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 במדבר פרק לג
 ֵמֶאֶר� ָיְצא� ֲאֶ�ר ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאֶ�ה) א(

 ַוִ&ְכ$ֹב) ב( :ְו!ֲהרֹ  מֶֹ�ה ְ�ַיד ְלִצְבאָֹת� ִמְצַרִי�
 ְוֵאֶ�ה ְיקָֹוק ִ)י ַעל ְלַמְסֵעיֶה� מ'ָצֵאיֶה� ֶאת מֶֹ�ה

 ַ�חֶֹד� ֵמַרְעְמֵסס ַוִ&ְסע�) ג( :ְלמ'ָצֵאיֶה� ַמְסֵעיֶה�
 ִמָ.ֳחַרת ָהִרא�'  ַלחֶֹד� י'� ָעָ�ר ַ�ֲחִמָ,ה ָהִרא�' 

 :ִמְצָרִי� ָ/ל ְלֵעיֵני ָרָמה ְ�ָיד ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ָיְצא� ַהֶ)ַסח
 ָ/ל ָ�ֶה� ְיקָֹוק ִהָ/ה ֲאֶ�ר ֵאת ְמַקְ�ִרי� �ִמְצַרִי�) ד(

 ַוִ&ְסע�) ה( :ְ�ָפִטי� ְיקָֹוק ָעָ�ה �ֵבאלֵֹהיֶה� ְ�כ'ר
/ֹת ַוַ&ֲחנ� ֵמַרְעְמֵסס ִיְ�ָרֵאל ְבֵני  ַוִ&ְסע�) ו( :ְ�ס2

/ֹת  ַוִ&ְסע�) ז( :ַהִ.ְדָ�ר ִ�ְקֵצה ֲאֶ�ר ְבֵאָת� ַוַ&ֲחנ� ִמ23
 ְצפ'  ַ�ַעל ְ)ֵני ַעל ֲאֶ�ר ַהִחירֹת ִ)י ַעל בַוָ&ָ� ֵמֵאָת�
 ַוַ&ַעְבר� ַהִחירֹת ִמְ)ֵני ַוִ&ְסע�) ח( :ִמְג5ֹל ִלְפֵני ַוַ&ֲחנ�
 ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת 5ֶֶר6ְ ַוֵ&ְלכ� ַהִ.ְדָ�ָרה ַהָ&� ְבת'6ְ

 ַוָ&בֹא� ִמָ.ָרה ַוִ&ְסע�) ט( :ְ�ָמָרה ַוַ&ֲחנ� ֵאָת� ְ�ִמְדַ�ר
 ְוִ�ְבִעי� ַמִי� ֵעינֹת ֶעְ�ֵרה ְ�ֵ$י� �ְבֵאיִל� ֵאיִלָמה
 ַי� ַעל ַוַ&ֲחנ� ֵמֵאיִל� ַוִ&ְסע�) י( :ָ�� ַוַ&ֲחנ� ְ$ָמִרי�

) יב( :ִסי  ְ�ִמְדַ�ר ַוַ&ֲחנ� ס�7 ִמַ&� ַוִ&ְסע�) יא( :ס�7
 ַוִ&ְסע�) יג( :ְפָקהְ�ָד ַוַ&ֲחנ� ִסי  ִמִ.ְדַ�ר ַוִ&ְסע�

 ַוַ&ֲחנ� ֵמ8ל�� ַוִ&ְסע�) יד( :ְ�8ל�� ַוַ&ֲחנ� ִמ5ְָפָקה
) טו( :ִלְ�$'ת ָלָע� ַמִי� ָ�� ָהָיה ְולֹא ִ�ְרִפיִד�

 ַוִ&ְסע�) טז( :ִסיָני ְ�ִמְדַ�ר ַוַ&ֲחנ� ֵמְרִפיִד� ַוִ&ְסע�
 ַוִ&ְסע�) יז( :ַהַ$ֲאָוה ְברֹתְ�ִק ַוַ&ֲחנ� ִסיָני ִמִ.ְדַ�ר
 ֵמֲחֵצרֹת ַוִ&ְסע�) יח( :ַ�ֲחֵצרֹת ַוַ&ֲחנ� ַהַ$ֲאָוה ִמ9ְִברֹת

 ְ�ִר.ֹ  ַוַ&ֲחנ� ֵמִרְתָמה ַוִ&ְסע�) יט( :ְ�ִרְתָמה ַוַ&ֲחנ�
) כא( :ְ�ִלְבָנה ַוַ&ֲחנ� ָ)ֶר� ֵמִר.ֹ  ַוִ&ְסע�) כ( :ָ)ֶר�

 ַוַ&ֲחנ� ֵמִר3ָה ַוִ&ְסע�) כב( :ְ�ִר3ָה ַוַ&ֲחנ� ְבָנהִמִ� ַוִ&ְסע�

 י"רש
, הללו המסעות נכתבו למה : מסעי אלה) א(

 עליה� שגזר י"שאעפ, מקו� של חסדיו להודיע
 נעי� שהיו תאמר לא, במדבר ולהניע� לטלטל�

 ולא שנה ארבעי� כל למסע ממסע ומטולטלי�
 ארבעי� אלא כא  אי  שהרי, מנוחה לה� היתה

 בשנה היו שכול�, ד"י מה� צא. מסעות ושתי�
 עד מרעמסס משנסעו, גזירה קוד�, ראשונה

 שנאמר, המרגלי� נשתלחו שמש�. לרתמה שבאו
 ש�(' וגו מחצרות הע� נסעו ואחר) טז, יב במדבר(

 ויסעו אומר הוא וכא . 'וגו אנשי� ל6 שלח) ב, יג
 במדבר שהיא למדת, ברתמה ויחנו מחצרות

 לאחר שהיו מסעות שמונה מש� הוצא ועוד. ר פא
 בשנת מואב ערבות עד ההר מהר אהר  מיתת

 לא שנה ושלשי� שמנה שכל נמצא, הארבעי�
 רבי של מיסודו זה. מסעות עשרי� אלא נסעו
 אחרת דרשה בו דרש תנחומא ורבי. הדרש  משה
 רחוק למקו� והוליכו חולה בנו שהיה למל6 משל

 כל מונה אביו התחיל זרי חו שהיו כיו , לרפאותו
 כא , הוקרנו כא , ישננו כא  לו אמר. המסעות

 :'וכו ראש6 את חששת
 :באבל� טרודי� : מקברי	 ומצרי	) ד(
, מרגלי� של הרע לשו  ש� על : ברתמה ויחנו) יח(

 ל6 יוסי7 ומה ל6 ית  מה) ג, קכ תהלי� (שנאמר
 :רתמי� גחלי ע� שנוני� גבור חצי רמיה לשו 

 ֵמֲחָרָדה ַוִ&ְסע�) כה( :ַ�ֲחָרָדה ַוַ&ֲחנ� ָ�ֶפר ֵמַהר ַוִ&ְסע�) כד( :ָ�ֶפר ְ�ַהר ַוַ&ֲחנ� ִמ9ְֵהָלָתה ַוִ&ְסע�) כג( :ָלָתהִ�ְקֵה
 ִמָ$ַרח ַוִ&ְסע�) כח( :ַרחְ�ָת ַוַ&ֲחנ� ִמָ$ַחת ַוִ&ְסע�) כז( :ְ�ָתַחת ַוַ&ֲחנ� ִמַ.ְקֵהלֹת ַוִ&ְסע�) כו( :ְ�ַמְקֵהלֹת ַוַ&ֲחנ�
 ַוִ&ְסע�) לא( :ְ�מֵֹסר'ת ַוַ&ֲחנ� ֵמַחְ�מָֹנה ַוִ&ְסע�) ל( :ְ�ַחְ�מָֹנה ַוַ&ֲחנ� ִמִ.ְתָקה ַוִ&ְסע�) כט( :ְ�ִמְתָקה ַוַ&ֲחנ�

 ַוַ&ֲחנ� ַהִ@ְדָ@ד ֵמחֹר ַוִ&ְסע�) לג( :ַהִ@ְדָ@ד ְ�חֹר �ַוַ&ֲחנ ַיֲעָק  ִמְ�ֵני ַוִ&ְסע�) לב( :ַיֲעָק  ִ�ְבֵני ַוַ&ֲחנ� ִמ.ֵֹסר'ת
 ֵמֶעְצי'  ַוִ&ְסע�) לו( :ָ@ֶבר ְ�ֶעְצי'  ַוַ&ֲחנ� ֵמַעְברָֹנה ַוִ&ְסע�) לה( :ְ�ַעְברָֹנה ַוַ&ֲחנ� ִמָ&ְטָבָתה ַוִ&ְסע�) לד( :ְ�ָיְטָבָתה

 !ֲהרֹ  ַוַ&ַעל) לח( :ֱאד'� ֶאֶר� ִ�ְקֵצה ָהָהר ְ�הֹר ַוַ&ֲחנ� ִמ9ֵָד� ַוִ&ְסע�) לז( :ָקֵד� ואִה ִצ  ְבִמְדַ�ר ַוַ&ֲחנ� ָ@ֶבר
 ַ�חֶֹד� ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ְלֵצאת ָה!ְרָ�ִעי� ִ�ְ�ַנת ָ�� ַוָ&ָמת ְיקָֹוק ִ)י ַעל ָהָהר הֹר ֶאל ַה/ֵֹה 

 :ָהָהר ְ�הֹר ְ�מֹת' ָ�ָנה �ְמ!ת ְוֶעְ�ִרי� ָ�לֹ� ֶ�  ְו!ֲהרֹ ) לט( :ַלחֶֹד� דְ�ֶאָח ַהֲחִמיִ�י
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 ן "רמב
 לו שאמר מדי  נקמת אחרי : מסעי אלה) א(

) ב לא לעיל (עמי6 אל תאס7 אחר למשה ה"הקב
, תהנזכרו הערי� ובנו ועוג סיחו  אר� שחלק ואחרי

 להודיע בזה ונתכוי . המסעות לכתוב דעתו נת 
 עליה� שגזר פ"שאע, עמה� ה"הקב של חסדיו

 נעי� שהיו תחשוב לא במדבר ולהניע� לטלטל�
 לה� היתה ולא תמיד למקו� ממקו� ומטולטלי 

 אלא הלכו לא הגדול הזמ  בכל אבל, מנוחה
 י"רש הרב שכתב כמו, מסעות ושני� ארבעי�
 :ש הדר משה רבי מדברי
 תועלת) נ ,ג (הנבוכי� במורה הרב והוסי7

, מאד גדול המסעי� להזכיר הצור6 לומר, בידיעת�
 לכל אמיתיות היו הנעשות והאותות הנסי� כי

 ויכזיב� בשמועה דברי� יהיו בעתיד א6, רואיה�
 העצומות ונפלאותיה התורה ומאותות. השומע
 המ  ומציאת שנה ארבעי� במדבר ישראל עמידת

 ואינ  הישוב מ  רחוקות מקומות וה� ,יו� בכל
, ורמו  וגפ  ותאנה זרע מקו� לא אד� לבני טבעיות
 ויי  אכלת� לא לח�) ה כט דברי� (התורה ואמרה

 נס במעשה ה� אותות אלה וכל, שתית� לא ושכר
 על יעבור כי יתבר6 הבורא ידע וכאשר. לעי  נראות

 לא, הימי� דברי על שיעבור מה האותות אלה
 במדבר עמידת� כי ויחשבו, בה� השומעי� יאמינו

, ש� אד� בני אשר מקו� הישוב מ  קרוב היה הזה
 או, היו� ערב בני ש� ישכנו אשר המדברות כמו

 ש� יש או, וקציר חריש ש� יהיה אשר מקומות
 במקומות ושיהיה אד� בני למאכל וצמחי� עשבי�

 אד� בני מלבות הרחיק כ  על. מי� בורות הה�
 בזכרו  כול� האותות אלה וחזק, האלה המחשבות

 וידעו הבאי� הדורות אות� שיראו כדי, המסעות
 במקומות אד� בני עמדו אי6 הגדולות האותות

 מכתב והנה. דבריו אלו כל, שנה ארבעי� הה�
 או, הנזכרי� הטעמי� מ  היא הש� מצות המסעות
 דבק" 'ה פי על "כי, סודו לנו נתגלה לא עני  מזולת 

 שהוא שאמר א"ר כדברי לא, "המש ויכתוב "ע�
) כ ט לעיל (זה הודיענו שכבר, "למסעיה� "ע� דבק

 :יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על

 אור החיים
צרי6  : 'ויכתוב משה את מוצאיה	 וגו) ב(

א� , לדעת מה מודיענו הכתוב במאמר זה
הלא כל התורה משה , לומר שמשה כתב�

והמסעות הכתובי� בתורה מכלל , כתבה
 עוד היה לו לומר ויכתוב משה את התורה

מסעיה� עוד למה חזר לומר ואלה מסעיה� 
עוד למה ' והלא כבר אמר אלה מסעי וגו', וגו

ואחר , שינה בתחלה הקדי� לומר למוצאיה�
ואחר כ6 הקדי� תיבת , כ6 אמר למסעיה�

 :למסעיה� לתיבת למוצאיה�
ונראה שהכתוב נתכוו  להודיענו סדר כתיבת 

תבו ביו� אחד אלא על זה המסעות שלא נכ
שהתחיל משה לכתוב בפנקסו במצות , הסדר

, על זה הדר6, המל6 מיו� שיצאו ממצרי�
יו� שיצאו ממצרי� כתב פסוק ויסעו בני 

כתובי� הבאי� ' ב', ישראל מרעמסס וגו
, כאחד הכתובי� לפנינו עד תיבת שפטי�

ויחנו ' וכשחנו בסוכות כתב פסוק ויסעו וגו
 מסוכות כתב ויסעו וכשנסעו, בסוכות
, וכשחנו באית� כתב ויחנו באית�, מסוכות

עד , וכ  על זה הדר6 היה כותב כל מסע בזמנו
אליו ' ואחר כ6 אמר ה, שהגיעו לערבות מואב

, שיסדר� בתורה כדר6 שהיו כתובי� אצלו
והוא מה שאמר הכתוב ויכתוב משה את 

וה� , פירוש יו� שיצאו ממצרי�, מוצאיה�
יסעו מרעמסס עד תיבת הכתובי� מו' ב

 :שפטי�
 פירוש לסדר כל מסעיה� :ואומרו למסעיה� 

שנסעו מיו� צאת� ממצרי� עד סו7 המסעות 
לומר שמכתב הראשו  עצמו ', ואומרו על פי ה

הוא אמר אליו שיהיה כותב ', היה על פי ה
פירוש אלה ', והול6 ואומרו ואלה מסעיה� וגו

ה� המסעות האמורי� שכתב משה 
וזה ,  כל אחד בזמנו ובמקומולמוצאיה�

 :העתקה

 
 דברים פרק לא 

 ָ/ל ְוֶאל ְיקָֹוק ְ�ִרית ֲאר'  ֶאת ַהDְֹ�ִאי� ֵלִוי ְ�ֵני ַה/ֲֹהִני� ֶאל ַוִ&ְ$ָנC ַהBֹאת ַה$'ָרה ֶאת מֶֹ�ה ַוִ&ְכ$ֹב) ט(
/'ת ְ�ַחג ַהְ,ִמEָה ְ�ַנת ְ�מֵֹעד ִני�ָ� ֶ�ַבע ִמ�9ֵ ֵלאמֹר א'ָת� מֶֹ�ה ַוְיַצו) י( :ִיְ�ָרֵאל ִזְקֵני  ְ�ב'א) יא( :ַה23

 ִיְ�ָרֵאל ָ/ל ֶנֶגד ַהBֹאת ַה$'ָרה ֶאת ִ$ְקָרא ִיְבָחר ֲאֶ�ר ַ�ָ.ק'� ֱאלֶֹהי6ָ ְיקָֹוק ְ)ֵני ֶאת ֵלָרא'ת ִיְ�ָרֵאל ָכל
 :ְ�8ְזֵניֶה�

 

 ן"רמב
) יא פסוק (שבכא  פ"ואע. ישראל כל לעיני עד בראשית תמתחל : הזאת התורה את משה ויכתב) ט(

 רבותינו דעת על הדברי� אלה של הזה לספר רומז והוא, ישראל כל נגד הזאת התורה את תקרא כתוב
 ספר על הזאת התורה דברי את לכתב משה ככלות ויהי) כד פסוק (ובאר חזר בזה אבל, )א מא סוטה(

 :כולה התורה כל יכלול וזה, תמ� עד
 

 


