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 מסעי

ַּהִמָלה  .1 ָאה ְלַמֵעט ' ֵּאֶלה'ּ ָמעות ַהִמָלה -ּבָ ּ ַמה ַמׁשְ ּ  ?אןָכְל' ֵּאֶלה'ּּ

ַתב ַה ֱאַמר ּבֹו : "ִּחְזקוִניכָּ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ַסל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים' ֵּאֶלה'כָּ עֹות, ּפָ ְוָקא ֵאֶלה ֵהם ַהַמּסָ ּּדַ ּ ,
ְבׁשּו)ג, בר לבבמד( 'ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן'ֲאָבל  כָּ תּוִבים ְלַמְעָלה ֵהם ָהֲעָירֹות ׁשֶ ֲאָבל ֵאיָנן ,  ְוָכל ַהכְּ

עֹות ל ַהַמּסָ   ".ְּמקֹומֹות ׁשֶ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ֱאַמר ,ל ָאְמרּו"ַרַז: "ּ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ַסל ַהקֹוְדִמים' ֵּאֶלה' כָּ ּוְבַמה , ּּפָ
ְלָפֵנינּו לֹא ָרִאינּו ׁשֶ עֹות זּוָלָתםּׁשֶ ַמֲאַמר ַמּסָ תּוב ְלָפְסָלם, ָּקְדמּו ּבְ ן ַהכָּ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ְוָהָיה . לֹוַמר ׁשֶ

עֹוָלם ָנם ּבָ ֶיׁשְ עֹות זּוָלָתם ׁשֶ ל ַמּסְ ן ִלְפסֹל כָּ ּוֵ י ִנְתכַּ רּו, ִּנְרָאה כִּ לֹא ֻהְזכְּ י . ֲּהַגם ׁשֶ רֹוַאּנִ ֶּאָלא ׁשֶ
ַבח  עֹות ְלׁשֶ לֹא ָהיּו ַהַמּסָ ּׁשֶ עֹוָלםּ לֹא ָהיּו ּבָ ִלים, ּּוְלַואי ׁשֶ ל ֲעֹון ַהְמַרּגְ ם ָהיּו ַלִיּסּוִרין ׁשֶ י ֻרּבָ ּכִּ ּ ;

ֶרך ְרחֹוָקה ְלַבל ִיְתנּו רֹאׁש ְוָיׁשּובּו ם ַהקֹוְדִמים ָהיּו ּדֶ ּּגַ ְ יך ָה". ּ ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ְּוַמְמׁשִ ּ
ֵפרּוׁשֹו י : "ּבְ נּו כִּ ַרׁשְ ּפֵ ֶ עֹות ' ֵּאֶלה'ֵּתַבת ְלִפי ַמה ּשׁ עֹות ַהֻמְבָחִרים ּוָפְסָלה ַמּסָ יָדה ַעל ַהַמּסָ ִּהּגִ ּ
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יר ֶאת  .2 תוב ָהָיה ָצִריך ְלַהְזּכִ ְַמּדוַע ַהּכָ ּ ָרֵאל'ּ ֵני ִיׂשְ  '?ַמְסֵעי ּבְ

ַתב  עֹות ַהָללּו: "י"ַרׁשִכָּ ָּלָמה ִנְכְתבּו ַהַמּסָ ּ ל ָמקֹום? ּּ ַזר . ְלהֹוִדיַע ֲחָסָדיו ׁשֶ ּגָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ
ר ִמְדּבָ ל ּלֹא ֹת, ֲּעֵליֶהם ְלַטְלְטָלם ּוְלָהִניָעם ּבַ ע כָּ ע ְלַמּסָ ָהיּו ָנִעים ּוְמטּוְלָטִלים ִמַמּסָ ּאַמר ׁשֶ

ָנה ִעים ׁשָ עֹות; ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְמנּוָחה, ַאְרּבָ ַתִים ַמּסָ ִעים ּוׁשְ אן ֶאָלא ַאְרּבָ ֲהֵרי ֵאין כָּ ּׁשֶ ֵצא . ּ
ֵזָרה "ֵמֶהם י ָנה ִראׁשֹוָנה קֶֹדם ּגְ ׁשָ ָלם ָהיּו ּבְ כֻּ ם חְועֹוד הֹוֵצ...  ּד ׁשֶ ָ עֹות' א ִמּשׁ ָהיּו , ַמּסָ ׁשֶ

ָנה...  ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהרֹן  ים ׁשָ לֹׁשִ מֹוֶנה ּוׁשְ ל ׁשְ כָּ עֹות, ִנְמָצא ׁשֶ ִרים ַמּסָ   ".ּלֹא ָנְסעּו ֶאָלא ֶעׂשְ

יר ַה עֹות)ַה: "(ֵמַעם לֹוֵעזִהְסּבִ ַּטַעם ָלָמה ִנְכְתבּו ַהַמּסָ דֹו, ּּ יר ַהֲחָסִדים ַהּגְ ֵדי ְלַהְזכִּ ל כְּ ִלים ׁשֶ
ַרך ם ִיְתּבָ ֵ ַזר ֲעֵליֶהם ַהָקּבָ. ְַהּשׁ ּגָ י ׁשֶ ִלי "ַאף ַעל ּפִ ר ִמָמקֹום ְלָמקֹום ּבְ ִמְדּבָ ּה ְלַטְלְטָלם ּוְלָהִניָעם ּבַ ּ

ֵתיֶהם"ִרֵחם ֲעֵליֶהם ַהָקּבָ, ְמנּוָחה תֹוך ּבָ ִאלּו ָהיּו ּבְ ר כְּ ִמְדּבָ ּה ְוָנַתן ָלֶהם ְמנּוָחה ּבַ ְ ּ ְוַאל . ּ
ל מַּתְח כָּ בּו ׁשֶ ִלי ְמנּוָחה' ׁשְ ר ּבְ ֶדֶרך עֹוְבֵרי ִמְדּבָ ָנה ָהיּו ְמטּוְלָטִלים כְּ עֹות . ְׁשָ ָּלֵכן ִנְכְתבּו ַהַמּסָ ּ

ָהָיה ָלֶהם ְמנּוָחה ְולֹא ָהיּו הֹוְלִכים יֹוָמם ָו ָרִכיםְלהֹוִדיַע ׁשֶ ֶדֶרך הֹוְלֵכי ּדְ ָכל מ. ְַלְיָלה כְּ ּבְ ' ׁשֶ
ָנה לֹא ָהיּו ֶא עֹות"ָּלא מׁשָ ַנת , ב ַמּסָ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה ִהיא ׁשְ ָ ּשׁ ם ָהיּו ּבַ ְוֻרּבָ

ִעים   ".ָהַאְרּבָ

לּו  עֹות ֵאלּו ִנְמׁשְ י ַמּסָ ִמְדַרׁש ַתְנחּוָמא ֶנֱאַמר כִּ ּּבְ נֹו חֹוֶלה"ּ ָהָיה ּבְ הֹוִליכּו ְלָמקֹום . ְְלֶמֶלך ׁשֶ
אֹותֹו ָהי. ַאֵחר ְלַרּפְ יָון ׁשֶ עֹות, ּו חֹוְזִריןכֵּ ל ַהַמּסָ ּנּו: ְּוָאַמר ֵליה, ִּהְתִחיל ָאִביו מֹוֶנה כָּ אן ָיׁשַ , כָּ

אן הֹוַקְרנּו ך, כָּ ָת ֶאת רֹאׁשְ ׁשְ אן ָחׁשַ ָכָּ ה. ּ רּוך הּוא ְלמֹׁשֶ ך ָאַמר ֵליה ַהָקדֹוׁש ּבָ ְכָּ ְּ ל : ּ ְמֵנה ָלֶהם כָּ
ָרֵאל': רְְלָכך ֶנֱאַמ. ַּהְמקֹומֹות ֵהיָכן ִהְכִעיסּוִני ֵני ִיׂשְ   ". 'ֵּאֶלה ַמְסֵעי ּבְ

ִמְדָרׁש ָרֵאל: "ְּועֹוד ּבַ רּוך הּוא ְלִיׂשְ ְָאַמר ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַני: ּ ְמרּו ֶאת ! ּבָ ִמְצֹוַתי ְוׁשִ ִּהָזֲהרּו ּבְ
ְיָצאֶתם ִמִמְצַר. ַּהתֹוָרה ָעה ׁשֶ ָ יִתי ָלֶכם ִמּשׁ ים ְוִנְפָלאֹות ָעׂשִ ָמה ִנּסִ ּּוְראּו כַּ ְלִתי ּּ ִּים ְוִהּפַ

ָים; ׂשֹוְנֵאיֶכם ְּוֶהֱעַבְרִתי ֶאְתֶכם ּבַ אֹוְיֵביֶכם; ּ ַחד ּוְרָעָדה ּבְ ְלִתי ּפַ ֱאַמר, ְּוִהּפַ ּנֶ ָאז ִנְבֲהלּו ': ׁשֶ
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ַתב ָה ּבַכָּ ֵדי ְלָפֵרׁש ֵהיָכן ָהיּו חֹוִנים: "ם"ַרׁשְ עֹות ַוֲחָניֹות חֹוֵזר ּומֹוֶנה כְּ ל ַמּסָ ְּוָלָמה ֶזה ָהָיה ". כָּ
ַתב ַה? ָחׁשּוב ִיכָּ: "ְספֹוְרנֹוכָּ ַרך ׁשֶ ָּרָצה ַהֵקל ִיְתּבָ ְ ֶלְכָתם ּ ָרֵאל ְלהֹוִדיַע ְזכּוָתם ּבְ ְּתבּו ַמְסֵעי ִיׂשְ

ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה ר ּבְ ִמְדּבָ ֵנס ָלָאֶרץ, ַּאֲחָריו ּבַ ָהיּו ְראּוִיים ְלִהכָּ ֹאֶפן ׁשֶ אֹותֹו ׁש"רֹאָה". ּבְ  ְמָפֵרׁש ּבְ
ֶרך ִלים ְלצֹאן, ְֶדּ ָרֵאל ִנְמׁשָ ֵני ִיׂשְ ה ְוַאֲהרֹןָּנִחיָת ַכֹצ' : "ּוְבֵפרּוׁשֹו ּבְ ַיד ֹמׁשֶ ָאן ַעֶמך ּבְ . )כא, תהלים עז( 'ּ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ָנִחיָת ְלׁשֹון נֹוָטִריקֹון יָת ָלֶהם: ַרּבִ ים ָעׂשִ ַּחִיים ָנַתָת ָלֶהם; ִנּסִ ַּים סּוף ָקַרְעָת ; ּ
ּתֹוָרה ָנַתָת ָלֶהם; ָלֶהם ַע אֹוֵמר' ר. ּ יָת ָלֶהם: ְיהֹוׁשֻ יַע ; ּּות ָנַתָת ָלֶהםֵחר; ִנְפָלאֹות ָעׂשִ ָָיְדך הֹוׁשִ

ה ְוַאֲהרֹן; ָלֶהם ַיד מֹׁשֶ ְּתלּוי רֹאׁש ָנַתָת ָלֶהם ּבְ ַּמה צֹאן ֵאין ַמְכִניִסין '? ַּכצֹאן'ַמה הּוא . 'ַּכצֹאן'. ּ
ִעים ׁשָ, אֹותֹו ְלֵצל קֹוָרה ר לֹא ִנְכְנסּו ְלֵצל קֹוָרה ַאְרּבָ ִמְדּבָ ָהיּו ּבַ ׁשֶ ָרֵאל כְּ ָּמה ַהֹצאן . ָנהַּאף ִיׂשְ

ר ִמְדּבָ ֵּאין ּכֹוְנִסין ָלה אֹוָצרֹות ֶאָלא רֹוָעה ּבַ ּ ר ְוִנזֹוִנין , ּ ִמְדּבָ ָנה ּבַ ִעים ׁשָ ָרֵאל ַאְרּבָ ך ָהיּו ִיׂשְ ּכָּ ּ ְ

לֹא אֹוָצרֹות ָהרֹוֶעה ַמְנִהיָגה ִהיא ִנְמׁשֶ. ּבְ ל ָמקֹום ׁשֶ ּּוַמה ַהצֹאן כָּ ָרֵאל, ֶכת ַאֲחָריוּ ך ִיׂשְ ל  ְכָּ כָּ
ה ְוַאֲהֹרן ְמַסְיִעין אֹוָתם  ָהיּו מֹׁשֶ ֱאַמר,  נֹוְסִעין ְלַאֲחֵריֶהם–ָּמקֹום ׁשֶ ּנֶ ֶ ָּנִחיָת ַכֹצאן ': ְּלַקֵים ַמה ּשׁ

ה ְוַאֲהרֹן ַיד מֹׁשֶ ַָעֶמך ּבְ ּ' ."  

תּוב ן"ַרְמּבַָה כָּ ֵרׁש ׁשֶ ָרֵאל' ּפֵ ֵני ִיׂשְ ְ ַהצֶֹרך ְלַהְזכִּ– לֹוַמר"' ֵּאֶלה ַמְסֵעי ּבְ דֹול ְמֹאדּ ִעים ּגָ . ּיר ַהַמּסָ
ֲעׂשֹות ָהיּו ֲאִמִתיֹות ְלָכל רֹוֵאיֶהם ים ְוָהאֹותֹות ַהּנַ ּסִ י ַהּנִ ּכִּ מּוָעה , ּ ׁשְ ָבִרים ּבִ ָעִתיד ִיְהיּו ּדְ ְַאך ּבְ

ֹוֵמַע ָרֵאל ּבַ. ְוַיְכִזיֵבם ַהּשׁ ִעים ּּוֵמאֹותֹות ַהתֹוָרה ְוִנְפְלאֹוֶתיָה ָהֲעצּומֹות ֲעִמיַדת ִיׂשְ ר ַאְרּבָ ִּמְדּבָ
ָכל יֹום ָנה ּוְמִציַאת ַהָמן ּבְ ּוב ְוֵאיָנן ִטְבִעיֹות ִלְבֵני ָאָדם; ּׁשָ ְּוֵהם ְמקֹומֹות ְרחֹוקֹות ִמן ַהִיּשׁ לֹא , ּ

ָכר ')ה, דברים כט(ְּוָאְמָרה ַהתֹוָרה . ְּמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרמֹון  לֹא ֶּלֶחם לֹא ֲאַכְלֶתם ְוַיִין ְוׁשֵ
ִתיֶתם ה ֵנס ִנְראֹות ָלַעִין', ׁשְ ַמֲעׂשֶ י . ְּוָכל ֵאֶלה אֹותֹות ֵהם ּבְ ַרך כִּ ר ָיַדע ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְְוַכֲאׁשֶ

ְבֵרי ַהָיִמים ַיֲעבֹר ַעל ּדִ ֶ ַּיֲעבֹר ַעל ֵאֶלה ָהאֹותֹות ַמה ּשׁ ּ ֶהם, ּ ֹוְמִעים ּבָ בּו , לֹא ַיֲאִמינּו ַהּשׁ ְוַיְחׁשְ
י ֲעִמיָדָתם  ּובכִּ ר ַהֶזה ָהָיה ָקרֹוב ִמן ַהִיּשׁ ִמְדּבָ ּּבַ ּ ם, ּ ֵני ָאָדם ׁשָ ר ּבְ רֹות . ָמקֹום ֲאׁשֶ מֹו ַהִמְדּבָ ּכְּ

ֵני ֲעָרב ַהיֹום ם ּבְ נּו ׁשָ כְּ ר ִיׁשְ ם ָחִריׁש ְוָקִציר, ֲּאׁשֶ ר ִיְהֶיה ׁשָ ם , אֹו ְמקֹומֹות ֲאׁשֶ אֹו ֵיׁש ׁשָ
ֵני ָא ִבים ּוְצָמִחים ְלַמֲאָכל ּבְ ְמקֹומֹות ָהֵהם ּבֹורֹות ַמִים, ָדםֲעׂשָ ִיְהֶיה ּבַ ְּוׁשֶ ן ִהְרִחיק . ּ ַעל כֵּ
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ם ַה תֹוָרה ְלהֹוִדיֵענּו: ְוֵיׁש עֹוד ַטַעם: "ֵמַעם לֹוֵעזְמַסכֵּ עֹות ּבַ ִּנְכְתבּו ַהַמּסָ ם , ּּ ָהָיה ִלּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ כְּ
י ַהָקּבָ ַלּפֵ ָרֵאל כְּ ל ִיׂשְ ך ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו "ׁשֶ ַרך ִעָמֶהםְה כָּ ִּיְתּבָ ם טֹוב הֹוִביָלם . ְ ִאם ָהָיה ִלּבָ ׁשֶ

ת ָהַרֲחִמים ְלָמקֹום טֹוב "ַהָקּבָ ִמּדַ ִרים ּוְמתּוִקים...  ה ּבְ ּפָ ְֲאָבל ִאם ָהָיה ְלֵהֶפך ַחס . ְמקֹומֹות ְמׁשֻ

ַרך לֹא ָעׂשּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ לֹום ׁשֶ ְְוׁשָ ֲחָרָדה'ָאז , ּ ָדְפָקהַּוַיֲח'. 'ַּוַיֲחנּו ּבַ ַּוַיֲחנּו 'ְוֵכן . ַהְינּו ִמְלָחָמה. 'נּו ּבְ
ָמָרה י ַהָקּבָ. 'ּבְ ַלּפֵ ָרֵאל כְּ ֲהגּו ִיׂשְ ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ כְּ ך ָנַהג ִעָמֶהם"ַהּכֹל הּוא ׁשֶ ּה כָּ ְ."  

נֹו ָהָיה חֹוֶלה ּבְ ה ַהֶמֶלך ׁשֶ ְרנּו ְלַמְעָלה ִמִמְדַרׁש ַתְנחּוָמא ֶאת ַמֲעׂשֶ ְִהְזכַּ ּ ּּ.  

ַעל ָה ִדְבֵרי תֹוָכָחהִאְמֵרי ֱאֶמתּבַ ֵרׁש ֶאת ַהִמְדָרׁש כְּ ּ ּפֵ ָאַמר ַהֶמֶלך . ּ ׁשֶ ְכְּ ּנּו'ּ אן ָיׁשַ ֶזה ֶרֶמז ', כָּ
ְּלַמַתן תֹוָרה ַלת ַהתֹוָרה; ּ ל יֹום ַקּבָ אֹותֹו ּבֶֹקר ׁשֶ ּבְ נּו, ּׁשֶ ָרֵאל ְוָיׁשְ ֵני ִיׂשְ מּו ּבְ ָאַמר ַהֶמֶלך . ִנְרּדְ ׁשֶ ְכְּ ּ

אן הֹוַקְר' ָרֵאל', נּוכָּ ְבֵני ִיׂשְ ִהְכִניס ֲעָמֵלק ּבִ תּוב , ֶּזה ֶרֶמז ַלְקִרירּות ׁשֶ כָּ מֹו ׁשֶ ר  ')יח, דברים כה(כְּ ֲאׁשֶ
ֶרך ּדֶ ְָקְרך ּבַ ִרּפּו ֶאת ְיֵדיֶהם ִמן ַהתֹוָרה. 'ָ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ֲּעָמֵלק ָתַקף ֶאת ּבְ ָאַמר ַהֶמֶלך . ּּ ׁשֶ ְכְּ ּ

ָת' ׁשְ אן ָחׁשַ ךּכָּ ם–ֶזה ֶרֶמז ְלֵחְטא ָהֵעֶגל ', ָ ֶאת רֹאׁשְ רֹאׁשָ ׁשּו ּבְ ָרֵאל ָחׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ַמְנִהיָגם –  ׁשֶ  ּבְ
נּו ה ַרּבֵ תּוב ,מֹׁשֶ כָּ מֹו ׁשֶ ר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו  ')א, שמות לב( כְּ ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י ֶזה מֹׁשֶ כִּ

תּוב . 'ֶמה ָהָיה לֹו א ַהכָּ רּו ַמה ָקָרה ּבָ ָרֵאל ִיְזכְּ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל כְּ ֵני ִיׂשְ ל ַמְסֵעי ּבְ ּּוְמָפֵרט ֶאת כָּ
ע  ע ּוַמּסָ ָכל ַמּסָ ֶרך ַהלֹא ְנכֹוָנה–ּבְ ּדֶ ם ְולֹא ֵיְלכּו ּבַ ְרכָּ ּ ּוְלִפיָכך ֵייִטיבּו ֶאת ּדַ ְ ַעל . ְ ְמָפֵרׁש ּבַ

אן ֲאַנְחנּו ְצִר ִמכָּ ינּו יֹום ָּהִאְמֵרי ֱאֶמת ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ יבּות ָהִעְנָין ַלֲעבֹר ַעל כָּ יִכים ִלְלמֹד ֶאת ֲחׁשִ
ֶרך ַהּטֹוָבה אֹו ִאם ָעֵלינּו ְלַתֵקן ֶאת ַעְצֵמנּו, ּיֹום ּוְלַבֵקר אֹוָתם ּדֶ ִּלְבדֹק ִאם ָהַלְכנּו ּבַ ְ.  

ים ַהָכתוב ֶאת   .3 ַּמּדוַע ִהְקּדִ ְתִחַלת ' מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם'ּּ ַּהָפסוקּּבִ - ְו, ּ
סֹוף ַהָפסוק' ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם' ּּבְ ּ?  

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ַמֲאָמר ֶזה: "ּ תּוב ּבְ ָּצִריך ָלַדַעת ַמה מֹוִדיֵענּו ַהכָּ ה . ְ ֹמׁשֶ ִּאם לֹוַמר ׁשֶ
ָתָבם תּוִבים ּבַ, כְּ עֹות ַהכְּ ָתָבה ְוַהַמּסָ ה כְּ ל ַהתֹוָרה מֹׁשֶ ַּהלֹא כָּ ּ ּ ָלל ַהתֹוָרהּ ּתֹוָרה ִמכְּ עֹוד ָהָיה . ּ
ה ֶאת ַמְסֵעיֶהם: לֹוַמר ַּוִיְכתֹב מׁשֶ ָבר ָאַמר ', ְוגֹו' ְּוֵאֶלה ַמְסֵעיֶהם'ָּלָמה ָחַזר לֹוַמר , עֹוד. ּ ְּוַהלֹא כְּ

ה, עֹוד'? ְוגֹו' ֵּאֶלה ַמְסֵעי' ּנָ ים לֹוַמר ? ָּלָמה ׁשִ ְתִחָלה ִהְקּדִ ך ָאַמר ְוַא' ְלמֹוָצֵאיֶהם'ּּבִ ְַחר כָּ

ים ֵתַבת ', ְלַמְסֵעיֶהם' ך ִהְקּדִ ְּוַאַחר כָּ ן . 'ְלמֹוָצֵאיֶהם'ְלֵתַבת ' ְלַמְסֵעיֶהם'ְ ּוֵ תּוב ִנְתכַּ ַהכָּ ְוִנְרָאה ׁשֶ
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ַעל ַהטוִרים ּּבַ ֵרׁשּ י '? ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם'ְך ְוָכַתב ּוָבַתר ָהִכי ָהַפ: " ּפֵ ַהּכֹל ָהָיה ַעל ּפִ לֹוַמר ׁשֶ
ין מֹוָצא', ה ע ּבֵ ין ַמּסָ   ".ּבֵ

ַתב ַה ֶדר: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ך ָהַפך ַהּסֵ ְְוַאַחר כָּ י ה', ֵּאֶלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם': ְ . 'ְולֹא ֶנֱאַמר ּבֹו ַעל ּפִ
לֹ ׁשָ ִניםְוִהְנִני ְמָפֵרׁש ֶזה ּבְ עֹות ָהְלכּו ְלָפִנים, ָהֶאָחד הּוא. ׁש ּפָ ִמְקָצת ַמּסָ ּבְ ּוְבִמְקָצָתם ָנֹזרּו , ׁשֶ

י ה, ִּיָמֵצא...  ָאחֹור  ֶהם ְלָפִנים ְולֹא ְלָאחֹור ְוָהיּו ַעל ּפִ ר ָהְלכּו ּבָ עֹות ֲאׁשֶ רֹב ַהַמּסָ ִנְקְראּו ', ּׁשֶ
ֵנ. 'מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם' י ָהְפכּו ּפְ םכִּ ָ ר ָיְצאּו ִמּשׁ ְקָרא , ּיֶהם ִמן ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּנִ ', מֹוָצֵאיֶהם'ׁשֶ

ר ָהיּו ִלְפֵניֶהם' ַמְסֵעיֶהם'ּוְפֵניֶהם ֶאל  ֵחְטא. ֲאׁשֶ ִקְלְקלּו ּבַ ֲעבּור ׁשֶ זֹרּו ָאחֹור ּבַ ּנָ ֶ לֹא , ֲּאָבל ַמה ּשׁ
י ה ָחְזר', ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם'ְוִנְקָרא ', ָהָיה ַעל ּפִ ְקָרא ׁשֶ ּנִ ם ׁשֶ ָ ָיְצאּו ִמּשׁ ּּו ְוָנְסעּו ַלָמקֹום ׁשֶ ּ

ֵניֶהם ְלַצד ִמְצַרִים', מֹוָצֵאיֶהם' י ָהְפכּו ּפְ ִני הּוא. כִּ ֵ רּוׁש ַהּשׁ י ָהֵעֶרב ַרב ָהְלכּו ְתִחָלה. ..  ַהּפֵ ּכִּ ּ ,
ִמְנַהג ַהּבֹוְרִחים ָרֵאל ָהְלכּו ַאֲחֵריֶהם, כְּ ָאַמר. ּוְבֵני ִיׂשְ ה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם  ':ְוֶזה ׁשֶ ַּוִיְכתֹב מׁשֶ ּ

י ה ָרֵאל',  'ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ּפִ ֵני ִיׂשְ ה, זֹו ְנִסיַעת ּבְ ָ ר ְיסֹוָדם ֵמֶאֶרץ ַהְקֻדּשׁ ן ָהְפכּו ָתִמיד ; ֲּאׁשֶ ַּעל כֵּ
ֵניֶהם ִמן  ם', מֹוָצֵאיֶהם'ּפְ ָ ר ָיְצאּו ִמּשׁ ֵניֶהם, ִּמִמְצַרִים, ַּהָמקֹום ֲאׁשֶ ָלבֹוא ', ְלַמְסֵעיֶהם 'ּּוְמַגַמת ּפְ

ע ה ּבַ ר ִנׁשְ ָהיּו ְמקֹוָרם ִמִמְצַרִים. ַלֲאבֹוָתם' ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י , ֲּאָבל ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ ְולֹא ָיְצאּו ַעל ּפִ
ְעתֹו הֹוִציָאם', ה ה ִמּדַ י מֹׁשֶ ֶהם, ּכִּ י ָתִמיד ָהָיה ָלֶה'; ְּוֵאֶלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם': ֶנֱאַמר ּבָ ם ּכִּ

יָרא ַאִעיָקֵריה ָקֵאי. ִלְמקֹוָרם, ֵחֶפץ ְוָרצֹון ָלׁשּוב ְלִמְצַרִים , ירִוֲאל ּבֵָקק ַמרֹוְז [ּּוְזרֹוק חּוְטָרא ְלַאּוִ
ם, ]ןֹואׁשִר ָהמֹוקֹוְמר ִלֵזא חֹוי הּוֵרֲה ָ ר ָיְצאּו ִמּשׁ ֵניֶהם ַלָמקֹום ֲאׁשֶ ך ָהָיה ָתִמיד ּפְ ּכָּ ּ רּוׁש . ְ ּפֵ

י הּוא ִליׁשִ ָרֵאל, ׁשְ ִאְלָמֵלא לֹא ָחְטאּו ִיׂשְ ְנִסיָעה ַאַחת ָלָאֶרץ, ׁשֶ : ְוַעל ֶזה ָאַמר. ָהיּו נֹוְסִעים ּבִ
ה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם' ַּוִיְכתֹב מׁשֶ י ִמן ְיִציָאה ִראׁשֹוָנה לֹא ָהָיה ָלֶהם עֹוד ְיִציָאה ', ּ כִּ

ִּמְמקֹום ֲחִנָיה י ָרָצה ה, ּ א אֹוָתם ַע' כִּ ִרים ָלָאֶרץ ִמָידִלּשָׂ ְנֵפי ְנׁשָ ִקְלְקלּו. ּל כַּ ְֻהְצַרך , ְּוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ֵתב ם', ְּוֵאֶלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם': ִלכָּ ָ ּסֹוָפם ַלֲחזֹר ְוָלֵצאת ִמּשׁ ְסעּו ֶאל ְמקֹומֹות ׁשֶ ּנָ , ׁשֶ
ע ע ְלַמּסָ ְלֵטל ִמַמּסָ   ".ְּוִלְהיֹות ִמּטַ
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ָנא יד ִמּדוּבְ ֵרׁשַּהַמּגִ א ּוֵבן :  ַאֶחֶרת ּפֵ מֹו ַאּבָ ָרֵאל ִהְתַנֲהגּו כְּ ֵני ִיׂשְ ֵדי ַהּנֹוְסִעיםּבְ  ְלִעיר ַאֶחֶרת כְּ
ּדּוך ְְלַקֵים ׁשִ ֶרך. ּ ך ַהּדֶ ֶמׁשֶ ְּבְ יתֹו, ְ ָמה הּוא ִמְתַרֵחק ִמּבֵ ן ּבֹוֵחן כַּ ר לֹו ּוִבְמקֹום , ַּהּבֵ יתֹו ֻמכָּ י ּבֵ כִּ

ה לֹוַמְטַרת ְנִסיָעָתם ֵאינֹו יֹוֵדַע  יר ֶאת ַהְמֻחָתן ּוַמֲעָלתֹו. ַּמה ְמַחכֶּ ַמכִּ ּאּוָלם ָהָאב ׁשֶ ּ טּוַח , ּ ְוֵכן ּבָ
ַמִים ָ א ֵמַהּשׁ ּדּוך ֶזה ּבָ ִ ּשׁ ל ַהְמֻחָתן, ְׁשֶ ָמה הּוא ִמְתָקֵרב ָלִעיר ׁשֶ ּּבֹוֵחן כַּ ּ ינּו ָיַדע ְלָאן . ּ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ה ָל ָרֵאל הֹוְלִכים ּוַמה ְמַחכֶּ ֵני ִיׂשְ ָמהּבְ יר ֶאת ַמֲעַלת ֶאֶרץ ַהֹקֶדׁש, ֶּהם ׁשָ ָלֵכן . ּהּוא ִהכִּ
רֹון ' מֹוָצֵאיֶהם' ָרֵאל –' ֵּאֶלה'אּוָלם . 'ְלַמְסֵעיֶהם'ָהיּו ַרק ִמְסּדְ ֵני ִיׂשְ ַהְינּו ּבְ ירּו ֶאת – ּדְ לֹא ִהכִּ ּ ׁשֶ

ָרֵאל ָ, ַמֲעַלת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמּשׁ ֲחנּו ֶמְרַחָקם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשֶ ּּבָ ְרחּוּ ָהָיה ' ַמְסֵעיֶהם'ִּעָקר , ָלֵכן. ם ּבָ
 .'ְלמֹוָצֵאיֶהם'ַּהֶמְרָחק 




