בס"ד

זמני כניסת ויציאת השבת:
ירושלים 20:16 | 18:59 -
תל אביב 20:18 | 19:14 -
חיפה 20:20 | 19:07 -
טבריה ומגדל 20:18 | 19:14 -

שבת פר' במדבר סיני
הרב מרדכי אלון שליט"א

תש"פ

באר שבע 20:17 |19:15 -
פרקי אבות פרק ו'

נכתב ונערך ע"י תלמידים

והשבתי חיה רעה
אחרית דבר לספר ויקרא ולפרשת בהר-בחוקותי
מהי חיה רעה?

על דעת ר' יהודה ,שאמר מעבירן מן העולם
הוא כפשוטו ,שלא יבואו חיות רעות בארצם .כי בהיות
השובע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם לא
תבאנה חיות בישוב .ועל דעת רבי שמעון שאמר משביתן
שלא יזיקו (שם) יאמר והשבתי רעת החיות מן הארץ ,והוא
הנכון כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות כאשר היה
העולם מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון ,אין חיה
ורמש ממית אדם .וכמו שאמרו (ברכות לג) אין ערוד ממית
אלא חטא ממית ...רק מפני חטאו של אדם כי נגזר עליו
להיות טרף לשניהם והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו
את זו כידוע ,כי בטרפם האדם פעם אחת יוסיפו להיות רעים
יותר ...והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שנתן להם
העשב לאכלה דכתיב (בראשית א ל) 'ולכל חית הארץ ולכל
עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את
כל ירק עשב לאכלה' ,ואמר הכתוב 'ויהי כן' כי הוא הטבע
אשר הושם בהם לעד ,ואחר כך למדו הטרף מפני החטא
הממית כאשר פירשתי ...ובהיות ארץ ישראל על השלמות
תשבות רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון אשר הושם
בהם בעת יצירתם .וכבר הזכרתי מזה בסדר תולדות נח
(בראשית ט ו) ועל כן אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע
ישי שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת הבהמה וכל
הרמש כאשר היה בטבעם מתחילה ...ויהיה המעשה על
המשיח העתיד לבא( .רמב"ן ,ויקרא שם)
(תו"כ פרק ב א)

אמרנו בשבת החולפת את הפרק החמישי במסכת אבות ובו
מופיעה המשנה הבאה -
עולָּ ם עַ ל ְׁשבוּעַ ת ָּשוְׁ א ,וְׁ עַ ל חִ לּ וּל הַ ּ ֵּׁשם...
חַ ּיָּה ָּרעָּ ה ָּּבאָּ ה לָּ ֹ
(אבות ה' ,ט')

חיה רעה היא אחד משבעה מיני פורענויות הבאים לעולם,
ביניהם חרב ,גלות ,דבר ורעב .אמנם בפרשה שקראנו בשבת
(בהר בחוקותי) ,מוזכרת גם 'חיה רעה' -
 ...וְׁ הִ ְׁש ַּב ִּ ִּ֞תי חַ ָּ ָּ֤ ּיה ָּרעָּ ֙ה ִמן הָּ ָָּ֔א ֶרץ וְׁ ֶח ֶֶ֖רב לֹא ַת ֲע ֹֹ֥בר ְׁ ּבאַ ְׁר ְׁצ ֶ ֶֽכם.
(ויקרא כ"ו ,ו')

כמדומני שחיה רעה היא נושא שמאד רלוונטי לכולנו .אמנם
כבר כולנו 'מריחים' כבר את הדרך חזרה אל בתי הכנסת
בעז"ה ולחוג את חג השבועות בבית המקדש במהרה בימינו
כולנו יחדיו .אינני יודע מה הם חרב ,דבר או רעב ,אבל הקורונה
הזו שמלווה אותנו בחודשים האחרונים ,וכולנו מרגישים באוויר
מין תחושה של 'אווירת סיום קורס' ומקווים שכל אחד מאיתנו
לוקח את מה שהוא צריך מהתקופה הזו ונפטרים ממנה ,סביר
שהיא לא עונה לקריטריון של 'דבר' .יש הגדרות מאד שונות
לזה ,אבל מאד סביר שהיא עונה כן על הגדרת 'חיה רעה' .גם
אם 'חיה רעה' נתפסת אצלנו כדובים ,אריות וכיו"ב ,הרי שחיה
רעה היא גם 'חיה ורמס'  -גם נגיף וחיידק שממיתים .גם הם
חיה רעה.

על פי ר' יהודה ,אומר הרמב"ן' ,והשבתי חיה רעה' הכוונה היא
להשבתת החיה הרעה מקום היישוב .היא תשאר בג'ונגל ,וכך
הארץ תתן את יבולה ועץ השדה יתן פריו ,וממילא אין מקום
לחיות הרעות כאן .ר' שמעון חולק  -החיה לא תעלם ואף לא
תשאר בג'ונגל אלא שתושבת הרעה שבחיה .כי בעצם החיה
בבריאתה כלל לא נבראה לטרוף .המפרשים מבארים שפירוש
'חיה רעה' הוא חיה שממיתה  -ואין זה משנה אם זו גורילה,
פיל ואריה או נגיף  - COVID-19ואם אכן כך יש לזכור שלא
לשם כך היא נבראה ,שהרי כאשר היא נבראה נאמר לה -

אז מה הכוונה במשנה שהיא באה לעולם על שבועת שווא ועל
חילול השם? מה זה אומר לנו ,ועם איזו תובנה אנחנו יכולים
לעבור מחומש ויקרא ולהיכנס אל חומש במדבר?

חיה רעה או רעת החיה
הרמב"ן מסביר את הפסוק על פי המחלוקת המפורסמת בין
רבי יהודה לרבי שמעון -
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רו ֵּׁ ַּ֣משׂ עַ ל הָּ ָָּ֗א ֶרץ
ֶּֽו ְׁלכָּ ל חַ ַ ַּ֣ ּית הָָּ֠ ָ֠ ָּא ֶרץ וּלְׁ כָּ ל ע֨ ֹוף הַ ּ ָּש ַ֜ ַמיִ ם ו ְּׁל ַֹּ֣כל ֹ
ֶ֖שב ְׁלאָּ כְׁ ָּלָ֑ה ַ ֶֽויְׁ הִ י ֵּׁ ֶֽכן (בראשית
ֲשר בּ ֹ ֙ו ֶ ַּ֣נ ֶפש חַ ָּ ּיָ֔ה אֶ ת ּ ָּכל ֶ ֹ֥י ֶרק ֵּׁע ֶׂ
א ֶ

ידים ַו ָי ֵֹּ֨באּוׁ֙ ִמ ְד ַ ֹ֣בר
וַיִ ְס ֹ֣עּו ֹֽמ ְר ִפ ִ ִ֗
ִסי ִַׁ֔ני ו ַַיֹֽחֲ ַ֖נּו בַ ִמ ְד ָ ֵ֑בר ו ִ ַֹֽיחַ ן ָ ַּ֥שם
הר (שם ,ב')
י ְִש ָר ַ֖אל נֶ ֶַּ֥֥גֶד הָ ָ ֹֽ

א' ,ל')

היא נבראה 'צימחונית' וכך ,מסביר הרמב"ן ,כל החיותהשבוע
התחלנו לקרוא חומש חדש ,והפרשה הפותחת את הספר,
פרשת 'במדבר סיני' ,לא רק פותחת את החומש הרביעי
אלא יש לה 'ייחוס' נוסף שמופיע בהלכה וקשור לחג
השבועות הקרב אלינו לטובה -

ולפני כל הדרשות המפורסמות על 'ויחן שם ישראל' -
'כאיש אחד בלב אחד' ,הדבר הראשון הוא ' -מדבר סיני'.
התואר הזה הוא תואר מעניין .חז"ל אומרים כאן במדרש -

ולעולם פרשת 'וידבר' שהיא תחילת הספר קודם עצרת...
(טור ,או"ח ,תכ"ח)

כל מי שאינו עושה עצמו
כמדבר הפקר אינו יכול לקנות
את החכמה והתורה (במדבר רבה ,א',

כלומר משמע מהטור שיש בפרשה הזו עצמה הכנה
מיוחדת למתן תורה.
נתחיל בשמה של הפרשה -

ז')

ֹשה ְב ִמ ְד ַ ַּ֥בר
ַוי ְַד ֵּ֨בר ה' אֶ ל מ ֶ ֶׁ֛
סינַ ַ֖י( ...במדבר ,א' ,א')
ִ

זה תנאי לקבלת התורה .וזה משונה  -הרי הגדרת
המדבר היא שהוא מקום בלתי מיושב ,שאינו מצמיח ,לא
נעים .מדוע זהו התנאי לקבלת התורה?

מעניין שזהו שם הספר ,כי מה היה חסר הפסוק אם לא
היו נכתבות המילים 'במדבר סיני' אלא כפי שהוא ממשיך
-

ושאלה נוספת .השם 'סיני' על פי חז"ל מתאר שנאה -

מאי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות
העולם

מֹועד ְבאֶ חָ ֩ד לַ חֵֹּ֨ ֶדש
ֵ֑
ְ ...באֹֹ֣ הֶ ל
אתם
הַ ש ִ֜ ִני בַ ָשנָ ֹ֣ה הַ ש ִ֗ ִנית ְלצ ָ ֶׁ֛
מר( .שם)
מ ֶ ַּ֥א ֶרץ ִמצְ ַ ַ֖ריִם לא ֹֽ ֹ

עליו (שבת פ"ט)

או לפי גרסה אחרת ' -שירדה שנאה לעולם עליו' .מדוע
שנאה? הזוהי הדרכת התורה? יש כאן דבר עמוק ונפלא;
ההכנה הראשונה לקבלת התורה היא לשכוח מהעולם
קצת ,בלשון קהלת ' -לההביל את העולם' .לא להתבלבל
מהעולם ,מהקידמה ומהטכנולוגיה .אל התורה יש לגשת
מתוך התנתקות .זה מאד מעניין  -מצד אחד ,מגמת
התורה היא דווקא להתחבר אל החיים אבל מאידך דרך
הגישה אליה חייבת לבוא מתוך היכולת שלא להשיח את
הדעת ממנה .הרבי מליובאוויטש זיע"א מוסיף כאן (תורת
מנחם ,כרך סד ,עמ'  )129ביאור מרתק ,שכל כך מתאים לו
ולאישיותו המופלאה ,שהרי מי יותר ממנו אמר שיש
להתחבר אל העולם ולהשפיע בעולם ולא חס וחלילה
להתנתק ממנו ,אבל הבסיס ,אומר הרבי ,חייב להיות
'מדבר סיני'  -כי לא די שתנתק את עצמך מענייני העולם
הזה 'אלא שצריך לחוש שנאה כלפי העניינים הללו' .צריך
שתהיה הרגשה שאתה לא יכול לשאת דברים שהם מחוץ
לעולם התורה .הם מפריעים לגילוי האור ,ורק לאחר
שאתה מצויד בתחושה הזו שאתה נכנס אל המדבר על
מנת לשנוא את השטויות של העולם הזה ,ממש לשנוא,
תוכל להגיע אל התורה.

הרי הקב"ה מדבר עם משה כידוע באוהל מועד מבין שני
הכרובים ולשם מה מופיע איזכור 'מדבר סיני'? רק נזכיר
שלראשונה מופיע התואר הזה בפסוקים שנקרא בחג
השבועות עצמו -

ישי ְלצַּ֥את ְבנֹֽי
בַ חֵֹּ֨ ֶדשׁ֙ הַ ְש ִל ִׁ֔ ִ
י ְִש ָר ַ֖אל מ ֶ ֹ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֵ֑ריִם בַ ֹ֣ יֹום
ינֹֽי( .שמות י"ט ,א')
הַ זִֶׁ֔ ה ָ ַ֖באּו ִמ ְד ַ ַּ֥בר ִס ָ
ומיד לאחר מכן שוב מדגישה התורה את ענינו של
המדבר -
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אין להתבלבל .שנאה זו אין מטרתה על מנת שתישאר
בשנאה ,להיפך -

ֲשר יִ ְׁק ָּרא ל֧ וֹ
 ...וַ ּיָּבֵּׁ ֙א אֶ ל ָּ ַּ֣האָּ ָּ ָ֔דם ִל ְׁראֶ֖ ֹות מַ ה ִ ּי ְׁק ָּרא לָ֑ ֹו וְׁ כֹל֩ א ֨ ֶ
ש ֶֽמ ֹו( .שם ,ב' ,י"ט)
ָּ ֶֽהאָּ ָּ ָ֛דם ֶנֹ֥פֶ ש חַ ָּ ֶ֖ ּיה הֹ֥ וּא ְׁ

ּוב ִרית אָ בֹות
אַ הֲ בַ ת עֹולָ ם ָת ִביא לָ הֶ םְ ,
תזְ כֹר (נוסח תפילת מוסף לר"ח)
לַ בָ נִ ים ִ

כלומר לתת לחיות את מהותן ,את האלוקות ,את הכוח .וכאשר
החיות יראו באדם את צלם האלוקים אז הן תקיימנה את מה
שנאמר בהמשך -
ּמו ַ ֶֽרא ֶ ֲָּ֤כם וְׁ חִ ְּׁת ֶכ ֙ם ִ ֶֽ יהְׁ ֶיָ֔ה ַ֚עַ ל ּ ָּכל חַ ַ ַּ֣ ּית הָּ ָָּ֔א ֶרץ וְׁ ַעֶ֖ל ּ ָּכל עוֹ ף הַ ּ ָּש ָּמָ֑יִ ם
ו ֹ
תֶֽנ ּו (שם,
ֲשר ִּת ְׁר ֹ֧משׂ ָּ ֶֽהא ֲָּד ָּ ָ֛מה ו ְּׁבכָּ ל דְּׁ ֵּׁגֹ֥י הַ ָּ ֶ֖ ּים ְׁ ּבי ְֶׁדכֶ ֹ֥ם נִ ּ ָּ
ְׁ ּב ֩ ֹכל א ֨ ֶ

אך הדרך להגיע לזה היא לעבור ראשית דרך המילים
המדהימות הללו -

ט' ,ב')

ישי ְלצַּ֥את ְבנֹֽי
בַ חֵֹּ֨ ֶדשׁ֙ הַ ְש ִל ִׁ֔ ִ
י ְִש ָר ַ֖אל מ ֶ ֹ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֵ֑ריִם בַ ֹ֣ יֹום
ינֹֽי.
הַ זִֶׁ֔ ה ָ ַ֖באּו ִמ ְד ַ ַּ֥בר ִס ָ

אבל אם אתם לא תגלו את צלם האלוקים אזי לשון ה'רידוי'
שבמילים 'ורדו בדגת הים' תהפוך ללשון 'ירידה' (ע"פ בראשית
רבה ,ח' ,י"ב) ואתם תהיו ירודים מהם .כלומר אין רעת החיה
באה כי היא רוצה להיות רעה אלא בגלל שכאשר אין מי שיכוון
אותה לאלוקות ,אין לה בעל הבית ,אז היא 'טורפת'  -לשון
טירוף המתחיל בעולם .ואז היא לא מסתפקת בלטרוף רק בני
אדם אלא גם מתחילה לטרוף חיות אחרות וכל העולם נהיה
מטורף; אתה מחפש תרופה לנגיף אחד אבל אז מסתבר שהוא
גורם לתופעת לוואי ולנגיף אחר וכן הלאה  -והכל נכנס לטירוף.

זו ההכנה' .באו מדבר סיני' ,ורק על בסיס הכנה זו אפשר
להמשיך הלאה.
הברייתא באבות אומרת -

חלל מ-ה'

ּושמֹונֶה
ְ
ּתֹורה נִ ְקנֵית ְבאַ ְרבָ ִעים
ְה ָ
 ...ו ַ
ְדבָ ִרים ,וְאֵ לּו ֵהן ְ -ב ַתלְ מּוד( ...אבות ,ו' ,ו')

חשבתי לעצמי מה הן שבועת השווא וחילול ה' שאמרה
המשנה בה פתחנו .כולם חושבים שחילול ה' זה ביזוי קדשי
הדת בפרהסיה בפני רבים וכיו"ב ,אבל חילול ה' הוא גם שאתה
'משחק מחבואים' עם הקב"ה  -אתה חושב שהקב"ה נמצא
באיזה מקום ואתה יוצר לעצמך מן חלל שאתה כביכול מתחבא
בו מפני ה' ושם אתה חוטא והקב"ה לא רואה .זה חילול ה'.
לפי זה חילול ה' פירושו יצירת חלל מדומיין שהקב"ה כביכול
לא נמצא בו.

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה מדגיש לנו ' -קודם כל
בתלמוד התורה נקנית .קודם צריך לשבת ללמוד .בלי
לבלבל את המוח .אחרי כן ,אחרי התלמוד  -יש עוד
ארבעים ושבע טקטיקות ואסטרטגיות לקנות בהן את
התורה ,אבל לפני הכל  -בתלמוד' .קודם כל ,האם אני יכול
להיכנס אל המדבר בנפש ,כהפקר?

לעומת זאת ,קידוש ה' אין משמעו רק עם המוני אנשים סביב
ורעש גדול וכו'  -אלא גם כאשר 'בא לך' לעשות דבר אסור אבל
אתה מצליח לנשוך את השפתיים מבפנים ,אף אחד לא רואה
את המאבק הפנימי שלך ,ואתה מתגבר על אותו יצר  -הרי
אתה מקדש שם שמיים.

ראשית ' -מדבר סיני' ,ולאחר מכן ,אם תבוא אל המדבר,
אתה כבר תמצא את ה'-אוהל מועד' שבו תתוועד עם
הקב"ה .האוהל הזה יופיע רק אם תצליח ליצור לעצמך -
גם בתוך הרעש והמציאות  -את המדבר סיני שלך .שם
יימצא לך מאליו כבר ה'-אוהל מועד'.

בעומק  -אם חילול ה' פירושו כפי שאמרנו הוא יצירת וואקום,
ריק מאלוקות ,הרי שקידוש ה' משמעו הפוך  -הכנסת הקב"ה
לכל דבר בעולם ,אפילו לתוכי.

נבראו לעד.

להכניס אלוקות לחיה

טירוף בא לעולם

אז מתי התחילה החיה הזו לטרוף? זה לא יאמן .את הציטוט
המוכר -
אין הערוד ממית אלא החטא ממית

האדם הראשון בעולם ,שהוא האבא של כולנו ,עשה חלל
והתחבא בתוך העץ .ולא רק בחילול ה' הוא חטא אלא גם
בשבועת שווא .שבועת שווא היא בפשטות להישבע בשם ה'
גם על שטויות .שהשולחן הוא שולחן  -בשם ה'.

(ברכות ל"ג).

מבאר הרמב"ן כי הכוונה היא לא לחטא ספציפי שחטאתי לפני
כמה דקות או שנים אלא לחטא הקולקטיבי של כולנו ,החטא
הראשון שבגינו נגזר על האדם להיות טרף לשיניהן של החיות,
והחיה הזו שכל כך רצתה שמישהו ימשול בה  -הפכה לרדוף
ולטרוף אותו .כי כדי שהאדם יוכל למשול בה הוא צריך להיות
בצלם אלקים ,הוא צריך למלא את תפקידו היחיד והראשון
שניתן לו בגן עדן  -לתת שמות לחיות -

מה מביא את האדם לדבר שטותי שכזה? הרי אין כאן איזו
תאווה כמו בגילוי עריות וכיו"ב ,אין פה יצר הרע .אלא ששבועת
שווא היא שבמקום שאני אקדש את שם ה'  -אני משתמש
בשם ה' בשביל האגו שלי ,כדי להוכיח שאני צודק.
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כאשר אדם הראשון נשאל 'איכה' ולא ענה ,הוא בעצם גם לא
ענה כי הוא התחבא ויצר את אותו חלל שדיברנו עליו ,אבל
בנוסף הוא גם אמר לקב"ה 'אתה אשם' -
ֲשַּ֣ר ָּנתַ ּ ַָּּ֣תה עִ ּ ָּמ ִ ָ֔די ִ ָ֛הוא ָּ ֶֽנ ְׁתנָּה לִּ ֹ֥י ִמן הָּ ֵּׁעֶ֖ץ ָּ ֶֽוא ֵּׁ ֶֹֽכל
ֶֽ ָּ ...ה ִא ּ ָּש ֙ה א ֶ

כל ג'וק ,חתול או ממוטה רוצים לחיות .אז איך היא הפכה
לרעה? בגלל שבועת שווא וחילול ה'  -של האדם .בעוד
שלשפיכות דמים צריך שני צדדים הרי שבשביל חילול ה'
ושבועת שווא לא צריך שניים אלא רק שאני אייצר וואקום ,ואז
החיה ,הנגיף ,הכל יהיה מטורף כי לא יהיה מי שיגלה לו את
שמו.

(שם

ג' ,י"ב)

'אתה נתת לי את האשה והיא נתנה לי לאכול מן העץ .אתה
רבונו של עולם אשם בכך'.

מה שכתוב פה הוא שבגלל הדברים הללו בא לעולם ה-
 COVID-19הזה .ואולי אפשר לומר על דרך החידוד ש'-כוביד
תשעה עשרה' זה מלשון 'כוביד שאבעס' ,שהכל בא לעולם
כדי שנחזור אל השבת ,לחזור אל הקב"ה ושנצא מהכל חזקים
יותר' .והשבתי חיה רעה מן הארץ'.

פתאום אתה מנהל את העולם .אתה משתמש בשם ה' ,וכך
אתה מאבד את צלם האלוקים שבך  -אז אל תשאל למה
העולם מטורף ,אל תשאל למה חיה רעה באה לעולם.

רצון לחיות ,רצון לאלוקות
בעומק  -חיה רוצה לחיות ,כשמה .מה שיש בחיה ,וזה דבר
מדהים ,זה החיּות ,הרצון לחיות .בלי פילוסופיות ,בלי דרשות -
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'באו מדבר סיני'
מהקידמה ומהטכנולוגיה .אל התורה יש לגשת מתוך
התנתקות .זה מאד מעניין  -מצד אחד ,מגמת התורה היא
דווקא להתחבר אל החיים אבל מאידך דרך הגישה אליה חייבת
לבוא מתוך היכולת שלא להשיח את הדעת ממנה .הרבי
מליובאוויטש זיע"א מוסיף כאן (תורת מנחם ,כרך סד ,עמ'
 )129ביאור מרתק ,שכל כך מתאים לו ולאישיותו המופלאה,
שהרי מי יותר ממנו אמר שיש להתחבר אל העולם ולהשפיע
בעולם ולא חס וחלילה להתנתק ממנו ,אבל הבסיס ,אומר
הרבי ,חייב להיות 'מדבר סיני'  -כי לא די שתנתק את עצמך
מענייני העולם הזה 'אלא שצריך לחוש שנאה כלפי העניינים
הללו' .צריך שתהיה הרגשה שאתה לא יכול לשאת דברים
שהם מחוץ לעולם התורה .הם מפריעים לגילוי האור ,ורק
לאחר שאתה מצויד בתחושה הזו שאתה נכנס אל המדבר על
מנת לשנוא את השטויות של העולם הזה ,ממש לשנוא ,תוכל
להגיע אל התורה.

השבוע התחלנו לקרוא בחומש חדש ,והפרשה הפותחת את
הספר ,פרשת 'במדבר סיני' ,לא רק פותחת את החומש
הרביעי אלא יש לה 'ייחוס' נוסף שמופיע בהלכה וקשור לחג
השבועות ,הקרב אלינו לטובה -
ולעולם פרשת 'וידבר' שהיא תחילת הספר קודם עצרת...
(טור ,או"ח ,תכ"ח)

כלומר משמע מהטור שיש בפרשה הזו עצמה הכנה מיוחדת
למתן תורה.

מקום הפקר
נתחיל בשמה של הפרשה -
וַ יְׁ ַד ֵּּׁ֨בר ה' אֶ ל מ ֶֹשָ֛ה ְׁ ּב ִמ ְׁד ַּב ֹ֥ר ִס ַינֶ֖י...

(במדבר ,א' ,א')

מעניין שזהו שם הספר ,כי מה היה חסר הפסוק אם לא היו
נכתבות המילים 'במדבר סיני' אלא כפי שהוא ממשיך -
מו ֵּׁעָ֑ד ְׁ ּבאֶ חָּ ֩ד לַ ֹ֨ח ֶדש הַ ּ ֵּׁש ִנַ֜י ַּב ּ ָּש ָּ ַּ֣נה הַ ּ ֵּׁש ִנָ֗ית ְׁלצֵּׁ אתָָּ֛ם
ּ ְׁ ...ב ַֹּ֣אהֶ ל ֹ
מר( .שם)
מֵּׁ אֶ ֶֹ֥רץ ִמ ְׁצ ַ ֶ֖ריִ ם לֵּׁ א ֶֽ ֹ

שנאה לצורך אהבה
אין להתבלבל .שנאה זו אין מטרתה על מנת שתישאר בשנאה,
להיפך -

הרי הקב"ה מדבר עם משה כידוע באוהל מועד מבין שני
הכרובים ולשם מה מופיע איזכור 'מדבר סיני'? רק נזכיר
שלראשונה מופיע התואר הזה בפסוקים שנקרא בחג
השבועות עצמו -
ש ָּר ֵּׁא ֶ֖ל מֵּׁ ֶ ַּ֣א ֶרץ ִמ ְׁצ ָּ ָ֑ריִ ם ַּב ּי ַֹּ֣ום הַ ֶז ָּ֔ה
ישי ְׁל ֵּׁ ֹ֥צאת ְׁ ּב ֵּׁ ֶֽני יִ ְׁ ׂ
ַּב ֹ֨ח ֶדש֙ הַ ּ ְׁש ִל ִָ֔
ָּּב ֶ֖א ּו ִמ ְׁד ַּב ֹ֥ר ִס ָּ ֶֽיני( .שמות י"ט ,א')

עולָּ ם ּ ָּת ִביא לָּ הֶ ם ,ו ְּׁב ִרית אָּ בוֹ ת לַ ָּּבנִ ים ִּת ְׁזכּ ֹר
אַ הֲבַ ת ֹ
תפילת מוסף לר"ח)

אך הדרך להגיע לזה היא לעבור ראשית דרך המילים
המדהימות הללו -
ש ָּר ֵּׁא ֶ֖ל מֵּׁ ֶ ַּ֣א ֶרץ ִמ ְׁצ ָּ ָ֑ריִ ם ַּב ּי ַֹּ֣ום הַ ֶז ָּ֔ה
ישי ְׁל ֵּׁ ֹ֥צאת ְׁ ּב ֵּׁ ֶֽני יִ ְׁ ׂ
ַּב ֹ֨ח ֶדש֙ הַ ּ ְׁש ִל ִָ֔
ָּּב ֶ֖א ּו ִמ ְׁד ַּב ֹ֥ר ִס ָּ ֶֽיני.

ומיד לאחר מכן שוב מדגישה התורה את ענינו של המדבר -
ידים וַ ָּ ּי ֹ֨בא ּ֙ו ִמ ְׁד ַַּּ֣בר ִסי ָ֔ ַני וַ ַ ֶֽ ּי ֲח ֶ֖נ ּו ַּב ִּמ ְׁד ָּּב ָ֑ר וַ ִ ֶֽ ּיחַ ן ָּש ֹ֥ם
וַ ִ ּי ְׁסעַּ֣ ּו ֵּׁ ֶֽמ ְׁרפִ ִ ָ֗
ש ָּר ֵּׁא ֶ֖ל ֶ ֹ֥נגֶד הָּ ָּ ֶֽהר (שם ,ב')
יִ ְׁ ׂ

זו ההכנה' .באו מדבר סיני' ,ורק על בסיס הכנה זו אפשר
להמשיך הלאה.

ולפני כל הדרשות המפורסמות על 'ויחן שם ישראל' ' -כאיש
אחד בלב אחד' ,הדבר הראשון הוא ' -מדבר סיני' .התואר הזה
הוא תואר מעניין .חז"ל אומרים כאן במדרש -

'בתלמוד'
הברייתא באבות אומרת -

כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות
את החכמה והתורה (במדבר רבה ,א' ,ז')

מונֶה ְׁדבָּ ִרים ,וְׁ אֵּׁ ל ּו הֵּׁ ן -
 ...וְׁ הַ ּת ֹו ָּרה נִ ְׁקנֵּׁית ְׁ ּבאַ ְׁר ָּּבעִ ים ו ְּׁש ֹ
ְׁ ּב ַת ְׁלמוּד( ...אבות ,ו' ,ו')

זה תנאי לקבלת התורה .וזה משונה  -הרי הגדרת המדבר היא
שהוא מקום בלתי מיושב ,שאינו מצמיח ,לא נעים .מדוע זהו
התנאי לקבלת התורה?

מורנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה מדגיש לנו ' -קודם כל
בתלמוד התורה נקנית .קודם צריך לשבת ללמוד .בלי לבלבל
את המוח .אחרי כן ,אחרי התלמוד ,יש עוד ארבעים ושבע
טקטיקות ואסטרטגיות לקנות בהן את התורה ,אבל לפני הכל
– 'בתלמוד' .קודם כל ,האם אני יכול להיכנס אל המדבר
שבנפש ,כהפקר?

ושאלה נוספת .השם 'סיני' על פי חז"ל מתאר שנאה -
מאי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו

(נוסח

(שבת

פ"ט)

או לפי גרסה אחרת ' -שירדה שנאה לעולם עליו' .מדוע
שנאה? הזוהי הדרכת התורה? יש כאן דבר עמוק ונפלא;

לכן ,ראשית ' -מדבר סיני' ,ולאחר מכן ,אם תבוא אל המדבר,
אתה כבר תמצא את ה'-אוהל מועד' שבו תתוועד עם הקב"ה.
האוהל הזה יופיע רק אם תצליח ליצור לעצמך  -גם בתוך
הרעש והמציאות  -את המדבר סיני שלך .שם יימצא לך מאליו
כבר ה'-אוהל מועד'.

שנאה  -תנאי לקבלת התורה
ההכנה הראשונה לקבלת התורה היא לשכוח מהעולם קצת,
בלשון קהלת ' -לההביל את העולם' .לא להתבלבל מהעולם,
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