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לפורענות וכו' כדאיתא בכל כתבי הקדש
)שבת קטז א( :קומה ה' ( לפי שהיה מקדי 1לפניה 1מהל שלשת ימי ,1היה משה אומר עמוד
והמת לנו ואל תתרחק יותר במדרש תנחומא בויקהל :ויפוצו אויבי ( המכונסי :וינסו
משנאי ( אלו הרודפי :1משנאי ( אלו שונאי ישראל ,שכל השונא את ישראל שונא את מי
שאמר והיה העול ,1שנאמר )תהלי 1פג ,ג( ומשנאי נשאו ראש ,ומי ה ,1על עמ יערימו סוד:
רמב"ן

ויהי בנסוע הארו ( עשה לו סימ מלפניו ומלאחריו לומר שאי זה מקומו .ולמה כתב כא ,כדי
להפסיק בי פורענות לפורענות ,כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א( ,לשו רש"י .ולא
פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוצר להפסיק בה ,כי לא נזכר כא בכתוב פורענות קוד1
ויהי בנסוע הארו .ולשו הגמרא ש ,1פורענות שנייה ויהי הע 1כמתאונני) 1להל יא א(,
פורענות ראשונה דכתיב ויסעו מהר ה' )פסוק לג( ,ואמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי ה'.
וכתב הרב בפירושיו ש ,1בתו שלשת ימי 1למסע 1התאוו תאוה האספסו 4להתרע 1על
הבשר כדי למרוד בה' .ואלו דברי תימה ,שהרי פורענות ויהי הע 1כמתאונני 1כתובה ראשונה
ושל תאוה שניה ,ושתיה סמוכות .אולי סבר הרב שנכתבו שלא כסדר ,רמז על הראשונה
באמרו "מהר ה'" ,כי שמא מעת נסע 1חשבו לעשות כ ,והפסיק וכתב את השניה ואחר כ חזר
לראשונה .ואי בזה טע 1או ריח :אבל עני המדרש הזה מצאו אותו באגדה ,שנסעו מהר סיני
בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר ,אמרו שמא ירבה וית לנו מצות ,וזהו ויסעו מהר ה',
שהיה מחשבת 1להסיע עצמ מש 1מפני שהוא הר ה' ,וזהו פורענות ראשונה .והפסיק ,שלא
יהיו שלש פורעניות סמוכות זו לזו ונמצאו מוחזקי 1בפורענות .וקרא החטא "פורענות" אע"פ
שלא אירע לה 1ממנו פורענות .ושמא אלמלא חטא 1זה היה מכניס 1לאר 5מיד:
אברבנאל

הנה נעשו כא שני נוני 1הפוכי 1אחת בתחלתה ואחת בסופה ורבו הדעות בדברי חז"ל ובדברי
המפרשי 1על מה יורה הסימ הזה .ונראה לי שבעבור שלמעלה ספר ממסע הדגלי 1ואהל מועד
וספר מנסיעת הארו לפניה 1נכתבו הסימני 1הה 1לרמוז שנסיעת הארו א 4על פי שנכתבה
אחר מסע הדגלי 1ואהל מועד לא היה כ בפעל ומציאות כי היא אליה 1והיתה לפניה 1לפי
ששתי פעמי 1נסע הארו לפני הע 1אחת בתחלת המסעות והכנס 1במדבר הגדול והשנית
בסו 4המסעות בהעברת הירד להכניס 1לאר 5לכ היו הסמני 1נו" מלשו נסיעה אחת
בתחלה רומזת למסע הראשו הזה והאחרת בסו 4המסעות בהכנס 1לאר 5כי לשניה היה ארו
ברית ה' נוסע לפניה 1והותרו במה שפירשתי בזה השאלה הי"ד והט"ו:
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