
 

  



  רבנו נחמן מברסלב
  "מדברב" פרשתפירושים על 

  
  אל משה במדבר ' וידבר ה

  )א, במדבר א(

 שהוא מקום הפקר, ישראל קבלו התורה במדבר

לֹא ַהתֹוָרה ר ְוַהּכֹל ,ּּבְ ִמְדּבָ ל ָהעֹוָלם ֶהְפֵקר ּכַ ב ּכָ ּ ֶנְחׁשָ
לֹום לֹט ּבֹו ַחס ְוׁשָ ְכָלִליות . ְיכֹוִלין ִלׁשְ ֱאֶמת ֵהן ּבִ י ּבֶ ּּכִ ּ

ַלת ַהתֹו ְפָרִטיות ָּהעֹוָלם ֹקֶדם ַקּבָ ָכל ָאָדם ּבִ ָּרה ְוֵהן ּבְ ּ
לֹום ְוֵאינֹו ְמַקֵים ֶאת  ׁשוָרה ַחס ְוׁשָ ֵאינֹו נֹוֵהג ּכַ ל ְזַמן ׁשֶ ּּכָ ּ ּ
ְבִחיַנת  לֹום ָאז ָהעֹוָלם ְוָהָאָדם ֵהם ּבִ ַּהתֹוָרה ַחס ְוׁשָ
ִבין ַעל  ֵאין חֹוׁשְ ׁשֶ דֹול ִמזֶה ּכְ י ֵאין ֶהְפֵקר ּגָ ֶּהְפֵקר ּכִ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ַאֲחִריתֹו ְו ַּתְכִליתֹו וַמה ִיְהֶיה ִמֶמנו ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ר ְלִהָמֵלט ִמן ַהִמיָתה  י ִאי ֶאְפׁשָ ְּלַאַחר ְפִטיָרתֹו ּכִ ּ ּ
ָיֵמינו  ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ָיבֹוא ָמׁשִ ׁשֶ י ֲאִפלו ּכְ ׁשום ֹאֶפן ּכִ ּּבְ ּ ּּ ּ

ָאַמר ַר מֹו ׁשֶ ל ָאָדם ָלמות ּכְ ם ָאז ִיְהֶיה ֻמְכָרח ּכָ נו ּּגַ ּּבֵ
מֹו "ַז ַעְצמֹו ָימות לֹא ּכְ יַח ּבְ ֲאִפלו ָמׁשִ ֵפרוׁש ׁשֶ ּל ּבְ ּ ּּ

ֵטל ַהִמיָתה  יַח ִתְתּבַ ָיבֹוא ָמׁשִ ׁשֶ ּכְ ִבין ָהעֹוָלם ׁשֶ חֹוׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַנ י לֹא ֵכן הוא ּכַ ּּכִ ר "ּ ִאי ֶאְפׁשָ ן ֵמַאַחר ׁשֶ ל ְוִאם ּכֵ

ְְלִהָמֵלט ִמזֶה ְוָאז ִיְהֶיה עֹוָלם ָאֹרך ְלע ּ ֹּוְלֵמי ַעד וְלֵנַצח ּ
הֹוֵלך ַאַחר ַתֲאַות  ׁשֶ דֹול ִמזֶה ּכְ ְּנָצִחים ֲהֵיׁש ֻמְפָקר ּגָ ְ ּ
נו  ָאַמר ַרּבֵ ִּלּבֹו וַמְפִקיר ַעְצמֹו ֵמַחִיים ִנְצִחִיים וְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ

יחֹות ָהַר"ַז ׂשִ נו ַז"ּל ְוִנְדַפס ּבְ ָאַמר ַרּבֵ ֶהְפֵקרות "ּן ׁשֶ ּל ׁשֶ
י ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ִאיׁש ' ֹוַדת הֵאין ְצִריִכין ַלֲעב ַרך ּכִ ְִיְתּבָ

ִלי ֶהְפֵקרות ר ּבְ ׁשֵ ֶאְצִלי ֵאין זֶה . ּּכָ ְּוָאַמר ַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ
ה ְלֵהֶפך הוא ֻמְפָקר ַהְינו ִמי  י ַאְדַרּבָ ָלל ּכִ ֶּהְפֵקרות ּכְ ּ ְּ ּ

ִביל ה ׁשְ ֵאינֹו ַמְפִקיר ַעְצמֹו ּבִ ַרך זֶהו ֻמְפָקר ' ׁשֶ ִּיְתּבָ ְ

ִנְקָרא ֵאֶצל , ֱאֶמתּבֶ ַּאך ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֲאִפלו ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ְ

ָּהעֹוָלם ֶהְפֵקרות ְוכו י ְיכֹוִלין ' ּ ם זֶה ֵאין ְצִריִכין ּכִ ּגַ
ם ִלי ֶהְפֵקרות ַעֵין ׁשָ ר ּבְ ׁשֵ ִּלְהיֹות ִאיׁש ּכָ ִנְמָצא . ּ

ַדְרֵכי ה ֵאינֹו הֹוֵלך ּבְ ֱאֶמת זֶה ׁשֶ ּבֶ ֱאֶמת ּזֶהו ֻמְפָקר ּבֶ' ְׁשֶ
ַמְפִקיר ַחִיים ִנְצִחִיים  דֹול ִמזֶה ׁשֶ י ֵאין ֶהְפֵקרות ּגָ ּּכִ ּ ּ ּ ּ
ִביל ַתֲענוֵגי  ׁשְ ָעה ַקָלה ּבִ ִביל ׁשָ ׁשְ ְּוטֹוב ֲאִמִתי ְוִנְצִחי ּבִ ּ ּּ
ֵצל עֹוֵבר ְוָכל ַתֲענוָגיו ְמֹעָרִבים  הוא ּכְ ּעֹוָלם ַהזֶה ׁשֶ ּּ ּ

ַכַעס ְוָיגֹון וַמְכאֹוב ְמִרירות ּבְ ּּבִ ֹּות ְוֵאין ׁשום ָאָדם ּ
עֹוָלם  ִיְהֶיה לֹו ַנַחת ְוַתֲענוג ּבָ רֹוֵדף ַאַחר עֹוָלם ַהזֶה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
י ָהעֹוָלם ַהזֶה ָמֵלא  ַעס וַמְכאֹובֹות ּכִ ל ָיָמיו ּכַ י ּכָ ַּהזֶה ּכִ ּּ
ָכל ֵעת  דֹול ּבְ ְּפָגִעים ְוָצרֹות ְוִיּסוִרים וְדָאגֹות וְמִרירות ּגָ ּ ּ ּ ּ

ָעה ָלּוְבָכל ׁשָ ׁשְ ּ ְוַכמוָבא ּבַ ּ לֹא ֶפַגע ֵאין "ּ ּה ֵאין ֶרַגע ּבְ
ִמָטה ְוכו בוַע ֵאין ׁשְ ּׁשָ ם' ְּוכו' ּּ ְּוַכְמֹבָאר ֶאְצֵלנו . ַּעֵין ׁשָ

ִיְהֶיה לֹו  ם ֶאָחד ׁשֶ ֱאֶמת ֵאין ִנְמָצא ּגַ ּבֶ ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ּּבְ
ָלל י ִא. ּעֹוָלם ַהזֶה ּכְ ָאָדם ּכִ ּוְבַוַדאי ֵאין טֹוב ּבָ ּם ִלְרדֹף ּ

הוא  ָּתִמיד ַאַחר ַהַתְכִלית ָהֲאִמִתי ַתְכִלית ַהִנְצִחי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

זֶהו ' ַלֲעֹבד ֶאת ה ָּתִמיד ָלסור ֵמַרע ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ׁשֶ ּּ ּ
ל ַעל . ּטֹוב ֲאִמִתי ְלֵנַצח ְנָצִחים ֵאינֹו ְמַקּבֵ ִנְמָצא ִמי ׁשֶ

ִחיַנת ֻמְפ ַּעְצמֹו ֹעל תֹוָרה וִמְצוֹות הוא ּבְ ּ ָּקר וֶבֱאֶמת ּ
ַרך ְוַהּכֹל  ִמיָרתֹו ִיְתּבָ י ִנְסַתֵלק ִמֶמנו ׁשְ ְהוא ֶהְפֵקר ּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ְכָלִליות ִיׂשְ ָמִצינו ּבִ לֹט ּבֹו וְכמֹו ׁשֶ ְּיכֹוִלין ִלׁשְ ּ ּּ ּ
או ָלֶהם ַהְנִביִאים  ִנּבְ ִית ִראׁשֹון ׁשֶ יֵמי ּבַ ָחְטאו ּבִ ׁשֶ ּּכְ ּּ ּ

מֹו ֶהְפֵקר  ִיְהיו ּכְ ּׁשֶ ֶהם ָהַעּכוּ ְלטו ּבָ ְּוִיׁשְ תוב "ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ּם ּכְ
ִיְרְמָיה ל ֶאל ַהֶחֶרב ' ּד ִהְנִני ֹקֵרא ָלֶכם ְדרֹור ְנֻאם ה"ּבְ

ם ִהְנִני קֹוֵרא ָלֶכם ְדרֹור ֵמִאִתי "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ. 'ְּוכו ּי ׁשָ ּ
ֵאיִני ָאדֹון ָלֶכם ְוִתְהיו ֶהְפֵקר ֶאל ַהֶחֶרב ְוכו ּׁשֶ ְּוַכיֹוֵצא ' ּ

ית־ַהִמְקָדׁש ּבָ ן ַהּבֵ ִחיַנת ֻחְרּבַ ַכָמה ְפסוִקים ְוזֶהו ּבְ ּזֶה ּבְ ּ ּ ּּ ּ
י ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ִהְפִקיר ה ַרך ֶאת ' ּכִ ְִיְתּבָ

ְלטו ּבֹו ְיֵדי ָזִרים ׁשָ ית־ַהִמְקָדׁש ַעד ׁשֶ ַּהּבֵ ּ ּ ּ:  
עֹוְזִבין ֶאת ַהתֹוָרה ַח ׁשֶ ַלת ַהתֹוָרה ְוֵכן ּכְ י ֹקֶדם ַקּבָ ּּכִ ס ּ

לֹום לֹום ְוֵאין ְמַקְיִמין אֹוָתה ַחס ְוׁשָ ְּוׁשָ ֲאַזי ָהעֹוָלם ַחס , ּ
י ִעַקר ִקיום ָהעֹוָלם הוא  ְבִחיַנת ֶהְפֵקר ּכִ לֹום ּבִ ְּוׁשָ ּ ּ ּ

ָכל ָהעֹוָלם וְמלֹאֹו . ַּעל־ְיֵדי ַהתֹוָרה ָרֵאל ָזכו ּבְ ְּוִיׂשְ ּ
לו ִביל זֶה ִקּבְ ַלת ַהתֹוָרה וִבׁשְ ַּעל־ְיֵדי ַקּבָ ּ ָרֵאל ֶאת ּ  ִיׂשְ

ר הוא ְמקֹום ֶהְפֵקר ְלהֹורֹות  י ִמְדּבָ ר ּכִ ִמְדּבָ ַּהתֹוָרה ּבַ ּ ּ
ָכל ָהעֹוָלם ִמן ַהֶהְפֵקר ַעל־ְיֵדי ַהתֹוָרה  ָרֵאל ָזכו ּבְ ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּ
הוא  ר ׁשֶ ִמְדּבָ ב ּכַ ַלת ַהתֹוָרה ַהּכֹל ֶנְחׁשַ י ֹקֶדם ַקּבָ ּּכִ ּ ּ

', ונכסי הגר ג הלכות הפקר –לקוטי הלכות . (ֶהְפֵקר
 )'אאות 

  
   אל משה במדבר סיני 'הוידבר 

  באהל מועד 
  )א, במדבר א(

ר ַדְיָקא ִמְדּבָ ִנְתָנה ַהתֹוָרה ּבַ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּּ ּּ ּ .
ָנה ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ ם ּבַ ָרֵאל ָהְלכו ׁשָ ְּוִיׂשְ ּוְבָכל ֵאלו . ּ ּּ

ָנה ָהַלך ַהִמ ִעים ׁשָ ָּהַאְרּבָ ר הְ ם ִנְדּבַ ן ִעָמֶהם ְוׁשָ ּכָ ' ּׁשְ
נו  ה ַרּבֵ לו ֶאת ַהתֹוָרה ִמִפי ֹמׁשֶ ה ְוִקּבְ ַרך ִעם ֹמׁשֶ ִּיְתּבָ ּּ ּ ְ

לֹום תוב. ָּעָליו ַהׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ר ה: "ּּכְ ה ' ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ
ר ִסיַני וְבֹאֶהל מֹוֵעד ִמְדּבַ   ". ּּבְ

לות ּבְ זֹוִכין ְלֵאיזֶה ִהְתּגַ י ֹקֶדם ׁשֶ ּּכִ ּ זֶה , תֹוָרה ַוֲעבֹוָדהּ ּׁשֶ
ַלת ַהתֹוָרה ִחיַנת ַקּבָ ָמה , ּּבְ ְּצִריִכין ַלֲעֹבר ָעָליו ִמקֶֹדם ּכַ ּ

ְלּבוִלים וְסֵפקֹות וְמִניעֹות ַרּבֹות ְוַתֲאוֹות וְטָרדֹות  ּּבִ ּ ּ ּ
ִחיַנת ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים. ְּוַכיֹוֵצא ך ִמּבְ , ְְוָכל־זֶה ִנְמׁשָ

ִלים ִחי ְמַקּבְ ּׁשֶ ל ַהַמֲאָמר ּ ּוָתם ֵמֹעֶצם ַהַהְעָלָמה ׁשֶ ּ
ִחיַנת , ָּסתום הוא ּבְ ן "כמבואר בלקוטי מוהר ('ַּאֵיה'ּׁשֶ



ִרין ַעל ָהָאָדם . )עיין שם, ב סימן י–' ב ּבְ ִמְתּגַ ׁשֶ ַּוֲאַזי ּכְ
ְלּבוִלים ְוַכיֹוֵצא ֵּאלו ַהְמִניעֹות ְוַהּבִ ּ ּּ ְּוֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשום , ּ

ְֶדֶרך ֵאיך ָל ְ ַרךּ בֹודֹו ִיְתּבָ ְּוהוא , ְֵצאת ֵמֶהם ְוִלְמֹצא ּכְ
ם  ם ׁשָ ִּמְתַחזֵק ְוׁשֹוֵאל וְמַבֵקׁש וְמַחֵפׂש ּגַ ּּ ּ ַּאֵיה ְמקֹום 'ּ

בֹודֹו ֲּאַזי ַהְיִריָדה ַתְכִלית ָהֲעִלָיה' ּכְ י זֹוֶכה ַלֲעלֹות , ּ ּכִ
ְרׁשֹו ׁשָ ִּלְבִחיַנת ַהַמֲאָמר ָסתום ּבְ ל, ּ ם ׁשֶֹרׁש ּכָ ׁשָ  ּׁשֶ

ָלה ַּהַמֲאָמרֹות ְוָכל ַהתֹוָרה ּכֻ ּ ּ יך , ּ ְַוֲאַזי זֹוֶכה ְלַהְמׁשִ

ם תֹוָרה ִּמׁשָ ּ.  
ר ַדְיָקא ַאַחר ֹתֶקף  ִמְדּבָ ַלת ַהתֹוָרה ּבַ ִחיַנת ַקּבָ ְּוזֶהו ּבְ ּּ ּ ּ

לות ִמְצַרִים לות ִמְצַרִים, ּּגָ ל ּגָ ְעּבוד ׁשֶ ֹתֶקף ַהׁשִ י ּבְ ּּכִ ּ ּ ,
לות ַהֶנֶפׁש  ָהָיה ּגָ ּׁשֶ ָרֵאל ֶאל "ָאז , ְּוַהּגוףּ ַּוִיְצֲעקו ְבֵני ִיׂשְ ּ

י לֹא ָהיו יֹוְדִעים ׁשום ֵעָצה ְוַתְחּבוָלה ֵאיך , "'ה ְּכִ ּ ּ ּ
ְּלִהָנֵצל ֵמֶהם ַרק ָתְפסו ֻאָמנות ֲאבֹוָתם ְוָצֲעקו ֵאָליו  ּ ּּ ּּ
ַרך בֹודֹו ִיְתּבָ ים ִלְמֹצא ּכְ ַרך ְוָהיו ְמַצִפים וְמַבְקׁשִ ְִיְתּבָ ְּ ּּ .

ר ְמקֹום ָנָחׁש ְוַע ִמְדּבָ ּל־ְיֵדי זֶה ָזכו ִלְגֻאָלה ְוָאז ָהְלכו ּבַ ּ ּּ
ָרף ְוַעְקָרב ְוִצָמאֹון ְוכו ּׂשָ ִחיַנת ְמקֹומֹות ' ּ הוא ּבְ ּׁשֶ

ַרך בֹודֹו ִיְתּבָ ם ַדְיָקא . ְַהִחיצֹוִנים ָהְרחֹוִקים ִמּכְ ְּוׁשָ
ְקׁשו ְוִחְפׂשו ֶאת ה ּּבִ ָזכו ' ּּ ַרך ַעד ׁשֶ ִּיְתּבָ ּ ל ֶאת ְ ְלַקּבֵ

ר ִמְדּבָ ַּהתֹוָרה ּבַ זֶהו ְיִריָדה ַתְכִלית ֲעִלָיה, ּ ּׁשֶ ּ ּ י , ּ ּכִ
ין  ְמַבְקׁשִ ׁשֶ הוא ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים ּכְ ר ַדְיָקא ׁשֶ ִמְדּבָ ּּבַ ּּ ּ

ַרך בֹודֹו ִיְתּבָ ם ַאַחר ּכְ ין ׁשָ ְוְמַחְפׂשִ ּ ם זֹוִכין , ּ ָּאז ַדְיָקא ׁשָ
ִנְמ ַלת ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּלַקּבָ זֹוִכין ַעל־ְיֵדי ּ ִחיַנת ַאֵיה ׁשֶ ך ִמּבְ ּׁשָ ּ ְ

הוא  ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים ַדְיָקא ׁשֶ ה ְוַהִחפוׂש ּבַ ָקׁשָ ַּהּבַ ּּ ּ ּ ּ
ר ִחיַנת ִמְדּבָ  -הלכות גביית חוב מהיתומים . (ּבְ

עיין גם אותיות ט י יא לפי אוצר '; אות ח, הלכה ג
  )ז"אות קט,  יראה ועבודה–היראה 

  
    ראש כל עדת בני ישראלשאו את

  )ב, אבמדבר (
י תֹוָרה ֲאִמִתִיים ֵהם ִצְמצוִמים ְוֵכִלים  ל ַהִחדוׁשֵ ּּכָ ּּ ּ ּ ּ
ַהְדָרָגה  יך ַעל ָיָדם אֹור ָהֵאין סֹוף ּבְ ְִנְפָלִאים ְלַהְמׁשִ

ָראוי ּוַבִמָדה ּכָ ּּ ַאֲהָבה . ּ רו ּבְ ִיְתַחּבְ ַּאך ָלזֶה ְצִריִכין ׁשֶ ּ ְ

ַיַחדְנָפׁשֹות ַרּבֹות ָרֵאל ּבְ ִלים . ּ ִמִיׂשְ י ְצִריִכין ָלזֶה ּכֵ ּכִ
ים י ִאם ַעל־ְיֵדי ֲאָלִפים , ַרּבִ ִיְתַתְקנו ּכִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ִאיׁש ֶאָחד ַאֲהָבה ּכְ ִרים ַיַחד ּבְ ִמְתַחּבְ מֹות ׁשֶ ַעד , ְּנׁשָ
דֹול ַהזֶה ָראוי אֹור ַהּגָ ַהְדָרָגה ּכָ ל ּבְ יוְכלו ְלַקּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ  ְוַהּכֹל ּ

ָכתֹו לות ָהאֹור ְוַהְמׁשָ ִפי ִהְתּגַ ּּכְ ַמַתן , ּ זֶה סֹוד ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ים ִרּבֹוא ִמִיׂשְ ׁשִ צו ׁשִ ִנְתַקּבְ ּתֹוָרה לֹא ָהָיה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ַז לֹום ּכְ ַאֲהָבה וְבׁשָ ַּיַחד ּבְ ּל ַעל ָפסוק "ּ ּ
ָרֵאל ְוכו ם ִיׂשְ ַּוִיַחן ׁשָ ְּוֵכן ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז. 'ּ ּל ַעל ָפסוק "ּ ּ

ָרֵאל' ּׁשוָבה ה ִכיָנה ׁשֹוָרה , ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ֵּאין ַהׁשְ
ֵני ֲאָלִפים ְוכו ֵני ְרָבבֹות וׁשְ ַּעל ָפחֹות ִמׁשְ ּ ּ ִפי ' ּ י ַהּכֹל ּכְ ּכִ

ַכת ָהאֹור ל ְנָפׁשֹות ַרּבֹות , ַהְמׁשָ ִפי ַהִקּבוץ ׁשֶ הוא ּכְ ּׁשֶ ּּ
לֹוםִּמִי ַאֲהָבה וְבׁשָ ָרֵאל ּבְ יך ,ּׂשְ ר ְלַהְמׁשִ י ִאי ֶאְפׁשָ ְ ּכִ

לות ֱאֹלקותֹו  הוא ִהְתּגַ ִכיָנה ׁשֶ ָרַאת ַהׁשְ ִחיַנת ַהׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ
ָרֵאל ֶּאָלא ַעל־ְיֵדי ִקּבוץ ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ִמִיׂשְ ּ זֶהו , ּ ּׁשֶ ּ

ִנְצַטוו ִלְמנֹוָתם ֹקֶדם ַמַת ִחיַנת ַהִמְנָין ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּן תֹוָרה ְוֵכן ּ

ִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם רֹות ׁשְ ֵדי ְלַהׁשְ ן ּכְ ּכָ י . ַּאַחר ֲהָקַמת ַהִמׁשְ ּכִ
ִכיָנה  ָרַאת ַהׁשְ ַלת ַהתֹוָרה ְוַהׁשְ יך ַקּבָ ר ְלַהְמׁשִ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ְ

ָרֵאל ָאז ִיׂשְ ָהָיה ּבְ זֶה ׁשֶ י ִאם ַעל־ְיֵדי ִמְסָפר ּכָ , ּּכִ
ַעל־ְיֵדי זֶה ַדְיָקא ִנְתַת ּׁשֶ ֵאֶלה ּ ִלים ְוִצְמצוִמים ּכָ ְּקנו ּכֵ ּ ּ ּ
ל אֹור ָהֵאין סֹוף ְוכו   .'ְּלַקּבֵ

ר  ְמַדּבֵ ר ׁשֶ ִמְדּבַ ת ּבְ בועֹות ָפָרׁשַ ן קֹוִרין ֹקֶדם ׁשָ ְּוַעל־ּכֵ ּ ּ
ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז ָרֵאל וְכמֹו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִּמִמְנַין ּבְ ּ ּ ְּמנו : ל"ּ

ב. ְּוִעְצרו ת ׁשָ י ִעַקר ְקֻדׁשַ ּּכִ ַלת ַהתֹוָרהּ ִהיא ַקּבָ ּועֹות ׁשֶ ּ ,
  .ּהוא ַעל־ְיֵדי זֶה

ִפיָרה  יֵמי ַהּסְ י ֲעִקיָבא ּבִ ן ִנְסַתְלקו ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ְּוַעל־ּכֵ ּּ ּ
ַלת ַהתֹוָרה ִביל ַקּבָ ׁשְ ָאז ְצִריִכין ְלַתֵקן ַהִצְמצוִמים ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ ,

יֹוֵתר ל זֶה ּבְ ּוָבֶהם ָהָיה ָתלוי ְלַתֵקן ּכָ ּ י , ּּ ֵּהם ָהיו ּכִ
י  ל ַרּבִ י תֹוָרה ִנְפָלִאים ׁשֶ יך ִחדוׁשֵ ְּצִריִכים ְלַהְמׁשִ ּ ּ ְ

ה  ִחיַנת ֹמׁשֶ הוא ָהָיה ּבְ ם ָלעֹוָלם ׁשֶ ֲּעִקיָבא ַרּבָ
לֹא ָהְיָתה , )כמבואר בפנים( זֶה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְּוֵהם ָפְגמו ּבָ ּ ּ

יֵניֶהם ן ֵמתו ָאז ַדְיָקא, ַאֲהָבה ּבֵ ַּעל־ּכֵ  -אוצר היראה (. ּ
  -לקוטי הלכות   ועיין. ו" אות ט,שלום ואחדות

  )ד" נ,'תפילת המנחה זהלכות 
  

  במספר שמות 
 )ב, אבמדבר (
ֵיׁש ִמְנָין ָכל ָמקֹום ׁשֶ רֹון, ּּבְ י , ֵיׁש ִחּסָ ֵלמות ּכִ י ֵאין ׁשְ ּּכִ

ַרך, ִּאם ְלַמְעָלה ֵמַהִמְנָין ם ִיְתּבָ הוא ֵאֶצל ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ הוא , ּ ּׁשֶ
ְב ִחיַנת, ָּיכֹול ְלַמְעָלה ִמן ַהִמְנָיןּכִ ִלְפֵני ֶאָחד ָמה ': ּבְ

ֵלמות?' ַּאָתה סֹוֵפר ם ִעַקר ַהׁשְ ְּוׁשָ ּ ֲאָבל ַאַחר ; ּ
ִריָאה ם ַמְתִחיל ַהִמְנָין, ַהּבְ ׁשָ ּׁשֶ רֹון, ּ ם ֵיׁש ִחּסָ י ִעַקר , ׁשָ ּּכִ

רֹון ִריָאה ָהְיָתה ַעל־ְיֵדי ִחּסָ ִנְתַצ, ַהּבְ ְמֵצם ַּעל־ְיֵדי ׁשֶ
ר ִלְבֹרא ֶאת , ְוֶנְחַסר ָהאֹור לֹא זֶה לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ּבְ ׁשֶ

ָידוַע ָּהעֹוָלם ּכַ ִריָאה, ּ ָאז ַמְתִחיל , ְוֵתֶכף ַאַחר ַהּבְ ׁשֶ
רֹון, ַּהִמְנָין ִחיַנת . ַמְתִחיל ַהִחּסָ ִנְתַרֵחק ּבְ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּ

ה ַה ִריָאה ְוִנְתַרּבֶ ִריָאה ִמקֶֹדם ַהּבְ ִּמְנָין יֹוֵתר ַּאַחר ַהּבְ
רֹון יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְויֹוֵתר ה ַהִחּסָ ֵיׁש , ִנְתַרּבֶ ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ ּּכִ

רֹון ל. ִמְנָין ֵיׁש ִחּסָ ֶאָחד רֹוֶצה ִלְמנֹות ֵמָאה, ְלָמׁשָ ׁשֶ , ּכְ
ִלים  הוא הֹוֵלך ומֹוֶנה ֵמֶאָחד ַעד ֵמָאה ְלַהׁשְ ִּנְמָצא ׁשֶ ְּ

י ְלֵעת־ַעָתה ָחֵס, ֶחְסרֹונֹו ִלים ִמְנָינֹו ַעד ּּכִ ר לֹו ְלַהׁשְ
ִפי ְרצֹונֹו יַע ְלֵמָאה; ֵמָאה ּכְ ַמּגִ ׁשֶ ַּאך ֵתֶכף ּכְ ּ ָחֵסר לֹו , ְ

ִחיַנת. יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַעד ָמאָתִים ֶיׁש לֹו ָמֶנה : ְוֶזה ּבְ ִּמי ׁשֶ
ְּמַבֵקׁש ָמאַתִים ְוכו ַתֲאוֹות ְונֹוֵפל ', ּ ָהָאָדם נֹוֵפל ּבְ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ּלֹום ַתַחת ַהִמְנָיןַחס ְוׁשָ ִלים ֶחְסרֹונֹו , ּ ר לֹו ְלַהׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ
יֹוֵתר, ְלעֹוָלם ה ּבְ ַהִמְנָין ִמְתַרּבֶ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ּּכִ ֲהֵרי , ּ

יֹוֵתר ֵלמות , ִנְתַרֵחק ֵמֶאָחד ּבְ ַּוֲאַזי ִנְתַרֵחק ִמן ַהׁשְ ּ
יֹוֵתר ם ִיְתּבָ, ּבְ י ִאם ֵאֶצל ַהׁשֵ ֵלמות ּכִ י ֵאין ׁשְ ּּכִ , ְַרךּ

ְבָיכֹול ְלַמְעָלה ֵמַהִמְנָין הוא ּכִ ּׁשֶ ִנְדֶמה ; ּ ְּוַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ
ִלים ִמְנָינֹו ַעד ֵמָאה ְוַכיֹוֵצא ַיׁשְ ּכְ ּלֹו ִמְתִחָלה ׁשֶ ּ ָאז , ּ

ַלם ֶחְסרֹונֹו ֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן, ֻיׁשְ חוׁש, ֲאָבל ּבֶ ִנְרֶאה ּבְ ּּכַ ּ ,
ֵלמות ַהֶחְסרֹונֹות הוא י ִעַקר ׁשְ ּּכִ ּ ּ ַעל־ְיֵדי רוַח ַחִיים ּ ּ

ה ִּדְקֻדׁשָ ַרך, ּ ם ִיְתּבָ ך ִמן ַהתֹוָרה וֵמַהׁשֵ ִנְמׁשָ ְׁשֶ ְּ ּ ּ ֲאָבל , ּ
ל ָהָאָדם ֵהם ַרק  ל ַתֲאוֹות ׁשֶ ֵלמות ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ּׁשְ ּ



ְבִחיַנת רוַח ְסָעָרה ָעתֹו, ּּבִ הוא ַרק ִלׁשְ מֹו־ֵכן . ּׁשֶ ּכְ
ְמַמֵלא ַתֲאָותֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ָמ, ּ ָאר ַתֲאוֹותֵהן ּבְ ׁשְ ּהוא , ּמֹון ֵהן ּבִ

זֹו ָהֶרַגע ְקָצת יֹוֵתר, ַרק ּבְ ְבִחיַנת , ְוֵתֶכף ָחֵסר לֹו ּבְ ּבִ
ִתיב". רֹוֶצה ָמאָתִים, ֶיׁש לֹו ָמֶנה" : ְוֵכן ְלִעְנַין ֲאִכיָלה ּכְ
ִעים ֶתְחָסר" ּוֶבֶטן ְרׁשָ ִלים , "ּ רֹוֶצה ְלַהׁשְ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ּּכִ

ִרּבוי ַמֲעַדִנים וַמֲאָכִליםֶּחְסרֹון ַתֲאָות ֹּו ּבְ ַעל־ְיֵדי־זֶה , ּּ
יֹוֵתר יֹוֵתר ְוָחֵסר לֹו ּבְ ֶרת ַהַתֲאָוה ּבְ ּבֶ ְּוֵכן הוא , ִּמְתּגַ

ָאר ַהַתֲאוֹות ן ְלִעְנַין ׁשְ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז, ַּגם־ּכֵ מֹו ׁשֶ ּּכְ , ל"ּ
ר ְלֵעיל נֹו, ְּוָכל זֶה ֵמֲחַמת ַהִנְזּכָ י ָכל ִמי ׁשֶ ֵפל ַחס ּּכִ

לֹום ַתַחת ַהִמְנָין ְּוׁשָ ִלים ֶחְסרֹונֹו ַעל־ְיֵדי , ּ ְורֹוֶצה ְלַהׁשְ
ִמְסָפר וִמְנָין ה ּבְ ַיְרּבֶ ּׁשֶ ּ ִלים , ּ ר לֹו ְלַהׁשְ ֲאַזי ִאי ֶאְפׁשָ

ה, ֶחְסרֹונֹו ְלעֹוָלם ַהִמְסָפר ִמְתַרּבֶ י ָכל ַמה ׁשֶ ּּכִ ּ ּהוא , ּ
יֹוֵתר ְוִנְת ֵלמותִנְתַרֵחק ִמן ָהֶאָחד ּבְ ַּרֵחק ֵמַהׁשְ ן , ּ ְוַעל־ּכֵ

ַנ ִחיַנת ; ל"ָּחֵסר לֹו יֹוֵתר ּכַ ְּוֶחְסרֹון לֹא יוַכל "ְוזֶה ּבְ
ַרך". ְּלִהָמנֹות ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ר ּבְ ְמֻקׁשָ ְוִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ר ַאַחר , ּ ּוְמַקׁשֵ ּ
ִריָאה ִחיַנת ִמְנָין, ַהּבְ הוא ּבְ ִריָאה, ּׁשֶ הוא , ְלֹקֶדם ַהּבְ ּׁשֶ

ָלם ֶחְסרֹונֹו, ַּהִמְנָיןְלַמְעָלה ֵמ יך ִחיות , ֲאַזי ִנׁשְ י ַמְמׁשִ ּּכִ ּ ְ

ל ַהֶחְסרֹונֹות, ֵּמַחי ַהַחִיים ֵלמות ּכָ ם ׁשְ ׁשָ ּׁשֶ ן . ּ ְוַעל־ּכֵ
ָרֵאל ִנְקָרִאים ֶנֶפׁש ֶאָחד ָלִליות ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּּכְ ל , ּ י ּכָ ּכִ

י ַרך וַמְמׁשִ ר ּבֹו ִיְתּבָ ָרֵאל ְמֻקׁשָ ֶּאָחד ִמִיׂשְ ְ ּ ּך רוַח־ַחִיים ּ ּ ְ

יֹוֵתר, ֵּמַחי ַהַחִיים ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ִנְתַרּבִ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ֵהם , ּ
ַאְחדותֹו  יֹוֵתר ְוִנְכָלִלין יֹוֵתר ּבְ יִכין רוַח ַהַחִיים ּבְ ַּמְמׁשִ ּּ

ַרך ֶאָחד, ְִיְתּבָ ָרֵאל ֲחׁשוִבים ּכְ ל ִיׂשְ ן ּכָ ָלם , ְּוַעל־ּכֵ י ּכֻ ּּכִ
לוִלים ַעל־ְיֵדי ָה ַרך ּּכְ ְרוַח־ַחִיים ּבֹו ִיְתּבָ ּ לקוטי הלכות (ּ

,  יראה ועבודה-אוצר היראה לפי '  פסח גכותהל -
  )א"מאות 

  

מֹות ִמְסַפר ׁשֵ    ּּבְ
  )ב, במדבר א(

ֵני ִחיַנת ִמְסַפר ּבְ לות _ְּוזֶה ּבְ ָיְצאו ִמּגָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִּיׂשְ ּ ּ
ֵעֶגל ְוכו. ִמְצַרִים ָנְפלו ּבָ ׁשֶ ְּוֵכן ּכְ ּ ֵפֵרׁש ַרׁשִ', ּ מֹו ׁשֶ י "ּּכְ

ר ִמְדּבַ ת ּבְ ָפָרׁשַ ל : ּבְ ָתן ְלָפָניו מֹוֶנה אֹוָתן ּכָ ְִמתֹוך ִחּבָ ּ
ָעה ָיְצאו ִמִמְצַרִים ְמָנָאן: ׁשָ ׁשֶ ּּכְ ּ ֵעֶגל ְמָנָאן , ּ ָנְפלו ּבָ ּוְכׁשֶ ּּ

ִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם , ֵּליַדע ַהנֹוָתִרים רֹות ׁשְ א ְלַהׁשְ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ֶא. ְמָנָאן ִאָיר ּבְ ן וְבֶאָחד ּבְ ּכָ ִניָסן הוַקם ַהִמׁשְ ָּחד ּבְ ּ ּּ
בועֹות_ְוַעל. ְמָנָאן ה ֹזאת ֹקֶדם ׁשָ ן קֹוִרין ָפָרׁשָ ּּכֵ ּ ,

ְלָחן ָערוך  ׁשֻ מוָבא ּבַ ְּכַ ּ ּּ יָמן, )ֹּאַרח ַחִיים ִסיָמן תכח(ּ : ַהּסִ
ְּמנו ְוִעְצרו ֵני, ּ י ִמְסַפר ּבְ ָרֵאל וִמְסַפר ַהָיִמים_ּּכִ ִּיׂשְ ּ ּ 

ִחיָנה ַאַחת ּסֹוְפִרין ָלֹעֶמר ֵהם ּבְ ִחיַנת , ׁשֶ ְּתִהִלים (ּבְ ּ
ֵתבו ָיִמים ): קלט ָלם ִיּכָ ְלִמי ָראו ֵעיֶניך ְוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּּגָ ּּ ָ ָ

ֶהם ֻּיָצרו ְולֹא ֶאָחד ּבָ ל , ּ לול ִמּכָ ָרֵאל ּכָ ל ֶאָחד ִמִיׂשְ י ּכָ ּּכִ ּ
ִחיַנת ָיִמים ֵהם ּבְ ַּהִמדֹות ׁשֶ ִחיַנת, ּ ם לט (ּבְ ּוִמַדת ) ׁשָ ּ

  .ָיַמי
לות ִצָוה ה יֹוֵצא ַהטֹוב ֵמַהּגָ ׁשֶ י ּכְ ּּכִ ּ ּ ַרך ִלְמנֹותֹו ' ּ ְִיְתּבָ

ִיְהֶיה  ֵדי ׁשֶ מֹוִנין ְוסֹוְפִרין אֹותֹו ּכְ ָדָבר ֶהָחִביב ׁשֶ ּּכַ ּ ּ
ִמְסָפר וְבִמְנָין ְולֹא ֶיְחַסר ִניצֹוץ  מור ְוַקָים ּבְ ֵּמַעָתה ׁשָ ּּ ּ ּ

ֶהם ָזִריםֶאָחד ֵמֶהם ְולֹ ְלטו עֹוד ּבָ ָבר ִנְכַנס , ּא ִיׁשְ י ּכְ ּכִ
ה ּבֹון ַהְקֻדׁשָ ֶחׁשְ ַּהּכֹל ּבְ ִחיַנת ִמְסַפר . ּ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ֵני ָיְצאו ֵמַרע ְלטֹוב_ּבְ ָכל ַפַעם ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ מֹו . ּ ּכְ
ָחְזָרה  לות ִמְצַרִים ְוֵכן ַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל ׁשֶ ָיְצאו ִמּגָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ָידוַעַה ּזֲֻהָמא ּכַ ּ ָידוַע, ּ ְּוֻהְצְרכו ְלַטֵהר ַעְצָמן ֵמָחָדׁש ּכַ ּּ ,
בוׁש ֵמָהַרע ַּלֲחֹזר וְלהֹוִציא ַהטֹוב ַהּכָ ן ְצִריִכין _ַעל, ּּ ּכֵ

  .ִמְנָין ֵמָחָדׁש
ִתיב  ֵטל ַהֻטְמָאה ּכְ ִיְתּבַ ׁשֶ ֲּאָבל ֶלָעִתיד ּכְ ּ ַע ב(ּ ): הֹוׁשֵ

ֵני ָרֵא_ְּוָהָיה ִמְסַפר ּבְ ר לֹא ִיַמד ְולֹא ִיׂשְ חֹול ַהָים ֲאׁשֶ ּל ּכְ ּ
ֵפר ְוכו י ִיְהֶיה ָאז ְלַמְעָלה ֵמַהִמְסָפר', ִּיּסָ ּּכִ ֱאֶמת . ּ י ּבֶ ּכִ

ֵהם ִעַקר ַהטֹוב ָרֵאל ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ּׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּהוא ְלַמְעָלה , ּ
ֵּמַהִמְסָפר ָיך , ּ ם ֵאין ׁשַ ׁשָ י ֵהם ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַמַעל ׁשֶ ְּכִ ּ ּ ּ

ְבִחיַנת ִמְס ְּוִלְפֵני ֶאָחד ָמה ַאָתה ): ֵסֶפר ְיִציָרה(ָּפר ּבִ
זֶה ָהעֹוַלם . סֹוֵפר ׁשֹות ּבְ מֹות ִמְתַלּבְ ַהְנׁשָ ַּרק ֵמֲחַמת ׁשֶ

ִחיָרה ִביל ַהּבְ ׁשְ ה ּבִ ַיַעְברו ַתַחת , ַּהַמֲעׂשֶ ַּהֶהְכֵרַח ׁשֶ ּ ּ
ַּהִמְסָפר ְוַהִמְנָין ּ ְבִחיַנ, ּ י זֶה ָהעֹוָלם הוא ּבִ ּת ִרּבוי ּּכִ

ָרא ה_ּוִמְנָין ְוַעל ּבָ ׁשֶ ן ֵתֶכף ּכְ ַרך ֶאת ָהעֹוָלם ' ּּכֵ ְִיְתּבָ

ֶהם ֶאת  ָרא ּבָ ּבָ ּבֹון וִמְנָין ֵמַהָיִמים ׁשֶ ה ֵתֶכף ֶחׁשְ ָּעׂשָ ּ ּ
תוב , ָהעֹוָלם ּכָ מֹו ׁשֶ ית א(ּּכְ ֵראׁשִ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ): ּבְ

ִנייֹו' ַּוְיִהי ֶעֶרב ְוכו. ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ָלם. ם ׁשֵ   .ְּוֵכן ּכֻ
ר א(ְּוזֶהו  ִמְדּבַ מֹות): ּבְ ִמְסַפר ׁשֵ מֹות, 'ּּבְ ִמְסַפר ׁשֵ ' ּּבְ
מֹו ַדְיָקא , ַּדְיָקא בוׁש ׁשְ י ְצִריִכין ְלהֹוִדיַע ְלַהטֹוב ַהּכָ ּּכִ ּ ּ

ָרֵאל ם ִיׂשְ ׁשֵ לול ּבְ הוא ּכָ ּׁשֶ תוב , ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ְעָיה מד(ּּכְ ): ְיׁשַ
ָרֵאל ם ִיׂשְ ִרים—ּ ְיַכֶנה ּוְבׁשֵ ּ ֵאלו ַהּגֵ ל ְזַמן ). י"ַרׁשִ(ּ י ּכָ ּכִ

מֹו זֹוֵכר ַהטֹוב ׁשְ ּׁשֶ ם, ּ ַקל ְיכֹוִלין ְלהֹוִציאֹו ִמׁשָ . ֲּעַדִין ּבְ
ׁשֹוֵכַח ַהטֹוב ַמֲעָלתֹו ְכָחה ַמה ׁשֶ ְּוִעַקר ַהׁשִ ּ ּ ּ ּהוא ַמה , ּ

מֹו ׁשֹוֵכַח ֶאת ׁשְ ּׁשֶ ַהֵמת ׁשֹו. ּ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ מֹו ּ ֵכַח ׁשְ
ֱאֶמת  ר ּבֶ ׁשֵ ֵאינֹו ִאיׁש ּכָ ׁשֶ ֶכת ִחּבוט ַהֶקֶבר(ּכְ ַּמּסֶ י , )ּ ּכִ

ם ה ְרׁשֹו ׁשֵ ׁשָ ם ׁשֶ ִּעַקר הוא ַהׁשֵ ּ ּ יר ַעְצמֹו ', ּ ַמְזּכִ ּוִמי ׁשֶ ּ
מֹו  ָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו ַאף ִאם הוא ּכְ ם ִיׂשְ ׁשֵ ָכל ַפַעם ׁשֶ ּּבְ ּ ּ

הוא ֵעי , ּׁשֶ י ֲאִפלו פֹוׁשְ ּּכִ ּ ָרֵאלּ ָרֵאל , ִיׂשְ ם ִיׂשְ ׁשֵ ל ְזַמן ׁשֶ ּּכָ
ָרֵאל, ִנְקָרא ָעָליו ֵעי ִיׂשְ י ִנְקָרא פֹוׁשְ ֶיׁש ּבֹו , ּּכִ

ִּהְתָפֲארות ְפָרִטי ָכל ַפַעם. ּּ זֶה ּבְ יר ַעְצמֹו ּבָ ַמְזּכִ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,
ַקל יוַכל ָלׁשוב ַלה ּּבְ ַרך' ּ לֹו ׁשֹוֵכַח , ְִיְתּבָ י ֵאין ַהטֹוב ׁשֶ ּּכִ ּ

ָרֵאל, ֲעָלתֹו ְלַגְמֵריַמ מֹו ִיׂשְ ׁשְ זֹוֵכר ֲעַדִין ׁשֶ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ,
ִביֵלנו ׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות ִנְבְראו ּבִ ר ּכָ ֲּאׁשֶ ְוָבנו ִנְמַלך , ּ ּ ּ

ְבִריַאת עֹוָלמֹו ְוכו ֵהָמה . ('ְּוִנְתָיֵעץ ּבִ ִהְלכֹות ִסיָמֵני ּבְ
  )ד"י, דֲהָלָכה  - ְּוַחָיה ְטהֹוָרה

 

   א ָצָבאּכֹל ֹיֵצ
  )ג, במדבר א(

ן ִצָוה ה ַרך ִלְסֹפר אֹוָתם' ְּוַעל־ּכֵ ִּיְתּבָ  ְוָכל ֶאָחד ִנְקָרא ,ְ
ֶבט , יֹוֵצא ָצָבא ל ׁשֵ ל ּכָ ָכל ִמְסָפר ׁשֶ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ

ר א( ִמְדּבַ מֹות ּכֹל ֹיֵצא ָצָבא): ּבְ ִמְסַפר ׁשֵ ל . ּּבְ י ּכָ ּכִ
ְכַלל ' יֹוְצֵאי ָצָבא, ' יֹוְצֵאי ָצָבאְֶאָחד ָצִריך ִלְהיֹות ּבִ

ְבִחיַנת ְוָנִפיק , ַּדְיָקא הוא ּבִ ׁשֶ ַּהְינו ּכְ כמובא ". ֹיֵצא("ּ
ִמי:'ז',  סימן ו–' ן א"בלקוטי מוהר רֹוֶצה ּ ׁשֶ  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ

ְּתׁשוָבה ִיְהֶיה ְָצִריך, ּ ֵני לֹו ּׁשֶ ִקיאות ׁשְ ִקי ַּהְינו, ּּבְ  ּבָ
ָרצֹוא ִקי, ּבְ ׁשֹוב ּבָ הוא, ּבְ ִחיַנת ּׁשֶ ִחיַנת, ְוָנֵפק ָעֵיל ּבְ : ּבְ

ק ִאם ַמִים ֶאּסַ ם ׁשָ הוא; ָּאָתה ׁשָ ִחיַנת ּׁשֶ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ , ּבְ



אֹול ְּוַאִציָעה ִּהֶנָך ּׁשְ הוא, ּ ִחיַנת ּׁשֶ ִקי ּבְ ׁשֹוב ּבָ  'ְּוכו ּבְ
ְּוַהֵפרוׁש ַּהָפׁשוט ּ ִמי, ּהוא ּ רֹוֶצה ּׁשֶ ַדְרֵכי ְֵליֵלך ׁשֶ  ּבְ

ְּתׁשוָבהַה ר ְָצִריך, ּ ִיְתַחזֵק, ָמְתָניו ַלְחּגֹ ּׁשֶ ַדְרֵכי ַעְצמֹו ּ  ּבְ
ין, ָּתִמיד' ה ֲעִלָיה ּבֵ ין ּּבַ יִריָדה ּבֵ ֵהם, ּבִ ִחיַנת ׁשֶ  ִאם: ּבְ

ק ַמִים ֶאּסַ אֹול ְּוַאִציָעה ׁשָ ין ַּהְינו'; ְּוכו ּׁשְ ה ּבֵ ִיְזּכֶ  ּׁשֶ
 ֵכן_ִּפי_ַעל_ַאף, דֹוָלהּגְ ַמְדֵרָגה ְלֵאיזֶה, ֲּעִלָיה ְלֵאיזֶה

ם ַיֲעֹמד ַאל ִּיְסַתֵפק ְולֹא, ׁשָ זֶה ַעְצמֹו ּ  ְָצִריך ַרק, ּבָ
ִיְהֶיה ִקי ּׁשֶ זֶה ּבָ הוא ּוְלַהֲאִמין ֵליַדע ְמֹאד ּבָ  ְָצִריך ּׁשֶ
זֶהו', ְּוכו ְויֹוֵתר יֹוֵתר ָלֶלֶכת ּׁשֶ ִחיַנת ּ ִקי ּבְ ָרצֹוא ּבָ , ּבְ

ְבִחיַנת הוא, ָעֵיל ּבִ ק ִאם: ִחיַנתּבְ ּׁשֶ ַמִים ֶאּסַ ם ׁשָ  ׁשָ
ֲאִפלו, ְְלֶהֶפך ְוֵכן. ָּאָתה ּׁשֶ לֹום ַחס, ִּיֹפל ִאם ּ  ְלָמקֹום, ְוׁשָ
ִיֹפל ּׁשֶ ֲּאִפלו, ּ אֹול ּ ׁשְ    ּבִ

אֹול ׁשְ ַּתְחִתיֹות ּבִ ּ ם, ּ ן_ּגַ , ְלעֹוָלם ַעְצמֹו ִיְתָיֵאׁש ַאל ּכֵ
ם ֶאת ִּויַבֵקׁש ְּיַחֵפׂש ְוָתִמיד  ַעְצמֹו ִּויַחזֵק, ְַרךִיְתּבָ ַּהׁשֵ

ָכל הוא ָמקֹום ּבְ ָכל ּׁשֶ יוַכל ַמה ּבְ ּׁשֶ ּ י, ּ ם ּכִ אֹול ּגַ ׁשְ  ּבִ
ַּתְחִתיֹות ּ ם ִנְמָצא ּ ַרך ַּהׁשֵ ם ְוַגם, ְִיְתּבָ ק ְיכֹוִלין ׁשָ  ְלַדּבֵ

ַרך ֵאָליו ַעְצמֹו ֶאת ִחיַנת ְוזֶה. ְִיְתּבָ אֹול ְּוַאִציָעה: ּבְ  ּׁשְ
ִּהֶנָך ִח ְוזֶה; ּ ִקי יַנתּבְ ׁשֹוב ּבָ י, ּבְ ר ִאי ּכִ  ְֵליֵלך ֶאְפׁשָ

ַדְרֵכי ַּהְתׁשוָבה ּבְ י, ּ ִקי ִאם ּכִ ּבָ ׁשֶ ֵני ּכְ ׁשְ ִקיאות ּבִ  ַּהּבְ
ָּהֵאלו ָּאז ָצִריך ִלְהיֹות ְמֻלַמד ִמְלָחָמה ֵהיֵטב, )ּ ְ.  

ן ִצָוה ִלְמנֹוָתם ְּוִלְכאֹוָרה ָתמוַה ֲהלֹא ְמֹבָאר . ְּוַעל־ּכֵ ּ ּ
תֹוָרה ׁשֶ ָנהּּבַ ַּהִמְנָין הוא ַסּכָ תוב , ּ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹות ל(ּּכְ , ׁשְ

ָרֵאל —ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ): יב ְבֵני ִיׂשְ ְפֹקד — ּבִ  ּבִ
ֵפֵרׁש ַרׁשִ, אֹוָתם ּוְכמֹו ׁשֶ ם"ּ ָחְטאו . י ׁשָ ַּאך ֵמַאַחר ׁשֶ ְ

ֵעֶגל ֻהְכַרח ִלְמנֹוָתם ִחינֹות , ּבָ ל ַהֲחָטִאים ֵהם ּבְ י ּכָ ּכִ
אֹוְבִדים, דֹותֲאֵב י ַעל ָיָדם אֹוְבִדים ַמה ׁשֶ ִחיַנת, ּּכִ : ּבְ

ִעים ֹתאֵבד ַּתֲאַות ְרׁשָ ׁשֹוֵלט ֲאֵבָדה ְצִריִכים . ּ ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּ
ִּמְנָין וִמְסָפר ַמְכִניִסין , ּ ִמיָרה ׁשֶ ִחיַנת ַהׁשְ י זֶה ּבְ ּּכִ ּ

ִמְנָין וְבִמְסָפר ְוׁשֹוְמִרים אֹוָתם ׁשֶ ַּהְדָבִרים ּבְ ּ ּלֹא ִיְהֶיה ּ
ַיֲעׂשו . ִנְפָקד ְוֶנְחָסר ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ ן ֶלָעִתיד ּכְ ְּוַעל־ּכֵ ּ

ֵלמות ְוִיְהיו  ַתְכִלית ַהׁשְ ל ָמקֹום ּבְ ָרֵאל ְרצֹונֹו ׁשֶ ִּיׂשְ ּ ּ
ל ָהֲאֵבדֹות תוב , ִנְמָצִאין ּכָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְעָיה כז(ּּכְ ): יג, ְיׁשַ

ּוָבאו ָהֹאְבִדים ְוכו ּ לֹט', ּ ּ עֹוד ׁשום ֲאֵבָדה ְוֶהזֵק ְולֹא ִיׁשְ ּ
ָלל ֶהם ּכְ ַוַדאי לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְנָין, ּבָ ר : ִּויֻקַים, ּּבְ ֲאׁשֶ

ִּאם יוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ְוכו ָבר . 'ּ ּכְ ֲאָבל ַאַחר ַהֵחְטא ׁשֶ
ִחיַנת ָהֲאֵבָדה ֶהם ּבְ ְלָטה ּבָ ן ַהִמְסָפר הוא , ׁשָ ַּעל־ּכֵ ּ ּ

דֹול ִּתקון ּגָ ּ י ַהִמְס, ּ ִחיַנת ִתקון ָהֲאֵבָדהּּכִ ָּפר הוא ּבְ ּּ ּּ .  
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ִמְסַפר ּבְ יֹות ֵאלו ׁשֶ ן קֹוִרין ָפָרׁשִ ְּוַעל־ּכֵ ּּ ּ ּ

בועֹות ּוַמֲחֵנה ַהְדָגִלים ֹקֶדם ׁשָ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו , ּּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
ּטור ֹאַרח ַחִיים ִסיָמן תכח(ל "ַז ְּמנו ְוִעְצרו): ּ י ִעַקר , ּ ּּכִ

ִחיַנת ַקּבָ ֵהם ּבְ ל ַהֲהָלכֹות ׁשֶ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ ַּלת ַהתֹוָרה ׁשֶ
ֲהָלָכה ַהַנ ִקיאות ּבַ ּּבְ ּהוא ) של דרכי התשובה(ל "ּ

ן . ַעל־ְיֵדי זֶה ּכָ ים ֵאין ָלנו ִמׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ו ּבַ י ַעְכׁשָ ּּכִ ּ
ָרֵאל  ית־ַהִמְקָדׁש ְולֹא ַמֲחֵנה ַהְדָגִלים ְוִיׂשְ ְּולֹא ּבֵ ּ ּ
י ִאם ַעל־ְיֵדי  ּגֹוָלה ְוֵאין ָלנו ִחיות ּכִ ְּמֻפָזִרים וְמֹפָרִדים ּבַ ּ ּּ ּ
תֹוָרה  יֹות ֵאלו ּבַ ָאנו קֹוִרין ָפָרׁשִ ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַּהתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ

בועֹות ת , ֹּקֶדם ׁשָ יִכין ָעֵלינו ְקֻדׁשַ ַּעל־ְיֵדי זֶה ָאנו ַמְמׁשִ ּ ּ
ָרֵאל ים ִרּבֹוא ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ׁשִ ָלם יֹוְצֵאי ָצָבא ּׁשִ ָהיו ּכֻ ּ ׁשֶ ּ

ַמֲחֵנה ַהְדָגִלים  ָלם ּבְ ָהְלכו ּכֻ ִחיַנת ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ
מוָבא  ָבה ּכַ ה ֶמְרּכָ ְבִחיַנת ַמֲעׂשֵ ן ּבִ ּכָ ָּסִביב ַלִמׁשְ ּ ּ
ה  ִנְזּכֶ ָתם ׁשֶ יִכין ָעֵלינו ְקֻדׁשָ ַעל־ְיֵדי זֶה ָאנו ַמְמׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ן ְלִהּכָ ם־ּכֵ ַלת ּגַ ה ִלְבִחיַנת ַקּבָ ִנְזּכֶ תֹוָכם ַעד ׁשֶ ֵּלל ּבְ
בועֹות ׁשָ ַּהתֹוָרה ּבְ ֲהָלָכה ַהַנ. ּ ִקי ּבַ ְּוָהִעָקר ִלְהיֹות ּבָ , ל"ּ

ה ְלַדְרֵכי  ִנְזּכֶ ַלת ַהתֹוָרה ׁשֶ ִחיַנת ַקּבָ זֶהו ִעַקר ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ
ל ִדְבֵרי ַהתֹו ֱאֶמת ְלַקֵים ֵמַעָתה ֶאת ּכָ ַּהְתׁשוָבה ּבֶ ּ ּּ ּ ָרה ּ

  .ַּהזֹאת
ִחיַנת  יִרים ז(ְּוזֶהו ּבְ יר ַהׁשִ ּׁשוִבי ׁשוִבי ): א, ּׁשִ ּ

ַּהׁשוַלִמית ׁשוִבי ׁשוִבי ְוכו ּ ּ ּּ ֵפֵרׁש ַרׁשִ', ּ הוא ַמה "ּׁשֶ ּי ׁשֶ
ָרֵאל  ְטָרא ָאֳחָרא ְמִסיִתין ֶאת ִיׂשְ ָהֻאמֹות ָהעֹוָלם ְוַהּסִ ּׁשֶ ּ

לֹום ָרֵאל. ָּלׁשוב ֲאֵליֶהם ַחס ְוׁשָ יִבין ָלֶהםְוִיׂשְ ַמה :  ְמׁשִ
ְמֹחַלת ַהַמֲחָנִים ׁשוַלִמית ּכִ ֶּתֱחזו ּבַ ּ ּ ּּ ְּדַהְינו ַמֲחֵנה , ּ ּ

ת ַמֲחֵנה , ַּהְדָגִלים ָבר ָזִכינו ִלְקֻדׁשַ ּכְ ַּהְינו ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ
ִחיַנת  ְכנו ָעֵלינו ּבְ ְלנו ְוִהְמׁשַ ַעל־ְיֵדי זֶה ִקּבַ ַּהְדָגִלים ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲהָלָכה  ִקיאות ּבַ ָכל ַהְנִפילֹות "ַּהַנּּבְ ּל ְלַחזֵק ַעְצֵמנו ּבְ ּ ּ
עֹוָלם ׁשוב לֹא תוְכלו ְלָהִסית וְלַהִדיַח  ּבָ ְּוַהְיִרידֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

עֹוָלם ׁשום ֹאֶפן ּבָ ַרך ּבְ ּאֹוָתנו ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְּ.  
י ִעַקר ָהַאְזָהָרה ַעל ֵסֶדר ַמֲחֵנה ַהְדָגִלים הוא ּּכִ ּ ְּוָחנו : ּ

ֵני ִיׂשְ ָּרֵאל ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהו ְוִאיׁש ַעל ִדְגלֹו ְוכוּבְ ּּ '
ר א( ִמְדּבַ ם ב(ּוְכִתיב ). נב, ּבְ ִּאיׁש ַעל ִדְגלֹו ): ב, ׁשָ

ָרֵאל ִמֶנֶגד ָסִביב  ֵני ִיׂשְ ְּבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנו ּבְ ּ
ך ַעל . ְּלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנו ח ַהָפסוק אֹוָתם ַאַחר ּכָ ּבַ ְְוֵכן ׁשִ ּ ּ

תוב ,זֶה ּכָ מֹו ׁשֶ ם ָפסוק לד(ּ ּכְ ּׁשָ ן ָחנו ְלִדְגֵליֶהם ְוֵכן ): ּ ּּכֵ
ָּנָסעו ְוכו ל ֶאָחד ָצִריך ִלָזֵהר ַלֲעֹמד . 'ּ ּכָ ָהִעָקר ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ְ ּ ּ

בול ִלְכֹנס ִלְגבול ֲחֵברֹו  ַּעל ְמקֹומֹו ְולֹא ַיֲהֹרס ֶאת ַהּגְ ּ
ֲהָלָכה ַהַנ ִקיאות ּבַ ְכַלל ּבְ ל זֶה ּבִ ּכָ ּׁשֶ לֹא ַיֲהֹרס ֶאת "ּ ּל ׁשֶ

בול ֲהָלָכה ִלְבִלי . ַּהּגְ ִקי ּבַ ל ֶאָחד ִלְהיֹות ּבָ ְְוָצִריך ּכָ

בול לֹא ִיְהֶיה רֹוֵדף ַאַחר . ַּלֲהֹרס ֶאת ַהּגְ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ
ִמיות ַגׁשְ ְגבול ֲחֵברֹו ּבְ בֹוד ִלְכֹנס ּבִ ַּהּכָ ן . ּּ ְוַעל־ּכֵ

ּ ַעל ִדְגלֹו ִמֶנֶגד ָסִביב ִּאיׁש ַעל ַמֲחֵנהו ְוִאיׁש: ִהְזִהיָרם ּ
ָלם ְצִריִכין ִלְהיֹות ְנכֹוִנים ִאיׁש , ְּלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנו י ּכֻ ּּכִ

ַּעל ַמֲחֵנהו ְוכו ַעל־ְיֵדי זֶה זֹוֶכה , ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד' ּ ׁשֶ
ה  ַעל־ְיֵדי זֶה ַנֲעׂשֶ ַדְרֵכי ַהְתׁשוָבה ׁשֶ ל ֶאָחד ֵליֵלך ּבְ ּּכָ ּ ְ

ִחיַנת ָאָדם ׁשֶ ָבהּבְ ֵלמות ַהֶמְרּכָ ּהוא ַתְכִלית ׁשְ ּ הוא , ּּ ּׁשֶ
ן ּכָ ִחיַנת ַמֲחֵנה ַהְדָגִלים ְסִביב ַהִמׁשְ ּּבְ ת . (ּ ְרּכַ ִהְלכֹות ּבִ

  )'כ, הֲהָלָכה  - ַּהֵפרֹות
 

  ואיש על דגלו לצבאתם 
 )נב, במדבר א(

ָהְלכו  ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ָעה ְדָגִלים ׁשֶ ִחיַנת ַאְרּבָ ְּוזֶה ּבְ ּ
ר ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד  ִמְדּבָ ר ב(ּּבַ ִמְדּבַ ָאנו קֹוְרִאים ) ּבְ ּׁשֶ

ַלת ַהתֹוָרה  הוא ַקּבָ בועֹות ׁשֶ יֹות ֵאלו ָסמוך ְלׁשָ ָּפָרׁשִ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ
ל ְיֶחְזֵקאל ָבה ׁשֶ ֶמְרּכָ ָאז ַמְפִטיִרין ּבַ י ַהּכֹל ֶאָחד, ּׁשֶ . ּכִ

ַג ִחיַנת ַהׂשָ ַלת ַהתֹוָרה הוא ּבְ י ַקּבָ ּּכִ ּ ָבהּ ה ֶמְרּכָ , ת ַמֲעׂשֵ
ל ָמקֹום ְבתֹו ׁשֶ י ַעל־ְיֵדי ַהתֹוָרה זֹוִכין ִלְהיֹות ֶמְרּכַ ּּכִ י , ּ ּכִ

ִחיַנת ָאָדם תוב , ַּהתֹוָרה ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ר יט(ּּכְ ִמְדּבַ ): יד, ּבְ
ָבה, ֹּזאת ַהתֹוָרה ָאָדם ֵלמות ַהֶמְרּכָ ִחיַנת ׁשְ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ .



ן ָסִביב ְלֹאֶהל ָעה ְדָגִלים ְוַעל־ּכֵ ּ מֹוֵעד ָהְלכו ָהַאְרּבָ ּ
ָידוַע  א ּכַ ּסֵ ֵאי ַהּכִ ע ַחיֹות נֹוׂשְ ִחיַנת ַאְרּבַ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ ֹזַהר (ּ

ר קיח ִמְדּבַ ַהֲעלְֹתך קנד: ּבְ ִחיַנת ) ְועֹוד. ָּבְ זֶהו ּבְ ּׁשֶ יר (ּ ׁשִ
יִרים ג ן ): ז, ַּהׁשִ ּכָ הוא ַהִמׁשְ לֹֹמה  ׁשֶ ִלׁשְ ִּהֵנה ִמָטתֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ְוכוְו ים ּגִ ׁשִ ָּהָארֹון ׁשִ ּ ים ', ּ ׁשִ ֵהם ׁשִ ּׁשֶ
ָעה ַמֲחנֹות ַהְדָגִלים וְכמֹו  ַאְרּבָ ָהיו ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִּרּבֹוא ִיׂשְ ּּ

ֵפֵרׁש ַרׁשִ ם"ּׁשֶ ם(ְּוזֶהו . י ׁשָ ָלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ): ח, ׁשָ ּּכֻ
ֵלילֹותְּמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמ ַּפַחד ּבַ ּ .

ים  ׁשִ ׁשִ ֵלל ּבְ רֹוֶצה ְלִהּכָ ָרֵאל ׁשֶ ל ֶאָחד ִמִיׂשְ ּכָ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ
ל ַהתֹוָרה ן ְלַקּבֵ ּכָ ִביב ַהִמׁשְ ּסְ ָרֵאל ׁשֶ ִּרּבֹוא ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ּ ,

ִיְהֶיה ֲאחוז ֶחֶרב ְוִיְהֶיה ְמֻלַמד  ל ֶאָחד ׁשֶ ָּצִריך ּכָ ּ ּ ְ

ִקי ּבְ, ִמְלָחָמה ִחיַנת ּבָ ָנִפיקּבְ ִקי ּבְ כמבואר  (ָעֵיל ּבָ
י הוא ִמְלָחָמה , )עיין שם', ו', ן א"בלקוטי מוהר ּּכִ

ֵמׁש  דֹול ְוָעֹמק ְמֹאד ְוָצִריך ְלׁשַ דֹוָלה ְוהוא ִלמוד ּגָ ּּגְ ְּ ּ ּ
ְכַלל  ִיְהֶיה ּבִ ה ַעד ׁשֶ ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲאִמִתִיים ַהְרּבֵ ּ ּ ּ

ְּמֻלַמד ִמְלָחָמה ַהזֹאת ּ. 
ֵלילֹות:ְּוזֶהו ּ ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמַפַחד ּבַ ל ֶאָחד , ּ ּכָ ׁשֶ

ִיְהֶיה  ִיְהֶיה ֵאיך ׁשֶ ַדְעתֹו ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ָּחגור ֶחֶרב ְוָחָזק ּבְ ְּ ּ ּ
ָהֱאֶמת ְוִיְלֹחם ִמְלֶחֶמת ה ְּוזֶהו . 'ְּיַחזֵק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ֵלילֹות' ִּמַפַחד ּבַ ִחיַנת ְוָנִפיק', ּ ַכת ּבְ, ַּהְינו ּבְ ִחיַנת ֶחׁשְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָכל ַפַעם ַעל ּכָ ר ּבְ ּבֵ ִמְתּגַ ַּלְיָלה ׁשֶ ן . ּ ַעל־ּכֵ

י ְצִריִכין , ְּצִריִכין ִלְהיֹות ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ֹזאת ּכִ
ֲהָלָכה ֹזאת דֹול ְמֹאד ּבַ ִקיאות ּגָ   .ּּבְ

ָרֵאל ׁשֶ ים ִרּבֹוא ִיׂשְ ׁשִ ל ׁשִ ן ָהיו ְצִריִכים ּכָ ְּוַעל־ּכֵ ֵּיְלכו ּ ּ
ם ִהְלכֹות ַהתֹוָרה ְוִעַקר  ל ִמׁשָ ָּסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ְלַקּבֵ ּ ּ

ֲהָלָכה ַהַנ ִקי ּבַ ִחיַנת ּבָ ל ַהתֹוָרה ֵהם ּבְ ֲּהָלכֹות ׁשֶ ל "ּ
ַדְרֵכי ַהְתׁשוָבה וְלַקֵים ֶאת  ַעל־ְיֵדי זֶה זֹוִכין ֵליֵלך ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ּּכָ י לֹא ַהִמְדָרׁש. ּ י ִאם ּּכִ ּ הוא ָהִעָקר ּכִ ּ
ה  ל ). א"ָאבֹות פ(ַּהַמֲעׂשֶ ֲהָלָכה ַהזֹאת ׁשֶ ְּוִלְבִקיאות ּבַ ּ

ָלה ְוָכל ַהֲהָלכֹות "ָּעֵיל ְוָנִפיק ַהַנ ל ַהתֹוָרה ּכֻ ּל ְצִריִכין ּכָ ּ ּ
ָכל ִמְצָוה וִמְצָוה ֵיׁש ּבְ ְּוַהִדיִנים ַהְפָרִטים ׁשֶ ּ ּ ַעל , ּ י ַהּבַ ּכִ

ר  ּבֵ ַכָמה ְוַכָמה ָּדָבר ִמְתּגַ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ְּמֹאד ְמֹאד ּבְ ּ
עור ִלי ׁשִ ַּתְחּבולֹות ּבְ ּ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז, ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ַּעֵין (ל "ּ

ה נב ל ַהתֹוָרה .). ֻסּכָ ל ִמיֵני ַמְטַעִמים ׁשֶ ּוְצִריִכין ּכָ ּ ּ
ֵהם  ה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהְנָפׁשֹות ַהֲחלוׁשֹות ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּ ּ

ְבִח הּבִ ֵלמות ַהְקֻדׁשָ ָיְצאו ִמׁשְ ּיַנת ְוָנִפיק ׁשֶ ּּ ּ ּ ְוָכל ֶאָחד . ּ
ה לֹו ְמֹאד ְמֹאד  ָקׁשֶ ִנְתָעה ַעד ׁשֶ ָּיָצא ְוִנְתָעה ְלָמקֹום ׁשֶ ּ

ם תוב , ַּלֲחֹזר ִמׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ְּתִהִלים קיט(ּּכְ ָּתִעיִתי ): קעו, ּ
ה ֹאֵבד ְוכו ׂשֶ ּוְצִריִכין ְלַחְזקֹו ְוַלֲהׁשִ. 'ּּכְ ּיבֹו וְלַהֲחיֹותֹו ּ

ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ָכל ִמיֵני ַמְטַעִמים ׁשֶ ּּבְ י ְלִעְנַין , ּּ ּכִ
ִּהְתַחְזקות ַהַנ ּ ֲהָלָכה ַהַנ"ּ ִקי ּבַ ִחיַנת ּבָ הוא ּבְ ּל ׁשֶ ל "ּ

ל ִהְלכֹות ַהתֹוָרה י ִלְפָעִמים ְמַחִיין ֶאת , ְּצִריִכין ָלזֶה ּכָ ּּכִ
ֲהָלָכה ֹזאת וְפָע ֲהָלָכה ֹזאתַּעְצמֹו ּבַ ל ִמְצָוה . ִמים ּבַ י ּכָ ּכִ

ה ֵהם ְמַחִיין וְמַחְזִקין ֶאת  ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּוִמְצָוה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
לֹא ִתֹפל יֹוֵתר ַּהֶנֶפׁש ׁשֶ ּּ ל . ּ ל ִדין ַוֲהָלָכה ְפָרִטית ׁשֶ ְּוֵכן ּכָ ּ

ל ִמְצָוה ֶיׁש ָלה ּכַֹח ְפָרִטי ְלַהֲחיֹות ַהֶנֶפׁש ּּכָ ּ מֹו , ּ ּכְ
תוב ׁשֶ ֵלי ד(ּּכָ י ִהיא ַחֶייך ְוכו): יג, ִמׁשְ ּּכִ ָ ּוְכִתיב . 'ּ
ם( ְּתִהִלים ׁשָ ָעי ָאז ָאַבְדִתי ): צב, ּ ֲעׁשֻ ּלוֵלא תֹוָרְתך ׁשַ ָ ּ

ֵהם ֲהָלכֹות . ְבָעְנִיי ִחיַנת ַמֲעַלת ִלמוד ַהפֹוְסִקים ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּּ
ְּפסוקֹות ֲהָלָכ, ּ ִקיאות ּבַ ִביל ּבְ ׁשְ י ַהּכֹל ּבִ י , ל"ּה ַהַנּּכִ ּכִ

ַּעל־ְיֵדי ִלמוד ֲהָלכֹות ְפסוקֹות ְמָבְרִרין ַהטֹוב ֵמָהַרע  ּ ּּ ּ
יחֹות ָהַר( ַח ְלָהַרע ְלַהִפיל ֶאת , )ן ִסיָמן כט"ׂשִ ְּוֵאין ּכֹ

ֵאר ַקָים ַעל ָעְמדֹו ָּהָאָדם ְוזֹוִכין ִלׁשָ ְוֵכן ְצִריִכין ִלְלֹמד . ּ
ִרים ִמ ה ִסְפֵרי ֱאֶמת ַהְמַדּבְ ' ַּדְרֵכי ֲעבֹוַדת הַהְרּבֵ

ֶהם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ִקי ּבָ ָלם ְצִריִכים ְמֹאד , ְוִלְהיֹות ּבָ י ּכֻ ּּכִ
ֲהָלָכה ַהַנ ִּלְבִקיאות ּבַ ה ֵמֶאֶרץ ִמָדה , ל"ּ י ֲאֻרּכָ ּּכִ ּ

ּוְרָחָבה ִמִני ָים  ֵלמות ). ט, ִּאיֹוב יא(ּ י זֶה ִעַקר ׁשְ ּּכִ ּ
ל ִהְלכֹות ַהתֹוָרה ל ּכָ י לֹא ַהִמְדָרׁש ִעָקר , ְּוַתְכִלית ׁשֶ ּּכִ ּ

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז. ל"ְּוַכַנ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ָרכֹות יז(ל "ּ לֹא .): ּבְ ּׁשֶ
ָאִביו ְוַרּבֹו ְוכו ְּיֵהא ָאָדם קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ובֹוֵעט ּבְ ּ' .

ן ּכָ ָרֵאל ְסִביבֹות ַהִמׁשְ ל ִיׂשְ ן ָהְלכו ּכָ ְּוַעל־ּכֵ ַלל , ּ י ּכְ ּכִ
ָרֵאל ֵהם ּבְ ל ַהתֹוָרהִיׂשְ ל ֶאָחד , ִּחיַנת ֲהָלכֹות ׁשֶ י ּכָ ּכִ

תֹוָרה ָרֵאל ֶיׁש לֹו אֹות ְוֵחֶלק ּבַ ִּמִיׂשְ ן ַעל ָיָדם . ּ ְוַעל־ּכֵ
ל ַהתֹוָרה ל ַהֲהָלכֹות ׁשֶ כו ּכָ ַּדְיָקא ִנְמׁשְ ּ ליקוטי  (.ּ

  )ט"יאות ',  הלכות ברכת הפרות ה–הלכות 
 

  לאחינו כל בית ישראל
  

הוצאת חומשים עם פירוש 
  הלקוטי הלכות

  

  יר הקרןבמח
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