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)לב( ולפרשה הזאת סמ7
)לב( ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו  9בגנות $של ישראל דבר
אחריה עני $המקושש ,כי היה
הכתוב ,שלא שמרו אלא שבת ראשונה ,ובשניה בא זה וחללה) :לג(
בזמ $הזה אחר מעשה
המצאי אתו מקושש  9שהתרו בו ולא הניח מלקושש א0
משמצאוהו והתרו בו) :לד( כי לא פרש מה יעשה לו  9לא היו יודעי המרגלי על דר 7הפשט .וזה
באיזו מיתה ימות ,אבל יודעי היו שהמחלל שבת במיתה) :לה( רגו טע ויהיו בני ישראל במדבר 9
כי בהתאחר ש הע בגזרה
 9כמו עשה פיישנ"ט בלע"ז ]בעשות[ וכ $הלו 7אלנ"ט ]בהלו [7וכ$
הנזכרת היה המאורע הזה:
זכור ושמור) :לו( ויציאו אותו  9מכא $שבית הסקילה חו ,ורחוק
מבית די:$
מסכת בבא בתרא דף קיט ע"ב

תוספות

ויקרב משה את משפט $לפני ה' .דרשניות
ה 9 $שהיו אומרות :אילו היה ]לו[ ב $לא
דברנו .והתניא :בת! אמר ר' ירמיה :סמי
מכא $בת .אביי אמר :אפילו היה בת לב$
לא דברנו .צדקניות ה 9 $שלא נישאו אלא
להגו $לה .$תני רבי אליעזר ב $יעקב:
אפילו קטנה שבה $לא נשאת פחותה
מארבעי שנה.

אפילו קטנה שבה לא נשאת פחות מארבעי שנה 9
נראה לרשב"א דסבר לה כמ"ד )שבת ד 0צו (:צלפחד
היינו מקושש ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעי מיד
אחר מעשה מרגלי דאמר במדרש דלש שמי נתכוי$
שהיו אומרי ישראל כיו $שנגזר עליה $שלא ליכנס לאר,
ממעשה מרגלי שוב אי $מחויבי $במצות עמד וחילל
שבת כדי שיהרג ויראו אחרי ולא נשאו עד סו 0ארבעי
שנה כדמוכחי קראי.

מסכת שבת דף צו ע"ב

תנו רבנ :$מקושש זה צלפחד ,וכ $הוא אומר )במדבר טו( ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו'
ולהל $הוא אומר )במדבר כז( אבינו מת במדבר ,מה להל $צלפחד ,א 0כא $צלפחד ,דברי רבי עקיבא.
אמר לו רבי יהודה ב $בתירא :עקיבא ,בי $כ 7ובי $כ 7אתה עתיד לית $את הדי .$א כדברי ,7התורה
כיסתו ואתה מגלה אותו! וא לאו  9אתה מוציא לעז על אותו צדיק.
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