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 ו'התשע תמוז                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

  פרשת מסעי כסיום הגלות והכנה לכניסה לארץ ישראל
 יאיר קהאן(הרב הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל ושל  ים)על פי שיעורסעי מ פרשתל

 
מהדורת ) מורה הנבוכים חלק ג פרק נהרמב"ם  .1

 :שוורץ(
דע שלכל סיפור שאתה מוצא מוזכר בתורה יש תועלת 

לאמת דעה שהיא יסוד מיסודות הכרחית לתורה, או כדי 
התורה, או לתיקון מעשה מן המעשים, כדי שלא יארעו 
עושק ומעשי איבה הדדיים בין בני אדם. ואני אערוך זאת 
לפניך... מבין אלה הזכרת המסעות. לכאורה זאת הזכרת 

   מה שאין בו תועלת כלל
 :ל"ג, בבמדבר  .2

 " י ה'על פ "ויכֹתב משה את מוצאיהם למסעיהם
 :זצ"ל ליכטנשטייןאהרון הרב  .3

במקרה הנידון בגמרא, קל מאוד להזדהות עם הסברה 
. כאשר אדם נוסע למקום כלשהו עבור פותשל התוס

לו הוא רק חשוב מטרה מסויימת כמו מסחר וכד', מה ש
היעד, ולא תחנות הביניים, כך שאם נתקע באמצע הדרך, 

 .בעצם לא השיג דבר
במסע בני ישראל במדבר. לא כן הדבר כאשר אנו עוסקים 

חשוב,  -ההגעה לארץ ישראל  -במסע זה לא רק היעד 
אלא גם הדרך. עצם המצב שבו עם ישראל הולך על פי ה', 
כשלפניו עמוד אש וענן, הוא בעל חשיבות עצומה 
כשלעצמו. אילו היה מדובר בנסיעה לארץ ישראל לצורך 
 עסקים, אכן לא היתה משמעות למי שנתקע ברימון פרץ,
ועדיף היה לו אילו נשאר במצרים, אולם הואיל והנסיעה 
היא באור ה', מוטב לו שיסע עד רימון פרץ, שכן הנסיעה 

 .עצמה, כל רגע ורגע ממנה משמעותי ותורם
 :אבות פ"ד משנה ט"ז .4

 ""העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
 אבות פ"ד משנה י"ז: .5

"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה 
 מכל חיי העולם הבא" 

 :מג-ל"ג, מאבמדבר  .6
ַצְלֹמָנה ַוַיֲחנּו  ְסעּו מִּ ְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ַוַיֲחנּו ְבַצְלֹמָנה; ַויִּ ַויִּ

ּפּוֹנן ַוַיֲחנּו ְבֹאֹבת ְסעּו מִּ  ְבפּוֹנן; ַויִּ
  

 :במדבר כ"א, ד, י .7
ְסעּו    ֵמֹהר ָהָהר... ַוַיֲחנּו ְבֹאֹבתַויִּ

 :רמב"ן על ל"ג, יד .8
ם ולא היה שם מים לעם לשתות'  לא  –'ויחנו ברפידִּ

הזכיר במרה נס המים ולא במדבר סין ענין המן, אבל 
שניסו את ה', ונקרא  –בעבור היות רפידים דבר גדול 

המקום מסה ומריבה, ונקדש לעיניהם להוציא להם מים 
על כן הזכיר  –ליהם שם מלחמת עמלק מסלע, ובאה א

בקצרה 'ולא היה שם מים לעם לשתות', כי הוא המקום 
  הניכר והנודע בזה

 :מט-במדבר ל"ג ג .9
ְסעּו ֵמַרְעְמֵסס  ָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַויִּ אׁשֹון, ַבֲחמִּ ַבֹחֶדׁש ָהרִּ

ְשָרֵאל ָמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני יִּ אׁשֹון, מִּ ָרָמה ְלֵעיֵני  ְבָיד ָהרִּ
ָכה ה' ָבֶהם ָכל  ים ֵאת ֲאֶׁשר הִּ ם ְמַקְברִּ ְצַריִּ ם. ּומִּ ְצָריִּ ָכל מִּ

ים כֹּת, ַוַיֲחנּו  ְבכֹור, ּוֵבאֹלֵהיֶהם ָעָשה ה' ְׁשָפטִּ סֻּ ְסעּו מִּ ַויִּ
ְדָברְבֵאָתם  ְקֵצה ַהמִּ   ֲאֶׁשר בִּ

ְסעּו ֵמֵאָתם,  יֹרת ֲאֶׁשרַויִּ י ַהחִּ ַעל ְּפֵני ַבַעל ְצפֹון,  ַוָיָׁשב ַעל ּפִּ
ְגֹדל ְפֵני מִּ   ַוַיֲחנּו לִּ

ירֹּת,  ְפֵני ַהחִּ ְסעּו מִּ ְדָבָרה; ַוֵיְלכּו ֶדֶרְך  ַוַיַעְברּו ְבתֹוְך ַהָיםַויִּ ַהמִּ
ְדַבר ֵאָתם ים ְבמִּ ָמָרה ַוַיֲחנּו ְבָמָרה  ְׁשֹלֶׁשת ָימִּ ְסעּו מִּ ַוָיֹבאּו ַויִּ

ם  ָמה, ּוְבֵאילִּ ים, ֵאילִּ ים ְתָמרִּ ְבעִּ ם ְוׁשִּ ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ֵעיֹנת ַמיִּ
  ַוַיֲחנּו ָׁשם

ם,  ידִּ ְרפִּ ְסעּו ֵמָאלּוׁש ַוַיֲחנּו בִּ ם ָלָעם ַויִּ ְולֹא ָהָיה ָׁשם ַמיִּ
ְׁשתֹות   לִּ

ן  ְדַבר צִּ ן ָגֶבר ַוַיֲחנּו ְבמִּ ְסעּו ֵמֶעְציֹּ וא ָקֵדׁשַויִּ   הִּ
ָקֵדׁש ַוַיֲחנּו  ְסעּו מִּ ְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹוםְבהֹּר ָהָהר ַויִּ ַוַיַעל ַאֲהֹרן  .בִּ

ים  ְׁשַנת ָהַאְרָבעִּ י ה' ַוָיָמת ָׁשם, בִּ ַהֹכֵהן ֶאל ֹהר ָהָהר ַעל ּפִּ
ְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ י ְבֶאָחד  ְלֵצאת ְבֵני יִּ יׁשִּ ם ַבֹחֶדׁש ַהֲחמִּ ְצַריִּ מִּ

ים ּוְמַאת ָׁשָנה ְבֹמתֹו ְבֹהר  .ַלֹחֶדׁש ְוַאֲהֹרן ֶבן ָׁשֹלׁש ְוֶעְשרִּ
י ֶמֶלְך ֲעָרד, ְוהּוא ֹיֵׁשב ַבֶנֶגב ְבֶאֶרץ ְכָנַען,  .ָהָהר ְׁשַמע ַהְכַנֲענִּ ַויִּ

ְשָרֵאל   ְבבֹא ְבֵני יִּ
ים  ֵיי ָהֲעָברִּ ְסעּו ֵמאֹּבֹּת ַוַיֲחנּו ְבעִּ ְגבּול מֹוָאבַויִּ   בִּ

ים ַויִּ  ְבָלָתְיָמה ַוַיֲחנּו ְבָהֵרי ָהֲעָברִּ ְפֵני ְנבֹוְסעּו ֵמַעְלמֹּן דִּ    לִּ
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ים ַוַיֲחנּו ְבַעְרבֹּת מֹוָאב  ְסעּו ֵמָהֵרי ָהֲעָברִּ    ַעל ַיְרֵדן ְיֵרחֹוַויִּ
ים ְבַעְרֹבת  טִּ ֹמת ַעד ָאֵבל ַהשִּ ֵבית ַהְיׁשִּ ַוַיֲחנּו ַעל ַהַיְרֵדן מִּ

  מֹוָאב
 קהאן יאיר הרב  .10

פתיחת פרשת מסעי איננה רק רשימה של מקומות שבני 
ישראל חנו בהם; זהו סיפור האומץ והאמונה שהפגינו 
בני ישראל בעזבם ארץ מתורבתת ועשירה במים ובלכתם 
אחר ענני הכבוד אל המדבר, ובידם רק ההבטחה שבסופו 

 של דבר ייכנסו לארץ ישראל. 
 :ספורנו על ל"ג, א .11

ל יתברך שיכתבו מסעי ישראל -הארצה  –'אלה מסעי' 
להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה, 

  באופן שהיו ראוים להכנס לארץ
 :מורה הנבוכים -הרמב"ם  .12

הצורך בזאת גדול מאוד, כי כל הנסים ודאיים רק למי 
שראה אותם. אבל בעתיד הזכרתם הופכת סיפור 

ואין  –. ידוע שאי אפשר שהשומע עשוי להכחישו
שיהיה נס קבוע ועומד לאורך הדורות  –להעלות על הדעת 

ולאנשים כולם. מבין נסי התורה, יתרה מזאת, 
מהגדולים שבהם, שהייתם של ישראל במדבר ארבעים 
שנה ומציאותו של המן בו בכל יום. ומדבר זה הוא כמו 
שהזכיר הכתוב 'נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים' 

. אלה מקומות רחוקים מאוד מן היישוב, דברים ח', טו()
מון ]ומים  לא טבעיים לאדם, 'לא מקום זרע ותאנה וגפן ורִּ

, וגם נאמר עליהם: 'ארץ לא )במדבר כ', ה(אין לשתות[' 
. ולשון )ירמיה ב', ו(עבר בה איש ]ולא ישב אדם שם[' 

אכלתם ויין וֵשָכר לא שתיתם ]למען  התורה: 'לחם לא

. כל אלה נסים )דברים כ"ט, ה(להיכם[' -כי אני ה' אתדעו 

ל יתעלה ידע שלנסים אלה -ברורים נראים. ומפני שהא
שקורה לסיפורים, ויחשבו שבני ישראל  עתיד לקרות מה

שהו בערבה הסמוכה ליישוב, שבה מסוגל אדם לשהות, 
כגון הערבות בהן מתגוררים הערבים כיום, או שאלה 

ם ולקצור או להיזון מאחד מקומות שאפשר לחרוש בה
הצמחים שהיו שם, או שטבעו של המן לרדת באותם 
מקומות תמיד, או שיש באותם מקומות בארות מים. לכן 

הסיפור על אודות  נדחו דמיונות שווא אלה כולם, והודגש
כל הנסים האלה על ידי הבהרת התחנות, כדי שיראו 

ית מין העתידים לבוא, ואז ֵידעו את גודל הנס בשהי אותם
  שנה האדם באותם מקומות ארבעים

-התורה מקבילה בין שתי התשובות הקבלה לשונית .13
 סגנונית ברורה:

  ְבנֹות ְצָלְפָחד דְברתֵכן  )כ"ז, ז(
יםֵכן  )ל"ו, ה(   ַמֵטה ְבֵני יֹוֵסף דְברִּ

 :ל"ו, אבמדבר  .14
ְלָעד ֶבן  ְׁשַּפַחת ְבֵני גִּ ְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלמִּ יר ֶבן ַויִּ ָמכִּ

ְׁשְּפֹחת ְבֵני יֹוֵסף מִּ   ְמַנֶשה מִּ

 :רש"י על כ"ז, א .15
ְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד יר ֶבן ְמַנֶשה  'ַותִּ ְלָעד ֶבן ָמכִּ ֶבן ֵחֶפר ֶבן גִּ

ְׁשְּפֹחת ְמַנֶשה ֶבן יֹוֵסף'  למה נאמר? והלוא כבר נאמר  –ְלמִּ
"בן מנשה"?! אלא לומר לך: יוסף חיבב את הארץ, 
שנאמר 'והעליתם את עצמותי' וגו'; ובנותיו חיבבו את 

  הארץ, שנאמר 'תנה לנו אחוזה'
 :ל"ו, הבמדבר  .16
ים ַמֵטה ְבֵני יֹוֵסף ֵכן   ֹדְברִּ
 :בראשית נ', כג .17

יר ֶבן ְמַנֶשה  ים, ַגם ְבֵני ָמכִּ ֵלׁשִּ ם ְבֵני ׁשִּ ַוַיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַריִּ
ְרֵכי יֹוֵסף  .  יְֻלדּו ַעל בִּ

 :כה בראשית נ' .18

ְפֹקד אֱ  ים ֶאְתֶכם-ָּפֹקד יִּ   ֹלהִּ


