת אסתריר
 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  

    
  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל ה יהיה מוקדשלון זע 
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