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מרים ואהרן על משהדברי  –פרק י"ב   

  דברי מרים ואהרן על משה

פרק י"א למדנו אודות הקושי המנהיגותי שהוביל לבחירת שבעים זקנים שיסייעו למשה בהנהגה. בפרק י"ב אנו ב

שומעים על טענה כנגד משה מצד מרים ואהרון על דרך הנהגתו הנבואית של משה, שגורמת לו לפרוש מחיי העולם, 

  .אנו לומדים על ייחודה של נבואת משה ושומעים את תגובת ה' לטענתם. מתוך כך

ר ָלָקח א ה ַעל אֹדֹות ָהִאָשה ַהכִֻּשית ֲאשֶׁ מֹשֶׁ יָם וְַּאֲהרֹן בְּ ר ִמרְּ ַדבֵּ   וַתְּ

ִשית ָלָקח.        ִכי ִאָשה כֻּ

ר ב ר ה' ֲהֹלא ַגם ָבנּו ִדבֵּ ה ִדבֶׁ מֹשֶׁ רּו ֲהַרק ַאְך בְּ  וַיֹאמְּ

ַמע ה'.      וַיִשְּ

 :הקשיים בכתוב רבים

 (מדוע הפועל )ותדבר( הוא לשון יחיד והמדברים הם שניים )אהרון ומרים•

 ?'מה פירוש 'האשה הכושית•

 ?מי היא האשה הכושית•

 ?'מה הכוונה במילים 'כי אשה כושית לקח*

 ?מה הקשר בין הדיבור בפסוק א לדיבור בפסוק ב•

  

 .בים ואח"כ למצוא את התשובות בפרשניםכדאי להעלות את השאלות מן הכתו :הערה למורה

  

 :פסוק א

משנה ומוסיף מילה וכך מפרש  –זהו אחד המקומות בהם אונקלוס שבד"כ מקפיד לתרגם את פשטות הכתובים, חורג 

  :את הפסוק

  

 :[אונקלוס ]א

 :ומלילת מרים ואהרן במשה על עיסק אתתא שפירתא דנסיב ארי אתתא שפירתא דנסיב רחיק

 תרגום: על ענין האשה היפה שלקח כי את האשה היפה שלקח עזב
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כי האשה  –אשה יפה, ומוסיף מילה לפסוק על מנת להשלים את המידע  –אונקלוס משנה את המילים : אשה כושית 

  .היפה לקח ועזב

מקרא ואחד תרגום זוהי הזדמנות לדבר על תרגום אונקלוס, על חשיבותו ועל קבלתו במסגרת שנים  :הערה למורה

 שיש חובה ללמוד כל שבוע

 :רש"י מרחיב את הדברים בעקבות מדרש חז"ל 

  

 : [רש"י ]א

היא פתחה בדבור תחילה, לפיכך הקדימה הכתוב תחלה, ומנין היתה יודעת מרים שפרש משה  -ותדבר מרים ואהרן 

ומידד מתנבאים במחנה, כיון ששמעה מן האשה, רבי נתן אומר, מרים היתה בצד צפורה בשעה שנאמר למשה אלדד 

צפורה, אמרה אוי לנשותיהן של אלו אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפרש בעלי ממני, ומשם 

 :ידעה מרים והגידה לאהרן. ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו, כך נענשה, קל וחומר למספר בגנותו של חבירו

 ."י בדרכו המקצרתשימו לב על כמה שאלות עונה רש

  כמו כן יש לשים לב כי רש"י בעקבות המדרש מסביר את הדברים כסמיכות פרשיות לפרק י"א וסיפור אלדד ומידד.

 :פסוק ב

 .בפסוק א' ישנו תוכן הדברים שדיברו מרים ואהרון ואילו בפסוק ב' ישנה טענה שלהם

 .להבין את טענתםכיצד המידע שלמדנו עד כה על דברי אהרון ומרים מסייע לנו 

 :נמשיך עם פירוש רש"י

 :[רש"י ]ב

 :'עמו לבדו דבר ה -הרק אך 

 :ולא פרשנו מדרך ארץ -הלא גם בנו דבר 

  

   ?מהי הטענה שטוענים מרים ואהרון נגד משה

 ?מהי הדוגמא האישית שהם מביאים לנמק את טענתם

 (ט-מעלת משה רבינו )ג

ד ג  ֹֹ֑ א ה ָענֹו מְּ ֶׁ֖ יש מֹשֶׁ ִ֥י ָהֲאָדָמָֽה ׃ וְָּהִאִ֥ נֵּ ר ַעל־פְּ ֶׁ֖ ם ֲאשֶׁ  ִמכֹל֙ ָהָָֽאָדָ֔

ם ד יָָ֔ ל־ִמרְּ ָֽל־ַאֲהרֹ֙ן וְּאֶׁ ה וְּאֶׁ ֶׁ֤ ל־מֹשֶׁ ם אֶׁ ֹֹ֗ א ר ה' ִפתְּ אמֶׁ ֹֹּ֨  וַי
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ָתָֽם ׃ ָלשְּ ּו שְּ אֶׁ֖ ד וַיֵּצְּ ֹ֑ ל מֹועֵּ הֶׁ ֹֹ֣ ל־א ם אֶׁ ֶׁ֖ כֶׁ תְּ ָלשְּ ּו שְּ אִ֥  צְּ

ל ה הֶׁ ֹֹ֑ ַתח ָהא ֹ֣ ד פֶׁ ֶֹׁ֖ ָֽיֲַעמ ן ַו ּוד ָענָָ֔ ַעמֹ֣ ד ה' בְּ רֶׁ  וַיֵֶּׁ֤

ָֽם ׃ נֵּיהֶׁ ּו שְּ אֶׁ֖ ם וַיֵּצְּ יָָ֔ ן ּוִמרְּ ֹֹ֣ ָר֙א ַאֲהר  וַיִקְּ

ֹו ׃ ו ר־בָֽ ֹום ֲאַדבֶׁ ע ַבֲחלֶׁ֖ וַָדָ֔ תְּ יו אֶׁ ָלֹ֣ ָא֙ה אֵּ ם ה' ַבַמרְּ יֲאכֶָׁ֔ יֶׁ֙ה נְִּבֹ֣ ָֽהְּ י ִאם־ִי ָבָרֹ֑ עּו־ָנֹ֣א דְּ ר ִשמְּ אמֶׁ ֶֹׁ֖  וַי

ּוא ׃ ז ן הָֽ י נֱֶׁאָמִ֥ יִתֶׁ֖ ָכל־בֵּ ה בְּ ֹ֑ י מֹשֶׁ ִדֹ֣ ן ַעבְּ ֶׁ֖  ֹלא־כֵּ

ה אֶׁ  ח ֹ֣ יטפֶׁ ַנִ֥ת ה' יִַבֹ֑ מֻּ ת ּותְּ ָֹ֔ ִחיד א בְּ ֙ה וְֹּלֹ֣ אֶׁ ֹו ּוַמרְּ ר־בֹ֗ ה ֲאַדבֶׁ  ל־פֶֶּׁ֞

ה ׃ ָֽ מֹשֶׁ י בְּ ִדִ֥ ַעבְּ ר בְּ ֶׁ֖ ַדבֵּ ם לְּ אתֶָׁ֔ א יְּרֵּ ּוַע֙ ֹלֹ֣  ּוַמדֹּ֨

ם וַיֵַּלְָֽך ׃ ט ף ה' ָבֶׁ֖ ַָֽחר ַאַ֧  וִַי

 ?מהם ההבדלים בין נבואת משה לנבואת יתר הנביאים 
 ?מדוע מדגיש הכתוב הבדלים כאלו 
 דברי ה' קשורים לדברי מרים ואהרן וללשון הרע? איך 
 למרים ואהרן?]פסוק ד[ הפתאומית מהי מטרתה של ההתגלות 

 על כך נענה בעזרת המקורות הבאים

 :בין נבואת משה לנבואת יתר הנביאים

 ?בפרקנואילו הבדלים כתובים במפורש  –הרמב"ם מונה מספר הבדלים בין נבואת משה רבנו לנבואת יתר הנביאים 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז , הלכה ו:

 

 ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים?

  שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד.

 שנאמר 'ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע הקול מדבר אליו'.

 

  ם רואים במשל וחידה,כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שה

  משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר 'פה אל פה אדבר בו',

 ונאמר 'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים', ונאמר 'ותמונת ה' יביט'.

  כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל,

 א במראה שרואה הדבר על בוריו.הוא שהתורה מעידה עליו 'במראה ולא בחידות' שאינו מתנבא בחידה אל

 

  כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה רבינו אינו כן

 הוא שהכתוב אומר 'כאשר ידבר איש אל רעהו' כלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חבירו

 כך היה כוח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם.

 

  נבאים בכל עת שירצוכל הנביאים אין מת

  משה רבינו אינו כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו

  ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת,
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  לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר 'עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם',

 שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי'. ובזה הבטיחו האל שנאמר 'לך אמור להם

 

  הא למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם,

  שהוא צרכי הגוף כלם כשאר העם, לפיכך אין פורשין מנשותיהם,

  ומשה רבינו לא חזר לאהלו הראשון, לפיכך פירש מן האשה לעולם ומן הדומה לו,

 לק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכים.ונקשרה דעתו לצור העולמים, ולא נסת

  - 'ב-ט' לפסוקים א'-לפי דברי הרמב"ם, מה הקשר בין פסוקים ג'

 ?איך ההבדלים בין מעלת נבואת משה לנביאי ישראל קשורים לדברי מרים ואהרן

 שמשה יעשה זאת;מרים ואהרון השוו את עצמם למשה, וטענו שכפי שהם לא נהגו פרישות, כך אין סיבה 

מדברי הרמב"ם למדנו שמשה רבנו הוא הנביא היחידי שאמור להיות מוכן לנבואה בכל רגע, וזו הייתה הסיבה לכך 

 שהיה חייב לפרוש מאשתו, מה שאין כן מרים ואהרן שהיו נביאים שנבואתם לא הייתה בכל עת שירצו.

 התגלות ה' בפתאומיות בפסוק ד ]העמקה[ 

  

 ובר( פרשת מצורע סימן ומדרש תנחומא )ב

אל משה ואל אהרן ואל   פתאום 'מה עשה להן הקב"ה, נגלה עליהן והיו צריכין טבילה, שנאמר 'ויאמר ה

)במדבר יב, ד(. מהו 'פתאום' שנגלה אליהם והיו צריכין למים ]לטבילה בגלל טומאתם, כיון שלא פרשו מחיי   מרים'

 [אישות

 

  בפסוק ד, ממחישה את הצורך של משה להיות טהור בכל עת לנבואה, לפי המדרש התגלות ה' בפתאומיות
 .מה שאין כן יתר הנביאים, שהנבואה שרתה עליהם בתדירות נמוכה בהרבה

 [של ההבדלים בין דרגת נבואת משה רבנו לדרגת נביאי ישראל ]העמקה מהי המשמעות לדורות

 רמב"ם בפירוש משנת סנהדרין פרק י, א:

 "בוטל ולא תבוא תורה אחרת זולתהשזאת התורה לא ת"

 משה רבינו במעלה אחרת מכל הנביאים שהיו ושעתידים להיות.  
 .כתוצאה מכך אי אפשר לבטל את דבריו, ולכן התורה לעולם תהיה נצחית ולא תתבטל

 (טז-צרעת מרים )י

  

 מדוע רק היא נענשה ולא אהרן?

  

 רש"י, ]א[:

  תחילה,היא פתחה בדבור  -ותדבר מרים ואהרן 
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 לפיכך הקדימה הכתוב תחלה.

  

 (לפי פירוש רש"י למרים היה חלק מרכזי במעשה כיוון שהיא התחילה בדיבור.  
  (זה מסביר מדוע רק היא נענשה

  

  :הערה למורה

בלשון המקרא הטעמת הפועל נקבעת לפי השם הסמוך לפועל. כך שלפי הפשט גם מרים וגם אהרן דיברו. רש"י לא 

 ..אלא מדגיש שסדר השמות מעיד שמרים פתחה בדיבורחולק על כך 

 ]העמקה[  מדרש תנחומא )ורשא( פרשת מצורע סימן ב 

במרים ובאהרן, אלא שאהרן נתרפא מיד ומרים לאחר שבעה ימים שנאמר 'ותסגר מרים  -וילך', 'בם'  בם 'ויחר אף ה'

 שבעת ימים'

יה שותף גם לעונש הצרעת. מרים לקתה בעונש חמור לפי המדרש כשם שאהרן היה שותף לדיבור על משה, הוא ה

 יותר מאחר שפתחה בדיבור.

 ?מה היו התגובות לצרעת מרים

  

 (הכתוב לא ציין )שתיקה, קבלת הדין –התגובה של מרים •

 

 

  :(י"ב-אהרן מבקש עזרה ממשה )פס' י"א•

ת" ה ִבי ֲאדֹנִי ַאל נָא ָתשֵּ ל מֹשֶׁ ר ַאֲהרֹן אֶׁ ר ָחָטאנּו וַיֹאמֶׁ נּו וֲַאשֶׁ ר נֹוַאלְּ ינּו ַחָטאת ֲאשֶׁ   :ָעלֵּ

ָשרֹו ם ִאמֹו וַיֵָּאכֵּל ֲחִצי בְּ חֶׁ רֶׁ צֵּאתֹו מֵּ ר בְּ ת ֲאשֶׁ ִהי ַכמֵּ  :"ַאל נָא תְּ

 

 

ָפא נָא ָלּה• ל נָא רְּ אמֹר אֵּ ל ה' לֵּ ה אֶׁ  :"משה מתפלל לה' )פס' י"ג(: "וַיִצְַּעק מֹשֶׁ

 

 

  :(ד שתתרפא )פס' ט"והעם ממתין לה בסבלנות ובכבוד ע•

יָם" ף ִמרְּ ָאסֵּ ַעת יִָמים וְָּהָעם ֹלא נַָסע ַעד הֵּ יָם ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה ִשבְּ  ."וִַתָסגֵּר ִמרְּ

 

את יא ינּ֙ו ַחָטָ֔ ת ָעלֵֹּּ֨ ֶׁ֤ א ָתשֵּ י ַאל נָֹּ֨ י ֲאדֹנִָ֔ ה ִבֹ֣ ֹ֑ ל מֹשֶׁ ן אֶׁ ֶֹׁ֖ ר ַאֲהר אמֶׁ ִֹ֥  וַי

ר ָחָטָֽאנּו ׃ ִ֥ נּו וֲַאשֶׁ לְּ ר נֹוַאֶׁ֖ ִ֥  ֲאשֶׁ

ֹו ׃ַאל ־ָנִ֥  יב ָשרָֽ י בְּ ל ֲחִצִ֥ ֶׁ֖ ֹו וַיֵָּאכֵּ ם ִאמָ֔ חֶׁ ֹ֣ רֶׁ צֵּאתֹ֙ו מֵּ ר בְּ ֶׁ֤ ת ֲאשֶׁ ֹ֑ י ַכמֵּ ִהֶׁ֖   א תְּ
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 :רשב"ם

   [...] כלומר לכבודך ובשבילך אל נא תהיה אתה בעצמך כמת - אל נא תהי כמת

  :מאחר שנולדה מרים מרחם אמו של משה והיא מתה, הרי נאכל חצי בשרו של משה

  

  ,דברי אהרן כניסיון לשכנע את משה שיתפלל בעד אחותו מריםרשב"ם מסביר את 

 .כי מותה הצפוי מצרעת עלול לגרום לו לחוש כמת, בגלל שהם אחים

 .נושא הפועל "תהי" הוא משה

 


