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הרב מואיז נבון
במדבר פרק לג ,א-נו
(א) אֵ לֶּה מַ ְסעֵ י בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲ שֶּ ר י ְָצאּו מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ִצבְ אֹתָ ם בְ יַד מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹן( :ב) וַ יִ כְ תֹב מ ֶֹּשה אֶּ ת
מוֹצָ אֵ יהֶּ ם לְ מַ ְסעֵ יהֶּ ם עַ ל פִ י יְ קֹוָ ק וְ אֵ לֶּה מַ ְסעֵ יהֶּ ם לְ מוֹצָ אֵ יהֶּ ם... :
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נ
 ...דע כי כל ספור שתמצאהו כתוב בתורה הוא לתועלת הכרחית בתורה ,אם לאמת דעת שהוא
פנה מפנות התורה ,או לתקון מעשה מן המעשים ,עד שלא יהיה בין בני אדם עול וחמס.
 ...ומזה סדר זכר המסעות יראה מפשוטו של ענין שזכר מה שאין תועלת בו כלל ...
( ...ג) וַ יִ ְסעּו מֵ ַרעְ ְמסֵ ס בַ ח ֶֹּדש הָ ִראשוֹן בַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר יוֹם ַלח ֶֹּדש הָ ִראשוֹן ִממָ חֳ ַרת הַ פֶּ סַ ח י ְָצאּו בְ נֵי
ּומ ְצ ַריִ ם ְמ ַקבְ ִרים אֵ ת אֲ ֶּשר ִהכָה יְ קֹוָ ק בָ הֶּ ם כָל ְבכוֹר ּובֵ אֹלהֵ יהֶּ ם
יִ ְש ָראֵ ל בְ יָד ָרמָ ה לְ עֵ ינֵי כָל ִמ ְצ ָריִ ם( :ד) ִ
עָ שָ ה יְ קֹוָ ק ְשפָ ִטים( :ה) וַ יִ ְסעּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ ַרעְ ְמסֵ ס וַ יַחֲ נּו בְ סֻ כֹת( :ו) וַ יִ ְסעּו ִמסֻּ כֹּת וַ יַחֲ נּו בְ אֵ תָ ם אֲ ֶּשר
בִ ְקצֵ ה הַ ִמ ְדבָ ר( :ז) וַ יִ ְסעּו מֵ אֵ תָ ם וַ יָשָ ב עַ ל פִ י הַ ִחירֹת אֲ שֶּ ר עַ ל פְ נֵי בַ עַ ל ְצפוֹן וַ יַחֲ נּו לִ ְפנֵי ִמגְ דֹּל( :ח) וַ יִ ְסעּו
ִמפְ נֵי הַ ִחירֹת וַ יַעַ בְ רּו בְ תוְֹך הַ יָם הַ ִמ ְדבָ ָרה וַ יֵלְ כּו ֶּד ֶּרְך ְשֹלשֶּ ת י ִָמים בְ ִמ ְדבַ ר אֵ תָ ם וַ יַחֲ נּו בְ ָמ ָרה:
ֹלשת י ִָמים בַ ִמ ְדבָ ר
שמות פרק טו ( -כב) וַ יַסַ ע מ ֶֹּשה אֶּ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמיַם סּוף וַ י ְֵצאּו אֶּ ל ִמ ְדבַ ר שּור וַ יֵלְ כּו ְש ֶּ
וְ ֹלא מָ ְצאּו מָ יִ ם( :כג) וַ ָיבֹאּו מָ ָרתָ ה וְ ֹלא יָכְ לּו לִ ְשתֹת מַ יִ ם ִממָ ָרה כִ י מָ ִרים הֵ ם עַ ל כֵן ָק ָרא ְשמָ ּה מָ ָרה( :כד)
וַ יִ ֹּלנּו הָ עָ ם עַ ל מ ֶֹּשה לֵאמֹר מַ ה נ ְִש ֶּתה( :כה) וַ יִצְ עַ ק אֶּ ל יְ קֹוָ ק וַ יו ֵֹרהּו יְ קֹוָ ק עֵ ץ וַ י ְַשלְֵך אֶּ ל הַ מַ יִ ם וַ י ְִמ ְתקּו
ּומ ְשפָ ט וְ ָשם נִסָ הּו( :כו) וַ יֹאמֶּ ר ִאם ָשמוֹעַ ִת ְשמַ ע לְ קוֹל יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶּ יָך וְ הַ י ָָשר בְ עֵ ינָיו
הַ מָ יִ ם ָשם ָשם ל ֹו חֹק ִ
ַתע ֲֶּשה וְ הַ אֲ זַ נ ְָת לְ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ָשמַ ְר ָת כָל חֻ ָקיו כָל הַ מַ חֲ לָה אֲ ֶּשר ַש ְמ ִתי בְ ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא אָ ִשים עָ לֶּיָך כִ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק
רֹפְ אֶּ ָך :ס (כז) וַ ָיבֹאּו אֵ ילִ מָ ה וְ ָשם ְש ֵתים עֶּ ְש ֵרה עֵ ינֹת מַ יִ ם וְ ִשבְ עִ ים ְתמָ ִרים וַ יַחֲ נּו ָשם עַ ל הַ מָ יִ ם:

(ט) וַ יִ ְסעּו ִממָ ָרה וַ ָיבֹאּו אֵ ילִ מָ ה ּובְ אֵ ילִ ם ְש ֵתים עֶּ ְש ֵרה עֵ ינֹת מַ יִ ם וְ ִשבְ עִ ים ְתמָ ִרים וַ יַחֲ נּו ָשם( :י) וַ יִ ְסעּו
מֵ אֵ ילִ ם וַ יַחֲ נּו עַ ל יַם סּוף( :יא) וַ יִ ְסעּו ִמיַם סּוף וַ יַחֲ נּו בְ ִמ ְדבַ ר ִסין( :יב) וַ יִ ְסעּו ִמ ִמ ְדבַ ר ִסין וַ יַחֲ נּו
ידם וְ ֹלא הָ יָה ָשם מַ יִ ם לָעָ ם
בְ דָ ְפ ָקה( :יג) וַ יִ ְסעּו ִמ ָדפְ ָקה וַ יַחֲ נּו בְ ָאלּוׁש( :יד) וַ יִ ְסעּו מֵ ָאלּוש וַ יַחֲ נּו בִ ְר ִפ ִ
לִ ְשתוֹת:

(טו) וַיִ ְסעּו מֵ ְרפִ ִידם וַ יַחֲ נּו בְ ִמ ְדבַ ר ִסינָי( :טז) וַיִ ְסעּו ִמ ִמ ְדבַ ר ִסינָי וַ יַחֲ נּו בְ ִקבְ רֹת הַ ַתאֲ וָ ה( :יז) וַיִ ְסעּו
ִמ ִקבְ רֹת הַ ַתאֲ וָ ה וַ יַחֲ נּו בַ חֲ צֵ רֹת:
(יח) וַ יִ ְסעּו מֵ חֲ צֵ רֹת וַ יַחֲ נּו בְ ִר ְתמָ ה( :יט) וַ יִ ְסעּו מֵ ִר ְתמָ ה וַ יַחֲ נּו בְ ִרמֹן פָ ֶּרץ( :כ) וַ יִ ְסעּו מֵ ִרמֹן פָ ֶּרץ וַ יַחֲ נּו
בְ לִ בְ נָה( :כא) וַ יִ ְסעּו ִמלִ בְ נָה וַ יַחֲ נּו בְ ִרסָ ה( :כב) וַ יִ ְסעּו מֵ ִרסָ ה וַ יַחֲ נּו בִ ְקהֵ לָתָ ה( :כג) וַיִ ְסעּו ִמ ְקהֵ לָתָ ה וַ יַחֲ נּו
בְ הַ ר שָ פֶּ ר( :כד) וַיִ ְסעּו מֵ הַ ר שָ פֶּ ר וַ יַחֲ נּו בַ חֲ ָר ָדה( :כה) וַיִ ְסעּו מֵ חֲ ָר ָדה וַ יַחֲ נּו בְ מַ ְקהֵ ֹלת( :כו) וַיִ ְסעּו
ִממַ ְקהֵ ֹלת וַ יַחֲ נּו בְ תָ חַ ת( :כז) וַ יִ ְסעּו ִמ ָתחַ ת וַ יַחֲ נּו בְ תָ ַרח( :כח) וַיִ ְסעּו ִמ ָת ַרח וַ יַחֲ נּו בְ ִמ ְת ָקה( :כט) וַיִ ְסעּו
ִמ ִמ ְת ָקה וַ יַחֲ נּו בְ חַ ְש ֹמנָה( :ל) וַיִ ְסעּו מֵ חַ ְש ֹמנָה וַ יַחֲ נּו בְ מֹסֵ רוֹת( :לא) וַיִ ְסעּו ִממֹסֵ רוֹת וַ יַחֲ נּו בִ בְ נֵי ַיע ֲָקן:
(לב) וַיִ ְסעּו ִמבְ נֵי ַיע ֲָקן וַ יַחֲ נּו בְ חֹר הַ גִ ְדגָד( :לג) וַיִ ְסעּו מֵ חֹר הַ גִ ְדגָד וַ יַחֲ נּו בְ י ְָטבָ תָ ה( :לד) וַ יִ ְסעּו ִמי ְָטבָ תָ ה
וַ יַחֲ נּו בְ עַ בְ ֹרנָה( :לה) וַ יִ ְסעּו מֵ עַ בְ ֹרנָה וַ יַחֲ נּו בְ עֶּ ְציֹן גָבֶּ ר:
אבן עזרא במדבר כ:א
והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה רק בשנה הראשונה ובשנת הארבעים.
(לו) וַ יִ ְסעּו מֵ עֶּ ְציֹן גָבֶּ ר וַ יַחֲ נּו בְ ִמ ְדבַ ר צִ ן ִהוא ָק ֵדש:
במדבר פרק כ ,א-יב ( -א) וַ ָיבֹאּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל כָל הָ עֵ ָדה ִמ ְדבַ ר ִצן בַ ח ֶֹּדש הָ ִראשוֹן [בשנת הארבעים – אבן
עזרא] וַ י ֵֶּשב הָ עָ ם בְ ָק ֵדש וַ ָתמָ ת ָשם ִמ ְריָם וַ ִת ָקבֵ ר ָשם( :ב) וְ ֹלא הָ יָה מַ יִ ם לָעֵ ָדה וַ יִ ָקהֲ לּו עַ ל מֹשֶּ ה וְ עַ ל
ּותאֵ נָה וְ גֶּפֶּ ן
ַאהֲ רֹן( ... :ה) וְ לָמָ ה הֶּ עֱלִ יתֻ נּו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם לְ הָ בִ יא אֹתָ נּו אֶּ ל הַ מָ קוֹם הָ ָרע הַ זֶּ ה ֹלא ְמקוֹם זֶּ ַרע ְ
וְ ִרמוֹן ּומַ יִ ם ַאיִ ן לִ ְשתוֹת( ... :יא) וַ י ֶָּרם מ ֶֹּשה אֶּ ת יָד ֹו וַ יְַך אֶּ ת הַ סֶּ לַע בְ מַ טֵ הּו פַ עֲמָ יִ ם וַ י ְֵצאּו מַ יִ ם ַרבִ ים
ירם:
וַ ֵת ְש ְת הָ עֵ ָדה ּובְ עִ ָ

(לז) וַ יִ ְסעּו ִמ ָק ֵדש וַ יַחֲ נּו בְ הֹּר הָ הָ ר בִ ְקצֵ ה אֶּ ֶּרץ אֱ דוֹם( :לח) וַ יַעַ ל ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן אֶּ ל הֹר הָ הָ ר עַ ל פִ י יְ קֹוָ ק
ישי בְ ֶּאחָ ד ַלח ֶֹּדש( :לט)
ַארבָ עִ ים לְ צֵ את בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ַריִ ם בַ ח ֶֹּדש הַ חֲ ִמ ִ
וַ יָמָ ת שָ ם בִ ְשנַת הָ ְ
ּומַאת שָ נָה בְ מֹת ֹו בְ הֹר הָ הָ ר :ס (מ) וַ יִ ְשמַ ע הַ כְ ַנ ֲענִי מֶּ לְֶּך ע ֲָרד וְ הּוא י ֵֹשב בַ ֶּנגֶּב
וְ ַאהֲ רֹן בֶּ ן שָ ֹלש וְ עֶּ ְש ִרים ְ
מנָה וַ יַחֲ נּו בְ פּונֹּן:
מנָה( :מב) וַ יִ ְסעּו ִמצַ לְ ֹ
בְ אֶּ ֶּרץ כְ נָעַ ן בְ בֹא בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל( :מא) וַ יִ ְסעּו מֵ הֹר הָ הָ ר וַ יַחֲ נּו בְ צַ לְ ֹּ
אבֹת וַ יַחֲ נּו בְ עִ יֵ י הָ עֲבָ ִרים בִ גְ בּול מוָֹאב( :מה) וַ יִ ְסעּו
אבֹּת( :מד) וַ יִ ְסעּו מֵ ֹ
(מג) וַ יִ ְסעּו ִמפּונֹן וַ יַחֲ נּו בְ ֹּ
מֵ עִ יִ ים וַ יַחֲ נּו בְ ִדיבֹּן גָד( :מו) וַ יִ ְסעּו ִמ ִדיבֹן גָד וַ יַחֲ נּו בְ עַ לְ מֹּן ִדבְ לָתָ יְ מָ ה( :מז) וַ יִ ְסעּו מֵ עַ לְ מֹן ִדבְ לָתָ יְ מָ ה
וַ יַחֲ נּו בְ הָ ֵרי הָ עֲבָ ִרים לִ פְ נֵי נְב ֹו( :מח) וַ יִ ְסעּו מֵ הָ ֵרי הָ עֲבָ ִרים וַ יַחֲ נּו בְ עַ ְרבֹּת מוָֹּאב עַ ל י ְַר ֵדן יְ ֵרח ֹו( :מט)
וַ יַחֲ נּו עַ ל הַ י ְַר ֵדן ִמבֵ ית הַ יְ ִשמֹת עַ ד ָאבֵ ל הַ ִש ִטים בְ עַ ְרבֹת מוָֹאב :ס
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ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נ [ ,4411-4021ספרד/מצרים]
 ...ומקום הצורך [לרשימת המסעות הוא] גדול מאד ,מפני שכל המופתים אינם אמתיים אלא רק למי שראם,
אך לעתיד ישוב זכרם לסיפור ,ואפשר שיכזיבם השומע ,וידוע שאי אפשר להיות וגם לא יצוייר שיהיה מופת
עומד קיים לדורות לבני אדם כלם ,וממופתי התורה מן הגדולים שבהם ,עמוד ישראל במדבר ארבעים שנה
והמצא בו המן בכל יום ,והמדבר ההוא כמו שזכר הכתוב ,נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים ,והם
מקומות רחוקים מאד מן הישוב ,בלתי טבעיים לאדם ,לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות,
ואמר בהם גם כן ארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם ,וכתוב בתורה לחם לא אכלתם ויין ושכר לא
שתיתם ,ואלו כלם מופתים גדולים גלוים נראים ,וכאשר ידע השם יתעלה שאפשר לפקפק באלו המופתים
בעתיד ,כמו שמפקפקין בשאר הספורים ,ויחשב שעמידתם היתה במדבר קרוב מן הישוב שאפשר לאדם
לעמוד בו ,כאלו המדברות ששוכנים בהם הערביים היום ,או שהם מקומות שאפשר לחרוש בהם ולזרוע
ולקצור ,או להזון באחד הצמחים אשר היו שם ,או שמטבע המן לרדת במקומות ההם תמיד ,או שיש
במקומות ההם בארות מים ,ומפני זה הסיר המחשבות ההם כלם ,וחזק עניני אלו המופתים כלם בבאור
המסעות ההם ,שיראו אותם הבאים וידעו גודל המופת ,בעמוד מין האדם במקומות ההם ארבעים שנה... .
צרור המור ,פרשת מסעי [ר' אברהם בר יעקוב סבא ,4112-4021 ,ספרד/פורתוגל/תורקיה/איטליה]
אלה מסעי .ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' .הנה כתיבת אלו המסעות נראה שהיו מיותרות.
עד שאמרו שהוא להודיע חסדיו של מקום שלא היו נעים ונדים .שהרי בארבעים שנה לא הלכו אלא מ"ב
מסעות .ועוד להודיע החסד הגדול שעשה עמהם להפליא .שספק צרכיהם במדבר בארץ לא זרועה .ותאנה
וגפן ורמון ומים אין .וכ"ז בהיותם בארץ רחוקה מן היישוב .וה' המטיר להם לחם מן השמים .וכן נראה כי
הטעם שנכתבו אלו המסעות... .
וכן נראה שנכתבו בכאן אלו המסעות בשם ה' .להשרישנו שרש ובטחון גדול בגאולה העתידה .ובענין הצרות
העוברות עלינו .ולחזק ידים רפות .לפי שהשם צופה ומביט עד סוף כל הדורות וראה הגליות שיעברו עלינו.
ובפרט הגלות הרביעי החזק .וכתב אלו המסעות להבטיחנו בטחון גדול וחזק .כי אף על פי שנעבור צרות
רבות ורעות .השם יחיינו ויוציאנו מגלותינו ...וזה להבטיחנו כי כן יעשה השם בגאולה העתידה .שאע"פ
שנהיה נעים ונדים מהר לגבעה וממלכות למלכות ומגירוש לגירוש .מארץ ישראל לחוצה לארץ ומצרפת
לספרד ומספרד למלכות ישמעאל ויענונו .ויושב קדם סלה ישמרנו .כי בעונותינו גלות ירושלם אשר בספר
דכבר נתגרשו כולם ולא נשאר איש בכל המלכיות .זולתי הנשארים אשר נשארו מן השבי ומן המלקוח ומן
הדבר והרעב .נסים ופלטים מחרב אדום למלכות פרס ולמלכות ישמעאל .והנם כל המון ישראל מכל גלות
ספרד במלכות פא"ס .עד שנתקיים בנו בעונותינו ונשארתם מתי מספר תחת אשר הייתם ככוכבי השמים
לרוב .ואנו בטוחים בה' שיוציאנו מגלותינו ומדלותינו כמו שהוציא לאבותינו ממצרים .אף על פי שלא נהיה
ראויים וכל זה מצד רחמיו:
 ...ויקשב ה' וישמע התלאות והמסעות והמאורעות הכתובות בספר זכרון לפניו .מיום אשר גלינו מארצנו
עד היום הזה שהוא קרוב מאלף וחמש מאות שנה .יעלו המסעות לאין מספר כשתוציא אלף וחמש מאות
שנה לארבעים ארבעים שנה .ובכל ארבעים שנה ארבעים ושנים מסעות .וכל שכן וכל שכן שאם נמנה
המסעות שהלכנו מעת שגלינו מספרד עד היום שהם שמונה שנים .תמצא שהם יותר מאלף מסעות בים
וביבשה .בענין שראוי שכל אלו המסעות יהיו כתובים בספר זכרון ע"פ השם ויזכור תלאותינו ומהומתינו.
ויראה עניינו ועמלינו ולחצינו ודחקינו .כמו שראה עוני אבותינו במצרים ובמסעות המדבר .וישלח לנו שני
המשיחים להושיענו כיד ה' הטובה עליהם כמו ששלח למשה ולאהרן להושיעם ממצרים:....
 ...ולהורות שיש באלו המסעות דבר גדול .אמרו רבותינו ז"ל שנכתבו כאן שנים וארבעים מסעות .רמז לשם
המפורש של שנים וארבעים ... .אין להפסיק החזן בקריאת הפרשה... .
משנה ברורה סימן תכח ס"ק כא
 ...כתב בספר צרור המור מ"ב מסעות שבפרשת אלה מסעי אין להפסיק בהם שהם כנגד שם מ"ב:
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיז עמוד א
 ...ר' יאשיה אומר :ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ,שנא'+ :במדבר כ"ו" +לשמות מטות אבותם ינחלו",
אלא מה אני מקיים +במדבר כ"ו" +לאלה תחלק הארץ בנחלה"? לאלה  -כאלה להוציא את הטפלים; ר'
יונתן אומר :לבאי הארץ נתחלקה הארץ ,שנאמר" :לאלה תחלק הארץ בנחלה" ,אלא מה אני מקיים
"לשמות מטות אבותם ינחלו"? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם ,שכל נחלות שבעולם  -חיין יורשין
מתים ,וכאן מתים יורשין חיין .אמר רבי :אמשול לך משל ,למה הדבר דומה? לשני אחין כהנים שהיו בעיר
אחת ,לאחד יש לו בן אחד ,ואחד יש לו שני בנים ,והלכו לגורן ,זה שיש לו בן אחד  -נוטל חלק אחד ,וזה
שיש לו שני בנים  -נוטל שני חלקים ,ומחזירין אצל אביהן וחוזרין וחולקין בשוה... .
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R. Meir Abulafya (Yad Rama): "Even though they [those who left Mitzrayim] already died before entry into
"the land, we view them as if they are alive during the entry into the land.

משנה אבות ב טז  -הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה...
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