
מרים  י מבין.מאד. אבל איננ שאלה: מפורסם שחטא דיבור לשון הרע הוא חמור
בר נורא ואיום. רק התפלאה על שאחיה משה פרש דדיברה  הנביאה לא

בעה ימים עד שנתרפאה מאשתו. ומדוע התעכבו כל ישראל במסעיהם ש
בלי פרופורציה לחטא שלה. הרי  מעל ומעבר, מהצרעת? בזה מביישים אותה

הנשים. היו חצי מליון גברים מעל גיל עשרים. כנראה כמספר הזה  במדברהיו 
מליונים. הכל בגלל בממוצע ארבעה לכל משפחה. היו  חנניהם, וזה פרט לילדי

 לי מוגזם. הפליטת פה אחת של מרים? נרא
 

שכאשר היו אלדד ומידד מתנבאים במחנה, עמדו  תשובה: הסיפור המלא הוא
בעליהן  מרים "אשריהן נשותיהן של אלו, שזכו כימרים וציפורה. אמרה  םש

פרש  ני הואימאז משה קבל תורה בס יאל תגידי ככה כ"ורה, פנביאים". ענתה צי
(ראו דברי רש"י על במדבר יב א, "ותדבר  ממני, והוא כולו נתון לצרכי הציבור".

 מרים...).
 

רן הם מאשתו? והרי גם היא וגם אה התפלאה מרים, מה למשה רבינו לפרוש
במדבר (לשונם המובאת במקרא: המשפחה.  ינביאים, ולא הצטרכו לפרוש מחי

" כלומר מה ההבדל ִדֵּבר ָּבנּו ַּגם ֲהלֹא ?ְיֹהָוה ִּדֶּבר ְּבמֶׁשה ַא� ֲהַרק ַוּיֹאְמרּו) ביב, 
 בינו לבינינו?

 
  ענה להם הקב"ה שיש הבדל עצום.

 :ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְצאּו ּוִמְרָים ַאֲהֹרן ַוִּיְקָרא ָהֹאֶהל ֶּפַתח ַוַּיֲעֹמד ָעָנן ְּבַעּמּוד ה' ַוֵּיֶרד) ה(
 ֲאַדֶּבר ַּבֲחלֹום ֶאְתַוָּדע ֵאָליו ַּבַּמְרָאה ה', ְנִביֲאֶכם ִיְהֶיה ִאם ְדָבָרי ָנא ִׁשְמעּו ַוּיֹאֶמר) ו(

 :ּבֹו
 :הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי ְּבָכל מֶׁשה ַעְבִּדי ֵכן לֹא) ז(
 ְּבַעְבִּדי ְלַדֵּבר ְיֵראֶתם לֹא ּוַמּדּועַ  ...תְבִחידֹו ְולֹא ּוַמְרֶאה ּבֹו ֲאַדֶּבר ֶּפה ֶאל ֶּפה) ח(

 ?ְבמֶׁשה
 :ַוֵּיַל� ָּבם ה' ַאף ַוִּיַחר) ט(
 

כל הנביאים, מול משה רבינו, הם בדרגא נמוכה. אבל משה רבינו זכה אל מה 
דרך חזון. אבל משה רבינו שומע בדרך משל, ב רואיםם לא זכו. הנביאים שה

 בדברי הקב"ה.שצורך לפענח מה הנמשל  בלי מלה מלה בגלוי,
 

בדברי מרים הוא בקלקול האמונה. אנו מאמינים  הרב קוק, החסרון לכן, מסביר
 המדייק כי משה רבינו הוא השליח הנאמן, הוא בתורה, שבכתב ושבעל פה,

 ַעְבִּדי ֹמֶׁשה ּתֹוַרת ִזְכרּו") כבג, (מלאכי  אמר יחידי. לכןהמוסמך ההוא  בדבריו,
 על שמו. ". התורה נקראתּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַעל ְבֹחֵרב אֹותֹו ִצִּויִתי ֲאֶׁשר

 



מבינים פשר תוספת מלה אחת, בציווי  ל פי ביאורו הנ"ל של הרב קוק אנוע
 ֲאֶׁשר ֵאת ָזכֹור") טדברים כד, ( החטא של מרים.את  שנצטוינו בתורה לזכור

 ".ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶר� ְלִמְרָים ֱא�ֶהי� ְיֹהָוה ָעָׂשה
 

ברה מרים לשון ישד לכאורה התורה היתה צריכה לציין בדיוק במה חטאה "זכור
כל  ונצטרעה. מה התועלת שהתורה תציין "בדרך בצאתכם ממצרים"? אלאהרע 

 ָהאֹות ְּל� ְוֶזה" התורה. היה כדי לתת לנו אתם צריאותנו ממ מה שהקב"ה הוציא
 ָהָהר ַעל ִהיםָהֱאלו ֶאת ַּתַעְבדּון ִמִּמְצַרִים ָהָעם ֶאת ְּבהֹוִציֲא� ְׁשַלְחִּתי� ָאֹנִכי ִּכי

מונה ל מרים הנביאה היה שפגמה באש הקלקול ). כלומר(שמות ג, יב :ַהֶּזה
יוכל  כך לא אחר הבא נביאם עדיף מכל הנביאים. וששו משה הוא שהאיש
דבריו, או לצמצם בדבריו. וזה יסוד השביעי שכתב הרמב"ם ביסודות את לסתור 

ודי יס חלק בסנהדרין) ופירט באריכות בהלכות האמונה (פירוש המשנה, פרק
 פרק שמיני.תורה, 

 
מהדורות,  דור םבשו שיחלכיון שזה נוגע לאחד מעיקרי האמונה, וכדי שלא 

משמעות עונש זה לכל כלל ישראל, שמליוני אנשים עוכבו  חינוכי החדירו באופן
 עד שתתרפא.שלהם  להמשיך במסע יוכלו ולא במדבר

 
ובזה מיושבת שאלה אחרת. הלא לכאורה הראשונה שדברה לשון הרע היתה 

יפורה. היא שהאשימה את משה במה שפרש ממנה, והיא בצער. לכן התנגדה צ
לדברי מרים שחשבה שנשותיהם של הנביאים הן מאושרות. ומדוע היא עצמה 
לא נענשה? אלא לפי דברינו עיקר הקלקול הוא הפקפוק בעוצמת דרגת משה, 

 השליח הנאמן, ששום נביא אחר לא יוכל להידמות אליו.
 
  


