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 קירבההההכרח להולדת צימאון הריחוק 
בסוף פרשת במדבר דיברו על הקהתים שהם מוציאים את הכלים בזמן שצריך לפרק את הכלים, ואז עוברים להמשך פירוק  1

 הגרשונים מוציאים את הבדים  והקלעים, - השני השלב  המשכן, לכא' עצרנו באמצע התהליך של פירוק המשכן...

 שמפרקים את הקרשים והעמודים... -והשלב השלישי זה בני מררי 

 .. וישלחו מן המחנה צרוע, זב וכל  טמא לנפש"ל... צו את בני ישרא.ומיד אחרי תיאור פירוק המשכן 'וידבר .. לאמר

 ,והטמאים יכולים להיכנס לשם השכינההסתלקה  והרי אם פירקו את המשכן אזלכאו' הפרשיה הזו לא  מתאימה לכאן! 

 י גם אומר לנו 'בשעת חנייתם'..."אכ למה זה מופיע כאן והרי רש

 ...ה ואי הקירבהא הוזהרו על הטומארוהרי בספר ויק לשלח הציווי הזה על עם ישראל מה -ובכללי פרשייה זו מוזרה 

מדוע? האם הנחשף למת ונטמא עשה משהוא  .ין 'גירושין'זה כע -'וישלחו' ארבע פעמים מופיע הביטוי הלשון מאוד חדה  וכן

 ומי בכלל אחראי על 'שילוח הטמאים'? הרי זה פקודה לעם ישראל...     ??מהמחנה למה לגרש אותורע? 

 'משאעבודה ועבודת עבודת ' - הם ה'שוערים'.הם 'משמר המקדש' הרי  -הלווים אחראיים אלא בוודאי ש

 ...השכינהמקום מסלקי  .לא נעים להיות 'מפרקי' המשכן.. וגם אנשים... זה ממש לא נעים להיות בעבודה שכזו! שמגרש

 דווקא מי שאחראי על הקירבה לקודש הוא אחראי גם על הריחוק...פרשתינו חושפת לנו ש 

 כיצד אתה מזכיר לעצמך את זה? -קודש היא עבודה... הקירבה ובטח הקירבה לסוגיית 

 .שכינה, בשביל הקירבהן שצריך לעבוד בשביל התה רואה שיש ריחוק אתה מביכשא

 הם אלא שמעצימים את הצורך בעבודה לקירבה דווקא דרך הריחוק.הליווים בגלל שהכי עסוקים בקירבה 

 לחוש ולהמחיש את הריחוק כדי להעצים את הקירבה...-לפרק  -של הלווים  שליחותזוהי 

אתה  חווה ריחוק ודרכך כל עם ישראל חווה שקירבה זה לא  -היציאה מחוץ למחנה  זו שליחות את הטמאים...  משלחיםהם 

 אתה שליח של כל העם שאתה מזכיר לכולנו שצריך לעבוד. -דבר כ"כ פשוט 

 רכך כל עם ישראל יודע.וד -מחדשים לו הלווים 'זו ששליחות שלך'' הקב"ה הפיל עלייך טומאה כדי שתתגעגע, תתפלל, תזדכך 

 לכא' אותו עיקרון מופיע בנזיר!

 הוא לא אשם בטומאה שלו...  -פתאם' אך בנזיר 'לפתע   אם האדם רוצה להיטהר צריך הזהה וטבילה וזהו! -בטומאת מת

 כדי שיתאמץ לקירבה! וית ריחוקוהקבה גורם לו ח -,  וזה דווקאלדרך טהרת מצורע!והפרשה שלו היא כמעט מקבילה 

הענן... אך הנערים? את  קרחהמוהוא רואה את  - אברהם שואל את יצחק ."ביום השלישי וירא אברהם את המקום מרחוק.."

    .הרי הם לא רואים את הענן!למה?   - לא מרגישים ריחוק

  רגיש את הקירבה/ירגיש את המרחק לא מ/ימי שלא מ 

 .זה שיש מציאות של אנשים כ"כ קרובים ]שכינה בינהם[ זה אפשרי רק בזכות הידיעה שאין 'מובן מאליו'! - גם בפרשת סוטהוכך 

 אותנו בשליחות של ריחוק ע"מ ללמד קירבה את עצמנו את העם! שולחיוצא שהקבה לפעמם 

מרחק הוא סיבה למאמץ, התלהבות, שיעור לעם ישראל ש -דווקא בשעת פירוק המשכן  -ם על ההלכה הזו ולכן עכשיו מדברי

  כי מה שנגיש אין בו משהוא מיוחד. -שהקירבה תהיי עליונה  עבודה

 רחוק מחבק''עת לחבוק ועת ל -כדברי קהלת

 בה בהר הבית 'יוצאת דופן'...וכך אנו רואים אותם שהם לא מרגישים את המרחק ולכן לא נוצרת להם איזה קיר

 אנחנו מעדיפים להיות מבחינת אברהם שיודע שענן קשור על ההר 'מרחוק ד' נראה לי'.

 זה קירבה אמיתית! -התחושה הזו שצריך לעבוד 

 אדם שמרגיש את המרחק בינו לבין הקודש,

 .השלום הוא למי שהיה רחוק ומתקרב - "שלום שלום אמר ד' לרחוק ולקרוב"

 שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – [א"סיוון, תשפ י'] שיכתוב 


