
  

  בס"ד.                                                                                      נפש הפרשה.

  מסע ומוצא.

  

  ) ספר במדבר פרק לג 2(
  (א) ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲאֶׁשר יְָצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלִצְבאָֹתם ְּביַד מֶׁשה ְוַאֲהרֹן:

  ַוּיְִכּתֹב מֶׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי יְדָֹוד ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם:(ב) 

  
  ) רש"י על במדבר פרק לג פסוק א 6(

למה נכתבו המסעות הללו. להודיע חסדיו של מקום. שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם  - (א) אלה מסעי 

לי' ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה. ולהניעם במדבר לא תאמר שהיו נעים ומטולט

שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות. צא מהם י"ד שכולם היו בשנה ראשונה קודם גזירה. משנסעו 

מרעמסס עד שבאו לרתמה. שמשם נשתלחו המרגלים שנא' (במדבר יב) ואחר נסעו העם מחצרות וגו' 

אומר ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה למדת שהיא במדבר פארן ועוד  (שם יג) שלח לך אנשים וגו'. וכאן הוא

הוצא משם ח' מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים נמצא שכל 

שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של רבי משה הדרשן. ורבי תנחומא דרש בו 

ולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו כיון שהיו חוזרין התחיל אביו דרשה אחרת משל למלך שהיה בנו ח

  מונה כל המסעות אמר לו כאן ישננו כאן הוקרנו כאן חששת את ראשך וכו'

   א פסוק לג פרק במדבר הירש ר"רש

 לשינוי משמעות יש ודאי. למוצאיהם מסעיהם ואלה' ה פי - על למסעיהם מוצאיהם -  את משה ויכתב

". למוצאיהם מסעיהם" בהם ראו ישראל ואילו", למסעיהם מוצאיהם" אלה היו' ה בעיני. המילים בסדר

 ממקום לצאת להם הורה' ה כאשר). שם' ופי ואילך יז, ט לעיל'" (ה פי על" תמיד היו והחניה המסע

 להשגת המסוגל לחניה חדש מקום להם ָּתָרה' ה של המחנכת והנהגתו, מטרה שישיגו נתכוין הוא, החניה

 מוצאיהם" כל היו וכך, המוצא תכלית היה המסע; התקדמות משום בו היה המסע כל. תכלית אותו

 מן לצאת השעה כשהגיעה. מרוצים היו לא בו ששהו מקום בכל. העם בעיני דבר של היפוכו". למסעיהם

. כה עד בו ששהו המקום מן שיצאו ובלבד יסעו לאן להם היא אחת; לתכלית היציאה להם היתה, המקום

  ".למוצאיהם מסעיהם" כל היו וכך, ממקומם לצאת מנת על נסעו הם

  
  מהדורא בתרא סימן סב  -) ספר ליקוטי מוהר"ן 130(

ִסיעֹות ֶׁשְּבנֵי "ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל" (ַּבִּמְדָּבר ל"ג). ִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש (א), ֶׁשַּמְסֵעי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְּדַהיְנּו ַהּנְ 
זָָרה. ִּכי ֲאִפּלּו  -ָרֵאל נֹוְסִעין ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ֵהם ְמַכְּפִרין ַעל ֵאֶּלה ֱא@ֶקי? יְִׂשָרֵאל, ַהיְנּו ַעל ְּפגַם ֲעבֹוָדה יִׂשְ 

זָָרה,  -ת ֲעבֹוָדה ֵּכן ְּבִחינַ  - זָָרה, ִּכי ִקְלקּול ָהֱאמּונָה ִהיא גַם  -זָָרה, יֵׁש ְּפגַם ֲעבֹוָדה  -ְּכֶׁשֵאין עֹוְבִדין ֲעבֹוָדה 
טֹוב) ַעל ָּפסּוק (ְּדָבִרים י"א): "ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱא@ִקים ֲאֵחִרים", ֶׁשֵּתֶכף  - ֵׁשם  -ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא (ְּבֵׁשם ַהַּבַעל 

יְִׂשָרֵאל נְִתַּכֵּפר. 'ְוָכל זְַמן ֶׁשּיֵׁש  יְֵדי ַהּנְִסיעֹות ֶׁשל - זָָרה, ְוַעל  - ְּכֶׁשָּסִרים ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַרD הּוא ְּבִחינַת ֲעבֹוָדה 
ַאף ָּבעֹוָלם' (ִסְפִרי, ָּפָרַׁשת ְרֵאה ְוהּוָבא ְּבִּפַרִׁש"י ָׁשם). נְִמָצא ְּכֶׁשּנְִתַּכֵּפר ְּפגַם  -זָָרה ָּבעֹוָלם, ֲחרֹון  -ֲעבֹוָדה 
  ָמנּות. ְוִעָּקר ַרֲחָמנּות הּוא ִּבְבִחינַת (ְּבֵראִׁשית מ"ג):ַאף, ְונְִמָׁשD ַרחֲ  - זָָרה ַּכּנַ"ל, נְִמָּתק ַהֲחרֹון  -ֲעבֹוָדה 

ֶאת ָהַרֲחָמנּות  "ְוֵאל ַׁשַּדי יִֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים" 'ָלֶכם' ַּדיְָקא. ַהיְנּו ֶׁשַהֵּׁשם יְִתָּבַרD יִֵּתן ָלנּו ָהַרֲחָמנּות, ֶׁשּיְִמסֹר
יֹות, ֶׁשַּגם ַהחֹוַלַאת ַהָּקָׁשה ְוָכל ַהּיִּסּוִרין ֵהם ָהַרֲחָמנּות ֶׁשּלֹו, ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל ַמה ְּביֵָדינּו. ִּכי ֶאְצלֹו יְִתָּבַרD יָכֹול ִלהְ 

ֶׁשּיִֵּתן ְויְִמסֹר  ֶּׁשַהֵּׁשם יְִתָּבַרD עֹוֶׂשה ְלָהָאָדם, ֲאִפּלּו יִּסּוִרין ָקִׁשים, ַהּכֹל הּוא ַרק ַרֲחָמנּות. ֲאָבל ָאנּו ְמַבְּקִׁשים,
ָהַרֲחָמנּות ֶׁשּלֹו ְוגַם ֵאין ָאנּו יְכֹוִלין ְלַקֵּבל אֹותֹו ָהַרֲחָמנּות ֶׁשּלֹו ַהּנַ"ל,  יֵָדינּו ֶאת ָהַרֲחָמנּות, ִּכי ֵאין ָאנּו ְמִבינִיםּבְ 

ְוֶאְצֵלנּו ָהַרֲחָמנּות ִּבְפִׁשיטּות, ַרק ֶׁשַהֵּׁשם יְִתָּבַרD יִֵּתן ְּביֵָדינּו ֶאת ָהַרֲחָמנּות, ֶׁשֲאנְַחנּו ְּבַעְצֵמנּו נְַרֵחם ָעֵלינּו, 
ֵתבֹות: ֵאל ַׁשַּדי יִֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים, ַּכּנַ"ל, ִּכי ָהַרֲחָמנּות  -ְלִהְתַרֵּפא ִמן ַהחִֹלי ְוַכּיֹוֵצא ָּבזֶה. ְוזֶהּו יְִׂשָרֵאל ָראֵׁשי 

  יְֵדי ַמְסֵעי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּכּנַ"ל: -נֲַעָׂשה ַעל 



  
  מי השילוח.

עו מהר שפר ויחנו בחרדה, היינו בכל דבר שאדם מסופק האיך רצון ה' נוטה אז העצה היעוצה לו ויס

שיגדיר א"ע מהמעשה, וזה ויחנו בחרדה, כי ע"י חרדה שיהי' לאד טוב לו לחנות ולהיות שב ואל תעשה 

לקבץ כמו עתה שנשבעו שלא ידחקו את הקץ, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות היינו בעת שהש"י יחפוץ 

  אותנו אז יתן תקופות בלבם שלא יחרדו, בלואי שתהי' בקרוב בימינו:

  

 


