
 
 

 מסעות בני ישראל  -פרשת מסעי   

יתם במדבר, מיציאת מצרים ועד י בפתיחת הפרשה כתובה רשימה ארוכה של מסעות בני ישראל ומקום חנ 

 הגעתם לירדן.

התורה  והרי בדרך כלל מקצרת    ?התורה בתיאור המסעות של עם ישראלהאריכה  נשאלת השאלה מדוע  

 ? הלשונ ב

 

שאף ה', של הגדולה  חסד את מידת ה שמטרת כתיבת המסעות ללמדנו  ,רש"יבשם רבי משה הדרשן מפרש  

נָּה"על חטא המרגלים היה שבני ישראל יהיו  גזר  העונש שנ על פי ש ִעים שָּ ְרבָּ ר אַּ ִמְדבָּ   במדבר יד " )ֹרִעים בַּ

היטלטלו בדרכים. למסקנה   אול  עם ישראל במקום אחד   וחנ רוב הזמן  ריחם עליהם ה' ו  –( ללא מנוחה  לד

שארבעה עשר מסעות היו בשנה הראשונה לצאתם ממנה עולה  שזו ניתן להגיע מרשימת המסעות המפורטת  

לא נסעו אלא  שנות הנדודים במדבר כל שלשים ושמונה ובמשך ממצרים, ושמונה מסעות בשנה האחרונה, 

 . בלבד עשרים מסעותכ

 

וכמו שניבא   לספר בזכותם של עם ישראל שהלכו אחריו במדבר,הקב"ה  רצה    : הסבר נוסף מביא הספורנו

ה"  ירמיהו: ר ְבֶאֶרץ לֹא ְזרּועָּ ִמְדבָּ י בַּ ֲחרַּ ְך אַּ ִיְך ֶלְכתֵּ ת ְכלּוֹלתָּ ֲהבַּ ִיְך אַּ ְך ֶחֶסד ְנעּורַּ ְרִתי לָּ  .)ב ב( "זָּכַּ

 

שנה הארבעים  ויום במשך    יוםבכל  לחיזוק האמונה בניסים:    ם במורה נבוכים )ג נ("הרמב כתב    טעם נוסף

ובארה של מרים ,  ן שממנו אכלוירידת המ:  לפחות שני ניסים גלוייםו  תרחשהעם ישראל במדבר  היה  ש

ויסביר שבמשך ארבעים שנה   , פקפק במציאותם של שני הניסיםלמישהו  רצה  יאם  מה יהיה  ו   .שממנה שתו

ינות עם שפע י מעו  נבעהם עברו  בות שבמקומש   וא,  בעצמו  ממה שגידלניזון  רע וורש וזועם ישראל חהיה  

שמות ים  נ ארבעים ושכל  לכן נרשמו    –ללא בדל של נס    תה בדרך טבעיתיבמדבר הי  תםהישרדווכל    ,מים

, שם  שעברו, כדי שאפשר יהיה לבקר באותם מקומות ולראות שאי אפשר לחרוש ולזרועבדרך  ות  תחנ ה

 הבאר. בנס ן ואין שם מים, ומתוך כך יאמינו בנס המשו

 

ה הוא שם בן ארבעים ושתים אותיות,  "א( שאחד משמותיו של הקב"עא ע)  רבותינו במסכת קדושיןאמרו  

 ןאחריהו  שיש בה ארבעים ושתיים מילים,  "אנא בכח"בתפילת  גם  כמספר המסעות שבפרשה, ושם זה נרמז  

ודבר    .השם המפורש", כמו שהיו עונים במקדש על אזכרת  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"  :מוסיפים

בסוף המסע האחרון כשהושלם רק  ה, ו"כנגד אות אחת משמו של הקבמכוון  מהמסעות  מסע  למדנו שכל  זה מ

 כנס לארץ ישראל.ילהישראל ה זכו "שמו של הקב

 



 
 

רחנה כשעם ישראל : במסע אחד מוזכר גם תאריך הָּ ד מת אהרן  ְבֹהר הָּ ֲחִמיִשי ְבֶאחָּ ֹחֶדש הַּ ֹחֶדשבַּ , לג לח() לַּ

מידתו של אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות   נחלשהביום זה . ראש חודש אבדהיינו ב

  חרב , וכתוצאה מכך  ההפך הגמור ממידותיו של אהרן  ,חינםהשנאת  , ובחודש אב התגברה  ומקרבן לתורה

 פטירת אהרן הכהן. " מיוםמשנכנס אב"  בשמחהאנו ממעטים . כאבל על כך בית המקדש השני

  יהי רצון שבזכות אהבת חינם נזכה בקרוב לבנות את בית המקדש ולראות בגאולת ישראל השלמה.

 


