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   -למורה- מבנה

 הבנת סדר הדברים 

 חלוקה זו אינה מחייבת, אך מתאימה למבנה היחידה.  פניכם חלוקת פרק כ על פי נושאיו.ל

 מטרת המבנה היא הסתכלות במבט רחב וכולל על נושאי הפרק לפני הירידה לעיון בפרטיו. 

 מות מרים
 

ם  ת ׁשָּ מָּ ֵדׁש ַוּתָּ קָּ ם ּבְ עָּ ב הָּ ִראׁשֹון ַויֵּׁשֶ חֶֹדׁש הָּ ר ִצן ּבַ ה ִמְדּבַ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ּכָּ רָּ )א( ַויָֹּּבאּו ְבֵני ִיש ְ

ם: ֵבר ׁשָּ ּקָּ  ִמְריָּם ַוּתִ

 סיפור מי מריבה 

 

 התלונה 

 

 הצו של ה'

 מעשי משה ואהרן 

 

 להי -העונש הא

ה ַויֹּאְמרּו ֵלאֹמר  ם ִעם ֹמׁשֶ עָּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן: )ג( ַויֶָּּרב הָּ ֲהלּו ַעל ֹמׁשֶ ּקָּ ה ַויִּ ֵעדָּ יָּה ַמִים לָּ ב( ְולֹא הָּ

ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה':  ַוְענּו ּבִ ם  ְולּו גָּ מּות ׁשָּ ר ַהזֶּה לָּ ְדּבָּ ה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהּמִ מָּ )ד( ְולָּ

ע ַהזֶּה לֹא ְמקֹום   ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו: רָּ קֹום הָּ נּו ֶאל ַהּמָּ ִביא ֹאתָּ ְצַרִים ְלהָּ ה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ מָּ )ה( ְולָּ

ַתח ֹאֶהל  ל ֶאל ּפֶ הָּ ֵני ַהּקָּ ה ְוַאֲהרֹן ִמּפְ ּתֹות: )ו( ַויָֹּּבא ֹמׁשֶ ה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלׁשְ ֶזַרע ּוְתֵאנָּ

ֵניֶהם ַויֵּ לּו ַעל ּפְ ּפְ א ְכבֹוד ה' ֲאֵליֶהם:מֹוֵעד ַויִּ   רָּ

  

ִחיךָּ  ה ְוַאֲהרֹן אָּ ה ַאּתָּ ֵעדָּ ה ְוַהְקֵהל ֶאת הָּ ּטֶ אֹמר: )ח( ַקח ֶאת ַהּמַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ )ז( ַוְיַדּבֵ

ה  ֵעדָּ ִקיתָּ ֶאת הָּ ַלע ְוִהׁשְ ֶהם ַמִים ִמן ַהּסֶ יו ְוהֹוֵצאתָּ לָּ ַתן ֵמימָּ ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְונָּ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ְוִדּבַ

ם:   ְוֶאת ִעירָּ  ּבְ

ל ֶאל  הָּ ה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהּקָּ הּו: )י( ַויְַּקִהלּו ֹמׁשֶ ר ִצּוָּ ֲאׁשֶ ְפֵני ה' ּכַ ה ִמּלִ ּטֶ ה ֶאת ַהּמַ ח ֹמׁשֶ ּקַ )ט( ַויִּ

ה  ִים: )יא( ַויֶָּּרם ֹמׁשֶ ֶכם מָּ ַלע ַהזֶּה נֹוִציא לָּ א ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהּסֶ ְמעוּ נָּ ֶהם ׁשִ ַלע ַויֹּאֶמר לָּ ֵני ַהּסָּ ּפְ

ם:ֶאת יָּ  ה ּוְבִעירָּ ֵעדָּ ּתְ הָּ ׁשְ ים ַוּתֵ ִים ַויְֵּצאּו ַמִים ַרּבִ ֲעמָּ הוּ ּפַ ַמּטֵ ַלע ּבְ   דֹו ַויְַּך ֶאת ַהּסֶ

ֵכן  ֵאל לָּ רָּ ֵני ִיש ְ ִני ְלֵעיֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ )יב( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

ל הַ  הָּ ִביאּו ֶאת ַהּקָּ ֶרץלֹא תָּ אָּ בּו ְבֵני   זֶּה ֶאל הָּ ר רָּ ה ֲאׁשֶ ה ֵמי ְמִריבָּ ֶהם: )יג( ֵהּמָּ י לָּ ַתּתִ ר נָּ ֲאׁשֶ

ם: ֵדׁש ּבָּ ּקָּ ֵאל ֶאת ה' ַויִּ רָּ   ִיש ְ

  

הבקשה לעבור בארץ  

 אדום

ה יַָּדְעּתָּ  ֵאל ַאּתָּ רָּ ִחיךָּ ִיש ְ ַמר אָּ ֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ּכֹה אָּ ִכים ִמּקָּ ה ַמְלאָּ ַלח ֹמׁשֶ ׁשְ ֵאת    )יד( ַויִּ

ְתנּו: אָּ ר ְמצָּ ה ֲאׁשֶ אָּ לָּ ל ַהּתְ  ּכָּ

נּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו: )טז(  ים ַויֵָּּרעּו לָּ ִמְצַרִים יִָּמים ַרּבִ ב ּבְ ׁשֶ ה ַוּנֵ )טו( ַויְֵּרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְימָּ

ְוִהנֵּ  ִים  ְצרָּ ִמּמִ ַויִֹּצֵאנּו  ְך  ַמְלאָּ ַלח  ׁשְ ַויִּ קֵֹלנּו  ַמע  ׁשְ ַויִּ ְצַעק ֶאל ה'  ְקֵצה ַוּנִ ִעיר  ֵדׁש  ֲאַנְחנּו ְבקָּ ה 

ֶלְך  ֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר ּדֶ ּתֶ ֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנׁשְ ָּ ש  א ְבַאְרֶצךָּ לֹא ַנֲעֹבר ּבְ ה ּנָּ רָּ : )יז( ַנְעּבְ ְגבּוֶלךָּ
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יו ֱאדֹום לֹא ַתעֲ  : )יח( ַויֹּאֶמר ֵאלָּ בּוֶלךָּ ר ַנֲעֹבר ּגְ ֹמאול ַעד ֲאׁשֶ ה יִָּמין ּוש ְ ן ֵנֵלְך לֹא ִנּטֶ י ּפֶ ֹבר ּבִ

 : אֶתךָּ ֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקרָּ  ּבַ

ם  י ִמְכרָּ ַתּתִ ה ֲאִני ּוִמְקַני ְונָּ ּתֶ ה ַנֲעֶלה ְוִאם ֵמיֶמיךָּ ִנׁשְ ְמִסּלָּ ֵאל ּבַ רָּ ֵני ִיש ְ יו ּבְ )יט( ַויֹּאְמרּו ֵאלָּ

ה:  ַרְגַלי ֶאֱעֹברָּ ר ּבְ בָּ  ַרק ֵאין ּדָּ

אתֹו   ֵאן ֱאדֹום ְנֹתן )כ( ַויֹּאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַויֵֵּצא ֱאדֹום ִלְקרָּ ה: )כא( ַוְימָּ ֵבד ּוְביָּד ֲחזָּקָּ ַעם ּכָּ ּבְ

יו: לָּ ֵאל ֵמעָּ רָּ ְגֻבלֹו ַויֵּט ִיש ְ ֵאל ֲעֹבר ּבִ רָּ    ֶאת ִיש ְ

 מות אהרן

ר: )כג הָּ ה הֹר הָּ ֵעדָּ ל הָּ ּכָּ ֵאל  רָּ ְבֵני ִיש ְ ַויָֹּּבאּו  ֵדׁש  ִמּקָּ ְסעוּ  ַויִּ ה ְוֶאל )כב(  ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ  )

י לֹא יָֹּבא ֶאל  יו ּכִ ֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעּמָּ בּול ֶאֶרץ ֱאדֹום ֵלאֹמר: )כד( יֵאָּ ר ַעל ּגְ הָּ הֹר הָּ ַאֲהרֹן ּבְ

ה: )כה( ַקח ֶאת ַאֲהרֹן  י ְלֵמי ְמִריבָּ ר ְמִריֶתם ֶאת ּפִ ֵאל ַעל ֲאׁשֶ רָּ י ִלְבֵני ִיש ְ ַתּתִ ר נָּ ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ הָּ

ם ֶאת  ְוֶאת ֶאלְ  ּתָּ ׁשְ יו ְוִהְלּבַ דָּ גָּ ט ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ּבְ ר: )כו( ְוַהְפׁשֵ הָּ ם הֹר הָּ נֹו ְוַהַעל ֹאתָּ זָּר ּבְ עָּ

ם: ֵסף ּוֵמת ׁשָּ נֹו ְוַאֲהרֹן יֵאָּ זָּר ּבְ ר ְלֵעיֵני  ֶאְלעָּ הָּ ה ה' ַויֲַּעלּו ֶאל הֹר הָּ ר ִצּוָּ ֲאׁשֶ ה ּכַ )כז( ַויַַּעש  ֹמׁשֶ

ה: ֵעדָּ ל הָּ  ּכָּ

ט   רֹאׁש )כח( ַויְַּפׁשֵ ם ּבְ ת ַאֲהרֹן ׁשָּ נֹו ַויָּּמָּ זָּר ּבְ ם ֶאת ֶאְלעָּ ׁש ֹאתָּ יו ַויְַּלּבֵ דָּ גָּ ה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ּבְ ֹמׁשֶ

ר: הָּ זָּר ִמן הָּ ה ְוֶאְלעָּ ר ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ הָּ  הָּ

אֵ  רָּ ית ִיש ְ ים יֹום ּכֹל ּבֵ לֹׁשִ ְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ׁשְ ַוע ַאֲהרֹן ַויִּ י גָּ ה ּכִ ֵעדָּ ל הָּ ְראּו ּכָּ   ל:)כט( ַויִּ
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 שנת הארבעים, מות מרים וסמיכות הפרשיות 

 הבנת סדר הדברים 

ר ִצן... ה ִמְדּבַ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ּכָּ רָּ  א  ַויָֹּּבאּו ְבֵני ִיש ְ

 הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. 

פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים, השנה בה הסתיים עונשם של דור  

בה   ישראל  בני  של   ההרכב  ללמדנו מהו  בא  והפסוק  חטא המרגלים  בעקבות  היוצאים ממצרים 

 מדובר מפרק זה ואילך:  

 רש"י ]א[:

 עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים:   - כל העדה 

 בחודש הראשון 

 ראב"ע ]א[:  

בשנת הארבעים, והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה רק בשנה הראשונה    -   בחדש הראשון

 ובשנת הארבעים. 

)מורים המלמדים תלמידים חלשים    הערה למורה: כיצד אנו יודעים שמדובר על שנת הארבעים

עיין בפסוקים ולהוכיח שאכן  יכולים להסתמך על הראב"ע, ואולם לתלמידים חזקים חשוב לתת ל

 מדובר בשנת הארבעים ולא רק שאלו דברי ראב"ע(  

ר ִצן  ה ִמְדּבַ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ּכָּ רָּ חֶֹדשׁ א  ַויָֹּּבאּו ְבֵני ִיש ְ ִראׁשֹון ּבַ  הָּ

ם      עָּ ב הָּ ֵדשׁ ַויֵּׁשֶ קָּ ם:  ּבְ ֵבר ׁשָּ ּקָּ ם ִמְריָּם ַוּתִ ת ׁשָּ מָּ  ַוּתָּ

ן בפסוקים נוספים בפרקנו ובפרק ל"ג בו מופיע סיכום  בכדי לזהות את התאריך במדויק נזדקק לעיי

 המסעות:  

 פרק כ:

ְסעּו  ֵדשׁ כב  ַויִּ ר: ִמּקָּ הָּ ה הֹר הָּ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ּכָּ רָּ  ַויָֹּּבאּו ְבֵני ִיש ְ

ֵאל:  רָּ ית ִיש ְ ים יֹום ּכֹל ּבֵ לֹׁשִ ְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ׁשְ ַוע ַאֲהרֹן ַויִּ י גָּ ה ּכִ ֵעדָּ ל הָּ ְראּו ּכָּ  כט  ַויִּ

כ' מתוארים מיתתם של מרים ואהרון, ומצוין החודש בו מתה מרים. הביסוס לשנה בה אירעו    בפרק

 שתי מיתות אלו הוא בפרשת מסעי:  

 במדבר פרק לג )פרשת מסעי( 

ֵדׁש ַויֲַּחנּו  ְסעּו ִמּקָּ רלז   ַויִּ הָּ הֹר הָּ ְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום:  ּבְ  ּבִ
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ר עַ  הָּ י ה'  לח  ַויַַּעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר הָּ ֵאל ֵמֶאֶרץ  ל ּפִ רָּ ֵני ִיש ְ ִעים ְלֵצאת ּבְ ַאְרּבָּ ַנת הָּ ׁשְ ּבִ ם  ת ׁשָּ ַויָּּמָּ

ד ַלחֶֹדׁש. ֶאחָּ י ּבְ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ   ִמְצַרִים ּבַ

 מסקנת הפרשנים היא: 

  ]א[רשב"ם 

בחודש הראשון של סוף ארבעים שנה ]של שנת הארבעים[. שהרי מת אהרן אחריה    -  ותמת שם מרים 

 בחדש החמישי בשנת ארבעים לצאת בני ישראל, כדכתיב בפרשת אלה מסעי: 

כך, שפרק כ' מתאר את אירועי המחצית הראשונה של שנת הארבעים לצאת  -נו למדים אםאנמצ

 ב )מות אהרן(.  א' ניסן )מות מרים( ועד א' א -ישראל ממצרים  מ

הבנת ציר הזמן, והמעבר מן השנה השניה לשנה הארבעים בספר מדבר, הוא נושא    הערה למורה:

חשוב להדגשה לתלמידים, כמו גם הכלל שמביא הראב"ע של העדר הנבואות והמעשים במהלך אותן  

 . שלושים ושמונה שנים שבתווך

 העמקה  

 המשך פירושו של רש"י:  

, מחבר רש"י בין מותה של מרים ובין פרק י"ט בו  בחריגה מן המהלך ההיסט ורי של האירועים 

 עסקנו בפרה אדומה. 

למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה קרבנות מכפרין    -ותמת שם מרים  

 אף מיתת צדיקים מכפרת: 

פרשיות בין מות מרים ומי  סמיכות הפרשיות הזו היא ערכית ואמונית. מיד אחריה מופיעה סמיכות  

 מריבה, אותה מפרשים חז"ל כסמיכות פרשיות עניינית: 

 מות מרים וסיפור מי מריבה   –סמיכות הפרשיות 

ם: ֵבר ׁשָּ ּקָּ ם ִמְריָּם ַוּתִ ת ׁשָּ מָּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן:  א  ַוּתָּ ֲהלּו ַעל ֹמׁשֶ ּקָּ ה ַויִּ ֵעדָּ יָּה ַמִים לָּ ם ִעם    ב  ְולֹא הָּ עָּ ג  ַויֶָּּרב הָּ

ה   ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה':ֹמׁשֶ ּבִ ַוְענוּ  ר ַהזֶּה   ַויֹּאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו גָּ ְדּבָּ ה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהּמִ מָּ ד  ְולָּ

ם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו: מּות ׁשָּ ע ַהזֶּה לֹא ְמקֹום    לָּ רָּ קֹום הָּ נּו ֶאל ַהּמָּ ִביא ֹאתָּ ְצַרִים ְלהָּ ה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ מָּ ה  ְולָּ

ּתֹות:ֶזַרע וּ  ה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלׁשְ לּו   ְתֵאנָּ ּפְ ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַויִּ ל ֶאל ּפֶ הָּ ֵני ַהּקָּ ה ְוַאֲהרֹן ִמּפְ ו  ַויָֹּּבא ֹמׁשֶ

א ְכבֹוד ה' ֲאֵליֶהם: ֵניֶהם ַויֵּרָּ  ַעל ּפְ

   ]ב[רש"י 

 הבאר בזכות מרים: ( שכל ארבעים שנה היה להם  מסמיכות הפרשיותמכאן )=  - ולא היה מים לעדה  

פרשיות שיש משמעות בהצבת הפרשיות אחת  הערה למורה:   חשוב להדגיש את המושג סמיכות 

 לאחר השניה.  
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 במדבר 

ד " בס  

  העמקה

 על בארה של מרים: רש"ר הירש

הבאר שליוותה אותם מחורב דרך כל המדבר באה להם בזכות מרים, פעילותה השקטה של מרים  

ל. מותה היה בו משום אבידה לאומית, ודבר זה ניכר  לעתידו המוסרי של העם נודעה עתה לעין כ 

 מיד אחרי מותה, כאשר פסקו מי הבאר של חורב.   

 

 העמקה

 תלמוד בבלי תענית ט ע"א 

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, ומרים.  

בזכות    -בזכות מרים, עמוד ענן    - וענן, ומן. באר  ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר,  

נסתלק הבאר. שנאמר )במדבר כ( 'ותמת שם מרים', וכתיב    -בזכות משה. מתה מרים    -אהרן, מן  

 בתריה ]אחריו[ 'ולא היה מים לעדה'...  

  

: למדרש זה נחזור כשנעסוק גם בתחילת פרק כ"א בקישור בין מות אהרון והמלחמה  הערה למורה

 עם הכנענים.  המורה צריך להחליט האם ללמד מדרש זה כאן או שם.  

  

 מקההע

 בנוגע למבנה הספר מופיעה בהקדמה לספר במדבר, כדאי לעיין שם שוב הנצי"בתפיסת 

ארבעים כחלק מהמעבר מהשגחה ניסית של  הנצי"ב רואה את הפסקת נס הבאר בתחילת השנה ה

 ימי המדבר להשגחה טבעית שתאפיין את חייהם בא"י. לדבריו: 

אבל ראוי לדעת, דבשנה האחרונה היה סוף הליכות הנסיי בהנהגה נפלאה ההולכת לימין משה זרוע  

ג  תפארת ה', ועתה היו עומדים ליכנס לא"י ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת ה'. על כן התנה 

הקב"ה עמם בשנה זו בדרך הממוצע. וכמו אומנת ילד היונק העומד להגמל מחבל, כבר איזה משך  

לפני היגמלו, מרגלת את הילד מעט מעט באכילת לחם. ומכל מקום לעת הצורך מניקתו עד שהוא  

נגמל לגמרי, כי קשה להחליף סדר החיים בפעם אחת. כך החל המקום יתברך להפרישם מן הנס  

ולמנוע  ולהעמידם   לענוש אותם  יעשו בעת שתהיה השגחה  וללמדם איך  עולם הטבע,  על הליכות 

 טובה וגשמי השנה, .... 

והנה, כשנפסקו המים מן הבאר הבינו ישראל שזהו לא בתורת עונש על איזה דבר, אלא כדי להרגילם  

העם    לחיים טבעיים, וההכרחי למים ימצאו בקדש... וכאשר באמת לא מצא להם מים שבקדש לכל 

 ובעירם, התרעמו 'למה הבאתם את קהל ה' '... 
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 במדבר 

ד " בס  

 מי מריבה 

 תגובת משה ואהרון לתלונת העם 

ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ל ֶאל ּפֶ הָּ ֵני ַהּקָּ ה ְוַאֲהרֹן ִמּפְ א ְכבֹוד ה' ֲאֵליֶהם: ו  ַויָֹּּבא ֹמׁשֶ ֵניֶהם ַויֵּרָּ לּו ַעל ּפְ ּפְ  ַויִּ

 אבן עזרא ]ו[: 

 ת בורחים. כדמו -ויבא משה ואהרן מפני הקהל 

 .להתפלל. וי"א, לדרוש את השם בנבואה   -ויפלו על פניהם 

 מה הייתה תגובתם של משה ואהרן לתלונת העם?   •

י מריבה הוא אירוע מכונן וחשיבותו רבה. ודווקא משום כך אנו רואים שיש בו מרכיב משמעותי  מ

יבה", אינו מתפרסם  שהוא עמום מאוד וכדברי רמב"ן )פסוק ח'( : החטא במשה ואהרון ב"מי מר

 בכתוב. 

ננסה אם כן לשפוך אור על מרכיב עמום זה ולהבין מהו החטא, כפי העולה מתוך הכתובים ומן  

 הפרשנות:  

 בירור החטא על פי פשט הכתובים 

 ביצוע ע"י משה ואהרון ציווי ה'
 

 ֶאת ַהַמֶטה  ַקח 

  

ַקח  הו  ַויִּ  ֹמֶשה ֶאת ַהַמֶטה ִמִלְפֵני ה' ַכֲאֶשר ִצוָּ

ה  ְוַהְקֵהל  ֵעדָּ  ֶאת הָּ

  

לּו  ַלע  ַוַיְקהִּ ל ֶאל ְפֵני ַהסָּ הָּ  ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת ַהקָּ

ֹּאֶמר ָלֶהם    א ַהֹמִרים ֲהִמן ַהֶסַלע ַהֶזה ַוי    ִשְמעו נָּ

ִים:   ֶכם מָּ  נֹוִציא לָּ

ַבְרֶתםו   ֶסַלע ְלֵעיֵניֶהםֶאל הַ  דִּ

  

ֶאת ַהֶסַלע   ַיך ַויֶָּרם ֹמֶשה ֶאת יָּדֹו ו 

ִים  ְבַמֵטהו  ַפֲעמָּ

ֶהם ַמִים ִמן ַהֶסַלע  הֹוֵצאתו   לָּ

  

 ַמִים ַרִבים  ֵיְצאּוו 

יתָ   ְשקִּ ם ְוהִּ ה ְוֶאת ְבִעירָּ ֵעדָּ  ֶאת הָּ

  

ם  ַוֵתְשת  ה וְבִעירָּ ֵעדָּ  הָּ

 

 לֹא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי ְלַהְקִדיֵשִני ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשראל  ַיַען

ֶהם: ָלֵכן ַתִתי לָּ ֶרץ ֲאֶשר נָּ אָּ ל ַהֶזה ֶאל הָּ הָּ ִביאו ֶאת ַהקָּ  לֹא תָּ
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 במדבר 

ד " בס  

מהם הבדלים בין ציווי ה' לביצוע של משה ואהרן? )הפרשנות נובעת מן ההבדלים הללו העולים מן  

 הכתובים( 

 העמקה

 עראמה בעל 'עקידת יצחק':ר' יצחק 

ר ַוֲהֵרי ַסִכין לְ  שָּ ן ַוֲהֵרי בָּ ְלחָּ ה ְבֶחְטאֹו ֶשל ֹמֶשה ַרֵבינו ְועֹוְנשֹו, ֶש'ַהֵרי שֻׁ קָּ ה ַוֲחזָּ שָּ ה קָּ נו  ְשֵאלָּ ֵנינו ְוֵאין לָּ פָּ

 ֶפה ֶלֱאֹכל' )ְקדוִשין מו, ע"א(. 

ה לְ  ה לא ֶנֱעַלם ִמֶנֶגד ֵעיֵנינו,ְוֶזה: ִכי ִמְצַות ה' ְלֹמֶשה ִהיא ְכתובָּ שָּ ֵנינו, ְוַהַמֲעֶשה ֲאֶשר עָּ  פָּ

ֵבנּו, ְשתֹוֵמם לִּ  ּוֵמֲחרֹון ַאף ה' יִּ

ים. ּׁשּוב ַהְכתּובִּ ָתנּו ֵפרּוש ַעל ֶזה ֶשְיַשֵכְך ֵאת ָהאֶֹּזן ַבֵחְטא ּוְביִּ  ְוֵאין אִּ

לדעת   צריך  )התלמידים  מריבה  במי  לחטא  ההסברים  הסברים  מתוך  אחד  הסבר 

 המוצעים( 

למורה: מבין      הערה  שניים  וללמד  לתלמידיהם  המתאים  את  לבחור  למורים  ממליצים  אנו 

 הפירושים על מנת להבין את גודל השאלה(:   

 שימו לב שבכל פירוש יש הסבר למהות החטא ופירוט ההשפעה שלו על העם. 

 יב[-]יא רש"י

אלא  'ודברתם אל    לפי שלא צוה המקום להכותוא טיפין,  לפי שבראשונה לא הוציא אל  -  פעמים

אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר )שמות    הסלע' ]והמה דברו אל סלע

 . יז, ו( 'והכית בצור', ונזדמן להם אותו סלע והכהו[

זה שאינו  שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע    -  להקדישני 

 . צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו מדבר ואינו שומע ואינו

 לפי רש"י:

 הכו ולא דיברו.   -החטא במעשה שעשו משה ואהרון   א.

 חומרת החטא הוא בכך שמנעו מעם ישראל ללמוד לקח.  ב.

 רמב"ם )מצוטט בפירוש רמב"ן(:

ַרב ַרֵבי ֹמֶשה )סוף פ"ד משמנה פרקים לֹום ֶחְטאֹו  ְוהָּ יו ַהשָּ לָּ ַמר ִכי ֹמֶשה ַרֵבינו עָּ א, ְואָּ רָּ ַבר בֹו ְסבָּ ( סָּ

מֹוהו  ַדם כָּ ֶשִיְהֶיה אָּ יו השם יתברך  לָּ ִדְקֵדק עָּ א ַהמֹוִרים',  נָּ 'ִשְמעו  ְמרֹו  ְבאָּ נות  ַרְגזָּ ְלַצד הָּ ה  טָּ ֶשנָּ   הוא 

קֹום שֶ  ֵאל ְבמָּ ִאיש ַההוא ִחלול ַהֵשם,  כֹוֵעס ִלְפֵני ֵעַדת ְבֵני ִיְשרָּ ל ְכיֹוֵצא ְבֶזה ְבִדין הָּ אוי בֹו ַהַכַעס, ְוכָּ ֵאין רָּ

ם הַ  עֹולָּ חֹות הָּ ֶהם ֵאל ַהְצלָּ ִוין ְלַהִגיַע בָּ יו ֶמקָּ יו ְלֵמִדין ְוהָּ יו הָּ רָּ ם, וִמְדבָּ יו כֻׁלָּ ם  ִמְפֵני ֶשִמְתנועֹותָּ עֹולָּ ֶזה ְוהָּ

א, ְוֵאיְך ַיְרֶאה ה ִמְתכונֹות ַהֶנֶפש?   ַהבָּ עָּ ה רָּ בֹא ִכי ִאם ִמְתכונָּ עֹות ְולֹא תָּ רָּ יו ַהַכַעס ְוהוא ִמן ַהְפעֻׁלֹות הָּ לָּ  עָּ

יָּ  לֹום ֵאין בֹו ְפִחיתות ִמְדה, ְולוֵלי ֶשהָּ יו ַהשָּ לָּ ְמרו ֶשהוא ]משה רבנו[ עָּ אוהו ֶשַכַעס, אָּ ה יֹוֵדַע  ... ְוַכֲאֶשר רָּ

ֹּא ֱהֵיה כֹוֵעס.ֶשַהּׁשֵ  ְתָבַרְך ל ְכַעְסנּו אֹותֹו יִּ ם ְוֶשֲאַנְחנּו הִּ  ם ַכַעס ָעֵלינּו ְבַבָקַשת ַהַמיִּ

 לפי הרמב"ם:  
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 במדבר 

ד " בס  

משה כעס על העם במקום שלא נצרך בו כעס. )ראו, נחמה   – א. חטאו של משה היה חטא שבמידות 

 (.248ליבוביץ', בעיונים לספר במדבר, עמ' 

היא משום שהתקבל הרושם על ידי העם, שה' כועס עליהם, בעוד ה' אמר למשה  ב. חומרת החטא  

לתת לעם פתרון, לא מתוך כעס, בכך לא התקיים אותו קידוש השם שיכול היה להיות לולא כעס  

 משה עליהם. 

 פירוש רמב"ן

ן   ִעְניָּ ֱאֶמת ִכי הָּ ְתֵרי ַהתֹוָרה  ... ְוהָּ סִּ ה    -סֹוד ָגדֹול מִּ ִראשֹונָּ ַמר  ִכי בָּ ]בסיפור מסה ומריבה בספר שמות[ אָּ

דֹול ם ַעל ַהּצור ְבחֹוֵרב ְוִהִכיתָּ ְבצור', יֹאַמר ִכי ְשִמי ַהגָּ ֶניָך שָּ ַעל ַהּצור    לֹו )ֵשמֹות יז, ו( 'ִהֵנִני עֹוֵמד ְלפָּ

לֹא   ֵכן  וַבֲעבור  ַהַהר,  ְברֹאש  אֹוֶכֶלת  הָּ ֵאש  הָּ ה'  בֹוד  כָּ ַמִים  ְבחֹוֵרב ֶשהוא  ְויְָּצאו  ַאַחת  ַפַעם  א  ֶאלָּ ה  ִהכָּ

אן לֹא ֵפֵרש לֹו ֵכן. ְוִהְסִכימו ְשֵניֶהם ]משה ואהרן[   ל ְבכָּ ֵנה ֶזה ֵחְטאַרִבים, ֲאבָּ ם ְוהִּ ,  ְלַהכֹות ְבצּור ַפֲעַמיִּ

ֶשה ַהֵנס. ְוֶנֱאַמר 'ְמִריֶתם ִפי',   ה ֵיעָּ ה ִבְשִמי, וֶבֱאמונָּ שום ֱאמונָּ ַמר 'לֹא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי', לָּ רו  ְוַעל ֵכן אָּ ִכי מָּ

א ִשיק ה ֶאלָּ ַמר 'ְמַעְלֶתם ִבי', ְוֵאין ְמִעילָּ ְך אָּ קֹום 'ִפי ה' ', וְלכָּ ל מָּ א ְבכָּ ְדשֹו ַהִנְקרָּ  ור.ֵאת רוַח קָּ

ַמר ַהְמשֹוֵרר )ְתִהִלים קיד, ז תוב, ְוֵכן אָּ ש ַבכָּ ר ְמפֹורָּ ְזכָּ ח( 'ִמִלְפֵני ֱאֹלַה ַיֲעֹקב ההופכי  -ְוִהֵנה ַהֵחְטא מֻׁ

ִרים ג, ַכד( 'ה' ֲאֹלִהים ַאתָּ  ַמר )ְדבָּ ',  ַהּצור ֲאַגם ַמִים'. ְוֵכן תוַכל ְלִהְתבֹוֵנן ֶזה ִבְתִפַלת ֹמֶשה ֶשאָּ ה ַהִחלֹותָּ

ד ֶשִיְמחֹול לֹו.  ִכי ִהְתַחֵנן ַלֵשם ַהִנְכבָּ

תֹו נָּ ה ַבּצור ְויְָּצאו ִטיִפים ְבִמעוט ַכוָּ ֵכן ֶשִהכָּ  ַעל ַהַכַעס,  ְוַעל ַדַעת ַרבֹוֵתינו )ִסְפֵרי( שמזכירין לֹו ַהַכַעס, ִיתָּ

ר, ְוִהְסִכימו ְשֵניהֶ  בָּ ְמהו ֵאל ַהדָּ  . ם ְלַהכֹות ַפַעם ְשִניָּה ַעל ַהּצור ַכֲאֶשר ִהְזַכְרִתי, ְוהוא ַהֵחְטא ַעל ְשֵניֶהםְותָּ

ַעמוִדים ְוַעל ַהיָּם    ַעלְכמֹו    -ַהֶסַלע'    ֵאלְוַעל ַדְעִתי ַטַעם 'ְוִדַבְרֶתם   אֹות ֵאל הָּ ַמר ה' ְצבָּ ַהֶסַלע, ְוֵכן 'ֹכה אָּ

ה   ֶבלָּ או' )ִיְרְמיָּה ְכז, ֵיטְוַעל ַהְמכֹונֹות בָּ ם ֶשַהֵשם  -יובָּ ִלים כֻׁלָּ ם ִנְקהָּ ה ֶבֱהיֹותָּ ֵעדָּ ַכב( ְיַצֶוה ֶשיֹאְמרו ְלֵעיֵני הָּ

ה...  שָּ ֶהם ַמִים ִמן ַהֶסַלע, ְוֵכן עָּ  יֹוִציא לָּ

הכוונה  רמב"ן רואה את החטא בהכאה הכפולה על הצור. לדעתו, משה נצטווה לדבר אל הסלע, אך  

הוא דיבר אל הסלע )רמב"ן מבין את    –מראש הייתה גם להכות. את הדברים ביצע משה במדויק  

המונח 'דבר אל הסלע' כ'דבר על הסלע', כלומר לפני הסלע, כפי שעשה משה(, ואחר כך הכה פעם  

אחת במטה. אך בניגוד למה שקרה בחורב, שם התגלות השכינה גרמה לסלע להוציא מימיו, כאן  

הופיעה השכינה והמכה הראשונה לא עזרה, או הוציאה כמות קטנה של מים. החטא היה המכה  לא  

 הכפולה, שעליה לא נצטוו, ובכך היה חטאם. 

 דעת רבנו חננאל 

ם )פסוק י( ֲהִמן ַהֶסַלע ַהֶזה   ְמרָּ יא...ַהֵחְטא הוא אָּ אוי ֶשיֹאְמרו    נֹוצִּ ֶכם ַמִים', ְורָּ יא ה'לָּ ֶכם ַמִים'  'יֹוצִּ ,  לָּ

ְמרו )שמות טז, ח( '  ל ַהִנִסים יֹוִדיעום ִכי ה' ַיֲעֶשה  ְבַתת ה'  ְכֶדֶרְך ֶשאָּ ר ֶלֱאֹכל' וגו', ְוֵכן ְבכָּ שָּ ֶעֶרב בָּ ֶכם בָּ לָּ

ֶהם ְלַהְפִליא.   ִעמָּ

ם ִכי ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן   עָּ ְשבו הָּ ֶהם ַמִים ִמן ַהֶסַלע ַהזֶ   ְבָחְכָמָתםְואוַלי חָּ ה, ְוֶזהו 'לֹא ִקַדְשֶתם אֹוִתי'  הֹוִציאו לָּ

ַהּצור ְבחֹוֵרב',   ם ַעל  ֶניָך שָּ ְלפָּ 'ִהֵנִני עֹוֵמד  ו(  יז,  ַמר )שמות  ִראשֹון ַבּצור אָּ )דברים לב, נא(. וַמֲעֶשה הָּ

ן עֹוֵמד ַעל ַהּצור ְוַהֵנס ִמְתַפְרֵסם ִכי מַ  נָּ אן  ְוִשְבִעים ַהְזֵקִנים רֹוִאים ַעמוד ֶהעָּ ל ְבכָּ דֹול הוא, ֲאבָּ ֲעֶשה ה' ַהגָּ

ר ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן.  עו ְבַמֲאמָּ ר ְוטָּ בָּ או דָּ  לֹא רָּ

ה ...  א ְמִעילָּ ֵכן ֶשיֹאַמר ְבֶזה 'ְמַעְלֶתם ִבי' )דברים לב, נא(, ִכי ַהֶנֱהֶנה ִמן ַהֶהְקֵדש ִנְקרָּ  ְוִיתָּ

 לפי רבנו חננאל:
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ין מדברי משה ואהרן שהם מייחסים את הנס לעצמם "המן הסלע  א. החטא היה בכך שניתן היה להב 

 לכם מים".   נוציאהזה 

ב. חומרת החטא היא בכך שחלק מן העם טעו לחשוב שמשה ואהרן הם המוציאים מים, ולכן נאמר:  

י "לֹא ִקַדְשֶתם   ".אֹותִּ

 בנוסף עומד רבנו חננאל על פרטים חשובים נוספים: 

לבי • כאן  שנעשה  מה  בין  מה ההבדל  הוא  בחורב  בצור  יז  פרק  שמות  בספר  שנעשה  מה  ן 

שאומר ה': 'הנני עומד שם על הצור בחורב'. ומכיוון ששם הייתה התגלות בעמוד ענן שעמד  

על הצור שממנו יצאו המים, לא ניתן היה להטיל ספק, שה' הוא זה שהוציא את המים. אך 

רן הם אלה המוציאים את כאן, לא היה עמוד ענן, ולכן התקבל הרושם בעם, שמשה ואה

 המים. 

בעקבות הסבר רבנו חננאל מבאר רמב"ן את הביטוי 'מעלתם בי'. מעילה היא העברה של  •

חפץ מקודש לשימוש של חול. חטאו של משה היה שהעביר נס שהיה אמור להיות קודש, 

 לנעשה על ידי משה ואהרן. –דהיינו, נעשה על ידי ה', לחול 

... המן הסלע  'ויאמרוהיטב את חלקו של אהרן, שהרי נאמר  הסברו של רבנו חננאל מסביר •

   .ביחד אמרו משפט זה ובכך היה החטאלכם מים', כלומר, משה ואהרן   נוציאהזה 

 לסיכום

את   משלימה  מריבה  מי  פרשת  ואילו  מת  המדבר  שדור  כך  על  מעיד  הפרק  של  הראשון  הפסוק 

ר, הנהגתם הניסית והמיוחדת של משה  התמונה ומעידה על כך שההנהגה שליוותה את ישראל במדב

 .ואהרון , אף היא לא תכנס לארץ

 כדאי להקדיש זמן לקריאת והבנת המהר"ל ותפיסתו המהותית על דור המדבר ומשה כמנהיגו.     

 העמקה

 :  המהר"ל בספרו גבורות ה'

כי משה שהיה מפני  פירוש  להחזירן,  עתיד  ובמדבר  מניחן  במדבר  כי  ]על משה[  לוי אמר  איש    ר' 

אלקים ראוי שיהיה מנהיג ישראל במדבר, שכבר אמרנו כי הדברים האלקיים שייך להם המדבר  

ביותר...  ואלו היה משה כמו שאר אדם שהיה טבעי היה שייך לו הנהגת הישוב, אבל משה איש  

 אלקים שייך לו המדבר בפרט.

בין ההנהגה הנדרשת    דברי המהר"ל מאירים את הקשר בין משה ודור המדבר, ומעידים על השוני 

 לעם ישראל במדבר לזו שתדרש בארץ ישראל. 
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 הבקשה מאדום ומות אהרן 

לָּ  ל ַהּתְ ה יַָּדְעּתָּ ֵאת ּכָּ ֵאל ַאּתָּ רָּ ִחיךָּ ִיש ְ ַמר אָּ ֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ּכֹה אָּ ִכים ִמּקָּ ה ַמְלאָּ ַלח ֹמׁשֶ ׁשְ ה  יד  ַויִּ אָּ

ְתנּו:  אָּ ר ְמצָּ נּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו:  ֲאׁשֶ ים ַויֵָּּרעּו לָּ ִמְצַרִים יִָּמים ַרּבִ ב ּבְ ׁשֶ ה ַוּנֵ טז     טו  ַויְֵּרדוּ ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְימָּ

ֵדׁש ִעיר ְקֵצה גְ  ִים ְוִהּנֵה ֲאַנְחנּו ְבקָּ ְצרָּ ְך ַויִֹּצֵאנּו ִמּמִ ַלח ַמְלאָּ ׁשְ ַמע קֵֹלנּו ַויִּ ׁשְ ְצַעק ֶאל ה' ַויִּ ה   :בּוֶלךָּ ַוּנִ רָּ יז  ַנְעּבְ

ֹמא ה יִָּמין ּוש ְ ֶלְך ֵנֵלְך לֹא ִנּטֶ ֶרְך ַהּמֶ ה ֵמי ְבֵאר ּדֶ ּתֶ ֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנׁשְ ָּ ש  א ְבַאְרֶצךָּ לֹא ַנֲעֹבר ּבְ ול ַעד  ּנָּ

: בּוֶלךָּ ר ַנֲעֹבר ּגְ :  ֲאׁשֶ אֶתךָּ ֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקרָּ ן ּבַ י ּפֶ יו ֱאדֹום לֹא ַתֲעֹבר ּבִ ֵני     יט  יח  ַויֹּאֶמר ֵאלָּ יו ּבְ ַויֹּאְמרּו ֵאלָּ

ַרְגַלי ֶאֱעֹברָּ  ר ּבְ בָּ ם ַרק ֵאין ּדָּ י ִמְכרָּ ַתּתִ ה ֲאִני ּוִמְקַני ְונָּ ּתֶ ה ַנֲעֶלה ְוִאם ֵמיֶמיךָּ ִנׁשְ ְמִסּלָּ ֵאל ּבַ רָּ כ  ַויֹּאֶמר    ה:ִיש ְ

ה: ֵבד ּוְביָּד ֲחזָּקָּ ַעם ּכָּ אתֹו ּבְ ֵאן אֱ   לֹא ַתֲעֹבר ַויֵֵּצא ֱאדֹום ִלְקרָּ ְגֻבלֹו  כא  ַוְימָּ ֵאל ֲעֹבר ּבִ רָּ דֹום ְנֹתן ֶאת ִיש ְ

יו: לָּ ֵאל ֵמעָּ רָּ   ַויֵּט ִיש ְ

עם ישראל מגיע אל אזור מיושב, ועובר לראשונה בסביבות עמים אחרים. העם הראשון איתו הם  

 נפגשים הם האדומים, צאצאי עשיו, אחיו של יעקב אבינו.

...( ֲהלֹוא ָאח ֵעָשו ְלַיֲעקֹּב  ..ַוֲאַמְרֶתם ...ב( .  ,הפניה אל האדומים, היא כפניה אל אחים  )מלאכי )א

בבקשה לעבור דרך ארצם בדרך לארץ ישראל. הבקשה נתקלת בסירוב, והם מנסים בפעם שניה  

 לבקש בדרך אחרת. 

   העמקה

 השוואה בין שתי הבקשות מאדום: 

 

 יז( -בקשה ראשונה )פסוקים יד 
 

 כ(-בקשה שניה )פסוקים יט

ֹכה  יד ַמר...  יָך אָּ ֵאל ָאחִּ ל    ִיְשרָּ כָּ ֵאת  יַָּדְעתָּ  ה  ַאתָּ

ְתנו:  אָּ ה ֲאֶשר ְמצָּ אָּ  ַהְתלָּ

ֲאֹבֵתינו    טו ְבִמְצַרִים  ַוֵיְרדו  ַוֵנֶשב  ה  ִמְצַרְימָּ  

נו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינו:  יִָּמים  ַרִבים ַויֵָּרעו לָּ

ְך  טז ַמְלאָּ ַוִיְשַלח  ֹקֵלנו  ַוִיְשַמע  ה'  ֶאל    ַוִנְצַעק 

ְקֵצה ִעיר  ֵדש  ְבקָּ ֲאַנְחנו  ְוִהֵנה  ִים  ִמִמְצרָּ  ַוֹיִצֵאנו 

  ְגבוֶלָך:

יו  יט ֵאל  ַויֹאְמרו ֵאלָּ  ְבֵני ִיְשרָּ

  

  

  

  

  

 ַנְעְבָרה ָנא ְבַאְרֶצָך  יז

ֹּא ַנֲעבֹּר ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם       ל

  

ָלה ַנֲעֶלה   ַבְמסִּ

ְשֶתה ֵמי ְבֵאר      ֹּא נִּ  ְול

  

ְכָרם  י מִּ ְקַני ְוָנַתתִּ י ּומִּ ְשֶתה ֲאנִּ ם ֵמיֶמיָך נִּ  ְואִּ

ֹּא      ֹּאולֶדֶרְך ַהֶמֶלְך ֵנֵלְך ל ין ּוְשמ ֶטה ָימִּ  נִּ

  

  

  

 ַעד ֲאֶשר ַנֲעֹבר ְגבוֶלָך:     

  

ה:  ר ְבַרְגַלי ֶאֱעֹברָּ בָּ  ַרק ֵאין דָּ

 ל משמעות ההבדלים ע
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 במדבר 

ד " בס  

מקרא .  1 של  ותיאור    מפשוטו  "אחיך"  הראשונה  הבקשה  בתחילת  המפורט  שהניסוח  נראה 

קורותיהם של ישראל, מטרתו הייתה לעורר את רגשי האחווה והרחמים של האדומים כלפי בני  

ישראל, בגלל קרבתם המשפחתית: האדומים היו מבני עשיו, ובני ישראל הם בניו יעקב אבינו, אחיו  

 של עשיו. 

 כ, יט:רמב"ן . 2

[ היו אומרין לבא בערים, רק ישתמרו ]יזהרו[ שלא  הראשונה  בבקשההנה מתחלה ]   -לה  במסלה נע

יכנסו בשדה ובכרם, כדרך מחנות עם רב, ששוללים את הגרנות ונכנסים בכרמים. אבל ילכו בדרך  

והיו אומרים שלא ישתו כלל המים אשר להם בבארות    המלך, שהיא דרך הרבים לא דרך היחיד.

 לצרכם.

[ שלחו להם, שלא יקרבו לערים כלל אבל ילכו במסלה העולה לארץ כנען,  השנייה  בקשהבאחרי כן ]

שהיא סלולה וכבושה לכל, ואם ישתו מימי הנהרות בדרכים הם והבהמות בעברם בנהר יתנו דמיהם  

   שאין בזה הפסד שום דבר - שנהנו מהם, על כן אמר רק אין דבר 

   – לפי רמב"ן

הבטיחו להתנהג באופן שונה מדרך בה נוהגים מחנות גדולים, ולא  בבקשה הראשונה הם   •

דרך  שהיא  המלך,  בדרך  ללכת  אלא  האדומים,  של  הפרטי  ברכוש  לפגוע  או  להשתמש 

 ציבורית 

לאחר שראו שהאדומים מגיבים בתוקפנות הם הבטיחו בבקשה השניה להתרחק מהערים   •

 למו עליהם. וללכת בדרך צדדית, ובמידה שישתמשו במי הנהרות, הם יש

 הסירוב האדומי ותוצאותיו

 למרות בקשותיהם של ישראל מגיבים האדומים בתקיפות רבה לשתי הבקשות: 

 תגובת אדום לבקשה השנייה          תגובת אדום לבקשה הראשונה    

יו ֱאדֹום  יח ֹּא ַתֲעבֹּר ַויֹאֶמר ֵאלָּ י ל  בִּ

אֶתָך:        ֶפן ַבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקרָּ

ֹּא ַתֲעבֹּר  ַויֹאֶמר כ  ל

ה:  קָּ ֵבד וְביָּד ֲחזָּ אתֹו ְבַעם כָּ  ַוֵיֵצא ֱאדֹום ִלְקרָּ

לֹו  כא ֵאל ֲעֹבר ִבְגבֻׁ ֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת ִיְשרָּ  ַוְימָּ

 

יו:  לָּ ֵאל ֵמעָּ רָּ ְגֻבלֹו ַויֵּט ִיש ְ ֵאל ֲעֹבר ּבִ רָּ ֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת ִיש ְ  כא ַוְימָּ

לא  אדום מממש את איומו שבבקשה הרא ישראל  ובני  כנגד מחנה ישראל,  ויוצא למלחמה  שונה 

 את הסיבה נמצא בדברים פרק ב' בתיאור הציווי:   מדוע הם לא משיבים מלחמה? –נלחמים בו 

ם ַצו ֵלאֹמר עָּ ם    ד  ְוֶאת הָּ ַמְרּתֶ ם ְוִנׁשְ ִעיר ְוִייְראּו ִמּכֶ ֵ ש  ִבים ּבְ ו ַהיֹּׁשְ ָּ ֵני ֵעש  ְגבּול ֲאֵחיֶכם ּבְ ם עְֹבִרים ּבִ ַאּתֶ

י ֶאת ַהר    ְמֹאד: ַתּתִ ו נָּ ָּ ה ְלֵעש  ָּ י ְיֻרׁשּ ֶגל  ּכִ ף רָּ ם ַעד ִמְדַרְך ּכַ ֶכם ֵמַאְרצָּ ן לָּ י לֹא ֶאּתֵ ם ּכִ רּו בָּ ְתּגָּ ה  ַאל ּתִ

ִעיר: ֵ  ש 

אחיכם בני עשיו, בשל האחווה הזו אין לישראל זכות להלחם עם    -האחווה בציווי ה'  כאן מופיעה  

 שעיר / אדום, אלא רק לבקש את רשותם.  
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 במדבר 

ד " בס  

 מות אהרון  

ר: הָּ ה הֹר הָּ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל ּכָּ רָּ ֵדׁש ַויָֹּּבאּו ְבֵני ִיש ְ ְסעּו ִמּקָּ ר  כב  ַויִּ הָּ הֹר הָּ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ּבְ  כג   ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

בּול ֶאֶרץ ֱאדֹום ֵלאֹמר: ֵאל   ַעל ּגְ רָּ י ִלְבֵני ִיש ְ ַתּתִ ר נָּ ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ י לֹא יָֹּבא ֶאל הָּ יו ּכִ ֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעּמָּ כד  יֵאָּ

ה: י ְלֵמי ְמִריבָּ ר ְמִריֶתם ֶאת ּפִ ר:  ַעל ֲאׁשֶ הָּ ם הֹר הָּ נֹו ְוַהַעל ֹאתָּ זָּר ּבְ ְוֶאת ֶאְלעָּ כו      כה  ַקח ֶאת ַאֲהרֹן 

ט ם:  ְוַהְפׁשֵ ֵסף ּוֵמת ׁשָּ נֹו ְוַאֲהרֹן יֵאָּ זָּר ּבְ ם ֶאת ֶאְלעָּ ּתָּ ׁשְ יו ְוִהְלּבַ דָּ גָּ ר    ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ כז   ַויַַּעש  ֹמׁשֶ

ה: ֵעדָּ ל הָּ ר ְלֵעיֵני ּכָּ הָּ ה ה' ַויֲַּעלּו ֶאל הֹר הָּ ם ֶאת   ִצּוָּ ׁש ֹאתָּ יו ַויְַּלּבֵ דָּ גָּ ה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ּבְ ט ֹמׁשֶ   כח  ַויְַּפׁשֵ

ר:  הָּ זָּר ִמן הָּ ה ְוֶאְלעָּ ר ַויֵֶּרד ֹמׁשֶ הָּ רֹאׁש הָּ ם ּבְ ת ַאֲהרֹן ׁשָּ נֹו ַויָּּמָּ זָּר ּבְ ַוע ַאֲהרֹן   ֶאְלעָּ י גָּ ה ּכִ ֵעדָּ ל הָּ ְראּו ּכָּ כט  ַויִּ

ֵאל:  רָּ ית ִיש ְ ים יֹום ּכֹל ּבֵ לֹׁשִ ְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ׁשְ    ַויִּ

 עי ) במדבר לג(:  את התאריך למותו של אהרון ראינו כבר בפסוקים מפרשת מס

ֵמֶאֶרץ  ֵאל  רָּ ִיש ְ ֵני  ּבְ ְלֵצאת  ִעים  ַאְרּבָּ ַנת הָּ ׁשְ ּבִ ם  ׁשָּ ת  'ַויָּּמָּ י ה  ּפִ ר ַעל  הָּ ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר הָּ ַויַַּעל ַאֲהרֹן    לח 

ד ַלחֶֹדׁש:  ֶאחָּ י ּבְ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ֹמתוֹ ִמְצַרִים ּבַ ה ּבְ נָּ ִרים ּוְמַאת ׁשָּ לֹׁש ְוֶעש ְ ן ׁשָּ ר.לט) ְוַאֲהרֹן ּבֶ הָּ הֹר הָּ   ּבְ

ֶרץ ֲאֶשר   אָּ ל ַהֶזה ֶאל הָּ הָּ ִביאו ֶאת ַהקָּ בכך מתממש העונש שנגזר על אהרן בעקבות מי מריבה: "לֹא תָּ

ֶהם" )פסוק יב(.  ַתִתי לָּ  נָּ

 תגובת העם למותו של אהרון

 רש"י ]כט[

יבה ובין  האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מר  -  כל בית ישראל

 איש לאשתו: 

 משנה מסכת אבות פרק א, משנה י"ב:

 הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. 

רש"י מביא את הדברים בהשוואה לתיאור מותו של משה בסוף ספר דברים שם לא    הערה למורה:

ב ְשֹלִשים יֹום.  ֵאל ֶאת ֹמֶשה ְבַעְרֹבת מֹואָּ  נאמרת המילה 'כל': דברים פרק לד )ח( ַוִיְבכו ְבֵני ִיְשרָּ

 העמקה  

 היבטים נוספים  בתיאור מותו של אהרן:  

בן אהרון סמוך למיתתו של אהרון, והידיעה של אהרון    הכהונה הגדולה עוברת בירושה לאלעזר 

   . טרם מותו, כי אלעזר יהיה הכהן אחריו מהווה תנחומים עבורו )כפי שמפרש המדרש שמביא רש"י(

 

 של אהרון נלמד לפרטיו בעזרת פירוש רש"י:   על מותו

 רש"י :  
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 במדבר 

ד " בס  

נך, מה שאין אני ]משה[  בדברי נחומים. אמור לו אשריך שתראה כתרך נתון לב -  קח את אהרן)כה( 

 זכאי לכך ]בניו של משה רבנו לא ירשו את מקומו אלא יהושע בן נון[

את בגדי כהונה גדולה הלבישהו והפשיטם מעליו לתתם על בנו בפניו. אמר לו הכנס   -את בגדיו )כו( 

פיך,  למערה, ונכנס. ראה מטה מוצעת ונר דלוק. אמר לו עלה למטה, ועלה. פשוט ידיך, ופשט. קמוץ  

וקמץ. עצום עיניך, ועצם. מיד חמד משה לאותה מיתה, וזהו שנאמר לו )דברים לב, נ( כאשר מת 

 אהרן אחיך, מיתה שנתאוית לה:

 אף על פי שהדבר קשה לו לא עכב: -ויעש משה )כז( 

כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד, אמרו היכן הוא אהרן. אמר   -יראו כל העדה וגו' )כט( ו

ת. אמרו לו אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות. מיד בקש  להם מ

 משה רחמים והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה, ראו והאמינו: 

מותו של אהרון הוא חלק משלבי סיום הנהגתם של מרים אהרן ומשה ומדגים גם את ההבדלים  

 ביניהם, ההמשכיות, יחסם של ישראל. 

 לסיכום.  –ורה לבחור להביא את המדרש שהובא בתחילת היחידה על שלושה פרנסים כאן יכול מ
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 במדבר 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר רחב

 הזכרת סיפור מי מריבה במקומות נוספים בתורה

 בתורה מוזכרת פרשת מי מריבה והנימוקים לעונש מספר פעמים: 

 נאמר:   במעשה עצמו .א

ה ְוֶאל ַאֲהרֹן יַ   יב ֵאל  ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ רָּ ֵני ִיש ְ ִני ְלֵעיֵני ּבְ יׁשֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ִביאּו ֶאת  ַען לֹא ֶהֱאַמְנּתֶ ֵכן לֹא תָּ לָּ

ֶהם:  י לָּ ַתּתִ ר נָּ ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ ל ַהזֶּה ֶאל הָּ הָּ  ַהּקָּ

ה  ה ֵמי ְמִריבָּ ֵאל ֶאת ה' יג ֵהּמָּ רָּ בּו ְבֵני ִיש ְ ר רָּ ם:ֲאׁשֶ ֵדׁש ּבָּ ּקָּ  ַויִּ

 , בהמשך פרק כ', נאמר:  אהרן במות .ב

ֵאל  רָּ י ִלְבֵני ִיש ְ ַתּתִ ר נָּ ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ י לֹא יָֹּבא ֶאל הָּ יו ּכִ ֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעּמָּ יכד יֵאָּ ר ְמִריֶתם ֶאת ּפִ ְלֵמי   ַעל ֲאׁשֶ

ה:   ְמִריבָּ

 בבמדבר פרק כז:   במינוי יהושע למנהיג, .ג

ה ֲעלֵ  ֵאל:  יב ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ רָּ י ִלְבֵני ִיש ְ ַתּתִ ר נָּ ֶרץ ֲאׁשֶ אָּ ִרים ַהזֶּה ּוְרֵאה ֶאת הָּ ֲעבָּ  ה ֶאל ַהר הָּ

  : ִחיךָּ ר ֶנֱאַסף ַאֲהרֹן אָּ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּתָּ ם אָּ יךָּ ּגַ ּה ְוֶנֱאַסְפּתָּ ֶאל ַעּמֶ ה ֹאתָּ ִאיתָּ  יג ְורָּ

ישֵׁ יד כַּ  ה ְלַהְקּדִ ֵעדָּ ְמִריַבת הָּ ר ִצן ּבִ ִמְדּבַ י ּבְ ר ְמִריֶתם ּפִ ִים ְלֵעיֵניֶהםֲאׁשֶ ר    ִני ַבּמַ ֵדׁש ִמְדּבַ ֵהם ֵמי ְמִריַבת קָּ

 ִצן:

 , בדברים לב: בסיום שירת האזינו .ד

ַנַען ֲאשֶׁ  ֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ר ַעל ּפְ ב ֲאׁשֶ ֶאֶרץ מֹואָּ ר ּבְ ִרים ַהזֶּה ַהר ְנבֹו ֲאׁשֶ ֲעבָּ ר  מט ֲעֵלה ֶאל ַהר הָּ

ֵאל לַ  רָּ  ֲאֻחזָּּה: ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיש ְ

ֶסף ֶאל עַ  ר ַויֵּאָּ הָּ הֹר הָּ ִחיךָּ ּבְ ר ֵמת ַאֲהרֹן אָּ ֲאׁשֶ יךָּ ּכַ ֵסף ֶאל ַעּמֶ ה ְוֵהאָּ ּמָּ ה עֶֹלה ׁשָּ ר ַאּתָּ ר ֲאׁשֶ הָּ יו:  נ ּוֻמת ּבָּ ּמָּ

ֵאלנא   רָּ ֵני ִיש ְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ם ּבִ ר ְמַעְלּתֶ ר ִצן    ַעל ֲאׁשֶ ֵדׁש ִמְדּבַ ֵמי ְמִריַבת קָּ ר לֹא ִקדַּ ּבְ ם אֹוִתי  ַעל ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ

ֵאל רָּ ֵני ִיש ְ תֹוְך ּבְ  :ּבְ

 השוואה בין שמות י"ז  מסה ומריבה למי מריבה

בהסברים השונים ראינו שהפרשנים משווים בין סיפור הכאת הצור במסה ומריבה )שמות פרק י"ז(  

 לבין סיפור מי מריבה. 

ו ביציאתם ממצרים. אם נעיין נמצא שדור זה נמצא במציאות דומה למציאות בו נמצא דור אבותי

 גם כאן  עוברים למקום חדש  ונתקלים במציאות של חוסר מים.
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 במדבר 

ד " בס  

 במדבר כ' שמות י"ז

 ואין מים לשתות העם …

  

 ויאמרו:  וירב העם עם משה

 תנו לנו מים ונשתה… 

  

 למה זה העליתנו ממצרים 

 בצמא  להמית אֹּתי ואת בני ואת מקני

 לעדה  ולא היה מים

 ויקהלו על משה ועל אהרן. 

 ויאמרו לאמר: וירב העם עם משה

 ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה'. 

 את קהל ה' אל המדבר הזה  ולמה הבאתם

 .למות שם אנחנו ובעירנו

 ולמה העליֻתנו ממצרים

 אל המקום הרע הזה  להביא אֹּתנו

 לא מקום זרע ותאנה וגפן וִרמון 

 ומים אין לשתות. 

 

נעיין בדברי העם  בשתי התלונות נשים לב להבדלים הנובעים מההבדלים בין דור יוצאי מצריים  אם  

 לבין דור הנכנסים לארץ: 

 למה זה העליתנו ממצריםבשמות י"ז  מדגיש דור יוצאי מצריים את עצם היציאה ממצריים "

כניסה לארץ ישראל  ", בעוד דור הבנים מדגיש בטענתו את אי הלהמית אֹּתי ואת בני ואת מקני בצמא

נו ממצרים להביא ֹאתנו   מון ומים 'ולמה העליתֻׁ אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורִּ

 אין לשתות'.

לדור יוצאי מצרים הנס    - אם נעיין בהבדלים נראה שגם ציווי ה' כפתרון לתלונת בני ישראל שונה     

 דיבור אל הסלע.  נעשה על ידי הציווי להכות בסלע ולדור באי לארץ על ידי

 דמותה מרים 

 בפרק כ מוזכר מותה של מרים הנביאה. נסקור להלן את המקורות הבולטים בהם היא מופיעה: 

 

 והיא עודדה את אביה להינשא מחדש ליוכבד. לפי חז"ל מרים הייתה בין המיילדות העבריות . 1

 כך נולד משה רבנו: -בזכותה אם

 שמות רבה פרשה א 

... רבי שמואל בר נחמן אמר אשה ובתה, יוכבד ומרים, ולא היו למרים אלא ה'  מי היו המילדות

שנים, שאהרן גדול ממשה ג' שנים, אמרו רז"ל הולכת היתה עם יוכבד אמה ועושה צרכיה, והיתה  

זריזה, שעד שהתינוק קטן הוא ניכר... פועה, שהופיעה פנים כנגד אביה, שהיה עמרם ראש סנהדרין  

שגזר פרעה ואמר 'כל הבן הילוד', אמר עמרם ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא  באותה שעה כיון  

כל   עמדו  חדשים,  מג'  מעוברת  כשהיא  אשתו  את  וגרש  המטה,  מתשמיש  עצמו  ופירש  יוכבד  את 

ישראל וגרשו את נשותיהן, אמרה לו בתו גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים,  

פרעה רשע הוא וגזירתו ספק מתקיימת ספק אינה מתקיימת, אבל אתה  ואתה על הזכרים ונקבות,  

צדיק וגזירתך מתקיימת, עמד הוא והחזיר את אשתו עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהם, הוי פועה  

 שהופיעה פנים כנגד אביה. 

  

 מרים קשורה להצלת משה רבנו בפועל:  -הצלת משה רבנו . 2

 שמות פרק ב
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 במדבר 

ד " בס  

ב ֲאחֹתֹו  ַתּצַ ה לֹו:ד  ַוּתֵ ֶ ש  ה ַמה יֵּעָּ חֹק ְלֵדעָּ ְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲערֶֹתיהָּ הְֹלכֹת ַעל   ֵמרָּ ת ּפַ ֶרד ּבַ ה ַוּתֵ

ַלח ֶאת ׁשְ תֹוְך ַהּסּוף ַוּתִ ה ּבְ בָּ ֶרא ֶאת ַהּתֵ ֶחהָּ   ַיד ַהְיֹאר ַוּתֵ ּקָּ ּה ַוּתִ תָּ ְרֵאהּו ֶאת ַהיֶֶּלד ְוִהּנֵה  :  ֲאמָּ ח ַוּתִ ְפּתַ ו  ַוּתִ

ִעְבִרים ֶזה:ַנַער ּבֹכֶ  אֶמר ִמיְַּלֵדי הָּ יו ַוּתֹ לָּ ְחֹמל עָּ ְך    ה ַוּתַ אִתי לָּ רָּ ְרעֹה ַהֵאֵלְך ְוקָּ ת ּפַ אֶמר ֲאחֹתֹו ֶאל ּבַ ז ַוּתֹ

ְך ֶאת ַהיֶָּּלד: ִעְבִריֹּת ְוֵתיִנק לָּ ה ֵמיֶנֶקת ִמן הָּ ָּ א    ִאׁשּ ְקרָּ ה ַוּתִ ַעְלמָּ ֶלְך הָּ ְרעֹה ֵלִכי ַוּתֵ ת ּפַ ּה ּבַ אֶמר לָּ ח ַוּתֹ

 ם ַהיֶָּּלד:  ֶאת אֵ 

 ומהללת את ה' על נס קריעת ים סוף:מרים עומדת בראש הנשים . 3

 שמות פרק טו

ים ּוִבְמחֹלֹ  ֻתּפִ ים ַאֲחֶריהָּ ּבְ ׁשִ ל ַהּנָּ ֶצאן כָּ ּה ַוּתֵ יָּדָּ ף ּבְ ה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹ ִביאָּ ח ִמְריָּם ַהּנְ ּקַ כא     ת:כ   ַוּתִ

ה   ירּו ַליהוָּ ֶהם ִמְריָּם ׁשִ ַען לָּ ה ַביָּּם:  ַוּתַ מָּ ה סּוס ְורְֹכבֹו רָּ אָּ ֹאה ּגָּ י גָּ  ּכִ

 

בדומה    –מרים )לפי המדרש( מוכיחה את משה רבנו יחד עם אהרן על עזיבת צפורה    -  מרים  צרעת.  4

 לדרך בה הוכיחה את אביה )לפי המדרש( על עזיבת אמה:

 במדבר פרק יב 

ח: קָּ ית לָּ ה ֻכׁשִ ָּ י ִאׁשּ ח ּכִ קָּ ר לָּ ית ֲאׁשֶ ׁשִ ה ַהּכֻ ָּ ִאׁשּ ה ַעל ֹאדֹות הָּ ֹמׁשֶ ר ִמְריָּם ְוַאֲהרֹן ּבְ ַדּבֵ ב ַויֹּאְמרוּ    א  ַוּתְ

ַמע ה': ׁשְ ר ַויִּ נּו ִדּבֵ ם ּבָּ ר ה' ֲהלֹא ּגַ ּבֶ ה ּדִ ֹמׁשֶ ם    ֲהַרק ַאְך ּבְ דָּ אָּ יו ְמֹאד ִמּכֹל הָּ נָּ ה )ענו( עָּ ִאיׁש ֹמׁשֶ ר  ג ְוהָּ ֲאׁשֶ

ה: מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד    ַעל ּפְ ּתְ ׁשְ לָּ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְריָּם ְצאּו ׁשְ ְתֹאם ֶאל ֹמׁשֶ ד ַויֹּאֶמר ה'  ּפִ

ם: ּתָּ ׁשְ לָּ א ַאֲהרֹן ּוִמְריָּם ַויְֵּצאּו שְׁ   ַויְֵּצאּו ׁשְ ְקרָּ ֹאֶהל ַויִּ ַתח הָּ ן ַויֲַּעֹמד ּפֶ נָּ ַעּמּוד עָּ ו  ַויֹּאֶמר   ֵניֶהם:ה  ַויֵֶּרד ה' ּבְ

ר ּבֹו: ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ע ּבַ יו ֶאְתַוּדָּ ה ֵאלָּ ְראָּ ּמַ י ִאם ִיְהיֶה ְנִביֲאֶכם ה' ּבַ רָּ א ְדבָּ ְמעּו נָּ ל   ׁשִ כָּ ה ּבְ י ֹמׁשֶ ז לֹא ֵכן ַעְבּדִ

ן הּוא: יִתי ֶנֱאמָּ יט וּ  ּבֵ ר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה' ַיּבִ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר  ח ּפֶ ַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדּבֵ

ה: י ְבֹמׁשֶ ַעְבּדִ ם ַויֵַּלְך:  ּבְ ַחר ַאף ה' ּבָּ ֶפן ַאֲהרֹן    ט  ַויִּ ֶלג ַויִּ ָּ ׁשּ ֹאֶהל ְוִהּנֵה ִמְריָּם ְמֹצַרַעת ּכַ ר ֵמַעל הָּ ן סָּ נָּ י  ְוֶהעָּ

ַעת: י ֲאדִֹני ַאל   ֶאל ִמְריָּם ְוִהּנֵה ְמֹצרָּ ה ּבִ ר נֹוַאְלנוּ    יא  ַויֹּאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל ֹמׁשֶ את ֲאׁשֶ ֵלינּו ַחּטָּ ת עָּ ׁשֵ א תָּ נָּ

אנּו: טָּ ר חָּ רֹו:  ַוֲאׁשֶ ָּ ֵכל ֲחִצי ְבש  ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַויֵּאָּ ר ּבְ ת ֲאׁשֶ ּמֵ א ְתִהי ּכַ ה ֶאל ה'   יב  ַאל נָּ ְצַעק ֹמׁשֶ יג  ַויִּ

ּה: א לָּ א נָּ א ְרפָּ ִביהָּ יָּרֹק    ֵלאֹמר ֵאל נָּ ה ְואָּ ְבַעת יִָּמים  יד   ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ֵלם ׁשִ ֶניהָּ ֲהלֹא ִתּכָּ פָּ יַָּרק ּבְ

ֲחֶנה ְוַאַחר ְבַעת יִָּמים ִמחּוץ ַלּמַ ֵגר ׁשִ ּסָּ ֵסף: ּתִ אָּ ֵגר  ּתֵ ּסָּ ם לֹא   טו ַוּתִ עָּ ְבַעת יִָּמים ְוהָּ ֲחֶנה ׁשִ ִמְריָּם ִמחּוץ ַלּמַ

ֵסף ִמְריָּם:  ַסע ַעד ֵהאָּ    נָּ

 בבמדבר פרק כ מסופר שבתחילת שנת הארבעים, נפטרה מרים: - מרים מות. 5

 במדבר פרק כ

ם בְ  עָּ ִראשֹון ַוֵיֶשב הָּ ה ִמְדַבר ִצן ַבֹחֶדש הָּ ֵעדָּ ל הָּ ֵאל כָּ ֵדש א ַויָֹּבאו ְבֵני ִיְשרָּ  קָּ

ם  ֵבר שָּ ם ִמְריָּם ַוִתקָּ ת שָּ מָּ  ַותָּ

 שבזכות מרים היתה הבאר:כאמור, בעקבות מותה פסקה הבאר, ומכאן למדו חכמים 
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 במדבר 

ד " בס  

בחומש דברים מזהירה התורה לזכור את סיפור מרים ולהימנע מלדבר סרה    -זכירת צרעת מרים  .  6

 בזולתנו:

 דברים פרק כד

ה ה'  ש ָּ ר עָּ ִים:ט זָּכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ְצרָּ ֵצאְתֶכם ִמּמִ ֶרְך ּבְ ּדֶ  ֱאלֶֹהיךָּ ְלִמְריָּם ּבַ

  

הנביא מיכה מזכיר בתוכחתו את החסדים שעשה ה' לישראל    -   מרים היא חלק ממנהיגי המדבר.  7

 ומונה בתוכם את מנהיגותה של מרים:

 מיכה פרק ו

ה ֶהְלֵאִתיךָּ ֲעֵנה ִבי: יִתי ְלךָּ ּומָּ ש ִ י ֶמה עָּ ַלח    ג ַעּמִ ֶאׁשְ ִדיִתיךָּ וָּ ִדים ּפְ ית ֲעבָּ י ֶהֱעִלִתיךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמּבֵ ד ּכִ

ה אַ  ֶניךָּ ֶאת ֹמׁשֶ עֹור    ֲהרֹן ּוִמְריָּם:ְלפָּ ן ּבְ ם ּבֶ ְלעָּ ה ֹאתֹו ּבִ נָּ ב ּוֶמה עָּ ק ֶמֶלְך מֹואָּ לָּ ר נָּא ַמה יַָּּעץ ּבָּ י ְזכָּ ה ַעּמִ

ל ְלּגָּ ים ַעד ַהּגִ ּטִ ִ ַעת ִצְדקֹות ה':   ִמן ַהׁשּ  ְלַמַען ּדַ

  

התורה לא מציינת עם מי התחתנה מרים והיא מוצגת כאחותם הגדולה של   –נישואיה של מרים. 8

: עזובה ואפרת:  )ניתן לעיין  ןואהרן. חז"ל בתלמוד הטעימו שהיא נישאה לכלב, וכינוייה ה משה  

 . בבלי סוטה יב ע"א(

 דברי הימים א פרק ב 

ב ְוַאְרּדֹון: ר ְוׁשֹובָּ ֶניהָּ יֵׁשֶ ה בָּ ה ְוֶאת ְיִריעֹות ְוֵאּלֶ ָּ ה ִאׁשּ ן ֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ֲעזּובָּ ֵלב ּבֶ ת ֲעזּובָּ   יח ְוכָּ מָּ ה  יט ַוּתָּ

ֶלד לֹו ֶאת חּור: ת ַוּתֵ ֵלב ֶאת ֶאְפרָּ ח לֹו כָּ ּקַ  ַויִּ

  

 בבלי סוטה יא ע"ב: 

 דוד נמי ממרים קאתי. 
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 במדבר 

ד " בס  

 ]רשות[ הקשר אישי

 מות מנהיגי הדור 

  

 פרקנו הלכו לעולמם שני מנהיגי העם הגדולים: מרים ואהרן, ובני ישראל הגיבו באבל כבד.

 רחבה במותם של מנהיגי דורנו? האם זכורה לכם השתתפות ציבורית כל כך 

 


