
 
 

 ״ ויהי בנסוע הארון״ - בהעלותך פרשת

״ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה, קומה ה׳   :״ויהי בנסוע הארון״  בפרשת השבוע כתובה פרשת

 .לו( -י לה) ויפוצו אויבך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה ה׳ רבבות אלפי ישראל״

פרשה זו עשה לה הקב״ה סימניות מלמעלה  על פרשה זו אמרו רבותינו במסכת שבת )קטו:(:

 .ומלמטה

 בגמרא לא פרשו מה הן הסימניות.

נון   אותיות  גאון שהכוונה לשתי  רב האי  )קג.( הביא בשם  בחידושיו למסכת שבת  הרשב”א 

 רבבות אלפי ישראל”.ואות נ אחת אחרי ״, אות נ אחת לפני “ויהי בנסוע” הפוכות,

   ,חד את הפרשה הזאת משאר פרשיות התורהיבמסכת שבת דנה הגמרא מדוע היה צריך לי

ללמד אותנו שאין זה מקומה של הפרשה, שהרי בפרשה שלנו לא עוסקים    תשובה ראשונה:

ששם מתואר    במסעות בני ישראל, ומקומה של הפרשה היה צריך להיות בפרשת במדבר )ב יז(

 המסע של המחנות. 

שניה: אמרר  תשובה  גמליאל  בן  כדי  ישי  בן שמעון  נ  אותיות  בשתי  הזאת  את הפרשה  חדו 

  פורענות לפורענות. להפסיק בין

הפורענות הכתובה אחרי פרשת ״ויהי בנסוע״ היא פרשת המתאוננים שנענשו שבערה בהם 

 אש ה׳.

   )י לג(.   מהר ה׳ דרך שלושת ימים״  ווייסעהיא: ״    והפורענות שכתובה לפני פרשת ״ויהי בנסוע״

ישראל ארץ  לכוון  סיני  מהר  ללכת  התחיל  ישראל  השאלה  ,עם  היה    נשאלת  רע  דבר  איזה 

 ?בהליכה מהר סיני

נסעו מהר סיני בשמחה, כתינוק  בני ישראל  ש,  תשובה על כך בפירושו של הרמב״ן לפרשה

 תן לנו מצוות.יאמרו שמא ירבה ויוהבורח מבית הספר, 

הכעס על העם היה    לא היה כעס על העם, ,  רץ ישראל״סעו לאיאם היה כתוב ״ וי   פירוש דבריו: 

״ויסעו מהר ה׳   כשמשה אמר להם שצריכים לעזוב את הר סיני הם התחילו לשמוח,ש  ״,כי 



 
 

לא  , לכן  ואמרו כדאי לצאת מכאן מהר, כי כל זמן שנמצאים ליד הר סיני מקבלים עוד מצוות

 . יתה להתרחק מה׳ישמטרת הנסיעה ה, ״אלא ״ויסעו מהר ה׳, נאמר ״ויסעו מהר סיני״

כדי לתקן את בריחתם של ישראל מהר סיני, זכתה פרשת ״ויהי בנסוע״ שתאמר בפתיחת ארון  

אם עם ישראל במדבר שמח כשהוא    הקודש בבית הכנסת, בהוצאת ספר התורה ובהחזרתו.

התורה ומכבדים את ספר    אנחנו שמחים לקראת קריאת התורה,  עזב את מקום נתינת התורה,

 בהוצאתו ובהכנסתו. 

 


