
א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ְמׁשֹון ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ֶזַרע ׁשִ
ה ָרׁשָ ִניִנים ִנְפָלִאים ּוְמתּוִקים ַעל ַהּפָ ּפְ

ְדמֹון  ל ָהֱאלִֹקי ַהּקַ רֹו ַהְמֻקּבָ ִחּבְ ְמׁשֹון" ׁשֶ ְמׁשֹון""ֶזַרע ׁשִ ל "ֶזַרע ׁשִ ֻסּגָ ֶפר ַהּמְ  ִמּתֹוְך ַהּסֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.  ים ַנְחָמִני ֵזֶכר ַצּדִ ְמׁשֹון ַחּיִ ים ַנְחָמִניׁשִ ְמׁשֹון ַחּיִ י ׁשִ  ַרּבִ

תֹו. ׁשָ ּקָ ֵמי ּבַ ִסְפרֹו ְוִהְבִטיַח ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ִלְמַקּיְ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ
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ת ַמּטֹות ָרׁשַ ּפָ

ִכיָנה  ָרה ַהּשְׁ ּבְ ִכיָנה  ַמּדּוַע ּדִ ָרה ַהּשְׁ ּבְ  ַמּדּוַע ּדִ
ה ל ֹמׁשֶ רֹונֹו" ׁשֶ הִמּתֹוְך "ּגְ ל ֹמׁשֶ רֹונֹו" ׁשֶ ִמּתֹוְך "ּגְ

ר  ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהּדָ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר ֹמׁשֶ 'ַוְיַדּבֵ
ה ה' )ל, ב(:  ִצּוָ

ִביִאים  ְוַהּנְ ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות  ּכַ ה'  ָאַמר  ֹכה  ּבְ א  ִנְתַנּבֵ ה  ֹמׁשֶ רש"י  ּוֵפֵרׁש 
ָבר. ְלׁשֹון ֶזה ַהּדָ א ּבִ ְתַנּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ֹכה ָאַמר ה', מּוָסף ֲעֵליֶהם ֹמׁשֶ אּו ּבְ ִנְתַנּבְ

ה  ֹמׁשֶ ָכה  זָּ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ים  ָפְרׁשִ ַהּמְ ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ה  ְוִהּנֵ
ְלִפי  ִביִאים,  ַהּנְ ָאר  ִמּשְׁ יֹוֵתר  בֹוָהה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ּבְ א  ְלִהְתַנּבֵ
ָלֵכן  ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ רֹונֹו  ּגְ ִמּתֹוְך  ֶרת  ְמַדּבֶ ָהְיָתה  ִכיָנה  ַהּשְׁ ׁשֶ

ִביִאים. ָאר ַהּנְ ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו יֹוֵתר ִמּשְׁ

ַעם  ְמׁשֹון זלה"ה, ְלָבֵאר ַמה ַהּטַ ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ְוָכַתב ַרּבֵ
ֶרת  ְמַדּבֶ ִכיָנה  ַהּשְׁ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ זֹו  דּוָלה  ּגְ ּבִ ה  ֹמׁשֶ ָכה  זָּ ׁשֶ
ֵסֶפר ַעּמּוֶדיָה  ַתב ּבְ ּכָ י ַמה ׁשֶ רֹונֹו? ְויּוַבן ַעל ּפִ ִמּתֹוְך ּגְ
לּויֹות  מֹות ָהיּו ּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ם ָהַרָמ"ע זצ"ל, ׁשֶ ׁשֵ ְבָעה ּבְ ׁשִ
ֵיׁש  ִפיו  ּבְ ֵיׁש  ַעת,  ַהּדַ ֵמֵעץ  ָאַכל  ׁשֶ ּכְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּבָ
ל  ּתֹו ׁשֶ ְמעּו ְוָהְלכּו ַאַחר ֲעַצת ִאׁשְ ם ׁשָ ֹראׁשֹו וכו', ְוֻכּלָ ּבְ
ה ָהָיה  ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוֶנֱהנּו ֵמאֹוָתּה ֲאִכיָלה. ֲאָבל ֹמׁשֶ
ֶנה,  ַהּקָ ָמקֹום  ּבְ ְפִנים  ּבִ ארֹו  ַצּוָ ּבְ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּבָ לּוי  ּתָ
ֵאין  ֶנה  ַהּקָ ׁשֶ ֲאִכיָלה,  ָלל ֵמאֹוָתּה  ּכְ ֶנֱהָנה  ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום 

ה.  ִתּיָ ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ָזָכה  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ יּוַבן,  ֵאּלּו  ָבָריו  ּדְ ּוְלִפי 
ָמקֹום  ּבְ ַהְיינּו  רֹונֹו,  ּגְ ִמּתֹוְך  ְוָקא  ּדַ ֶרת  ְמַדּבֶ ָהְיָתה 

ל ָאָדם  ְגרֹונֹו ׁשֶ לּוי ּבִ ָהָיה ּתָ ֵני ׁשֶ י ִמּפְ לּוי ֶאֶצל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּכִ ָהָיה ּתָ ׁשֶ
ל ָאָדם  ָלל ֶחְטאֹו ׁשֶ ַגם ּבֹו ּכְ ֵאין ּבֹו ֲהָנָאה, ְלָכְך לֹא ּפָ ָמקֹום ּשֶׁ ָהִראׁשֹון ּבְ
ְנִביִאים.  ָאר  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ֵאין  ּשֶׁ ַמה  זֹו,  ַנֲעָלה  ה  ְלַדְרּגָ ִלְזּכֹות  ְוָיַכל  ָהִראׁשֹון 
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ָרֵאל  ְראּו ִיׂשְ ּיִ רּוְך הּוא ָרָצה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל  ַהּקָ ְראּו ִיׂשְ ּיִ רּוְך הּוא ָרָצה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ
אלֵֹהי ִמְצַרִים ה ּבֵ ָעׂשָ ָפִטים ׁשֶ אלֵֹהי ִמְצַרִיםֶאת ַהּשְׁ ה ּבֵ ָעׂשָ ָפִטים ׁשֶ ֶאת ַהּשְׁ

ר יֹום ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון  ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ ְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ּבַ 'ַוּיִ
ִמְצַרִים  ל  ּכָ ְלֵעיֵני  ָרָמה  ַיד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָיְצאּו  ַסח  ַהּפֶ ֳחָרת  ִמּמָ
ה  כֹור ּוֵבאלֵֹהיֶהם ָעׂשָ ל ּבְ ֶהם ּכָ ה ה' ּבָ ר ִהּכָ ִרים ֶאת ֲאׁשֶ ּוִמְצַרִים ְמַקּבְ

ָפִטים' )לג, ג - ד(: ה' ׁשְ

ין  ר ּבֵ ׁשֶ ְמׁשֹון זלה"ה: ֵיׁש ְלָהִבין ַמה ַהּקֶ ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ה ַרּבֵ ַמְקׁשֶ
ָפִטים  ׁשְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְלַמה  ִרים,  ְמַקּבְ ִמְצַרִים  יר  ִהְזּכִ ׁשֶ ַמה 

ֵבאלֵֹהיֶהם?

לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ֶאת  ּוְמָבֵאר  נּו  ַרּבֵ ים  ּוַמְקּדִ
כֹורֹות  ּבְ ת  ַמּכַ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְוָהֵאיְך ַאַחר  ְיָלה  ּלַ ּבַ ד  ִמּיָ ָחם  ּלְ ׁשִ
ֶהם  ים ּבָ ְצִרּיִ ּבֶֹקר ַיְחְזרּו ַהּמִ ּבַ ׁש ׁשֶ ְיָלה לֹא ָחׁשַ ֲחצֹות ַהּלַ ּבַ
ְבֵרי  י ּדִ נּו ַעל ּפִ ָרֵאל. ּוְמָבֵאר ַרּבֵ ח ֶאת ִיׂשְ ּלַ ְולֹא ִיְרצּו ְלׁשַ
אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּבֶֹקר  ּבַ ַרק  ׁשֶ ֵאר,  ּבֵ ֶ ּשׁ יב(  יב,  )שמות  ְחֵיי  ּבַ נּו  ַרּבֵ
ֶהם  ּלָ ָסמּוְך ְלֵבית ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ִלְקּבֹור ֶאת ְמֵתיֶהם ּבְ
ֵבאלֵֹהיֶהם  ם  ּגַ ׁשֶ ָראּו  ֲאַזי  ִלְקּבֹור,  ְרִגיִלים  ֵהם  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ְיָלה  ּלַ ּבַ ים  ְצִרּיִ ַהּמִ ָיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ ַמה  ָפִטים,  ׁשְ ה'  ה  ָעׂשָ

יֶהם.  ָבּתֵ ָהיּו ּבְ ׁשֶ ּכְ

ַתח  ּפָ ֶ ּשׁ סּוִקים,  ַהּפְ ְסִמיכּות  ְלַהְפִליא  ב  ִנְתַיּשֵׁ ּוָבֶזה 
ַעם  ְוַהּטַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָיְצאּו  ַסח  ַהּפֶ ֳחָרת  ִמּמָ ְוָאַמר 
ְלֵעיֵני  ֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרָצה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַהּבֶֹקר  ַעד  ין  ִהְמּתִ ׁשֶ
ִיְראּו  ְוָאז  ְמֵתיֶהם,  ֶאת  ִרים  ְמַקּבְ ֵהם  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִמְצַרִים 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ים ְלֵעיֵני ּכָ ְצִרּיִ ַהּמִ
א  ּמָ יָלא ׁשּוב ֵאין ַלְחׁשֹׁש ׁשֶ זּּו ְלֵעיֵניֶהם, ּוִמּמֵ ם ֵלאלֵֹהיֶהם ְוִיְתּבַ ָפִטים ּגַ ׁשְ
ּבֶֹקר נֹוַסף ֲעֵליֶהם  ה ּבַ ַעּתָ מֹו ׁשֶ ָבר ּכְ ב ַהּדָ י ֶנְחׁשָ ֶהם, ּכִ ים ּבָ ְצִרּיִ ַיְחְזרּו ַהּמִ

ה.  ּכָ ַעת ַהּמַ ׁשְ ה ּכִ ה ֶוַהֵוי ַעּתָ ה ֲחָדׁשָ ַמּכָ

)'זרע שמשון' פרשת מסעי אות א(

ברכת המחבר 
מתוך הקדמת הספר

ְמׁשֹון ּתֹוַרת ׁשִ
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ת ּבָ ׁשַ ֶרת ּבְ ְלֶחֶמת ִמְדָין ֻמּתֶ ּמֻ ד ׁשֶ ֻהְצַרְך ְלַלּמֵ ַעם ׁשֶ ַהּטַ
ֲאִפּלּו  זֹו  ִמְלָחָמה  יר  ְלַהּתִ ֵדי  ּכְ 'ָצרֹור',  ִלְכּתֹב  ִאיְצְטִריְך  אי  ַאּמַ
ֶרת ֲאִפּלּו  ד אֹוְיֵבי ה', ּוֻמּתֶ ת, ְוָהא ִמְלֶחֶמת ִמְצָוה ִהיא, ְלַאּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ
אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקַמת  ִלְנֹקם  ִהיא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ב(,  לא,  )במדבר  ְוכּו'  ָאֵסף'  ּתֵ 'ַאַחר  ְכִתיב  ּדִ ּום  ִמּשׁ ּדְ לֹוַמר,  ָצִריְך 
ֵאין  ְך לֹוַמר, ׁשֶ ְעּתָ ִמְלָחָמה זֹו, ָהָיה ָסְלָקא ּדַ ה ּבְ ָתָלה ִמיַתת ֹמׁשֶ ּדְ
ה  ֲהֵרי ִמזֶּ ד אֹוְיֵבי ה', ׁשֶ ֵרז ְלַאּבֵ ַעם ַהזֹּאת ְלִהְזּדָ ּפַ ְך ִמְצָוה ּבַ ל ּכָ ּכָ
ָהֵכי  ּום  ּוִמּשׁ ה',  אֹוֵהב  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ מּות  ּיָ ׁשֶ ֶהְפֵסד,  ָיֹבא  ִריזּות  ַהזְּ

ת. )פרשת מטות אות ג( ּבָ ׁשַ ִאיְצְטִריְך ְלֵמיַמר 'ָצרֹור', ַוֲאִפּלּו ּבְ

ְלֶחֶמת ִמְדָין ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות  ּמִ  ַטַעם ׁשֶ
ה ְוָקא ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ּדַ

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת )שער הפסוקים איוב סימן א(,  ְלַחְכֵמי  נֹוָדע 
ָהָיה  ין  ַהּדִ ִמן  ּוְבָכאן  ִלּפֹות.  ַהּקְ ַיד  ּבְ ָהיּו  ה  ִחּלָ ִמּתְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ
ְלִפי  א  ֶאּלָ ֶהֱחִטיאּום,  ּשֶׁ ַמה  ְלִפי  ִמְדָין,  ּבְ ְנָקָמה  ַיֲעׂשּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
זֹו  ִמְלָחָמה  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ם,  ׁשָ ה  ִאּשָׁ א  ְוָנׂשָ ם,  ׁשָ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ
י  ִמיׁשֵ ׁשְ ּתַ ין  ּדִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ה,  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְלֵהָעׂשֹות 
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ר עֹוד  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ה ֹקֶדם, לֹא  ְוִאם ָהָיה ֵמת ֹמׁשֶ ה.  ְקֻדּשָׁ

ִלּטֹל ְנָקָמה. 
ְוכּו',  ָאֵסף'  ּתֵ ַאַחר  ְוכּו'  ִנְקַמת  'ְנֹקם  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ָהֵכי  ּום  ּוִמּשׁ
ֵמֶהם,  ְנָקָמה  ִלּטֹל  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָמקֹום  ֵאין   , ֱאַסְפּתָ ּנֶ ׁשֶ ַאַחר  ׁשֶ ְלִפי 
ֵני  ה ַהִהיא, ִמּפְ יצֹוץ ִיְנֹקם ִמן ָהֻאּמָ ְוָקא אֹותֹו ַהּנִ ּדַ ָצִריְך ׁשֶ ְלִפי ׁשֶ
ָנעֹו  ּמְ ָהָיה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות לֹו, אֹו ׁשֶ ק ׁשֶ יצֹוץ יֹוֵדַע ַהֶהזֵּ אֹותֹו ַהּנִ ׁשֶ

ֲעׂשֹות ִמְצוֹות ֹקֶדם ְזַמן ֶזה. )פרשת מטות אות ד( ִמּלַ

ָרֵאל ל ַעל ִיׂשְ ּלֵ  ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ָהָיה לֹו ְלִהְתּפַ
ֵעֶגל ֶיְחְטאּו ּבָ

ָמִרים  ִנׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵניֶהם,  ּבְ ַעל  ִמיד  ּתָ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָהָאבֹות  ׁשֶ ָמִצינּו 
ִנים.  ְהֶיה ָלֶהם ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ּיִ ָגִעים ָרִעים, ְוׁשֶ ֵמַהֲחָטִאים ּוֵמַהּפְ

ֵני ּדֹוָרם.  ל ַעל ּבְ ּלֵ דֹוֵלי ַהּדֹור, ְלִהְתּפַ ל ּגְ ֶלת ַעל ּכָ ְוֵכן ַהחֹוָבה ֻמּטֶ
י ֵהֵבאָת  ה ּכִ ה ְלָך ָהָעם ַהזֶּ תּוב )שמות לב, כא( 'ֶמה ָעׂשָ ּוָבֶזה יּוַבן ַהּכָ
ַעל  ֶזה  ָלׁשֹון  ְך  ּיָ ׁשַ לֹא  ָהֱאֶמת  ְלִפי  ֲהֵרי  ׁשֶ ְגֹדָלה',  ֲחָטָאה  ָעָליו 
ד ָיָצא ָהֵעֶגל ֵמֲחַמת  ָהב ַלּכּור, ִמּיָ ִליְך ַהזָּ ִהׁשְ יָון ׁשֶ ֲהֵרי ּכֵ ַאֲהֹרן, ׁשֶ
ָעָליו'  ֵהֵבאָת  י  'ּכִ ּוַמאי  ַז"ל,  ְדָאְמרּו  ּכִ ָהָעם,  ָעׂשּו  ׁשֶ ּוִפים  ּשׁ ַהּכִ

אי לֹא ֵהִביא ַהֵחְטא. ַוּדַ ה, ַוֲהלֹא הּוא ּבְ ָקָאַמר ֹמׁשֶ ּדְ
ַאֲהֹרן ָהָיה לֹו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ה לֹא ָהְיָתה,  ּתֹוַכַחת ֹמׁשֶ ׁשֶ ְוָצִריְך לֹוַמר, 
יֵלם  ּצִ ּיַ ׁשֶ יֹום,  ִעים  ַאְרּבָ ל אֹוָתן  ּכָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ֲעֵליֶהם  ְלָהִביא  ַרם  ּגָ ׁשֶ ִנְקָרא  ל,  ּלֵ ִהְתּפַ לֹא  ּוִמּדְ ָהָרע.  ֶצר  ִמּיֵ

ַהֵחְטא. )פרשת מסעי אות ה(

ת ַמּטֹות 	 ָרׁשַ ּפָ

ה ְוֶאל ֶאְלָעָזר  ֹבאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֹמׁשֶ ַוּיָ
יֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר: )לב, ב( ַהּכֵֹהן ְוֶאל ְנׂשִ

ה ֻהְצְרכּו  דֹוׁש זלה''ה, ָצִריְך ָלַדַעת ָלּמָ ים ַהּקָ נּו ָהאֹור ַהַחּיִ ה ַרּבֵ ַמְקׁשֶ
ְוַגם  ֶאְלָעָזר,  ְוַגם  ה,  ִלְפֵני ֹמׁשֶ ם  ּגַ ְבֵריֶהם  ּדִ ּוְבֵני ְראּוֵבן לֹוַמר  ד  ּגָ ֵני  ּבְ

ה ְלַבּדֹו? ר ְלֹמׁשֶ יק ָלֶהם ְלַדּבֵ יֵאי ָהֵעָדה, ְוִכי לֹא ִהְסּפִ ִלְנׂשִ
ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ׁשֶ לֹוַמר  ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ אּוַלי  נּו,  ַרּבֵ ּוְמָבֵאר 
יז(  )לד,  ַמְסֵעי  ה  ֵאּלֶ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ְכִתיב  ּדִ ָהָאֶרץ,  ַנֲחַלת  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ה' 
נּון',  ן  ּבֶ ַע  ִויהֹוׁשֻ ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ִיְנֲחלּו  ר  ֲאׁשֶ ה  'ֵאּלֶ
יִאים,  ׂשִ ְוַהּנְ דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  ֶמֶלְך,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְוגֹו'  ֶאָחד'  יא  ָנׂשִ ֶאָחד  יא  'ְוָנׂשִ
ֵני ָמה ָאֵכן ֻהְצְרכּו  ָבֵאר ִמּפְ ּמְ נּו ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ אן. )ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ְוֵהם ָהֲאמּוִרים ּכָ

ִעְנַין ַנֲחַלת ָהָאֶרץ(. ם ּבְ ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

ת ַמְסֵעי 	 ָרׁשַ ּפָ
ה ַמְסֵעיֶהם  י ְיֹהָוה ְוֵאּלֶ ה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ּפִ ְכּתֹב ֹמׁשֶ ַוּיִ

ְלמֹוָצֵאיֶהם: )לג, ב(
יֹות: לֹׁש ֻקׁשְ דֹוׁש זלה''ה, ׁשָ ים ַהּקָ נּו ָהאֹור ַהַחּיִ ה ַרּבֵ ַמְקׁשֶ

ה  ּמֹׁשֶ ַמֲאָמר ֶזה, ִאם לֹוַמר ׁשֶ תּוב ּבְ א. ָצִריְך ָלַדַעת ַמה מֹוִדיֵענּו ַהּכָ
ּתֹוָרה  ּבַ תּוִבים  ַהּכְ עֹות  ּסָ ְוַהּמַ ָתָבּה,  ּכְ ה  ֹמׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָתָבם ֲהלֹא  ּכְ

ַלל ַהּתֹוָרה. ִמּכְ
ה  ָבר ָאַמר 'ֵאּלֶ ה ַמְסֵעיֶהם' ְוגֹו' ַוֲהלֹא ּכְ ה ָחַזר לֹוַמר 'ְוֵאּלֶ ב. עֹוד ָלּמָ

ַמְסֵעי' ְוגֹו'?
ְך ָאַמר  ים לֹוַמר ְלמֹוָצֵאיֶהם ְוַאַחר ּכָ ה ִהְקּדִ ִחּלָ ּתְ ה ּבַ ּנָ ה ׁשִ ג. עֹוד ָלּמָ

ַבת ְלַמְסֵעיֶהם ְלֵתַבת ְלמֹוָצֵאיֶהם?  ים ּתֵ ְך ִהְקּדִ ְלַמְסֵעיֶהם ְוַאַחר ּכָ
עֹות,  ּסָ ַהּמַ ִתיַבת  ּכְ ֵסֶדר  ְלהֹוִדיֵענּו  ן  ּוֵ ִנְתּכַ סּוק  ַהּפָ ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ ּוְמָבֵאר 
ְבֵני  ְסעּו  'ַוּיִ ְצַרִים,  ִמּמִ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ִמּיֹום  א  ֶאּלָ ֶאָחד  יֹום  ּבְ בּו  ִנְכּתְ ּלֹא  ׁשֶ
ֲחנּו  ְסעּו ְוגֹו' ַוּיַ סּוק 'ַוּיִ ַתב ּפָ ֻסּכֹות ּכָ ָחנּו ּבְ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ְוגֹו', ּוְכׁשֶ ִיׂשְ
יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ְזַמּנֹו  ּבִ ע  ַמּסָ ל  ּכָ ּכֹוֵתב  ָהָיה  ֶרְך  ַהּדֶ ֶזה  ַעל  ְוֵכן  ֻסּכֹת',  ּבְ
ָהיּו  ֶדֶרְך ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ ֵרם ּבַ ַסּדְ ּיְ ְך ָאַמר ה' ֵאָליו ׁשֶ ְלַעְרבֹות מֹוָאב, ְוַאַחר ּכָ

תּוִבים ֶאְצלֹו. ּכְ
רּוׁש יֹום  ה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם" - ּפֵ ְכּתֹב ֹמׁשֶ תּוב: "ַוּיִ ָאַמר ַהּכָ ְוהּוא ַמה ׁשֶ

ְסעּו ֵמַרְעְמֵסס. ּיִ ַתב, ִמּוַ ְצַרִים ּכָ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ
ֵצאָתם  ִמּיֹום  ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ַמְסֵעיֶהם  ל  ּכָ ר  ְלַסּדֵ רּוׁש  ּפֵ  - "ְלַמְסֵעיֶהם" 

עֹות. ּסָ ְצַרִים ַעד סֹוף ַהּמַ ִמּמִ
י ה', הּוא  ּפִ ַעל  ָהָיה  ַעְצמֹו  ָהִראׁשֹון  ב  ְכּתָ ּמִ ׁשֶ - לֹוַמר  י ה'"  ּפִ "ַעל 

ְהֶיה ּכֹוֵתב ְוהֹוֵלְך. ּיִ ָאַמר ֵאָליו ׁשֶ
ַתב  ּכָ ׁשֶ ָהֲאמּוִרים  עֹות  ּסָ ַהּמַ ֵהם  ה  ֵאּלֶ רּוׁש  ּפֵ  - ַמְסֵעיֶהם"  ה  "ְוֵאּלֶ

ְזַמּנֹו ּוִבְמקֹומֹו. ל ֶאָחד ּבִ ה ְלמֹוָצֵאיֶהם ּכָ ֹמׁשֶ
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