
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 ע"תששלח פרשת 
  המקושש עציםןבעניי

 

 
www.atid.org 

  
 במדבר פרק טו 

 ִאי� ַוִ�ְמְצא� ַ�ִ�ְדָ�ר ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַוִ�ְהי�) לב(
� ֵעִצי� ְמקֵֹ��� אֹת� ַוַ�ְקִריב�) לג( :ַהַ ָ�ת ְ�י

� ְוֶאל מֶֹ�ה ֶאל ֵעִצי� ְמקֵֹ�� אֹת� ַה�ְֹצִאי
 ַ�ִ�ְ�ָמר אֹת� ַוַ�ִ(יח�) לד( :ָהֵעָדה ָ'ל ְוֶאל &ֲהרֹ$
 ַו�ֹאֶמר) לה(   ס  : ל� ֵ�ָעֶ�ה ַמה פַֹר� לֹא ִ'י

� ָהִאי� י�ַמת מ�ת מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק� אֹת� ָרג
� ַו�ִֹציא�) לו( :ַלַ�ֲחֶנה ִמח�, ָהֵעָדה ָ'ל ָבֲאָבִני
� אֹת� ַוִ�ְרְ-מ� ַלַ�ֲחֶנה ִמח�, ֶאל ָהֵעָדה ָ'ל אֹת

� :מֶֹ�ה ֶאת ְיקָֹוק ִצָ�ה ַ'ֲאֶ�ר ַוָ�מֹת ָ�ֲאָבִני

 י"רש
 של בגנות$ . וימצאו במדבר ישראל בני ויהיו) לב(

, ראשונה שבת אלא שמרו שלא, הכתוב דבר ישראל
 . מקושש אתו צאי�המ) לג( :וחללה זה בא ובשניה
 והתרו משמצאוהו א3 מלקושש הניח ולא בו שהתרו

 יודעי� היו לא . לו יעשה מה פרש לא כי) לד( :בו
 שבת שהמחלל היו יודעי� אבל, ימות מיתה באיזו
] בעשות [ז"בלע ט"פיישנ עשה כמו . רגו�) לה( :במיתה

 ויציאו) לו( :ושמור זכור וכ$] בהלו8 [ט"אלנ הלו8 וכ$
 :די$ מבית ורחוק חו, הסקילה שבית מכא$ . אותו

  
 ב "מסכת בבא בתרא דף קיט ע

, ה$ דרשניות, ה$ חכמניות צלפחד בנות: תנא
 אלא נישאו שלא . ה$ צדקניות..  .ה$ צדקניות
 קטנה אפילו: יעקב ב$ אליעזר רבי תני. לה$ להגו$
 . שנה מארבעי� פחותה נשאת לא שבה$
 

 תוספות
 מארבעי� פחות אתנש לא שבה� קטנה אפילו
 ד3 שבת (ד"כמ לה דסבר א"לרשב נראה . שנה
 היה המקושש ומעשה מקושש היינו צלפחד:) צו

 דאמר מרגלי� מעשה אחר מיד ארבעי� בתחלת
  ישראל אומרי� שהיו נתכוי$ שמי� דלש� במדרש

 כדי שבת וחילל עמד במצות מחויבי$ אי$ שוב מרגלי� ממעשה לאר, ליכנס שלא עליה$ שנגזר כיו$
 .קראי כדמוכחי שנה ארבעי� סו3 עד נשאו ולא אחרי� ויראו שיהרג

 
 )שם(חידושי אגדות א "מהרש

ש וכ8 "ע' ע מקושש זה צלפחד כו"הזורק קאמר ר' בפ. 'י משה אלא כו"מקושש שתכתב ע' וראויה פ' גמ
דבר ואפשר ל חטא של יחיד הנזכר בדור המ"אמרו במדרש שאמרו בנותיו כי בחטאו מת הוא המקושש ר

ק� גברא מדבית '  ויהיו בני וגופסוקי בפרשת שלח ל8 ב"ש ת"פ מ"לומר שאמרו בנותיו כ$ לחוס על זרעו וע
וידו$ יתי בכ$ אשתמודע קנסא ' ומשה יתבע אולפ$ מ$ קד� ה' איזיל ואתלוש קיסי$ כו' יוס3 אמר בממרי

ש והשתא בנותיו התנצלו בזה בעבור אביה� ואמרו כמו שאתה לא ידעת באיזו מיתה ימות "ע' לכל בית כו
ש בחטאו מת לא חטא רק כדי שיהיה מת "$ המחלל שבת וזבאיזה מיתה דני] ו[ג� זה היה כוונתו כדי שידע

י היא8 חטא באיסור שבת כדי לידע באיזה מיתה "וידעו באיזה מיתה דני$ המחלל שבת ויש שאלו בזה בת
ל מלאכה שאינה "ה' ל כיו$ שלא היה צרי8 למלאכה זו אלא לידע באיזו מיתה כו"דני$ המחלל שבת וי

ש ומיהו הוא ודאי דהיה חייב מיתה בדיני "צ אלא לעפרה שהוא פטור לר"צריכה לגופה כמו חופר גומא וא
פ "אד� שלא ידעו העדי� שהתרו בו שהוא עשה על דעת זו ואינ$ אלא דברי� שבלב ודני$ היו אותו למיתה ע

שנה ולש� שמי� ' לקמ$ דצלפחד היינו מקושש והיה בתחלת מ' ל לפי המדרש שכתבו התוס"העדות וכ$ י
אומרי� כיו$ שנגזר עליה� שלא ליכנס לאר, ממעשה המרגלי� שוב אי$ חייבי� במצות עמד  היונתכוי$ ש

 :ל"ל נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה וק"ל דה"וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרי� עכ
 

  פרשת שלח -ספר מי השילוח 
מ$ ולבונה שמ$ יש טעונות ש' איתא בגמ,  בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצי� ביו� השבתויהי

�האד� צדיק וטהור בעומק לבו ' היינו שיהי, ולא לבונה לבונה ולא שמ$ שמ$ מורה על תפארת לו מ$ האד
תפארת לאד� ' היינו שיהי'  לעושירתולבונה מורה על תפא, ש כמו שיתבאר במקומו"כוונתו לש' ויהי

�א8 , שיה ותפארת לו מ$ האד�תפארת לעו' והנה האד� צרי8 לראות שכל מעשיו יהי, העושה לעיני אד
ש "כמ, ש"כוונתו לש' רק שיהי' שאי$ האד� צרי8 להשגיח על תפארת לעושי' לפעמי� נמצא עת לעשות לה

וג� לפעמי� ימצא להיפ8 א3 כי כוונת האד� , י"שהפרו תורת8 ולפעמי� זה הוא רצו$ ה' עת לעשות לה
מ נענש כי "ש כדאיתא במדרש מ"כוונתו לשוג� המקושש א3 שהיתה , ש אסור לעשות נגד התורה"היא לש

י שהאד� יכניס עצמו בדבר כזה רק לכשיאונה לידו דבר שיש לה תפארת מ$ האד� אי$ צרי8 "אי$ רצו$ הש
ולא להכניס עצמו בזה לכתחילה כי לכתחילה צרי8 לראות שימצא ח$ בעיני ' להשגיח על תפארת לעושי

� :אלקי� ואד
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