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 פסח שני –פרק ט 

אמֹר:  ִראשֹון לֵּ ֶאֶרץ ִמְצַריִם ַבחֶֹדש הָּׁ ם מֵּ נִית ְלצֵּאתָּׁ נָּׁה ַהשֵּ ר ה' ֶאל מֶֹשה ְבִמְדַבר ִסינַי ַבשָּׁ  א וַיְַדבֵּ
ַסח ְבמֹוֲעדֹו ל ֶאת ַהפָּׁ אֵּ  ב וְיֲַעׂשּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ

יו ּוְככָּׁל ִמְשפָּׁ  ֲעְרַביִם ַתֲעׂשּו אֹתֹו ְבמֹוֲעדֹו ְככָּׁל ֻחקֹתָּׁ ין הָּׁ ר יֹום ַבחֶֹדש ַהֶזה בֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ יו ַתֲעׂשּו אֹתֹו: ג ְבַאְרבָּׁ  טָּׁ
ַסח:  ל ַלֲעׂשֹת ַהפָּׁ אֵּ ר מֶֹשה ֶאל ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ  ד וַיְַדבֵּ

ִראשֹון ְבַארְ  ַעְרַביִם ְבִמְדַבר ִסינָּׁי ְככֹל ֲאֶשר ִצּוָּׁה ה' ֶאת מֶֹשה ה וַיֲַעׂשּו ֶאת ַהֶפַסח בָּׁ ין הָּׁ ר יֹום ַלחֶֹדש בֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ  בָּׁ
ל: אֵּ ׂשּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ  כֵּן עָּׁ

 

הפרק פותח בתיאור הפסח הראשון שחגגו בני ישראל במדבר, בי"ד בניסן של השנה השנייה ליציאת 
 השנייה )במדבר א, א(. מצרים. החומש נפתח בא' באייר של השנה 

 כיצד ניתן להבין את הסדר בו נכתבו הפרשיות?
 רש"י מתייחס לשאלה זו:

 רש"י ]א[:

 . למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורהפרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר,  -'בחדש הראשון' 
לא הקריבו אלא  ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר

 פסח זה בלבד.

 ניתן לראות בפירושו של רש"י את הניסיון לא להרבות בתיאור גנותם של ישראל.
 ]לרמב"ן גישה שונה, ראו בהעמקה[

 פסח שני

ם וְֹלא יְָּׁכלּו ַלֲעׂשֹת ַהֶפַסח ַביֹום ַההּוא וַיְִקְרבּו ִלְפנֵּי ִאים ְלנֶֶפש ָאדָּׁ יּו ְטמֵּ  מֶֹשה וְִלְפנֵּי ַאֲהרֹן  ו וַיְִהי ֲאנִָּׁשים ֲאֶשר הָּׁ
 ַביֹום ַההּוא: 

ה נִגָּׁ  מָּׁ ם לָּׁ ִאים ְלנֶֶפש ָאדָּׁ יו ֲאנְַחנּו ְטמֵּ לָּׁ ה אֵּ מָּׁ הֵּ ֲאנִָּׁשים הָּׁ ְרַבן ה' ְבמֲֹעדֹו ז וַיֹאְמרּו הָּׁ  ַרע ְלִבְלִתי ַהְקִרב ֶאת קָּׁ
ל:  אֵּ  ְבתֹוְך ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ

ֶכם:  ה ַמה יְַצֶּוה ה' לָּׁ ֶהם מֶֹשה ִעְמדּו וְֶאְשְמעָּׁ  ח וַיֹאֶמר ֲאלֵּ
אמֹר:  ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ  ט וַיְַדבֵּ

אמֹר ִאיש ִאיש ִכי יְִהיֶה טָּׁ  ל לֵּ אֵּ ר ֶאל ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ ה ֶפַסח לה': י ַדבֵּ ׂשָּׁ יֶכם וְעָּׁ ֶכם אֹו ְלדֹרֹתֵּ ה לָּׁ נֶֶפש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחֹקָּׁ א לָּׁ  מֵּ
ַעְרַביִם יֲַעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:  ין הָּׁ ר יֹום בֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ נִי ְבַאְרבָּׁ  יא ַבחֶֹדש ַהשֵּ

 רּו בֹו ְככָּׁל ֻחַקת ַהֶפַסח יֲַעׂשּו אֹתֹו: יב ֹלא יְַשִאירּו ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר וְֶעֶצם ֹלא יְִשבְ 
ַעֶמיהָּׁ ִכי  ה ַהּנֶֶפש ַהִהוא מֵּ ַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶפַסח וְנְִכְרתָּׁ יָּׁה וְחָּׁ הֹור ּוְבֶדֶרְך ֹלא הָּׁ ִאיש ֲאֶשר הּוא טָּׁ ְרַבן ה' יג וְהָּׁ  קָּׁ

ִאיש ַההּוא:  א הָּׁ  ֹלא ִהְקִריב ְבמֲֹעדֹו ֶחְטאֹו יִשָּׁ
ֶכם וְַלגֵּר ּויד וְִכי יָּׁ  ה ַאַחת יְִהיֶה לָּׁ טֹו כֵּן יֲַעֶׂשה ֻחקָּׁ ה ֶפַסח לה' ְכֻחַקת ַהֶפַסח ּוְכִמְשפָּׁ ׂשָּׁ  ְלֶאזְַרח גּור ִאְתֶכם גֵּר וְעָּׁ
ָאֶרץ:   הָּׁ

קבוצת אנשים שהיו פטוריםמקורבן הפסח עקב טומאתם, ביקשו ממשה רבינו להשתתף גם הם במצוות 
 קורבן הפסח.

 על שבחם של ישראל אשר רוצים בקיום המצוות, ולא שמחים בפטור מן המצווה. בקשה זו מלמדת
 

 בזכות בקשתם התגלתה לישראל מצוות פסח שני:

 רש"י ]ז[:
למה נגרע... אמר להם עמדו ואשמעה, כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי ילוד אשה שכך מובטח. 

תה פרשה זו להאמר על ידי משה כשאר כל התורה שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה. וראויה הי
 כולה, אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן, שמגלגלים זכות על ידי זכאי.

 ]הערה: את חג המצות ודאי שקיימו שכן אין הוא קשור בטומאה וטהרה, רק את קרבן הפסח נאסר עליהם להקריב ואותו ביקשו להשלים[

 
 תיארוך פרשת פסח שני ]העמקה[
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 רמב"ן במדבר ט, א:

'מכאן אמרו חכמים חכמים אין מוקדם ומאוחר בתורה. וטעם האיחור הזה היה כי כאשר בא הספר הזה הרביעי להזכיר המצוות שנצטוו ישראל 
במדבר סיני לשעתם, רצה להשלים עניין אוהל מועד ותקונו כל ימי המדבר, והזכיר תחילה הדגלים ומקום האהל ומעמד משרתיו ותקון 

משמרות למשאו לכל עבודת האהל, והזכיר קרבנות הנשיאים שהביאו העגלות אשר ישאו אותו בהן כל עת היותם במדבר והשלים קרבנותם ה
 בחנכת המזבח שהיו מאחד בניסן או קודם לכן, ואחר כך שב להזכיר אזהרה שהזהיר אותם שלא ישכחו מצוות הפסח'

 
 אוחר בתורה, אך לשיטתו הסיבהלאיחור היא רצון לסיוםרמב"ן מפרש גם הוא במקום זה שאין מוקדם ומ
 עניין המשכן הקודם לפרשה זו בסדר הכתובים. 

 
]הערה למורה: יש לציין שהרמב"ן אינו מקבל את הכלל של 'יש מוקדם ומאוחר בתורה' אלא במקום בו 

 וק א[ מצויין התאריך במפורש בתורה, כמו בפרקנו. עיין בפירוש רמב"ן לבמדבר פרק ט"ז בפס

 מדוע ניתנה לבני ישראל אפשרות להשלים את מצוות קרבן הפסח למרות שעבר זמן הפסח 
 )והרי בשאר המצוות חל הדין 'בטל זמנו בטל קרבנו'(? התלמיד צריך לדעת הסבר אחד.

1 . 

 .משום עונש הכרת שחייב אדם שלא קיים את קרבן פסח 
 מילה ופסח, משנה, כריתות א' א'(. )ישנן רק שתי מצוות עשה שביטולן מחייב כרת:

ִאיש ֲאֶשר  הֹור ּוְבֶדֶרְך ֹלא -במדבר ט' פסוק י"ג: "וְהָּׁ ַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶפַסח -הּוא טָּׁ יָּׁה, וְחָּׁ   --הָּׁ
 :" ַעֶמיהָּׁ ה ַהּנֶֶפש ַהִהוא מֵּ  וְנְִכְרתָּׁ

2 . 

 משום חשיבות קרבן פסח כקרבן מכונן בעם.

 י?מי הם האנשים הרשאים לעשות פסח שנ

 פסוק י 

אמֹר : ל לֵּ אֵּ ר ֶאל ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ אמֹר: ַדבֵּ ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵּ  "וַיְַדבֵּ

י יְִּהיֶה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקהִאיש ִאיש  ה ֶפַסח ַלה'" כִּ ׂשָּׁ יֶכם וְעָּׁ ֶכם אֹו ְלדֹרֹתֵּ  לָּׁ

 מהם שני המצבים המתוארים בפסוקים,בהם אנשים רשאים לעשות 'פסח שני'?

 רמב"ם הלכות קרבן פסח, פרק ה הלכה ט:
"מי שהיה בינו ובין ירושלים יום ארבעה עשר עם עליית השמש, חמשה עשר מיל או יתר הרי זה דרך 

רחוקה, היה בינו ובינה פחות מזה אינו בדרך רחוקה מפני שהוא יכול להגיע לירושלים אחר חצות כשיהלך 
 ברגליו בנחת"

 
 ו הלכה א:רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק 

 "אי זהו טמא שנדחה לפסח שני, כל מי שאינו יכול לאכול את הפסח בלילי חמשה עשר בניסן מפני טומאתו,

 כגון זבים וזבות נדות ויולדות ובועלי נדות". 

 מהי דרך רחוקה? ]העמקה[

 משנה מסכת פסחים פרק ט משנה ב:
 

 לכל רוח, דברי רבי עקיבא. איזו היא דרך רחוקה, מן המודיעים ולחוץ, וכמדתה

 רבי אליעזר אומר, מאסקפת העזרה ולחוץ.

 אמר רבי יוסי, לפיכך נקוד על ה' לומר, לא מפני שרחוקה ודאי, אלא מאסקפת העזרה ולחוץ.

 

 רמב"ן:

כתב רש"י שהיה חוץ לאסקופת העזרה כל זמן השחיטה, והוא נרמז בנקוד כפי הדעת  -וטעם בדרך רחקה 
עליו למה תפס לו שיטת רבי אליעזר, והנכון לתפוס בשיטתו של רבי עקיבא, מן המודיעים  הזאת. ואני תמה

ולחוץ, וכן דעת האמוראים בגמרא )פסחים צג ב( דאמר עולא כל שאינו יכול ליכנס בשעת שחיטה. והוא 
א פשוטו של מקרא, כי העומד בתחילת בין הערבים במקום שלא יגיע לעזרה בעת השחיטה דרך רחוקה הי
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 לו ופטור.

 מהן הלכות פסח שני? ומה בין פסח ראשון לפסח שני?

 פסוק יא:
ַעְרַביִם יֲַעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. ין הָּׁ ר יֹום בֵּ ׂשָּׁ ה עָּׁ עָּׁ נִי ְבַאְרבָּׁ  "ַבחֶֹדש ַהשֵּ

 ֹלא יְַשִאירּו ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר וְֶעֶצם ֹלא יְִשְברּו בֹו ְככָּׁל ֻחַקת ַהֶפַסח יֲַעׂשּו אֹתֹו"

 רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק י הלכה ט"ו:
 הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא, ואינו נשחט על חמץ, ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה, 

 וטעון הלל באכילתו,

 מו חגיגה, ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו שביארנו,ומביאין ע

 אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית, ואינו טעון הלל באכילתו,

 ומוציאין אותו חוץ לחבורתו, ואין מביאין עמו חגיגה ואינו בא בטומאה,

 ה ומרור,ושניהם דוחין את השבת, וטעונין הלל בעשייתן ונאכלין צלי בבית אחד על מצ

 ואין מותירין מהן, ואין שוברין בהן את העצם, ולמה לא ישוה השני לראשון לכל הדברים

 מאחר שנאמר ככל חקת הפסח יעשו, לפי שפירש בו מקצת חקת הפסח,

 ללמד שאינה שוה לראשון אלא בדברים שנתפרשו בו, והן המצות שבגופו והם חקת הפסח".

 ם בין פסח במועדו לפסח שני:התלמידים נדרשים לדעת ארבעה הבדלי

 פסח שני פסח וחג המצות  

   מתי חוגגים?

   כמה זמן נמשך?

   האם יש איסור חמץ?

   דיני קרבן הפסח

   אכילת מצות ומרור

   האם יש איסורי מלאכה?

   למי מותר לאכול?
 

 המשמעות הרעיונית של מבנה פרק ט:

 שהיה ביציאת מצרים:אפשר לראות כאן חזרה על אותו מהלך 

 כג(.-הפרשה השנייה המובאת בפרק ט הוא תיאור מסעם של בני ישראל על פי ה' )ט, טו
 המסע יתחיל בתאריך כ' באייר, כפי שיילמד בהמשך בפרק י פסוק יא. 

 מבחינה כרונולוגית זהו מקומה של פרשת פסח שני,שהתרחש שש ימים לפני תחילת המסע, 
 בתאריך י"ד אייר.

 המטרה: מתן תורה בהר סיני ←הליכה במדבר בעקבות הענן  ←הקרבת קרבן הפסח :  את מצריםביצי
 

 המטרה: הגעה לארץ ישראל ←הליכה במדבר בעקבות הענן  ←: פסח שני בספר במדבר

 החזרה הזו משקפת את שתי המטרות של יציאת מצרים:

 

א   -. קבלת התורה 1 ם ִמִמְצַריִם ַתַעְבדּון ֶאת הָּׁ עָּׁ ר ַהֶזה" )שמות ג, יב(-"ְבהֹוִציֲאָך ֶאת הָּׁ הָּׁ  ֹלִהים ַעל הָּׁ

 

ה ֶאל ֶאֶרץ  -. כניסה לארץ ישראל 2 בָּׁ ה ּוְרחָּׁ ד ְלַהִּצילֹו ִמיַד ִמְצַריִם ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן הָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹובָּׁ רֵּ "וָּׁאֵּ
ב ּו לָּׁ מִֹרי וְַהְפִרִזי וְַהִחִּוי וְַהיְבּוִסי" )שמות ג, ח(זַָּׁבת חָּׁ א  ש ֶאל ְמקֹום ַהְכנֲַענִיוְ ַהִחִתי וְהָּׁ  ְדבָּׁ
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 (כג-טו)  הענן בעקבות  ישראל מסע:ט פרק

 כג(-מסע ישראל בעקבות הענן )פרק ט', טו

ֶעֶרב יְִהיֶה ַעל ַהִמְשכָּׁן ְכַמְראֵּ  ט''ו ֻדת ּובָּׁ עֵּ ן ְלאֶֹהל הָּׁ נָּׁן ֶאת ַהִמְשכָּׁ ה ֶהעָּׁ ן ִכסָּׁ ִקים ֶאת ַהִמְשכָּׁ ש ַעד ּוְביֹום הָּׁ ה אֵּ
 בֶֹקר: 

ה:  יְלָּׁ ש לָּׁ ה אֵּ נָּׁן יְַכֶסּנּו ּוַמְראֵּ ִמיד ֶהעָּׁ  ט''ז כֵּן יְִהיֶה תָּׁ
 ֹ א ַעל הָּׁ נָּׁן מֵּ ֹלת ֶהעָּׁ עָּׁ ל: י''ז ּוְלִפי הֵּ אֵּ ם יֲַחנּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ נָּׁן שָּׁ ם ֶהעָּׁ ל ּוִבְמקֹום ֲאֶשר יְִשכָּׁן שָּׁ אֵּ ן יְִסעּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ י כֵּ  ֶהל וְַאֲחרֵּ

נָּׁן ַעל ַהִמְשכָּׁן יֲַחנּו י ֲאֶשר יְִשכֹן ֶהעָּׁ ל וְַעל ִפי ה' יֲַחנּו כָּׁל יְמֵּ אֵּ  : י''ח ַעל ִפי ה' יְִסעּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ
עּו: י''ט ּוְבהַ  ל ֶאת ִמְשֶמֶרת ה' וְֹלא יִסָּׁ אֵּ ְמרּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ נָּׁן ַעל ַהִמְשכָּׁן יִָּׁמים ַרִבים וְשָּׁ  ֲאִריְך ֶהעָּׁ

עּו:  ר ַעל ַהִמְשכָּׁן ַעל ִפי ה' יֲַחנּו וְַעל ִפי ה' יִסָּׁ נָּׁן יִָּׁמים ִמְספָּׁ  כ וְיֵּש ֲאֶשר יְִהיֶה ֶהעָּׁ
נָּׁן עּו:  כ''א וְיֵּש ֲאֶשר יְִהיֶה ֶהעָּׁ נָּׁן וְנָּׁסָּׁ ה ֶהעָּׁ ה וְנֲַעלָּׁ ם וַָּׁליְלָּׁ עּו אֹו יֹומָּׁ נָּׁן ַבבֶֹקר וְנָּׁסָּׁ ה ֶהעָּׁ ֶעֶרב ַעד בֶֹקר וְנֲַעלָּׁ  מֵּ

ל וְֹלא  אֵּ יו יֲַחנּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ לָּׁ ן ִלְשכֹן עָּׁ נָּׁן ַעל ַהִמְשכָּׁ ֹלתֹוכ''ב אֹו יַֹמיִם אֹו חֶֹדש אֹו יִָּׁמים ְבַהֲאִריְך ֶהעָּׁ עָּׁ עּו ּוְבהֵּ עּו:  יִסָּׁ  יִסָּׁ
רּו ַעל ִפי ה' ְביַד מֶֹשה: מָּׁ עּו ֶאת ִמְשֶמֶרת ה' שָּׁ  כ''ג ַעל ִפי ה' יֲַחנּו וְַעל ִפי ה' יִסָּׁ

 הענן, יסעו, יחנו, על פי ה'' "ואת משמרת ה' שמרו".בפסוקים אלו ישנן מילים וביטויים חוזרים: 
החזרות הללו משקפות את השראת השכינה על מחנה ישראל מצד אחד, ואת התרוממות הרוח של מחנה 

 ישראל מאידך, הקובעים את הליכותיהם על פי ה'. 
 

ל וְַעל ִפי ה' יֲַחנּו אֵּ  העם נוסע וחונה רק על פי דבר ה': ַעל ִפי ה' יְִסעּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ
 

 ה', ונאמן לדברו גם כאשר אין זה נוח לו: ולא רק זאת אלא שהעם שומר את משמרת
עּו ל ֶאת ִמְשֶמֶרת ה' וְֹלא יִסָּׁ אֵּ ְמרּו ְבנֵּי יְִׂשרָּׁ  וְשָּׁ

 
 דבריו של ירמיהו בפרק ב' פסוק ב': 

ר ְבֶאֶרץ ֹלא זְרּועָּׁ  ְך ַאֲחַרי בִמְדבָּׁ יְִך ֶלְכתֵּ ְך ֶחֶסד נְעּוַריְִך ַאֲהַבת ְכלּוֹלתָּׁ  ה" "כֹה ָאַמר ה' זַָּׁכְרִתי לָּׁ
 מבטאים מצב אידיאלי זה.

 ר"ע ספורנו: -הקשר פסוקים אלו לפרקים הקודמים ולתחילת הפרק

 ר"ע ספורנו בפירושו לפסוק א, קושר בין הפסוקים הללו לפרשיות קודמות של ספר במדבר 
 ומסביר את סדר הפרשיות:

י ַהִמְשכָּׁן )פרק ד(  ר ַהְדגִָּׁלים )פרק ב( וְנוְשאֵּ א )פרק א( וְִסדֵּ בָּׁ י ַהּצָּׁ ַקד ַאנְשֵּ ִראשון. ַאַחר ֶשפָּׁ  בחֶדש הָּׁ
דוש' )דברים כג, טו(  יָּׁה ַמֲחנֶיָך קָּׁ ִאים )פרק ה( ְכָאְמרו 'וְהָּׁ ר ַמֲחנֵּיֶהם ִמן ַהְטמֵּ ָאֶרץ, וְִטהֵּ ם לָּׁ  ְלַהְכנִיסָּׁ

ה, ּוִמן ַהַמְמזֵּרִ  ְבאוָתםים ְבִענְיַן סוטָּׁ יָנה ֵביֵניֶהם ְבַמֲחֵנה צִּ ְהיֶה ַהְשכִּ  ,ְלַמַען תִּ
ר ַהכָּׁתּוב  ים ֶׁשָעׁשּו יְִּשָרֵאל,ִספֵּ ים טובִּ שבהם זכו ליכנס לארץ מיד בלתי מלחמה, לולא  ַאְרָבָעה ַמֲעשִּ

 המרגלים, כמו שהעיד משה רבינו באמרו לחובב "נוסעים אנחנו אל המקום"
 ...[ִראשונָּׁה סיפר חנוכת המזבח]

נִית, זריזותם בעניין חינוך הלווים  שֵּ
 ְשִליִשית, זריזותם בקרבן הפסח

ְרִביִעית, לכתם אחרי האל יתברך במדבר, אף על פי שהיה העלות הענן בזמנים בלתי נודעים, פעמים 
 ארוכים ופעמים קצרים באופן שהיה ראוי שתקשה עליהם מאד החניה והמסע.

לפי פירוש זה מסעם של בני ישראל אחרי הענן הוא אחד מארבע עניינים המוזכרים בפרשיות שלנו 
 המלמדים כולם את שבחם של ישראל.

 על זכותם של ישראל בלכתם אחר הענן במדבר:

 הכתוב מפרט שבעה מצבים שוניםשונים שבני ישראל שמרו את משמרת ה' ולא נסעו עד אשר הענן עלה.
 כך הרבה מצבים?-כב[. מדוע התורה מוצאת לנכון לפרט כל-]פסוקים יט

הרמב"ן מסביר חמישה מתוך אותם מצבים ומדבריו עולה שבכל מצב היה קושי שונה עליו התגברו בני 
 ישראל:
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 על התלמידים לדעת את הסבר רמב"ן לשניים מתוך המצבים:

 פירוש רמב"ן:
ענן על המשכן ימים רבים, והמקום ההוא איננו טוב כי אם יאריך ה לומר -וטעם ו"בהאריך הענן" ]יט[ 

בעיניהם והיו חפצים ומתאוים מאד לנסוע מן המקום, אעפ"כ לא יעברו על רצון השם. וזה טעם ושמרו בני 
 כי מיראת השם ומשמרם משמרת מצותו לא יסעו. -ישראל את משמרת ה' ולא יסעו 

ימים, והיו העם יגעים מאד וענה בדרך כחם, יעשו  אם יהיה הענן " ימים מספר" ]כ[ כשנים או שלשה וכן
 רצון השם ללכת אחרי הענן:

 ]כא[, כי יש שלא יעמדו רק לילה אחד ויסעו בבקר אף על פי שהוא טורח גדול להם. וסיפר עוד

יעמוד הענן "יומם ולילה" ]כא[, כי הלכו כל הלילה ובאו במקום ההוא בבקר וינוח הענן שם כל  ולפעמים
א וכל הלילה ונעלה בבקר השני ונסעו, והוא טורח גדול מן הראשון, כי היו העם סבורים שיעמדו היום ההו

שם ופרקו העגלות והניחו משאם כמנהג הבאים מן הדרך ובהעלות הענן יחזרו לטעון ולא יוכלו לעשות להם 
 תקון לדרך.

 
 "או יומים" ]כב[, ויסעו בלילה.

 , בדוגמאות אותן מביא הרמב"ן בפירושובכתובניתן למלא את הטבלה הבאה על מנת להבחין 

 ןהסבר על פי רמב" המצב המתואר בכתוב

 
 "ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים" ]יט[

 
בני ישראל היו מוכנים לחנות זמן ממושך 

 במקום שלא היה להם נוח בו. 

 
 "ימים מספר" ]כ[

 

 
הענן מערב עד בוקר ונעלה "ויש אשר יהיה 

 הענן בבוקר ונסעו" ]כא[

 

  "יומם ולילה" ]כא[

 "או יומיים" ]כב[
  

 

 


