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 ואת מרים אחותם...
SisterMiriam, the Prophetess 

 לע"נ אמי מורתי מרים בת יצחק ורבקה הכ"מ
 
  ב שמות (1
ית ִאיׁש ַויֵֶּלְך( א) ִוי ִמבֵּ ִוי ַבת ֶאת ַוִיַקח לֵּ ֶלד ָהִאָשה ַוַתַהר( ב) :לֵּ ן ַותֵּ ֶרא בֵּ  עֹוד ָיְכָלה ְוֹלא( ג) :ְיָרִחים ְׁשֹלָׁשה ַוִתְצְפנֵּהּו הּוא טֹוב ִכי ֹאתוֹ  ַותֵּ

ַבת לוֹ  ַוִתַקח ַהְצִפינוֹ  ָמר ַוַתְחְמָרה ֹגֶמא תֵּ ַתַצב( ד) :ַהְיֹאר ְשַפת ַעל ַבּסּוף ַוָתֶשם ַהֶיֶלד ֶאת ָבּה ַוָתֶשם ּוַבָזֶפת ַבחֵּ ָרֹחק ֲאֹחתוֹ  ַותֵּ  מֵּ
ָעה ֶרד( ה) :לוֹ  יֵָּעֶשה ַמה ְלדֵּ ֶרא ַהְיֹאר ַיד ַעל ֹהְלֹכת ְוַנֲעֹרֶתיהָ  ַהְיֹאר ַעל ִלְרֹחץ ַפְרֹעה ַבת ַותֵּ ָבה ֶאת ַותֵּ  ֶאת ַוִתְׁשַלח ַהּסּוף ְבתֹוְך ַהתֵּ

הּו ַוִתְפַתח( ו) :ַוִתָקֶחהָ  ֲאָמָתּה י ַוֹתאֶמר ָעָליו ַוַתְחֹמל ֹבֶכה ַנַער ְוִהנֵּה ַהֶיֶלד ֶאת ַוִתְראֵּ  ַבת ֶאל ֲאֹחתוֹ  ַוֹתאֶמר( ז) :ֶזה ָהִעְבִרים ִמַיְלדֵּ
ְך ַפְרֹעה לֵּ יֶנֶקת ִאָשה ָלְך ְוָקָראִתי ַהאֵּ יִנק ָהִעְבִרֹית ִמן מֵּ ִכי ַפְרֹעה ַבת ָלּה ַוֹתאֶמר( ח) :ַהָיֶלד ֶאת ָלְך ְותֵּ  לֵּ
ֶלְך ם ֶאת ַוִתְקָרא ָהַעְלָמה ַותֵּ  :ַהָיֶלד אֵּ

1) Why is מרים referred to here as אחותו – and not by name? 

2) Why isn’t אהרן mentioned here?  
  :כו שמות (2

ֶלד ְלִאָשה לוֹ  ֹדָדתוֹ  יֹוֶכֶבד ֶאת ַעְמָרם ַוִיַקח  :ָׁשָנה ּוְמַאת ּוְׁשֹלִׁשים ֶׁשַבע ַעְמָרם ַחיֵּי ּוְׁשנֵּי ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת לוֹ  ַותֵּ

3) Why isn’t מרים mentioned here?  
 
  טו שמות (3

ָ  ְבָיָדּה ַהֹתף ֶאת ַאֲהֹרן ֲאחֹות ַהְנִביָאה ִמְרָים ַוִתַקח( כ) ֶצאן        :ּוִבְמֹחֹלת ְבֻתִפים ַאֲחֶריהָ  ַהָנִׁשים ָכל ַותֵּ
ל ֶאת ֹמֶׁשה ַוַיַּסע( כב)  :ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָגָאה ָגֹאה ִכי ה'לַ  ִׁשירּו ִמְרָים ָלֶהם ַוַתַען( כא)  ִיְשָראֵּ

 ִכי ִמָמָרה ַמִים ִלְׁשֹתת ָיְכלּו ְוֹלא ָמָרָתה ַוָיֹבאּו( כג) :ָמִים ָמְצאּו ְוֹלא ַבִמְדָבר ָיִמים ְׁשֹלֶׁשת ַויְֵּלכּו ׁשּור ִמְדַבר ֶאל ַויְֵּצאּו סּוף ִמַים
ם ָמִרים ן ַעל הֵּ אֹמר ֹמֶׁשה ַעל ָהָעם ַוִיֹּלנּו( כד) :ָמָרה ְׁשָמּה ָקָרא כֵּ הּו ה' ֶאל ַוִיְצַעק( כה) :ִנְׁשֶתה ַמה לֵּ ץ ה' ַויֹורֵּ ְך עֵּ  ַהַמִים ֶאל ַוַיְׁשלֵּ

 :ִנָּסהּו ְוָׁשם ּוִמְׁשָפט ֹחק לוֹ  ָשם ָׁשם ַהָמִים ַוִיְמְתקּו

4) Why is מרים referred to here as אחות אהרן – but not משה? 

5) Why is she called הנביאה? – what prophecy did she have?  
 
  יב במדבר (4

ר( א)  ִדֶבר ְבֹמֶׁשה ַאְך ֲהַרק ַוֹיאְמרּו( ב) :ָלָקח ֻכִׁשית ִאָשה ִכי ָלָקח ֲאֶׁשר ַהֻכִׁשית ָהִאָשה ֹאדֹות ַעל ְבֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְרָים ַוְתַדבֵּ
ר ָבנּו ַגם ֲהֹלא ה'  ַוֹיאֶמר( ד)  : ָהֲאָדָמה ְפנֵּי ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמֹכל ְמֹאד ָעָניו ֹמֶׁשה ְוָהִאיׁש( ג) :ה' ַוִיְׁשַמע ִדבֵּ
ד ֹאֶהל ֶאל ְׁשָלְׁשְתֶכם ְצאּו ִמְרָים ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ִפְתֹאם ה'  ֶפַתח ַוַיֲעֹמד ָעָנן ְבַעמּוד ה' ַויֵֶּרד( ה) :ְׁשָלְׁשָתם ַויְֵּצאּו מֹועֵּ

ָליו ַבַמְרָאה ה' ְנִביֲאֶכם ִיְהֶיה ִאם ְדָבָרי ָנא ִׁשְמעּו ַוֹיאֶמר( ו) :ְׁשנֵּיֶהם ַויְֵּצאּו ּוִמְרָים ַאֲהֹרן ַוִיְקָרא ָהֹאֶהל  רֲאַדבֶ  ַבֲחלֹום ֶאְתַוָדע אֵּ
ן ֹלא( ז) :בוֹ  יִתי ְבָכל ֹמֶׁשה ַעְבִדי כֵּ אֶתם ֹלא ּוַמדּועַ  ַיִביט ה' ּוְתֻמַנת ְבִחיֹדת ְוֹלא ּוַמְרֶאה בוֹ  ֲאַדֶבר ֶפה ֶאל ֶפה( ח) :הּוא ֶנֱאָמן בֵּ  ְירֵּ

ר ַעל ָסר ְוֶהָעָנן( י) :ַויֵַּלְך ָבם ה' ַאף ַוִיַחר( ט) :ְבֹמֶׁשה ְבַעְבִדי ְלַדבֵּ  ְוִהנֵּה ִמְרָים ֶאל ַאֲהֹרן ַוִיֶפן ַכָשֶלג ְמֹצַרַעת ִמְרָים ְוִהנֵּה ָהֹאֶהל מֵּ
ת ָנא ַאל ֲאֹדִני ִבי ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַוֹיאֶמר( יא) :ְמֹצָרַעת ינּו ָתׁשֵּ ת ְתִהי ָנא ַאל( יב) :ָחָטאנּו ַוֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ֲאֶׁשר ַחָטאת ָעלֵּ  ַכמֵּ

אתוֹ  ֲאֶׁשר ֶרֶחם ְבצֵּ ל ִאמוֹ  מֵּ אֹמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַוִיְצַעק( יג) :ְבָשרוֹ  ֲחִצי ַויֵָּאכֵּ ל לֵּ  :ָלּה ָנא ְרָפא ָנא אֵּ
ף ְוַאַחר ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ָיִמים ִׁשְבַעת ִתָּסגֵּר ָיִמים ִׁשְבַעת ִתָכלֵּם ֲהֹלא ְבָפֶניהָ  ָיַרק ָיֹרק ְוָאִביהָ  ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר( יד) ָאסֵּ ( טו) :תֵּ

ף ַעד ָנַסע ֹלא ְוָהָעם ָיִמים ִׁשְבַעת ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ִמְרָים ַוִתָּסגֵּר ָאסֵּ רֹות ָהָעם ָנְסעּו ְוַאַחר( טז) :ִמְרָים הֵּ ֲחצֵּ  : ָפאָרן ְבִמְדַבר ַוַיֲחנּו מֵּ

6) What was מרים saying about משה? Who is "בנו"? (With whom did 'ה speak?) 

7) Why did she get צרעת? 
  ט משנה א פרק סוטה מסכת משנה (5

 שנאמר במדבר ימים שבעה ישראל לה נתעכבו לפיכך מרחוק אחותו ותתצב שנאמר אחת שעה למשה המתינה מרים הטובה לענין וכן

 רכב גם עמו ויעל אביו את לקבור יוסף ויעל שנאמר ממנו גדול באחיו ואין אביו את לקבור זכה יוסף מרים האסף עד נסע לא והעם
 ויקח( ג"י שמות) שנאמר ממנו גדול בישראל ואין יוסף בעצמות זכה משה משה אלא בו נתעסק שלא מיוסף גדול לנו מי פרשים גם

 על אלא אמרו בלבד משה על לא בגיא אותו ויקבור שנאמר המקום אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול מי עמו יוסף עצמות את משה

 :יאספך' ה כבוד צדקך לפניך והלך  שנאמר הצדיקים כל
 
  כ במדבר (6
ל ְבנֵּי ַוָיֹבאּו( א) ָדה ָכל ִיְשָראֵּ ׁש ָהָעם ַויֵֶּׁשב ָהִראׁשֹון ַבֹחֶדׁש ִצן ִמְדַבר ָהעֵּ ר ִמְרָים ָׁשם ַוָתָמת ְבָקדֵּ  ַמִים ָהָיה ְוֹלא( ב) :ָׁשם ַוִתָקבֵּ

ָדה אֹמר ַוֹיאְמרּו ֹמֶׁשה ִעם ָהָעם ַוָיֶרב( ג) :ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ַוִיָקֲהלּו ָלעֵּ ינּו ִבְגַוע ָגַוְענּו ְולּו לֵּ אֶתם ְוָלָמה( ד) :ה' ִלְפנֵּי ַאחֵּ  ֶאת ֲהבֵּ
נּו ֲאַנְחנּו ָׁשם ָלמּות ַהֶזה ַהִמְדָבר ֶאל ה' ְקַהל  ְמקֹום ֹלא ַהֶזה ָהָרע ַהָמקֹום ֶאל ֹאָתנּו ְלָהִביא ִמִמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ְוָלָמה( ה) :ּוְבִעירֵּ
ָנה ֶזַרע ד ֹאֶהל ֶפַתח ֶאל ַהָקָהל ִמְפנֵּי ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ַוָיֹבא( ו) :ִלְׁשתֹות ַאִין ּוַמִים ְוִרמֹון ְוֶגֶפן ּוְתאֵּ  ְכבֹוד ַויֵָּרא ְפנֵּיֶהם ַעל ַוִיְפלּו מֹועֵּ
יֶהם ה'  : ֲאלֵּ
ר( ז) אֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ ל ַהַמֶטה ֶאת ַקח( ח) :לֵּ ָדה ֶאת ְוַהְקהֵּ ינֵּיֶהם ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַבְרֶתם ָאִחיָך ְוַאֲהֹרן ַאָתה ָהעֵּ יָמיו ְוָנַתן ְלעֵּ  מֵּ

אתָ  ָדה ֶאת ְוִהְׁשִקיתָ  ַהֶּסַלע ִמן ַמִים ָלֶהם ְוהֹוצֵּ  ַוַיְקִהלּו( י) :ִצָּוהּו ַכֲאֶׁשר ה' ִמִלְפנֵּי ַהַמֶטה ֶאת ֹמֶׁשה ַוִיַקח( ט) :ְבִעיָרם ְוֶאת ָהעֵּ
 ָידוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוָיֶרם( יא) :ָמִים ָלֶכם נֹוִציא ַהֶזה ַהֶּסַלע ֲהִמן ַהֹמִרים ָנא ִׁשְמעּו ָלֶהם ַוֹיאֶמר ַהָּסַלע ְפנֵּי ֶאל ַהָקָהל ֶאת ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה

הּו ַהֶּסַלע ֶאת ַוַיְך ְׁשְת  ַרִבים ַמִים ַויְֵּצאּו ַפֲעָמִים ְבַמטֵּ ָדה ַותֵּ  : ּוְבִעיָרם ָהעֵּ
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 ו:נטכ במדבר (7

ם ֶׁשת ְוׁשֵּ ִוי ַבת יֹוֶכֶבד ַעְמָרם אֵּ ִוי ֹאָתּה ָיְלָדה ֲאֶׁשר לֵּ ֶלד ְבִמְצָרִים ְללֵּ ת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ְלַעְמָרם ַותֵּ  :ֲאֹחָתם ִמְרָים ְואֵּ

8) Why is מרים mentioned here – but not back in שמות ו (source 2) as part of the family? 

 
  כד דברים (8
א ִכי( ז) ֶאָחיו ֶנֶפׁש ֹגנֵּב ִאיׁש ִיָמצֵּ ל ִמְבנֵּי מֵּ ת ּוְמָכרוֹ  בוֹ  ְוִהְתַעֶמר ִיְשָראֵּ  ְבֶנַגע ִהָשֶמר( ח) :ִמִקְרֶבָך ָהָרע ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ַהַגָנב ּומֵּ

ת ָזכֹור( ט) :ַלֲעשֹות ִתְׁשְמרּו ִצִּויִתם ַכֲאֶׁשר ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים ֶאְתֶכם יֹורּו ֲאֶׁשר ְכֹכל ְוַלֲעשֹות ְמֹאד ִלְׁשֹמר ַהָצַרַעת  ָעָשה ֲאֶׁשר אֵּ
אְתֶכם ַבֶדֶרְך ְלִמְרָים ֱאֹלֶהיָך ה' ֲעָך ַתֶשה ִכי( י)  : ִמִמְצָרִים ְבצֵּ יתוֹ  ֶאל ָתֹבא ֹלא ְמאּוָמה ַמַשאת ְברֵּ  ַלֲעֹבט בֵּ

ֶליָך יֹוִציא בוֹ  ֹנֶׁשה ַאָתה ֲאֶׁשר ְוָהִאיׁש ַתֲעֹמד ַבחּוץ( יא) :ֲעֹבטוֹ   :ַבֲעֹבטוֹ  ִתְׁשַכב ֹלא הּוא ָעִני ִאיׁש ְוִאם( יב) :ַהחּוָצה ַהֲעבֹוט ֶאת אֵּ
ב( יג) ֲרֶכךָ  ְבַשְלָמתוֹ  ְוָׁשַכב ַהֶשֶמׁש ְכֹבא ַהֲעבֹוט ֶאת לוֹ  ָתִׁשיב ָהׁשֵּ  : ֱאֹלֶהיָך ה' ִלְפנֵּי ְצָדָקה ִתְהֶיה ּוְלָך ּובֵּ

9) What is the purpose of remembering what 'ה did to מרים in the desert?  
 ד-:גו מיכה (9

ִתיָך ּוָמה ְלָך ָעִשיִתי ֶמה ַעִמי ֶאֶרץ ֶהֱעִלִתיָך ִכי :ִבי ֲענֵּה ֶהְלאֵּ ית ִמְצַרִים מֵּ   ְפִדיִתיָך ֲעָבִדים ּוִמבֵּ
 :ּוִמְרָים ַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ֶאת ְלָפֶניָך ָוֶאְׁשַלח

 
 :כטה א"דהי (11

י  :ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַאֲהֹרן ּוְבנֵּי  ּוִמְרָים ּוֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ַעְמָרם ּוְבנֵּ
 
 
  ט, ד ש"שה (11

יַנִיְך ְבַאַחת ִלַבְבִתִני ַכָלה ֲאֹחִתי ִלַבְבִתִני עֵּ  :ִמַצְּוֹרָנִיְך ֲעָנק ְבַאַחד מֵּ
 
 
  יז שמות (12
ל ִעם ַוִיָלֶחם ֲעָמלֵּק ַוָיֹבא( ח) א ֲאָנִׁשים ָלנּו ְבַחר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר( ט) :ִבְרִפיִדם ִיְשָראֵּ ם ְוצֵּ  ַעל ִנָצב ָאֹנִכי ָמָחר ַבֲעָמלֵּק ִהָלחֵּ

ה ַהִגְבָעה ֹראׁש ם ֹמֶׁשה לוֹ  ָאַמר ַכֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַיַעש( י) :ְבָיִדי ָהֱאֹלִהים ּוַמטֵּ ( יא) :ַהִגְבָעה ֹראׁש ָעלּו ְוחּור ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ַבֲעָמלֵּק ְלִהָלחֵּ
ל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶׁשה ָיִרים ַכֲאֶׁשר ְוָהָיה י( יב) :ֲעָמלֵּק ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶׁשר ִיְשָראֵּ ִדים ֹמֶׁשה ִוידֵּ  ָעֶליהָ  ַויֵֶּׁשב ַתְחָתיו ַוָיִשימּו ֶאֶבן ַוִיְקחּו ְכבֵּ

 : ָחֶרב ְלִפי ַעמוֹ  ְוֶאת ֲעָמלֵּק ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַיֲחֹלׁש( יג) :ַהָשֶמׁש ֹבא ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד ּוִמֶזה ֶאָחד ִמֶזה ְבָיָדיו ָתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהֹרן
 
  כד שמות (13
ה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר( יב) ַלי ֲעלֵּ  :ְלהֹוֹרָתם ָכַתְבִתי ֲאֶׁשר ְוַהִמְצָוה ְוַהתֹוָרה ָהֶאֶבן לֹֻחת ֶאת ְלָך ְוֶאְתָנה ָׁשם ֶוְהיֵּה ָהָהָרה אֵּ
ִנים ְוֶאל( יד) :ָהֱאֹלִהים ַהר ֶאל ֹמֶׁשה ַוַיַעל ְמָׁשְרתוֹ  ִויהֹוֻׁשעַ  ֹמֶׁשה ַוָיָקם( יג)  ָנׁשּוב ֲאֶׁשר ַעד ָבֶזה ָלנּו ְׁשבּו ָאַמר ַהְזקֵּ

יֶכם ה ֲאלֵּ ֶהם ִיַגׁש ְדָבִרים ַבַעל ִמי ִעָמֶכם ְוחּור ַאֲהֹרן ְוִהנֵּ  :ָהָהר ֶאת ֶהָעָנן ַוְיַכס ָהָהר ֶאל ֹמֶׁשה ַוַיַעל( טו) :ֲאלֵּ
 

10) Who is חור and why is he included with אהרן at these two critical points – the war against עמלק 

and the leadership of the nation in משה’s temporary absence?  
  יט, ב א"דהי (14

ֶלד ֶאְפָרת ֶאת ָכלֵּב לוֹ  ַוִיַקח ֲעזּוָבה ַוָתָמת  :חּור ֶאת לוֹ  ַותֵּ
 
  א פרק שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא (15

 דאמר מאן, מלכות בתי אמר וחד, ולויה כהונה בתי אמר חד, ולוי רב. בתים להם ויעש האלהים את המילדות יראו כי ויהי
 את כלב לו ויקח עזובה ותמת דכתיב, אתי נמי ממרים דוד, מלכות בתי דאמר ומאן, ומשה אהרן, ולויה כהונה בתי

 שהכל, עזובה שמה נקרא ולמה, מרים היא עזובה, הזה אפרתי איש בן ודוד וכתיב,  חור את לו ותלד, מרים זו אפרת

 :ילדה כאילו שמים לשם אשה הנושא כל מלמד, מרים ותסגר וכתיב, במדבר עזבוה
 

  כד שמות הקצר הפירוש עזרא אבן (16
 .הנביאה מרים של בעלה היה חור כי שאמרו מהקדמונים ויש

 

 מתכון לגלות –"אחוות" בראשית 
 ט-ח, ד בראשית (17

  :ַוַיַהְרגֵּהּו ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוָיָקם ַבָשֶדה ִבְהיֹוָתם ַוְיִהי ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוֹיאֶמר
י ַקִין ֶאל ה' ַוֹיאֶמר ר ָיַדְעִתי ֹלא ַוֹיאֶמר ָאִחיָך ֶהֶבל אֵּ  :ָאֹנִכי ָאִחי ֲהֹׁשמֵּ

  מא, כז בראשית (18
ָשו ַוִיְשֹטם ֲרכוֹ  ֲאֶׁשר ַהְבָרָכה ַעל ַיֲעֹקב ֶאת עֵּ ָשו ַוֹיאֶמר ָאִביו בֵּ י ִיְקְרבּו ְבִלבוֹ  עֵּ ֶבל ְימֵּ  :ָאִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְוַאַהְרָגה ָאִבי אֵּ

 יב, לב בראשית (19
ִני ָשו ִמַיד ָאִחי ִמַיד ָנא ַהִצילֵּ א ִכי עֵּ ם ְוִהַכִני ָיבֹוא ֶפן ֹאתוֹ  ָאֹנִכי ָירֵּ  :ָבִנים ַעל אֵּ

  ד, לז בראשית (21
 :ְלָׁשֹלם ַדְברוֹ  ָיְכלּו ְוֹלא ֹאתוֹ  ַוִיְשְנאּו ֶאָחיו ִמָכל ֲאִביֶהם ָאַהב ֹאתוֹ  ִכי ֶאָחיו ַוִיְראּו

  טו, נ בראשית (21
י ַוִיְראּו ף ֲאחֵּ ת ִכי יֹוסֵּ נּו לּו ַוֹיאְמרּו ֲאִביֶהם מֵּ ף ִיְשְטמֵּ ב יֹוסֵּ ת ָלנּו ָיִׁשיב ְוָהׁשֵּ  :ֹאתוֹ  ָגַמְלנּו ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָכל אֵּ

 


