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לו הכח  "גבור הגבורים" לכן היתה  הי'  רבינו  לפי שמשה 
ולהתגבר עליהם כנגד מדין,  ולהלחם לבדו  והיכולת לצאת 

אחר  המדינים  מאת  ישראל  בני  נקמת  נקם  לאמר.  משה  אל  ד'  "וידבר 
זה  על  יתבאר  הכתוב  פשט  "ולפי  האוה"ח  ומבאר  א-ב).  (לא  עמיך"  אל  תאסף 

כל  כשאר  שלטון  מלך  דבר  עליו  דיבר  לומר  דיבור  לשון  אמר  ד'',  'וידבר  הדרך: 
ככל  לישראל  'לאמר'  הוא] כפשטה  בזה  [הכוונה  'לאמר'  ואומרו  הצווים שבתורה. 
שאמר  לפי  המקומות  מכל  ביותר  ליאמר  צריכה  וכאן  בתורה.  האמורה  'לאמר' 
ואין  המאמר.  כפשט  הנקמה  יעשה  לבד  [-משה]  שהוא  הסברא  לו  תבוא  'נקם', 
(שמואל  וגו'  שאול  בן  מיהונתן  ולמד  וצא  בעזרו.  וד'  הי'  חיל  גבור  כי  זר  דבר  זה 
'לאמר' לישראל". לזה אמר אליו  גבור הגבורים,  ומכל שכן משה  יד),  א' קאפיטל 

הי'  'נקם',  של  יחיד  לשון  אמר  הפסוק  שמזה  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
בלבד,  רבינו  משה  ידי  על  תיעשה  מדין  כנגד  שהמלחמה  ולומר  לטעות  שייך 

ד' לומר למשה  ולפיכך הוצרך  יצא להלחם כנגד כל המדינים.  דהיינו שהוא לבדו 

באומרו  ד'  כוונת  [ואין  ישראל.  בני  ע"י  תיעשה  מדין  כנגד  שהמלחמה  בפירוש, 

זה  דבר  וסיבת  לבדו.  מדין  עם  ולהלחם  לצאת  למשה  לצוות  יחיד,  בלשון  'נקם' 

רבים  נקמתכם' בלשון  'נקמו  ולא אמר הפסוק  יחיד  'נקם' בלשון  לומר  שד' בחר 

עיי"ש]. באוה"ח  מבואר 

כל  את  ולנצח  להלחם  לבדו  למשה  שייך  הי'  שבאמת  האוה"ח  ומסביר 
וד' יתברך הי' נותן לו את  "גבור הגבורים"  האומה של מדין כיון שמשה רבינו הי' 

"וד' בעזרו"]. [וכמוש"כ האוה"ח  והכח להתגבר על כל הלוחמים של מדין  הסיוע 

בנ"י במלחמת מדין יקטרג על  (כביכול) שמא השטן  ד'  האם חשש 

הנה בענין מלחמתם של בנ"י עם מדין האוה"ח (לא ב-ו) שואל כמה שאלות: 
ביחד  נלחם  שהוא  כמו  מדין  כנגד  להמלחמה  בעצמו  משה  הצטרף  לא  למה  א- 

עם בנ"י כנגד סיחון ועוג. ב- מאיזה טעם נבחר פינחס להיות ראש הלוחמים ולא 

הקדושים  שחז"ל  כיון  ג-  עמלק.  במלחמת  עשה  שהוא  כמו  ביהושע  משה  בחר 

אמרו 'אין סומכין על הנס' א"כ למה צוה ד' את בנ"י לשלוח רק י"ב אלף לוחמים 

מטפם  ריבויים,  ולמד  -"וצא   ] מדין  של  המרובים  הלוחמים  כנגד  להלחם  בכדי 

למלחמה. העם  כל  את  ד'  ולא שלח  אלף"],  ל"ב  הנשארים שהם 

מדין  של  האומה  ידי  על  עריות  בעון  נכשלו  שבנ"י  כיון  לשאול:  יש  ועוד 
[היינו או שעצם המכשול נעשה ע"י נשות מדין (כמוש"כ במדרש המובא ברש"י 

לא טז, ובאוה"ח כה טו) או שכזבי בת צור, בתו של בלק נשיא מדין, היא שגרמה 

יז)  (כה  האוה"ח  מש"כ  וע"ע  שם).  (אוה"ח  מואב  בנות  ע"י  שנעשה  להמכשול 

ד'  חשש  לא  למה  כן  אם  כולן".]  על  הדבר  וייחשב  יצתה,  מדין  של  "שבעצתם 
הם  ידה  שעל  הזאת  האומה  כנגד  להלחם  בבואם  בנ"י  על  השטן  יקטרג  שמא 

כזה. חמור  בחטא  נכשלו 

וכמה  במעשה,  שחטאו  אלו  'כל'  [היינו  נהרגו  כבר  שהחוטאים  ואע"פ 
ניצלו עי"ז שפינחס  מהחוטאים שחטאו במחשבה, ושאר אלה שחטאו במחשבה 

ד  דברים  ב,  לא  יז,  כה  אוה"ח  (עי'  קנאותו.  באמצעות  יתברך  חמתו  את  השיב 

מ"מ  ד)  ד  דברים  (אוה"ח  תשובה  עשו  כבר  בנ"י  ושאר  ואכמ"ל],  היטב  ודו"ק  ג) 

עדיין נשאר בהם שמץ מהעון, ומצד השמץ הזה יש לחשוש לקטרוגו של השטן. 

ע"י  בנ"י  ונתכפרו  החוטאים  שנהרגו  שאע"פ  העגל,  חטא  לענין  מצינו  כן  [וכמו 

לו  אסור  לפיכך  וקיים  ניכר  עדיין  הוי  החטא  של  שרישומו  כיון  מ"מ  המשכן 

לא  (אוה"ח  זהב  בבגדי  לבוש  כשהוא  הקדשים  קודש  תוך  אל  להיכנס  להכה"ג 

ועוד)]. ובפרט בשעת המלחמה, שהוא שעת הסכנה, בוודאי יש  ויקרא טז לד  ב, 

לחשוש לקטרוגו של השטן. ואם כן למה צוה ד' את בנ"י להלחם כנגד מדין ולא 

עליהם. יקטרג  שהשטן  הזאת  להאפשרות  ד'  חשש 

החשש  ובגלל  השטן,  של  לקטרוגו  ד'  חשש  שבוודאי  האוה"ח,  ומתרץ 
לצאת  נבחרו  אנשים  אלף  י"ב  רק  אלא  למלחמה  ישראל  כל  יצאו  לא  הזה, 

יהושע  או  משה  יצאו  לא  הזה  החשש  בגלל  לזה,  ובנוסף  מדין.  כנגד  ולהלחם 

הלוחמים. ראש  להיות  זה שנבחר  הוא  פינחס  אלא  הלוחמים,  בראש  להלחם 

ונקיים  קדושים  להיות  צריכים  היו  הלוחמים  כי  הוא,  הדברים  והסבר 

עליהם  לקטרג  יכול  יהא  לא  שהשטן  בכדי  מדין"  "חטא  של  שמץ  מכל  לגמרי 

שהיו  ואע"פ  מדין.  עם  להלחם  העם  כל  את  ד'  שלח  לא  ולכן  המלחמה,  בשעת 

הצדיקים  כל  את  לשלוח  ד'  בחר  לא  מ"מ  צדיקים  אלף  מי"ב  יותר  ישראל  בכלל 

שכל  ולפי  נבחרו.  שלא  האנשים  שאר  כל  מתביישים  היו  שעי"ז  כיון  למלחמה 

לפיכך  להם,  שנלחם  זה  הוא  ד'  כי  ניסית,  הנהגה  ידי  על  נעשית  המלחמה  עצם 

לא הי' נוגע כאן החשש של 'אין סומכין על הנס'. ובנ"י רק הוצרכו להזהר, שהם 

לא יהיו גורמים לזה שהשטן יהא יכול לקטרג עליהם, ולהקפיד על זה שהם יהיו 

נס. להם  שייעשה  ראויים 

זה  הוא  פינחס  אלא  הלוחמים  בראש  להלחם  יהושע  נבחר  לא  ולפיכך 
האומה  כל  להשמיד  מופלא  בכח  הוא  וסמוך  כו'  קינא  אשר  הוא  זה  "כי  שנבחר 

לבדו  פינחס  ורק  החוטאים  נגד  מיחו  לא  בנ"י  שאר  שכל  שכיון  דהיינו  הטמאה". 

בנ"י  היו  שלו  הנפלא  הכח  ע"י  רק  לפיכך  ד',  לכבוד  וקינא  נפשו  שמסר  זה  הוא 

יכולים להתגבר על כח הטומאה של מדין. ולכן לא נבחרו משה או יהושע לצאת 

על  להתגבר  הנצרך  הזה  המופלא  הכח  את  להם  הי'  שלא  כיון  הלוחמים  בראש 

ו  בפסוק  האוה"ח  מדברי  משמע  כן  משה,  לענין  מש"כ  [הערה:  מדין.  טומאת 

אחר תאסף)]. ואומרו  (ד"ה  ב  בפסוק  האוה"ח  וע"ע מש"כ  עיי"ש. 

כו' החיו לכם' מ"מ לפי  'וכל הטף בנשים  אע"פ שכתוב 
ולטפל בהם בנ"י להחיות אותם  נתחייבו  האמת לא 

(לא  הרגו"  זכר,  למשכב  איש  ידעת  אשה  וכל  בטף,  זכר  כל  הרגו  "ועתה 
ושואל  יח).  (שם  לכם"  החיו  זכר,  משכב  ידעו  לא  אשר  בנשים  הטף  "וכל  יז). 

את  לומר  הפסוק  וחזר   - יז  פסוק  בסוף  דבריה  את  התורה  כפלה  למה  האוה"ח 

תיבת 'הרגו', והלא בתחילת הפסוק כבר נצטוו בנ"י להרוג אותם וכמוש"כ 'ועתה 

הרגו'.

תיבת  את  ולומר  לחזור  הוצרך  שהפסוק  ברש"י)  (הובא  מתרץ  והמדרש 
התורה  שאם  לפי  כו'.  איש'  ידעת  אשה  'וכל  של  הדין  את  לנו  לברר  בכדי  'הרגו' 

ידעת  'וכל אשה  כוונת הפסוק של  ברור  הי'  לא  אז  'הרגו'  לומר  חוזרת  היתה  לא 

'ועתה  א-  אופנים:  בשני  הפסוקים  את  לבאר  שייך  שהי'  לפי  זכר'.  למשכב  איש 

הללו.  הנשים  את  להרוג  מחוייבים  שבנ"י  כו',  איש'  ידעת  אשה  וכל  כו'  הרגו 

הללו  הנשים  על  הריגה  דין  נאמר  שלא  לכם',  החיו  כו'  איש  ידעת  אשה  'וכל  ב- 

את  לומר  התורה  חזרה  ולפיכך  לכם'.  'החיו  של  הדין  בהם  נאמר  אדרבה  אלא 

כו'  ידעת איש'  'וכל אשה  לנו, שהדין של  יז בכדי לברר  'הרגו' בסוף פסוק  תיבת 

'הרגו'.  - להריגה  הוא 

"וקשה,  לשונו  וזה  המדרש.  של  הזה  ההסבר  על  מקשה  האוה"ח  אמנם 
'החיו  הדרך:  זה  על  הטף'  'וכל  (יח)  בפסוק  לכם'  'החיו  תיבת  להקדים  לו  שהי' 

וגו' ובזה אין צורך לכפול מאמר 'הרגו'". דהיינו שאם התורה היתה  לכם כל הטף' 

כוונת הפסוק  הי' מתברר  עי"ז  אז  כל הטף'  'החיו לכם  יח  כותבת בתחילת פסוק 

'הרגו'  תיבת  את  ולכפול  לחזור  שנצטרך  מבלי  כו',  איש'  ידעת  אשה  'וכל  של 

מתברר,  הי'  הטף'  כל  לכם  'החיו  אומר  הי'  שהפסוק  שעי"ז  לפי  יז.  פסוק  בסוף 

יח  בפסוק  שנתפרש  הטף  על  נאמר  רק  יח)  פסוק  (של  לכם'  'החיו  של  שהצווי 

יז. בפסוק  הנאמר  איש'  ידעת  'וכל אשה  על  ולא 

שאז  לפי]  הטף'  כל  לכם  ['החיו  כן  לומר  שחש  "ואולי  האוה"ח  ומתרץ 
הוא  רשות  אלא  ד'  מחשבת  כן  ולא  להחיותם  אותם  מצווה  שהוא  הכוונה  תהי' 

לומר שלא  וגו'  הטף'  'וכל  הקדים מאמר  ולזה  להמיתם,  מצוה  [להם] שאין  אומר 

בהם". לצוות  לא  דינם,  יהי'  מה  להודיע  אלא  בא 

נשמע שיש  הי'  לפי שעי"ז  הטף'  כל  לכם  'החיו  לא אמרה  והיינו שהתורה 
ולא  בחיים  ישארו  שהם  להם  ולדאוג  בחיים  אותם  להשאיר  מד'  מיוחד  צווי 

מחוייבים  אינם  שהם  לומר  ד'  נתכוין  אלא  כן  לומר  נתכוין  לא  שד'  ולפי  ימותו. 

'החיו  הפסוק  צוה  לא  לפיכך  בחיים  אותם  להשאיר  להם  ומותר  אותם  להמית 

יכולים  שאתם  הוא  הטף'  'וכל  של  שהדין  הפסוק  אמר  אלא  הטף'  כל  לכם 

ומבואר  אותם.  להרוג  מחוייבים  ואין אתם   - לכם'  'החיו   - בחיים  אותם  להשאיר 

להחיות  נצטוו  שבנ"י  משמע  הפסוק  לשון  שמפשטות  שאע"פ  האוה"ח,  מדברי 



ולטפל  את בנות מדין הקטנות מ"מ לפי האמת לא נתחייבו בנ"י להחיות אותם 

וכלל. כלל  בהם 

בירור הניצוצות  ביותר של  התקופה המעולה 
ימים נמשכה רק בשביל שבעים ושמונה 

בכדי  היתה  במדבר  ישראל  הליכת  שתכלית  מבאר  א)  (לג  האוה"ח  הנה 
בירור  ואופן  הקליפה.  ידי  תחת  שם  שבויים  שהיו  הקדושה  ניצוצי  את  לברר 

מתוך  הקדושה  ניצוצי  את  'שואבת'  שהקדושה  זה  ידי  על  נעשית  הניצוצות 

ולפי  ועוד).  ה  יא  שמות  (אוה"ח  ואסורים  שבויים  הם  שבו  הטומאה  מקום 

על  הנעשית  הניצוצות  בירור  בחינת  תתרבה  המברר  האיש  קדושת  וגודל  ריבוי 

הניצוצות  שבירור  האוה"ח,  מבאר  ולפיכך  ועוד).  ג  מו  בראשית  אוה"ח  (עי'  ידו 

במדבר  שהי'  לפי  להיעשות.  ששייך  מעולה  הכי  הבירור  הי'  במדבר,  שנעשה 

בנ"י  רבוא  הס'  ואהרן,  משה  נמצאו  ששם  כיון  הקדושה  כח  של  עצום  ריבוי 

השכינה. והשראת  ד'  ברית  ארון  שיצאו ממצרים, 

ומבאר האוה"ח שהס' רבוא בנ"י שיצאו ממצרים, סייעו לבירור הניצוצות 
כי  שלם"  "מספר  הוא  רבוא  ס'  של  המספר  א-  בהם:  שהי'  מעלות  שני  מצד 

האילן הטוב יש בו ס' רבוא נשמות קדושות. ב- כיון שהיוצאים ממצרים נצרפו 

נתרבה  ועי"ז  נשמתם  קדושת  כח  נתחזק  עי"ז  לכן  מצרים,  של  הברזל  בכור 

ולפי"ז  הקליפות.  ידי  תחת  השבויים  הקדושה  ניצוצי  את  ולשאוב  לברר  כחם 

מחדש האוה"ח, שבהמסעות שנעשו לפני חטא המרגלים, כלל ישראל בירר את 

חטא  לאחר  ידיהם  על  שנעשה  אחר  בירור  מכל  יותר  מעולה  באופן  הניצוצות 

בנ"י ש"יצאו ממצרים"  רבוא  חלק מהס'  המרגלים,  לפי שאחרי חטא  המרגלים, 

המבררים. הבירור של  כח  נתמעט  ועי"ז  ונאבדו,  מתו 

חטא  שלפני  בהמסעות  שאפילו  לנו,  יתבאר  בדבר  עוד  כשנעיין  ובאמת 
יותר  נשגב  באופן  הניצוצות  בירור  נעשה  שבו  מסויימת  תקופה  הי'  המרגלים, 

והתקופה  המרגלים.  חטא  של  המסעות  שאר  כל  במשך  נעשה  שהוא  ממה 

אייר  מכ'  נמשכה  והיא  מצרים,  מארץ  לצאתם  השנייה  בשנה  אירעה  הזאת 

של  מעולים  הכי  הבירורים  במדבר,  שהותם  משך  שמכל  דהיינו  באב.  לט'  עד 

שבעים  של  תקופה  במשך   – מצרים  מארץ  לצאת   - השנייה  בשנה  נעשו  בנ"י, 

על  הגזירה  נגזרה  שבו  באב,  לט'  עד  אייר  מכ'  כט.),  תענית  (עי'  ימים  ושמונה 

כו:). (שם  המרגלים  בגלל חטא  במדבר,  למות  מצרים,   היוצאי 

היתה  התורה,  קבלת  לאחר  שנעשה  הבירור  דהנה  כך:  הוא  הדבר  והסבר 
להם  ניתוסף  מ"ת  שאחרי  כיון  תורה,  מתן  לפני  שנעשה  מהבירור  יותר  מעולה 

סיני  מהר  נסעו  רק  שבנ"י  כיון  אמנם  הארון.   - הקדושה  התורה  של  המברר  כח 

הקדושה  התורה  ע"י  שנעשה  הבירור  לכן  מ"ת]  שלאחר  השנה  [של  אייר  בכ' 

עד  רק  נמשך  הזה  הנפלא  והבירור  אייר.  כ'  ביום  הפועל  אל  לצאת  התחיל  רק 

לט' באב כיון שאז מתו חלק מהס' רבוא יוצאי מצרים, ונתמעט עי"ז כח הבירור 

המבררים. של 

התחיל  רק  הקדושה,  התורה  ע"י  שנעשה  שהבירור  שכתבנו  מה  [ולענין 
לצאת אל הפועל מהיום שבו נסעו בנ"י מהר סיני, הנה כן מבואר בדברי אוה"ח 

בירור  בשביל  הי'  במדבר  ההליכה  [שתכלית  זה  "וכפי  לשונו  וזה  מסעי.  בפרשת 

כל  עמהם  נוסעים  היו  שאז]  [לפי  כש'נוסעים'  הוא  המעשה  תכלית  הניצוצות] 

הדומה למין הקודש [פי' ניצוצי הקדושה שהיו שבויים בקליפה] לא בזמן החניה 

דבר". הקדושה]  [-ניצוצי  עמו  נעשה  לא  עדיין  ש[אז]  [לפי] 

הקדושה  ניצוצי  של  והבירור  ההפרדה  שגמר  לנו,  מבאר  שהאוה"ח  והיינו 
חנייתם.  ממקום  לנסוע  התחילו  שבנ"י  לאחר  אלא  נעשית  לא  הקליפה,  מן 

בדבריו  היטיב  להמעיין  לה)  (י  בהעלותך  בפרשת  האוה"ח  בדברי  מבואר  וכן 

[-"קומה  ממקומו  קם  שהארון  בשעה  שרק  שם  כותב  האוה"ח  כי  הקדושים, 

'וינסו משנאיך מפניך'  והענין של  איביך',  'ויפצו  הענין של  הוא שנעשה  אז  ד'"] 

צד  תוך  אל  (ונקבעו  הקליפה  מתוך  לגמרי  ונפרדו  נתבררו  הקדושה  שניצוצי   -

היטיב]. ודו"ק  הקדושה). 

ומסע  יתברך צוה למשה לכתוב בפנקסו את כל מסע  ד' 
ולכתוב אותו בתורה ד' להעתיק את הכל  ואח"כ צוהו  בשעתו 

כתיבת  סדר  להודיענו  נתכוין  שהכתוב  "ונראה  ב)  (לג  האוה"ח  כתב 
לכתוב  משה  שהתחיל   - הסדר  זה  על  אלא  אחד  ביום  נכתבו  שלא  המסעות, 

ממצרים  שיצאו  יום  הדרך:  זה  על  ממצרים  שיצאו  מיום  המלך  במצות  בפנקסו 

וגו', [ו]שני כתובים הבאים כאחד (פסוקים  'ויסעו בנ"י מרעמסס'  כתב פסוק (ג) 

'ויסעו  (ה)  ג-ד) הכתובים לפנינו עד תיבת 'שפטים'. וכשחנו בסוכות כתב פסוק 

וגו' ויחנו בסכת'. וכשנסעו מסוכות כתב (פסוק ו) 'ויסעו מסכת'. וכשחנו באיתם 

עד  בזמנו  מסע  כל  כותב  הי'  הדרך  זה  על  וכן  באיתם.  'ויחנו  ו)  (פסוק  כתב 

מואב. לערבות  שהגיעו 

ואחר כך אמר ד' אליו שיסדרם בתורה כדרך שהיו כתובים אצלו כו' לסדר 
מבאר]  [והפסוק  המסעות.  סוף  עד  ממצרים  צאתם  מיום  שנסעו  מסעיהם  כל 

שיהי'  אליו  [ש]אמר  הוא  ד']  [כי  ד'  פי  על  הי'  עצמו  הראשון  המכתב  ש[גם] 

[בפרשת  כו' המסעות האמורים  [וממשיך הפסוק לבאר שכל] אלה  והולך.  כותב 

מסעי, הרי] שכתב משה כו' כל אחד [מהם] בזמנו ובמקומו, וזה [פי' מה שנכתב 

העתקה". הוא]  בתורה 

כל  את  שלו  בפנקס  לכתוב  למשה  צוה  שד'  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
פרטי המסעות של בנ"י באותה שעה עצמה שבו היו בנ"י נוסעים במדבר. ואחר 

כך צוה ד' למשה, להעתיק את כל פרטי המסעות מהפנקס שלו אל תוך התורה 

הקדושה. לחלק מהתורה  הללו  הדברים  כל  שנעשו  הוא  ואז  הקדושה, 

'ויסעו מרעמסס' שתי פעמים נכתב  למה 

כו'.  הראשון  לחדש  יום  עשר  בחמשה  הראשון  בחדש  מרעמסס  "ויסעו 
שפטים.  ד'  עשה  ובאלהיהם  בכור  כל  בהם  ד'  הכה  אשר  את  מקברים  ומצרים 

הלא  "קשה  האוה"ח,  וכותב  ג-ה).  (לג  בסכת"  ויחנו  מרעמסס  ישראל  בני  ויסעו 

'ויחנו  אלא  לומר  צריך  הי'  ולא  וגו'  'מרעמסס'   - ישראל  בני   - 'ויסעו'  אמר  כבר 

מה  והוא  לסכות  רעמסס  בין  אחר  מסע  הי'  שלא  לומר  שנתכוין  ונראה  בסכת'. 

לזה,  הערה  אין  בסכת'  'ויחנו  מתחיל  הי'  אם  זה  וזולת  'ויחנו'.  ל'ויסעו',  שסמך 

למסע". החני'  להסמיך  המסעות  בכל  דקדק  כן  וכמו 

מרעמסס',  בנ"י  'ויסעו  לומר  התורה  חזרה  למה  מקשה:  שהאוה"ח  והיינו 
שהם  לנו  ידוע  כבר  וא"כ  מרעמסס'  'ויסעו  לכן  קודם  אמרה  כבר  התורה  והרי 

ומתרץ האוה"ח שכיון שעיקר המכוון של הפסוקים שבתחילת  נסעו מרעמסס. 

פרשת מסעי הוא לבאר ולפרט לנו את כל 'המסעות' - ולא החניות - (וכמוש"כ 

[ויחנו  בנ"י מרעממס  "ויסעו  ולומר  לג א) לפיכך הוצרכה התורה לחזור  האוה"ח 

בסכת"], לפי שהתורה נתכוונה להודיע לנו שלא הי' שום מסע אחר בין הנסיעה 

מרעמסס להחניה שהיתה בסוכות, אלא תיכף ומיד לאחר 'ויסעו בנ"י מרעמסס' 

בסוכות. החנייה  היתה 

מרעמסס'  'ויסעו  בפסוק  מקודם  שנכתב  ממה  לנו  נודע  הי'  לא  זה  ודבר 
שהי'  לומר  מקום  הי'  ולכן  בסכת',  'ויחנו  של  ההודעה  לזה  נסמכה  שלא  לפי 

את  והסמיכה  התורה  חזרה  ולפיכך  בסוכות.  חנו  שהם  לפני  נוסף  מסע  עוד 

היסוד  את  ללמדינו  בכדי  [בסכת]  'ויחנו'  לאמירת  [מרעמסס]  'ויסעו'  אמירת 

בכל  גם  ולכן  בסוכות.  להחניה  מרעמסס  הנסיעה  בין  אחר  מסע  הי'  שלא  הזה 

כדי  'ויסעו'  לאמירת  'ויחנו'  אמירת  את  להסמיך  התורה  דקדקה  המסעות  שאר 

באמצע. אחר  מסע  שום  הי'  להודיענו שלא 
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