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במדבר פרק כ
בפרק כ' מנה הכתוב ארבעה אירועים הקשורים לשנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים – מות
מרים ,סיפור מי מריבה ,הבקשה לעבור דרך אדום ומות אהרן.
ללימוד הפרק יוקדשו שלושה שיעורים.
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מבנה -למורה-

הבנת סדר הדברים
לפניכם חלוקת פרק כ על פי נושאיו .חלוקה זו אינה מחייבת ,אך מתאימה למבנה היחידה.
מטרת המבנה היא הסתכלות במבט רחב וכולל על נושאי הפרק לפני הירידה לעיון בפרטיו.
מות מרים

אשוֹ ן ַוי ּ ׁ ֵֶשב הָּ ָּעם ְ ּב ָּק ֵד ׁש ו ּ ַָּת ָּמת ׁ ָּשם
ִש ָּראֵ ל ָּּכל הָּ ֵע ָּדה ִמ ְד ַּבר ִצן ַּבח ֶֹד ׁש הָּ ִר ׁ
(א) ַו ָּי ּבֹא ּו ְבנֵי י ְ
ִמ ְריָּם ַו ִּת ָּּקבֵ ר ׁ ָּשם:
ֹאמר ּו לֵ אמֹר
ֹשה ַוי ּ ְ
הרֹן( :ג) ַוי ּ ֶָּרב הָּ ָּעם ִעם מ ׁ ֶ
ֹשה וְ ַעל אַ ֲ
ב) וְ לֹא הָּ יָּה ַמיִם לָּ ֵע ָּדה ַוי ִָּּּקהֲל ּו ַעל מ ׁ ֶ
אתם אֶ ת ְקהַ ל ה' אֶ ל הַ ִּמ ְד ָּּבר הַ זֶּה לָּ מוּת ׁ ָּשם
וְ ל ּו ָּגו ְַענ ּו ִ ּבגְ וַע אַ חֵ ינ ּו ִל ְפנֵי ה'( :ד) וְ לָּ ָּמה הֲבֵ ֶ
יתנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְלהָּ ִביא א ָֹּתנ ּו אֶ ל הַ ּ ָּמקוֹ ם הָּ ָּרע הַ זֶּה לֹא ְמקוֹ ם
אֲ נ ְַחנ ּו ו ְּב ִע ֵירנוּ( :ה) וְ לָּ ָּמה הֶ עֱ ִל ֻ
הרֹן ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּּקהָּ ל אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל
ֹשה וְ אַ ֲ
ז ֶַרע ו ְּתאֵ נָּה וְ גֶפֶ ן וְ ִר ּמוֹ ן ו ַּמיִם אַ יִן ִל ְׁש ּתוֹ ת( :ו) ַו ָּי ּבֹא מ ׁ ֶ
מוֹ ֵעד ַוי ּ ְִּפל ּו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם ַו ֵי ּ ָּרא ְכבוֹ ד ה' אֲ לֵ יהֶ ם:

סיפור מי מריבה
התלונה

הרֹן אָּ ִח ָּ
יך
ֹשה ּ ֵלאמֹר( :ח) ַקח אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ֶטה וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָּ ֵע ָּדה אַ ּ ָּתה וְ אַ ֲ
(ז) ַוי ְַד ּ ֵבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ית אֶ ת הָּ ֵע ָּדה
את לָּ הֶ ם ַמיִם ִמן הַ ּ ֶסלַ ע וְ ִה ְׁש ִק ָּ
ימיו וְ הוֹ צֵ ָּ
וְ ִד ַּב ְר ּ ֶתם אֶ ל הַ ּ ֶסלַ ע ְל ֵעינֵיהֶ ם וְ נ ַָּתן ֵמ ָּ

הצו של ה'
מעשי משה ואהרן
העונש הא-להי

וְ אֶ ת ְ ּב ִע ָּירם:
הרֹן אֶ ת הַ ָּּקהָּ ל אֶ ל
ֹשה וְ אַ ֲ
שר ִצ ָּ ּוהוּ( :י) ַוי ּ ְַק ִהל ּו מ ׁ ֶ
ֹשה אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ֶטה ִמ ִ ּל ְפנֵי ה' ַּכאֲ ׁ ֶ
(ט) ַוי ִַּּקח מ ׁ ֶ
ֹשה
ֹאמר לָּ הֶ ם ִׁש ְמע ּו נָּא הַ ּמ ִֹרים ה ֲִמן הַ ּ ֶסלַ ע הַ זֶּה נוֹ ִציא לָּ כֶ ם ָּמיִם( :יא) ַוי ּ ֶָּרם מ ׁ ֶ
ּ ְפנֵי הַ ּ ָּסלַ ע ַוי ּ ֶ
אֶ ת ָּידוֹ ַוי ּ ְַך אֶ ת הַ ּ ֶסלַ ע ְ ּב ַמ ּ ֵטה ּו ּ ַפעֲ ָּמיִם ַוי ּ ְֵצא ּו ַמיִם ַר ִ ּבים ַו ּ ֵת ְׁש ְּת הָּ ֵע ָּדה ו ְּב ִע ָּירם:
ִש ָּראֵ ל לָּ כֵ ן
ישנִ י ְל ֵעינֵי ְ ּבנֵי י ְ
הרֹן י ַַען לֹא הֶ א ֱַמנְ ּ ֶתם ִ ּבי ְלהַ ְקדִּ ׁ ֵ
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
(יב) ַוי ּ ֶ
שר ָּרב ּו ְבנֵי
שר נ ַָּת ִּתי לָּ הֶ ם( :יג) הֵ ּ ָּמה ֵמי ְמ ִריבָּ ה אֲ ׁ ֶ
לֹא ָּת ִביא ּו אֶ ת הַ ָּּקהָּ ל הַ זֶּה אֶ ל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ִש ָּראֵ ל אֶ ת ה' ַוי ִָּּּק ֵד ׁש ָּּבם:
י ְ

ֹשה ַמ ְלאָּ ִכים ִמ ָּּק ֵד ׁש אֶ ל ֶמלֶ ְך אֱדוֹ ם כּ ֹה אָּ ַמר אָּ ִח ָּ
ִש ָּראֵ ל אַ ּ ָּתה י ַָּד ְע ּ ָּת אֵ ת
יך י ְ
(יד) ַוי ְִּׁשלַ ח מ ׁ ֶ

הבקשה לעבור בארץ
אדום

שר ְמצָּ אָּ ְתנוּ:
ָּּכל הַ ְּתלָּ אָּ ה אֲ ׁ ֶ
ֵשב ְ ּב ִמ ְצ ַריִם י ִָּמים ַר ִ ּבים ַוי ּ ֵָּרע ּו לָּ נ ּו ִמ ְצ ַריִם וְ לַ אֲ ב ֵֹתינוּ( :טז)
(טו) ַוי ּ ְֵרד ּו אֲ ב ֵֹתינ ּו ִמ ְצ ַרי ְָּמה ַו ּנ ׁ ֶ
ַו ִ ּנ ְצ ַעק אֶ ל ה' ַוי ְִּׁש ַמע קֹלֵ נ ּו ַוי ְִּׁשלַ ח ַמ ְלאָּ ְך ַוי ּ ִֹצאֵ נ ּו ִמ ִּמ ְצ ָּריִם וְ ִה ּ ֵנה אֲ נ ְַחנ ּו ְב ָּק ֵד ׁש ִעיר ְקצֵ ה
גְ בוּלֶ ָּך( :יז) נ ְַע ְ ּב ָּרה ּנָּא ְבאַ ְרצֶ ָּך לֹא נַעֲ בֹר ְ ּב ָּש ֶדה ו ְּבכֶ ֶרם וְ לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה ֵמי ְבאֵ ר דֶּ ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶ ְך
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ֹאמר אֵ לָּ יו אֱדוֹ ם לֹא ַתעֲ בֹר ִ ּבי ּ ֶפן
שר נַעֲ בֹר ְ ּגבוּלֶ ָּך( :יח) ַוי ּ ֶ
נֵלֵ ְך לֹא נִ ּ ֶטה י ִָּמין ו ְּשמֹאול ַעד אֲ ׁ ֶ
את ָּך:
ַּבחֶ ֶרב אֵ צֵ א ִל ְק ָּר ֶ
ימ ָּ
יך נִ ְׁש ּ ֶתה אֲ נִ י ו ִּמ ְקנַי וְ נ ַָּת ִּתי ִמ ְכ ָּרם
ִש ָּראֵ ל ַּב ְמ ִס ָּּלה נַעֲ לֶ ה וְ ִאם ֵמ ֶ
ֹאמר ּו אֵ לָּ יו ְ ּבנֵי י ְ
(יט) ַוי ּ ְ
ַרק אֵ ין דָּּ בָּ ר ְ ּב ַרגְ לַ י אֶ עֱ ב ָֹּרה:
ֹאמר לֹא ַתעֲ בֹר ַויֵּצֵ א אֱדוֹ ם ִל ְק ָּראתוֹ ְ ּב ַעם ָּּכבֵ ד ו ְּביָּד ֲחז ָָּּקה( :כא) ַוי ְָּמאֵ ן אֱדוֹ ם נְ תֹן
(כ) ַוי ּ ֶ
ִש ָּראֵ ל עֲ בֹר ִ ּבגְ בֻ לוֹ ַויֵּט י ְִש ָּראֵ ל ֵמ ָּעלָּ יו:
אֶ ת י ְ
ֹשה וְ אֶ ל
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ִש ָּראֵ ל ָּּכל הָּ ֵע ָּדה הֹר הָּ הָּ ר( :כג) ַוי ּ ֶ
(כב) ַוי ְִּסע ּו ִמ ָּּק ֵד ׁש ַו ָּי ּבֹא ּו ְבנֵי י ְ
הרֹן אֶ ל ַע ּ ָּמיו ִ ּכי לֹא ָּיבֹא אֶ ל
הרֹן ְ ּבהֹר הָּ הָּ ר ַעל ְ ּגבוּל אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם לֵ אמֹר( :כד) יֵאָּ סֵ ף אַ ֲ
אַ ֲ
הרֹן
יתם אֶ ת ּ ִפי ְל ֵמי ְמ ִריבָּ ה( :כה) ַקח אֶ ת אַ ֲ
שר ְמ ִר ֶ
ִש ָּראֵ ל ַעל אֲ ׁ ֶ
שר נ ַָּת ִּתי ִל ְבנֵי י ְ
הָּ אָּ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
הרֹן אֶ ת ְ ּבג ָָּּדיו וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָּתם אֶ ת
שט אֶ ת אַ ֲ
וְ אֶ ת אֶ ְל ָּעזָּר ְ ּבנוֹ וְ הַ ַעל א ָֹּתם הֹר הָּ הָּ ר( :כו) וְ הַ ְפ ׁ ֵ

מות אהרן

שר ִצ ָּ ּוה ה' ַויַּעֲ ל ּו אֶ ל הֹר הָּ הָּ ר ְל ֵעינֵי
ֹשה ַּכאֲ ׁ ֶ
הרֹן יֵאָּ סֵ ף ו ֵּמת ׁ ָּשם( :כז) ַוי ּ ַַעש מ ׁ ֶ
אֶ ְל ָּעזָּר ְ ּבנוֹ וְ אַ ֲ
ָּּכל הָּ ֵע ָּדה:
ֹאש
הרֹן ׁ ָּשם ְ ּבר ׁ
הרֹן אֶ ת ְ ּבג ָָּּדיו ַוי ּ ְַל ּ ֵב ׁש א ָֹּתם אֶ ת אֶ ְל ָּעזָּר ְ ּבנוֹ ַוי ּ ָָּּמת אַ ֲ
ֹשה אֶ ת אַ ֲ
שט מ ׁ ֶ
(כח) ַוי ּ ְַפ ׁ ֵ
ֹשה וְ אֶ ְל ָּעזָּר ִמן הָּ הָּ ר:
הָּ הָּ ר ַוי ּ ֵֶרד מ ׁ ֶ
ִש ָּראֵ ל:
הרֹן ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם כּ ֹל ּ ֵבית י ְ
הרֹן ַוי ְִּבכּ ּו אֶ ת אַ ֲ
(כט) ַוי ְִּרא ּו ָּּכל הָּ ֵע ָּדה ִ ּכי ָּגוַע אַ ֲ
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שנת הארבעים ,מות מרים וסמיכות הפרשיות

הבנת סדר הדברים
ִש ָּראֵ ל ָּּכל הָּ ֵע ָּדה ִמ ְד ַּבר ִצן...
א ַו ָּי ּבֹא ּו ְבנֵי י ְ

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
היוצאים ממצרים בעקבות חטא המרגלים והפסוק בא ללמדנו מהו ההרכב של בני ישראל בה
מדובר מפרק זה ואילך:

רש"י [א]:
כל העדה  -עדה השלמה ,שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים:
בחודש הראשון

ראב"ע [א]:
בחדש הראשון  -בשנת הארבעים ,והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה רק בשנה הראשונה
ובשנת הארבעים.
הערה למורה :כיצד אנו יודעים שמדובר על שנת הארבעים (מורים המלמדים תלמידים חלשים
יכולים להסתמך על הראב"ע ,ואולם לתלמידים חזקים חשוב לתת לעיין בפסוקים ולהוכיח שאכן
מדובר בשנת הארבעים ולא רק שאלו דברי ראב"ע)
אשוֹ ן
ִש ָּראֵ ל ָּּכל הָּ ֵע ָּדה ִמ ְד ַּבר ִצן ַּבח ֶֹד ׁש הָּ ִר ׁ
א ַו ָּי ּבֹא ּו ְבנֵי י ְ
ֵשב הָּ ָּעם ְ ּב ָּק ֵד ׁש ַו ּ ָּת ָּמת ׁ ָּשם ִמ ְריָּם ַו ִּת ָּּקבֵ ר ׁ ָּשם:
ַוי ּ ׁ ֶ

בכדי לזהות את התאריך במדויק נזדקק לעיין בפסוקים נוספים בפרקנו ובפרק ל"ג בו מופיע סיכום
המסעות:
פרק כ:
כב ַוי ְִּסע ּו ִמ ָּּק ֵד ׁש ַו ָּי ּבֹא ּו ְבנֵי י ְִש ָּראֵ ל ָּּכל הָּ ֵע ָּדה הֹר הָּ הָּ ר:
ִש ָּראֵ ל:
הרֹן ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם כּ ֹל ּ ֵבית י ְ
הרֹן ַוי ְִּבכּ ּו אֶ ת אַ ֲ
כט ַוי ְִּרא ּו ָּּכל הָּ ֵע ָּדה ִ ּכי ָּגוַע אַ ֲ

בפרק כ' מתוארים מיתתם של מרים ואהרון ,ומצוין החודש בו מתה מרים .הביסוס לשנה בה אירעו
שתי מיתות אלו הוא בפרשת מסעי:
במדבר פרק לג (פרשת מסעי)
לז ַוי ְִּסע ּו ִמ ָּּק ֵד ׁש ַו ַי ּחֲנ ּו ְ ּבהֹר הָּ הָּ ר ִ ּב ְקצֵ ה אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם:
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ִש ָּראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ
הרֹן הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל הֹר הָּ הָּ ר ַעל ּ ִפי ה' ַוי ּ ָָּּמת ׁ ָּשם ִ ּב ְׁשנַת הָּ אַ ְר ָּּב ִעים ְלצֵ את ְ ּבנֵי י ְ
לח ַוי ּ ַַעל אַ ֲ
ישי ְ ּבאֶ חָּ ד לַ ח ֶֹד ׁש.
ִמ ְצ ַריִם ַּבח ֶֹד ׁש הַ ח ֲִמ ִׁ

מסקנת הפרשנים היא:

רשב"ם [א]
ותמת שם מרים  -בחודש הראשון של סוף ארבעים שנה [של שנת הארבעים] .שהרי מת אהרן אחריה
בחדש החמישי בשנת ארבעים לצאת בני ישראל ,כדכתיב בפרשת אלה מסעי:
נמצאנו למדים אם-כך ,שפרק כ' מתאר את אירועי המחצית הראשונה של שנת הארבעים לצאת
ישראל ממצרים מ -א' ניסן (מות מרים) ועד א' אב (מות אהרן).
הערה למורה :הבנת ציר הזמן ,והמעבר מן השנה השניה לשנה הארבעים בספר מדבר ,הוא נושא
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:
בחריגה מן המהלך ההיסטורי של האירועים  ,מחבר רש"י בין מותה של מרים ובין פרק י"ט בו
עסקנו בפרה אדומה.
ותמת שם מרים  -למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה ,לומר לך מה קרבנות מכפרין
אף מיתת צדיקים מכפרת:
סמיכות הפרשיות הזו היא ערכית ואמונית .מיד אחריה מופיעה סמיכות פרשיות בין מות מרים ומי
מריבה ,אותה מפרשים חז"ל כסמיכות פרשיות עניינית:

סמיכות הפרשיות – מות מרים וסיפור מי מריבה
הרֹן :ג ַוי ּ ֶָּרב הָּ ָּעם ִעם
ֹשה וְ ַעל אַ ֲ
א ַו ּ ָּת ָּמת ׁ ָּשם ִמ ְריָּם ַו ִּת ָּּקבֵ ר ׁ ָּשם :ב וְ לֹא הָּ יָּה ַמיִם לָּ ֵע ָּדה ַוי ִָּּּקהֲל ּו ַעל מ ׁ ֶ
אתם אֶ ת ְקהַ ל ה' אֶ ל הַ ִּמ ְד ָּּבר הַ זֶּה
ֹאמר ּו לֵ אמֹר וְ ל ּו ָּגו ְַענ ּו ִ ּבגְ וַע אַ חֵ ינ ּו ִל ְפנֵי ה' :ד וְ לָּ ָּמה הֲבֵ ֶ
ֹשה ַוי ּ ְ
מ ֶׁ
יתנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְלהָּ ִביא א ָֹּתנ ּו אֶ ל הַ ּ ָּמקוֹ ם הָּ ָּרע הַ זֶּה לֹא ְמקוֹ ם
לָּ מוּת ׁ ָּשם אֲ נ ְַחנ ּו ו ְּב ִע ֵירנוּ :ה וְ לָּ ָּמה הֶ עֱ ִל ֻ
הרֹן ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּּקהָּ ל אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ַוי ּ ְִּפל ּו
ֹשה וְ אַ ֲ
ז ֶַרע ּו ְתאֵ נָּה וְ גֶפֶ ן וְ ִר ּמוֹ ן ו ַּמיִם אַ יִן ִל ְׁש ּתוֹ ת :ו ַו ָּי ּבֹא מ ׁ ֶ
ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם ַוי ּ ֵָּרא ְכבוֹ ד ה' אֲ לֵ יהֶ ם:

רש"י [ב]
ולא היה מים לעדה  -מכאן (=מסמיכות הפרשיות) שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים:
הערה למורה :חשוב להדגיש את המושג סמיכות פרשיות שיש משמעות בהצבת הפרשיות אחת
לאחר השניה.
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העמקה
רש"ר הירש על בארה של מרים:
הבאר שליוותה אותם מחורב דרך כל המדבר באה להם בזכות מרים ,פעילותה השקטה של מרים
לעתידו המוסרי של העם נודעה עתה לעין כל .מותה היה בו משום אבידה לאומית ,ודבר זה ניכר
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.
ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ,ואלו הן :באר ,וענן ,ומן .באר  -בזכות מרים ,עמוד ענן  -בזכות
אהרן ,מן  -בזכות משה .מתה מרים  -נסתלק הבאר .שנאמר (במדבר כ) 'ותמת שם מרים' ,וכתיב
בתריה [אחריו] 'ולא היה מים לעדה'...

הערה למורה :למדרש זה נחזור כשנעסוק גם בתחילת פרק כ"א בקישור בין מות אהרון והמלחמה
עם הכנענים .המורה צריך להחליט האם ללמד מדרש זה כאן או שם.

העמקה
תפיסת הנצי"ב בנוגע למבנה הספר מופיעה בהקדמה לספר במדבר ,כדאי לעיין שם שוב
הנצי"ב רואה את הפסקת נס הבאר בתחילת השנה הארבעים כחלק מהמעבר מהשגחה ניסית של
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
תפארת ה' ,ועתה היו עומדים ליכנס לא"י ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת ה' .על כן התנהג
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
ולהעמידם על הליכות עולם הטבע ,וללמדם איך יעשו בעת שתהיה השגחה לענוש אותם ולמנוע
טובה וגשמי השנה.... ,
והנה ,כשנפסקו המים מן הבאר הבינו ישראל שזהו לא בתורת עונש על איזה דבר ,אלא כדי להרגילם
לחיים טבעיים ,וההכרחי למים ימצאו בקדש ...וכאשר באמת לא מצא להם מים שבקדש לכל העם
ובעירם ,התרעמו 'למה הבאתם את קהל ה' '...
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מי מריבה

תגובת משה ואהרון לתלונת העם
הרֹן ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּּקהָּ ל אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ַוי ּ ְִּפל ּו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם ַוי ּ ֵָּרא ְכבוֹ ד ה' אֲ לֵ יהֶ ם:
ֹשה וְ אַ ֲ
ו ַו ָּי ּבֹא מ ׁ ֶ

אבן עזרא [ו]:
ויבא משה ואהרן מפני הקהל  -כדמות בורחים.
ויפלו על פניהם  -להתפלל .וי"א ,לדרוש את השם בנבואה.
•

מה הייתה תגובתם של משה ואהרן לתלונת העם?

מ י מריבה הוא אירוע מכונן וחשיבותו רבה .ודווקא משום כך אנו רואים שיש בו מרכיב משמעותי
שהוא עמום מאוד וכדברי רמב"ן (פסוק ח')  :החטא במשה ואהרון ב"מי מריבה" ,אינו מתפרסם
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
ציווי ה'

ביצוע ע"י משה ואהרון

ַקח ֶאת הַ מַ טֶ ה

ַוי ִַּקח מֹשֶ ה ֶאת הַ מַ טֶ ה ִמלִפְ נֵי ה' כַאֲ שֶ ר צִ וָּהו

וְ הַ ְקהֵ ל ֶאת הָּ עֵ דָּ ה

ַוי ְַק ִּהלּו מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ֶאת הַ ָּקהָּ ל ֶאל פְ נֵי הַ סָּ לַע
וַי ֹּאמֶ ר לָהֶ ם ִש ְמעו נָּא הַ מ ִֹרים הֲ ִמן הַ סֶ לַע הַ זֶה
נֹוצִ יא ָּלכֶם מָּ יִם:

ו ִּדבַ ְר ֶתם ֶאל הַ סֶ לַע לְעֵ ינֵיהֶ ם

ַוי ֶָּרם מֹשֶ ה ֶאת יָּדֹו ויַך ֶאת הַ סֶ לַע
בְ מַ טֵ הו ַפעֲמָּ יִם

והֹוצֵ את לָּהֶ ם מַ יִם ִמן הַ סֶ לַע

ויֵצְ אּו מַ יִם ַרבִ ים

ירם
ית ֶאת הָּ עֵ דָּ ה וְ ֶאת בְ עִ ָּ
וְ ִּה ְש ִּק ָ

ירם
ו ֵַת ְשת הָּ עֵ דָּ ה ובְ עִ ָּ

יַעַ ן ל ֹא הֶ אֱ מַ נ ְֶתם בִ י לְהַ ְק ִדישֵ נִי לְעֵ ינֵי בְ נֵי י ְִשראל
ָלכֵן ל ֹא ָּתבִ יאו ֶאת הַ ָּקהָּ ל הַ זֶה ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ַָּת ִתי לָּהֶ ם:
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מהם הבדלים בין ציווי ה' לביצוע של משה ואהרן? (הפרשנות נובעת מן ההבדלים הללו העולים מן
הכתובים)
העמקה
ר' יצחק עראמה בעל 'עקידת יצחק':
ְש ֵאלָּה ָּקשָּ ה וַחֲ ז ָָּּקה בְ חֶ ְטאֹו שֶ ל מֹשֶ ה ַרבֵ ינו וְ עֹונְשֹו ,שֶ 'הַ ֵרי שֻׁ לְחָּ ן וַהֲ ֵרי בָּ שָּ ר וַהֲ ֵרי סַ כִ ין ְל ָּפנֵינו וְ ֵאין לָּנו
דושין מו ,ע"א).
(ק ִ
פֶה לֶאֱ כֹל' ְ
וְ זֶה :כִ י ִמצְ וַת ה' ְלמֹשֶ ה ִהיא כְ תובָּ ה ְל ָּפנֵינו ,וְ הַ מַ עֲשֶ ה אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה לא ֶנ ֱעלַם ִמ ֶנגֶד עֵ ינֵינו,
ִּשתֹומֵ ם לִּבֵ נּו,
ּומֵ חֲ רֹון ַאף ה' י ְ
אזֶן בַ חֵ ְטא ּובְ יִּּׁשּוב הַ כְ תּובִּ ים.
וְ ֵאין ִּא ָתנּו פֵרּוש עַ ל זֶה שֶ יְשַ כְֵך ֵאת הָ ֹּ

הסברים לחטא במי מריבה (התלמידים צריך לדעת הסבר אחד מתוך ההסברים
המוצעים)
הערה למורה :אנו ממליצים למורים לבחור את המתאים לתלמידיהם וללמד שניים מבין
הפירושים על מנת להבין את גודל השאלה):
שימו לב שבכל פירוש יש הסבר למהות החטא ופירוט ההשפעה שלו על העם.

רש"י [יא-יב]
פעמים  -לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין ,לפי שלא צוה המקום להכותו אלא 'ודברתם אל
הסלע' [והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא ,אמרו שמא צריך להכות כבראשונה ,שנאמר (שמות
יז ,ו) 'והכית בצור' ,ונזדמן להם אותו סלע והכהו].
להקדישני  -שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו
מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום ,קל וחומר אנו.
לפי רש"י:
א .החטא במעשה שעשו משה ואהרון  -הכו ולא דיברו.
ב .חומרת החטא הוא בכך שמנעו מעם ישראל ללמוד לקח.

רמב"ם (מצוטט בפירוש רמב"ן):
וְ הָּ ַרב ַרבֵ י מֹשֶ ה (סוף פ"ד משמנה פרקים ) סָּ בַ ר בֹו ְסבָּ ָּרא ,וְ ָּאמַ ר כִ י מֹשֶ ה ַרבֵ ינו עָּ לָּיו הַ שָּ לֹום חֶ ְטאֹו
מֹורים'ִ ,ד ְקדֵ ק עָּ לָּיו השם יתברך שֶ י ְִהיֶה ָּאדַ ם כָּמֹוהו
'ש ְמעו נָּא הַ ִ
הוא שֶ נָּטָּ ה לְצַ ד הָּ ַרגְ זָּנות בְ ָּא ְמרֹו ִ
כֹועֵ ס לִפְ נֵי עֵ דַ ת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל בְ מָּ קֹום שֶ ֵאין ָּראוי בֹו הַ כַעַ ס ,וְ כָּל כְ יֹוצֵ א בְ זֶה בְ ִדין הָּ ִאיש הַ הוא ִחלול הַ שֵ ם,
ומ ְדבָּ ָּריו הָּ יו לְמֵ ִדין וְ הָּ יו מֶ ָּקוִ ין לְהַ גִ יעַ בָּ הֶ ם ֵאל הַ צְ לָּחֹות הָּ עֹולָּם הַ זֶה וְ הָּ עֹולָּם
נועֹותיו ֻׁכלָּםִ ,
ָּ
ִמפְ נֵי שֶ ִמ ְת
הַ בָּ א ,וְ ֵאיְך י ְַר ֶאה עָּ לָּיו הַ כַעַ ס וְ הוא ִמן הַ פְ עֻׁלֹות הָּ ָּרעֹות וְ ל ֹא ָּתב ֹא כִ י ִאם ִמ ְתכונָּה ָּרעָּ ה ִמ ְתכונֹות הַ ֶנפֶש?
 ...וְ כַאֲ שֶ ר ָּראוהו שֶ כַעַ סָּ ,א ְמרו שֶ הוא [משה רבנו] עָּ לָּיו הַ שָּ לֹום ֵאין בֹו פְ ִחיתות ִמ ְדה ,וְ לולֵי שֶ הָּ ָּיה יֹודֵ עַ
שֶ הַ ּׁשֵ ם כַעַ ס עָ לֵינּו בְ בַ ָקשַ ת הַ מַ יִּם וְ שֶ אֲ נ ְַחנּו ִּהכְ עַ ְסנּו אֹותֹו י ְִּתבָ ַרְך ל ֹּא הֱ יֵה כֹועֵ ס.
לפי הרמב"ם:
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א .חטאו של משה היה חטא שבמידות – משה כעס על העם במקום שלא נצרך בו כעס( .ראו ,נחמה
ליבוביץ' ,בעיונים לספר במדבר ,עמ' .)248
ב .חומרת החטא היא משום שהתקבל הרושם על ידי העם ,שה' כועס עליהם ,בעוד ה' אמר למשה
לתת לעם פתרון ,לא מתוך כעס ,בכך לא התקיים אותו קידוש השם שיכול היה להיות לולא כעס
משה עליהם.

פירוש רמב"ן
תֹורה  -כִ י בָּ ִראשֹונָּה [בסיפור מסה ומריבה בספר שמות] ָּאמַ ר
 ...וְ הָּ אֱ מֶ ת כִ י הָּ עִ ְניָּן סֹוד גָדֹול ִּמ ִּס ְת ֵרי הַ ָ
ית בְ צור' ,י ֹאמַ ר כִ י ְש ִמי הַ גָּדֹול עַ ל הַ ּצור
חֹורב וְ ִהכִ ָּ
'ה ֵננִי עֹומֵ ד ְל ָּפנֶיָך שָּ ם עַ ל הַ ּצור בְ ֵ
לֹו (שֵ מֹות יז ,ו) ִ
חֹורב שֶ הוא כָּבֹוד ה' הָּ ֵאש הָּ אֹו ֶכלֶת בְ ר ֹאש הַ הַ ר ,ובַ עֲבור כֵן ל ֹא ִהכָּה ֶאלָּא פַעַ ם ַאחַ ת וְ יָּצְ או מַ יִם
בְ ֵ
ַרבִ ים ,אֲ בָּ ל בְ כָּאן ל ֹא פ ֵֵרש לֹו כֵן .וְ ִה ְסכִ ימו ְשנֵיהֶ ם [משה ואהרן] לְהַ כֹות בְ צּור ַפעֲמַ יִּם וְ ִּהנֵה זֶה חֵ ְטא,
יתם פִ י' ,כִ י מָּ רו
'מ ִר ֶ
וְ עַ ל כֵן ָּאמַ ר 'ל ֹא הֶ אֱ מַ נ ְֶתם בִ י' ,לָּשום אֱ מונָּה בִ ְש ִמי ,ובֶ אֱ מונָּה יֵעָּ שֶ ה הַ נֵס .וְ נֶאֱ מַ ר ְ
'מעַ ל ְֶתם בִ י' ,וְ ֵאין ְמעִ ילָּה ֶאלָּא ִשיקור.
ֵאת רוחַ ָּק ְדשֹו הַ נ ְִק ָּרא בְ כָּל מָּ קֹום 'פִ י ה' ' ,ו ְלכְָּך ָּאמַ ר ְ
'מלִפְ נֵי אֱ ֹלהַ ַי ֲעקֹב ההופכי
(ת ִהלִים קיד ,ז-ח) ִ
שֹורר ְ
פֹורש בַ כָּתוב ,וְ כֵן ָּאמַ ר הַ ְמ ֵ
וְ ִהנֵה הַ חֵ ְטא מֻׁ זְ כָּר ְמ ָּ
לֹות',
ֹלהים ַא ָּתה הַ ִח ָּ
הַ ּצור אֲ גַם מַ יִם' .וְ כֵן תוכַל ל ְִה ְתבֹונֵן זֶה בִ ְתפִ לַת מֹשֶ ה שֶ ָּאמַ ר ְ(דבָּ ִרים ג ,כַד) 'ה' אֲ ִ
כִ י ִה ְתחַ נֵן לַשֵ ם הַ נִכְ בָּ ד שֶ י ְִמחֹול לֹו.
(ספְ ֵרי) שמזכירין לֹו הַ כַעַ ס ,י ִָּתכֵן שֶ ִהכָּה בַ ּצור וְ יָּצְ או ִטיפִ ים בְ ִמעוט ַכ ָּונָּתֹו עַ ל הַ כַעַ ס,
בֹותינו ִ
וְ עַ ל דַ עַ ת ַר ֵ
וְ ָּת ְמהו ֵאל הַ דָּ בָּ ר ,וְ ִה ְסכִ ימו ְשנֵיהֶ ם לְהַ כֹות פַעַ ם ְש ִניָּה עַ ל הַ ּצור כַאֲ שֶ ר ִהזְ כ ְַר ִתי ,וְ הוא הַ חֵ ְטא עַ ל ְשנֵיהֶ ם.
מודים וְ עַ ל הַ יָּם
וְ עַ ל דַ עְ ִתי טַ עַ ם 'וְ ִדבַ ְר ֶתם ֵאל הַ סֶ לַע'  -כְ מֹו עַ ל הַ סֶ לַע ,וְ כֵן 'כֹה ָּאמַ ר ה' צְ בָּ אֹות ֵאל הָּ עַ ִ
יֹותם נ ְִקהָּ לִים ֻׁכלָּם שֶ הַ שֵ ם
ֹאמרו לְעֵ ינֵי הָּ עֵ דָּ ה בֶ הֱ ָּ
וְ עַ ל הַ ְמכֹונֹות בָּ בֶ לָּה יובָּ או' (י ְִר ְמיָּה כְ ז ,יֵט -כַב) יְצַ וֶה שֶ י ְ
יֹוצִ יא לָּהֶ ם מַ יִם ִמן הַ סֶ לַע ,וְ כֵן עָּ שָּ ה...
רמב"ן רואה את החטא בהכאה הכפולה על הצור .לדעתו ,משה נצטווה לדבר אל הסלע ,אך הכוונה
מראש הייתה גם להכות .את הדברים ביצע משה במדויק – הוא דיבר אל הסלע (רמב"ן מבין את
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
לא הופיעה השכינה והמכה הראשונה לא עזרה ,או הוציאה כמות קטנה של מים .החטא היה המכה
הכפולה ,שעליה לא נצטוו ,ובכך היה חטאם.

דעת רבנו חננאל
ֹאמרו 'יֹוצִּ יא ה' ָּלכֶם מַ יִם',
...הַ חֵ ְטא הוא ָּא ְמ ָּרם (פסוק י) הֲ ִמן הַ סֶ לַע הַ זֶה נֹוצִּ יא ָּלכֶם מַ יִם' ,וְ ָּראוי שֶ י ְ
יֹודיעום כִ י ה' ַיעֲשֶ ה
כְ דֶ ֶרְך שֶ ָּא ְמרו (שמות טז ,ח) 'בְ ַתת ה' ָּלכֶם בָּ עֶ ֶרב בָּ שָּ ר לֶאֱ כֹל' וגו' ,וְ כֵן בְ כָּל הַ נ ִִסים ִ
עִ מָּ הֶ ם לְהַ פְ לִיא.
אֹותי'
וְ אולַי חָּ ְשבו הָּ עָּ ם כִ י מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן בְ חָ כְ מָ ָתם הֹוצִ יאו לָּהֶ ם מַ יִם ִמן הַ סֶ לַע הַ ֶזה ,וְ זֶהו 'ל ֹא ִקדַ ְש ֶתם ִ
חֹורב',
'ה ֵננִי עֹומֵ ד ְל ָּפנֶיָך שָּ ם עַ ל הַ ּצור בְ ֵ
(דברים לב ,נא) .ומַ עֲשֶ ה הָּ ִראשֹון בַ ּצור ָּאמַ ר (שמות יז ,ו) ִ
רֹואים עַ מוד הֶ עָּ נָּן עֹומֵ ד עַ ל הַ ּצור וְ הַ נֵס ִמ ְתפ ְַרסֵ ם כִ י מַ עֲשֶ ה ה' הַ גָּדֹול הוא ,אֲ בָּ ל בְ כָּאן
וְ ִשבְ עִ ים הַ זְ ֵקנִים ִ
ל ֹא ָּראו דָּ בָּ ר וְ טָּ עו בְ מַ אֲ מָּ ר מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן.
'מעַ ל ְֶתם בִ י' (דברים לב ,נא) ,כִ י הַ נֶהֱ נֶה ִמן הַ הֶ ְקדֵ ש נ ְִק ָּרא ְמעִ ילָּה ...
וְ י ִָּתכֵן שֶ י ֹאמַ ר בְ זֶה ְ
לפי רבנו חננאל:
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א .החטא היה בכך שניתן היה להבין מדברי משה ואהרן שהם מייחסים את הנס לעצמם "המן הסלע
הזה נוציא לכם מים".
ב .חומרת החטא היא בכך שחלק מן העם טעו לחשוב שמשה ואהרן הם המוציאים מים ,ולכן נאמר:
אֹותי".
"ל ֹא ִקדַ ְש ֶתם ִּ
בנוסף עומד רבנו חננאל על פרטים חשובים נוספים:
•

ההבדל בין מה שנעשה כאן לבין מה שנעשה בספר שמות פרק יז בצור בחורב הוא מה
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
כאן ,לא היה עמוד ענן ,ולכן התקבל הרושם בעם ,שמשה ואהרן הם אלה המוציאים את
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,
דהיינו ,נעשה על ידי ה' ,לחול – לנעשה על ידי משה ואהרן.

•

הסברו של רבנו חננאל מסביר היטב את חלקו של אהרן ,שהרי נאמר 'ויאמרו ...המן הסלע
הזה נוציא לכם מים' ,כלומר ,משה ואהרן ביחד אמרו משפט זה ובכך היה החטא.

לסיכום
הפסוק הראשון של הפרק מעיד על כך שדור המדבר מת ואילו פרשת מי מריבה משלימה את
התמונה ומעידה על כך שההנהגה שליוותה את ישראל במדבר ,הנהגתם הניסית והמיוחדת של משה
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':
ר' לוי אמר [על משה] כי במדבר מניחן ובמדבר עתיד להחזירן ,פירוש מפני כי משה שהיה איש
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.
דברי המהר"ל מאירים את הקשר בין משה ודור המדבר ,ומעידים על השוני בין ההנהגה הנדרשת
לעם ישראל במדבר לזו שתדרש בארץ ישראל.
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הבקשה מאדום ומות אהרן
ֹשה ַמ ְלאָּ ִכים ִמ ָּּק ֵד ׁש אֶ ל ֶמלֶ ְך אֱדוֹ ם כּ ֹה אָּ ַמר אָּ ִח ָּ
ִש ָּראֵ ל אַ ּ ָּתה י ַָּד ְע ּ ָּת אֵ ת ָּּכל הַ ְּתלָּ אָּ ה
יך י ְ
יד ַוי ְִּׁשלַ ח מ ׁ ֶ
ֵשב ְ ּב ִמ ְצ ַריִם י ִָּמים ַר ִ ּבים ַוי ּ ֵָּרע ּו לָּ נ ּו ִמ ְצ ַריִם וְ לַ אֲ ב ֵֹתינוּ :טז
שר ְמצָּ אָּ ְתנוּ :טו ַוי ּ ְֵרד ּו אֲ ב ֵֹתינ ּו ִמ ְצ ַרי ְָּמה ַו ּנ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
ַו ִ ּנ ְצ ַעק אֶ ל ה' ַוי ְִּׁש ַמע קֹלֵ נ ּו ַוי ְִּׁשלַ ח ַמ ְלאָּ ְך ַוי ּ ִֹצאֵ נ ּו ִמ ִּמ ְצ ָּריִם וְ ִה ּנֵה אֲ נ ְַחנ ּו ְב ָּק ֵד ׁש ִעיר ְקצֵ ה גְ בוּלֶ ָּך :יז נ ְַע ְ ּב ָּרה
ּנָּא ְבאַ ְרצֶ ָּך לֹא נַעֲ בֹר ְ ּב ָּש ֶדה ו ְּבכֶ ֶרם וְ לֹא נִ ְׁש ּ ֶתה ֵמי ְבאֵ ר דֶּ ֶר ְך הַ ּ ֶמלֶ ְך נֵלֵ ְך לֹא נִ ּ ֶטה י ִָּמין ו ְּשמֹאול ַעד
ֹאמר ּו אֵ לָּ יו ְ ּבנֵי
את ָּך :יט ַוי ּ ְ
ֹאמר אֵ לָּ יו אֱדוֹ ם לֹא ַתעֲ בֹר ִ ּבי ּ ֶפן ַּבחֶ ֶרב אֵ צֵ א ִל ְק ָּר ֶ
שר נַעֲ בֹר ְ ּגבוּלֶ ָּך :יח ַוי ּ ֶ
אֲ ׁ ֶ
ימ ָּ
ֹאמר
יך נִ ְׁש ּ ֶתה אֲ נִ י ו ִּמ ְקנַי וְ נ ַָּת ִּתי ִמ ְכ ָּרם ַרק אֵ ין דָּּ בָּ ר ְ ּב ַרגְ לַ י אֶ עֱ ב ָֹּרה :כ ַוי ּ ֶ
ִש ָּראֵ ל ַּב ְמ ִס ָּּלה נַעֲ לֶ ה וְ ִאם ֵמ ֶ
י ְ
ִש ָּראֵ ל עֲ בֹר ִ ּבגְ בֻ לוֹ
לֹא ַתעֲ בֹר ַויֵּצֵ א אֱדוֹ ם ִל ְק ָּראתוֹ ְ ּב ַעם ָּּכבֵ ד ו ְּביָּד ֲחז ָָּּקה :כא ַוי ְָּמאֵ ן ֱאדוֹ ם נְ תֹ ן אֶ ת י ְ
ִש ָּראֵ ל ֵמ ָּעלָּ יו:
ַויֵּט י ְ

עם ישראל מגיע אל אזור מיושב ,ועובר לראשונה בסביבות עמים אחרים .העם הראשון איתו הם
נפגשים הם האדומים ,צאצאי עשיו ,אחיו של יעקב אבינו.
הפניה אל האדומים ,היא כפניה אל אחים (מלאכי (א ,ב) ...וַאֲ מַ ְר ֶתם ...הֲ לֹוא ָאח עֵ שָ ו ְל ַי ֲעקֹּב )...
בבקשה לעבור דרך ארצם בדרך לארץ ישראל .הבקשה נתקלת בסירוב ,והם מנסים בפעם שניה
לבקש בדרך אחרת.
העמקה
השוואה בין שתי הבקשות מאדום:
בקשה ראשונה (פסוקים יד-יז)

בקשה שניה (פסוקים יט-כ)

ֹאמרו ֵאלָּיו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל
יד ...כֹה ָּאמַ ר ָא ִּחיָך י ְִש ָּר ֵאל ַא ָּתה יָּדַ עְ ָּת ֵאת כָּל יט וַי ְ
הַ ְתל ָָּּאה אֲ שֶ ר ְמצָּ ָּא ְתנו:
טו ַוי ְֵרדו אֲ ב ֵֹתינו ִמצְ ַריְמָּ ה ַונֵשֶ ב בְ ִמצְ ַריִם
י ִָּמים ַרבִ ים ַוי ֵָּרעו לָּנו ִמצְ ַריִם וְ לַאֲ ב ֵֹתינו:
קלֵנו ַוי ְִשלַח מַ ל ְָּאְך
טז ַונִצְ עַ ק ֶאל ה' ַוי ְִשמַ ע ֹ
ַויֹצִ ֵאנו ִמ ִמצְ ָּריִם וְ ִהנֵה אֲ נ ְַחנו בְ ָּקדֵ ש עִ יר ְקצֵ ה
גְ בולֶָך:
יז נַעְ בְ ָרה נָא בְ ַא ְרצֶ ָך
ל ֹּא ַנ ֲעבֹּר בְ שָ דֶ ה ּובְ כ ֶֶרם
ִּש ֶתה מֵ י בְ ֵאר
וְ ל ֹּא נ ְ

בַ ְמ ִּסלָה ַנ ֲעלֶה

ּומ ְקנַי וְ נ ַָת ִּתי ִּמכְ ָרם
ִּש ֶתה אֲ נִּי ִּ
וְ ִּאם מֵ ימֶ יָך נ ְ

ּושמ ֹּאול
דֶ ֶרְך הַ מֶ לְֶך ֵנלְֵך ל ֹּא נִּטֶ ה י ִָּמין ְ

עַ ד אֲ שֶ ר ַנ ֲעבֹר גְ בולֶָך:

ַרק ֵאין דָּ בָּ ר בְ ַרגְ לַי ֶא ֱעב ָֹּרה:

על משמעות ההבדלים
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 .1מפשוטו של מקרא נראה שהניסוח המפורט בתחילת הבקשה הראשונה "אחיך" ותיאור
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.
 .2רמב"ן כ ,יט:
במסלה נעלה  -הנה מתחלה [בבקשה הראשונה] היו אומרין לבא בערים ,רק ישתמרו [יזהרו] שלא
יכנסו בשדה ובכרם ,כדרך מחנות עם רב ,ששוללים את הגרנות ונכנסים בכרמים .אבל ילכו בדרך
המלך ,שהיא דרך הרבים לא דרך היחיד .והיו אומרים שלא ישתו כלל המים אשר להם בבארות
לצרכם.
אחרי כן [בבקשה השנייה] שלחו להם ,שלא יקרבו לערים כלל אבל ילכו במסלה העולה לארץ כנען,
שהיא סלולה וכבושה לכל ,ואם ישתו מימי הנהרות בדרכים הם והבהמות בעברם בנהר יתנו דמיהם
שנהנו מהם ,על כן אמר רק אין דבר  -שאין בזה הפסד שום דבר
לפי רמב"ן –
•

בבקשה הראשונה הם הבטיחו להתנהג באופן שונה מדרך בה נוהגים מחנות גדולים ,ולא
להשתמש או לפגוע ברכוש הפרטי של האדומים ,אלא ללכת בדרך המלך ,שהיא דרך
ציבורית

•

לאחר שראו שהאדומים מגיבים בתוקפנות הם הבטיחו בבקשה השניה להתרחק מהערים
וללכת בדרך צדדית ,ובמידה שישתמשו במי הנהרות ,הם ישלמו עליהם.

הסירוב האדומי ותוצאותיו
למרות בקשותיהם של ישראל מגיבים האדומים בתקיפות רבה לשתי הבקשות:
תגובת אדום לבקשה הראשונה
יח וַי ֹאמֶ ר ֵאלָּיו אֱ דֹום ל ֹּא ַת ֲעבֹּר בִּ י
אתָך:
פֶן בַ חֶ ֶרב ֵאצֵ א ל ְִק ָּר ֶ

תגובת אדום לבקשה השנייה
כ וַי ֹאמֶ ר ל ֹּא ַת ֲעבֹּר
ַויֵצֵ א אֱ דֹום ל ְִק ָּראתֹו בְ עַ ם כָּבֵ ד ובְ יָּד חֲ ז ָָּּקה:
כא ַויְמָּ ֵאן אֱ דֹום ְנתֹן ֶאת י ְִש ָּר ֵאל ֲעבֹר בִ גְ בֻׁלֹו

ִש ָּראֵ ל ֵמ ָּעלָּ יו:
ִש ָּראֵ ל עֲ בֹר ִ ּבגְ בֻ לוֹ ַויֵּט י ְ
כא ַוי ְָּמאֵ ן אֱדוֹ ם נְ תֹ ן אֶ ת י ְ

אדום מממש את איומו שבבקשה הראשונה ויוצא למלחמה כנגד מחנה ישראל ,ובני ישראל לא
נלחמים בו – מדוע הם לא משיבים מלחמה? את הסיבה נמצא בדברים פרק ב' בתיאור הציווי:
ש ִעיר וְ י ְִירא ּו ִמ ּ ֶכם וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ֶתם
ד וְ אֶ ת הָּ ָּעם צַ ו לֵ אמֹר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים ִ ּבגְ בוּל אֲ חֵ יכֶ ם ְ ּבנֵי ֵע ָּשו הַ י ּ ְֹׁש ִבים ְ ּב ֵ
ְמאֹד :ה אַ ל ִּת ְת ּגָּר ּו בָּ ם ִ ּכי לֹא אֶ ּ ֵתן לָּ כֶ ם ֵמאַ ְרצָּ ם ַעד ִמ ְד ַר ְך ַּכף ָּרגֶל ִ ּכי י ְֻר ּ ׁ ָּשה ְל ֵע ָּשו נ ַָּת ִּתי אֶ ת הַ ר
ש ִעיר:
ֵ

כאן מופיעה האחווה בציווי ה'  -אחיכם בני עשיו ,בשל האחווה הזו אין לישראל זכות להלחם עם
שעיר  /אדום ,אלא רק לבקש את רשותם.
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מות אהרון
הרֹן ְ ּבהֹר הָּ הָּ ר
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
כב ַוי ְִּסע ּו ִמ ָּּק ֵד ׁש ַו ָּי ּבֹא ּו ְבנֵי י ְִש ָּראֵ ל ָּּכל הָּ ֵע ָּדה הֹר הָּ הָּ ר :כג ַוי ּ ֶ
ִש ָּראֵ ל
שר נ ַָּת ִּתי ִל ְבנֵי י ְ
הרֹן אֶ ל ַע ּ ָּמיו ִ ּכי לֹא ָּיבֹא אֶ ל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ַעל ְ ּגבוּל אֶ ֶרץ אֱדוֹ ם לֵ אמֹר :כד יֵאָּ סֵ ף אַ ֲ
הרֹן וְ אֶ ת אֶ ְל ָּעזָּר ְ ּבנוֹ וְ הַ ַעל א ָֹּתם הֹר הָּ הָּ ר :כו
יתם אֶ ת ּ ִפי ְל ֵמי ְמ ִריבָּ ה :כה ַקח אֶ ת אַ ֲ
שר ְמ ִר ֶ
ַעל אֲ ׁ ֶ
שר
ֹשה ַּכאֲ ׁ ֶ
הרֹן יֵאָּ סֵ ף ו ֵּמת ׁ ָּשם :כז ַוי ּ ַַעש מ ׁ ֶ
הרֹן אֶ ת ְ ּבג ָָּּדיו וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָּתם אֶ ת אֶ ְל ָּעזָּר ְ ּבנוֹ וְ אַ ֲ
שט אֶ ת אַ ֲ
וְ הַ ְפ ׁ ֵ
הרֹן אֶ ת ְ ּבג ָָּּדיו ַוי ּ ְַל ּ ֵב ׁש א ָֹּתם אֶ ת
ֹשה אֶ ת אַ ֲ
שט מ ׁ ֶ
ִצ ָּ ּוה ה' ַויַּעֲ ל ּו אֶ ל הֹר הָּ הָּ ר ְל ֵעינֵי ָּּכל הָּ ֵע ָּדה :כח ַוי ּ ְַפ ׁ ֵ
הרֹן
ֹשה וְ אֶ ְל ָּעזָּר ִמן הָּ הָּ ר :כט ַוי ְִּרא ּו ָּּכל הָּ ֵע ָּדה ִ ּכי ָּגוַע אַ ֲ
ֹאש הָּ הָּ ר ַוי ּ ֵֶרד מ ׁ ֶ
הרֹן ׁ ָּשם ְ ּבר ׁ
אֶ ְל ָּעזָּר ְ ּבנוֹ ַוי ּ ָָּּמת אַ ֲ
ִש ָּראֵ ל:
הרֹן ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם כּ ֹל ּ ֵבית י ְ
ַוי ְִּבכּ ּו אֶ ת אַ ֲ

את התאריך למותו של אהרון ראינו כבר בפסוקים מפרשת מסעי ( במדבר לג):
ִש ָּראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ
הרֹן הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל הֹר הָּ הָּ ר ַעל ּ ִפי ה ' ַוי ּ ָָּּמת ׁ ָּשם ִ ּב ְׁשנַת הָּ אַ ְר ָּּב ִעים ְלצֵ את ְ ּבנֵי י ְ
לח ַוי ּ ַַעל אַ ֲ
הרֹן ּ ֶבן ׁ ָּשל ֹׁש וְ ֶע ְש ִרים ו ְּמאַ ת ׁ ָּשנָּה ְ ּבמֹתוֹ ְ ּבהֹר הָּ הָּ ר.
ישי ְ ּבאֶ חָּ ד לַ ח ֶֹד ׁש :לט( וְ אַ ֲ
ִמ ְצ ַריִם ַּבח ֶֹד ׁש הַ ח ֲִמ ִׁ

בכך מתממש העונש שנגזר על אהרן בעקבות מי מריבה" :ל ֹא ָּתבִ יאו ֶאת הַ ָּקהָּ ל הַ זֶה ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר
נ ַָּת ִתי לָּהֶ ם" (פסוק יב).

תגובת העם למותו של אהרון
רש"י [כט]
כל בית ישראל  -האנשים והנשים ,לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין
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.
הערה למורה :רש"י מביא את הדברים בהשוואה לתיאור מותו של משה בסוף ספר דברים שם לא
ֹלשים יֹום.
מֹואב ְש ִ
נאמרת המילה 'כל' :דברים פרק לד (ח) ַויִבְ כו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ֶאת מֹשֶ ה בְ עַ ְרבֹת ָּ
העמקה
היבטים נוספים בתיאור מותו של אהרן:
הכהונה הגדולה עוברת בירושה לאלעזר בן אהרון סמוך למיתתו של אהרון ,והידיעה של אהרון
טרם מותו ,כי אלעזר יהיה הכהן אחריו מהווה תנחומים עבורו (כפי שמפרש המדרש שמביא רש"י).
על מותו של אהרון נלמד לפרטיו בעזרת פירוש רש"י:
רש"י :
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(כה) קח את אהרן  -בדברי נחומים .אמור לו אשריך שתראה כתרך נתון לבנך ,מה שאין אני [משה]
זכאי לכך [בניו של משה רבנו לא ירשו את מקומו אלא יהושע בן נון]
(כו) את בגדיו  -את בגדי כהונה גדולה הלבישהו והפשיטם מעליו לתתם על בנו בפניו .אמר לו הכנס
למערה ,ונכנס .ראה מטה מוצעת ונר דלוק .אמר לו עלה למטה ,ועלה .פשוט ידיך ,ופשט .קמוץ פיך,
וקמץ .עצום עיניך ,ועצם .מיד חמד משה לאותה מיתה ,וזהו שנאמר לו (דברים לב ,נ) כאשר מת
אהרן אחיך ,מיתה שנתאוית לה:
(כז) ויעש משה  -אף על פי שהדבר קשה לו לא עכב:
(כט) ויראו כל העדה וגו'  -כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרן לא ירד ,אמרו היכן הוא אהרן .אמר
להם מת .אמרו לו אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות .מיד בקש
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.
כאן יכול מורה לבחור להביא את המדרש שהובא בתחילת היחידה על שלושה פרנסים – לסיכום.
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הקשר רחב [רשות]

הזכרת סיפור מי מריבה במקומות נוספים בתורה
בתורה מוזכרת פרשת מי מריבה והנימוקים לעונש מספר פעמים:
א .במעשה עצמו נאמר:
ִש ָּראֵ ל לָּ כֵ ן לֹא ָּת ִביא ּו אֶ ת
ישנִ י ְל ֵעינֵי ְ ּבנֵי י ְ
הרֹן ַי ַען לֹא הֶ א ֱַמנְ ּ ֶתם ִ ּבי ְלהַ ְקדִּ ׁ ֵ
משה וְ אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר ה' אֶ ל ׁ ֶ
יב ַוי ּ ֶ
שר נ ַָּת ִּתי לָּ הֶ ם:
הַ ָּּקהָּ ל הַ זֶּה אֶ ל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ִש ָּראֵ ל אֶ ת ה' ַוי ִָּּּק ֵד ׁש ָּּבם:
שר ָּרב ּו ְבנֵי י ְ
יג הֵ ּ ָּמה ֵמי ְמ ִריבָּ ה אֲ ׁ ֶ

ב .במות אהרן ,בהמשך פרק כ' ,נאמר:
יתם אֶ ת ּ ִפי ְל ֵמי
שר ְמ ִר ֶ
ִש ָּראֵ ל ַעל אֲ ׁ ֶ
שר נ ַָּת ִּתי ִל ְבנֵי י ְ
הרֹן אֶ ל ַע ּ ָּמיו ִ ּכי לֹא ָּיבֹא אֶ ל הָּ אָּ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
כד יֵאָּ סֵ ף אַ ֲ
ְמ ִריבָּ ה:

ג .במינוי יהושע למנהיג ,בבמדבר פרק כז:
ִש ָּראֵ ל:
שר נ ַָּת ִּתי ִל ְבנֵי י ְ
משה עֲ לֵ ה אֶ ל הַ ר הָּ עֲ בָּ ִרים הַ זֶּה ו ְּראֵ ה אֶ ת הָּ אָּ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ֹאמר ה' אֶ ל ׁ ֶ
יב ַוי ּ ֶ
הרֹן אָּ ִח ָּ
יתה א ָֹּת ּה וְ ֶנא ֱַס ְפ ּ ָּת אֶ ל ַע ּ ֶמ ָּ
יך:
שר ֶנא ֱַסף אַ ֲ
יך ּגַם אָּ ּ ָּתה ַּכאֲ ׁ ֶ
יג וְ ָּר ִא ָּ
ישנִ י בַ ּ ַמיִם ְל ֵעינֵיהֶ ם הֵ ם ֵמי ְמ ִריבַ ת ָּק ֵד ׁש ִמ ְד ַּבר
יתם ּ ִפי ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִצן ִ ּב ְמ ִריבַ ת הָּ ֵע ָּדה ְלהַ ְקדִּ ׁ ֵ
שר ְמ ִר ֶ
יד ַּכאֲ ׁ ֶ
ִצן:

ד .בסיום שירת האזינו ,בדברים לב:
שר
אֲשר ַעל ּ ְפנֵי י ְֵרחוֹ ו ְּראֵ ה אֶ ת אֶ ֶרץ ְ ּכנ ַַען אֲ ׁ ֶ
שר ְ ּבאֶ ֶרץ מוֹ אָּ ב ׁ ֶ
מט עֲ לֵ ה אֶ ל הַ ר הָּ עֲ בָּ ִרים הַ זֶּה הַ ר נְ בוֹ אֲ ׁ ֶ
ִש ָּראֵ ל לַ אֲ חֻ זָּּה:
אֲ נִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי י ְ
הרֹן אָּ ִח ָּ
שר אַ ּ ָּתה עֹלֶ ה ׁ ָּש ּ ָּמה וְ הֵ אָּ סֵ ף אֶ ל ַע ּ ֶמ ָּ
יך ְ ּבהֹר הָּ הָּ ר ַויֵּאָּ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָּמיו:
שר ֵמת אַ ֲ
יך ַּכאֲ ׁ ֶ
נ וּמֻ ת ָּּבהָּ ר אֲ ׁ ֶ
שר לֹא ִקדַּ ְׁש ּ ֶתם אוֹ ִתי
ִש ָּראֵ ל ְ ּב ֵמי ְמ ִריבַ ת ָּק ֵד ׁש ִמ ְד ַּבר ִצן ַעל אֲ ׁ ֶ
שר ְמ ַע ְל ּ ֶתם ִ ּבי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי י ְ
נא ַעל אֲ ׁ ֶ
ִש ָּראֵ ל:
ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי י ְ

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.
אם נעיין נמצא שדור זה נמצא במציאות דומה למציאות בו נמצא דור אבותיו ביציאתם ממצרים.
גם כאן עוברים למקום חדש ונתקלים במציאות של חוסר מים.
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שמות י"ז
…ואין מים לשתות העם
וירב העם עם משה ויאמרו:
תנו לנו מים ונשתה…
למה זה העליתנו ממצרים
להמית אֹּתי ואת בני ואת מקני בצמא

במדבר כ'
ולא היה מים לעדה
ויקהלו על משה ועל אהרן.
וירב העם עם משה ויאמרו לאמר:
ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה'.
ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה
למות שם אנחנו ובעירנו.
ולמה העליתֻ נו ממצרים
להביא אֹּתנו אל המקום הרע הזה
לא מקום זרע ותאנה וגפן ִורמון
ומים אין לשתות.

אם נעיין בדברי העם בשתי התלונות נשים לב להבדלים הנובעים מההבדלים בין דור יוצאי מצריים
לבין דור הנכנסים לארץ:
בשמות י"ז מדגיש דור יוצאי מצריים את עצם היציאה ממצריים "למה זה העליתנו ממצרים
להמית אֹּתי ואת בני ואת מקני בצמא" ,בעוד דור הבנים מדגיש בטענתו את אי הכניסה לארץ ישראל
'ולמה העליתֻׁ נו ממצרים להביא אֹתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ִּורמון ומים
אין לשתות'.
אם נעיין בהבדלים נראה שגם ציווי ה' כפתרון לתלונת בני ישראל שונה  -לדור יוצאי מצרים הנס
נעשה על ידי הציווי להכות בסלע ולדור באי לארץ על ידי דיבור אל הסלע.

דמותה מרים
בפרק כ מוזכר מותה של מרים הנביאה .נסקור להלן את המקורות הבולטים בהם היא מופיעה:
 .1לפי חז"ל מרים הייתה בין המיילדות העבריות והיא עודדה את אביה להינשא מחדש ליוכבד.
בזכותה אם-כך נולד משה רבנו:
שמות רבה פרשה א
מי היו המילדות ...רבי שמואל בר נחמן אמר אשה ובתה ,יוכבד ומרים ,ולא היו למרים אלא ה'
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
באותה שעה כיון שגזר פרעה ואמר 'כל הבן הילוד' ,אמר עמרם ולריק ישראל מולידים ,מיד הוציא
את יוכבד ופירש עצמו מתשמיש המטה ,וגרש את אשתו כשהיא מעוברת מג' חדשים ,עמדו כל
ישראל וגרשו את נשותיהן ,אמרה לו בתו גזרתך קשה משל פרעה ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים,
ואתה על הזכרים ונקבות ,פרעה רשע הוא וגזירתו ספק מתקיימת ספק אינה מתקיימת ,אבל אתה
צדיק וגזירתך מתקיימת ,עמד הוא והחזיר את אשתו עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהם ,הוי פועה
שהופיעה פנים כנגד אביה.
 .2הצלת משה רבנו  -מרים קשורה להצלת משה רבנו בפועל:
שמות פרק ב
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שה לוֹ  :ה ַו ּ ֵת ֶרד ַּבת ּ ַפ ְרעֹה ִל ְרחֹץ ַעל הַ ְיאֹר וְ נַעֲ ר ֶֹתיהָּ ה ְֹלכֹת ַעל
ד ַו ּ ֵת ַת ַ ּצב אֲ חֹתוֹ ֵמ ָּרחֹק ְל ֵד ָּעה ַמה י ּ ֵָּע ֶ
יַד הַ ְיאֹר ַו ּ ֵת ֶרא אֶ ת הַ ּ ֵתבָּ ה ְ ּבתוֹ ְך הַ ּסוּף ו ִַּת ְׁשלַ ח אֶ ת אֲ ָּמ ָּת ּה ו ִַּת ָּּקחֶ הָּ  :ו ו ִַּת ְפ ּ ַתח ו ִַּת ְראֵ ה ּו אֶ ת הַ יֶּלֶ ד וְ ִה ּנֵה
אתי לָּ ְך
אמר אֲ חֹתוֹ אֶ ל ַּבת ּ ַפ ְרעֹה הַ אֵ לֵ ְך וְ ָּק ָּר ִ
ת ֶ
אמר ִמי ּ ְַל ֵדי הָּ ִע ְב ִרים זֶה :ז ַו ּ ֹ
ת ֶ
נ ַַער בּ ֹכֶ ה ַו ּ ַת ְחמֹל ָּעלָּ יו ַו ּ ֹ
אמר לָּ ּה ַּבת ּ ַפ ְרעֹה לֵ ִכי ַו ּ ֵתלֶ ְך הָּ ַע ְל ָּמה ַו ִּת ְק ָּרא
ת ֶ
ִא ּ ׁ ָּשה ֵמינ ֶֶקת ִמן הָּ ִע ְב ִריֹּת וְ ֵתינִ ק לָּ ְך אֶ ת הַ יָּּלֶ ד :ח ַו ּ ֹ
אֶ ת אֵ ם הַ יָּּלֶ ד:

 .3מרים עומדת בראש הנשים ומהללת את ה' על נס קריעת ים סוף:
שמות פרק טו
ָּשים אַ ח ֲֶריהָּ ְ ּב ֻת ּ ִפים ו ִּב ְמחֹלֹת :כא
תף ְ ּבי ָָּּד ּה ו ּ ֵַתצֶ אן כָּ ל הַ ּנ ִׁ
הרֹן אֶ ת הַ ּ ֹ
כ ַו ִּת ַּקח ִמ ְריָּם הַ ְ ּנ ִביאָּ ה אֲ חוֹ ת אַ ֲ
ַו ּ ַת ַען לָּ הֶ ם ִמ ְריָּם ִׁשיר ּו לַ יהוָּ ה ִ ּכי ָּגאֹה ָּ ּגאָּ ה סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָּר ָּמה בַ יָּּם:

 .4צרעת מרים  -מרים (לפי המדרש) מוכיחה את משה רבנו יחד עם אהרן על עזיבת צפורה – בדומה
לדרך בה הוכיחה את אביה (לפי המדרש) על עזיבת אמה:
במדבר פרק יב
ֹאמר ּו
שר לָּ ָּקח ִ ּכי ִא ּ ׁ ָּשה כֻ ִׁשית לָּ ָּקח :ב ַוי ּ ְ
ֹשה ַעל אֹדוֹ ת הָּ ִא ּ ׁ ָּשה הַ ּ ֻכ ִׁשית אֲ ׁ ֶ
הרֹן ְ ּבמ ׁ ֶ
א ַו ְּת ַד ּ ֵבר ִמ ְריָּם וְ אַ ֲ
שר
ֹשה (ענו) ָּענָּיו ְמאֹד ִמכּ ֹל הָּ אָּ ָּדם אֲ ׁ ֶ
יש מ ׁ ֶ
הלֹא ּגַם ָּּבנ ּו ִד ּ ֵבר ַוי ְִּׁש ַמע ה' :ג וְ הָּ ִא ׁ
ֹשה דִּ ּ ֶבר ה' ֲ
ה ֲַרק אַ ְך ְ ּבמ ׁ ֶ
הרֹן וְ אֶ ל ִמ ְריָּם ְצא ּו ְׁשלָּ ְׁש ְּתכֶ ם אֶ ל אֹהֶ ל מוֹ ֵעד
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר ה' ּ ִפ ְתאֹם אֶ ל מ ׁ ֶ
ַעל ּ ְפנֵי הָּ אֲ ָּד ָּמה :ד ַוי ּ ֶ
ֹאמר
הרֹן ו ִּמ ְריָּם ַוי ּ ְֵצא ּו ְׁשנֵיהֶ ם :ו ַוי ּ ֶ
ַוי ּ ְֵצא ּו ְׁשלָּ ְׁש ּ ָּתם :ה ַוי ּ ֵֶרד ה' ְ ּב ַע ּמוּד ָּענָּן ַויַּעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח הָּ אֹהֶ ל ַוי ְִּק ָּרא אַ ֲ
ֹשה ְ ּבכָּ ל
אֲד ּ ֶבר בּ וֹ  :ז לֹא כֵ ן ַע ְבדִּ י מ ׁ ֶ
ִׁש ְמע ּו נָּא ְדבָּ ָּרי ִאם י ְִהיֶה נְ ִביאֲכֶ ם ה' ַּב ּ ַמ ְראָּ ה אֵ לָּ יו אֶ ְתוַדָּּ ע ַּבחֲלוֹ ם ַ
אתם ְל ַד ּ ֵבר
יתי ֶנא ֱָּמן הוּא :ח ּ ֶפה אֶ ל ּ ֶפה אֲ ַד ּ ֶבר בּ וֹ ו ַּמ ְראֶ ה וְ לֹא ְב ִחידֹת ו ְּתמֻ נַת ה' י ִ ַּביט ּו ַמדּ ו ַּע לֹא י ְֵר ֶ
ּ ֵב ִ
הרֹן
ֹשה :ט ַוי ִּחַ ר אַ ף ה' ָּּבם ַויֵּלַ ְך :י וְ הֶ ָּענָּן ָּסר ֵמ ַעל הָּ אֹהֶ ל וְ ִה ּנֵה ִמ ְריָּם ְמצ ַֹר ַעת ַּכ ּ ׁ ָּשלֶ ג ַוי ִּפֶ ן אַ ֲ
ְ ּב ַע ְבדִּ י ְבמ ׁ ֶ
שר נוֹ אַ ְלנ ּו
שת ָּעלֵ ינ ּו חַ ּ ָּטאת אֲ ׁ ֶ
ֹשה ִ ּבי אֲ דֹנִ י אַ ל נָּא ָּת ׁ ֵ
הרֹן אֶ ל מ ׁ ֶ
ֹאמר אַ ֲ
אֶ ל ִמ ְריָּם וְ ִה ּנֵה ְמצ ָֹּר ַעת :יא ַוי ּ ֶ
ֹשה אֶ ל ה'
שר ְ ּבצֵ אתוֹ ֵמ ֶרחֶ ם ִא ּמוֹ ַויֵּאָּ כֵ ל ח ֲִצי ְב ָּשרוֹ  :יג ַוי ְִּצ ַעק מ ׁ ֶ
שר חָּ טָּ אנוּ :יב אַ ל נָּא ְת ִהי ַּכ ּ ֵמת אֲ ׁ ֶ
ַואֲ ׁ ֶ
לֵ אמֹר אֵ ל נָּא ְרפָּ א נָּא לָּ ּה :יד

הלֹא ִת ָּּכלֵ ם ִׁש ְב ַעת י ִָּמים
ֹשה וְ אָּ ִביהָּ ָּירֹק י ַָּרק ְ ּבפָּ נֶיהָּ ֲ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ַוי ּ ֶ

ִּת ּ ָּסגֵר ִׁש ְב ַעת י ִָּמים ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ אַ חַ ר ּ ֵתאָּ סֵ ף :טו ַו ִּת ּ ָּסגֵר ִמ ְריָּם ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ִׁש ְב ַעת י ִָּמים וְ הָּ ָּעם לֹא
נ ַָּסע ַעד הֵ אָּ סֵ ף ִמ ְריָּם:

 .5מות מרים  -בבמדבר פרק כ מסופר שבתחילת שנת הארבעים ,נפטרה מרים:
במדבר פרק כ
א ַו ָּיבֹאו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל כָּל הָּ עֵ דָּ ה ִמ ְדבַ ר צִ ן בַ חֹדֶ ש הָּ ִראשֹון ַויֵשֶ ב הָּ עָּ ם בְ ָּקדֵ ש
ו ַָּתמָּ ת שָּ ם ִמ ְריָּם ו ִַת ָּקבֵ ר שָּ ם
כאמור ,בעקבות מותה פסקה הבאר ,ומכאן למדו חכמים שבזכות מרים היתה הבאר:

במדבר

בס"ד

18
 .6זכירת צרעת מרים  -בחומש דברים מזהירה התורה לזכור את סיפור מרים ולהימנע מלדבר סרה
בזולתנו:
דברים פרק כד
שר ָּע ָּשה ה' ֱאלֹהֶ ָּ
אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָּריִם:
יך ְל ִמ ְריָּם ַּבדֶּ ֶר ְך ְ ּבצֵ ְ
ט זָּכוֹ ר אֵ ת אֲ ׁ ֶ

 .7מרים היא חלק ממנהיגי המדבר  -הנביא מיכה מזכיר בתוכחתו את החסדים שעשה ה' לישראל
ומונה בתוכם את מנהיגותה של מרים:
מיכה פרק ו
ית ָּ
יך עֲ נֵה ִבי :ד ִ ּכי הֶ עֱ ִל ִת ָּ
יתי ְל ָּך ו ָּּמה הֶ ְלאֵ ִת ָּ
יך וָּ אֶ ְׁשלַ ח
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ו ִּמ ּ ֵבית עֲ בָּ ִדים ּ ְפ ִד ִ
ג ַע ִּמי ֶמה ָּע ִש ִ
ְלפָּ נ ָּ
הרֹן ו ִּמ ְריָּם :ה ַע ִּמי זְ כָּ ר נָּא ַמה י ּ ַָּעץ ָּּבלָּ ק ֶמלֶ ְך מוֹ אָּ ב ו ֶּמה ָּענָּה אֹתוֹ ִ ּב ְל ָּעם ּ ֶבן ְ ּבעוֹ ר
ֹשה אַ ֲ
ֶיך אֶ ת מ ׁ ֶ
ִמן הַ ּ ִׁש ִּטים ַעד הַ ִ ּג ְל ָּ ּגל ְל ַמ ַען דַּ ַעת ִצ ְדקוֹ ת ה':

 .8נישואיה של מרים– התורה לא מציינת עם מי התחתנה מרים והיא מוצגת כאחותם הגדולה של
משה ואהרן .חז"ל בתלמוד הטעימו שהיא נישאה לכלב ,וכינוייה הן :עזובה ואפרת( :ניתן לעיין
בבלי סוטה יב ע"א).
דברי הימים א פרק ב
יח וְ כָּ לֵ ב ּ ֶבן חֶ ְצרוֹ ן הוֹ ִליד אֶ ת עֲ זוּבָּ ה ִא ּ ׁ ָּשה וְ אֶ ת י ְִריעוֹ ת וְ אֵ ּ ֶלה בָּ נֶיהָּ י ׁ ֵֶשר וְ ׁשוֹ בָּ ב וְ אַ ְרדּ וֹ ן :יט ַו ּ ָּת ָּמת עֲ זוּבָּ ה
ַוי ִַּּקח לוֹ כָּ לֵ ב אֶ ת אֶ ְפ ָּרת ַו ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת חוּר:

בבלי סוטה יא ע"ב:
דוד נמי ממרים קאתי.
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הקשר אישי [רשות]
מות מנהיגי הדור
פרקנו הלכו לעולמם שני מנהיגי העם הגדולים :מרים ואהרן ,ובני ישראל הגיבו באבל כבד.
האם זכורה לכם השתתפות ציבורית כל כך רחבה במותם של מנהיגי דורנו?

במדבר

