
 תלוי איך מסתכלים –גנאי או שבח? 
 פרשת מסעישיחה על 

 
חניות המסעות וההיא הפרשה האחרונה המסיימת את חומש במדבר ומתארת את  –פרשת מסעי 

 . היא מתחילה בפסוק הבא:בני ישראל במדברשל 

ץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם-ֵאלֶּה ַמְסֵעי ְבֵני רֶּ ר ָיְצאּו ֵמאֶּ ה ְוַאֲהֹרן.מֹ -ְבַיד  ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ  (א במדבר ל"ג,) שֶּ

 

 מתוך כל השאלות העשויות לעלות מהפרשה, בחרתי שתי שאלות שאני רוצה להתייחס אליהן:

 ? בפירוט כה רב של בני ישראלמסעות האת  ציינתמהתורה  למה .1

 ?בפסוק שהבאתי למעלה המסעות של מה אפשר ללמוד מהתיאור .2

 

 שנות משני מקורות. מביא דברי פררש"י בנוגע לשאלה הראשונה 

 11-המקור הראשון הוא רבי משה הדרשן שהיה רב, פרשן התורה ובעל מדרשים שחי במאה ה

תיאור המסעות היא להדגיש את חסדי של  המטרהרבי משה פרובאנס שבצרפת. לפי דברי מחוז ב

 גם מנוחה. לבני ישראלבין מסע למסע היתה  למרות הנדודים במדבר במשך ארבעים שנה,שה', 

מסעות במשך השנה  ארבעה עשרמתוכם  בסה"כ ארבעים ושניים מסעות,בני ישראל עברו 

לפי חישוב זה במשך שלושים . אחרי מותו של אהרוןבשנת הארבעים ושמונה מסעות , הראשונה

 .כלומר כמעט מסע אחד בשנתיים נסעו עשרים מסעות ושמונה שנות הנדודים

להודיע  ,ע  נ  ר  ב   ׁשד  ק  ה ל  מ  ת  ר  רק את עשרים המסעות מ  התורה היתה צריכה לתאר  זהלפי המדרש ה

 את חסדי ה' שבמשך שלושים ושמונה שנים נסעו עשרים מסעות בלבד.

 

. זהו מדרש אגדה שהתהווה במהלך הזמן והגיבוש הסופי שלו תנחומא מדרש המקור השני הוא

למלך שהיה בנו למה הדבר דומה?  "משל  מביא משל: תנחומא מדרש היה במאה התשיעית.

 למקום אחר לרפואתו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות ואמר לו: הוליכו   חולה,

ה להם את כל נ  מ   ,משה כך אמר לו הקב"ה: .כאן חששת את ראשך כאן התקררנו, כאן ישננו,

 .לכך נאמר מסעי בני ישראל" .המקומות היכן הכעיסוני

 להזכיר רק את המסעות הראשונים. משה היה צריך לפי מדרש תנחומא

 

ה ֵלאֹמר ַמה-ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל" ה:ר  מ  ב   ה-ֹמשֶּ  (כ"ד שמות ט"ו,) "ִנְשתֶּ

ה ְוַעל-ִיְשָרֵאל ַעל-ֲעַדת ְבֵני-ָכל ַוִילֹונּו" במדבר סין:  (ב ט"ז,שמות ) "ַאֲהֹרן ַבִמְדָבר-ֹמשֶּ

ב ָהָעם ִעם" ים:יד  פ  ר  ב   ה -ַוָירֶּ  (ב י"ז,שמות ) "...ֹמשֶּ

 עד כאן דברי רש"י.

 

 15-על שם המקום שבו הוא חי באיטליה במאות ה נו  ר  פו  ס   פרשן אחר של המקרא שקוראים לו

  מתכוון תיאור המסעות בפרשה, אומר דברים שעומדים בניגוד למדרש תנחומא. לפי ספורנו 16-וה

 ס את דבריו על הפסוק הבא מתוך ספר ירמיהו:. הוא מבסלשבח את עם ישראל

 

ץ ֹלא ְזרּועָ  ...".  רֶּ ְכֵתְך ַאֲחַרי ַבִמְדָבר ְבאֶּ ד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתִיְך לֶּ סֶּ  "הֹכה ָאַמר ְיהָוה ָזַכְרִתי ָלְך חֶּ

 (ב ירמיהו ב,)



, בני ישראל במדבר ספורנו לוקח את המילים "לכתך אחרי במדבר" ומשליך אותן על ההליכה של

 משבח את בני ישראל בלכתם במדבר. הואוכמו ירמיהו גם 

 

 לגבי השאלה השניה אפשר להביא כמה דברים מדברי חז"ל:

רומזות על ארבע הגלויות בידי ארבע  (א' של פרק ל"ג פסוקב)המילים הפותחות את הפרשה  .א

"אלה מסעי המילים  ל תיבות שהראשי מלכויות כפי שנמסר לדניאל בשני מראות נבואיים. 

 :מתפרשים לפי הפירוש הבא בני ישראל"

 (רומי) גלות אדום -םדו  א   -לה"א"

 גלות פרס. -יד  מ   -סעי"מ"

 ל.ב  גלות ב   -ני "ב"

 ן.ו  גלות י   -שראל" י"

ראשונה הגאולה שה רומזות "אלה מסעי בני ישראל"מילים הש אחרת אומרת דעה מעניינת  .ב

אבל . להיות נצחית יכלהולכן לא , רבנו משהשהוא דם א בןדי מצרים היתה בי כלומר יציאת

 גאולה נצחית. והגאולה הזאת תהיהים הלו-ביד אלהיגאל בני ישראל  עשויים בעתיד

 עוד דבר פרשנות שמביאים חז"ל מתייחס לפסוק השני בפרשה: .ג

 
ת ה אֶּ ם ַעל-ַוִיְכֹתב ֹמשֶּ ם ְלַמְסֵעיהֶּ ם.ִפי ְיהָוה ְוֵאלֶּה מַ -מֹוָצֵאיהֶּ ם ְלמֹוָצֵאיהֶּ  (ב במדבר ל"ג,) ְסֵעיהֶּ

 
ישראל  בניות של מסעוראינו שגם מספר ה ארבעים ושניים,היא א י  ר  ט  ימ  "ואלה" בג   המילה

שמתארת את   "ואלה" מספר המסעות לבין המילההיה ארבעים ושניים, כך שיש תיאום בין 

 .המסעות

 

 הכין: ניסן אבדי

 

 

 

 

 

 

 

 


