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

"וַּיֹאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶה וְאֶל ַאהֲרֹן ּבְהֹר הָהָר עַל ּגְבּול אֶרֶץ אֱדֹום לֵאמֹר יֵָאסֵף ַאהֲרֹן אֶל עַּמָיו ּכִי לֹא יָבֹא אֶל הָָארֶץ אֲׁשֶר נָתַּתִי לִבְנֵי 
יִׂשְרָאֵל עַל אֲׁשֶר מְרִיתֶם אֶת ּפִי לְמֵי מְרִיבָה" (במדבר כ, כג-כד) התורה מציינת את המקום בו דיבר הקב"ה עם משה ואהרון - 'הֹר 
הָהָר' -  אלא שמוסיפה פרט נוסף הטעון ביאור 'על גבול ארץ אדום'; מה פשר תוספת זו? מסביר רש"י ''מגיד שמפני 
שנתחברו כאן להתקרב לעשו הרשע נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה, וכן הנביא אומר ליהושפט: 'בהתחברך עם אחזיהו 

פרץ ה' את מעשיך' (דברי הימים-ב כ, לז)''.
מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מלבד סיבת מיתת אהרון לפני כניסתם לארץ המוזכרת בדברי ה' 'על אשר מריתם 
את פי למי מריבה', ישנה סיבה נוספת למיתת אהרון והיא התקרבותם של ישראל לאדום; לא מפורש בתורה מה היתה 
השפעתם של אדום על בני ישראל בחניה זו, וגם סביר להניח שלא היתה השפעה חמורה כמו זו של מואב בשיטים, 
אולם תוצאתה חמורה ביותר שכן גרמה למותו של אהרון הכהן כששה חודשים לפני משה רבנו. ולמרות שעם ישראל 
נסעו וחנו על פי הענן המנחה אותם בדרך, וממילא לא הם שהחליטו לחנות על גבול ארץ אדום, אעפ"כ היו צריכים 

להיזהר במשנה זהירות מהשפעתם השלילית.
והנה יחסי ישראל עם אדום לא היו טובים במיוחד, שכן כשמשה שולח שליחים למלך אדום לבקש לעבור בארצו, מלך 
אדום סירב בכל תוקף "לֹא תַעֲבֹר ּבִי ּפֶן ּבַחֶרֶב אֵצֵא לִקְרָאתֶךָ" (במדבר כ, יח) ואף לאחר הפצרותיו של משה הוא מגיב 
בתוקפנות "וַּיֵצֵא אֱדֹום לִקְרָאתֹו ּבְעַם ּכָבֵד ּובְיָד חֲזָקָה" (שם כ) ולמרות יחסים אלו ישראל הושפעו לרעה עד כדי שחיסרו את 

אהרון. 
יסוד גדול טמון ברעיון זה, והוא מה שלימדונו חז"ל בפרקי אבות: ''הרחק משכן רע'' (אבות פ"א מ"ז) אומר הרב: פעמים 
ששכן רע גרוע יותר מחבר רע כיון שאת השכן רואים יום יום, דבר המשפיע לרעה גם ללא מודעות האדם; התבוננות 

במעשיו הרעים בהתמדה גורמת נזק לנפשו של האדם מבלי לשים לב.
חז"ל דרשו על הפסוק: ''וַּיִּסַע לֹוט מִּקֶדֶם'' (בראשית יג, יא) ''אמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו'' (רש"י שם) והתמיה 
גדולה, שכן לוט מסר את נפשו על תורת אברהם כשהכניס אורחים בסדום למרות הסכנה הכרוכה בדבר, ואפה להם 
מצות שכן באו אליו בפסח; כיצד אם כן אמר משפט כזה שכולו כפירה? התשובה היא: יתכן שלוט לא אמר את הדברים 
במפורש, אלא שמעשיו הצהירו: ''אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו''; בחירתו להתגורר בסדום עיר של רשעים רק 
מסיבה ש'כולה משקה' במקום להישאר במחיצתו של אברהם וללמוד מתורתו, מתפרשת כהצהרה חמורה זו - 'איני 

מעוניין באברהם ולא באלוקיו'. 
נמצאנו למדים החשיבות הגדולה להתגורר בסביבה של תורה ויראת שמים; בחירת מקום המגורים חייבת להיות לאחר 

בדיקה קפדנית של אנשי הסביבה על מנת שהשפעתם תהיה חיובית. 
יהושפט מלך יהודה, אחד המלכים הצדיקים בתולדות ישראל, התחבר עם אחאב מלך ישראל למלחמה ברמות גלעד על 
מנת לכבוש את העיר מידי ארם. הנביא מותח עליו ביקורת חריפה בגין שותפות זו: "הֲלָרָׁשָע לַעְזֹר ּולְׂשֹנְאֵי ה' ּתֶאֱהָב" 

(דבה"ב יט, ב) ''האם אתה עושה כראוי בזאת שאתה אוהב את שונאי ה'?'' (דעת מקרא).

חז"ל גילו לנו שבמלחמה זו היתה חרב מונחת בצווארו של יהושפט והארמים תכננו להרוג אותו אלא שה' הציל אותו 
מאויביו "וַּיִזְעַק יְהֹוׁשָפָט וַה' עֲזָרֹו וַיְסִיתֵם אֱלֹקים מִּמֶּנּו" (שם יח לא).

עוד מובא בהמשך שיהושפט התחבר עם בני אחאב התחברות מסחרית ובנה אניות בעציון גבר, והנביא אומר לו: 
"ּכְהִתְחַּבֶרְךָ עִם אֲחַזְיָהּו ּפָרַץ ה' אֶת מַעֲׂשֶיךָ" (שם כ, לז) והאניות נשברו; וכל כך למה? ללמדך שאסור להתחבר עם רשע לא 
למטרות ביטחוניות ולא למטרות מסחריות, התחברות כזאת פסולה מכל וכל. והלקח עבורנו: להשתדל לבחור בקפדנות 

עם מי להתחבר, אמנם בימינו ישנם 'תינוקות שנישבו' רבים ואעפ"כ השפעתם שלילית וחייבים לשמור מרחק. 
" (משלי יג, כ) דהיינו המתחבר לחכמים לבסוף גם הוא יהיה  שלמה המלך אומר: "הֹולֵךְ אֶת חֲכָמִים יֶחְּכָם וְרֹעֶה כְסִילִים יֵרֹועַ
תלמיד חכם, ואילו המתרועע עם כסילים ייהפך לרע. אמנם מצוה לקרב את הרחוקים אולם מאידך צריכים לדעת כיצד 

לעשות זאת כדי לא ללמוד ממעשיהם. 
הקב"ה אומר לירמיהו הנביא: "וְאִם ּתֹוצִיא יָקָר מִּזֹולֵל ּכְפִי תִהְיֶה" (ירמיהו טו, יט) ''אם תוציא אדם הגון מאדם רשע שתחזירנו 
למוטב. כפי תהיה. שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה'' (רש"י) דהיינו אם תצליח ללמד את בן עם הארץ תורה ויראת שמים, 
אף אם הקב"ה יגזור גזרה אתה מבטלה, והמשך הפסוק "יָׁשֻבּו הֵּמָה אֵלֶיךָ וְַאּתָה לֹא תָׁשּוב אֲלֵיהֶם" דהיינו הזהרה מפורשת 
שירמיהו לא יושפע מהם. כשמנסים לקרב את הרחוקים הגשר עלול להיות דו-סתרי, ועל כן נדרשת משנה זהירות 

במשימה זו.
רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, אמר שתורה וגדולה התקיימו בו בזכות שראה את רבי מאיר מאחוריו, כל שכן אם היה 
רואה אותו מלפניו. ולמרות שרבי למד מרבן שמעון בן גמליאל אביו ועוד תנאים חשובים, הוא תלה את גדולתו בתורה 
בכך שזכה לראות את רבי מאיר מאחוריו. מאידך גיסא הסתכלות בפני רשע עלולה להשפיע לרעה על האדם, לכן אסרו 

חז"ל להסתכל בפניו של רשע כי עצם ההתבוננות בו גורמת נזק בלתי הפיך.

גיליון מס'  556 ג' תמוז תשע"ו



יהושע זכה להנהיג את העם אחרי משה בזכות שלא מש מתוך האוהל, והשתדל להיצמד לרבו וללמוד ממנו בכל עת. וכן 
שמואל הנביא נאמר עליו "ׁשְמּואֵל מְׁשָרֵת אֶת ה'" (שמו"א ג, א) ומוסיף הכתוב ואומר "לִפְנֵי עֵלִי" כלומר: שמואל זכה לגדולה 

לא רק בגין שירותו במשכן אלא אף בהתחברותו לעלי הכהן.
בדור בו נתונים בהשפעה כה חזקה של אדום (קרי: אמריקה, אירופה, וכו') המצליחה לקלקל את מיטב בנינו ר"ל, חייבים 
אנחנו להתחזק ולשמור מרחק מגורמים שליליים על מנת לשמור על צביוננו היהודי, לבחור תמיד בחברה שיש בה 

יראת שמים ומידות טובות ולשאוף שתתקיים בנו בקשת דוד המלך: "ׁשִבְּתִי ּבְבֵית ה' ּכָל יְמֵי חַּיַי" (תהילים כז, ד)

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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