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  ב' התשעתמוז                                        ד "בס

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

  מסעי בני ישראל בשנה הארבעים
 )תמיר גרנותשל הרב  פ שעור"ע(חקת לפרשת 

 
  )ב"כ- 'במדבר כ(תיאור המסע בפרשת חוקת 

חטא , מות מרים: האירועים בקדש. קדש: נקודת המוצא .1
  ).ג"י-א', כ(שליחת המלאכים למלך אדום , משה ואהרון

 ּכֹה ָאַמר  ֶמֶלְך ֱאדֹום- ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאליד

  .ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו-ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל
ם ָיִמים ַרִּבים  ַוֵּיְרדּו ֲאבֵֹתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַריִ טו

ְיהָוה ַוִּיְׁשַמע - ַוִּנְצַעק ֶאלטז  .ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו
קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש 

 ָּנא ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה- ַנְעְּבָרהיז  .ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלךָ 
 ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך לֹא ִנֶּטה ָיִמין  ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר

 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא יח  .ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ -ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר

- ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵנייט  .ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתךָ -ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן
ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני -ֶלה ְוִאםִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה ַנעֲ 

 ַוּיֹאֶמר לֹא כ  .ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעבָֹרה- ְוָנַתִּתי ִמְכָרם ַרק ֵאין

 כא  .ַתֲעבֹר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה
ָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט ִיְׂש - ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנתֹן ֶאת

   .ֵמָעָליו

הנמצא מזרחית או , )ב"כ(מקדש להר ההר : המסע בפועל .2
עיינו במדבר (סמוך לגבולו של אדום , צפון מזרחית לקדש

  ).ז"ל, ג"ל

  .ָהֵעָדה הֹר ָהָהר-ִיְׂשָרֵאל ָּכל- ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוָּיבֹאּו ְבֵניכב
ְּגבּול - ָהָהר ַעלַאֲהרֹן ְּבהֹר-מֶֹׁשה ְוֶאל-  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלכג

   .ֱאדֹום ֵלאמֹר- ֶאֶרץ

  ).ט"כ-ג"כ', פרק כ(מות אהרון בהר ההר  .3

, המלחמה עם הכנעני היושב בהר הנגב בדרך האתרים .4
 ). 'ג-'א, א"פרק כ(הנצחון והחרמת עריהם 

ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך - ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך א

 ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ב  .ם ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִביָהֲאָתִרי
ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי -ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת- ִאם ֶנֶדר ַליהָוה ַוּיֹאַמר

 ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ג  .ָעֵריֶהם-ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת
-ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם- ם ֶאְתֶהם ְוֶאתַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחרֵ - ֶאת

   .ַהָּמקֹום ָחְרָמה

נסיעה מהר ההר עמוק דרומה לכיוון ים סוף כדי להקיף  .5
מפני סירובה למעבר ישראל , )שם(את ממלכת אדום 

 ).א "כ-ח"י', פרק כ(בגבולה ממזרח 
ֶאֶרץ ֱאדֹום -סּוף ִלְסבֹב ֶאת- ַוִּיְסעּו ֵמהֹר ָהָהר ֶּדֶרְך ַיםד

   .ָהָעם ַּבָּדֶרְך - ִּתְקַצר ֶנֶפׁשוַ 

נסיעה צפונה ומעקף ארץ אדום ומואב מעבר לגבולם  .6
 ). א"י- 'שם י( אובות ועיי העברים - המזרחי 

 ַוִּיְסעּו ֵמאֹבֹת ַוַּיֲחנּו יא  . ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ְּבאֹבֹתי

  .ֵני מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁשְּפ - ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַעל
 ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר יג  . ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרדיב

 ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול  ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהּיֵֹצא ִמְּגֻבל ָהֱאמִֹרי

   .מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי

משלוח שליחים לסיחון ). ג"י(רנון הגעה למזרחו של הא .7
, מתוך רצון להגיע לירדן דרך ארץ האמורי, )ב"כ- א"כ(

ואולי , היושבת מזרחית לחלקו הצפוני של ים המלח
  ).  עד ליבוק-לכל היותר (צפונה ממנו 

ָהֱאמִֹרי -ִסיחֹן ֶמֶלְך -  ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאלכא

ֶצָך לֹא ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא  ֶאְעְּבָרה ְבַאְר כב  .ֵלאמֹר

    .ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלךָ - ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר

עד , )ה"כ-ג"כ(מלחמה עם סיחון ביהץ וכיבוש כל ארצו  .8
 ).ד"כ" (עז"גבול עמון שלא נכבש מפני שהוא 

ְגֻבלֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּב - ָנַתן ִסיחֹן ֶאת- ְולֹאכג
ַעּמֹו ַוֵּיֵצא ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה ַוָּיבֹא ָיְהָצה -ָּכל- ֶאת

-ָחֶרב ַוִּייַרׁש ֶאת- ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפיכד  .ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל

  .ּמֹוןְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני עַ -ַיּבֹק ַעד-ַאְרצֹו ֵמַאְרנֹן ַעד
-ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל- ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכלכה

   .ְּבנֶֹתיָה -ָעֵרי ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל

הנמצאת , )ב"ל(כיבוש ארץ יעזר והאמורי הנמצא בה  .9
עלייה לבשן דרך . 11 .מערבית לרבת עמון, מדרום ליבוק

מלחמה עם עוג ונצחון עליו , )ג"ל(ארץ יעזר והגלעד 
וכיבוש ) אשר נמצאת מזרחית לבית שאן שבבשן(באדרעי 

 ).ה"ל- ד"ל(הבשן 
ַיְעֵזר ַוִּיְלְּכדּו ְּבנֶֹתיָה ויירש - ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאתלב

 ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן לג  .ָׁשם- ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר-ֶאת) ַוּיֹוֶרׁש(
ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה -ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא ְוָכל-א עֹוג ֶמֶלְך ַוֵּיצֵ 
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ִּתיָרא אֹתֹו ִּכי -מֶֹׁשה ַאל- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאללד  .ֶאְדֶרִעי
ַאְרצֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר -ַעּמֹו ְוֶאת-ָּכל- ְבָיְדָך ָנַתִּתי אֹתֹו ְוֶאת

 ַוַּיּכּו לה  .ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון
לֹו ָׂשִריד - ְלִּתי ִהְׁשִאירִּב -ַעּמֹו ַעד-ָּכל-ָּבָניו ְוֶאת- אֹתֹו ְוֶאת

  .ַאְרצֹו-ַוִּייְרׁשּו ֶאת

 :)'א, ב"כ(מול יריחו , ערבות מואבחזרה דרומה ל .10
 ַוִּיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן א

    .ְיֵרחֹו

  :ג"במדבר ל .11

 ַוִּיְסעּו ֵמֶעְציֹן ָּגֶבר לו  .ר ַוִּיְסעּו ֵמַעְברָֹנה ַוַּיֲחנּו ְּבֶעְציֹן ָּגבֶ לה

 ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוַּיֲחנּו ְּבהֹר ָהָהר לז  ִצן ִהוא ָקֵדׁש- ַוַּיֲחנּו ְבִמְדַּבר

ִּפי - הֹר ָהָהר ַעל- ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאללח  .ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ - י ִּבְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ְלֵצאת ְּבנֵ   ְיהָוה ַוָּיָמת ָׁשם

ָׁשלֹׁש - ְוַאֲהרֹן ֶּבןלט  ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש
 ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך מ .ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר

 ַוִּיְסעּו מא  .יֵֹׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבבֹא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֲעָרד ְוהּוא

  . ַוִּיְסעּו ִמַּצְלמָֹנה ַוַּיֲחנּו ְּבפּונֹןמב  .ֵמהֹר ָהָהר ַוַּיֲחנּו ְּבַצְלמָֹנה
 ַוִּיְסעּו ֵמאֹבֹת ַוַּיֲחנּו ְּבִעֵּיי מד  . ַוִּיְסעּו ִמּפּונֹן ַוַּיֲחנּו ְּבאֹבֹתמג

 מו  . ְּבִדיבֹן ָּגד ַוִּיְסעּו ֵמִעִּיים ַוַּיֲחנּומה  .ָהֲעָבִרים ִּבְגבּול מֹוָאב

 ַוִּיְסעּו ֵמַעְלמֹן מז  .ַוִּיְסעּו ִמִּדיבֹן ָּגד ַוַּיֲחנּו ְּבַעְלמֹן ִּדְבָלָתְיָמה

 ַוִּיְסעּו ֵמָהֵרי מח  .ִּדְבָלָתְיָמה ַוַּיֲחנּו ְּבָהֵרי ָהֲעָבִרים ִלְפֵני ְנבֹו

  .ָהֲעָבִרים ַוַּיֲחנּו ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו

  : 'וב' דברים א .12
ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ְּככֹל ' ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַל ה) מא(

ֱאלֹוֵקינּו ַוַּתְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ַוָּתִהינּו ' ֲאֶׁשר ִצָּונּו ה
ְולֹא ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם לֹא ַתֲעלּו ' ַוּיֹאֶמר ה) מב: (ַלֲעלֹת ָהָהָרה

) מג: (ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם
ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו ' ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה

ַוֵּיֵצא ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ) מד( :ָהָהָרה
ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַוִּיְרְּדפּו 

ְּבקְֹלֶכם ' ְולֹא ָׁשַמע ה' ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה) מה: (ַעד ָחְרָמה
ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים ) מו: (ְולֹא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם

ֵּנֶפן ַוִּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים סּוף ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר וַ ) א( :ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם
  : ֵאָלי ַוָּנָסב ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים' ה

ַרב ָלֶכם סֹב ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו ) ג( :ֵאַלי ֵלאמֹר' ַוּיֹאֶמר ה) ב(
ל ְוֶאת ָהָעם ַצו ֵלאמֹר ַאֶּתם עְֹבִרים ִּבְגבּו) ד( :ָלֶכם ָצפָֹנה

ֲאֵחיֶכם ְּבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ְוִייְראּו ִמֶּכם ְוִנְׁשַמְרֶּתם 
  ...ְמאֹד

  :'ה-'ד', בדברים  .13
ֵעָׂשו -ָהָעם ַצו ֵלאמֹר ַאֶּתם עְֹבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבֵני-  ְוֶאתד

ִּתְתָּגרּו - ַאלה  .ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ְוִייְראּו ִמֶּכם ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד
ְיֻרָּׁשה - ִּכי ָרֶגל-ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַּכף- ָבם ִּכי לֹא

ֵעָׂשו -ַוַּנֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני ... .ַהר ֵׂשִעיר-ְלֵעָׂשו ָנַתִּתי ֶאת
  ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְציֹן ָּגֶבר

  : ט" ויט' דברים ב .14
ִּכי ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה ' ַוּיֹאֶמר ה) ט(

  :לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרָּׁשה

ִּכי לֹא ֶאֵּתן ְוָקַרְבָּת מּול ְּבֵני ַעּמֹון ַאל ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ) יט(
  :ץ ְּבֵני ַעּמֹון ְלָך ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשהֵמֶארֶ 

  :יב' דברים ב .15
ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהחִֹרים ְלָפִנים ּוְבֵני ֵעָׂשו ִייָרׁשּום ַוַּיְׁשִמידּום ) יב(

ר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁש ִמְּפֵניֶהם ַוֵּיְׁשבּו ַּתְחָּתם 
  :ָלֶהם' ָנַתן ה

  :'דברים פרק ב .16
ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְדָך ֶאת ִסיחֹן קּומּו ְּסעּו ְוִעְברּו ֶאת ַנַחל ַאְרנֹן ) כד(

 :ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרׁש ְוִהְתָּגר ּבֹו ִמְלָחָמה
ֵני ָהַעִּמים ַּתַחת ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּדָך ְוִיְרָאְתָך ַעל ְּפ ) כה(

  :ָּכל ַהָּׁשָמִים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניךָ 

' ּבֹו ִּכי ִהְקָׁשה הְולֹא ָאָבה ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַהֲעִבֵרנּו ) ל......(
  :  ַהֶּזהֱאלֹוֶקיָך ֶאת רּוחֹו ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִּתּתֹו ְבָיְדָך ַּכּיֹום

  :'א, א"י במדבר כ"רש .17
 דרך הנגב שהלכו בה המרגלים שנאמר - דרך האתרים 
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