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 במדבר פרק טו 
 ְמקֵֹ�� ִאי� ַוִ�ְמְצא� ַ�ִ�ְדָ�ר ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַוִ�ְהי�) לב(

�� ֵעִצי��ַה�ְֹצִאי אֹת� ַוַ�ְקִריב�) לג( :ַהַ ָ�ת ְ�י 
� ָ'ל ְוֶאל &ֲהרֹ$ ְוֶאל מֶֹ�ה ֶאל ֵעִצי� ְמקֵֹ�� אֹת
 ַמה פַֹר� לֹא ִ'י ַ�ִ�ְ�ָמר אֹת� ַוַ�ִ(יח�) לד( :ָהֵעָדה
 מ�ת מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) לה(  ס: ל� ֵ�ָעֶ�ה
� ָהִאי� י�ַמת� ִמח�, ָהֵעָדה ָ'ל ָבֲאָבִני� אֹת� ָרג

 ִמח�, ֶאל ָהֵעָדה ָ'ל אֹת� ַו�ִֹציא�) לו( :ַלַ�ֲחֶנה
 ִצָ�ה ַ'ֲאֶ�ר ַוָ�מֹת ָ�ֲאָבִני� אֹת� ַוִ�ְרְ-מ� ַלַ�ֲחֶנה
 :מֶֹ�ה ֶאת ְיקָֹוק

 תרגום יונתן
 ַ�ְ�ָתא ְגֵזיַרת ְ�ַמְדְ�ָרא ַ�ְרַיי$ ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ַוֲהו�) לב(

 ִאְ�ְ/מ�ַדע ָלא ְדַ�ְ�ָתא אְקָנָס ְ�ַר� ְלה�$ ִאְ�ְ/מ�ַדע
$� ִאיִזיל ְ�ֵמיְמֵרי2 1ַמר י�ֵס0 ִמְדֵבית ַגְבָרא ָק� ְלה

�� ַסֲהַדָיא ָיִתי ְוֶיֱחמ�$ ְדַ�ְ�ָתא ְ�י�ָמא ִקיִסי$ ְוֶאְ/ל
 ְוִיד�$ ְיָי ֳקָד� ִמ$ א�ְלַפ$ ִיְתַ�ע �מֶ�ה ְלמֶ�ה ִויַתנ�$
 ִיְ�ָרֵאל ֵ�ית ְלָכל ְקָנָסא מ�ַדעִאְ�ְ/ �ְבֵכ$ ָיִתי

 ִקיִסי$ ְוָעַקר ָ/ִלי� ַ'ד ַגְבָרא ַית ַסֲהָדא ְו&ְ�ָ'ח�
 ְד&ְתר� ָ�ַתר ָיֵתי2 ְוָקִריב�) לג( :ְדַ�ְ�ָתא ְ�י�ָמא
 ְלַות ִקיִסי$ ָ/ִלי� ָיֵתי2 ְדַהְ�ָ'ח� ַסֲהַדָיא ְוָ/ַל� ֵ�י2
  ה�א ֵדי$) לד( :ְ'ִניְ�ָ/א ָ'ל �ְלַות רֹ$&ֲה �ְלַות מֶ�ה

 ָממ�ָנא ִדיֵני ִמְנה�$ ְדק�ְדָ�א ֵמיְמָרא �6� ַעל ַיְתה�$ ְוָד$ ְנִבָיא מֶ�ה ֳקָד� ָעל� ִדי ִדיִני$ &ְרָ�ָעה ִמ$ ַחד
$� 1ַמר �ְבִאְלֵיי$ �ְבִאְלֵיי$ ָמת�$ מֶ�ה ֲהָוה ְפָ�ָתאַנ �ְבִדיֵני ָזִריז מֶ�ה ֲהָוה ָממ�ָנא ְ�ִדיֵני ַנְפָ�ָתא ִדיֵני �ִמְנה
 �ְמת�ִני$ ָממ�ָנא ְ�ִדיֵני ְזִריִזי$ ִדיֱהו�$ ְלֵמיק�� ַדֲעִתיִדי$ ַסְנֶהְדֵרי ֵריֵ�י ְלַמְלָפא ִ�ְגַלל ִמ$ ַ�ְמִעית ָלא מֶ�ה
 ְדֵייַמר ָצִרי7ְ ְדִיְ�ָרֵאל ַרְ�ה�$ ַדֲהָוה מֶ�ה ֲאר�� ְלה�$ ְדִמְתַקֵ�י ִדיָנא ִלְמַ�ְייָלא ְיַבְהת�$ ְוָלא ַנְפָ�ָתא ְ�ִדיֵני
 ַוֲאַמר) לה( :ֵ�י2 ִיְתֲעֵביד ִדיָנא ָהֵדי$ ִאְת6ְַר� ָלא ְ'ד�$ ַעד ֲאר�� ֲאִסיֵרי ְ�ֵבית &ְצָנע�ִהי ֵ'$ ְ�ִגי$ ְ�ָמִעית ָלא
 ָיֵתי2 ְוַהְנ6ִיק�) לו( :ְלַמְ�ִריָתא ִמָבָרא ְ'ִניְ�ָ/א ָ'ל ְב&ְבָנא ָיֵתי2 &ְטל� ְבָראַג ִיְתְקֵטיל ִאְתְקָטָלא ְלמֶ�ה ְיָי
 :מֶ�ה ַית ְיָי ְדַפֵקיד ֵהיְכָמא �ִמית ְב&ְבַנָיא ָיֵתי2 ְו&ְטל� ְלַמְ�ִריָתא ִמָ�ָרא ְ'ִניְ�ָ/א ָ'ל

 

 י"רש
 דבר ישראל של בגנות$ 9 וימצאו במדבר ישראל בני ויהיו) לב(

) לג( :וחללה זה בא ובשניה, ראשונה שבת אלא שמרו שלא, הכתוב
 א0 מלקושש הניח ולא בו שהתרו 9 מקושש אתו המצאי�

 יודעי� היו לא 9 לו יעשה מה פרש לא כי) לד( :בו והתרו משמצאוהו
 רגו�) לה( :במיתה שבת שהמחלל היו יודעי� אבל, ימות מיתה באיזו

 וכ$] בהלו7 [ט"אלנ הלו7 וכ$] בעשות [ז"בלע ט"פיישנ עשה כמו 9
 ורחוק חו, הסקילה שבית מכא$ 9 אותו ויציאו) לו( :ושמור זכור
 :די$ מבית

 ן"רמב
 סמ7 הזאת ולפרשה) לב(

 היה כי, המקושש עני$ אחריה
 מעשה אחר הזה בזמ$

� וזה. הפשט דר7 על המרגלי
� 9 במדבר ישראל בני ויהיו טע
 בגזרה ע�ה ש� בהתאחר כי

 :הזה המאורע היה הנזכרת

  
 ב "מסכת בבא בתרא דף קיט ע

 דרשניות. 'ה לפני משפט$ את משה ויקרב
 לא ב$] לו [היה אילו: אומרות שהיו 9 ה$

 סמי: ירמיה' ר אמר! בת: והתניא. דברנו
 לב$ בת היה אפילו: אמר אביי. בת מכא$
 אלא נישאו שלא 9 ה$ צדקניות. דברנו לא

: יעקב ב$ אליעזר רבי תני. לה$ להגו$
 פחותה נשאת לא שבה$ קטנה אפילו

� . שנה מארבעי

 תוספות
 9 שנה מארבעי� פחות נשאת לא שבה� קטנה אפילו
 צלפחד:) צו ד0 שבת (ד"כמ לה דסבר א"לרשב נראה
 מיד ארבעי� בתחלת היה המקושש ומעשה מקושש היינו
 נתכוי$ שמי� דלש� במדרש דאמר מרגלי� מעשה אחר
 לאר, ליכנס שלא עליה$ שנגזר כיו$ ישראל אומרי� שהיו

 וחילל עמד במצות מחויבי$ אי$ שוב מרגלי� ממעשה
 ארבעי� סו0 עד נשאו ולא אחרי� ויראו שיהרג כדי שבת
 .קראי כדמוכחי שנה

 
 ב "מסכת שבת דף צו ע

' וגו איש אווימצ במדבר ישראל בני ויהיו )טו במדבר( אומר הוא וכ$, צלפחד זה מקושש: רבנ$ תנו
. עקיבא רבי דברי, צלפחד כא$ א0, צלפחד להל$ מה, במדבר מת אבינו )כז במדבר( אומר הוא ולהל$
 התורה, כדברי7 א�. הדי$ את לית$ עתיד אתה כ7 ובי$ כ7 בי$, עקיבא: בתירא ב$ יהודה רבי לו אמר
 . צדיק אותו על לעז מוציא אתה 9 לאו וא�! אותו מגלה ואתה כיסתו
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 )238' עמ'  למסכת שבת בל"ה קוק זצ"עין איה לראי
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Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 
 
 


