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 שמות פרק ב .1

וִי; וַיִַקח, ֶאת א" ית לֵּ וִי.-ַבת-וַיֵֶּלְך ִאיׁש, ִמבֵּ ֶרא אֹתֹו ִכי ב  לֵּ ן; וַתֵּ ֶלד בֵּ טֹוב הּוא, וִַתְצְפנֵּהּו ְׁשֹלָׁשה -וַַתַהר ָהִאָשה, וַתֵּ

ָמר ּוַבָזֶפת; וַָתֶשם ָבּה ֶאת-יְָכָלה עֹוד, ַהְצִפינֹו, וִַתַקח-וְֹלא ג  יְָרִחים. ַבת גֶֹמא, וַַתְחְמָרה ַבחֵּ ַהיֶֶלד, וַָתֶשם ַבּסּוף -לֹו תֵּ

   ְשַפת ַהיְאֹר.-ַעל

A certain man of the house of Levi went and married a Levite woman. The woman conceived 

and bore a son; and when she saw how beautiful he was, she hid him for three months. When 

she could hide him no longer, she got a wicker basket for him and caulked it with bitumen and 

pitch. She put the child into it and placed it among the reeds by the bank of the Nile. 

 סוטה א׳:ל״ט, עין יעקב .2

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי להיכן הלך א״ר יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו. תנא עמרם גדול הדור היה "

כיון שגזר פרעה כל הבן היאורה תשליכוהו אמר לשוא אנו עמלים עמד וגרש את אשתו עמדו כולם וגרשו נשותיהם 

גזירתך יותר משל פרעה הרשע שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים אמרה לו בתו אבא קשה 

ועל הנקבות פרעה לא גזר אלא בעולם הזה ואתה גזרת בעוה״ז ולעוה״ב פרעה רשע הוא ספק גזרתו מתקיימת 

זיר את ספק אין מתקיימת ואתה צדיק ודאי גזרתך מתקיימת שנאמר )איוב כב כח( ותגזר אומר ויקם לך עמד והח

 "אשתו עמדו כולם והחזירו נשותיהם

 פסקתא רבתי פרשה מג .3

"מרים היתה באותו זמן כבת שש וכיוון ששמע את דבריה הביא אותה לפני הסנהדרין ואמרה לפניהם דבריה. 

ואמרו לו: עמרם אתה אסרת ואתה צריך להתיר את הדבר. אמר להם: ומה אתם אומרים לי? נחזור בחשאי? אמרו 

 מודיע לכל ישראל? "לו: ומי 

 סוטה יג עמ א .4

אמר רב ואמרי לה אמר רב  אמר רב עמרם אחות אהרן ולא אחות משה 'ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגו "

 "עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל ואומרת מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן נחמן אמר רב

 שמות ב .5

ָעה, ַמה ד " ָרחֹק, ְלדֵּ ַתַצב ֲאחֹתֹו, מֵּ ֶרד ַבת ה  יֵָּעֶשה לֹו.-וַתֵּ יַד ַהיְאֹר; -ַהיְאֹר, וְנֲַערֶֹתיָה הְֹלכֹת ַעל-ַפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל-וַתֵּ

ֶרא ֶאת ָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף, וִַתְׁשַלח ֶאת-וַתֵּ הּו ֶאת ו  ֲאָמָתּה וִַתָקֶחָה.-ַהתֵּ נַַער בֶֹכה; וַַתְחמֹל -ַהיֶֶלד, וְִהנֵּה-וִַתְפַתח וִַתְראֵּ

י ָהִעְבִרים ֶזה.--ָעָליו ינֶֶקת, ִמן ָהִעְבִריֹת; -ַבת-וַתֹאֶמר ֲאחֹתֹו, ֶאל ז  וַתֹאֶמר, ִמיְַלדֵּ ְך וְָקָראִתי ָלְך ִאָשה מֵּ לֵּ ַפְרעֹה, ַהאֵּ

ינִק ָלְך, ֶאת ֹ  ח  ַהיֶָלד.-וְתֵּ ֶלְך, ָהַעְלָמה, וִַתְקָרא, ֶאת-ָלּה ַבת-אֶמרוַת ִכי; וַתֵּ ם ַהיֶָלד.-ַפְרעֹה, לֵּ -וַתֹאֶמר ָלּה ַבת ט  אֵּ

יִליִכי ֶאת ן ֶאת-ַפְרעֹה, הֵּ ינִִקהּו ִלי, וֲַאנִי, ֶאתֵּ הּו.-ַהיֶֶלד ַהֶזה וְהֵּ ְך; וִַתַקח ָהִאָשה ַהיֶֶלד, וְַתנִיקֵּ הּו וַיְִגדַ  י  ְשָכרֵּ ל ַהיֶֶלד, וְַתִבאֵּ

ן; וִַתְקָרא ְׁשמֹו, מֶֹׁשה, וַתֹאֶמר, ִכי ִמן-ַפְרעֹה, וַיְִהי-ְלַבת  "ַהַמיִם ְמִׁשיִתהּו.-ָלּה, ְלבֵּ

And his sister stationed herself at a distance, to learn what would befall him. The daughter of 

Pharaoh came down to bathe in the Nile, while her maidens walked along the Nile. She spied 

the basket among the reeds and sent her slave girl to fetch it. When she opened it, she saw that 

it was a child, a boy crying. She took pity on it and said, “This must be a Hebrew child.” Then his 

sister said to Pharaoh’s daughter, “Shall I go and get you a Hebrew nurse to suckle the child for 

you?” And Pharaoh’s daughter answered, “Yes.” So the girl went and called the child’s mother. 

And Pharaoh’s daughter said to her, “Take this child and nurse it for me, and I will pay your 

wages.” So the woman took the child and nursed it. 

 שמות א  .6

נִית פּוָעה. טו" ם ַהשֵּ ם ָהַאַחת ִׁשְפָרה, וְׁשֵּ -וַיֹאֶמר, ְביֶַלְדֶכן ֶאת טז  וַיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַריִם, ַלְמיְַלדֹת ָהִעְבִריֹת, ֲאֶׁשר ׁשֵּ

ן הּוא וֲַהִמֶתן אֹתֹו, וְִאם-ִאם  ָהָאְבנָיִם:-ָהִעְבִריֹות, ּוְרִאיֶתן, ַעל ָהֱאֹלִהים, וְֹלא -וִַתיֶראןָ ַהְמיְַלדֹת, ֶאת יז  ַבת ִהוא וָָחיָה.-בֵּ

יֶהן ֶמֶלְך ִמְצָריִם; וְַתַחיֶיןָ, ֶאת ִמְצַריִם, ַלְמיְַלדֹת, וַיֹאֶמר ָלֶהן, ַמדּוַע ֲעִשיֶתן -וַיְִקָרא ֶמֶלְך יח  ַהיְָלִדים.-ָעשּו, ַכֲאֶׁשר ִדֶבר ֲאלֵּ

ָ, ֶאת נָה, -ִכי  ַפְרעֹה, ִכי ֹלא ַכנִָׁשים ַהִמְצִריֹת ָהִעְבִריֹת:-וַתֹאַמְרןָ ַהְמיְַלדֹת ֶאל יט  ַהיְָלִדים.-ַהָדָבר ַהֶזה; וְַתַחיֶין ָחיֹות הֵּ

ֶהן ַהְמיֶַלֶדת וְיָָלדּו. יְָראּו ַהְמיְַלדֹת -וַיְִהי, ִכי כא  וַיֵּיֶטב ֱאֹלִהים, ַלְמיְַלדֹת; וַיִֶרב ָהָעם וַיַַעְצמּו, ְמאֹד. כ  ְבֶטֶרם ָתבֹוא ֲאלֵּ

 "ָהֱאֹלִהים; וַיַַעש ָלֶהם, ָבִתים-ֶאת



 
 
The king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, one of whom was named Shiphrah and the 

other Puah, saying, “When you deliver the Hebrew women, look at the birthstool: if it is a boy, 

kill him; if it is a girl, let her live.” The midwives, fearing God, did not do as the king of Egypt had 

told them; they let the boys live. So the king of Egypt summoned the midwives and said to them, 

“Why have you done this thing, letting the boys live?” The midwives said to Pharaoh, “Because 

the Hebrew women are not like the Egyptian women: they are vigorous. Before the midwife can 

come to them, they have given birth.” And God dealt well with the midwives; and the people 

multiplied and increased greatly. And because the midwives feared God, He established 

households for them. 

 בבלי סוטה יא ע"ב .7

מ"ד אשה ובתה  כלה וחמותה אשה ובתה וחד אמר חד אמר רב ושמואל 'וויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וג"

שפרה זו יוכבד ולמה נקרא שמה  תניא כמ"ד אשה ובתה דתניא יוכבד ומרים ומ"ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע

פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה  שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה ד"א שפרה שמשפרת את הולד

עתידה אמי שתלד בן שמושיע את  ד"א פועה שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת אה את הולד(פועה )ומוצי

 "ישראל

 רש"י סוטה יא ע"ב .8

הוה ליה למיכתב ולא המיתו הילדים ותחיין משמע שהיו מסייעין להחיותן שהיו טומנות אותן בבתיהן  -ותחיין "

 ":ומגדלות אותם

 ראב"ע שמות א טו .9

שרות היו על כל המילדות כי אין ספק כי יותר מחמש מאות מילדות היו אלא אלו  .למילדותויאמר מלך מצרים  "

 ".שתיהן שרות היו עליהן לתת מס למלך מהשכר וככה ראיתי היום במקומות רבות

 שמות טו .10

ֶצאןָ ָכל--ַהתֹף-וִַתַקח ִמְריָם ַהנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן, ֶאת כ " וַַתַען ָלֶהם,  כא  ַהנִָׁשים ַאֲחֶריָה, ְבֻתִפים ּוִבְמחֹֹלת.-ְביָָדּה; וַתֵּ

 "ָגאֹה ָגָאה, סּוס וְרְֹכבֹו ָרָמה ַביָם.-ִׁשירּו ַליהוָה ִכי  ִמְריָם:

Then Miriam the prophetess, Aaron’s sister, took a timbrel in her hand, and all the women went 

out after her in dance with timbrels. And Miriam chanted for them: Sing to the LORD, for He has 

triumphed gloriously; Horse and driver He has hurled into the sea. 

 רש"י שמות טו כ .11

 “ֻמְבָטחֹות ָהיּו ַצְדָקנִיֹות ֶׁשַבדֹור ֶׁשַהָקָב"ה עֹוֶשה ָלֶהם נִִּסים וְהֹוִציאּו ֻתִפים ִמִמְצָריִם  .תבתפים ובמחל "

 כא-מכילתא שמות טו כ .12

 "מגיד הכתוב: כשם שאמר משה שירה לאנשים, כן אמרה מרים, שירה לנשים"

 שמות לה .13

ל, ְראּו ָקָרא-וַיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ל " ל ֶבן ְבנֵּי יְִשָראֵּ ם, ְבַצְלאֵּ ה יְהּוָדה.-אּוִרי ֶבן-יְהוָה ְבׁשֵּ א אֹתֹו, רּוַח  לא  חּור, ְלַמטֵּ וַיְַמלֵּ

 " ְמָלאָכה.-ֱאֹלִהים, ְבָחְכָמה ִבְתבּונָה ּוְבַדַעת, ּוְבָכל

And Moses said to the Israelites: See, the LORD has singled out by name Bezalel, son of Uri 

son of Hur, of the tribe of Judah. He has endowed him with a divine spirit of skill, ability, and 

knowledge in every kind of craft 

 שמות רבה פרשה נח .14

 "מרים נטלה חכמה"

 )לר"י קמינצקי(   אמת ליעקב שמות ב א .15

"וילך איש מבית לוי: והנה משמע להלן שם )סוטה יב ע"ב( שהנבואה שהתנבאה מרים שעתידה אמה שתלד בן 

שמושיע את ישראל, נבאה אחר כך, אבל מתחילה באה אליו רק בסברא זו שהזכירו חז"ל. וזה לכאורה תמוה, 

עלמה ותעמידנו על האמת, וכי דאיך יתכן שעמרם שגדול הדור יטעה בדבר התלוי בשכל, ותבוא אישה שעדיין היא 

סברתה ישרה משלו? ואמנם נראה ברור שודאי על פי השכל הישר מה שעשה עמרם היה נכון, כי ודאי לאחר 

שגזר פרעה גזרה זו אפסה כל תקווה על פי הטבע. אלא שכאן טמון הסוד במה שאמרו רבותינו בנדה דף מ"ה 

שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש", והיינו שבינה  ע"ב: "אמר ר"ח מאי דכתיב ויבן ד' את הצלע, מלמד

זו אינה מתחשבת עם כללי וגדרי השכל, אלא זה נובע מרגשות האדם, ובזה גדול כוח האישה מהאיש. וכמו כן 



 
 

הכא, היה למרים איזה מין רגש שהגזרה לא תתקיים ושישנם כוחות שהם למעלה מדרך הטבע ובודאי תבוא 

 גה ניסית ואף על פי כן נרגשת בכוחות האדם". וזוהי הנה… הישועה

 במדבר יב .16

ר ִמְריָם וְַאֲהרֹן ְבמֶֹׁשה, ַעל " -ב וַיֹאְמרּו, ֲהַרק ַאְך  ִאָשה ֻכִׁשית, ָלָקח.-ִכי  אֹדֹות ָהִאָשה ַהֻכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח:-א וְַתַדבֵּ

ר; וַיְִׁשַמע, יְהוָה.-ֲהֹלא, ַגם--ְבמֶֹׁשה ִדֶבר יְהוָה ְפנֵּי -ִמכֹל, ָהָאָדם, ֲאֶׁשר, ַעל--ו ְמאֹדג וְָהִאיׁש מֶֹׁשה, ָענָ   ָבנּו ִדבֵּ

ד; וַיְֵּצאּו, ְׁשָלְׁשָתם.-ִמְריָם, ְצאּו ְׁשָלְׁשְתֶכם, ֶאל-ַאֲהרֹן וְֶאל-מֶֹׁשה וְֶאל-ד וַיֹאֶמר יְהוָה ִפְתאֹם, ֶאל  ָהֲאָדָמה. ה   אֶֹהל מֹועֵּ

יְִהיֶה, -נָא ְדָבָרי; ִאם-ו וַיֹאֶמר, ִׁשְמעּו  וַיְִקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְריָם, וַיְֵּצאּו ְׁשנֵּיֶהם. וַיֵֶּרד יְהוָה ְבַעמּוד ָענָן, וַיֲַעמֹד ֶפַתח ָהאֶֹהל;

ָליו ֶאְתוַָדע, ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר--נְִביֲאֶכם ן, ַעְבִדי מֶֹׁשה:-ז ֹלא  בֹו.-יְהוָה ַבַמְרָאה אֵּ יִתי, נֱֶאָמן הּוא.-ְבָכל  כֵּ ֶפה -ח ֶפה ֶאל  בֵּ

ר ְבַעְבִדי ְבמֶֹׁשה.-ַדֶבראֲ  אֶתם, ְלַדבֵּ ַאף יְהוָה ָבם, -ט וַיִַחר  בֹו, ּוַמְרֶאה וְֹלא ְבִחידֹת, ּוְתֻמנַת יְהוָה, יִַביט; ּוַמדּוַע ֹלא יְרֵּ

ַעל ָהאֶֹהל, וְִהנֵּה ִמְריָם, ְמצַֹרַעת ַכָשֶלג; וַיִֶפן ַאֲהרֹן ֶאל  וַיֵַּלְך. -יא וַיֹאֶמר ַאֲהרֹן, ֶאל  ִמְריָם, וְִהנֵּה ְמצָֹרַעת.-י וְֶהָענָן, ָסר מֵּ

ינּו ַחָטאת, ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו וֲַאֶׁשר ָחָטאנּו.-ַאל--ִבי ֲאדֹנִי  מֶֹׁשה: ת ָעלֵּ ֶרֶחם -יב ַאל  נָא ָתׁשֵּ ת, ֲאֶׁשר ְבצֵּאתֹו מֵּ נָא ְתִהי, ַכמֵּ

אמֹר:-ה, ֶאליג וַיְִצַעק מֹׁשֶ   ִאמֹו, וַיֵָּאכֵּל ֲחִצי ְבָשרֹו. ל, נָא ְרָפא נָא ָלּה.  יְהוָה לֵּ מֶֹׁשה, וְָאִביָה יָרֹק -יד וַיֹאֶמר יְהוָה ֶאל אֵּ

ף.--יַָרק ְבָפנֶיהָ  ָאסֵּ ם, ִׁשְבַעת יִָמים; ִתָּסגֵּר ִׁשְבַעת יִָמים, ִמחּוץ ַלַמֲחנֶה, וְַאַחר, תֵּ טו וִַתָּסגֵּר ִמְריָם ִמחּוץ   ֲהֹלא ִתָכלֵּ

ף ִמְריָם.-ִׁשְבַעת יִָמים; וְָהָעם ֹלא נַָסע, ַעדַלַמֲחנֶה,  ָאסֵּ ֲחצֵּרֹות; וַיֲַחנּו, ְבִמְדַבר ָפאָרן.  הֵּ  “ טז וְַאַחר נְָסעּו ָהָעם, מֵּ

Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman he had married: “He married a 

Cushite woman!” They said, “Has the LORD spoken only through Moses? Has He not spoken through us 

as well?” The LORD heard it. Now Moses was a very humble man, more so than any other man on earth. 

Suddenly the LORD called to Moses, Aaron, and Miriam, “Come out, you three, to the Tent of Meeting.” 

So the three of them went out. The LORD came down in a pillar of cloud, stopped at the entrance of the 

Tent, and called out, “Aaron and Miriam!” The two of them came forward; 

and He said, “Hear these My words: When a prophet of the LORD arises among you, I make Myself 

known to him in a vision, I speak with him in a dream. Not so with My servant Moses; he is trusted 

throughout My household. With him I speak mouth to mouth, plainly and not in riddles, and he beholds the 

likeness of the LORD. How then did you not shrink from speaking against My servant Moses!” Still 

incensed with them, the LORD departed. As the cloud withdrew from the Tent, there was Miriam stricken 

with snow-white scales! When Aaron turned toward Miriam, he saw that she was stricken with scales. And 

Aaron said to Moses, “O my lord, account not to us the sin which we committed in our folly. Let her not be 

as one dead, who emerges from his mother’s womb with half his flesh eaten away.” So Moses cried out to 

the LORD, saying, “O God, pray heal her!” But the LORD said to Moses, “If her father spat in her face, 

would she not bear her shame for seven days? Let her be shut out of camp for seven days, and then let 

her be readmitted.” So Miriam was shut out of camp seven days; and the people did not march on until 

Miriam was readmitted. After that the people set out from Hazeroth and encamped in the wilderness of 

Paran. 

 ספרי זוטא יב א .17

ואמרה למרים ומרים אמרה לאהרן ואהרן הוסיף על דבריהם ונשאו ר' שמעון אומר אף צפורה פתחה בדברים "

כיון שנתמנו הזקנים הדליקו כל ישראל נרות ועשו שמחה בשביל שעלו : אמרו ?ונתנו בדברים ומה היו הדברים

אל תאמרי שבעים זקנים לשררה וכיון שראת מרים הנרות אמרה אשרי אלו ואשרי נשותיהן אמרה לה צפורה 

מיד הלכה  אלא אוי לנשותיהן שמיום שדבר הקדוש ברוך הוא עם משה אחיך לא נזדקק לי אשרי נשותיהן

מרים אצל אהרן והיו נושאין ונותנין בדבר שנ' ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה על עסקי פרישתו מן 

בה ועמנו ולא האשה אמרו גיותן הוא משה וכי לא דבר הקדוש ברוך הוא אלא עמו בלבד כבר דבר עם נביאים הר

 " .'פירשנו מנשותינו כמו שפירש שנ' הרק אך במשה דבר ה

 הר"ן הדרוש השמיני .18

"מפני שעד עתה היו חושבים מפני טרדת משה רבנו ע"ה בהנהגת ישראל, היה כל זמנו עוסק במצוה שהוא פטור 

שיצטרפו עמו ממצוה אחרת )סוכה כה א(, ולזה דנוהו עד עתה לזכות, אבל עתה שביקש מאת השם יתברך 

אחרים בהנהגת ישראל ולא ישאר הוא לבדו )במדבר יא יד(, וצירף עמו שבעים איש מזקני ישראל )שם כד(, חשבו 

 ".שהוא עכשיו מתחייב במצוה הזאת, ולכן דיברו בו

 

 



 
 

 במדבר טז .19

וִי; וְָדָתן וֲַאִביָרם ְבנֵּי ֱאִליָאב, וְאֹון ֶבן-ְקָהת ֶבן-יְִצָהר ֶבן-וַיִַקח קַֹרח, ֶבן א"  ן--תֶפלֶ -לֵּ וַיָֻקמּו ִלְפנֵּי מֶֹׁשה,  ב  .ְבנֵּי ְראּובֵּ

י-וֲַאנִָׁשים ִמְבנֵּי ד, ַאנְׁשֵּ י מֹועֵּ ָדה ְקִראֵּ י עֵּ ל ֲחִמִשים ּוָמאָתיִם, נְִשיאֵּ ם-יְִשָראֵּ ַאֲהרֹן, וַיֹאְמרּו -מֶֹׁשה וְַעל-וַיִָקֲהלּו ַעל ג  .ׁשֵּ

ֶהם ַרב ָדה ֻכָלם ְקדִֹׁשים, ּוְבתֹוָכם יְהוָה; ּוַמדּוַע ִתְתנְַשאּו, ַעל-ִכי ָכל--ָלֶכם-ֲאלֵּ -וַיְִׁשַמע מֶֹׁשה, וַיִפֹל ַעל ד  .ְקַהל יְהוָה-ָהעֵּ

ר ֶאל ה  .ָפנָיו אמֹר, בֶֹקר וְיַֹדע יְהוָה ֶאתֲעדָ -ָכל-קַֹרח וְֶאל-וַיְַדבֵּ ת ֲאֶׁשר -לֹו וְֶאת-ֲאֶׁשר-תֹו, לֵּ ָליו; וְאֵּ ַהָקדֹוׁש, וְִהְקִריב אֵּ

ָליו-יְִבַחר  .בֹו, יְַקִריב אֵּ

Now Korah, son of Izhar son of Kohath son of Levi, betook himself, along with Dathan and Abiram sons of 

Eliab, and On son of Peleth—descendants of Reuben—to rise up against Moses, together with two hundred 

and fifty Israelites, chieftains of the community, chosen in the assembly, men of repute. They combined against 

Moses and Aaron and said to them, “You have gone too far! For all the community are holy, all of them, and 

the LORD is in their midst. Why then do you raise yourselves above the LORD’s congregation?” When Moses 

heard this, he fell on his face. Then he spoke to Korah and all his company, saying, “Come morning, the 

LORD will make known who is His and who is holy, and will grant him access to Himself; He will grant 

access to the one He has chosen. 

 בראשית לד ה .20

א ֶאת"   " .בָֹאם-ִמְקנֵּהּו, ַבָשֶדה; וְֶהֱחִרׁש יֲַעקֹב, ַעד-ִדינָה ִבתֹו, ּוָבנָיו ָהיּו ֶאת-וְיֲַעקֹב ָׁשַמע, ִכי ִטמֵּ

 במדבר כ .21

ל ָכל-וַיָבֹאּו ְבנֵּי א " ָדה ִמְדַבר-יְִשָראֵּ ר ָׁשם-ָהעֵּ ׁש; וַָתָמת ָׁשם ִמְריָם, וִַתָקבֵּ -וְֹלא ב.  ִצן, ַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, וַיֵֶּׁשב ָהָעם, ְבָקדֵּ

ָדה; וַיִָקֲהלּו, ַעל ינּו ִלְפנֵּי מֶֹׁשה; וַיֹאמְ -וַיֶָרב ָהָעם, ִעם ג  .ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה וְַעל-ָהיָה ַמיִם, ָלעֵּ אמֹר, וְלּו ָגוְַענּו ִבְגוַע ַאחֵּ רּו לֵּ

נּו-ְקַהל יְהוָה, ֶאל-וְָלָמה ֲהבֵּאֶתם ֶאת ד  .יְהוָה ר יְהוָה, ֶאל ז...ַהִמְדָבר ַהֶזה, ָלמּות ָׁשם, ֲאנְַחנּו ּוְבִעירֵּ מֶֹׁשה -וַיְַדבֵּ

אמֹר ל ֶאת-תַקח אֶ  ח  .לֵּ ָדה ַאָתה וְַאֲהרֹן ָאִחיָך, וְִדַבְרֶתם ֶאל-ַהַמֶטה, וְַהְקהֵּ יָמיו; וְהֹוצֵּאָת -ָהעֵּ ינֵּיֶהם, וְנַָתן מֵּ ַהֶּסַלע ְלעֵּ

ָדה וְֶאת-ַהֶּסַלע, וְִהְׁשִקיָת ֶאת-ָלֶהם ַמיִם ִמן ְפנֵּי ַהָּסַלע; וַיֹאֶמר -ֶאל--ַהָקָהל-וַיְַקִהלּו מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן, ֶאת י  ...ְבִעיָרם-ָהעֵּ

הּו-יָדֹו, וַיְַך ֶאת-וַיֶָרם מֶֹׁשה ֶאת יא  .ַהֶּסַלע ַהֶזה, נֹוִציא ָלֶכם ָמיִם-ֲהִמן--נָא ַהמִֹרים-ָלֶהם, ִׁשְמעּו ַפֲעָמיִם; --ַהֶּסַלע ְבַמטֵּ

ָדה ּוְבִעיָרם וַיְֵּצאּו ְׁשְת ָהעֵּ ינֵּי -ַאֲהרֹן, יַַען ֹלא-מֶֹׁשה וְֶאל-וַיֹאֶמר יְהוָה, ֶאל יב ַמיִם ַרִבים, וַתֵּ נִי ְלעֵּ ֶהֱאַמנְֶתם ִבי, ְלַהְקִדיׁשֵּ

ל ן, ֹלא ָתִביאּו ֶאת--ְבנֵּי יְִשָראֵּ   .נַָתִתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ַהָקָהל ַהֶזה, ֶאל-ָלכֵּ

The Israelites arrived in a body at the wilderness of Zin on the first new moon, and the people stayed at Kadesh. 

Miriam died there and was buried there. The community was without water, and they joined against Moses and 

Aaron. The people quarreled with Moses, saying, “If only we had perished when our brothers perished at the 

instance of the LORD! Why have you brought the LORD’s congregation into this wilderness for us and our beasts 

to die there?...and the LORD spoke to Moses, saying, “You and your brother Aaron take the rod and assemble 

the community, and before their very eyes order the rock to yield its water. Thus you shall produce water for them 

from the rock and provide drink for the congregation and their beasts.” Moses and Aaron assembled the 

congregation in front of the rock; and he said to them, “Listen, you rebels, shall we get water for you out of this 

rock?” And Moses raised his hand and struck the rock twice with his rod. Out came copious water, and the 

community and their beasts drank. But the LORD said to Moses and Aaron, “Because you did not trust Me enough 

to affirm My sanctity in the sight of the Israelite people, therefore you shall not lead this congregation into the land 

that I have given them.” 

 ילקוט שמעוני תורה רמז תשסג .22

הבאר היה עולה בזכות מרים שנאמר "ותמת שם מרים" ומיד "ולא היה מים לעדה", וכיון שנסתלק הבאר התחילו "

 ".והיו משה ואהרן יושבין ומתאבלין על מרים "מתכנסין על משה ועל אהרן שנאמר "ויקהלו על משה ועל אהרן

 אברבנאל במדבר כ ב .23

ודבר הכתוב בגנותם של ישראל, שבמקום שהיה להם לנוד למשה ולאהרון ולנחמם במיתת אחותם הנביאה,  "

 ".נקהלו עליהם לריב עמם ולא לנחמם

 רלב"ג פירושי התורה ח"ד במדבר עמ' קיא .24

ך ודברתם " לו הייתה מרים בחיים, היו נמלכים בה משה ואהרן במה שציווה השם יתעלה אותם 'אתה ואהרן אחי

אך הסלע' והיתה הסיבה לשמרם מהכשל בזאת המצווה. כי היא היתה נביאה גם כן והיתה גדולת השנים מהם 

 וידמה שחולקים כבוד לה, לקחת עצה ממנה"

 



 
 

 כ-תהילים נ טז .25

ְך ְדָבַרי ַאֲחֶריָך   וְָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים...ָשנֵּאָת מּוָסר;   " ּוְלׁשֹונְָך,    ִפיָך, ָׁשַלְחָת ְבָרָעה;  ...וְִעם ְמנֲָאִפים ֶחְלֶקָך.וַַתְׁשלֵּ

ָאִחיָך   .ַתְצִמיד ִמְרָמה ב, בְּ שֵּ ר; תֵּ ַדבֵּ ֶבן   תְּ ָך, ִתֶתן-בְּ ִֹּפי-ִאמְּ  .ד

 רש"י במדבר יב יב .26

ינֹו עֹוזְרֹו  .אשר בצאתו" ֶרֶחם ִאמֹו ֶׁשל ֶזה, ֶׁשיֵּׁש כַֹח ְביָדֹו ַלֲעזֹור וְאֵּ ַאַחר ֶׁשיָָצא זֶה מֵּ י נֱֶאָכל —מֵּ ֶׁשָאִחיו  ,חצי בשרו ֲהרֵּ

 ";ְבָשרֹו הּוא

 פרשה א שמות רבה .27

 "ולא היו למרים אלא חמש שנים, היה אהרון גדול ממשה שלוש שנים"

 מהרש"א חדושי אגדות סנהדרין ז, א .28

 "אהרון בכור היה"

 מיכה ו ד .29

ית ֲעָבִדים ְפִדיִתיָך; וֶָאְׁשַלח ְלָפנֶיָך, ֶאת " ֶאֶרץ ִמְצַריִם, ּוִמבֵּ  " מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ּוִמְריָם.-ִכי ֶהֱעִלִתיָך מֵּ

In fact, I brought you up from the land of Egypt, I redeemed you from the house of bondage, 

And I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. 

 רש"י מיכה ו ד .30

 ": ת"י משה לאלפא מסורת דינין ואהרן לכפרא על עמא ומרים לאוראה לנשיא . את משה אהרן ומרים "

 40אשת חיל, נשים בתנ"ך ירושלים תשס עמ' הרב אבינר,  .31

 "במדבר שתינו כולנו מבארה של מרים...היא מהווה מזון רוחני לכל עם ישראל"

 שער הפסוקים לר' חיים ויטאל, שופטים עמ' ריב, ת"א תשכ"ט .32

ם "הנה מילת בע"ם, ר"ת: באר, עמוד, מן, שהם שלוש מתנות שניתנו לישראל בזכות משה אהרן ומרים...נקראי

 חוקקי ישראל, שחקקו התורה בישראל"

 ר' יעקב צבי מעקלקנבורג, הכתב והקבלה, ח"ב דברים יב ז כד ע"ב .33

משה וישראל אמרוהו, ונביאים שביניהם תקנוהו, ר"ל  –"...וכן הרמב"ן בשורש הראשון לספר המצוות...הלל זה 

 משה ואהרן ומרים"

 כלי יקר שמות טו כ .34

עכשיו נעשית נביאה, כי במעמד זה זכו גם הנשים לראות פני השכינה עד שאמרו כולם "זה אלי", כמו שאמרו  "

לכך נאמר "ותצאן כל הנשים אחריה", כי הנבואה  ,א ראו ישעיה ויחזקאל"חז"ל: "ראתה שפחה על הים מה של

 "התחילה במרים וכל הנשים יצאו בעקבותיה במעמד זה כי כולם זכו לנבואה.

 רש"י שמות יז י .35

ב ַבְעָלּה )סוטה י"א. חור "  :(ְבנָּה ֶׁשל ִמְריָם ָהיָה וְָכלֵּ

 שמות יז .36

ק; וַיִָלֶחם ִעם ח"  ל, ִבְרִפיִדם-וַיָבֹא, ֲעָמלֵּ ק; ָמָחר, -יְהֹוֻׁשַע ְבַחר-וַיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ט  .יְִשָראֵּ ם ַבֲעָמלֵּ ָלנּו ֲאנִָׁשים, וְצֵּא ִהָלחֵּ

ה ָהֱאֹלִהים, ְביִָדירֹאׁש ַהִגְבָעה, -ָאנִֹכי נִָצב ַעל ק; ּומֶֹׁשה --לֹו מֶֹׁשה-וַיַַעש יְהֹוֻׁשַע, ַכֲאֶׁשר ָאַמר י  .ּוַמטֵּ ם, ַבֲעָמלֵּ ְלִהָלחֵּ

ל; וְַכֲאֶׁשר יָנִיַח יָדֹו, וְָגַבר עֲ --וְָהיָה, ַכֲאֶׁשר יִָרים מֶֹׁשה יָדֹו יא  .ַאֲהרֹן וְחּור, ָעלּו רֹאׁש ַהִגְבָעה קוְָגַבר יְִשָראֵּ י  יב  .ָמלֵּ וִידֵּ

ִדים, וַיְִקחּו יו ֱאמּונָה, ֶאֶבן וַיִָשימּו ַתְחָתיו וַיֵֶּׁשב ָעֶליָה; וְַאֲהרֹן וְחּור ָתְמכּו ְביָָדיו, ִמֶזה ֶאָחד ּוִמֶזה ֶאָחד, וַיְִהי יָדָ -מֶֹׁשה ְכבֵּ

ק וְֶאת-וַיֲַחֹלׁש יְהֹוֻׁשַע ֶאת יג  .בֹא ַהָשֶמׁש-ַעד  " .ָחֶרב-ֹו, ְלִפיַעמ-ֲעָמלֵּ

Amalek came and fought with Israel at Rephidim. Moses said to Joshua, “Pick some men for us, 

and go out and do battle with Amalek. Tomorrow I will station myself on the top of the hill, with 

the rod of God in my hand.” Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while 

Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Then, whenever Moses held up his hand, 

Israel prevailed; but whenever he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses’ hands grew 

heavy; so they took a stone and put it under him and he sat on it, while Aaron and Hur, one on 

each side, supported his hands; thus his hands remained steady until the sun set. And Joshua 

overwhelmed the people of Amalek with the sword. 

 שמות לב  .37

ׁש מֶֹׁשה-וַיְַרא ָהָעם, ִכי א " ל ָהָעם ַעל-ָלֶרֶדת ִמן בֹׁשֵּ ה-ָהָהר; וַיִָקהֵּ ָליו קּום ֲעשֵּ ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר יְֵּלכּו -ַאֲהרֹן, וַיֹאְמרּו אֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַריִם, ֹלא יַָדְענּו ֶמה-ִכי--ְלָפנֵּינּו ֶהם, ַאֲהרֹן, ָפְרקּו נִזְ  ב  .ָהיָה לֹו-ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו מֵּ י וַיֹאֶמר ֲאלֵּ מֵּ

ָלי יֶכם; וְָהִביאּו, אֵּ יֶכם ְבנֵּיֶכם ּוְבנֹתֵּ י ַהָזָהב, ֲאֶׁשר ְבָאְזנֵּיֶהם; -ָהָעם, ֶאת-וַיְִתָפְרקּו, ָכל ג  .ַהָזָהב, ֲאֶׁשר ְבָאְזנֵּי נְׁשֵּ נְִזמֵּ



 
 

ֶגל ד  .ַאֲהרֹן-וַיִָביאּו, ֶאל הּו, עֵּ ָכה; וַיֹאְמרּו וַיִַקח ִמיָָדם, וַיַָצר אֹתֹו ַבֶחֶרט, וַיֲַעשֵּ ל, ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך --ַמּסֵּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יְִשָראֵּ אֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָריִם   .מֵּ

When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, the people 

gathered against Aaron and said to him, “Come, make us a god who shall go before us, for that 

man Moses, who brought us from the land of Egypt—we do not know what has happened to 

him.” Aaron said to them, “Take off the gold rings that are on the ears of your wives, your sons, 

and your daughters, and bring them to me.” And all the people took off the gold rings that were 

in their ears and brought them to Aaron This he took from them and cast in a mold, and made it 

into a molten calf. And they exclaimed, “This is your god, O Israel, who brought you out of the 

land of Egypt!” 

 מד פרק אליעזר דרבי פרקי .38

 שהיה ולפי. ... אחותו בן וחור ואהרן משה של דברו עושי אצל להם ...הלכו אלהיהם את שכחו יום ארבעים "לאחר

. והרגוהו עליו עמדו שבישראל כזבים, קשים בדברים ישראל את מוכיח התחיל הדור מגדולי יהודה משבט חור

 אהרן בן חור שנהרג ראה? ראה מה. לפניו מזבח ויבן אהרן וירא` שנ להם מזבח ובנה שנהרג לחור אהרן וראה

 ".מזבח ויבן` שנ מזבח להם ובנה

 דברי הימים א ב כ .39

ל"וְחּור ה  "ֹוִליד ֶאת אּוִרי, וְאּוִרי הֹוִליד ֶאת ְבַצְלאֵּ

 רות א ב .40

ם ְׁשנֵּי ם ִאְׁשתֹו נֳָעִמי וְׁשֵּ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך וְׁשֵּ י--ָבנָיו ַמְחלֹון וְִכְליֹון, ֶאְפָרִתים-" וְׁשֵּ ית ֶלֶחם, יְהּוָדה; וַיָבֹאּו ְשדֵּ מֹוָאב, -ִמבֵּ

 " .ָׁשם-וַיְִהיּו

 שמות רבה יא יז .41

 ".ויקח לו כלב את אפרת זו מרים, למה נקרא שמה אפרת שפרו ורבו ישראל על ידיה" 

 מהרש"א חידושי אגדות סוטה יא ב .42

"וכן אבימלך מחלון וכליון נקראו אפרתים, דמאותה משפחה היו, גם המקום בית לחם נקרא אפרת על שם זה, אך 

מרים ומהם יצא דוד צ"ע, ...ולא היה דוד ממשפחת כלב אלא מצד אם, אלא שחשיבות  מה שאמר דכלב היה איש

 מרים עושה זאת שנקראו אפרתים"

 

 

 

 

 


