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 בה, מות אהרון.מרים, מי המרימות  – מדבר כ' סיכוםב

 

 י"ג -' פסוקים א

לאורך המסע במדבר העם היה רגיל לשלושה מנהיגים עיקריים: מרים, משה 

 במהלך המסע נפטרים מרים ואהרון. ואהרון. 

מרים מכה קשה עבור העם.  ומותה מהווה פטרתהפרק מרים נבתחילת  –מות מרים 

 סור במים. מחעל ונן העם מתלמים ועם מותה  הייתה מזוהה עם באר ועם

, משה מכה בסלע. מנו מים, כדי שיצאו מלדבר אל הסלעה' פונה אל משה ומורה לו 

, ה' כועס על משה ואהרוןלע. למרות זאת, אכן יוצאים מים מהסבמקום זאת, ו

א את עם שלא יזכו להבי להם אומרו המטלה כפי שהתבקשומאחר ולא ביצעו את 

 . ישראל לתום המסע

 

 אכ" –פסוקים י"ד 

אדום מלך אך את הדרך, על מנת לקצר , דרך ממלכת אדום במסע לעבור מציעהעם 

 יסתיים מבחינתו במלחמה.  ומסרב ואומר כי כל מעבר בארצ

 

 טכ" –פסוקים כ"ג 

ל ההר , אהרון, בנו אלעזר ומשה אלפני מותו –ונש של אהרון בסוף הדרך מגיע הע

ו, מופשט מבגדי אהרון שם מתבצעת העברת התפקיד מאהרון לבנו:במצוות ה'. 

ולא זוכה לראות  אהרון נפטרויורד עם משה מההר.  אביו בגדימקבל את בנו אלעזר 

 את הארץ המובטחת. 
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 הנושא: הנחש והנחושתט'. -קים א', פסובמדבר פרק כ"א

הכנעני התנפל על בני מלך ערד  ין בני ישראל לעם הכנעני.ואר הריב בפרק זה מתב

, מהם שבויים רבים. בני ישראל נאלצו להילחם בהם. הם נדרו נדר לה'ישראל ולקח 

 וניצחו את הכנענים. ו לה' וכך שני יוקדמלחמה , ערי הכנעשאם ינצחו ב

נן חלק מהעם מתלו. גלל שמלך אדום לא אישר לעם לעבור דרכו(המסע מתארך )ב

)מן( מקולקל, גרוע ולא משביע. שהאוכל  – על מצבם הקשהשוב למשה ולאלוהים 

 –. ה' שולח עונש עם במדברם העדיפו לחזור למצרים ולא להמשיך את מסגם הפע

 .ים()שרפ נחשים

 מצווה עליוים ההים. משה מתפלל לה' ואלוהעם מביע חרטה ומבקש סליחה מאלו

סר לעם דרך משה שמי ו. אלוהים מאותו על עמודלבנות נחש מנחושת ולתלות 

 לבד. נחש יירפא דרך הסתכלות על נחש הנחושת בננשך על ידי הש

אדם שלא מאמין זו הייתה דרכו של ה' לבדוק את אמונתם של בני ישראל. 

 .בוננות על נחש נחושתבאמצעות התפא יאמין שהוא יכול להירים לא הבאלו

 

 :לסיכום מבנה הסיפור

 משמעות הפסוק הפסוק השלב

להם  העם מתלונן שאין פסוק ה החטא

ם מבקשים לחם ומים וה

 לחזור למצרים

ו גה' שולח נחשים שיהר פסוק  ו  ונשהע

 חלק מהעם

חרטת העם על חטאם  פסוק ז התיקון

 ותפילת משה לה'

 עושה  נחש נחושתמשה  ט -פסוקים ח  הריפוי
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