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

משה רבנו אומר לעם ישראל: "אֶת ה' הֶאֱמַרְּתָ הַּיֹום לִהְיֹות לְךָ לֵאלֹקים וְלָלֶכֶת ּבִדְרָכָיו וְלִׁשְמֹר חֻּקָיו ּומִצְוֹתָיו ּומִׁשְּפָטָיו וְלִׁשְמֹעַ 
ּבְקֹלֹו: וַה' הֶאֱמִירְךָ הַּיֹום לִהְיֹות לֹו לְעַם סְגֻּלָה" (דברים כו, יז-יח) ודרשו חז"ל: ''אמר להם הקב''ה לישראל: אתם עשיתוני חטיבה 
אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם'' (ברכות ו.) דהיינו: אתם עשיתם אותי מיוחד בעולם שנאמר: "ׁשְמַע 
יִׂשְרָאֵל ה' אֱלֹקינּו ה' אֶחָד" (שם ו, ד) אף אני אעשה אתכם לעם שאין דומה לו בעולם. ובמה אנחנו מיוחדים משאר אומות 

העולם? "ּולְתִּתְךָ עֶלְיֹון עַל ּכָל הַּגֹויִם אֲׁשֶר עָׂשָה" (שם יט)
שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מה פשר הביטוי 'ולתתך עליון'? האם מטרת עם ישראל היא לשלוט על כל העולם? 
וודאי שלא; אין לנו שאיפה לשלוט על עמים אחרים. הרמב"ם אומר: ''לא נתאוו הנביאים והחכמים ימות המשיח לא כדי 
שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים...אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה'' 

(הלכ' מלכים פ"יב ה"ד) דיינו שיניחו לנו ללא הפרעות. אם כן מה כוונת הפסוק באומרו 'ולתתך עליון'?

אומר הרב: כוונת הביטוי 'ולתתך עליון' היא שנהיה עליונים על כל הגויים מבחינה רוחנית, שנצליח להדריך את כל 
העולם בדרך ה', שנהיה אור רוחני המאיר לכל באי העולם. הוא אשר רמוז בסוף הפסוק: "וְלִהְיֹתְךָ עַם קָדֹׁש לַה' אֱלֹקיךָ 

ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֵר" (שם), עליונות רוחנית אמורה בפסוק ולא עליונות שלטונית.
אלא שגם ביטוי 'עם קדוש' טעון ביאור. מפרש הרב על פי פירוש התוספות (קידושין ב:) העוסק בביאור המשפט שהחתן 
אומר לכלה בחופה: ''הרי את מקודשת לי''; כוונת החתן היא לומר 'הרי את מיוחדת לי', כלומר את מיוחדת אך רק לי 
ולא לשום אדם אחר בעולם. הוא הדין בנידון דידן, להיותך עם קדוש פירושו: אתה עם מיוחד רק לה' ואין לך כל מטרה 

אחרת מלבד עבודת ה'.
הרמח"ל סידר את סיפרו 'מסילת ישרים' על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר ''תורה מביאה לידי זהירות, זהירות 
מביאה לידי זריזות...וכו''' (עבודה זרה כ:) הדרגה האחרונה השייכת לעבודת האדם היא ה'קדושה', למרות שאחריה ישנן עוד 

'רוח הקודש' ו'תחיית המתים', אולם דרגות אלו אינן תלויות באדם. 
אומר הרמח"ל: ''עניין הקדושה כפול הוא...תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה'' (פ"כו) אמנם האדם 
הנחוש בדעתו להשיג את הקדושה מסוגל הוא להשיגה על ידי עבודתו, כמובן בתנאי שאכן עבר והשיג את המדרגות 
הקודמות לה - תורה, זהירות, זריזות, וכו', אולם עבודת האדם בלבד אינה מספיקה, שכן חלק ניכר מהקדושה היא 
מתנת שמים. אמנם ברור ונכון שכל מעשה האדם זקוק לסייעתא דשמיא, אלא שבנידון דידן במיוחד, שכן עבודת האדם 

הינה רק חלק קטן מתהליך השגת הקדושה, והשלמתה היא אך רק בתורת מתנה. 
קדושה עניינה דביקות בהשי"ת, וכדברי הרמח"ל ''מתדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוקיו''(שם) באותה מידה שאשה 
מקודשת לבעלה - היא מיוחדת אך ורק אליו, כך האדם שהשיג את הקדושה הוא מיוחד אך רק לקב"ה, דעתו אינה 
מפסיקה לרגע לחשוב בבורא ובתורתו אף כשהוא עוסק בעניינים גשמיים גרידה, אותם הוא מקדש ונעזר בהם לעבודתו 
יתברך, ''אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש'' (שם) כפי שמסביר ה'מסילת ישרים' ''המאכל שהם 
אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי האישים'' עד כדי כך שהמאכיל אדם קדוש זה הריהו כמקריב קרבן על גבי המזבח, 

וכדברי חז"ל: ''הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין''(יומא עא.)
למעשה קדושה זו נדרשת מכל אדם ללא יוצא מן הכלל ולא רק מיחידי סגולה, שנאמר: "קְדֹׁשִים ּתִהְיּו" (ויקרא יט, ב) "ּכִי עַם 
קָדֹוׁש ַאּתָה לַה' אֱלֹקיךָ" (דברים יד, ב) אלא שהקב"ה לא בא בטרוניה עם בריותיו (עבודה זרה ג.); הקב"ה אינו דורש מהאדם יותר 
ממה שהאדם מסוגל להשיג, כל אחד ואחד לפי כוחותיו; בלתי אפשרי לחיות באשליה להשיג את דרגת אברהם אבינו 
למשל. אם כן, מה נדרש מהאדם? התשובה היא: השאיפה להגיע לדרגת אברהם אבינו, המאמץ להיכנס למסלול המתואר 
במסילת ישרים: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות וכך הלאה, כל אחד לפי יכולות הרוחניים שלו. לעולם לא 

יתבעו את האדם על מה שאינו מסוגל לעשות.
אלא שכנראה עוד לא השתדלנו מספיק לפי יכולתנו, שכן התורה אומרת: "וְרָאּו ּכָל עַּמֵי הָָארֶץ ּכִי ׁשֵם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאּו 
מִּמֶּךָ" (דברים כח, י) יראה ממש, דהיינו יפחדו פחד מוות כפי שנאמר: "ּתִּפֹל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד" (שמות טו, טז) אולם עינינו 

רואות שעמי העולם אינם מפחדים מעם ישראל כלל וכלל. מדוע? הרי ההבטחה מפורשת בתורה? 
אלא שכנראה אומות העולם אינן רואות ששם ה' נקרא עלינו, ואין זה אלא שטרם הצלחנו להגיע למדרגות שאכן אנו 

מסוגלים להגיע אליהן.
התורה אומרת: "ּוׁשְמַרְּתֶם וַעֲׂשִיתֶם ּכִי הִוא חָכְמַתְכֶם ּובִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַּמִים  אֲׁשֶר יִׁשְמְעּון אֵת ּכָל הַחֻּקִים הָאֵּלֶה וְָאמְרּו רַק עַם 
חָכָם וְנָבֹון הַּגֹוי הַּגָדֹול הַּזֶה" (דברים ד, ו)  ומיד התורה מוסיפה: "רַק הִּׁשָמֶר לְךָ ּוׁשְמֹר נַפְׁשְךָ מְאֹד ּפֶן ּתִׁשְּכַח אֶת הַּדְבָרִים אֲׁשֶר רָאּו 
עֵינֶיךָ ּופֶן יָסּורּו מִּלְבָבְךָ ּכֹל יְמֵי חַּיֶיךָ וְהֹודַעְּתָם לְבָנֶיךָ וְלִבְנֵי בָנֶיךָ" (שם ט) מסביר רש"י: ''אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על 

אמיתתם תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעוותו אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים'' (שם) 
מסביר הרב: אין כוונת רש"י לתאר מצב בו עם ישראל אינם מקיימים את התורה במזיד אלא על מצב שמעוותים אותה 
מתוך שכחה; גם במצב כזה הגויים כבר לא יאמרו "רַק עַם חָכָם וְנָבֹון הַּגֹוי הַּגָדֹול הַּזֶה" כיון שתורתנו תורת אמת אך רק 
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כשהיא שלמה ומקיימים את מצוותיה על אמיתתם, כלשון רש"י, אולם אם קיים מצב של עיוות התורה ח"ו, אפילו רק 
חלק ממנה ואפילו על ידי שכחה זו כבר אינה תורת ה', וממלא הגויים כבר לא מפחדים מבני ישראל.

זה הזמן המתאים ביותר לחזק את הנקודה הזאת - חודש אלול - הזדמנות פז שאסור להחמיץ, ובזכות חיזוק זה נזכה 
לעלות לדרגות הכי גבוהות ולהתקרב להשי"ת. 

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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