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לכתך אחרי במדבר :עיונים בספר במדבר

החצוצרות והזכרון
(1

מבורכי יום רביעי

Those Memorable Cornets

במדבר י ,א-י

מר) :ב( ֲﬠ ֵ ׂש֣ה ְל ֗ ָך ׁ ְש ֵּתיֲ חצֽ וֹצְ ֣ ֹרת ֶּ֔כ ֶסף ִמ ְק ׁ ָש֖ה ַּת ֲﬠ ֶ ׂש֣ה א ָ ֹ֑תם
)א( וַ יְ ַד ֵּב֥ר ֖ה' ֶאל־מ ׁ ֶֹש֥ה ֵּלא ֽ ֹ
ל־ה ֵ֣ﬠ ָ ֔דה
וֹﬠ ֤ד ּו ֵא ֙ ֶליךָ ָּ כ ָ
ת־ה ַּֽמ ֲחנֽ וֹת) :ג( וְ ָת ְק ֖ﬠ ּו ָּב ֵה֑ן וְ נֽ ֲ
וְ ָהי֤ ּו ְלךָ ְ ל ִמ ְק ָ ֣רא ָה ֵֽﬠ ָ ֔דה ו ְּל ַמ ַּס֖ע ֶא ַ
אש֖י ַא ְלפֵ ֥י
יאים ָר ׁ ֵ
נוֹﬠ ֤ד ּו ֵא ֙ ֶליךָ ַ ה ְּנ ִ ׂש ִ ֔
ם־ב ַא ַ ֖חת יִ ְת ָ ֑קע ּו וְ ֲ
מוֹﬠֽד) :ד( וְ ִא ְּ
א ֶהל ֵ
ל־פ ַ֖תח ֥ ֹ
ֶא ּ ֶ
יִ ְ ׂש ָר ֵ ֽאל) :ה( ו ְּת ַק ְﬠ ֶּ ֖תם ְּתרו ָּﬠ֑ה וְ נָ ְֽסע ּו ַה ַּֽמ ֲחנ֔ וֹת ַהחֹנִ ֖ים ק ְד ָמה) :ו( ו ְּת ַק ְﬠ ֶּת֤ם ְּתרו ָּﬠ ה
יהֽם) :ז( ו ְּב ַה ְק ִ ֖היל ֶאת־
ימ֑נָ ה ְּתרו ָּﬠ֥ה יִ ְת ְק ֖ﬠ ּו ְל ַמ ְס ֵﬠ ֶ
ׁ ֵש ֔ ִנית וְ נָ ְֽסע ּו ַה ַּֽמ ֲחנ֔ וֹת ַהחֹנִ ֖ים ֵּת ָ
ַה ָ ּק ָה֑ל ִּת ְת ְק ֖ﬠ ּו וְ ֥ל ֹא ָת ִ ֽריע ּו) :ח( ו ְּבנֵ ֤י ַא ֲה ֹר ן ַה ּ ֹ֣כ ֲה ֔ ִנים יִ ְת ְק ֖ﬠ ּו ַּב ֲֽחצֹצְ ֑רוֹת וְ ָהי֥ ּו ָל ֶכ֛ם ְל ֻח ַ ּ ֥קת
ל־ה ַּצ ר ַה ּצ ֵ ֹ֣רר ֶא ְת ֶ֔כם וַ ֲה ֵרע ֶ ֹ֖תם
י־ת ֨ ֹבא ּו ִמ ְל ָח ָ֜מה ְּב ַא ְרצְ ֶ֗כם ַﬠ ַ
עוֹל֖ם ְל ֹדר ֵֹת ֶיכֽם) :ט( וְ ִ ֽכ ָ
ָ
נוֹש ְﬠ ֶּ ֖תם ֵמאֹיְ ֵב ֶיכֽם) :י( ו ְּבי֨ וֹם ִ ׂש ְמ ַח ְת ֶכ֥ם
ַּב ֲחצֹצְ ֑ ֹרת וְ נִ זְ ַּכ ְר ֶּ֗תם ִלפְ נֵ י֣ ה' ֱא ֽל ֹ ֵה ֶ֔יכם וְ ׁ ַ
ﬠל ֵֹת ֶ֔יכם וְ ַﬠ֖ל זִ ְב ֵ ֣חי ׁ ַש ְל ֵמ ֶיכ֑ם
אשי ָח ְד ׁ ֵש ֶיכ ֒ם ו ְּת ַק ְﬠ ֶּ ֣תם ַּב ֲח ֹֽצצְ ֗ ֹרת ֚ﬠַ ל ֣ ֹ
מוֹﬠ ֵד ֶיכ ֘ם ו ְּב ָר ׁ ֵ ֣
ֽ ּו ְב ֲ
וְ ָהי֨ ּו ָל ֶכ ֤ם ְלזִ ָּכרוֹ ן ִלפְ נֵ ֣י ֱא ֽל ֹ ֵה ֶ֔יכם ֲאנִ ֖י ֥ה' ֱאל ֵֹה ֶיכֽם:
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במדבר ט ,טו-כג

ת־ה ִּמ ׁ ְש ָּ֔כן ְל ֖אֹ ֶהל ָה ֵﬠ ֻ ֑דת ו ָּב ֶ֜ﬠ ֶרב יִ ְהיֶ ֧ה
ת־ה ִּמ ׁ ְש ָּ֔כן ִּכ ָּס֤ה ֶה ָֽﬠנָ ן ֶא ַ
)טו( ו ְּביוֹ ם ָה ִ ֣קים ֶא ַ
ה־א ׁש
ד־ב ֶקר) :טז( ֚ ֵּכן יִ ְהיֶ ֣ה ָת ִ֔מיד ֶה ָﬠנָ ֖ן יְ כַ ֶּס֑נּ ּו ו ַּמ ְר ֵא ֵ ֖
ֽל־ה ִּמ ׁ ְש ָּכ֛ן ְּכ ַמ ְר ֵאה־ ֵ ֖א ׁש ַﬠ ּֽ ֹ
ַﬠ ַ
ָלֽיְ ָלה) :יז( ו ְּל ֞ ִפי ֵה ָﬠ֤לוֹת ֶה ָֽﬠנָ ן ֵמ ַ ֣ﬠל ָה ֔אֹ ֶהל וְ ַ ֣א ֲח ֵרי ֵ֔כן יִ ְס ֖ﬠ ּו ְּבנֵ ֣י יִ ְ ׂש ָר ֵא֑ל ו ִּב ְמ ֗קוֹם ֲא ׁ ֶש֤ר
ל־פ֥י ֖ה' יַ ֲחנ֑ ּו
ל־פ֣י ֗ה' יִ ְסע ּו ְּבנֵ ֣י יִ ְ ׂש ָר ֵ ֔אל וְ ַﬠ ּ ִ
ן־ש ם ֶה ָֽﬠ ֔ ָנן ׁ ָש֥ם יַ ֲחנ֖ ּו ְּבנֵ ֥י יִ ְ ׂש ָר ֵ ֽאל) :יח( ַﬠ ּ ִ
יִ ׁ ְש ָּכ ׁ ָ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ָּכ֖ן יָ ִ ֣מים
יך ֶה ָֽﬠנָ ֛ן ַﬠ ַ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ָּכ֖ן יַ ֲחנֽ ּו) :יט( ו ְּב ַה ֲא ִ ֧ר ְ
ָּכל־יְ ֵ֗מי ֲא ׁ ֨ ֶשר יִ ׁ ְש ּ֧ ֹכן ֶה ָﬠנָ ֛ן ַﬠ ַ
ת־מ ׁ ְש ֶ ֥מ ֶרת ֖ה' וְ ֥ל ֹא יִ ָּסֽע ּו) :כ( וְ ֵ֞י ׁש ֲא ׁ ֨ ֶשר יִ ְהיֶ ֧ה ֶה ָֽﬠנָ ֛ן יָ ִ ֥מים
ַר ִּ ֑בים וְ ׁ ָש ְמ ֧ר ּו ְבנֵ י־יִ ְ ׂש ָר ֵ ֛אל ֶא ִ
ל־פ֥י ֖ה' יִ ָּסֽע ּו) :כא( וְ ֵ֞י ׁש ֲא ׁ ֶשר־יִ ְהיֶ ֤ה ֶה ָֽﬠנָ ן ֵמ ֶ ֣ﬠ ֶרב
ל־פ֤י ֙ה' יַ ֲחנ֔ ּו וְ ַﬠ ּ ִ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ָּכ֑ן ַﬠ ּ ִ
ִמ ְס ּ ָפ֖ר ַﬠ ַ
יוֹמם וָ ַ֔ליְ ָלה וְ נַ ֲﬠ ָל֥ה ֶה ָﬠנָ ֖ן וְ נָ ָסֽע ּו) :כב( ֽאוֹ־י ַֹ֜מיִ ם
ד־ב ֶקר וְ נַ ֲﬠ ָל֧ה ֶה ָֽﬠנָ ֛ן ַּב ּ֖בֹ ֶקר וְ נָ ָס֑ע ּו ֚אוֹ ָ ֣
ַﬠ ּ֔ ֹ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ָּכ ן ִל ׁ ְש ּ֣ ֹכן ָﬠ ָ֔ליו יַ ֲחנ֥ ּו ְבנֵ ֽי־יִ ְ ׂש ָר ֵ ֖אל וְ ֣ל ֹא יִ ָּס֑ע ּו
אוֹ־ ֣חֹ ֶד ׁש אוֹ־יָ ִ֗מים ְּב ַה ֲא ִ ֨ריךְ ֶה ָﬠנָ ֤ן ַﬠ ַ
ל־פ֥י
ת־מ ׁ ְש ֶ ֤מ ֶרת ֙ה' ׁ ָש ָ֔מר ּו ַﬠ ּ ִ
ל־פ֥י ֖ה' יִ ָּס֑ע ּו ֶא ִ
ל־פ֤י ֙ה' יַ ֲחנ֔ ּו וְ ַﬠ ּ ִ
ו ְּב ֵה ָﬠל ֹ֖תוֹ יִ ָּסֽע ּו) :כג( ַﬠ ּ ִ
֖ה' ְּביַ ד־מ ׁ ֶֹשֽה:
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לכתך אחרי במדבר :עיונים בספר במדבר

מבורכי יום רביעי

פירוש ר"ע ספורנו במדבר ט

ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו – ספר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדבר :ראשונה שהיו חונים במקום
אשר ישכן שם הענן ,אף על פי שהיה מקום תהו ילל ישימון
ושמרו בני ישראל את משמרת ה' – ספר שנית ,שהיו ממתינים את המתנתו זמן ארוך ,אף על פי שהיה המקום רע מאד.
ולא יסעו – לתור להם מקום לחנותם טוב ממנו.
ויש אשר יהיה הענן ימים מספר – ספר שלישית ,שלפעמים היתה חנייתם במקום נאות להם ולמקניהם ,ושם היה
שוכן הענן ימים מספר ,מכל מקום.
על פי ה' יחנו – לא מאהבת אותו המקום.
ועל פי ה' יסעו – אף על פי שהיו נוסעים מאותו המקום הטוב.
ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר – ספר רביעית ,שהיתה חנית הענן לפעמים זמן בלתי משוער ,באופן שהיה לילה בלבד,
שהוא זמן בלתי מוכן ומספיק לצרכי חניה ולצרכי המסע .אמנם עם זה ספר שלא היתה תחלת שום מסע בלילה.
או ימים או חדש או ימים – חמישית ספר שבקצת אלה הזמנים לא היה להם פנאי לסדר עניינם וענייני מקניהם,
ובקצתם כבר הכינו וסידרו ,וכמו רגע היו מסתלקין תיכף והורסים כל הכנותיהם.
על פי ה' יחנו – גם בזמן הקצר בלתי השגת סידור ענייניהם.
ועל פי ה' יסעו – בהעלות הענן גם אחר הזמן הארוך שכבר סידרו שם כל ענייניהם.
(4

ויקרא כג ,כג-כה

יﬠי ְּב ֶא ָח֣ד ַל ֗חֹ ֶד ׁש יִ ְהיֶ ֤ה ָל ֶכ ם
ל־בנֵ ֥י יִ ְ ׂש ָר ֵא֖ל ֵלא ֑מֹר ַּב ֨חֹ ֶד ׁש ַה ׁ ּ ְש ִב ִ֜
ֹשה ֵּלא ֽמֹר) :כד( דַּ ֵּב֛ר ֶא ְּ
)כג( וַ יְ ַד ֵּב֥ר ֖ה' ֶאל־מ ׁ ֶ ֥
֥אכת ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֣ל ֹא ַת ֲﬠ ֑ ׂש ּו וְ ִה ְק ַר ְב ֶּ ֥תם ִא ׁ ּ ֶש֖ה ַל ֽה':
ל־מ ֶל ֶ
ׁ ַש ָּב ֔תוֹן זִ ְכ ֥רוֹן ְּתרו ָּﬠ֖ה ִמ ְק ָרא־ ֽקֹ ֶד ׁש) :כה( ָּכ ְ
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רשב"ם ויקרא כ"ג:כ"ד

זכרון תרועה – על ידי התרועה תזכרו למקום ,כדכתיב :והריעותם בחצוצרות וגו' ונזכרתם וגו'
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במדבר כט ,א

֥אכת ֲﬠב ָ ֹ֖דה ֣ל ֹא ַת ֲﬠ ֑ ׂש ּו י֥ וֹם ְּתרו ָּﬠ֖ה יִ ְהיֶ ֥ה ָל ֶכֽם:
ל־מ ֶל ֶ
ש יִ ְהיֶ ֣ה ָל ֶ֔כם ָּכ ְ
יﬠי ְּב ֶא ָח֣ד ַל ֗חֹ ֶד ׁש ִ ֽמ ְק ָרא־ ֙קֹ ֶד ׁ 
ו ַּב ֨חֹ ֶד ׁש ַה ׁ ּ ְש ִב ִ֜
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ירמיהו ב ,א-ג

את ְב ָאזְ נֵ י יְרו ׁ ָּש ַ֜לִם ֵלא ֗מֹר ֚ ּ ֹכה ָא ַ ֣מר ֔ה' זָ ַ ֤כ ְר ִּתי ָלךְ ֶ ח ֶ֣סד נְ עו ַ ּ֔ריִךְ
ר־ה' ֵא ַל֥י ֵלא ֽמֹר) :ב( ָה ֡ל ֹךְ וְ ק ָר ָ 
)א( וַ יְ ִ ֥הי ְד ַב ֖
תה ָּכל־א ְֹכ ָל֣יו
אשית ְּתבו ָּא ֑ ֹ
ַא ֲה ַב֖ת ְּכל ּול ָ ֹ֑תיִךְ ֶל ְכ ֵּת֤ךְ ַא ֲח ַריַּ ב ִּמ ְד ָּ֔בר ְּב ֶ ֖א ֶרץ ֥ל ֹא זְ רו ָּﬠֽה) :ג( ֤קֹ ֶד ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאלַ ל ֔ה' ֵר ׁ ִ ֖
ם־ה':
יה֖ם נְ ֻא ֽ
יֶ ְא ׁ ֔ ָשמ ּו ָר ָﬠ֛ה ָּת ֥בֹא ֲא ֵל ֶ
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ויקרא כה ,ח-י

תת ַה ׁ ּ ָש ֔ ִנים ֵּ ֥ת ׁ ַשע וְ ַא ְר ָּב ִ ֖ﬠים
יְמיֶ ׁ ֚ ש ַבע ׁ ַש ְּב ֣ ֹ
ש ַבע ׁ ָשנִ ֖ים ׁ ֶש ַ֣בע ּ ְפ ָﬠ ִ ֑מים וְ ָהי֣ ּו ְל ֗ ָך ֵ
תת ׁ ָש ֔ ִנים ׁ ֶ ֥
)ח( וְ ָספַ ְר ָּ ֣ת ְל ֗ ָך ֚ ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ְּב ֣ ֹ
ל־א ְרצְ ֶכֽם:
ׁ ָשנָ ֽה) :ט( וְ ַה ֲֽﬠ ַב ְר ָּ֞ת ׁשוֹפַ ֤ר ְּתרו ָּﬠ ה ַּב ֣חֹ ֶד ׁש ַה ׁ ּ ְש ִב ִ֔ﬠי ֶּב ָﬠ ֖ ׂשוֹר ַל ֑חֹ ֶד ׁש ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּ ֻפ ִ ֔רים ַּת ֲﬠ ִ ֥ביר ּו ׁשוֹפָ ֖ר ְּב ָכ ַ
יוֹב֥ל ִהו א ִּת ְהיֶ ֣ה ָל ֶ֔כם וְ ׁ ַש ְב ֶּ֗תם ֚ ִא ׁיש
֑יה ֵ
אתם דְּ ֛רוֹר ָּב ָא ֶ֖רץ ְל ָכל־י ׁ ְֹש ֶב ָ
)י( וְ ִקדַּ ׁ ְש ֶּ֗תם ֵא֣ת ׁ ְשנַ ֤ת ַה ֲח ִמ ׁ ּ ִשי ם ׁ ָש ֔ ָנה ו ְּק ָר ֶ ֥
ל־מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּ֖תוֹ ָּת ׁ ֻ ֽשב ּו:
ל־א ֻחזָּ ֔תוֹ וְ ִ ֥א ׁיש ֶא ִ
ֶא ֲ
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