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 פרשת במדבר

 :. בית ודרך1תשל"ד /  -שיחות הרב צבי יהודה על התורה / במדבר / סדרה א 

לספר במדבר יש ענין מיוחד בתוך חמישה חומשי תורה. בעולם הזה נמצא האדם בשני סוגי מצבים: 

 בבית ובדרך.

 כאשר הוא יושב בבית הוא מוגן, 

לעומת ִהמצאותו בדרך, הכרוכה בסכנות. אבל כך היא העובדה בסדר מציאותו של האדם הפרטי  

 היחידי וכן של האדם הכללי, הכלל ישראלי. 

וההדרכה האלוהית מקיפה וכוללת את האדם בכל מצב האדם הבריא והאדם החולה, וכן האדם בבית 

ל קביעות: "ועשו לי מקדש ושכנתי . יש מציאות ש והאדם בדרך. "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"

. השכינה קבועה בתוֵכנו, בסדר חיינו, בבית מקדש, בבית שענינו קביעות האחיזה בקרקע.  בתוכם

ועם זאת, בחיי האדם הפרטי ובחיי האדם הכללי ישנם מצבים של נדידה ושל הליכה בדרך. כך הוא 

 סדר המציאות. ישנו צורך כזה. 

, חומש במדבר, חומש הדרך, חלק מיוחד של תורה מן השמים שנמשך לכן אנו מתחילים ספר מיוחד

אלינו בלכתנו בדרך. אין התורה מתחמקת ואין היא מתעלמת מזה. אין הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו 

 ולא בדרך -ולא בישיבה, שאף היא בית שלנו   -לא בבית 

ל המשך דבר ד' המנחה . ספר במדבר הוא החלק המיוחד של תורה אשר ענינו השראת השכינה ש

התורה מקפת את כל המציאות, את כל חיי האדם, ומתוך ך.ריך אותנו והמופיע בתוֵכנו בדרוהמד

 הקביעות היסודית היא מאירה לנו ומורה לנו את הדרך. 

  א פרק - התורה נתיב - א עולם נתיבות ספר

 כי שנאמר בתורה יעסוק לויה לו ואין בדרך המהלך לוי בן יהושע' ר אמר( א"ע ד"נ עירובין) מעברין כיצד ובפרק

 ... לראשך הם חן שנאמר בתורה יעסוק בראשו חש חן לוית

 יפה סם לחבירו נותן אדם ודם בשר מדת הוא ברוך הקדוש כמדת שלא וראה בא חייא' דר בריה יהודא רב אמר

 .כאן עד מרפא בשרו ולכל שנאמר גופו לכל חיים סם לישראל תורה נותן הוא ברוך והקדוש לזה וקשה לזה

 הם שהדרכים הדבר וטעם( ג"פ אבות) הפרקים בפירוש שהתבאר וכמו סכנה בחזקת הם שהדרכים ל"ר 

 הוא העולם עיקר כי העולם עיקר מן נבדל הוא זה כמו ודבר, האדם ישוב שם אין הדרכים כי, סכנה בחזקת

 ,הישוב מן יוצא זה ודבר הישוב

 ,שהתבאר כמו העולם שמירת סדר התורה כי בתורה יעסוק

 ....העולם סדר אל וחבור לויה לו יש הרי התורה אל התחבר כאשר ולכך 

 ,ישלטו לא אשר הפגעים מן מציל הסדר ושמירת 

 , סכנה בחזקת הדרכים כל לכך כי שאמרנו כמו העולם מן פורש כאשר רק שולטים הפגעים אין כי 

 . העולם ישוב מן יוצא אינו זה ובשביל העולם סדר אל לויה לו יש התורה אל מתחבר הוא כאשר אבל
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 מה הדרך מולידה בנו ?

 .צמאון,השתקקות 1

 בקשה לשמירה., .תפילה, רצון2

 .ענוה3

 .התגדלות.4

 צמאון:

  מב פרק תהילים ספר( 2)

יִם ֲאִפיֵקי ַעל ַתֲערֹג כְַּאיָּל ִשי ֵכן מָּ  :ֱאֹלִהים ֵאֶליָך ַתֲערֹג נַפְּ

ָאה( ג) ִשי צָּמְּ ֵאל ֵלאֹלִהים נַפְּ י לְּ ַתי חָּ ֶאה ָאבֹוא מָּ נֵי וְֵּארָּ  :ֱאֹלִהים פְּ

 תפילה רצון ובקשה לשמירה :

  כז פרק תהילים ספר( 4)

וִד( א) דָּ ִעי אֹוִרי יְּדֹוָּד לְּ א ִמִמי וְּיִשְּ עֹוז יְּדֹוָּד ִאירָּ ד ִמִמי ַחיַי מָּ חָּ  :ֶאפְּ

רֹב( ב) ַלי ִבקְּ ֵרִעים עָּ ִרי ֶאת ֶלֱאכֹל מְּ שָּ ַרי בְּ ְַּבי צָּ ה ִלי וְּאֹי לּו ֵהמָּ לּו כָּשְּ  :וְּנָּפָּ

ַלי ַתֲחנֶה ִאם( ג) א ֹלא ַמֲחנֶה עָּ קּום ִאם ִלִבי יִירָּ ַלי תָּ ה עָּ מָּ חָּ זֹאת ִמלְּ  :בֹוֵטחַ  ֲאנִי בְּ

ִתי ַאַחת( ד) ַאלְּ ּה יְּדֹוָּד ֵמֵאת שָּ ִתי ֲאַבֵקש אֹותָּ ֵבית ִשבְּ נַֹעם ַלֲחזֹות ַחיַי יְֵּמי כָּל יְּדֹוָּד בְּ ַבֵקר יְּדֹוָּד בְּ לֹו ּולְּ ֵהיכָּ  בְּ

  יז פרק תהילים ספר( 2)

ֵרנִי( ח) מְּ יִן ַבת כְִּאישֹון שָּ ֵצל עָּ ִתיֵרנִי כְּנֶָּפיָך בְּ  ַתסְּ

  קלא פרק תהילים ספר( 3)

וִד ַהַמֲעלֹות ִשיר( א) דָּ מּו וְֹּלא ִלִבי גַָּבּה ֹלא יְּדֹוָּד לְּ ִתי וְֹּלא ֵעינַי רָּ אֹות ִבגְּדֹלֹות ִהַלכְּ לָּ נִפְּ  :ִמֶמנִי ּובְּ

ִתי ִשּוִיִתי ֹלא ִאם( ב) ִשי וְּדֹוַממְּ ַלי ַכגָֻּמל ִאמֹו ֲעֵלי כְּגָֻּמל נַפְּ ִשי עָּ  :נַפְּ

ֵאל יֵַחל( ג) רָּ ה יְּדֹוָּד ֶאל יִשְּ  לם.עֹו וְַּעד ֵמַעתָּ

  הענין באור חלק - א פסוק קלא פרק תהילים על ם"מלבי

 בחפצו הגבול שעובר מציין הלב גבהות - לבי גבה לא' ה', ה על עניניו בכל סומך איך מבאר - המעלות שיר (א)

 מי, באיכות התשוקה גבול עובר מרום ממלאכי כאחד להיות שחפץ מי למשל באיכות בין בכמות בין, ותשוקותיו

 העובר מציין עינים רום - עיני רמו ולא, בכמות התשוקה גבול עובר הגבול מן יותר מופלגת גבורה לו שיהיה שחפץ

 משכל למעלה שהם האלהיים בענינים בשכלו ושופט מוגבלת בלתי היא שהשגתו יחשוב אם, העיוני בשכל הגבול

 שהיא אמו על בטחונו כל משים שהגמול שכמו מחלב כגמול עניניו בכל שנדמה ל"ר - לא אם( ב)..., האדם

 ...' ה על רק שבטחתי - אמו עלי כגמול נפשי שויתי כן, ותנהגהו תכלכלהו

 

  כג פרק תהילים ספר( 1)

וִד ִמזְּמֹור( א) דָּ ָּד לְּ ר ֹלא רִֹעי יְּדֹו סָּ  :ֶאחְּ

ִביֵצנִי ֶדֶשא ִבנְּאֹות( ב) נֻחֹות ֵמי ַעל יַרְּ  :יְּנֲַהֵלנִי מְּ

ִשי( ג) גְֵּלי יַנְֵּחנִי יְּשֹוֵבב נַפְּ ַמעְּ ַמַען ֶצֶדק בְּ מֹו לְּ  :שְּ

ֵגיא ֵאֵלְך ִכי ַגם( ד) וֶת בְּ מָּ א ֹלא ַצלְּ ע ִאירָּ ה ִכי רָּ ִדי ַאתָּ ָך ִעמָּ טְּ ַענְֶּתָך ִשבְּ ה ּוִמשְּ  :יְּנֲַחֻמנִי ֵהמָּ

נַי ַתֲערְֹך( ה) פָּ ן לְּ חָּ י נֶֶגד ֻשלְּ רָּ וָּיָּה כֹוִסי רֹאִשי ַבֶשֶמן ִדַשנְּתָּ  צֹרְּ  :רְּ

פּונִי וֶָּחֶסד טֹוב ַאְך( ו) דְּ ִתי ַחיָּי יְֵּמי כָּל יִרְּ ֵבית וְַּשבְּ אֶֹרְך יְּדֹוָּד בְּ  :יִָּמים לְּ


