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 ד"בס

 ,התורה הקדושה דורשת מאתנו

 !אמונה מוחשית בבורא כל עולמים
 

 ?למה האריכה התורה הק' בתיאור המסעות« 
 .אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים א( ,)לגבפרשתינו כתוב 

הנה לכאורה יפלא מאוד, שהתורה מאריכה מאוד בתיאור מסעותיהם של 
ה מאוד מקצרת, בני ישראל במדבר, בעוד שפעמים רבות בתורה שהתור

דינים רבים, וכמעט שאין רמז חז"ל ה קצרה, דורשים סוק אחד או פרשומפ
נראה בפסוק אודות התוכן העצום של המצוה, ודוקא בנושא זה שלכאורה 

 כמעט אין בו תועלת, האריכה התורה במידה ניכרת.  ש

הראשונים נדרשו לתמיה זו, הרמב"ן מביא את דברי הרמב"ם וכבר 
 :אור טעם כתיבת מסעי בני ישראל, וז"לבבי )ח"ג פרק נ(במורה נבוכים 

הצורך להזכיר המסעים גדול מאוד, כי הניסים והאותות הנעשית היו "
שראו הכל בחוש  'אשר עין בעין נראה ה''אמיתיות לכל רואיהם, וכנאמר 

בעיניהם, כי זה ענין הנס שבעת שאדם רואה אותות ומופתים שהוא היפך 
אין מציאת לטבע כלל, ולכן יכול הטבע, הרי רואה שיש מחדש לבריאה ו

לעשות נס ולשנות הכל כפי שיעלה ברצונו ית', אך בעתיד יהיו דברים 
 וכו',.בשמועה, ויכזיבם השומע 

של נסים שהיו לכלל ישראל  ומזכיר כמה דוגמאותהרמב"ם ומוסיף 
 ,, והנה כאשר נתבונן בזה לבד'עמידת ישראל במדבר ארבעים שנהכגון '

עם שלם של מליוני איך ש .נפלאות גדולות לאין שיעור בזה נראהבאמת 
אנשים ובעלי חיים לאין שיעור, חיו במשך ארבעים שנה במדבר מקום 
שמם ללא צומח, וראו הכל בחוש כי ה' מתהלך בקרב מחניך, כי איך יכלו 
להתקיים במקום שלא עבר בו איש ולא ישב בו אדם, ובאותו המקום 

, התקיימו בני ישראל במשך ארבעים ושותהאנשאינו מסוגל כלל לקיום 
שנה שעליה נאמר לא חסרת דבר, חיים נוחים היו לישראל במדבר, מטות 
נוחות כמטות של זהב, וכן אמרו חז"ל דומה היתה נסיעת ישראל במדבר 

 לניסעות מלך במרכבתו מתוך מנוחה ושלוה, וכל זה נס גלוי ממש.

ל יום, מזון שמלאכי המן בכירידת מציאת מזכיר הרמב"ם כמו"כ ו
השרת אוכלים, שהוא מאכל רוחני, והם מקומות רחוקות מן הישוב ואינן 

)דברים לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון, ואמרה התורה  ,טבעיות לבני אדם

 .חם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתםל כ"ט ה(

וכאשר ידע הבורא יתברך כי יעבור זה ממשיך הרמב"ם וכותב: "ועל 
לא יאמינו השומעים בהם  ,ותות מה שיעבור על דברי הימיםעל אלה הא

כי עמידתם במדבר הזה היה קרוב מן הישוב אשר בני אדם שם, ויחשבו 
כמו המדברות אשר ישכנו שם בני ערב היום, או מקומות אשר יהיה שם 

כל בני אדם ושיהיה אחריש וקציר, או יש שם עשבים וצמחים למ
ן הרחיק מלבות בני אדם המחשבות במקומות ההם בורות מים, על כ

האלה, וחיזק אלה האותות כולם בזכרון המסעות, כדי שיראו אותם 
הדורות הבאים וידעו האותות הגדולות איך עמדו בני אדם במקומות ההם 

 ".ארבעים שנה

שפרשה שלימה נכתבה בתורה כדי להמחיש ולקבוע לדורות ומבואר 
מופלאים בהשגחה פרטית מידו שכל הנהגת ישראל במדבר היתה בנסים 

 של בורא עולם.

את כל הדרך  וזכרת'בציווי מפורש  ג(-ב )דברים ח,נצטווינו על כך ואף 
אשר הוליכך ה' אלקיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת 
את אשר בלבבך התשמר מצותי אם לא, ויענך וירעבך ויאכלך את המן 

ן הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למע
 .'האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם

יאמר, כי תוכל לדעת שיש בעשיית המצות בזה"ל: " הרמב"ן וביאר
טובה שלמה ולא יהיה צדיק נעזב ומבקש לחם, כי ה' מפרנס אותך במדבר 

 ד( ,ז)שמות טבמעשה נס גדול לכתך אחר מצותיו, וככר פירשתיו בפרשת המן 
טעם למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא, 

הגדול לא  כי היה נסיון גדול להם, שלא ידעו עצה לנפשם ויכנסו במדבר
אבל ירד דבר יום ביומו וחם השמש  ,ם מן המןולמקום לחם, ואין בידם כ

ונמס, ויערבו אליו מאוד, וכל זה עשו לשמור מצות ה' ללכת כאשר יצוה, 
' יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם, אבל הביאם בנסיון הזה וה

 ."כי ממנו יוודע שישמרו מצותיו לעולם

 סיכום: ד' מטרות בתיאור ובחיוב זכירת המסעות« 
כתב דהיוצא מדברי  )בספרו שם דרך(רבי שמחה ברוידא זצ"ל הגאון 

ארבעים הרמב"ן נמצא כי במצות זכרון הדרך שהלכו בני ישראל במדבר 
ידיעת והכרת ההשגחה המופלאה בנסים  ,שנה ישנם כמה הבחנת, ראשית

גלויים שהיתה לישראל במדבר, שנית, הידיעה שיש בקיום המצוות טובה 
שלימה ובזכות ההליכה בהם זוכים לשכר טוב מהשי"ת, שלישית, הנחלת 

 כל" טז( ,)דברים חאר ברבינו בחיי ובידת האמונה והבטחון בהשי"ת , וכממ
נוי המדבר הטורח הגדול שהיה לישראל בו לא היה אלא להבאים לידי יע

נסיון להרגיל טבעם במדת הבטחון ולהכניס בלבם אמונת ה' יתברך עד 
 "שיחזור להם רגילות העבודה לטבע.

לימוד הנסים הגדולים מבואר עוד נדבך במטרת ברמב"ן ו
הוא ו ,והמפורסמים שהיו בארבעים שנות הליכתם של ישראל במדבר

ובעבור כי הקב"ה לא : "טז( ,)שמות יגכדברי הרמב"ן הידועים בסוף פרשת בא 
יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה 
תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם 

מים אדם לבניהם, ובניהם לדור אחרון וכו', ומן הנסים הגדולים והמפורס
מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת 
משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו 
של עולם בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם 

 "יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזירת עליון.

נכתבה בתורה, כדי להמחיש ולקבוע לדורות,  שפרשה שלימהנמצא 
שכל הנהגת ישראל במדבר היתה בנסים מופלאים בהשגחה פרטית מידו 
של בורא העולם, ומכאן אתה למד כי גם במצבים הקשים ביותר, קיום 
המצוות והציות לתורה הקדושה אינו מביא לידי סכנה, אלא אדרבה 

ולניסים גלויים שנוגדים הדביקות בקב"ה היא המביאה להשגחה פרטית, 
 את כל חוקי הטבע.

 יש 'ידיעה' באמונה, ויש 'הרגשה' של האמונה!« 
)בספרו אור יחזקאל  המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעוינשטיין זצ"לושואל 

, ולכאורה עדיין צריך ביאור, היאך יעלה על דעת מכחיש כדברים ח"ג עמ כ"ו(
כבר הלא ר המסעות, שבגלל כך יצטרך התורה להאריך בתיאו האלו,

יציאת בני ישראל וחזר ונשנה כמה וכמה פעמים כל ענין מפורש בתורה 
ממצרים ושהותם במדבר ארבעים שנה, ובקשת ישראל מזון לאכול 

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז תמוז "זכ
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חזרה התורה שנית לבאר כל פרטי א"כ ונתינת המן והשליו, ומדוע 
 המסעות שהיו במקומות רחוקים מן הישוב.

בהבנת ענין האמונה הנדרשת מאתנו, מבואר מכאן יסוד גדול אלא 
ממש ולא ידיעה  מוחשי באופן שהבורא ית"ש רוצה שתהא אמונתנו

אתם ראיתם את אשר עשיתי  (ד, ט)שמות יבעלמא, וכן נאמר לפני מתן תורה 
למצרים, ופירש"י לא במסורת היא בידכם ולא בדברים אני משגר לכם, 

בואר דהתורה תובעת ולא בעדים אני מעיד עליכם אלא אתם ראיתם, מ
מישראל שיהיה הכל בראיה ממש, והטעם לזה אינו משום דללא ראיה יש 

לנו מחוסרי הבנה  .באמונה שלמותתורה דורשת הבאמונה, אלא ש חסרון
אין הבחנה בין מדרגת שונות באמונה, הכל נקראים בעינינו מאמינים, אך 

 האמת היא שהמדרגות באמונה הם ללא תכלית.

שבשעה  )שמו"ר ג י"ד(ת משה ואהרן לפרעה, נאמר בחז"ל לפני ביאעוד 
מזה שבידך והן לא יאמינו לו אמר לו הקב"ה 'שאמר משרע"ה להקב"ה 

מאמינים בני  ציא שם רע על בני, הםשאתה מו ,אתה צריך ללקות
מ"מ מצינו שלאחר קריעת וחזינן שנקראו כבר אז למאמינים, ', מאמינים

שקריעת ים היינו ם סוף כתיב ויאמינו בה' ובמשה עבדו, י
שמים  תיראעוד דרגה בסוף הביאה את עם ישראל ל

 .הובאמונה בהקב"

באמת ובתמים, אולם  האמינואכן בראשונה שוהיינו, 
שיבוא הגואל מאבותיהם מכוח המסורות שקיבלו  היהזה 

, ורק לאחר כל המעשים של יציאת 'פקוד פקדתי'ויאמר 
ם, עשרות המכות וקריעת ים סוף נתחזקה האמונה, מצרי

 .ועל זה נאמר וייראו ויאמינובאופן מוחשי, 

או הנסה אלוהים לקחת לו גוי  (לד, )דברים דנאמר וכן 
מקרב גוי באותות ובמופתים ככל אשר עשה ה' אלוהיך 

שהיא מעלת האמונה בעת  'לעיניך'לעיניך, ודוק בלשון 
אתה  )שם, לה(על הפסוק  "יועיין ברששזה לעיניך ממש, 

הראית לדעת כי ה' הוא האלוהים בשמים ממעל ועל 
הארץ מתחת, שפתח הקב"ה ז' רקיעים, וכשם שקרע את 
התחתונים כן קרע את העליונים והראם שהוא יחידי, 
ואע"ג שמעמד הר סיני היה שקט ודממה בעולם, 

צפור לא צייץ, מכל שאפי'  ט(כ"ר )שמווכמבואר בחז"ל 
אין זה מספיק, והוצרך השי"ת לקרוע ז' רקיעים מקום 

 ולהראותם שאין עוד מלבדו.

מבואר שפיר דברי הרמב"ם, כיון שנדרשת  ,ולהאמור
אמונה חושית, לכך לו לא היינו יודעים מקומות המסעות, 

אף ור"ל, היינו יכולים לומר שהיו קרובים למקומות ישוב, 
הוא הרי חשש כל ש שנאמין במה שכתוב בתורה מ"מ

מיעוט של הנס מספיק כדי לקהות קצת את חדות וחריפות וחושיות של ב
כל  , כדי שיוכלהמסעותהמפורטים של לכן גילתה תורה מקומות  הנס,

 .שממה הםאחד ואחד לראות בעיניו, האיך המקומות הללו מדבר 

שבעצם פירוט מקומות המסעות, לימדה אותנו התורה בעקיפין  ,ועוד
דורשת מאתנו, היינו שנלמוד מזה, שהתורה הק'  יאשה את דרגת האמונה

 "ד.תועכדורשת מאתנו שנאמין בחושיות את האמונה והשגחה, 

 הדברים מציאותיים גם כהיום ממש!« 

 , אחרי שהביא דברי הרמב"םחכמה ומוסר ח"א סי' י"ט(בספרו )ם למקעהסבא 
 העולם()מפת וע"י שהסתכלתי בחורף העבר בהקארטע בזה"ל: ", כתב הנ"ל

זוק גדול הוא לאמונה ינתברר לי דבריו ז"ל בעליל, והנה המסעות האלה ח
מאד מאד, וכדברי הרמז"ל, וגם אנו רואים זאת בחוש, כי עדיין שמות 

מש, נסעו החניות שלהם קיימים, וזה אות על יציאת מצרים, כמו בחוש מ
 ".מרעמסס היא מצרים וכו'

לבד המפורסמות אין צריכין  החושי הנ"ל מאמת כמה ענינים,והענין "
ראי', רצה הקב"ה שיהיו גם עתה לעין כל שמות החניות כדבר הר"מ ז"ל, 

ז"ל בעיניו את כל ם "בוהרמב"ן ז"ל הסכים עמו בזה, ובלי ספק כי ראה הרמ
המסעות, דאל"כ האיך כתב למען לא יכחשו השומעים, ויחשבו כי היו 

אי כי עתה אין להכחיש, כי במדבר מקום אשר יש שם צמחים ומים, אלא וד
נראה שם בעינים ומפורסם לכל, כי הם המסעות של בני ישראל יוצאי 

מצרים, והנה עצם יציאת מצרים הי' מפורסם לכל, ואין להכחיש זאת, אבל 
מסעות המדבר ארבעים שנה, אכילת מן והליכת הבאר עמהם, פן תשכחו 

 "זאת, ולכן צוה הקב"ה לכתוב המקומות.

חיי האדם וצרכיו בכל  - יתברר לאדם בחוש, כי הכלאם ומעתה "
מאתו יתי' בכל רגע ורגע, כמה הי' משעבד את עצמו וכל אשר  -הפרטים 

לו אליו יתי', בגופו ובנפשו ומאודו, לעשות רצונו ולשמור מצותו ותורתו, 
 "למצוא חן בעיניו יתי', וזה הי' אמנם דרגת דור המדבר.

ז"ל הי' רוצה לקרב אל החוש הטבת ב"ם הדברים, כי הרמוניכר "
השי"ת לברואיו, ולכן עמד על טעם המסעות כנ"ל, כי אין הפרש בין המן 
להמזון של האדמה, רק כי המן מן השמים, כדי להודיעם, ולהודיע גם 
אותנו, כי על כל מוצא פי ה' יחי' האדם, ולכן רצה הרמז"ל להכיר זאת 

ם ואהבת וגו', ולמי שהאדם בחוש תמיד, ומזה יבא לאהוב השי"ת לקיי
אוהב משתדל לעשות נחת רוח לפניו, וזהו אמרם ז"ל אשרי למי שגדל 

, ט()קל, וזהו גם כונת דוד המלך )ברכות יז.(בתורה וכו' ועושה נחת רוח ליוצרו 
, "כי הדברים הפשוטים לכאורה, הי' משתדל בהם כ"כ לעשותם חושים

 .לעכ"

ן חושי, לא צריך לעבוד ש'האמונה' תהיה באופ« 
 ?שנצטרך לראות להדיא

זה נקרא אמונה חושית, ראיתי בספר תורה מה 
מעשה  'אי (בב"ב ע"ה.), דמבאר הגמרא ב()פרשת נח עמ' נוחכמה 

דהוה יתיב ר' יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים 
שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן  ,טובות ומרגליות

עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים, לגלג עליו 
חזא מלאכי  ,לימים הפליגה ספינתו בים ,אותו תלמיד

השרת דיתבי וקא מנסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' 
אמרו ליה  ,אמר להו הני למאן ,על ל' וחקוק בהן י' ברום כ'

אתא לקמיה  ,שליםשעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירו
לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן  ,דרבי יוחנן א"ל דרוש רבי

מלגלג  ,אלמלא ראית לא האמנת ,ריקא ,ראיתי, אמר לו
 .נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות ,על דברי חכמים אתה

הלא אינו דומה  צריך להבין, ולכאורהבזה"ל: "וכותב 
לך ור שישתנה ומה הטענה שכאילו אמ שמיעה לראיה,

אלא שזו גופא  משהו ע"י הראיה יותר מע"י השמיעה.
היתה התביעה עליו, שהיתה צריכה להיות אצלו דברי 

הרי ש, גם מקודם האמיןכי ודאי שחכמים כראיה ממש, 
במי שראה מלאכים אנן עסקינן, ואיך שייך אצלו איזה אי 
אמונה, אלא כדברינו כן הוא הדבר, שלזכות לקרוא בשם 

אצלו חושית באופן כמאן דמנח דרוש שהאמונה תהיה באמת,  'מאמין'
א בטוחה, אין א אייזערנע קאסע, אם עוד יש אפשרות לאיזה חילוק סבקופ

נח בקופתא בטוחה, ובאמונתו בין שמיעה לראיה, כבר אין זה אמונה של מ
ע"ה, כבר הוא  בינואברהם של פת בסלו, אין זה כבר ממדת האמונה של א

 "נקרא מחוסר אמונה.

וידעת היום והשבת  )דברים ד ל"ט(מבואר הפסוקים בתורה, כתיב לפי"ז ו
אל לבבך כי ה' הוא האלקים וגו', וידעת היינו ידיעה בשכל, כלומר, שצריך 
אדם להאמין באמונה שלימה, דהיינו ידיעה ברורה בשכלו, כי ה' הוא 
האלקים המשגיח בכל העולמת והוא יחיד ומיוחד בשמים ממעל ועל 

לכאורה כל הידיעה הזאת שייכת רק לשכל ו חת אין עוד מלבדו.הארץ מת
והשבת אל 'והבנה אשר במוחו של אדם, ומה שייך עוד בזה חיוב של 

 .'לבבך

כי המח והלב  ,סבירמ (315)בספרו מכתב אליהו ח"א עמ' דסלר זצ"ל, הגרא"א 
הם שני דברים נפרדים, אחרי שלומדים צריך עיון נוסף במיוחד בשביל 
להחדיר את הלימוד גם ללב, במח יש הרבה ידיעות, אבל המוסר מכניס 

 .ע"כ את הידוע במח אל ההעלם שבלב,

זה לא מספיק, אבל בלב היא אמונה ו ,במח, זה אמונה שכליתשוהיינו, 
וידעת היום והשבת אל לבבך. ואמונה זו,  חושית, זהו מה שכתוב התורה

היא זו שמחזיקה את עם ישראל במשך כל השנים, ומכח הכרה זו אינם 
 .ם ברוחם, בידעם שהכל מאיתו ית'נופלי

ומעתה אם יתברר "...

 -בחוש, כי הכל לאדם 

חיי האדם וצרכיו בכל 

מאתו יתי'  -הפרטים 

בכל רגע ורגע, כמה 

הי' משעבד את עצמו 

וכל אשר לו אליו יתי', 

בגופו ובנפשו ומאודו, 

לעשות רצונו ולשמור 

תו ותורתו, למצוא מצו

 ..."חן בעיניו יתי'


