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Behaalotcha – When the Chumash breaks 

  לו-במדבר י, לד  .א

  

  

  

 אבות דרבי נתן (נוסחא א), לד  .ב

שני סמניות אמורות בתורה בפרשה קטנה ואיזו היא פרשה קטנה ויהי 
רבן שמעון בן גמליאל אומר עתידה פרשה זו שתעקר  .בנסוע הארון

  ר:ממקומה ותכתב במקום אח

 שבת קטו ע"ב  .ג

וע הארון ויאמר תנו רבנן: "ויהי בנס
לה הקב"ה פרשה זו עשה  – משה"

לומר שאין  סימניות מלמעלה ולמטה,
רבי אומר: לא מן השם  זה מקומה.

הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא 
בפני עצמו. כמאן אזלא הא דאמר רבי 

... שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן
  כרבי. –שבעה ספרי תורה? כמאן 

רבן  –מאן תנא דפליג עליה דרבי 
שמעון בן גמליאל הוא, דתניא: "רבן 

שמעון בן גמליאל אומר: עתידה פרשה 
זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה. 

כדי להפסיק בין  –ולמה כתבה כאן 
… פורענות ראשונה לפורענות שנייה" 

אמר רב אשי:  –והיכן מקומה? 
  בדגלים.

 משנה, ידיים ג,ה  .ד

ספר שנמחק ונשתייר בו פ"ה אותיות 
כפרשת ויהי בנסוע הארון מטמא את 

מגילה שכתוב בה פ"ה אותיות  הידים
כפרשת ויהי בנסוע הארון מטמא את 

. כל כתבי הקדש מטמאין את הידים
  הידיים.

כלל הוא אצלינו כי : פירוש הרמב"ם
פרשת ויהי בנסוע הארון וכו' ובנחה 

יאמר שני הפסוקים יחד הם ספר בפני 
  עצמו

  

And they set out from G-d's monuntain… to seek 
for them a place to settle. The cloud Hashem was 
above them by day, when they traveled from the 
camp. {So it was, whenever the ark set out, 
Moses would say, Arise, Hashem, may Your 
enemies be scattered and may those who hate 
You flee from You. And when it came to rest he 
would say, Repose, Hashem, among the myriads 
of thousands of Israel.{ 
And the people were bitterly complaining in G-d's 
ears, and Hashem heard and his anger flared… 

Two signs mentioned in the Torah are in a 'minor 
paragraph'. Raban Shimon Ben Gamliel says: in 
the future this parsha will be uprooted from its 
place and rewritten in a different location. 

The Sages taught: “And when the Ark traveled and Moses proclaimed…" - The 
Holy One, Blessed be He, made signs for this portion, above and below, (i.e., 
before and after it), in order to say that this is not its place .Rabbi Yehuda HaNasi 
says: It is not for that reason that signs were inserted. Rather, the signs are there 
because this portion is considered a book unto itself. According to whose opinion 
is that which Rabbi Shmuel bar Naḥman said that Rabbi Yonatan said, that … 
there are seven books of the Torah? According to whose opinion? It is according 
to the opinion of Rabbi Yehuda HaNasi. 
Who is the tanna who disagrees with Rabbi Yehuda HaNasi? It is Rabban Shimon 
ben Gamliel. As it was taught in a baraita that Rabban Shimon ben Gamliel says: 
In the future, this portion will be uprooted from here, where it appears, and will 
be written in its proper place. And why was it written here, even though it 
discusses the travels of the children of Israel, and the portion before it does not? 
It is to demarcate between the first punishment and the second punishment… 
And if so, where is the proper place for this paragraph? Rav Ashi said: In the 
portion of the flags. 

book [i.e. a Torah scroll] which was erased leaving only eighty-five letters in it, like 
the portion of (Numbers 10:35-36), "And it was when the moved...," renders the 
hands impure. A scroll on which are written eighty-five letters, like the portion of, 
"And it was when the moved...," renders the hands impure. All sacred scriptures 
render the hands impure. 
Rambam's commentary: It is a rule we hold to, that the portion of "And it was 
when the Ark moved" etc., and "As it rested he said", these two verses together 
are a book to itself. 
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 רמב"ם שבת כג, כה  .ה

, ...ספר תורה שיש בו ללקט שמונים וחמש אותיות מתוך תיבות שלימות
  מצילין אותו מפני הדליקה

 כלי יקר, במדבר י,לה  .ו

ששני פסוקים אלו הם ספר בפני עצמו ועל  יש מחז"ל שאמרו
ממך דבר לאמר הרי  כן מנה שבעה ספרים בתורה. וכי יפלא

עיקר התורה למצוותיה ניתנה ובספר זה אין רמז לשום 
  !מצוה

 (בובר), כומדרש משלי   .ז

למטה נקוד, רבי אמר: "ויהי בנסוע הארון". בין למעלה בין 
  ספר היה בפני עצמו ונגנז.

 , במדבר י, להרש"ר הירש  .ח

הנה כבר הושלמה נתינת התורה בהר ה'. אילו כבר עמד 
העם במעלה הדרושה לקיום התורה, היתה ההיסטוריה שלו 

נמשכת בדרך שונה, פשוטה יותר. מהר ה' היו נוסעים מיד 
לארץ ה' כדי לקיים את התורה בארץ; מקדש התורה ועם 

כל התורה היו מגיעים בארץ למעלתם העליונה ומאירים ל
 -עתה זה רק חזון לאחרית הימים  -העמים עד מרחוק 

וההיסטוריה האנושית, כמוה כהיסטוריה היהודית, היתה 
 ...מתפתחת בדרך שונה.

 מורה נבוכים ג, לב  .ט

מלאכת עבדות בחומר ולבנים אין בטבע האדם שיגדל על 
והדומה להם ואחר כך ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם וילחם עם 

היה מחכמת השם להסב אותם בדבר ... ילידי הענק פתאום
עד שילמדו גבורה, כמו שנודע שההליכה במדבר ומיעוט 
הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא בהם יולידו הגבורה והפכם 

שלא הרגילו בשפלות  יולידו רך לבב, ונולדו גם כן אנשים
  ובעבדות...

  

  

  

 82, במדבר, עמ' קוק שיחות הרב צבי יהודה  .י

ורבונו של עולם נוסע אתנו! "ויהי בנסוע הארן", והארון 
נקרא ד': "קומה ד'", "שובה ד'"... כי אורייתא וקודשא בריך 

הוא חד הוא. לכן פסוקים אלה מהווים פרשה מיוחדת, 
: נו"ן הפוכה. נו"ן זו, ענינה המוקפת בסימנים מיוחדים

נפילה, כנו"ן אשר נשמטה מ"אשרי", נפילה כביכול של 
השכינה הנודדת אתנו... אמנם נו"ן זו הפוכה היא, כי 

  מבחינה אמיתית פנימית אין נפילה.

 

 

    

A torah book from which eighty-five letters, taken 
from complete words, can be counted… should be 
saved from the fire. 

Some of our sages said that these two verses are a book to 
themselves, and so he counted seven Torah books. And you 
may wonder, for the Torah was primarily given for its Mitzvot, 
and in this book there is not even a hint to a Mitzva, 

"And it was when the Ark moved" – there are signs both 
before and after. Rabbi said: it was a whole book, and it was 
shelved. 

The transmission of the Torah was already completed on G-d's 
mountain. If the nation was on the required level to observe 
the Torah, the nation's history was to be continued in a 
different, much simpler way. From G-d's mountain they would 
travel directly to G-d's land to practice Torah there; the 
Torah's temple and nation would have reached their highest 
level and shine to all nations – but this vision is now kept for 
the end of times. And human history, as Jewish history, 
developed differently... 

And the Master of the universe is traveling with us! ""And it 
was when the Ark moved", and the Ark is called G-d: "Arishe 
Hashem", "Repose Hashem"… for the Torah and G-d are one. 
Thus, these verses constitute a unique Parsha, circumscribed by 
unique signs: reversed Nu"n. This Nu"n usually means falling as 
in the Nu"n that was removed from the 'Ashrei", signifying, as it 
is, the fall of the divine presence which accompany us… 
However, this Nun is reversed, because in the true, inner sense, 
there is no falling.  

It is against man's nature that a person trained to work as a 
slave with mortar and bricks, or similar things, should interrupt 
his work, clean his hands, and at once fight with giants… It was 
the result of G-d's wisdom that the Israelites were led about in 
the wilderness till they acquired courage. For it is a well-known 
fact that travelling in the wilderness, and privation of bodily 
enjoyments, such as bathing, produce courage, whilst the 
reverse is the source of faint-heartedness: besides, another 
generation rose during the wanderings that had not been 
accustomed to degradation and slavery... 


