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ה' אל משה במדבר  וידבר"

 במדבר פרק א' פס' א'(סיני")

 למה ניתנה תורה במדבר?
לומר לך, שאין אדם קונה התורה עד 

שיעשה עצמו הפקר כמדבר.)מד"ר 
 א,ו(

 
לימדונו שאדם הרוצה לקנות את  חז"ל

התורה כקניין עד כדי כך שתיהפך 
לחלק ממהותו, יוכל לעשות זאת רק 

ו כמדבר בלי שום אם יפקיר עצמ
 הגבלה ובלי שום נגיעה עצמית.

וכאשר יבטל את עצמו כלפי התורה, אז יתאפשר לו לראות את האמת הנכוחה 
 ולחיות על פיה בלבד.

, ממתינים  ומצפים ליום בעיצומם של ימי ספירת העומר בימים אלו אנו נמצאים
 יום קבלת התורה. -הנכסף

יתן את התורה סבב בין האומות ,שכאשר רצה הקב"ה לוכפי שמובא בספרי
 והציע להם את התורה.

 שאלתם המיידית הייתה: מה כתוב בה?
וכאשר המשיך והציע את התורה לעם 
ישראל מיד פתחו פיהם ואמרו:"נעשה 

 ונשמע!"
מדוע, בעצם, הגויים הגיבו בשאלה 

 "מה כתוב בה?"
 מה רצו להביע בזה?

מבאר הרב אליהו פינחסי שליט"א 
ת אליהו",שכאשר הגויים בספרו "דברו

שאלו מה כתוב בתורה לא הייתה זו 
סתם שאלה תמימה המגלה על רצונם 

לדעת מה כתוב בתורה, אלא כוונת 
 דבריהם היא:



 אנו מוכנים לקבל את התורה ולקיימה בתנאי שהדבר לא יפריע לנו להמשיך
בתהליך החיים החופשיים שהיינו חיים בהם עד היום,בלי סייגים ובלי שום 

 הגבלות, ולכן הקב"ה אמר להם בדווקא את הדברים שהם לא יכולים בלעדיהם.
ישראל כאשר הקב"ה רוצה לתת  אולם עם

להם את תורתו, יודעים הם בעצמם 
שהתורה היא לא סתם ספר חוקים 

 ומשפטים, אלא זו תורת אמת וחיי עולם.
הם משוכנעים שהקב"ה נותן להם תורה 

ם, כמו ע"מ שיוכלו לחיות חיים נצחיי
שהעידו עם ישראל בעצמם " ויצוונו ה' 

 לעשות את כל החוקים האלה...
 לטוב לנו כל הימים ולהחיותנו כיום הזה".
הרי מעידים עם ישראל בטובה הנצחית 

 והטובה הזמנית בעוה"ז.
מכים על ודומה הדבר לבני אדם ההולכים לרופא וככל שהוא גדול יותר, סו

הבחנתו בעיניים עצומות ולא שואלים שאלות, ואף שפעמים התרופה כואבת 
 מאוד מקבלים הכל באהבה.

ולכן כאשר עם ישראל מקבלים את התורה  הם משתמשים בסוד המלאכים 
 שנאמר "גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו".

את התורה,  לצערנו, אנשים רבים חושבים עצמם לחכמים ומבינים ואף יודעים
בו בזמן שהם בבחינת גוי ועם הארץ שאינו מבין מימינו ומשמאלו, ולא אחת אנו 

 שומעים את הטענה הנדושה:
 "מי אמר לך שיש עולם הבא? תוכיח לי!"

ומחוסר הבנה הם נוטשים את התורה ולא מקיימים אותה כיוון שאינם מבינים 
 את טעמיה.

 בל שכתוצאה מכך נפגמת האמונה.כיום יותר מרבים לחקור, לבדוק ולברר וח
אמירתו של הרב הייתה נחרצת ומתקבלת ללא  -לא רק זאת, בעבר פסיקתו אך

 .ש"כזה ראה וקדעוררין. בבחינת "
אך, לצערנו, כיום אנו עדים לתופעות מכאיבות בהן הפכה דעתו של הרב 

 בבחינת "עצה" ולא פסק הלכה.
, "עתמימות זו וההליכה כעיוור אחרי "נעשה ונשמ

רבים מבני עמנו, ואילו כיום השאלות  הייתה נחלתם של
הולכות ומתרבות, הספקות מקננים חדשות לבקרים 

 והאמירה "היכן זה כתוב?" הפכה לשאלתם של רבים.
אולי חבל שטרם עלינו במדרגה הנכונה של "תמים 

 תהיה עם ה' אלוקיך")דברים י"ח י"ג(.
ים את וכל זה מתרחש מהסיבה שאנו לא זכרנו לקי

הנאמר במדרש, ש"אין אדם קונה את התורה עד 
 שיעשה עצמו הפקר כמדבר".
סטרית בבחינת "כזה  -רק כאשר הראייה תהיה חד

לקניין  ראה וקדש",רק כך נוכל לזכות שהתורה תיהפך
 בקרבנו.

 )אור דניאל(



  

 
 
 


