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  פורענותבין מפסיק  –בנסוע הארון ויהי 
   במדבר פרק י

ָני ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִמִּמְדַּבר ִסי (יב): ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת (יא)
אֹו ַוִּיַּסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ְיהּוָדה ָּבִראׁשָֹנה ְלִצְבאָֹתם ְוַעל ְצבָ  (יד)ָנה ַעל ִּפי ְיקָֹוק ְּבַיד מֶֹׁשה: ַוִּיְסעּו ָּבִראׁשֹ (יג): ַוִּיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן

ְוהּוַרד ַהִּמְׁשָּכן  (יז)יָאב ֶּבן ֵחלֹן: ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְזבּוֻלן ֱאלִ  (טז)ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:  (טו)ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב: 
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה  (יט)ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ְלִצְבאָֹתם ְוַעל ְצָבאֹו ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:  (יח) סְוָנְסעּו ְבֵני ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי נְֹׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן: 

ִּמְׁשָּכן ְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים נְֹׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהִקימּו ֶאת הַ  (כא)ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני ָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:  (כ)ן צּוִריַׁשָּדי: ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ּבֶ 
ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן  (כג)ַעִּמיהּוד: ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ֶאְפַרִים ְלִצְבאָֹתם ְוַעל ְצָבאֹו ֱאִליָׁשָמע ֶּבן  (כב) סַעד ּבָֹאם: 
ֹו ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ָדן ְמַאֵּסף ְלָכל ַהַּמֲחנֹת ְלִצְבאָֹתם ְוַעל ְצָבא (כה) סְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעֹוִני:  (כד)ְּפָדהצּור: 
ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני  (כח)ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:  (כז)ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:  (כו)ן ַעִּמיַׁשָּדי: ֲאִחיֶעֶזר ּבֶ 

ֹו ֶאֵּתן ְדָיִני חֵֹתן מֶֹׁשה נְֹסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיקָֹוק אֹתַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחָֹבב ֶּבן ְרעּוֵאל ַהִּמ  (כט) סִיְׂשָרֵאל ְלִצְבאָֹתם ַוִּיָּסעּו: 
ּיֹאֶמר ַאל וַ  (לא)ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵלְך ִּכי ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך:  (ל)ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך ִּכי ְיקָֹוק ִּדֶּבר טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

נּו ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלְך ִעָּמנּו ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ְיקָֹוק ִעּמָ  (לב)ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו ִּכי ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים: 
ַוֲעַנן  (לד) לֶֹׁשת ָיִמים ַוֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק נֵֹסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה:ֶּדֶרְך ְׁש  ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיקָֹוק (לג)ְוֵהַטְבנּו ָלְך: 

  :ֶניךָ רֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמה ְיקָֹוק ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמּפָ ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָא (לה) ] סְיקָֹוק ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם ִמן ַהַּמֲחֶנה: 
 פ ] :ּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיקָֹוק ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל (לו)

  
  במדבר פרק יא

ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל  (ב)ַוִּיְׁשַמע ְיקָֹוק ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ְיקָֹוק ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה:  קָֹוקַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני יְ  (א)
 ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו (ד)ׁש ְיקָֹוק: ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם אֵ  (ג)מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש: 

ם ְוֵאת ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאי (ה): ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר
ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו  (ז)ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו:  (ו)ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים:  ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת
 (ט)ֶמן: ְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו אֹתֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁש ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמדָֹכה ּוִב  (ח)ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח: 

ְבֵעיֵני אֹד ּוַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוִּיַחר ַאף ְיקָֹוק ְמ  (י)ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו: 
  מֶֹׁשה ָרע: 

 
  תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטו עמוד ב 

, תנו רבנן: +במדבר י+ ויהי בנסע הארן ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה
שאין זה מקומה. רבי אומר: לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. כמאן אזלא הא דאמר רבי  לומר

כרבי. מאן תנא דפליג  -אלו שבעה ספרי תורה. כמאן  -שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן: +משלי ט+ חצבה עמודיה שבעה 
דתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב בן גמליאל הוא, רבן שמעון  -עליה דרבי 

+במדבר  -כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מאי היא?  -במקומה. ולמה כתבה כאן 
. מא ברבי חנינא: שסרו מאחרי ה'+במדבר י+ ויסעו מהר ה'; ואמר רבי ח -יא+ ויהי העם כמתאננים. פורענות ראשונה 

  אמר רב אשי: בדגלים.  -והיכן מקומה? 
  

  רש"י במדבר פרק י 
עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו, לומר שאין זה מקומו. ולמה נכתב כאן, כדי להפסיק בין  -ויהי בנסע הארן  )(לה

  (שבת קטז א): דאיתא בכל כתבי הקדשפורענות לפורענות וכו' כ
  

  רש"י מסכת שבת דף קטז עמוד א 
שאינה ראויה לכאן, דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מינה, אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב,  -שאין זה מקומה 

  לעתיד, שיהו כל הפורעניות בטלין, ולא ידאגו לפורענות, ויצר הרע בטל. -פרשה זו עתידה  בפרשת במדבר סיני.
  .בתוך שלשה ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקדוש ברוך הוא -מאחרי ה' 

  
  תוספות מסכת שבת דף קטז עמוד א 

ואומר ר"י דאין שמאז התחילו לשאול בשר  פי' בקונטרס - י השםפורענות ראשונה ויסעו וא"ר חנינא שסרו מאחר
ויסעו שנסעו מהר סיני דרך שלשת ימים כתינוק היוצא מבית (ילמדנו)  נ"ל כן אלא פורענות ראשונה כדאמר במדרש

ך הספר שבורח לו והולך לו כך היו בורחים מהר סיני דרך שלשת ימים לפי שלמדו הרבה תורה בסיני אמר הקדוש ברו
  .הוא נסמוך פורענות לפורענות לאו אלא נפסוק פרשת ויהי בנסוע הארון

  
  רמב"ן במדבר פרק י 

לפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו. ולמה כתב כאן, כדי להפסיק בין פורענות עשה לו סימן מ -) ויהי בנסוע הארון (לה
ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוצרך להפסיק . לשון רש"ילפורענות, כדאיתא בכל כתבי הקדש (שבת קטז א), 

ייה ויהי העם כמתאוננים , פורענות שנבה, כי לא נזכר כאן בכתוב פורענות קודם ויהי בנסוע הארון. ולשון הגמרא שם
וכתב הרב בפירושיו (להלן יא א), פורענות ראשונה דכתיב ויסעו מהר ה' (פסוק לג), ואמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי ה'. 

, שהרי ואלו דברי תימה, בתוך שלשת ימים למסעם התאוו תאוה האספסוף להתרעם על הבשר כדי למרוד בה'. שם
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אולי סבר הרב שנכתבו שלא כסדרן, רמז כתובה ראשונה ושל תאוה שניה, ושתיהן סמוכות. פורענות ויהי העם כמתאוננים 
על הראשונה באמרו "מהר ה'", כי שמא מעת נסעם חשבו לעשות כן, והפסיק וכתב את השניה ואחר כך חזר לראשונה. 

  :ואין בזה טעם או ריח
אמרו שמא ירבה ויתן , כתינוק הבורח מבית הספראבל ענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה 

לנו מצות, וזהו ויסעו מהר ה', שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונה. והפסיק, 
שלא יהיו שלש פורעניות סמוכות זו לזו ונמצאו מוחזקים בפורענות. וקרא החטא "פורענות" אף על פי שלא אירע להם 

  :ענות. ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מידממנו פור
 
  י הצנזורה"שהושמטה עמרא ג

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטז עמוד א 
בעי מיניה יוסף בר חנין מרבי אבהו: הני ספרי דבי אבידן, מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין? אין ולאו ורפיא בידיה. רב 

אזיל. אמרו ליה לרבא: מאי טעמא לא  -לא אזיל, לבי אבידן  -שכן לבי נצרפי. שמואל, לבי נצרפי לא אזיל לבי אבידן, וכל 
דוכתיה קשי לי. מר בר יוסף אמר: אנא  -ניעקריה!  -אתית לבי אבידן? אמר להו: דיקלא פלניא איכא באורחא, וקשי לי. 
, רבי מאיר הוה קרי ליה אוון גליון. +/השמטת הצנזורה/ מינייהו אנא, ולא מסתפינא מינייהו. זימנא חדא אזיל, בעו לסכוניה

אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי. הוה ההוא פילוסופא  .+יוחנן הוה קרי ליה עוון גליון רבי
דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא. בעו לאחוכי ביה; אעיילא ליה שרגא דדהבא, ואזול לקמיה, אמרה ליה: בשבבותיה 

בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי. אמר להו: פלוגו. אמר ליה כתיב לן: במקום ברא ברתא לא תירות. אמר ליה: מן יומא 
, וכתיב ביה: ברא וברתא כחדא ירתון. למחר הדר עייל ליה עוון גליוןהיבת דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה, ואיתי

וכתב ביה: אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי [ולא] לאוספי  דעוון גליוןאיהו חמרא לובא. אמר להו: שפילית לסיפיה 
אמר ליה רבן  -יך כשרגא! על אורייתא דמשה אתיתי. וכתיב ביה: במקום ברא ברתא לא תירות. אמרה ליה: נהור נהור

  גמליאל: אתא חמרא ובטש לשרגא. 
  

  רש"י מסכת שבת דף קטז עמוד א 
  +ספר האונגליון+. לספרי המינין און גליון לפי שהן קורין אותו אונגיל"א -  ר' מאיר קרי ליה

  
//he.wiktionary.org/wiki/ ןאונגליו  

  :ןֶאָוְנֵגְליֹו
 )euangelos( ευαγγελοςׁשלמי תודה, גמול, למבשר טוב, ובמובן הנוצרי: בשורה טובה. מיוונית:  - )ευαγγελιον )euangelionמיוונית: 

  (שליח, מבשר). αγγελος(טוב) עם  ευמבׂשר טוב, צרוף של  -
  Gospelאנגלית: 

  
  אחתיה דרבן גמליאל דביתהו דר' אליעזרשלום ימא א

  תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב 
אותו היום אמר רב יהודה אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו. תנא: ב -. מאי עכנאי? וזה הוא תנור של עכנאי

חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו  -השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם הלכה כמותי 
אמת  -מאה אמה, ואמרי לה: ארבע מאות אמה. אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

כותלי  -אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי  המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם.
בית המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה 

, ועדין מטין ועומדין. אליעזררבי אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של  -בהלכה 
מן השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל  -חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

אמר רבי ירמיה: שכבר נתנה  -מאי +דברים ל'+ לא בשמים היא?  -מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא. 
אשכחיה רבי  -י, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה +שמות כ"ג+ אחרי רבים להטת. תורה מהר סינ

אמרו: אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני.  -נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא? 
אמר להם  -, ונמנו עליו וברכוהו. ואמרו: מי ילך ויודיעו? אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש

. מה עשה רבי עקיבא? לבש רבי עקיבא: אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו
אמר לו: רבי,  -אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה יום מיומים?  -שחורים, ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק ארבע אמות. 

אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו, ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות,  -כמדומה לי שחבירים בדילים ממך. 
לקה העולם שליש בזיתים, ושליש בחטים, ושליש בשעורים. ויש אומרים: אף בצק שבידי אשה טפח. תנא: אך גדול היה 

בי אליעזר נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו ר
אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך 

אימא  -. ח הים מזעפושלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. נ
שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי. מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על 

אפיה. ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא לחסר. איכא דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא. 
: קום, קטלית לאחי. אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב. אמר לה: אשכחתיה דנפל על אנפיה, אמרה ליה

  . מנא ידעת? אמרה ליה: כך מקובלני מבית אבי אבא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה


