
 

 מסעיפרשת 

 

 א.  עוד מעט כמעט יתומו ארבעים שנה של הליכה במדבר, וזה הזמן לחנות ולהיזכר במסע. 

 

ְסעּו ְבֵני   ב.   ת.-ַויִּ ְשָרֵאל, ֵמַרְעְמֵסס; ַוַיֲחנּו, ְבֻסכֹּ ְדָבר.   ו    יִּ ְקֵצה ַהמִּ ר בִּ ת; ַוַיֲחנּו ְבֵאָתם, ֲאשֶׁ ֻסכֹּ ְסעּו, מִּ ְסעּו,    ז    ַויִּ ֵמֵאָתם,  ַויִּ

ר ַעל-ַוָיָשב ַעל ת, ֲאשֶׁ ירֹּ י ַהחִּ ל.-פִּ ְגדֹּ ְפֵני מִּ ן; ַוַיֲחנּו, לִּ ְך ח  ְפֵני ַבַעל ְצפוֹּ ת, ַוַיַעְברּו ְבתוֹּ ירֹּ ְפֵני ַהחִּ ְסעּו מִּ ַהָים  -ַויִּ

ְדַבר ֵאָתם, ַוַיֲחנּו, ְבָמָרה. ים, ְבמִּ ת ָימִּ ְך ְשֹלשֶׁ רֶׁ ְדָבָרה; ַוֵיְלכּו דֶׁ ם ְשֵתים    ט   ַהמִּ ָמה; ּוְבֵאילִּ אּו, ֵאילִּ ָמָרה, ַוָיבֹּ ְסעּו, מִּ ַויִּ

ים ים ְתָמרִּ ְבעִּ ם, ְושִּ ת ַמיִּ ְשֵרה ֵעינֹּ ם; ַוַיֲחנּו, ַעל י   ָשם.-ַוַיֲחנּו--עֶׁ ְסעּו, ֵמֵאילִּ ַים יא   סּוף.-ַים-ַויִּ ְסעּו, מִּ סּוף; -ַויִּ

ְדַבר ין.-ַוַיֲחנּו, ְבמִּ ְסעּו, מִּ  יב  סִּ ְדַברַויִּ ין; ַוַיֲחנּו, ְבָדְפָקה.-מִּ ָדְפָקה; ַוַיֲחנּו, ְבָאלּוש. יג  סִּ ְסעּו, מִּ ְסעּו,   יד  ַויִּ ַויִּ

ם, ְוֹלא ידִּ ְרפִּ ת.-ֵמָאלּוש; ַוַיֲחנּו, בִּ ְשתוֹּ ם ָלָעם, לִּ יָני. טו    ָהָיה ָשם ַמיִּ ְדַבר סִּ ם; ַוַיֲחנּו, ְבמִּ ידִּ ְסעּו, ֵמְרפִּ ְסעּו,  ַויִּ  טז    ַויִּ

ת ַהַתֲאָוה. ְברֹּ יָני; ַוַיֲחנּו, ְבקִּ ְדַבר סִּ מִּ ת. יז   מִּ ת ַהַתֲאָוה; ַוַיֲחנּו, ַבֲחֵצרֹּ ְברֹּ קִּ ְסעּו, מִּ ת; ַוַיֲחנּו,   יח  ַויִּ ְסעּו, ֵמֲחֵצרֹּ ַויִּ

ְתָמה. ץ.  יט   ְברִּ ן ָפרֶׁ מֹּ ְתָמה; ַוַיֲחנּו, ְברִּ ְסעּו, ֵמרִּ ן  כ    ַויִּ מֹּ ְסעּו, ֵמרִּ ְבָנה.  ַויִּ ץ; ַוַיֲחנּו, ְבלִּ ְבָנה; ַוַיֲחנּו,    כא    ָפרֶׁ לִּ ְסעּו, מִּ ַויִּ

ָסה. ְקֵהָלָתה. כב  ְברִּ ָסה; ַוַיֲחנּו, בִּ ְסעּו, ֵמרִּ ְקֵהָלָתה; ַוַיֲחנּו, ְבַהר כג  ַויִּ ְסעּו, מִּ ר.-ַויִּ ְסעּו, ֵמַהר כד  ָשפֶׁ ר; -ַויִּ ָשפֶׁ

ַמְקֵהֹלת; ַוַיֲחנּו, ְבָתַחת. כו   ְסעּו, ֵמֲחָרָדה; ַוַיֲחנּו, ְבַמְקֵהֹלת.ַויִּ  כה   ַוַיֲחנּו, ַבֲחָרָדה. ְסעּו, מִּ ָתַחת;  כז  ַויִּ ְסעּו, מִּ ַויִּ

ְתָקה. כח   ַוַיֲחנּו, ְבָתַרח. ָתַרח; ַוַיֲחנּו, ְבמִּ ְסעּו, מִּ ָנה. כט   ַויִּ ְתָקה; ַוַיֲחנּו, ְבַחְשמֹּ מִּ ְסעּו, מִּ ָנה;  ַויִּ  ל   ַויִּ ְסעּו, ֵמַחְשמֹּ

ת.  ֵסרוֹּ ְבֵני ַיֲעָקן. לא   ַוַיֲחנּו, ְבמֹּ ת; ַוַיֲחנּו, בִּ ֵסרוֹּ מֹּ ְסעּו, מִּ ְדָגד. לב    ַויִּ ר ַהגִּ ְבֵני ַיֲעָקן; ַוַיֲחנּו, ְבחֹּ ְסעּו, מִּ ְסעּו,   לג   ַויִּ ַויִּ

ְדָגד; ַוַיֲחנּו, ְבָיְטָבָתה. ר ַהגִּ ָיטְ   לד    ֵמחֹּ ְסעּו, מִּ ָנה.ַויִּ ר.  לה   ָבָתה; ַוַיֲחנּו, ְבַעְברֹּ ן ָגבֶׁ ְציֹּ ָנה; ַוַיֲחנּו, ְבעֶׁ ְסעּו, ֵמַעְברֹּ   לו    ַויִּ

ְדַבר ר; ַוַיֲחנּו ְבמִּ ן ָגבֶׁ ְציֹּ ְסעּו, ֵמעֶׁ וא ָקֵדש.- ַויִּ ן, הִּ ם.  ]במדבר    לז    צִּ ץ ֱאדוֹּ רֶׁ ְקֵצה אֶׁ ר ָהָהר, בִּ ָקֵדש; ַוַיֲחנּו ְבהֹּ ְסעּו, מִּ ַויִּ
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 ג. לפעמים, הטעם למסע כולו ניתן בחניה הקצרה, בעצירת המהלך, בשאיפת האויר, במנוחה. 

 

 / נתן אלתרמן    עוד חוזר הניגוןד.  

 

 עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא 

 והדרך עודנה נפקחת לאורך 

 וענן בשמיו ואילן בגשמיו 

 מצפים עוד לך, עובר אורח 

 

 ם ובטיסת נדנדות והרוח תקו

 יעברו הברקים מעליך 

 וכבשה ואיילת תהיינה עדות 

 שליטפת אותן והוספת ללכת 

 

 שידיך ריקות ועירך רחוקה

 ולא פעם סגדת אפיים 

 לחורשה ירוקה ואישה בצחוקה

 וצמרת גשומת עפעפיים. 

 


