פ' בהעלתך
 )1במדבר פרק י-יא
לג ַויִּסְעּו ֵמהַר ה' דֶּ ֶּרְך שְלשֶּת יָמִּים ַואֲרֹון ב ְִּרית־ה' נ ֹ ֵס ַע ִּל ְפנֵיהֶּם ד ֶֶּּרְך שְלשֶּת יָמִּים לָתּור ָלהֶּם מְנּוחָה:
לד ַו ֲענַן ה' ֲעלֵיהֶּם יֹומָם ְבנָ ְס ָעם מִּן־ ַה ַמ ֲחנֶּה:
שנְאֶּיָך ִּמ ָפנֶּיָך:
לה ַויְהִּי ִּבנְס ֹ ַע הָָאר ֹן וַי ֹאמֶּר מֹשֶּה קּומָה | ה' ְויָפֻצּו אֹיְבֶּיָך ְויָנֻסּו ְמ ַ
לו ּו ְבנֻח ֹה י ֹאמַר שּובָה ה' ִּרבֲבֹות ַא ְלפֵי יִּש ְָראֵל:
שמַע ה' ַויִּחַר אַפֹו וַתִּ ְבעַר־בָם אֵש ה' וַת ֹאכַל ִּב ְקצֵה ַה ַמ ֲחנֶּה . . .
א ַויְהִּי ָהעָם ְכמִּתְ אֹנֲנִּים ַרע בְָאזְנֵי ה' ַוי ִּ ְ

נ

נ

ד ְוהָא ַס ְפסֻף ֲאשֶּר ְבק ְִּרבֹו הִּתְ אַּוּו תַ ֲאוָה ַויָשֻבּו ַויִּבְכּו גַם ְבנֵי יִּש ְָראֵל וַי ֹאמְרּו מִּי י ַ ֲא ִּכ ֵלנּו ָבשָר:
 )2תלמוד בבלי ,שבת קטז.
רבן שמעון בן גמליאל אומר עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין
פורענות ראשונה לפורענות שנייה פורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים פורענות ראשונה ויסעו מהר ה'
ואמר רבי חמא ברבי חנינא שסרו מאחרי ה'
 )3רש״י שם
מאחרי ה'  -בתוך שלשה ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקדוש ברוך הוא:
 )4תוספות שם ד"ה פורענות
פורענות ראשונה ויסעו וא"ר חנינא שסרו מאחרי השם  -פי' בקונטרס שמאז התחילו לשאול בשר
ואומר ר"י דאין נ"ל כן אלא פורענות ראשונה כדאמר במדרש ויסעו שנסעו מהר סיני דרך שלשת ימים כתינוק
היוצא מבית הספר שבורח לו והולך לו כך היו בורחים מהר סיני דרך שלשת ימים לפי שלמדו הרבה תורה בסיני
אמר הקב"ה נסמוך פורענות לפורענות לאו אלא נפסוק פרשת ויהי בנסוע הארון:
 )5פירוש הרא"ש על במדבר פרק י פסוק לה
וא"ת מה היה הפורענות הא' כי לא מצינו קודם לכן בפרשה הזאת שום פורענות אחרת אלא במתאוננים י"ל כי
הפורענות הא' הוא ויסעו מהר ה' כלו' מאחרי ה' כתינוק הבורח מבית הספר כך עשו ישראל אמרו שמא רוצה
להרבות לנו תורה אחרת ומצוה אחרת מה עשו חזרו לאחוריהם שמנה מסעות והקב"ה נפרע מהם ומתו מהם הרבה
וזהו הפורענות שכתב מורה צדק להפסיק בין פורענות לפורענות:
 )6ספר גור אריה על במדבר פרק י פסוק לה
ויראה מה שדחקו לרש"י ז"ל לומר דהיה זה פורענות של "התאוו תאוה" ,דאי פירושו פורענות שהיו דומים
לבורחים מבית הספר ,אם כן עדיין יהיו שני פורעניות סמוכים זה לזה ,דהיינו מתאוננים והתאוו תאוה. . .
 )7אבל נראה שדעת התוספות ,דמתאוננים והתאוו תאוה לא רצה הכתוב להפסיק ביניהם ,שהרי בפעם אחד היה,
ונחשב זה פורענות אחת .אבל בין שני פורעניות שלא היו בפעם אחד ,שהרי זה היה שנסעו מהר ה' ,וזה היה אחר
ג' ימים כשחנו ,אין הכתוב רוצה להסמיך ב' פורעניות תכופין מאותם שאינם תכופין ,כי זה היה הוספת פורענות.
כך נראה דעת התוספות ,ופירוש נכון וברור הוא:
 )8כלי יקר על במדבר פרק י פסוק לג
ד"א לפי שכתוב במגלת סתרים אם תעזבני יום יומים אעזבך (ספרי עקב יא כב) נמשל לשנים שהולכין זה מזה זה
הולך מיל למזרח וזה למערב נמצא שהם רחוקים זה מזה ב' מילין ,כך אמר הכתוב כי המה נסעו מאחרי ה' ונזורו
אחור דרך ג' ימים מן השכינה ולעומת זה גם ארון ברית ה' נוסע לפניהם להתרחק מהם דרך ג' ימים נמצא ריחוק
דרך ו' ימים ביניהם כדי לתור להם מנוחה מן המצות אשר מאסו בהם:
 )9דברים פרק א
שבֶּת ָבהָר ַהזֶּה:
(ו) ה' אֹ-להֵינּו דִּ בֶּר ֵאלֵינּו בְח ֵֹרב לֵאמ ֹר ַרב ָלכֶּם ֶּ
ש ֵפלָה ּו ַבנֶּגֶּב ּובְחֹוף ַהי ָם א ֶֶּּרץ ַה ְכנַ ֲענִּי ְו ַה ְלבָנֹון עַד
ש ֵכנָיו ָבע ֲָרבָה ָבהָר ּו ַב ְ
(ז) פְנּו ּוסְעּו ָלכֶּם ּוב ֹאּו הַר הָאמ ִֹּרי ְואֶּל כָל ְ
ַהנָהָר ַה ָגד ֹל נְהַר פ ְָרת:
 )11כלי יקר דברים פרק א פסוק ו
וי"א שהאשימם על שברחו מן הר חורב כתינוק הבורח מבית הספר ,וע"ז אמר רב לכם כי הימים אשר ישבתם
בהר לא היו בעיניכם כימים אחדים באהבתם אותם ,אלא כימים רבים של צער וזהו רב לכם שהיה רב והרבה לכם
שבת בהר הזה לכם ולא לי

