הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

פרשת מסעי תשס"ח

www.atid.org

ביה"כ אהל נחמה

במדבר פרק לג

רש"י

)א( אלה מסעי  :למה נכתבו המסעות הללו,
ָצא ֵמ ֶא ֶר
)א( ֵא ֶה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֲא ֶר י ְ
להודיע חסדיו של מקו ,שאעפ"י שגזר עליה
ְ!הרֹ ) :ב( וַ&ִ ְכֹ$ב
ִמ ְצ ַריִ  ְל ִצ ְבא ָֹת ְיַד מ ֶֹה ו ֲ
לטלטל ולהניע במדבר ,לא תאמר שהיו נעי
יה ַעל ִ(י יְ קֹוָק וְ ֵא ֶה
יה ְל ַמ ְס ֵע ֶ
מ'צ ֵא ֶ
מ ֶֹה ֶאת ָ
ומטולטלי ממסע למסע כל ארבעי שנה ולא
יה) :ג( ַו ִ& ְסע ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ַח ֶֹד
מ'צ ֵא ֶ
יה ְל ָ
ַמ ְס ֵע ֶ
ָה ִרא' ַ ֲח ִמ ָ,ה ָע ָר י' ַלח ֶֹד ָה ִרא' ִמ ֳָ .ח ַרת היתה לה מנוחה ,שהרי אי כא אלא ארבעי
ָצא ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְיָד ָר ָמה ְל ֵעינֵי ָ/ל ִמ ְצ ָריִ  :ושתי מסעות .צא מה י"ד ,שכול היו בשנה
ַה ֶ( ַסח י ְ
מ ְצ ַריִ  ְמ ַק ְ ִרי ֵאת ֲא ֶר ִה ָ/ה יְ קֹוָק ָ ֶה ָ/ל ראשונה ,קוד גזירה ,משנסעו מרעמסס עד
)ד ( ִ
שבאו לרתמה .שמש נשתלחו המרגלי ,שנאמר
יה ָע ָה יְ קֹוָק ְ ָפ ִטי) :ה( וַ&ִ ְסע
באל ֵֹה ֶ
ְכ'ר ֵ
)במדבר יב ,טז( ואחר נסעו הע מחצרות וגו' )ש
ִסע
ַחנ ְ 2סֹ/ת) :ו( ַו& ְ
ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ַו& ֲ
ַחנ ְב ֵא ָת ֲא ֶר ִ ְק ֵצה ַה ְִ .ד ָר) :ז( וַ&ִ ְסע יג ,ב( שלח ל 6אנשי וגו' .וכא הוא אומר ויסעו
ִמ ֹ/32ת ַו& ֲ
מחצרות ויחנו ברתמה ,למדת שהיא במדבר
ָב ַעל ִ(י ַה ִחירֹת ֲא ֶר ַעל ְ(נֵי ַ ַעל ְצפ'
ֵמ ֵא ָת ַו& ָ
פאר  .ועוד הוצא מש שמונה מסעות שהיו לאחר
ַע ְבר
ִסע ִמ ְ(נֵי ַה ִחירֹת ַו& ַ
ַחנ ִל ְפנֵי ִמ ְגֹ5ל) :ח( ַו& ְ
ַו& ֲ
מיתת אהר מהר ההר עד ערבות מואב בשנת
ָמי
ת'ַ 6ה&ָ ַה ְִ .ד ָ ָרה ַו& ְֵלכ ֶֶ 5ר ְְ 6ל ֶֹת י ִ
ְב ְ
ַחנ ְ ָמ ָרה) :ט( וַ&ִ ְסע ִמ ָָ .רה ַו ָ&בֹא הארבעי ,נמצא שכל שמנה ושלשי שנה לא
ְ ִמ ְד ַר ֵא ָת ַו& ֲ
נסעו אלא עשרי מסעות .זה מיסודו של רבי
יל ְ ֵ$י ֶע ְ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ  וְ ִ ְב ִעי
ב ֵא ִ
יל ָמה ְ
ֵא ִ
משה הדרש  .ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת
ַחנ ַעל יַ
יל ַו& ֲ
ַחנ ָ) :י( וַ&ִ ְסע ֵמ ֵא ִ
ְָ $מ ִרי ַו& ֲ
משל למל 6שהיה בנו חולה והוליכו למקו רחוק
ַחנ ְ ִמ ְד ַר ִסי ) :יב(
ס) :7יא( וַ&ִ ְסע ִמ&ַ סַ 7ו& ֲ
לרפאותו ,כיו שהיו חוזרי התחיל אביו מונה כל
ַחנ ְ ָד ְפ ָקה) :יג( וַ&ִ ְסע
וַ&ִ ְסע ִמ ְִ .ד ַר ִסי ַו& ֲ
המסעות .אמר לו כא ישננו ,כא הוקרנו ,כא
ַחנ
ִסע ֵמ8ל ַו& ֲ
ַחנ ְ8ל) :יד( ַו& ְ
ִמ ְָ 5פ ָקה ַו& ֲ
חששת את ראש 6וכו':
יד ְולֹא ָהיָה ָ ַמיִ  ָל ָע ִל ְ'$ת) :טו(
ִ ְר ִפ ִ
)ד( ומצרי מקברי  :טרודי באבל:
ַחנ ְ ִמ ְד ַר ִסינָי) :טז( וַ&ִ ְסע
יד ַו& ֲ
וַ&ִ ְסע ֵמ ְר ִפ ִ
)יח( ויחנו ברתמה  :על ש לשו הרע של מרגלי,
ַחנ ְ ִק ְברֹת ַה ֲַ $אוָה) :יז( וַ&ִ ְסע
ִמ ְִ .ד ַר ִסינָי ַו& ֲ
ִסע ֵמ ֲח ֵצרֹת שנאמר )תהלי קכ ,ג( מה ית ל 6ומה יוסי 7ל6
ַחנ ַ ֲח ֵצרֹת) :יח( ַו& ְ
ִמ ְִ 9ברֹת ַה ֲַ $אוָה ַו& ֲ
לשו רמיה חצי גבור שנוני ע גחלי רתמי:
ַחנ ְ ִרֹ.
ַחנ ְ ִר ְת ָמה) :יט( וַ&ִ ְסע ֵמ ִר ְת ָמה ַו& ֲ
ַו& ֲ
ַחנ ְ ִל ְבנָה) :כא(
ָ( ֶר) :כ( וַ&ִ ְסע ֵמ ִרֶ (ָ ֹ.ר ַו& ֲ
ַחנ
ַחנ ְ ִר ָ3ה) :כב( וַ&ִ ְסע ֵמ ִר ָ3ה ַו& ֲ
וַ&ִ ְסע ִמ ִ ְבנָה ַו& ֲ
ַחנ ַ ֲח ָר ָדה) :כה( וַ&ִ ְסע ֵמ ֲח ָר ָדה
ַחנ ְ ַהר ָ ֶפר) :כד( וַ&ִ ְסע ֵמ ַהר ָ ֶפר ַו& ֲ
ִ ְק ֵה ָל ָתה) :כג( וַ&ִ ְסע ִמ ְֵ 9ה ָל ָתה ַו& ֲ
ַחנ ְ ָת ַרח) :כח( וַ&ִ ְסע ִמ ַָ $רח
ִסע ִמ ַָ $חת ַו& ֲ
ַחנ ְ ָת ַחת) :כז( ַו& ְ
ַחנ ְ ַמ ְק ֵהלֹת) :כו( וַ&ִ ְסע ִמ ְַ .ק ֵהלֹת ַו& ֲ
ַו& ֲ
ַחנ ְמ ֵֹסר'ת) :לא( וַ&ִ ְסע
ִסע ֵמ ַח ְמֹנָה ַו& ֲ
ַחנ ְ ַח ְמֹנָה) :ל( ַו& ְ
ַחנ ְ ִמ ְת ָקה) :כט( וַ&ִ ְסע ִמ ְִ .ת ָקה ַו& ֲ
ַו& ֲ
ַחנ
ַחנ ְחֹר ַה ִ@ ְד@ָד) :לג( וַ&ִ ְסע ֵמחֹר ַה@ִ ְד@ָד ַו& ֲ
ֲק ַו& ֲ
ֲק ) :לב( וַ&ִ ְסע ִמ ְנֵי ַיע ָ
ַחנ ִ ְבנֵי ַיע ָ
ִמֵֹ .סר'ת ַו& ֲ
ָבר) :לו( וַ&ִ ְסע ֵמ ֶע ְצי'
ַחנ ְ ֶע ְצי' @ ֶ
ַחנ ְ ַע ְברֹנָה) :לה( וַ&ִ ְסע ֵמ ַע ְברֹנָה ַו& ֲ
ָט ָב ָתה ַו& ֲ
ָט ָב ָתה) :לד( וַ&ִ ְסע ִמ& ְ
ְי ְ
!הרֹ
ַעל ֲ
ַחנ ְהֹר ָה ָהר ִ ְק ֵצה ֶא ֶר ֱאד') :לח( ַו& ַ
ַחנ ְב ִמ ְד ַר ִצ ִהוא ָק ֵד) :לז( וַ&ִ ְסע ִמ ֵָ 9ד ַו& ֲ
ָבר ַו& ֲ
@ֶ
!ר ָ ִעי ְל ֵצאת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶר ִמ ְצ ַריִ  ַח ֶֹד
ָמת ָ ִ ְנַת ָה ְ
ַהֵֹ /ה ֶאל הֹר ָה ָהר ַעל ִ(י יְ קֹוָק ַו& ָ
מ!ת ָנָה ְמֹת' ְהֹר ָה ָהר:
ְ!הרֹ ֶ ָלֹ וְ ֶע ְ ִרי ְ
יי ְ ֶא ָחד ַלח ֶֹד) :לט( ו ֲ
ַה ֲח ִמ ִ
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רמב"ן

אור החיים

)א( אלה מסעי  :אחרי נקמת מדי שאמר לו
הקב"ה למשה אחר תאס 7אל עמי) 6לעיל לא ב(
ואחרי שחלק אר סיחו ועוג ובנו הערי הנזכרות,
נת דעתו לכתוב המסעות .ונתכוי בזה להודיע
חסדיו של הקב"ה עמה ,שאע"פ שגזר עליה
לטלטל ולהניע במדבר לא תחשוב שהיו נעי
ומטולטלי ממקו למקו תמיד ולא היתה לה
מנוחה ,אבל בכל הזמ הגדול לא הלכו אלא
ארבעי ושני מסעות ,כמו שכתב הרב רש"י
מדברי רבי משה הדרש :
והוסי 7הרב במורה הנבוכי )ג ,נ( תועלת
בידיעת ,לומר הצור 6להזכיר המסעי גדול מאד,
כי הנסי והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל
רואיה ,א 6בעתיד יהיו דברי בשמועה ויכזיב
השומע .ומאותות התורה ונפלאותיה העצומות
עמידת ישראל במדבר ארבעי שנה ומציאת המ
בכל יו ,וה מקומות רחוקות מ הישוב ואינ
טבעיות לבני אד לא מקו זרע ותאנה וגפ ורמו ,
ואמרה התורה )דברי כט ה( לח לא אכלת ויי
ושכר לא שתית ,וכל אלה אותות ה במעשה נס
נראות לעי  .וכאשר ידע הבורא יתבר 6כי יעבור על
אלה האותות מה שיעבור על דברי הימי ,לא
יאמינו השומעי בה ,ויחשבו כי עמידת במדבר
הזה היה קרוב מ הישוב מקו אשר בני אד ש,
כמו המדברות אשר ישכנו ש בני ערב היו ,או
מקומות אשר יהיה ש חריש וקציר ,או יש ש
עשבי וצמחי למאכל בני אד ושיהיה במקומות
הה בורות מי .על כ הרחיק מלבות בני אד
המחשבות האלה ,וחזק אלה האותות כול בזכרו
המסעות ,כדי שיראו אות הדורות הבאי וידעו
האותות הגדולות אי 6עמדו בני אד במקומות
הה ארבעי שנה ,כל אלו דבריו .והנה מכתב
המסעות מצות הש היא מ הטעמי הנזכרי ,או
מזולת עני לא נתגלה לנו סודו ,כי "על פי ה'" דבק
ע "ויכתוב משה" ,לא כדברי ר"א שאמר שהוא
דבק ע "למסעיה" ,שכבר הודיענו זה )לעיל ט כ(
על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו:

)ב( ויכתוב משה את מוצאיה וגו'  :צרי6
לדעת מה מודיענו הכתוב במאמר זה ,א
לומר שמשה כתב ,הלא כל התורה משה
כתבה ,והמסעות הכתובי בתורה מכלל
התורה עוד היה לו לומר ויכתוב משה את
מסעיה עוד למה חזר לומר ואלה מסעיה
וגו' ,והלא כבר אמר אלה מסעי וגו' עוד למה
שינה בתחלה הקדי לומר למוצאיה ,ואחר
כ 6אמר למסעיה ,ואחר כ 6הקדי תיבת
למסעיה לתיבת למוצאיה:
ונראה שהכתוב נתכוו להודיענו סדר כתיבת
המסעות שלא נכתבו ביו אחד אלא על זה
הסדר ,שהתחיל משה לכתוב בפנקסו במצות
המל 6מיו שיצאו ממצרי ,על זה הדר,6
יו שיצאו ממצרי כתב פסוק ויסעו בני
ישראל מרעמסס וגו' ,ב' כתובי הבאי
כאחד הכתובי לפנינו עד תיבת שפטי,
וכשחנו בסוכות כתב פסוק ויסעו וגו' ויחנו
בסוכות ,וכשנסעו מסוכות כתב ויסעו
מסוכות ,וכשחנו באית כתב ויחנו באית,
וכ על זה הדר 6היה כותב כל מסע בזמנו ,עד
שהגיעו לערבות מואב ,ואחר כ 6אמר ה' אליו
שיסדר בתורה כדר 6שהיו כתובי אצלו,
והוא מה שאמר הכתוב ויכתוב משה את
מוצאיה ,פירוש יו שיצאו ממצרי ,וה
ב' הכתובי מויסעו מרעמסס עד תיבת
שפטי:
ואומרו למסעיה  :פירוש לסדר כל מסעיה
שנסעו מיו צאת ממצרי עד סו 7המסעות
ואומרו על פי ה' ,לומר שמכתב הראשו עצמו
היה על פי ה' ,הוא אמר אליו שיהיה כותב
והול 6ואומרו ואלה מסעיה וגו' ,פירוש אלה
ה המסעות האמורי שכתב משה
למוצאיה כל אחד בזמנו ובמקומו ,וזה
העתקה:

דברים פרק לא

ֹהנִי ְנֵי ֵלוִ י ַהִ ְֹ Dאי ֶאת ֲאר' ְ ִרית יְ קֹוָק וְ ֶאל ָ/ל
'$רה ַהֹBאת וַ&ִ ְ$נֶָ Cאל ַהֲ /
)ט( וַ&ִ ְכֹ$ב מ ֶֹה ֶאת ַה ָ
א'ת ֵלאמֹר ִמ ֵַ ֶ 9בע ָנִ י ְמ ֵֹעד ְנַת ַה ְִ ,מ ָEה ְ ַחג ַה '/32ת) :יא( ְב'א
ִז ְקנֵי יִ ְ ָר ֵאל) :י( וַיְ ַצו מ ֶֹה ָ
'$רה ַהֹBאת ֶנגֶד ָ/ל יִ ְ ָר ֵאל
י.ָ ַ 6ק' ֲא ֶר יִ ְב ָחר ְִ $ק ָרא ֶאת ַה ָ
ָכל יִ ְ ָר ֵאל ֵל ָרא'ת ֶאת ְ(נֵי ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֵיה:
8זנ ֶ
ְ ְ
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)ט( ויכתב משה את התורה הזאת  :מתחלת בראשית עד לעיני כל ישראל .ואע"פ שבכא )פסוק יא(
כתוב תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל ,והוא רומז לספר הזה של אלה הדברי על דעת רבותינו
)סוטה מא א( ,אבל בזה חזר ובאר )פסוק כד( ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר
עד תמ ,וזה יכלול כל התורה כולה:

