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גמרא שהושמט ע"י הצנזורה קטז

ויהי בנסוע הארון – מפסיק בין פורענות
במדבר פרק י
יהם ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסינָי
ֲלה ֶה ָענָן ֵמ ַעל ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת) :יב( וַיִּ ְסעוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ְס ֵע ֶ
)יא( וַיְ ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ַבּח ֶֹדשׁ ַנע ָ
הוּדה ָבּ ִראשֹׁנָה ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ ַעל ְצ ָבאוֹ
ארן) :יג( וַיִּ ְסעוּ ָבּ ִראשֹׁנָה ַעל ִפּי יְ קֹוָק ְבּיַד מ ֶֹשׁה) :יד( וַיִּ ַסּע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי יְ ָ
וַיִּ ְשׁכֹּן ֶה ָענָן ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
שכר נְ ַתנְ ֵאל ֶבּן ָ
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
נְ
הוּרד ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
צוּער) :טז( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ְזבוּלֻן ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹן) :יז( וְ ַ
ָדב) :טו( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי יִ ָשּׂ ָ
אוּבן ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ ַעל ְצ ָבאוֹ ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר) :יט( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה
ָסע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְר ֵ
וּבנֵי ְמ ָר ִרי נ ְֹשׂ ֵאי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן :ס )יח( וְ נ ַ
ֵרשׁוֹן ְ
ָסעוּ ְבנֵי ג ְ
וְ נ ְ
ָסף ֶבּן ְדּ ֵ
ישׁ ָדּי) :כ( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבנֵי גָד ֶא ְלי ָ
צוּר ַ
יאל ֶבּן ִ
ֻמ ֵ
ְבּנֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִ
ָסעוּ ַה ְקּ ָה ִתים נ ְֹשׂ ֵאי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ֵה ִקימוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
עוּאל) :כא( וְ נ ְ
יאל ֶבּן
ַמ ִל ֵ
ַשּׁה גּ ְ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד) :כג( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ְמנ ֶ
ָסע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ ַעל ְצ ָבאוֹ ֱא ִל ָ
ַעד בֹּאָם :ס )כב( וְ נ ַ
אַסּף ְל ָכל ַה ַמּ ֲחנֹת ְל ִצ ְבא ָֹתם וְ ַעל ְצ ָבאוֹ
ָסע ֶדּגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ָדן ְמ ֵ
ידן ֶבּן גִּ ְדעוֹנִ י :ס )כה( וְ נ ַ
ְפּ ָדהצוּר) :כד( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ִבנְ י ִ
ָמן ֲא ִב ָ
אָשׁר ַפּגְ ִע ֵ
ישׁ ָדּי) :כו( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי ֵ
יעזֶר ֶבּן ַע ִמּ ַ
ֲא ִח ֶ
ירע ֶבּן ֵעינָן) :כח( ֵא ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי
ַפ ָתּ ִלי ֲא ִח ַ
יאל ֶבּן ָע ְכ ָרן) :כז( וְ ַעל ְצ ָבא ַמ ֵטּה ְבּנֵי נ ְ
אָמר יְ קֹוָק אֹתוֹ ֶא ֵתּן
ַחנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
עוּאל ַה ִמּ ְדיָנִ י ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה נ ְֹס ִעים ֲאנ ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְלח ָֹבב ֶבּן ְר ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִצ ְבא ָֹתם וַיִּ ָסּעוּ :ס )כט( ַויּ ֶ
ֹאמר אַל
מוֹל ְד ִתּי ֵא ֵל ְך) :לא( ַויּ ֶ
אַר ִצי וְ ֶאל ַ
ֹאמר ֵא ָליו לֹא ֵא ֵל ְך ִכּי ִאם ֶאל ְ
ָל ֶכם ְל ָכה ִא ָתּנוּ וְ ֵה ַט ְבנוּ ָל ְך ִכּי יְ קֹוָק ִדּ ֶבּר טוֹב ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ל( ַויּ ֶ
ָד ְע ָתּ ֲחנ ֵֹתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ ָהיִ ָ
נָא ַתּ ֲעזֹב א ָֹתנוּ ִכּי ַעל ֵכּן י ַ
ֵיטיב יְ קֹוָק ִע ָמּנוּ
ית ָלּנוּ ְל ֵעינָיִ ם) :לב( וְ ָהיָה ִכּי ֵת ֵל ְך ִע ָמּנוּ וְ ָהיָה ַהטּוֹב ַההוּא ֲא ֶשׁר י ִ
נוּחה) :לד( ַו ֲענַן
ַארוֹן ְבּ ִרית יְ קֹוָק נ ֵֹס ַע ִל ְפנ ֶ
ָמים ו ֲ
וְ ֵה ַט ְבנוּ ָל ְך) :לג( וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַהר יְ קֹוָק ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָמים ָלתוּר ָל ֶהם ְמ ָ
ֵיהם ֶדּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
יוֹמם ְבּנ ְ
יהם ָ
ֲל ֶ
יְ קֹוָק ע ֵ
ֶיך:
יך ִמ ָפּנ ָ
יך וְ ָינֻסוּ ְמ ַשׂנְ ֶא ָ
קוּמה יְ קֹוָק וְ ָיפֻצוּ אֹיְ ֶב ָ
ֹשׁה ָ
ֹאמר מ ֶ
ָס ָעם ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה :ס [ )לה( וַיְ ִהי ִבּנְ ס ַֹע ָהאָרֹן ַויּ ֶ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל [ :פ
שׁוּבה יְ קֹוָק ִר ְבבוֹת ְ
ֹאמר ָ
וּבֻנחֹה י ַ
)לו( ְ
במדבר פרק יא
ֹאכל ִבּ ְק ֵצה ַה ַמּ ֲחנֶה) :ב( וַיִּ ְצ ַעק ָה ָעם ֶאל
ַתּ ְב ַער ָבּם ֵאשׁ יְ קֹוָק ַותּ ַ
)א( וַיְ ִהי ָה ָעם ְכּ ִמ ְתאֹנְ נִ ים ַרע ְבּאָזְ נֵי יְ קֹוָק וַיִּ ְשׁ ַמע יְ קֹוָק וַיִּ ַחר אַפּוֹ ו ִ
מ ֶֹשׁה וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ֶאל יְ קֹוָק ו ִ
אס ְפ ֻסף ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְרבּוֹ
וְה ַ
ֲרה ָבם ֵאשׁ יְ קֹוָק) :ד( ָ
ַתּ ְשׁ ַקע ָה ֵאשׁ) :ג( וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ַתּ ְב ֵע ָרה ִכּי ָבע ָ
ֹאכל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ִחנָּם ֵאת ַה ִקּ ֻשּׁ ִאים וְ ֵאת
ָכ ְרנוּ ֶאת ַה ָדּגָה ֲא ֶשׁר נ ַ
ַא ִכ ֵלנוּ ָבּ ָשׂר) :ה( ז ַ
ִה ְתאַוּוּ ַתּ ֲאוָה ַויּ ֻ
ֹאמרוּ ִמי י ֲ
ָשׁבוּ וַיִּ ְבכּוּ גַּם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ָה ֲא ַב ִטּ ִחים וְ ֶאת ֶה ָח ִציר וְ ֶאת ַה ְבּ ָצ ִלים וְ ֶאת ַה ִ
ַפ ֵשׁנוּ יְ ֵב ָשׁה ֵאין כֹּל ִבּ ְל ִתּי ֶאל ַה ָמּן ֵעינֵינוּ) :ז( וְ ַה ָמּן ִכּ ְז ַרע גַּד הוּא וְ ֵעינוֹ
שּׁוּמים) :ו( וְ ַע ָתּה נ ְ
ְכּ ֵעין ַה ְבּד ַֹלח) :ח( ָשׁטוּ ָה ָעם וְ ָל ְקטוּ וְ ָט ֲחנוּ ָב ֵר ַחיִ ם אוֹ ָדכוּ ַבּ ְמּד ָֹכה ִ
וּב ְשּׁלוּ ַבּ ָפּרוּר וְ ָעשׂוּ אֹתוֹ עֻגוֹת וְ ָהיָה ַט ְעמוֹ ְכּ ַט ַעם ְל ַשׁד ַה ָשּׁ ֶמן) :ט(
ֵרד ַה ָמּן ָע ָליו) :י( וַיִּ ְשׁ ַמע מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם בּ ֶֹכה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתיו ִאישׁ ְל ֶפ ַתח ֳ
וּב ֶר ֶדת ַה ַטּל ַעל ַה ַמּ ֲחנֶה ָליְ ָלה י ֵ
ְ
אָהלוֹ וַיִּ ַחר אַף יְ קֹוָק ְמאֹד וּ ְב ֵעינֵי
מ ֶֹשׁה ָרע:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטו עמוד ב
תנו רבנן+ :במדבר י +ויהי בנסע הארן ויאמר משה ,פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה,
לומר שאין זה מקומה .רבי אומר :לא מן השם הוא זה ,אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו .כמאן אזלא הא דאמר רבי
שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן+ :משלי ט +חצבה עמודיה שבעה  -אלו שבעה ספרי תורה .כמאן  -כרבי .מאן תנא דפליג
עליה דרבי  -רבן שמעון בן גמליאל הוא ,דתניא ,רבן שמעון בן גמליאל אומר :עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב
במקומה .ולמה כתבה כאן  -כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה .פורענות שנייה מאי היא? + -במדבר
יא +ויהי העם כמתאננים .פורענות ראשונה + -במדבר י +ויסעו מהר ה'; ואמר רבי חמא ברבי חנינא :שסרו מאחרי ה'.
והיכן מקומה?  -אמר רב אשי :בדגלים.
רש"י במדבר פרק י
)לה( ויהי בנסע הארן  -עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו ,לומר שאין זה מקומו .ולמה נכתב כאן ,כדי להפסיק בין
פורענות לפורענות וכו' כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א(:
רש"י מסכת שבת דף קטז עמוד א
שאין זה מקומה  -שאינה ראויה לכאן ,דלאו בהליכות מסעות משתעי לעיל מינה ,אלא בדגלים היתה ראויה ליכתב,
בפרשת במדבר סיני .עתידה פרשה זו  -לעתיד ,שיהו כל הפורעניות בטלין ,ולא ידאגו לפורענות ,ויצר הרע בטל.
מאחרי ה'  -בתוך שלשה ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקדוש ברוך הוא.
תוספות מסכת שבת דף קטז עמוד א
פורענות ראשונה ויסעו וא"ר חנינא שסרו מאחרי השם  -פי' בקונטרס שמאז התחילו לשאול בשר ואומר ר"י דאין
נ"ל כן אלא פורענות ראשונה כדאמר במדרש )ילמדנו( ויסעו שנסעו מהר סיני דרך שלשת ימים כתינוק היוצא מבית
הספר שבורח לו והולך לו כך היו בורחים מהר סיני דרך שלשת ימים לפי שלמדו הרבה תורה בסיני אמר הקדוש ברוך
הוא נסמוך פורענות לפורענות לאו אלא נפסוק פרשת ויהי בנסוע הארון.
רמב"ן במדבר פרק י
)לה( ויהי בנסוע הארון  -עשה לו סימן מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו .ולמה כתב כאן ,כדי להפסיק בין פורענות
לפורענות ,כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א( ,לשון רש"י .ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוצרך להפסיק
בה ,כי לא נזכר כאן בכתוב פורענות קודם ויהי בנסוע הארון .ולשון הגמרא שם ,פורענות שנייה ויהי העם כמתאוננים
)להלן יא א( ,פורענות ראשונה דכתיב ויסעו מהר ה' )פסוק לג( ,ואמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי ה' .וכתב הרב בפירושיו
שם ,בתוך שלשת ימים למסעם התאוו תאוה האספסוף להתרעם על הבשר כדי למרוד בה' .ואלו דברי תימה ,שהרי
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פורענות ויהי העם כמתאוננים כתובה ראשונה ושל תאוה שניה ,ושתיהן סמוכות .אולי סבר הרב שנכתבו שלא כסדרן ,רמז
על הראשונה באמרו "מהר ה'" ,כי שמא מעת נסעם חשבו לעשות כן ,והפסיק וכתב את השניה ואחר כך חזר לראשונה.
ואין בזה טעם או ריח:
אבל ענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה ,שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר ,אמרו שמא ירבה ויתן
לנו מצות ,וזהו ויסעו מהר ה' ,שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה' ,וזהו פורענות ראשונה .והפסיק,
שלא יהיו שלש פורעניות סמוכות זו לזו ונמצאו מוחזקים בפורענות .וקרא החטא "פורענות" אף על פי שלא אירע להם
ממנו פורענות .ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד:

גמרא שהושמטה ע"י הצנזורה
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטז עמוד א
בעי מיניה יוסף בר חנין מרבי אבהו :הני ספרי דבי אבידן ,מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין? אין ולאו ורפיא בידיה .רב
לא אזיל לבי אבידן ,וכל שכן לבי נצרפי .שמואל ,לבי נצרפי  -לא אזיל ,לבי אבידן  -אזיל .אמרו ליה לרבא :מאי טעמא לא
אתית לבי אבידן? אמר להו :דיקלא פלניא איכא באורחא ,וקשי לי - .ניעקריה!  -דוכתיה קשי לי .מר בר יוסף אמר :אנא
מינייהו אנא ,ולא מסתפינא מינייהו .זימנא חדא אזיל ,בעו לסכוניה/+ .השמטת הצנזורה /רבי מאיר הוה קרי ליה אוון גליון,
רבי יוחנן הוה קרי ליה עוון גליון +.אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי .הוה ההוא פילוסופא
בשבבותיה דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא .בעו לאחוכי ביה; אעיילא ליה שרגא דדהבא ,ואזול לקמיה ,אמרה ליה:
בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי .אמר להו :פלוגו .אמר ליה כתיב לן :במקום ברא ברתא לא תירות .אמר ליה :מן יומא
דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה ,ואיתיהיבת עוון גליון ,וכתיב ביה :ברא וברתא כחדא ירתון .למחר הדר עייל ליה
איהו חמרא לובא .אמר להו :שפילית לסיפיה דעוון גליון וכתב ביה :אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ]ולא[ לאוספי
על אורייתא דמשה אתיתי .וכתיב ביה :במקום ברא ברתא לא תירות .אמרה ליה :נהור נהוריך כשרגא!  -אמר ליה רבן
גמליאל :אתא חמרא ובטש לשרגא.
רש"י מסכת שבת דף קטז עמוד א
ר' מאיר קרי ליה  -לספרי המינין און גליון לפי שהן קורין אותו אונגיל"א +ספר האונגליון.+

 //he.wiktionary.org/wiki/אונגליון

ֶאוְָנ ֵגלְיוֹן:
מיוונית - (euangelion) ευαγγελιον :שׁלמי תודה ,גמול ,למבשר טוב ,ובמובן הנוצרי :בשורה טובה .מיוונית(euangelos) ευαγγελος :
 מבשׂר טוב ,צרוף של ) ευטוב( עם ) αγγελοςשליח ,מבשר(.אנגליתGospel :

אימא שלום דביתהו דר' אליעזר אחתיה דרבן גמליאל
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב
וזה הוא תנור של עכנאי .מאי עכנאי?  -אמר רב יהודה אמר שמואל :שהקיפו דברים כעכנא זו ,וטמאוהו .תנא :באותו היום
השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו .אמר להם :אם הלכה כמותי  -חרוב זה יוכיח .נעקר חרוב ממקומו
מאה אמה ,ואמרי לה :ארבע מאות אמה .אמרו לו :אין מביאין ראיה מן החרוב .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -אמת
המים יוכיחו .חזרו אמת המים לאחוריהם .אמרו לו :אין מביאין ראיה מאמת המים .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -כותלי
בית המדרש יוכיחו .הטו כותלי בית המדרש ליפול .גער בהם רבי יהושע ,אמר להם :אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה
בהלכה  -אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ,ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדין מטין ועומדין.
חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי  -מן השמים יוכיחו .יצאתה בת קול ואמרה :מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל
מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר :לא בשמים היא - .מאי +דברים ל' +לא בשמים היא?  -אמר רבי ירמיה :שכבר נתנה
תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה +שמות כ"ג +אחרי רבים להטת - .אשכחיה רבי
נתן לאליהו ,אמר ליה :מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא?  -אמר ליה :קא חייך ואמר נצחוני בני ,נצחוני בני .אמרו:
אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש ,ונמנו עליו וברכוהו .ואמרו :מי ילך ויודיעו?  -אמר להם
רבי עקיבא :אני אלך ,שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ,ונמצא מחריב את כל העולם כולו .מה עשה רבי עקיבא? לבש
שחורים ,ונתעטף שחורים ,וישב לפניו בריחוק ארבע אמות - .אמר לו רבי אליעזר :עקיבא ,מה יום מיומים?  -אמר לו :רבי,
כמדומה לי שחבירים בדילים ממך - .אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ,ונשמט וישב על גבי קרקע .זלגו עיניו דמעות,
לקה העולם שליש בזיתים ,ושליש בחטים ,ושליש בשעורים .ויש אומרים :אף בצק שבידי אשה טפח .תנא :אך גדול היה
באותו היום ,שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף .ואף רבן גמליאל היה בא בספינה ,עמד עליו נחשול לטבעו.
אמר :כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס .עמד על רגליו ואמר :רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך
שלא לכבודי עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא לכבודך ,שלא ירבו מחלוקות בישראל .נח הים מזעפו - .אימא
שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי .מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על
אפיה .ההוא יומא ריש ירחא הוה ,ואיחלף לה בין מלא לחסר .איכא דאמרי :אתא עניא וקאי אבבא ,אפיקא ליה ריפתא.
אשכחתיה דנפל על אנפיה ,אמרה ליה :קום ,קטלית לאחי .אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב .אמר לה:
מנא ידעת? אמרה ליה :כך מקובלני מבית אבי אבא :כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.
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