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מכל  ' ויושיעך ה  -עזור לאחרים למרות מצבך הלא טוב  

 מדה כנגד מדה , צרותיך 

ֵאל ֲאֶשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים  ': "ה' ו שמות  ַמְעִתי ֶאת ַנֲאַקת ְבֵני ִיְשרָׁ ְוַגם ֲאִני שָׁ

ֶאְזֹכר ֶאת  ם וָׁ  ".ְבִריִתי ֹאתָׁ

הגה של  לחדרו  נכנס  אחת  ה"פעם  בעל  סופר "ק  אחד  , זי״ע" חתם 

סוחר  , ״כפי הידוע לרב: מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב 

ומבקש אני ממעלת כבוד  , אולם כעת נקלעו עסקי לצרות, אני גדול

. הרב שיברך אותי ובחכמתו הרבה שיתן לי עצה איך לצאת מן המיצר״

שאחיך  , ״אולם עוד יודע אני -אמר הרב   -ידוע לי מצבך הקשה״  , ״אכן

ואילו אתה מתעלם מלהושיט  , עני ואביון וצריך הוא עזרה בפרנסתו

״אבל כרגע   -מלמל העשיר במבוכה  -״יסלח לי כבוד הרב״ . לו עזרה״

לעזור לי  מרשים  אינם  המיצר. עסקי  מן  אצא  אם  בוודאי  , אולם 

 ". שאעזור לו

״וגם אני שמעתי את נאקת  : בפרשת וארא אומר הקב״האמר לו הרב  

 ?מה הפירוש המלה ״וגם״ וכי מי עוד שמע את נאקתם, בני ישראל״

ונאנחו תחת עול מצרים, אלא כל  , בשעה שבני ישראל נאנקו  שמע 

אחיו אנחת  את  גם  מהם  השעבוד... אחד  אחד  , למרות  כל  השתדל 

יכולתו להקל מעל  גם  ובשכר שמ, סבלו של רעהו בכל  זו שמע  יעה 

 ...הקב״ה את אנחתם והושיעם

מכל  ' ובוודאי יושיעך ה -עזור גם אתה לאחרים למרות מצבך הלא טוב  

 . מדה כנגד מדה, צרותיך

 

 

 אשתו   צווחות מדוע ישמע פרעה את  

ת ְוֹלא  ֵביתוֹ  ֶאל  ַויָֹׁבא  ַפְרֹעה  ז' כ"ג: "ַוִיֶפן  שמות  ֹזאת".   ַגם  ִלבוֹ   שָׁ  לָׁ

"גם" בא לרבות את אשתו, את אותה אשה שריבה הכתוב בפרק ז'  

לחכמים   פרעה  גם  "ויקרא  ו'(  ט'  )מד"ר  חז"ל  דרשו  שם  י"א 

 מהו "גם"? אלא שאף לאשתו קרא ועשתה כן.  – ולמכשפים" 

ואולי גם כאן באה מילת "גם" לרבות את אשתו, והיינו שמלבד עצם  

לדם   מצרים  מימי  כל  שנהפכו  צרה    –המכה  לפרעה  כאן  היתה 

כמלך,   שלו  החשבונות  את  לפרעה  היו  המכה  שלגבי  נוספת... 

שבאמצעותם הקשה הקב"ה את לבו, ועל ידם הוא התגבר על המכה,  

... מפני שהיא לא  אבל כשבא אל ביתו הוא מצא את האשה צווחת

 היא תובעת מים לשתות!... –מבינה פשטעלך  

ובזה מבואר הקשר בין תחילת הפסוק לסופו: "ויפן פרעה ויבא אל  

ולא שת לבו גם לזאת", כלומר כשבא אל ביתו הוא ראה את   – ביתו 

המתרחש שם, וראה שצריך הוא להתגבר על עוד צרה... אך אעפ"כ  

בות את כרכורי אשתו וצעקותיה!  "לא שת לבו גם לזאת", גם לר  –

 והרי זה מדה כנגד מדה לפרעה ולאשתו כאחד.

שהרי הובא לעיל המדרש שכשעשה משה את האות עם המטה לפני  

הביא פרעה את אשתו לפני משה שתעשה אף היא כמעשיו,    פרעה, 

בכדי ללעוג על משה ואהרן שאפילו האשה יודעת לעשות כמוהם.  

לקוהו באותה מדה, קודם לעגת ע״י  ולפיכך ענשוהו מן השמים וה 

 .!..עכשיו תשמע את צווחותיה -האשה  

פרעה״   ״ויפן  הפסוק,  ראש  את  גם  נפרש  יונתן:    -ובזה  ובתרגום 

"שעבד צרכיה״, שהלך לעשות צרכיו. והיינו שהראו לו שהינו אדם  

 כמו כולם, ועושה צרכיו כמו כולם, ואינו אלוה כפי שמציג עצמו. 

החל לשקוע שוב    -פרעה לעשות את צרכיו  אך דא עקא, כשסיים  

 האלהי...   בדמיונו

לפיכך תיכף כששב לביתו הוצרך להאזין לקול שאגות אשתו, ע״מ  

שישוב ויזכר שהינו אדם... ולרמוז לו: יש לך צרכים לעשות ביאור  

 כמו כולם, וגם אשה יש לך כמו כולם...

 )הגדת ר' שלום שבדרון, עמוד קנ"ג( 

 

 ישראל   מגדולי  סיפור  - מדה  כנגד מדה
 

 אתה לו לאלהים   ב"ה למשה: אמר הק   - עשה עצמו אלוה  פרעה  

ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְרֵאה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְרֹעה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך  ': " א' זשמות 

 ". ִיְהֶיה ְנִביֶאָך

אמר    ,לי יאורי  : שנאמר  ,לפי שעשה עצמו אלוה: "ראה נתתיך אלהים

 ".אתה לו לאלהים ב"ה: הק

 ( דעת זקנים מבעלי התוספות) 

 

 



2  

 

 62בס"ד | גיליון 

 וארא  פרשת

  גיליון מורחב

 ב"התשפ

 

 

  

 נפרע ממנו האלוקים ולקה במים   - השתמש במים להיראות כאלוה  פרעה  

יש להתבונן אמאי הכה הקב"ה דווקא את המים של המצרים. והנה רבו הביאורים  

)ראה רש"י  איתא בחז״ל  בזה במדרשי חז"ל ובמפרשים, אולם נראה לבאר ע"פ מה ד

שהיה פרעה יוצא לנקביו, שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך  שמות ז' ט"ו(  

ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו י"ל, דעל שהשתמש  לנקביו ומשכים  זה  ועל פי   .

 נפרע ממנו האלוקים האמיתי דווקא במים.  – במים כדי שיחשבו שהוא אלוה 

 )ספר "על כן" עה"ת, עמוד מ"ד( 

 

 מעוקם ויפרע מהמעוקם יבוא ה 

 ". ְוָאַמְרתָׁ ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְטָך ְוַהְשֵלְך ִלְפֵני ַפְרֹעה ְיִהי ְלַתִנין  ...שמות ז' ט': "

הק " ראה  אף    ב"המה  מעוקם  הנחש  מה  לנחש,  מצרים  מלכות  להקיש 

כשם שהנחש    :למשה  ב"המלכות מצרים מעקמת דרכיה, לפיכך אמר הק

כשיב מעוקם,  פרעה  אף  להתעקםומעוקם  את   ,א  ויתלה  לאהרן  אמור 

 ."מזה אתה לוקה  ,כלומר  ,המטה כנגדו

 ( ט' ג'שמות רבה ) 

 

 טעמים שונים למכת צפרדע 

אלא שהיה קולן של צפרדעים קשה להם ממכתן, שהיו נכנסות בגופן    , רז"ל אמרו לא די להם למצריים השחתת הצפרדעים'(: " ו  י'   שמות רבה איתא במדרש )

בד אומה שעתידה לקבל את התורה בקול  ". ולפי זה י"ל, שהמצרים ביקשו לאבור הצפרדעיםי על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, על ד : שנאמר  ,וצועקין בתוכן

 " )שמות י"ט ט"ז(, על כן נפרע להם בצפרדעים שעושים קולות רמים. ַוְיִהי ֹקֹלתרעש גדול, כדכתיב: "

 )ספר "על כן" עה"ת, עמוד מ"ה( 

כן שלח להם הצפרדעים שהיו צועקים  כיוון שהיו המצרים מכים את ישראל להשלים תוכן הלבנים, וישראל היו צועקים והמצרים לא היו מרחמים עליהם, ל 

 אפילו מתוך ביטנם. 

 )חוקת הפסח( 

 על שהיו לוקחים לישראל שיזמרו לפניהם, הביא להם הצפרדע שהיא משוררת, ונכנסים בקרבם והיו שורקים שם. 

 )מגלה צפונות( 

נענשו שהצפרדעים היו מצערים אותם בקולם ונכנסים בתוך    המצרים היו נכנסים לבתי ישראל ומוליכים לשם תינוקות, לידע אם יש אצלם תינוקות, וכנגד זה 

 גופם.

 )ראש דוד( 

 המצרים שנאו את הפריה ורביה של ישראל, לכן באה להם מכת צפרדעים הפרים ורבים. 

 )הגדת פי המדבר( 

יהי שם ה' מבורך מן העולם ועד העולם,  , ויותר מכולם'ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך', פרעה לקה לפני כולם   בוא וראה, נאמר 

טתו. לא נחה  יראשון בשעה שנלקחה שרה אליו רמז לאומנים וציירו את תמונתה בחדרו בכותל שאצל מה שהוא פוקד מעשי בני אדם בכל מעשיהם... פרעה  

מלך שבא אחריו היה רואה אותה התמונה מצוירת בצורה, והיו    טתו, העלה תמונתה עמו, וכל יכאשר עלה על מו עד שחקקו את תמונת שרה בלוח עץ,  ,  דעתו

'ובבית   טתך', ואחר כךי לפיכך המלך לקה כאן יותר מכולם. זהו שכתוב 'ובחדר משכבך ועל מ. טתו, היה נהנה מאותו ציורינכנסים לפניו שמחים. וכאשר עלה על מ

 טתם' אלא אצלו בלבד.יעבדיך ובעמך', ובכולם לא נאמר 'על מ 

 ( מתורגם הר הקדוש שמות דף ל.)זו  
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כל מי שעוסק בתורה  

ובגמילות חסדים זוכה לישב  

 "ה ב בצילו של הק 

דף כו.: "שמעון הצדיק היה  מגילה  

היה   הוא  הגדולה,  כנסת  משירי 

אומר: על ג' דברים העולם עומד  

ועל  ע העבודה  ועל  התורה  ל 

בפסוק   ושלשתן  חסדים  גמילות 

ואשים   ט"ז(  נ"א  )ישעיה  אחד 

דברי בפיך זה תלמוד תורה, ובצל  

חסדים,   גמילות  זו  כסיתיך  ידי 

בתורה   שעוסק  מי  שכל  ללמדך 

לישב   זוכה  חסדים  ובגמילות 

בצילו של הקדוש ברוך הוא, הדא  

הוא דכתיב )תהלים ל"ו ח'(: 'מה  

ובני אדם בצל    יקר חסדך אלקים

 כנפיך יחסיון'". 

של הקב"ה   בצילו  היושב  פירוש: 

את   שלומד  )ע"י  הזה  בעולם 

להיטיב   מצוותיו  ומקיים  תורתו 

עם הזולת(, יזכה לישב בצילו של  

 הקב"ה גם בעוה"ב. 

 

 

 

 מדוע הטעו את פרעה ואמרו שרוצים לילך רק לשלושה ימים 

ַבְחנּו ַלה' ֱאֹל ֶדֶרְך ְשֹלֶשת שמות ח' כ"ג: "  ר ְוזָׁ ינּו ַכֲאֶשר ֹיאַמר  קֵ יִָׁמים ֵנֵלְך ַבִמְדבָׁ

 ". ֵאֵלינּו 

אותם " הטעה  שהוא  כיון  מדה,  כנגד  מדה  הוא  בכך  שהטעהו  מה  והנה 

לה עשו עמי בטובה, ואחר כך חזר בו  ילת שעבודו בם, שאמר להם תחיבתח

יבה שירדוף  שת ימים, וזה היה סוושעבדם בפרך, לכך הטעהו בדבר של של 

אחריהם וילקה על הים, ולכך תולין פרענות זה המשנה ואינו עומד בדבורו,  

 . "רענות פרעה על היםו לפ

 .( ף על הדף בבא מציעא דף מח)ד

 

 ם ני י י״ד מיני כ מדו לקו המצרים ב 

ָאֶרץ ַוְתִהי ַהִכנָׁם  ַוַיֲעשּו ֵכן ַוֵיט ַאֲהֹרן ֶאת יָׁדֹו ְבַמֵטהּו ַוַיְך ֶאת ֲעַפר שמות ח' י"ג: " הָׁ

ִים  ל ֶאֶרץ ִמְצרָׁ יָׁה ִכִנים ְבכָׁ ָאֶרץ הָׁ ל ֲעַפר הָׁ ה כָׁ ם ּוַבְבֵהמָׁ ָאדָׁ  ". בָׁ

ם  נייי״ד מיני כ(:  פרשת וארא דף ס״ו  הביאו הרב בעל יפה תואר ) הו דבי אלי"

 . ״ה על המצריםבהביא הק 

דמעשה  ר  מ מלום  ״י לכו דרמז להם במכה ז  ,ניםיהביא י״ד מיני כ א"ה, טעם ש

 .אי הקים  שהרי במכה זו הודו ואמרו אצבע אלם,  משה מעשה כשפים ה

שב  םה  ,רמזעוד   לי״ד  ושמעון טים  חשדו  כראובן  ומנשה  וכו',    דאפרים 

לכן מדה כנגד  ים הוא, דמעשה כשפ ם יודעי ואחר משה אע״פ שהי שנמשכו  

הי"ד   האמת והצדק נמשכו  כשפים ועל  מעשה  ודלא כינים הודו   במכת ,מדה

 ם". ניילכן בדין הוא שילקו בי״ד מיני כ  ,השבטים אחריו

 )מדרש תלפיות ענף "כינים"( 

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 
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 שכר משה רבינו כנגד מה שאמר 

ֵאל ֹלא שמות ו' י"ב:   ֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני  "ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ִלְפֵני ה' ֵלאֹמר ֵהן ְבֵני ִיְשרָׁ ְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְשמָׁ שָׁ

ִים" תָׁ  .ֲעַרל ְשפָׁ

נזדעזעו כל בריות שבעולם    'הן אני ערל שפתים'שבשעה שאמר משה לפני הקב"ה "... 

ומה משה שהוא עתיד לדבר עם שכינה במאה ושבעים וחמש מקומות, והוא    ,ואמרו

וק שבתורה בשבעים לשון הוא אומר  מבאר כל אות ואות וכל דבר ודבר וכל פסוק ופס

הן אני  'אנו על אחת כמה וכמה. ועל שאמר משה  ',  הן אני ערל שפתים'לפני הקב"ה  

'  אנכי עומד בין ה'  :שנאמר ,  זכה לבסוף להיות שליח בין גבורה לישראל  ' ערל שפתים

ובשביל שאמר משה  ,  שאפילו מטטרון אינו יכול לעמוד בין הגבורה לבשר ודם',  ביניכםו

לא איש דברים  'וגו', ובשביל שאמר    'פה אל פה'זכה שאמר לו הקב"ה  ',  כי כבד פה'

משה משה,  :  זכה לבסוף אל הדברים אשר דבר משה... אמר לו הקב"ה למשה',  אנכי

, הרי אני נותן לך פתחון פה ומענה לשון  'כי כבד פה וכבד לשון אנכי'אתה אומר לי  

חדרי תורה וכל גנזי חכמה שיש לי במקום שלא  יתר מכל באי העולם, שלא יהיה כל  

 '".ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך' : שנאמר, תפזרה על ידך לכל באי העולם

 )מדרש אותיות דרבי עקיבא( 

בין ה' וביניכם'". פירוש:   'אנכי עומד  ולבסוף  'אני ערל שפתים' זכה  "ובשביל שאמר 

לבין ישראל, ומדה כנגד מדה, זכה  משה בענוותנותו אמר שלא יוכל להיות שליח בין ה'  

 להיות בין ה' וביניכם. 

 )מדרש הגדול( 

 

 

   מדוע ישארו הצפרדעים ביאור 

ַתי  ז': " -'ה'  ח שמות  ַלי ְלמָׁ ֵאר עָׁ ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְלַפְרֹעה ִהְתפָׁ

ֶדיָך ּוְלַעְמָך ְלַהְכִרית  ֶתיָך  ַאְעִתיר ְלָך ְוַלֲעבָׁ ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמבָׁ

ַאְרנָׁה: ְרָך ְלַמַען ֵתַדע ִכי    ַרק ַבְיֹאר ִתשָׁ ר ַוֹיאֶמר ִכְדבָׁ חָׁ ַוֹיאֶמר ְלמָׁ

ֶדיָך  קֵ ֵאין ַכה' ֱאֹל ֶתיָך ּוֵמֲעבָׁ רּו ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמבָׁ ינּו: ְוסָׁ

ַאְרנָׁה  ". ּוֵמַעֶמָך ַרק ַבְיֹאר ִתשָׁ

  םירסושלום לא יוכל לה  ס וכי ח  ,ביאור תשארנה  מדוע 

ך פשוטה שהובא בילקוט  נראה לבאר בדר  ?גם מהיאור 

המכות עשרת  ואמר  ,בעניין  שנתגאה  בדבר  לו    אמר 

גם עתה בשעה    .הפורענותי יאורי', בו תתחיל  ל '  פרעה:

הצפרדעים ממצרים לו משה  ,שהסיר  ביאור    ,אמר  רק 

ביאור  ,תשארנה רי',  יאו  יל '  : ואמר,  לפי שהוא מתגאה 

  שאם עשה פרעה את היאור ,לפיכך הניח בו הצפרדעים

 שיסיר ממנו פרעה בעצמו את הצפרדעים... -

 

 מכת ערוב על שום מה    

ה ַפְרֹעה ּוֵבית  שמות ח' כ': "  ֵבד ֵביתָׁ ֹרב כָׁ ַוַיַעש ה' ֵכן ַויָֹׁבא עָׁ

ֹרב ָאֶרץ ִמְפֵני ֶהעָׁ ֵחת הָׁ ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִתשָׁ יו ּוְבכָׁ דָׁ  ". ֲעבָׁ

ילדיהם,  המצרים   את  לחמוס  כדי  ישראל  לבתי  נכנסו 

 עכשיו יכנסו החיות לבתיהם לטרוף את בניהם. 

 ע"פ האברבנאל(  30)זבח הפסח עמוד  

וכמו    נגד מדההמכה הד' שלח בהם את הערוב מדה כ "

כך הביא עליהם   , דש וחול וטמא וטהורושהם מערבין ק 

ובישראל   בהם  להשחית  משחיתים  מיני  של  ערבוביא 

  ,דש לחול ובין טמא לטהורושהיו קדושים ומבדילין בין ק 

שן אשר עמי  ו והפלתי ביום ההוא את ארץ ג : נאמר בהם

וכו' זה צ   ,עומד עליה לבלתי היות שם ערוב  וה  יוכנגד 

ששת    דכתיב: כ  ,להם את השבת שיבדילו בין קודש לחול

 ". יך וכו'וק תעבוד וכו' ויום השביעי שבת לה' אל ימים

 ( ביאור ענין עשר מכות, ספר סדר היום) 

 

 התחיל מייחסו   באהרן, מזלזלין  ב"ה ש כיון שראה הק 

ה  :  ו' כ"ה שמות  ַקח לֹו ִמְבנֹות פּוִטיֵאל לֹו ְלִאשָׁ ר ֶבן ַאֲהֹרן לָׁ זָׁ ס ֵאֶלה  "ְוֶאְלעָׁ ַוֵתֶלד לֹו ֶאת ִפיְנחָׁ

ם" אֵשי ֲאבֹות ַהְלִוִים ְלִמְשְפֹחתָׁ  .רָׁ

ואהרן    ',ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן חנו לדגליהם'  :( ' ל"ז)במדבר ב"

כיון    :רבי יהושע בר נחמיה ור' לוי בר חייתא ור' אבא בשם ר' חייא בר אבא  ?היכן היה 

לו ליחסן הונו אותו ואמרו  ליחסנו  ? את מיחסנו  : שבא  ויחס את    ,עד שאתה בא  לך 

ואלעזר  '   :(' כ"ההה"ד )שמות ו  ? לא לבתו של פוטיאל  , למי הוא נשוי ,אלעזר בנך  ,בניך

  ,התחיל מייחסו  , שהן מזלזלין בו  ב"ה ה הקכיון שרא  ' בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל

כהן בר כהן קנאי בר קנאי    ',פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן'   :(י"א  ה "הה"ד )במדבר כ

וגו', לפיכך    'השיב את חמתי לכן אמור הנני נותן לו'  ,שנאמר  , משיב חמה בן משיב חמה

תולדות אהרן    ואלה'   :(' א'הה"ד )שם ג  ,כבודו של אהרן לכבודו של משה  ב"ה הקדים הק

 ...".אלא אהרן ומשה ,משה ואהרן אין כתיב כאן ,'ומשה

 ל"ג ד'( ויקרא רבה ) 
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 דם כנגד דם 

,  "נגלה לי בחלום שהביא הקב"ה עליהם דם, על ששמו את ישראל להקיז דם, ולהשתדל לבקשת רפואתם, לכך הפך את מימיהם לדם וישתו וישכרו מדמם

 להם: תשתו דמכם אשר לישראל להקיז לכם, וכוונתם שיחללו את השבת". כאילו אומר  

 בא דף כט.(   ,)מגלה צפונות

 כנגד דם הקורבנות 

 לקו בדם.   –על שעיכבו המצרים את ישראל מלהיכנס לירושלים לבנות את בית המקדש ולהקריב קורבנות ולזרוק ולהזות מדמם  

 )חיים לראש( 

 בכינים על אדמתם גזלו אדמת ישראל, נענשו  

ל שמות ח' י"ג:   ה כָׁ ם ּוַבְבֵהמָׁ ָאדָׁ ָאֶרץ ַוְתִהי ַהִכנָׁם בָׁ ִים""ַוַיֲעשּו ֵכן ַוֵיט ַאֲהֹרן ֶאת יָׁדֹו ְבַמֵטהּו ַוַיְך ֶאת ֲעַפר הָׁ ל ֶאֶרץ ִמְצרָׁ יָׁה ִכִנים ְבכָׁ ָאֶרץ הָׁ  . ֲעַפר הָׁ

 על שלא היו מניחים לישראל לפרות ולרבות, לכן נענשו בכינים שהם פרים ורבים )כמבואר בשבת דף קז:(.  

 כנגד שפיכות דמים הביא עליהם כינים, כי הכינים מן האדמה, וקול דמי אחיך צועקים מן האדמה. 

 )מנחת אליהו לבעל שבט מוסר( 

 אחדות להרע כנגד אחדות להזיק 

 ים זה עם זה, ונעשו כאחים אוהבים לשעבד את ישראל, לפיכך נתן שלום בין כל החיות שמתערבות ובאות עליהם.לפי שהיו המצרים מתערב

 )מדרש חדש, אוצר המדרשים שמות ח' י"ז( 

 "כה" כנגד "כה" 

ַחִני ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַשַלח ֶאת  י"ז:  -ז " ט' ז שמות  ִעְבִרים ְשלָׁ יו ה' ֱאֹלֵקי הָׁ ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני  "ְוָאַמְרתָׁ ֵאלָׁ

ַמְעתָׁ ַעד ֹכה  ר ְוִהֵנה ֹלא שָׁ ֹכה ָאַמר ה' ְבֹזאת ֵתַדע ִכי ֲאִני ה' ִהֵנה ָאֹנִכי ַמֶכה ַבַמֶטה ֲאֶשר  : ַבִמְדבָׁ

ם"  . ְביִָׁדי ַעל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיֹאר ְוֶנֶהְפכּו ְלדָׁ

עוד )שם(: אתה אמרת           מדה במדה.   – "  כהאמר ה'" כנגד "לא שמעת עד    כה"

ִכי    ְלַמַען ֵתַדע ", " ִכי ֲאִני ה'  ְבֹזאת ֵתַדע ", חייך כי " ֶאת ה'  ֹא יַָׁדְעִתי ל )לעיל ה' ב'(: " 

ָאֶרץ  ְלַמַען ֵתַדע " )להלן ח' ו'(. " ינּוקֵ ֵאין ַכה' ֱאֹל ַבֲעבּור  " )שם י"ח(, " ִכי ֲאִני ה' ְבֶקֶרב הָׁ

ָאֶרץִכי אֵ   ֵתַדע  ֹמִני ְבכָׁל הָׁ ָאֶרץ  ְלַמַען ֵתַדע " )להלן ט' י"ד(, "ין כָׁ " )שם כ"ט(.  ִכי ַלה' הָׁ

ִים  ֲהֶטֶרם ֵתַדע וכן אמרו לו עבדיו )י' ז'(: "  ה ִמְצרָׁ  ". ִכי ָאְבדָׁ

 )יקר חרוץ עמוד פ"ב( 

 

 ערבוב כנגד ערבוב 

מעורבים  המצרים היו מכריחים את ישראל לבשל להם בשר וחלב  

 יחדיו, לכן נענשו בערבוב חיות. 

 )ילקוט מעם לועז, שמות ח' כ'( 

 עונש הברד על שכחת טובת יוסף 

ֶדה ִשֵבר...  שמות ט' כ"ה: " ל ֵעץ ַהשָׁ ד ְוֶאת כָׁ רָׁ ה ַהבָׁ ֶדה ִהכָׁ ל ֵעֶשב ַהשָׁ  ". ְוֵאת כָׁ

כל   את  כשקיבץ  יוסף  להם  שעשה  הטובה  את  שכחו  ועמו  פרעה 

לכן,   , באו עליהם מכות ברד וארבה  מדה כנגד מדהתבואת מצרים 

 שפגעו בגידוליהם, תבואתם ויבוליהם.
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 מכת ברד על שום מה 

על   להם  בא  ברד 

ישראל   פני  שהלבינו 

וידוע   פחותה,  באומנות 

פנים   הלבנת  עוון  שעל 

באש   דנו  כאילו  זה  הרי 

 ומים.

)מנחת אליהו לבעל שבט  

 מוסר( 

ישראל   לבטל  שרצו  על 

מלקבל התורה שנמשלה  

להם   באה  ומים,  באש 

שהוא   ברד  של  זו  מכת 

 אש ומים.

 )פני דוד( 

 

 

 מנעו ישראל מלטבול במקוה, נענשו בטיפות ברד ששיעורן כמקוה 

מקוה, והיינו ארבעים סאה,  , בביאור מכת ברד( כתב שכל טיפה וטיפה היה גודלה כשיעור  )לתלמיד הרמ"ע מפאנובמדרש בחדוש  

והוכיח כן שבהמשך נאמר שלאחר שמשה התפלל חדלו הקולות "ומטר לא ניתך ארצה", ודרשו חז"ל )ברכות דף נד:( שהם נשארו  

 באוויר והם אבני אלגביש שירדו בימי יהושע )יהושע י' י"א(, ומבואר בחז"ל שאותם אבנים היו משא ארבעים סאה. 

'( שהמצרים  ב'  ב, מדה״ג י"קפ   רמזאמצע    קו"ש , יל 'י'  ט  ת רבהד, שמו", מד״ת וארא י'אות ג  'ז  ב"א רבהנדתעוד מבואר במדרשים )

 (.כדי שלא יפרו וירבו)מנעו את ישראל מלטבול 

 ונראה דעל שמנעו ישראל מלטבול במקוה, לקו המצרים שבא עליהם ברד שכל גודל טיפה בו היה כשיעור מקוה. 

 יתביישו   - המביישים    - מכת שחין   

השי"ת נתן להם השחין שיהיו נמאסים  בהיות שישראל היו עסוקים במלאכה בזויה בחומר ובלבנים, היו מואסים אותם, לכן  

 ובושים לעמוד לפני ישראל. 

 )חוקת הפסח( 

על שהיה פרעה שוחט ילדים וטובל בדמם להתרפא מצרעתו, קיבל שחין שהוא מין צרעת. כן י"ל, על שהשחירו פניהם של ישראל,  

ששם היו מפרישים למי שהיה לו שחין  בא עליהם שחין המגנה את הפנים. ועוד, שהמצרים עיכבו את ישראל מלהיכנס לירושלים  

 לכן לקו הם בשחין.   –פורח 

 )מנחת אליהו לבעל שבט מוסר, וכעין זה בהשיר והשבח( 

 מהשימוש הרגיל שימוש הפוך    - ערוב ודבר  

ֶתיָך ֶאת ֶהעָׁ  ֶדיָך ּוְבַעְמָך ּוְבבָׁ ". שמות ח' י"ז: "ִכי ִאם ֵאיְנָך ְמַשֵלַח ֶאת ַעִמי ִהְנִני ַמְשִליַח ְבָך ּוַבֲעבָׁ ֶליהָׁ ה ֲאֶשר ֵהם עָׁ מָׁ ֲאדָׁ ֹרב ְוַגם הָׁ ֵתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהעָׁ ְלאּו בָׁ  ֹרב ּומָׁ

; הבהמה: בחלבה,  םוברא ה' את החיה ואת הבהמה לשמש את האד לשימוש, זקוק  םשצרכיו מרובי דםערב ודבר משלימות זו את זו, הכיצד? הא מכות"

הוא ליראו ולהפחידו,    ם , ועתה ה"שימוש" שלהכבהמההאדם    שמשו וישמשו את   - ולכשיתוקן החטא הראשון    ם : לפני שחטא האדוהחיותה,  ועבודתגיזתה  

דף   דורסתו )כתובותאו חיה  ... הה(, מי שנתחייב סקיל"פרקי אבות פ  -  םעל שבועת שוא ועל חילול הש םרעה באה לעול)חיה   ותו אל דרך הישר כדי להט

  מצאות , נם(. והבהמות, המביאות תועלת נראית לאד.פבדף אלא לשמשני )קידושין  נבראו   לא  ם וה... וארי סבל ...ז"ל:  ם וכאמר , זה נקרא שימוש ם(, וגל:

במקרה זה   םאינו רשאי להשתמש אלא מדעתו, וג  םבאדואדם , ם, גרות במדבריות, הרחק מן האדםובקרבתו, אבל החיות ש"שימושן" קשה לאדברשותו  

  ם את המשמשי םוהחליף לה ם ה' כמדתם מדד לה   - ' ובכל עבודה קשה וכו  םבחמר ובלבני ם, והעבידוםשל םע  םתחת ידם שכבשו לא באכזריות, והמצרי

  ם; והבהמות המשמשות, שהאדם לת משה היו דורסות את כולי לולא תפו לינת לילה    םולנו עמההמדבר...    מן  ם; החיות הטורפות באו אליהםשל האד

 ". , כי מתו כולן בדברםנלקחו מה - רוצה בהן, 

 )'השיר והשבח' הגדה של פסח לרבי זלמן סורוצקין זצ"ל עמוד צ"ה( 
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" משה ואהרן שקולין כאחד" בהם וראיות   ופניםא 150 –כ  

 "הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה..." (שמות ו' כ"ו). 

"יש    1ברש"י   איתא ומשה:  אהרן  הוא  ד"ה 

מקומות   ויש  למשה  אהרן  שמקדים  מקומות 

לך   לומר  לאהרן,  משה  ששקולין  שמקדים 

 ". כאחד

יש לתהות כיצד יתכן לומר ששקולין    לכאורה

ואהרן   משה  נאמר  היו  משה  על  הרי  כאחד, 

כמשה..."   בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא 

י') ל"ד  המפרשים    ,(דברים  בזה  ביארו  וכבר 

 נות. בדרכים שו

דברי    הנה ע"פ  לענות  יש  הקושיא  עיקר  על 

"אמר   עט:):  דף  מות  (אחרי  הקדוש  הזוהר 

רבי שמעון: כתיב (ישעיה ס"ו כ"ג) 'והיה מדי  

אמאי   בשבתו',  שבת  ומדי  בחודשו  חודש 

דרגא...".   בחד  כלא  אלא  בדא,  דא  שקיל 

למה   כלומר  בזה,  זה  שקולים  למה  תרגום: 

בכתוב   יחד  שקולים  והשבת  החודש  שניהם 

הכל  דלכא  אלא  ומשיב,  שקולים!  אינם  ורה 

 במדרגה אחת עולה...". 

שישנם דברים השקולים כאחד, על אף    ומכאן

ההלכתיות)   (והגדרותיהן  עיניים  שלמראה 

 אינן שווין כל עיקר. 

השיטוט בדברי חז"ל במדרשים   לאחראמנם ו

רבים   אופנים  מצאתי  הקדמונים,  ובדברי 

ואהרן   משה  שנחשבים  גביהם  לומר  שיש 

 לין כאחד, ובס"ד אחל לפורטם. כשקו

על   יש מוסב  כאחד"  הם  ש"שקולין  לומר 

ומשך זמן התנבאותם, דאיתא בסדר   תחילת 

שלוש,   בגיל  להתנבא  החל  שאהרן  הדורות 

) אמר משה רבינו  'א י"ובמדרש (דברים רבה י

ח שלושה  בן  וכשהייתי   ..." עצמו:  דשים  ו על 
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 . ובעוד מקו'  ט"וא' ומקור דבריו בבראשית רבה   

תורה   לקבל  אני  שעתיד  ואמרתי  התנבאתי 

אש להבי  גדול    ".מתוך  היה  שאהרן  ומכיוון 

ז'),   ז'  בשמות  (כדלמדנו  שנים  בג'  ממשה 

באותה   להתנבא  ומשה  אהרן  שהחלו  נמצא 

 השנה. 

, נמצא שנפרסה נביאותו  123נפטר בגיל    אהרן

פני   בגיל    120על  שנפטר  משה  וכן   120שנה, 

פני   על  נביאותו  לן    120נפרסה  והרי  שנה, 

שהחלו   בזה  גם  ואהרן  משה  ששקולין 

שניהם  להתנבא   שהיו  ובזה  התקופה  באותה 

 שנה.  120 במשך  נביאים

דברי  עוד   ע"פ  ואהרן  משה  ששקולין  י"ל 

כך אמר    ..." י"ז):  י"ט  המדרש (במדבר רבה 

שני  "הקב ואהרן)  (משה  זקנים  הללו  ה: 

ועכשיו   מדעתי  חוץ  דבר  עשו  לא  צדיקים 

כשאני מסלקן איני מסלקן עד שאני מודיען".  

ו  בצדקתן  ששקולין  שהקב"ה  והיינו  בזה 

שניהם   ומתו  סילוקן.  על  לשניהם  הודיע 

ה',   א'  רבה  השירים  (בשיר  נשיקה  מיתת 

תשפ"ז),   רמז  מסעי  הגדול  ובילקו"ש  מדרש 

מה מיתת אהרן מפי קודש,  ): " דברים ל"ד ה'(

וכן שבשניהם לא  ".  כך מיתת משה מפי קודש

ולא   יז.),  דף  (ב"ב  המוות  מלאך  לא  שלט 

ובספרי (שם).  ותולעה  נצבים    רימה  (פרשת 

ש"ה):   הצדיקים  "פיסקא  מתו  אחת  בשנה 

בכל   כאחד  ששקולין  ומשמע  ואהרן",  משה 

 הנ"ל. 

  ', הר נבו): "'דברים ל"ב מ"ט (הגדול    מדרשוב

שה נביאים שלא מתחת ידי  והר שמתו בו של

", ושקולין כאחד  עבירה, משה, ואהרן ומרים

 . ושלא מתחת ידי עבירה   שמתו בהר

אסתרספרי  ב  ואיתא על  מדרש  (  דאגדתא 

ב נוסח  אחרים  א  'פנים  "פרשה  חמשה  '): 
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  הוא אברם  ", והן צדיקים,  " הוא"שכתוב בהן  

א'   "אברהם הימים    הוא "ז),  "כ  'א  ,(דברי 

ואהרן ו  "משה  אהרן    הוא"ז),  " כ  '(שמות 

שם  (  "ומשה כאחד  ו)" כשם  ושקולין   ,"

 " ושניהם צדיקים. הואשנאמר בהם " 

(  פסיקתאב כהנא  דפדרב  פרה    'יסקא 

"אדומה בפרשת  ):  קריא  פתר  פזי  בר  חנן  ר' 

שיש בה משבעה שבעה, שבע פרות, שבע    ,פרה

שבעה   כיבוסים,  שבעה  הזיות,  שבע  שריפות, 

שבע טהורים,  שבעה  אם    הטמאים,  כהנים. 

אדם לך  אמו  ,יאמר  הן,  משה    ,לו  רחסר  אף 

בכלל היו  כאחד  ואהרן  שקולין  ובזה   ,"

 . " טהורין" שנקראו שניהם 

ושנים זיתים  ): "'158עמוד  (רבתי    בראשיתוב

ג')  עליה ד'  (זכריה  ואהרן   -'  משה    ...", אלו 

 ושקולין בזה כאחד שנקראו שניהם "זיתים". 

כהנא    עוד דרב  מצוות  בפסיקתא  ח'  (פיסקא 

זה משה   ה'),  ה'  (איוב  יאכל'  "'רעב  העומר): 

'ואל   בזיין  ואהרן.  לא  (שם),  יקחהו'  מצנים 

ולא במגן אלא בתפילה ובתחנונים, 'ויאמר ה'  

אל משה מה תצעק אלי' וגו' (שמות י"ד ט"ו).  

דחק   מי  שם),  (איוב  חילם'  צמים  'ושאף 

וכל   ואהרן  משה  פרעה,  של  לממונו 

קצירו'   'אשר  אחר.  דבר  להם.  המצומתים 

זה   (שם),  יאכל'  'רעב  ועוג.  סיחון  זה  (שם), 

ו לא  משה  (שם),  יקחהו'  מצנים  'ואל  אהרן. 

ובתחנונים,   בתפילה  אלא  במגן  ולא  בזיין 

בידך'   כי  'ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו 

חילם'   צמים  'ושאף  ל"ד).  כ"א  (במדבר  וגו' 

(איוב שם), מי דחק לממונם של סיחון, משה  

שקולין   ובזה  להם",  המצומתים  וכל  ואהרן 

 הם כאחד. 

איכה)  עוד ט"ו  (פיסקא  "'ואשיבה  שם   :

שופטיך כבראשונה' (ישעיה א' כ"ו), זה משה  

 ואהרן", ושקולין כאחד. 

שבעה ושבעה  '): "'רבתי (פיסקא ח  פסיקתאב

) שבעה כנגד שבעה ימי  ב'  (זכריה ד'  'מוצקות

  , (משלי ט' א')  'חצבה עמודיה שבעה'בראשית  

האבות שבעה  כנגד  יצחק    ;ושבעה  אברהם 

ואהרן משה  עמרם  קהת  ושקולין  ויעקב   ,"

 בזה כאחד שנקראו שניהם "אבות". 

"'והנה    במדרש  ז'):  סימן  (ויצא  תנחומא 

ואהרן...",   משה  זה  אלהים'  שם מלאכי  וכן 

' (תהלים  ברכו ה' מלאכיו'): "'ויקרא סימן א(

כ'),   מלאכיםק"ג  שנקראו  ואהרן  משה    , אלו 

כאמר  שנ ט"ז(במדבר  מלאך  וי'  :)'  שלח 

ממצרים אומר  'ויוציאנו  הוא  וכן  ויהיו  ', 

אלהים במלאכי  ב  'מלעיבים  הימים    ', (דברי 

שניהם  ",  )ט"ז  ו"ל שנקראו  בזה  ושקולין 

 מלאכי אלוקים. 

(  עוד ישם  סימן  "'ב "וארא  באחור  ):  וחכם 

(משליישבחנה י"א)  '  משה  כ"ט  זה   ,

(שם,  ואהרן דרשו  וכן  ז...",  סימן  '):  תצוה 

ינחלוכבוד  "' ל"ה)חכמים  ג'  (משלי  אלו  '   ,

ואהרן שנקראו  משה  כאחד  שקולין  ובזה   ,"

 שניהם "חכמים". 

"'ונאספו    במדרש ג'):  כ"ט  (בראשית  אגדה 

'ויתיצבו   שנאמר:  ישראל,  אלו  שמה'. 

את   'וגללו  י"ז),  י"ט  (שמות  ההר'  בתחתית 

התורה".    -האבן'   את  יקבלו  ואהרן  משה 

 ובזה שקולין כאחד. 

אליו    עוד "ויאמר  י"ג):  ל"ג  (בראשית  שם 

זה משה ואהרן",    -אדוני יודע כי הילדים וגו'  

 ובזה שקולין כאחד שנקראו שניהם "ילדים". 

תתקמ( שמעוני    ילקוטב רמז  ):  ז" משלי 

זה   -' (משלי י"א כ"ח) וכעלה צדיקים יפרחו"'

שלו וסנהדרין  ואהרן  שקולין    ",משה  ובזה 

 . כאחד 
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(  עוד תתקפשיר  שם  רמז  ):  ו" השירים 

ּוְלבֹוָנה"' מֹור  ו')  ְמֻקֶּטֶרת  ג'  השירים  (שיר   '-  

 . ובזה שקולין כאחד  ",זה משה ואהרן

"'בכושרות'    במדרש ד'):  י"ג  (שמות  הגדול 

אלו   שבהן  כשרים  במעשה  ז'),  ס"ח  (תהלים 

משה   זה  אחר,  דבר  ויעקב.  יצחק  אברהם 

ואהרן   משה  שקולין  ובזה  ומרים",  ואהרן 

 אחד שנקראים "כשרים שבהם". כ

הציל אתכם    עוד "'אשר  י'):  י"ח  (שמות  שם 

משה   זה  אתכם',  הציל  'אשר  מצרים'...  מיד 

 זה שקולין משה ואהרן כאחד . ואהרן", וגם ב 

מדרשות (חלק ב' מדרש אלפא ביתא):    בבתי

שבעה   כנגד  ראשם  על  העולם  כל  ותלה   ..."

נתייסד   שעליהן  הזה  שבעולם  צדיקים 

העולם, ואלו הן: אברהם ויצחק ויעקב משה  

ואהרן, דוד ושלמה, וכשם שבשבילן מתקיים  

מתקיים   נשותיהן  בשביל  כך  העולם  את 

הגדול (ויקרא י' ב'): "משה    העולם", ובמדרש

ואהרן שיש בהן כל חמדות הטובות שבעולם  

בשבילן". אלא  עומד  אינו  העולם  וכן    שכל 

) פט. בחולין  העולם מתקיים אלא  דף  "אין   :(

ומאחר שעליהן נתייסד  בשביל משה ואהרן",  

מתקיים   נשותיהן  ובשביל  ובשבילם  העולם 

שבעולם,  העולם, ויש בהן כל חמדות הטובות  

 שקולין הם כאחד. 

כ"ה ( הגדול    מדרש ב כ"ו  "בראשית  תנו  ): 

שהוקם    :רבנן קודם  מזבחות  בנו  שבעה 

  , אדם הראשון ונח ואברהם  :ואלו הן  ,המשכן 

", ובזה שקולין הם  משה ואהרן  ,יצחק ויעקב

 כאחד. 

ותהר עוד וגו'  ): "'ראשית כ"ט ל"דשם (ב   עוד

לוי שמו  קרא  כן  לצאת    ',על  שעתיד  שראת 

לאביהן  ממנ  ישראל  את  שמלוין  בנים  ו 

שמלוין את  ובזה  ." והן משה ואהרן ,שבשמים 

 , שקולין הם כאחד. ישראל לאביהן שבשמים

עמוד    ובמשנת ח'  (פרשה  אליעזר  ):  152רבי 

"משה ואהרן נכתב על ידם ספר תורה. במשה  

הוא אומר: 'זכרו תורת משה עבדי' (מלאכי ג' 

היתה   אמת  'תורת  אומר:  הוא  באהרן  כ"ב). 

 בפיהו' (שם ב' ו')", ובזה שקולין כאחד. 

תתקכ( שמעוני    ילקוטב רמז  תצא  ):  ה"כי 

שמים " לשם  אשה  יוצאין    ,והנושא  לסוף 

ולמד  מ צא  ישראל,  את  שמושיעין  בנים  מנו 

שמים  לשם  אשה  שנשא  עמרם  ויצאו    ,מן 

ומצות   תורה  שהרבו  ואהרן  משה  ממנו 

 . ", ובזה שקולין הם כאחד לישראל

כרוה  '): "דבר כ"א י"חבמ   (שם  אגדה  במדרש

העם כשמתה    ', נדיבי  ואהרן  משה  זה 

שנקראו    ...", מרים  כאחד  שקולין  ובזה 

 ". נדיבי עםשניהם "

י'  פסיקתאב מ'  (בראשית  "'זוטרתא  ובגפן  ): 

שריגים ומרים  -'  שלשה  ואהרן  משה  ",  אלו 

 ובזה שקולין כאחד שנקראו "שריגים". 

זוטרתא    עוד כ"ט):  ש(בפסיקתא  ד'  מות 

ואהרן'   משה  ובהסכמה    -"'וילך  אחת  בעצה 

 אחת", ובזה שקולן כאחד. 

(שמ   עוד ו'שם  ז'  "'ז'-ות  ואהרן  ):  ויעש משה 

כן   פיחתו  -'  עשווגו'  ולא  הוסיפו  ובזה  לא   ,"

 שקולין כאחד. 

שם (שמות י' כ"ג): "... כסבור היה פרעה    עוד

שקולין   ובזה  ואהרן...",  משה  הם  שכשפנים 

 כאחד שחשבם פרעה כמכשפים. 

מ"ג  פסיקתאוב י"ב  (שמות  ):  זוטרתא 

ח "' זאת  ואהרן  משה  אל  ה'  .  'קתוויאמר 

האמורות שאר  מכל  זה  פסוק  שלא    ,משונה 

אל משה  ', אלא  'אל משה ואל אהרן'נאמר בו  

ללמדך 'ואהרן שומע    ,,  ואהרן  אמר  משה  אל 

משה כתוב    ,עם  שקולין  ואהרן'לכך  ובזה   ,"'

 כאחד ששמעו יחדיו את דבר ה'. 
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ִלְרּגֹום    בבמדבר ָהֵעָדה  ָּכל  "ַוּיֹאְמרּו  י'):  (י"ד 

(פיסקא   רבתי  ובפסיקתא  ָּבֲאָבִנים...",  ֹאָתם 

"איזה ביקשו    כ"ו):  ולא  להם  יצא  נביא 

ביקשו   לא  ואהרן  משה  להם  עמדו  להורגו, 

כל   'ויאמרו  שנאמר:  באבנים?  אותם  לרגום 

 . העדה לרגום אותם באבנים'"

שמעוני  ב  וכן רנ( ילקוט  רמז  "ח "בשלח  ר'  ): 

אומר שמוע  בן  ישראל    , יוסי  שהיו  זמן  כל 

ה'  'מיד    ,מבקשים לסקול משה ואהרן וכבוד 

בענן (שמות  נראה  י'  אומר    '),ט"ז  הוא  להלן 

באבנים' אותם  לרגום  העדה  כל    ', ויאמרו 

, וכל כך  ' וכבוד ה' נראה בענן'וכאן הוא אומר  

מוטב שילקה עמוד הענן    :א"ל המקום  ,למה

ובזה שקולין כאחד  ",  ואל יסקלו משה ואהרן

 באבנים.  2את שניהם ולסקול שו לרגום שביק

וירב העם עם ): "ג"קת רמז תשסו חשם (  עוד

ואהרן  '),  ג  'כ(במדבר  משה   כיון שראה משה 

זעומות לא   , פניהם  להם  מועדוברחו  ",  הל 

 ובזה שקולין כאחד. 

תקל"ב):    ילקוטב רמז  (שמיני  שמעוני 

פנים   "אשריהם משה ואהרן שלא נשאו לכם 

בי'   האמנתם  לא  'יען  שנאמר:  הזה,  בעולם 

לא   עדיין  בי  האמנתם  אלו  י"ב),  כ'  (במדבר 

 הגיע זמנכם ליפטר", ובזה שקולין כאחד. 

( עוד   הקב"ה  שם  אמר  תשפ"ז):  רמז  מסעי 

אהרן   של  מערה  שנתעלמה  "וכשם  למשה: 

ך לא תודע מערה שלך, שנאמר:  ולא נודעה, כ 

שקולין   בזה  וגם  קבורתו"  את  איש  ידע  ולא 

 כאחד שאין איש יודע מקום קבורתם. 

רמז    ואיתא וארא  שמעוני,  (ילקוט  במדרש 

לפני   עמדו  ואהרן  משה  "כשבאו  קפ"א): 

 
2

תנחומא    במדרש  שביקשו  וכן  איתא  כ"ב)  סימן  לך  (שלח 

ומפרשים אחרים ביארו   ואהרן, אמנם רש"י  לרגום את משה 

 שרצו לרגום את יהושע וכלב. 

פרעה והיו רואין שהם דומים למלאכי השרת  

עיניהם   וגלגלי  לבנון  כארזי  קומתן  ורום 

ח לגלגלי  שלהם  דומים  וזקנות  מה, 

החמה  וכאשכ  כזיו  פניהם  וזיו  תמרה  לות 

האל  שם  וומטה  עליו  שחקוק  בידם  קים 

המפורש ודיבור פיהם כאש שלהבת, מיד נפל  

פתחים   מאות  ארבע  והיו  עליהם  פחדם 

לפלטרים של פרעה ועל כל פתח ופתח אריות  

יכולה   בריה  היתה  ולא  רעות  וחיות  ודובים 

שהיו   עד  שם,  בשר  ליכנס  אותם  מאכילין 

ואהרן   משה  וכשבאו  אותו,  יהו מזיקין  שלא 

רגליהם   ומלחכין  וסובבים  כולם  נתקבצו 

וכל   פרעה  לפני  שבאו  עד  ללוותם,  והתחילו 

ומערב, כשראו אותם נפל פחדם   מלכי מזרח 

ולכל   ורתת וחלחלה אחז לפרעה  וזיע  עליהם 

מעל   כתריהם  והסירו  לפניו  היושבים 

להם".   והשתחוו  שהיו  ראשיהם  ומכאן 

עליהם   פחדם  והפילו  המצרים  בעיני  שקולין 

 כאחד. 

יש לומר ש"שקולין הם כאחד" מוסב על    ועוד

תוארן החיצוני, שכן כתב אור החיים הקדוש  

פה   כבד  היה  אהרן  שגם  י"ד),  ד'  (שמות 

ובשבת (דף צב.) איתא למ"ד שגובהן   כמשה, 

עשר   שהיה  משה  כגובה  היה  הלויים  כל  של 

ש (ומסתבר  שאמות  בכלל,  אהרן  אף  גם  הרי 

 משבט לוי).  הוא 

כן נמצא דמשה ואהרן שקולין כאחד אף    ואם

אמות   י'  גבוהים  ששניהם  החיצוני,  בתוארן 

ושניהם כבדי פה, "ורום קומתן כארזי לבנון  

וזקנות   חמה,  לגלגלי  דומים  עיניהם  וגלגלי 

כזיו   פניהם  וזיו  תמרה  כאשכלות  שלהם 

לבי  ושמח  לעיל).  (כבמדרש    החמה" 

): "אהרן  94כשמצאתי במדרש (גנזי שכטר א'  

וכל   לזה,  זה  דומים  פניהם  עטיפת  ומשה 

שהוא   סבור  היה  רבינו  למשה  רואה  שהיה 
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סבור   היה  לאהרן  רואה  שהיה  ומי  אהרן, 

 שהוא רבן של כל הנביאים". 

ד')    בתענית י"א  סוטה  תוספתא  ט.,  (דף 

"פרנסים   נקראים  ואהרן  שמשה  למדנו 

לישראל" שעמדו  שקולין    טובים  שהיו  והיינו 

 בזה כאחד. 

(ב' ו'): "ְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה" בשמות רבה    בשמות

ואילו   משה,  זהו  שה"נער"  ביארו  כ"ד)  (א' 

נער   "והנה  קס"ו):  רמז  (שמות  בילקו"ש 

בכייתם   על  במדרש  ועוד  אהרן",  זה  בוכה, 

היו   מרים  "כשמתה  האחרונה  חייהם  בשנת 

א המדרש  (בית  בוכים..."  ואהרן  ,  )91'  משה 

(אייזנשטייןהאוצר  וב עמוד    ,מדרשים  אהרן 

13" מבפנים  ):  בוכים  ואהרן  משה  והיו 

מבחוץ בוכים  הגדול  וב,  ") וישראל  מדרש 

כ' ז' ( מיד כעס הדיבר על משה  ): "...  במדבר 

להן אמר  ואתם    :ואהרן.  בצמא  מתים  בני 

זו זקינה  על  ומתאבלין  את    ?יושבין  קח 

בכייתם  בלפי זה  ו  ." המטה והקהל את העדה

 . הם כאחד שקוליןובכעס ה' עליהם, 

במשה    בחולין שנאמר  (מה)  "גדול  פט.):  (דף 

דאילו   באברהם,  שנאמר  ממה  יותר  ואהרן 

ואילו   ואפר,  עפר  ואנכי  כתיב:  באברהם 

ונחנו   כתיב:  ואהרן  והיינו  במשה  מה", 

עליהם   הנאמר  שגדול  בזה  כאחד  ששקולין 

 מהנאמר על אברהם. 

וללא    משה פניות,  ללא  פעלם  כל  עשו  ואהרן 

אחר   לרדוף  ומבלי  כבוד  בקשת  ללא  גאווה, 

לשם   ,השררה ורק  אך  מעשיהם  כל  אלא 

 ובזה שקולין כאחד.  -שמים 

רדפו אחר השררה אלא,   משה  ולא רק שלא 

ליטול   רצה  לא  הגדולה רבינו  ונאמר    ,לעצמו 

"ללמדך   ד'):  סימן  ויקרא  (תנחומא  במדרש 

השררה מן  בורח  ושהיה  אהרן  ",  איתא  גבי 

אהרן.   את  "קח  י"ד):  סימן  צו  (שם  במדרש 

א"ל הקב"ה: פתה אותו בדברים, לפי שהוא  

בורח מן השררה, אין 'קח' אלא לשון פיתוי...  

'קח את אהרן' לשון פיתוי,   בורח  ואף  שהיה 

". ובזה שקולין משה ואהרן כאחד  מן השררה

 מן השררה והכבוד.   וששניהם ברח

לרום    אהרן בתחומו  אחד  כל  הגיעו  ומשה 

המעלה ולשיא הפיסגה, אהרן שהיה כהן גדול  

ואין שני לו, ומשה שהיה המנהיג והמלך ואין  

 שני לו, ובזה היו שקולין כאחד. 

הגח״פ    באופן שביאר  מה  ובהקדם  אחר, 

דא  אהא  זצ"ל  (מכילתא  שיינברג  חז״ל  מרו 

בשלח ט״ו א׳) "משה שקול כנגד כל ישראל״,  

מודד   כשאדם  משקל.  מלשון  הוא  דשקול 

על   מניחו  משקלו,  את  לדעת  דבר  איזה 

שידוע   אחר  ודבר  אחד  מצד  המאזניים 

שווים   הם  ואם  השני,  הצד  על  משקלו 

וכל צד   נופלים  במשקלם, שני הצדדים אינם 

משה   עם  כן  כמו  השני.  הצד  את  נושא 

אחד   כל  המשקל  צדי  משני  כשהם  וישראל, 

משה   את  מורידים  אם  השני,  את    -מחזיק 

ישראל   את  מורידים  ואם  נופלים,    -ישראל 

״שקול״   משה  חז״ל  אמרו  לכן  נופל.  משה 

כחו   ומקבל  שכל אחד מחזיק  דהיינו  דייקא, 

מהשני, ע"כ. ולפי זה יש לבאר גם את מימרת  

דהיינ שקולין כאחד",  ואהרן  ש"משה  ו  חז"ל 

השני   את  אחד  כל  מחזיקים  ומשה  שאהרן 

 ומקבל כחם אחד מהשני. 

ב(שמעוני    ילקוטב קנ  'שמואל  ):  א" רמז 

מפני מה    :ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב"

להם אמר  הראשון,  אדם  על  מיתה    : קנסת 

אמרו   צוויי,  על  ועבר  צויתיו  קלה  מצוה 

והלא משה ואהרן שקיימו כל    ,רבש"ע   :לפניו

תי" ועד  מאל"ף  כולה  להם: או.  התורה  מר 

לו, ובזה שקולין    ."מקרה אחד לצדיק ולרשע
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שקיימו כל התורה כולה מאל"ף  אהרן ומשה  

 ו. ועד תי"

אתה    בבמדבר מקומות  "בי"ח  א'):  (ב'  רבה 

ברכות...   י"ח  כנגד  שווים  ואהרן  משה  מוצא 

(יחד,   מזווגין  ואהרן  משה  מקומות  בי"ח 

אליהם)   ה'  דבר  לי"ח    -להתייחד  רמז 

 ברכות...", ובזה שקולין הן כאחד. 

זה    עוד ארמון'  'כבריח   ..." י"ד):  (י"ח  שם 

קבוע   (אלא  זז  אינו  הבריח  מה  ואהרן,  משה 

ב  שהקרשים  וקיים  כשם  המשכן,  קרשי 

לעולם   משה    –קיימים  כך  עב.),  דף  יומא 

ובזה   מגדולתם)...",  זזים  אינם  (ואהרן 

 שקולין כאחד. 

קט"ז):    בקטעי עמוד  (גניזה  מדרשים 

מזויינים   'וחמושים',  מהו  "'וחמושים', 

אברהם,   הן:  ואלו  זיין,  כלי  מיני  בחמשה 

יצחק, ויעקב, משה ואהרן, שהיו עמודי עולם  

 כל תלויין בהם", ובזה שקולין הן כאחד. שה

השירים רבה (א' י'): "'נאוו לחייך', מה    בשיר

לחיים הללו לא נבראו אלא לדיבור, כך משה  

ואהרן לא נבראו אלא לדיבור", ובזה שקולין  

כאחד שלא נבראו אלא לדיבור (לדבר דבר ה'  

כל   את  ה'  בעד  ולדבר  לגואלם,  ישראל  בעד 

שמש לישראל  התורה  מדבר  דברי  משה  היה 

חוזר   אהרן  היה  ישראל,  אל  הדיבור  את 

 עירובין דף נד:).  –ומדבר אותו אליהם 

לא    בתענית אלעזר:  רבי  "ואמר  יד:):  (דף 

ואהרן   משה  בנפילה,  הכל  ולא  בקריעה  הכל 

ואהרן   משה  בקריעה.  וכלב  יהושע  בנפילה, 

על   ואהרן  משה  ויפול  דכתיב:  בנפילה, 

לענין   כאחד  ששקולין  והיינו  פניהם...". 

 . נפילה

ֶאת    בבמדבר ְוַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  "ַוַּיְקִהלּו  י'):  (כ' 

(ט"ז ושם  ֹמֶׁשה   ַהָּקָהל...",  ַעל  "ַוִּיָּקֲהלּו  ג'): 

ְוַעל ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם...", ושם (כ' ב'): "...  

(ל"ב   ובשמות  ַאֲהֹרן",  ְוַעל  ֹמֶׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו 

(ל"ה   ושם  ַאֲהֹרן...",  ַעל  ָהָעם  "ַוִּיָּקֵהל  א'): 

א'): "ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל...",  

שמקהילים  וב כאחד  ואהרן  משה  שקולין  זה 

 ונקהלים כל העדה אליהם ועליהם. 

יש לבאר "שקולין אחד" ע"פ מה שדרש    עוד

ציוותה   שהתורה  זיע"א,  אלקבץ  שלמה  רבי 

מחצית   רק  יתן  יהודי  שכל  תשא)  כי  (פרשת 

השקל, לרמוז כי כל יהודי בפני עצמו הוא רק  

חצי, וכאשר יתחבר לישראל אחר יהיה שלם,  

"שקולין  יגי ואהרן  שמשה  וזהו  לשלמות,  ע 

ביכולות   רעהו  את  השלים  אחד  שכל  אחד", 

בנוסח   ביארו  (ובדומה  שלו  ובכשרונות 

הברכה "בורא נפשות רבות וחסרונן" ועל ידי  

שנעזרים אחד בשני להשלים החסר "להחיות  

ג'  נפשבהם   י"ב  (שמות  חכמים  ובשפתי   .("

אחת   פעם  תדבר  (משה)  אתה   ..." ע'):  אות 

מפי,  ב ששמעת  כפי  לפרעה  השליחות  קיצור 

שהוא   וכמו  אח"כ,  ויטעימנו  ימליצנו  ואהרן 

גבי פרעה, ככה הוא גבי ישראל, דכתיב: ְוִדֶּבר  

"שקולין   ולכן  וגו'...".  העם  אל  לך  הוא 

 כאחד" שע"י שניהם הושלמה המשימה. 

"... מי מלן,    וכן ג'):  (י"א  איתא במדבר רבה 

לה בשם רשב"י תני  ברכיה  : משה מוהל  רבי 

פורע"  "מל    ,ואהרן  קלז:)  דף  (שבת  וקיי"ל 

כאילו לא מל". ומשמע    -ולא פרע את המילה  

 שע"י שניהם כאחד הושלמה המילה. 

אחדות,    כן מלשון  כאחד"  "שקולין  י"ל 

עם   את  ולגאול  ללכת  משה  דכשנצטווה 

ראוי   הגדול  אחיו  שאהרן  לה'  טען  ישראל 

יקפ  לא  שאהרן  לו  ענה  וה'  לתפקיד,  יד  ממנו 

ד'   (שמות  בלבו'  ושמח  'וראך  אלא  כלל  עליו 

ד"ה דברו אל כל    ,י"ד), וברש"י (שמות י"ב ג'

נאמר  )עדת כבר  והלא  מדבר  אהרן  "וכי   :
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חולקין כבוד  'אתה תדבר', אלא  :(שמות ז' ב')

לזה   והדיבור  זה  למדני,  לזה  זה  ואומרים 

מדברים".   שניהם  כאילו  שניהם,  מבין  יוצא 

ואה  משה  שכיבדו  השני  ומשום  את  אחד  רן 

 והיו באחדות גמורה נחשבו "שקולין כאחד". 

שדיך,    בשיר  "שני  ד'):  (פרשה  רבה  השירים 

הודה   הללו  השדים  מה  ואהרן,  משה  אלו 

והדרה של אשה, כך משה ואהרן הודן והדרן  

אשה,   של  נויה  הללו  השדים  ישראל, מה  של 

השדים   מה  ישראל,  של  נוין  ואהרן  משה  כך 

משה   כך  אשה,  של  ושבחה  כבודה  הללו 

השדים   מה  ישראל,  של  ושבחן  כבודן  ואהרן 

ממלאים  הללו מל ואהרן  כך משה  חלב,  אים 

כל מה   ומה השדים הללו  מן התורה,  ישראל 

ויונק מהן, כך   שהאשה אוכלת התינוק אוכל 

לאהרן,   לימדה  רבינו  משה  שלמד  תורה  כל 

הה"ד (שמות ד' כ"ח): 'ויגד משה לאהרן את  

שם   לו  גילה  אמרי:  ורבנן  ה'',  דברי  כל 

דבר  יהמפורש (בבעל הטורים שמות ד' י"ד: "

נה. ר"ת שם של ד' אותיות, לומר  הגם  וא  וה

וכל   השם  משה]  [מלבד  לאהרן  גם  שמסר 

 . כנוייו") 

גדול    מה מהם  אחד  אין  הללו  השדים 

ו'  י מחב (שם  הה"ד  ואהרן,  משה  היו  כך  רו, 

כ"ז): 'הוא משה ואהרן', וכתיב (שם ו' כ"ו):  

מאהרן,   גדול  משה  לא  ומשה',  אהרן  'הוא 

אבא אמר:  ולא אהרן גדול ממשה בתורה, ר'  

טובות   מרגליות  שתי  לו  שהיו  למלך  (משל) 

זו   ולא  מזו  גדולה  זו  לא  מאזנים,  בכף  ונתנן 

א"ר   שווים.  ואהרן  משה  הם  כך  מזו,  גדולה 

בשני   שבחר  המקום  ברוך  פפא:  בר  חנינא 

לתורה   אלא  נבראו  שלא  האלה,  אחים 

ישראל...  של  ורפוא   ולכבודן  אהרן,  ע"י  נגוף 

אחים שני  אשריהם  משה,  שלא    ע"י  הללו 

דאמר   הוא  והדא  ישראל,  לכבוד  אלא  נבראו 

אשר   'ה'  ו'):  י"ב  א'  (שמואל  הנביא  שמואל 

שדיך'   'שני  הוי  אהרן',  ואת  משה  את  עשה 

 אלו משה ואהרן". 

על    עוד סוף,  ידי מי נקרע לכם ים  "ועל  שם: 

ועל   ואהרן'...  משה  הם  אלו  שדיך'  'שני  ידי 

א שדיך'  'שני  ידי  על  התורה,  נתן  מי  לו  ידי 

 משה ואהרן". ובכל הנ"ל שקולין כאחד. 

שם "תאומי צביה, ר' יהושע דסכנין בשם    עוד

אחד   שפורש  כיון  הללו  תאומים  מה  לוי:  ר' 

מהן מדדיהן דדן נסתם... בזכותן נתנו להם...  

מתנות טובות, המן בזכות משה, בזכות אהרן  

 ענני הכבוד", ובזה שקולין הם כאחד. 

(שם) באותו החודש נגזרה גזירה על משה    וכן

 ובזה שקולין כאחד.  ,ואהרן שימותו 

הם    איתא "ומי  ה'):  (צ"ט  רבה  בבראשית 

ומשה,   אהרן  ויעקב  יצחק  וזקנים,  נאמנים 

במשה כתיב (במדבר י"ב ז'): 'בכל ביתי נאמן  

אמת   'תורת  ו'):  ב'  (מלאכי  אהרן  וכן  הוא', 

כ' (במדבר  שאמרו  ומפני  בפיהו',  ו'):    היתה 

(שם   בשפתותיהם  נידונו  המורים',  נא  'שמעו 

הזה הקהל  את  תביאו  לא  'לכן  הוי  ' כ'):   ,

יקח'   זקנים  וטעם  לנאמנים,  שפה  'מסיר 

כ')". י"ב  ב   (איוב  מדרשים  וכן  אוצר 

עמוד  ,  (אייזנשטיין "...  148ויושע  ושלחתי  ): 

הרי  ...",  לפרעה שלוחי הנאמנים משה ואהרן

ומשה   דאהרן  וזקנים'  לן  'נאמנים  נקראים 

שקולין   ובזה  בשפתותיהם,  נידונו  ושניהם 

 כאחד. 

ויפגשהו,    מצינו "וילך  י'):  (ה'  רבה  בשמות 

נפגשו   ואמת  'חסד  י"א):  פ"ה  (תהלים  הה"ד 

צדק ושלום נשקו', חסד זה אהרן... ואמת זה  

דתימא   כמה  נפגשו,  ואמת  חסד  הוי  משה... 

ה...  וילך ויפגשהו בהר האלוקים, צדק זה מש

אמרו   לו',  'וישק  'נשקו',  אהרן...  זה  ושלום 

מג'   חוץ  תיפלות  של  הנשיקות  כל  רבותינו 

(כדכתיב לעיל), 'וישק לו', מהו 'וישק לו'? זה  
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של   בגדולתו  שמח  וזה  זה  של  בגדולתו  שמח 

זה, ד"א 'וישק לו' נטל כהונה ולויה זה נוטל  

כהונה ונותן לויה וזה נטל לויה ונותן כהונה.  

'וי נחמן...  ד"א  בר  שמואל  רבי  אמר  לו',  שק 

אלא   היה  לא  ליעקב  עשיו  שנשק  נשיקה 

'כסף   כ"ג):  כ"ו  (משלי  שנאמר  לפסולת, 

סופו   היה  ומה  חרש',  על  מצופה  סיגים 

לנשקו   בקש  שלא  רע  ולב  דולקות  שפתים 

ומשה,   אהרן  של  נשיקה  אבל  לנשכו,  אלא 

אומר   הוא  ועליהן  אמת,  של  נשיקה  היתה 

נפגשו".   ואמת  הן  חסד  שקולין  הני  ובכל 

 כאחד. 

שכל טוב (שמות ו' כ"ו): "הוא אהרן    במדרש

שקולין    -ומשה   ובזה  בלעדם",  אחרים  ואין 

 כאחד. 

הטורים (שמות ד' י"ד): "... 'אחת דבר    בבעל

קים שתים זו שמעתי' (תהלים ס"ב י"ב).  ואל

(ד   מצרים'  שוב  'לך  למשה:  אמר  כשהקב"ה 

לשנים   הדיבור  נחלק  'לך  י"ט)  למשה  ונשמע 

שוב', ולאהרן (ד' כ"ז) 'לך לקראת משה'...",  

נחלק   שהדיבור  ואהרן  משה  שקולין  ובזה 

לשניה ונשמע  עבורן  החיים  ם לשנים  ובאור   .

הקדוש (שמות ז' ח'): "... כי מה שאתה רואה  

היה   שהדיבור  לא  אהרן  ואל  משה  אל 

שיאמר   למשה  פירוש,  'לאמר'  אלא  לשניהם, 

השווא  וטעם  לצד  לאהרן.  בדיבור  תם 

זו  במצוה  הם  אל    ששקולים  ידבר  אהרן  כי 

 פרעה...". 

דברי    עוד ע"פ  כאחד"  "שקולין  לבאר  אפשר 

רבי   ובמשנת  ד',  י"ב  רבה  (שמות  המדרש 

ידי   על  (מכות)  "שלוש  י"ט):  פרשה  אליעזר 

של כינים.  צפרדע,  דם,  ידי  ואהרן:  על  ש 

ידי   על  ושלוש  חשך.  ארבה,  ברד,  משה: 

דבר"הקב ערוב,  על    ה:  ושחין  בכורות.  מכת 

י (שמות  וברש"י  כולן".  "בשביל  "ידי  א'):  ב 

כמשה...".   במופתים  וטרח  עשה  שאהרן 

שווה,   במכות  וטרחתם  חלקם  שהיה  ומכאן 

 ולכן נחשבו "שקולין כאחד". 

(י  במדבר כ"רבה  "'ג  השלמים בקר  '):  ולזבח 

כל    -  'שנים את  עשו  שהם  ואהרן  משה  כנגד 

ידיהן   ועל  ומשה  '   :שנאמר  ,יצאו המופתים 

האלה המופתים  כל  את  עשו  '".  ואהרן 

 ושקולין כאחד. 

ח  מדרשבו סימן  (בא  "'תנחומא  ומשה  '): 

וגו' (שמות י"א    'ואהרן עשו את כל המופתים

ה ליתן את הפרשה הזו למשה  "), ביקש הקב'י

החודש)   לעצמו קידוש  הקב(פרשת  א"ל  ה  ", 

נותנה,   אני  לשניכם  חייכם  לימדת,  יפה 

אהרן'  :שנאמר ואל  משה  אל  ה'  וגו'    'ויאמר 

י א" (שם  ש   . ")' ב  לובזה  ואהרן  ניתנה  משה 

היא המצוה  ש  'החודש הזה לכם'  רשתיחדיו פ 

ישראל שנצטוו  א'    הראשונה  (רש"י בראשית 

 אחד. הם כקולין ש א'), 

משה    וכתב  ..." ט'):  י"א  (שמות  בספורנו 

ואהרן יחדיו התעסקו לעשות המופתים, לכן  

הא גזר  כאשר  את  -עתה  להעניש  יתברך  ל 

המצרים ולהציל את ישראל מאותו העונש...  

ידי   על  לישראל  זאת  מצוותו  שתהיה  רצה 

יחדיו   שהשתדלו  כמו  יחדיו,  ואהרן  משה 

את   ולהורות  בתשובה  המצרים  את  להשיב 

ישראל להוציא  בני  יחד  שניהם  שיזכו  כדי   ,

ובזה   השתדלותם",  פעולת  פרי  את  לפועל 

כאחד. הם  א'):   שקולין  י"ב  (שם  וברש"י 

אהרן   ואל  משה  אל  ה'  בשביל    -"ויאמר 

לו   שאהרן עשה וטרח במופתים כמשה, חלק 

משה  עם  שכללו  ראשונה  במצוה  זה  כבוד 

 בור". י בד

שמיני):    בראש פרשת  החיד"א,  (לרבינו  דוד 

המסורה  "וידו רמז  שהוא  אפשר  אהרן,  ם 

דמשה   ידוע  כי  השמש',  'וידום  אהרן'  'וידום 



~ 9 ~ 

 

רבינו נמשל לחמה (ב"ב דף עה.), וז"ש וידום  

משה   (זה)  השמש'  'וידום  שכר,  וקיבל  אהרן 

והוא   לו  נאמרה  יין  שתויי  שפרשת  רבינו, 

נמצא   רבינו...".  משה  ושתק  לישראל  לימדה 

שע כאחד,  ואהרן  משה  שקולין  בזה  ל שגם 

 שניהם נאמר "וידום". 

"למה    במדרש  ט"ז):  סימן  (במדבר  תנחומא 

אלא   (לארון),  לו  סמוכים  ואהרן  משה  היה 

על בני, יהיו עושין   אמר הקב"ה: אם כעסתי 

לו".   סמוכים  היו  לכך  בני,  ובין  ביני  פשרה 

 ובזה היו שקולין כאחד. 

כאחד  וראה    בא ששקולין  הכתוב  שהעיד 

" יחיד:  בלשון  דנקט  משה    וילךממאי 

וכן   כ"ט),  ד'  (שמות  ֹמֶׁשה    ַוַּיַעׂש"ואהרן..." 

ו'),   ז'  (שם  ואהרן"    ויאמר"ְוַאֲהֹרן..."  משה 

ו').   ְוַאֲהֹרן..." (שם כ"ד    ַוַּיַעל"(שם ט"ז  ֹמֶׁשה 

",  ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן  ַוִּיַּקח): "א' י"ז(ובבמדבר  ט').  

מ"דושם   ובעוד  (א'  "ֵאֶּלה  מקומ'   ה',   :(

ֲאֶׁשר   ְוַאֲהֹרן...",    ָּפַקדַהְּפֻקִדים    ַוִּיְפֹקד ֹמֶׁשה 

ְוַאֲהֹרן (שם  ֹמֶׁשה  ל"ד..."  ה'):  ),  ד'  (י"ד  ושם 

נחית כצאן  "  .ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל ְּפֵניֶהם..."  'ַוִּיֹּפל

ואהרן'  בידעמך   כ"א   משה  ע"ז  ).  (תהלים 

'פקד',  'ויקח',  'ויעל',  'ויאמר',  'ויעש',    'וילך',

'ביד'  'ויפול''ויפקוד',   יחיד  -,  בלשון  ,  כולן 

 ששקולין כאחד.  ללמדך

לי ידי"נ הגר"א קאפח שליט"א: עוד    והוסיף

" שניהם:  גבי  יחיד  לשון  משה    ויבואמצאנו 

" ג'),  י'  י',  ז'  (שמות  משה    ויצאואהרן" 

שהיו   הכתוב  מעיד  ובזה  ח')  ח'  (שם  ואהרן" 

 שקולים כאחד. 

אחר יש לומר "שקולין כאחד" שהרי    אופןוב

כמותו" אדם  של  "שלוחו  ומכיוון    , למדנו 

שאמר ה' (שמות ד' ט"ז): "ְוִדֶּבר הּוא ְלA ֶאל  

ְלֶפה"  Aְּל ִיְהֶיה  ְוָהָיה הּוא  ז'    ,ָהָעם  וכן (שמות 

(מתורגמנך),   נביאך"  יהיה  "ואהרן אחיך  א') 

ובזה "שקולין    ,נחשב אהרן כשלוחו של משה

 כאחד". 

שהוא    ועוד נאמר  אהרן  שעל  דמאחר  י"ל 

ְלֶפה"    Aְּל ִיְהֶיה  הּוא  "ְוָהָיה  משה  את  ישמש 

רמז   (צו  שמעוני  ובילקוט  ט"ז),  ד'  (שמות 

ר  תקט"ו) נאמר: "'ויתן עליו את הכתנת ויחג

אותו באבנט', מלמד שנעשה משה סגן לאהרן  

מלבישו...".   היה  והוא  מפשיטו  היה  והוא 

נמצא אהרן הדובר של משה, ומשה המלביש  

אהרן השני,  שניהם  ו  ,של  את  אחד  משרתים 

 ובזה שקולין כאחד. 

ה  וכן ה'(ריב"א  כתב  י"ז  "'שמות  ומטך  ): 

היאור את  בו  הכית  הלא אהרן    ה. תימ'אשר 

מוכיח    ? הכהו חלק  שבפרק  הרר"א  ואומר 

מעלה   מצוה  לדבר  חבירו  המעשה  כל  מכאן 

הכתו עשאויכא  ב עליו  ומטך    מר:שנא...  לו 

הכהו   משה  וכי  היאור.  את  בו  הכית  אשר 

כל המעשה    ,לך   מר אלא לו   ? והלא אהרן הכהן

ששלוחו   מכאן  מוכיח  ובפסחים  וכו'  חבירו 

שלוחו   היה  שאהרן  כמותו.  אדם  של  של 

   ."משה

ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה    ): "...שמות ד' ט"ואמר ה' (  עוד

ֲאֶׁשר   ֵאת  ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  ִּפיהּו  ְוִעם   Aִּפי ִעם 

ואהרן  ַּתֲעׂשּון משה  את  ה'  שקל  בזה  וגם   ,"

 כאחד. 

ואהרן    וברש"י משה  "הוא  כ"ז):  ו'    -(שמות 

הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף".  

 שקולין כאחד. שליחותם וב

הנ"ל:  וכן רש"י  דברי  ששניהם    ע"פ 

סוף",   ועד  מתחילה    שבצדקתם "בצדקתם 

 שקולין כאחד. 

ענין    עוד לבאר  כאחד"אפשר  פ "ע" שקולין 

החידוש הנפלא שביערות דבש, ובהקדם דברי  

והרשב"הרמב ט"ן  (שמות  כ"ם  שכתבו  ') ו 
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הבכור  היה  (ואחריו    3שאהרן  במשפחתו 

ל דרשו  "חז נולדה מרים ואחריה משה). הנה

קכ(ב  "בב מבית  .) דף  איש  "וילך  הפסוק  על 

לוי בת  את  ויקח  שהיתה    "לוי  א')  ב'  (שמות 

ק בת  העת  באותה  והטעם  "יוכבד  שנה,  ל 

לה   קורא  שחזרה  " בת"שהכתוב  מכיוון 

ה כך? כתב היערות  "לנעוריה. ולמה עשה הקב

לטובת, דבש זה  כל    שהיה  כי  וקדושתו  משה 

לה קודש  הם  רחם  תחסר  ' פטרי  ולבל 

הקב החזיר  ממשה  הזו  ליוכבד  "הקדושה  ה 

ונולד   כמקדם  בתולה  והיתה  נעוריה  את 

ולפי  '. ממנה משה שהוא פטר רחם קודש לה

נחשב בכור, והוא   דבריו נמצא שגם משה היה

"שקולין   ואהרן  משה  בו  שגם  נוסף  אופן 

 ששניהם בכורים.  -כאחד" 

(דרבי ישמעאל בא מסכתא דפסחא    ילתאבמכ

אהרן   ואל  משה  אל  ה'  "ויאמר  א'):  פרשה 

הדבר   שהיה  אני  שומע  לאמר.  מצרים  בארץ 

ביום דבר   'ויהי  למשה ולאהרן כשהוא אומר 

כ"ח)   ו'  (שמות  מצרים'  בארץ  משה  אל  ה' 

מה   א"כ  לאהרן.  ולא  הדבר  היה  למשה 

אלא   אהרן'?  ואל  משה  'אל  לומר  תלמוד 

היה משה כלל (ראוי) לדברות,  מלמד שכשם ש

ובזה   לדברות".  (ראוי)  כלל  אהרן  היה  כך 

 שקולין הם כאחד. 

נאמר,    עוד למה  אהרן'  ואל  משה  "'אל  שם: 

ראה   משה  אל  ה'  'ויאמר  אומר  שהוא  לפי 

לי   אין  א').  ז'  (שמות  לפרעה'  אלהים  נתתיך 

תלמוד   מנין,  אהרן  לפרעה,  דיין  משה  אלא 

הקיש אהרן'  ואל  משה  'אל  אהרן    לומר 

לפרעה, אף אהרן   דיין  היה  למשה, מה משה 

דבריו   היה אומר  מה משה  לפרעה.  דיין  היה 

 

(א 3 רבה  בשמות  המדרש  כדברי  שלא  והתוס"י' והוא  ' ג) 

ד (דף  שמרים  "ד. בכורות  מנין)  באותו  היה  שלא  ואהרן  ה 

 .היתה הבכורה

ירא".   ולא  דבריו  אומר  אהרן  אף  ירא,  ולא 

 ובאלו הדברים שקולין הם כאחד. 

כשהוציאה    ידו נצטרעה  רבינו  משה  של 

(תיקון   ו'), ובתיקוני הזוהר  ד'  מחיקו (שמות 

היתה   פרעה  בת  שבתיה  איתא  מ"ח)  כ"א 

בתיבה   כשמצאתו  במשה  וכשנגעה  מצורעת 

אהרן   וכן  ממנה,  נצטרע  ומשה  נתרפאה 

ובזה   צז.)  דף  שבת  מרים.  עם  (יחד  נצטרע 

 שקולין כאחד. 

ומבקשים.    שקולין תובעים  ששניהם  כאחד 

מת"   אנכי  "הנה  שנאמר  מיתה,  תבע  משה 

ע"ו) עמוד  ילמדנו  של דרשות  ואהרן    ,(קיצור 

נ"א). א'  רבה  (איכה  כהונתו  בבמדבר   תבע 

כהונתו" מבקש  "אהרן  י"ג)  (י"ד    , רבה 

שיעמדו   משה  "ביקש  ו'):  (ב'  רבה  ובשמות 

 ממנו כהנים ומלכים". 

אתה    בבמדבר מקומות  "בי"ח  א'):  (ב'  רבה 

ברכות" י"ח  כנגד  שווים  ואהרן  משה    . מוצא 

שנתייחד   פירשו  "שווים  מהרז"ו:  ובפירוש 

מנין   דהשוו  והטעם  יחד...  לשניהם  הדיבור 

ואהרן משה  למנין  ששניהם    ,הברכות  משום 

יש גואלי  ראל ולולי תפילתם וזכותם היו  היו 

 אבודים...". 

ה:  "רבה (ט"ו ג'): "... כך אמר הקב  ובשמות

דיין לישראל שיגאלו בזכות משה ואהרן, לכך  

ואל אהרן". ובזה   ה' אל משה  ויאמר  נאמר: 

 שקולין כאחד. 

י" ט(  שם עוד   "ד "ו  מ):  שלח  '  :)ג'   ג"(תהלים 

"  זה משה ואהרן  -'  אורך ואמתך המה ינחוני

 ובזה שקולין כאחד.  –

כל    בשבת שקיימו  ואהרן  "משה  נה:):  (דף 

ואהרן   "משה  שם:  עוד  ומתו",  כולה  התורה 

יען לא האמנתם בי",   בחטאם מתו, שנאמר: 
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ישראל.   לארץ  להיכנס  זכו  לא  שניהם  וכן 

 ובאלו הדברים שקולין כאחד. 

קא:)    אהרן (דף  ובזבחים  גדול,  כהן  היה 

משה שגם  וחולק    למדנו  גדול  כהן  רבינו 

ימי   לשבעת  (ונתכהן  היה  שמים  בקדשי 

ומאידך, משה   המילואים בלבד. שם דף קב.).

דמילואים)   מכילתא  (צו  ובספרא  לוי,  היה 

שנאמר:   לוי,  היה  תחילה  "אהרן  מצאנו: 

הלא אהרן אחיך הלוי", ובזה שקולין כאחד,  

 שהיו שניהם לויים וכהנים. 

ששני  משה כאחד  שקולין  היו  ואהרן  הם 

"הלל   י"ב):  (א'  אבות  בפרקי  שלום,  אוהבי 

שלום   אוהב  אהרן  של  מתלמידיו  הוי  אומר: 

ובספרי דברים (פרשת שופטים    ,ורודף שלום"

אוהב   היה  משה  ואף   ..." קצ"ט):  פיסקא 

'ואשלח   כ"ו):  ב'  (דברים  שנאמר  שלום, 

מלך   סיחון  אל  קדמות  ממדבר  מלאכים 

שלום'". דברי  אבות חשבון  בפרקי  (שם)    עוד 

הבריות"   את  "אוהב  שהיה  אהרן  על  למדנו 

רבינו אוהב   "משה  למדנו  סה.)  (דף  ובמנחות 

 ישראל היה". 

כ"ג(  רש"יוב ז'  "במדבר  השלמים  ):  ולזבח 

שנים שלום  :  בקר  שנתנו  ואהרן,  משה  כנגד 

", ובזה שקולין  בין ישראל לאביהם שבשמים

 כאחד. 

בשבת  עוד   הגמ'  דברי  ע"פ  פט.(י"ל  ): דף 

להן  " אמר  למרום  משה  שעלה  בשעה 

בתח יום,  ארבעים  לסוף  שש,  ילישראל:  לת 

ועירבב   שטן  בא  יום  ארבעים  לסוף  בא.  אני 

את העולם, אמר להן: משה רבכם היכן הוא?  

למרום. אמר להן: באו שש   עלה  לו:    -אמרו 

מת   עליו.  השגיחו  עליו.    -ולא  השגיחו  ולא 

 ...".טתו י להן דמות מהראה 

כ"ט  וגבי כ'  (במדבר  ברש"י  איתא  ): אהרן 

וגו'  " העדה  כל  ואלעזר    -ויראו  כשראו משה 

הוא   היכן  אמרו:  ירד,  לא  ואהרן  יורדים 

מי   אפשר  לו:  אמרו  מת.  להם:  אמר  אהרן. 

פה ישלוט  ישעמד כנגד המלאך ועצר את המג 

המו מלאך  בו בו  מיד  רחמים  י ת.  משה  קש 

השר  מלאכי  במוהראוהו  מוטל  להם  טה,  י ת 

 ".ראו והאמינו

לן שמלאכים הראו לישראל דמות אהרן  הרי  

שקולין   היו  ובזה  במיטה,  מוטלים  ומשה 

 כאחד. 

בשלח  (   כילתאבמ ישמעאל  סכתא  מ דרבי 

ה פרשה  "דויסע  אומר'):  יהושע  מתה    :ר' 

הבאר  נסתלקה  משה    ,מרים  בזכות  וחזרה 

כאחד  ואהרן ואהרן  משה  שקולין  זה  ולפי   ,"

 " (שם):  ועוד  בזכותם.  חזרה  מת  שהבאר 

וחזרו שניהם בזכות    ,אהרן נסתלק עמוד הענן

כאחד,  משה ואהרן  משה  שקולין  בזה  וגם   ,"

 שעמוד הענן בזכות שניהם. 

שמות    עוד יוחאי  בר  שמעון  (דרבי  במכילתא 

וה ה' את משה', אין לי  יוי"ב כ"ח): "'כאשר צ

שאף   מנין  בו,  תלויה  שהפרשה  משה  אלא 

הי צאהרן  'כאשר  ת"ל  עמו,  את  יוה  ה'  וה 

שהיו   ואהרן  משה  יכול  אהרן',  ואת  משה 

'כן   ת"ל  פסח,  להם  היה  לא  במצווה  עסוקין 

עשו', ומנין שאף על פי שלא נאמר להן עתידין  

היו,   ומזורזין  היו  זריזין  היו,  ומעותדין  היו 

ואף   לעשות".  בלבם  היה  וכן  עשו'  'כן  ת"ל 

 ורזין היו. בזה שקולין כאחד שזריזין היו ומז 

בכהניו    בתענית ואהרן  "משה  ה:):  (דף 

לא    -ושמואל בקוראי שמו, מה משה ואהרן  

בטלו מעשה ידיהם בחייהם...", ובזה שקולין  

 כאחד. 

ח'  ובאופן   (שמות  הטורים  בבעל  אחר. איתא 

את   'והעל  במסורה.  ב'  "והעל.  א'): 

(במדבר   ההר'  הור  אותם  'והעל  הצפרדעים'. 

שנהגו   מקום  בפרק  כדאיתא  כ"ה).  כ' 
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מישאל   חנניה  ראו  מה  נג:)  (דף  בפסחים 

ק"ו   נשאו  לשריפה.  עצמן  שמסרו  ועזריה 

על   למיתה  עצמן  שמסרו  מצפרדעים  לעצמן 

נ כן  ועל  השם  (פסוק  קידוש  כדכתיב  מלטו, 

מן   הבתים  מן  הצפרדעים  'וימותו  ט') 

התנורים.   מן  לא  אבל  השדות',  ומן  החצרות 

אבל משה ואהרן שנאמר בהן (במדבר כ' י"ב)  

בני   לעיני  להקדישני  בי  האמנתם  לא  'יען 

ישראל', ולא נשאו ק"ו מצפרדעים, מתו ולא  

משה   שקולין  בזה  וגם  בארץ".  ליכנס  זכו 

ששנ  כאחד.  ק"ו  ואהרן  נשאו  לא  יהם 

 מהצפרדעים. 

ל"א):    עוד (י"ב  שמות  ע"פ  לבאר  יתכן 

ַלְיָלה",   ּוְלַאֲהֹרן  ְלֹמֶׁשה  (פרעה)  "ַוִּיְקָרא 

העיר   פתחי  על  מחזר  שהיה  "מגיד  וברש"י: 

שרוי",   אהרן  היכן  שרוי  משה  היכן  וצועק, 

ואהרן   משה  היו  פרעה  שבעיני  והיינו, 

 שקולין כאחד. שמנהיגים 

(שלחמד ב אחר.    באופן סימן    לך  רש תנחומא 

), זה  ' ו ו" תהלים ע' ( אשתוללו אבירי לב'): "' ב

ואהרן  ובאו    ,משה  המרגלים  ששלחו  אחרי 

ואמרו לשון הרע על הארץ, לא היו יודעין מה  

נתרשלו   ואהרן  משה  אף  אלא  לעשות, 

...,, ובזה שקולין כאחד שנקראו "אבירי  בדבר

 לב", וכן שנתרשלו שניהם בענין זה. 

י"ג(בברש"י   כ"ז  מקום  -מדבר  "בכל  י"ד): 

שנגזרה   לפי  סרחונם,  כתב  מיתתם  שכתב 

בעוון   במדבר  למות  המדבר  דור  על  גזירה 

שיכתב   משה  ביקש  לכך  האמינו,  שלא 

הממרים   מן  הוא  אף  יאמרו  שלא  סרחונו, 

דין   בבית  שלוקות  נשים  לשתי  משל  היה. 

וכו',   שביעית  פגי  אכלה  ואחת  קלקלה  אחת 

שהז  מקום  בכל  כאן  הזכיר  אף  מיתתן  כיר 

זו   אלא  בהם  היתה  שלא  להודיע  סרחונם, 

קדש   מריבת  מי  הם  אין    -בלבד.  לבדם  הם 

ואהרן   משה  שקולין  ובזה  אחר".  עוון  בהם 

 כאחד, שלא היה בהם עוון אחר זולת זה. 

(אהרן    באופן מדרשים  באוצר  איתא  אחר. 

שונאין  12עמוד   שהיו  האחים  ככל  לא   ..."  :(

, שהיו מחבבין זה  זה לזה אלא כמשה ואהרן 

לגדולת   זה  ושמחים  לזה  זה  ומגדלים  לזה 

אחים   מעולם  היו  שלא  מוצא  אתה  וכן  זה... 

מחבבין זה לזה כמשה ואהרן, שנאמר: 'אלה  

וגו'... מלמד שרובן של   ומשה'  תולדות אהרן 

אחים שונאים זה את זה, קין שונא את הבל,  

ויהרגהו',   אחיו  הבל  על  קין  'ויקם  שנאמר: 

'ותרא שרה  וישמעאל ש ונא ליצחק, שנאמר: 

שונא   ועשו  וגו',  מצחק'  המצרית  הגר  בן  את 

יקרבו'   בלבו  עשו  'ויאמר  שנאמר:  ליעקב, 

'ויבוא   שנאמר:  אחיו,  הרג  אבימלך  וכן  וגו'. 

בית אביו אפרתה ויהרוג את אחיו' (שופטים  

'ויקם   שנאמר:  הרג אחיו,  יהורם  וכן  ה'),  ט' 

בחרב' (דברי  יהורם' וגו' 'ויהרוג את כל אחיו  

הימים ב' כ"א ד'). מלמד שאחים שונאים זה  

לזה  לזה,   זה  מחבבין  ואהרן  משה  אבל 

ושניהם   גדולים,  ושניהם  לזה  זה  ואוהבין 

תולדות    שווים 'ואלה  בענין  שקרינו  ממה 

אהרן ומשה'". ובזה "שלא היו מעולם אחים  

שקולין הם    -כמשה ואהרן"    4מחבבין זה לזה 

 כאחד. 

 

מי יתנך  ): "'ז "סימן כמדרש תנחומא (שמות  ובדומה לזה ב 4

ה מי  "), ישראל אומרין לפני הקב' א'יר השירים חש(   'כאח לי

לי כאח  להקב"ה...  יתנך  ישראל  אמרו  אח  כמשה    ,ובאיזה 

  'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'  :שנאמר  ,ואהרן

שבשעה   ,), שהיו אוהבין ומחבבין זה את זהא' ג"(תהלים קל

לא שנאו זה את    ,את הכהונהואהרן   , שנטל משה את המלכות

זה זה וזה בגדולת  זה בגדולת  היו שמחים  וזהו    ...". זה אלא 

שהיו   כאחד,  זהששקולין  את  זה  ומחבבין  ושמחים    אוהבין 

 כל אחד בגדולת אחיו. 

ועוד אמר  ): "...  מדרש אגדה (ויקרא ט' א'וכן להדיא איתא ב

שמח    (לאהרן):  משה אני  כך  בגדולתי,  ששמחת  כשם 
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(קהלת    עוד המדרש  דברי  ע"פ  לבאר  אפשר 

את מוצא כשבא משה וברך את  ' ט'): "רבה ד

ובספרא   ידו..."  על  שכינה  שרתה  לא  ישראל 

(שמיני מכילתא דמילואים אות י"ט): "ויבוא  

משה ואהרן אל אהל מועד, כיון שראה אהרן  

ולא  המעשים  כל  ונעשו  הקרבנות  כל    שקרבו 

אהרן   עומד  היה  לישראל  שכינה  ירדה 

רבה,   (קהלת  המדרש  ובהמשך  ומצטער...". 

שם): "וכשבאו שניהם וברכו את ישראל, מיד  

ידיהם  על  שכינה  ט'   ,שרתה  (ויקרא    הה"ד 

א משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו  וויב ' :)כ"ג

העם את  ישראל  'ויברכו  את  ואח"כ    , בירכו 

וגם    ".'וירא כבוד ה' שרתה שכינה על ידיהם'

ואהרן כאחד, שלא שרתה   בזה שקולין משה 

כשפעלו   אלא  לבד,  מהם  אחד  ע"י  שכינה 

 יחדיו. 

ר'    באופן  ..." א'):  א'  (ויקרא  ברש"י  אחר. 

דברות   עשר  שלושה  בן בתירא אומר:  יהודה 

יש   ואמנם  ולאהרן...",  למשה  בתורה  נאמרו 

(וכפי    ותמקומ משה  אל  רק  דיבר  שבהן 

אלו,   פעמים  בי"ג  אך  ברש"י),  שם  דאיתא 

 שקולין הן משה ואהרן. 

כהנים    עוד בתורת  דאיתא  מה  ע"פ  אפשר 

ח'): ובזב ב' סעיף  חים (דף קא.) דמשה  (פרק 

שעה   קודשי  בין  חילוק  שאין  וסבר  טעה 

שעה   בקודשי  נצטווה  והוא  דורות,  לקודשי 

לאכול באנינותם, ואהרן אחיו אמר לו, לא כן  

היינו שציווה    -אחי, אם שמעת בקודשי שעה  

באנינות   דאף  כרחך  ועל  לאכול   -הקב"ה 

יאכל   שהשעיר  שאמר  דורות  בקודשי  אולם 

ת, רק הוא הלכה לדורות,  אינו להתיר באנינו

שלדורות השעיר תאכל. אבל השתא באנינות  

מלמד   היה  שמשה  נמצא  באכילה.  אסורים 

 

שקולין    -שבשמחתן איש בגדולת אחיו    ,.", והיינו..בגדולתך

 כאחד.

אהרן   וגם  נד:),  דף  (עירובין  לאהרן  תורה 

 לימד תורה למשה, ובזה שקולין כאחד! 

א'):    עוד (ג'  יתכן לבאר ע"פ הפסוק בבמדבר 

ִּדּבֶ  ְּביֹום  ּוֹמֶׁשה  ַאֲהֹרן  ּתֹוְלֹדת  ֶאת  "ְוֵאֶּלה  ה'  ר 

ואלה תולדות   רש"י  ופירש  ִסיָני".  ְּבַהר  ֹמֶׁשה 

אהרן.   בני  אלא  מזכיר  "ואינו  ומשה:  אהרן 

תורה.   שלימדן  לפי  משה,  תולדות  ונקראו 

תורה,   חבירו  בן  את  המלמד  שכל  מלמד 

כא הכתוב  עליו  דף  ימעלה  (סנהדרין  ילדו  לו 

אלו   נעשו  משה:  את  ה'  דיבר  ביום  יט:). 

שלו  מפי  ,  5התולדות  שלמד  מה  שלימדן 

בזה   ואהרן  משה  ששקולין  ומכאן  הגבורה". 

 ששניהם נחשבים כאבות לבני אהרן. 

י"ל, ע"פ מה דאיתא ברש"י (שמות ד' י'):  עוד  

וגו'   מתמול  ימים    -"גם  שבעה  שכל  למדנו 

לילך   בסנה  משה  את  מפתה  הקב"ה  היה 

הרי   דברך'  מאז  שלשום  'מתמול  בשליחותו 

יין הם, הרי שישה,  שה גמין רבוושלושה, ושל 

והוא היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת  

עוד (להלן פסוק י"ג) 'שלח נא ביד תשלח', עד  

שחרה בו וקיבל עליו. וכל זה, שלא היה רוצה  

ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו  

כ"ז):   ב'  א'  (שמואל  שנאמר  היה,  ונביא 

בהיותם   אביך  בית  אל  נגליתי  'הנגלה 

ה'):  במצרים (כ'  ביחזקאל  וכן  אהרן.  הוא   ,'

ז')   (שם  וגו',  מצרים'  בארץ  להם  'ואודע 

השליכו',   עיניו  שקוצי  איש  אליהם  'ואומר 

נאמרה לאהרן  נבואה  ברש"י  ואותה  עוד   ."

אליהם   ואומר  ז'):  כ'  ניבא    -(יחזקאל  אהרן 

להם נבואה זו קודם שנגלה הקב"ה על משה  

לעלבסנה ב')  א'  (שמואל  שנאמר  וזהו  י:  , 

 

5
): "רבי  ווכן מצאתי בילקוט שמעוני (פינחס רמז תשע" 

אחד   עמד  שלא  בליבו  מתעצב  היה  משה  אומר:  נתן 

מבניו, אמר ליה הקב"ה: והלא בני אהרן אחיך כאילו הן 

 בניך". 
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'הנגלה נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים'  

 וגו'". והנה בזה שקולין משה ואהרן. 

(תנחומא    ובאופן המדרש  דברי  ע"פ  י"ל  אחר 

ל בקולו נפלאות,  -שמות סימן כ"ו): "ירעם א

בשעה   נפלאות,  בקולו  הקב"ה  עשה  אימתי 

את   לגאול  פרעה  אל  משה  לשלוח  שבקש 

שהיה   במדין  משה  והיה  ממצרים,  ישראל 

מתיירא מפני פרעה, כיון שנגלה הקב"ה עליו  

במדין וא"ל, 'לך שוב מצרים' (שמות ד' י"ט),  

נחלק הדיבור לשני קולות, ונעשה דו פרצופין,  

מצרים',   שוב  'לך  במדין  שומע  משה  והיה 

שהיו   ומי  משה',  לקראת  'לך  שומע  ואהרן 

באמצע לא היו שומעין כלום...". ומכאן שהיו  

ומשה שקולין בז ה שרק הם שמעו את  אהרן 

שומעין   היו  לא  באמצע  שהיו  ומי  הדיבור, 

 כלום. 

כתב:    בשו"ת י"ח)  סימן  (או"ח  סופר  כתב 

וכו'   ויעשו'  'וילכו  השבוע  בפרשת  "ואמרתי 

וה ה' את משה ואת אהרן כן עשו',  יו'כאשר צ

ותמוה,   עשו'  כן  ואהרן  משה  'גם  רש"י  כתב 

פשיטא שגם הם עשו הפסח! ונ"ל ע"פ שאמרו  

שה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים  ז"ל מ

שאחד מצוה  בכל  וכן  בו,  מסייע    תלויה 

על ככה   לו חלק במצוה.    -לחבירו ומזרזו  יש 

שציווה   פסח  היא מצות  והנה מצוה ראשונה 

בני   ויעשו  ולכו  ואהרן  משה  ע"י  לישראל  ה' 

משה   את  ה'  ציווה  כאשר  פיהם  על  ישראל 

כל  ואהרן ואמר כן עשו גם משה ואהרן, עשו  

הפסחים אלו שעשו ישראל, והיה להם חלק,  

וע"פ   והבן".  ישראל  בני  הקריבו  ידם  על  כי 

בזה   שקולין  ואהרן  שמשה  לומר  יש  דבריו 

ישראל,   של  הפסחים  בכל  חלק  להם  שהיה 

 מכיוון שעל ידם הקריבו בני ישראל. 

"זה    באופן ב'):  (כ"ג  רבה  בבמדבר  אחר. 

  שאמר הכתוב (תהלים ע"ז כ"א): 'נחית כצאן 

נוטריקון   נחית  מה  ואהרן',  משה  ביד  עמך 

יסים עשית  נ 'נחית', רבי אליעזר אומר:    :הוא

להם,  ח עמהם,   נתת  להם,  ייים  קרעת  ם 

ואהרן.  ת משה  ע"י  מי,  וע"י  להם,  נתת  ורה 

אמר:   יהושע  ר'  'נחית',  אחר.  פלאות  נדבר 

להם,   להם,  ח עשית  נתת  הושע  יירות  מינך 

ובטראש  (הרמת)  לוי  תאותם,   חה)  (בכבוד 

ורבותינו   ואהרן.  משה  ע"י  להם,  נתת 

'נחית',   מהם,  נאומרים:  העמדת  ביאים 

שרים העמדת מהם,  יסידים העמדת מהם,  ח

מימים העמדת מהם, ע"י משה ואהרן. דבר  ת

אומר:   ר"ע  'נחית',  עשית  נ אחר  וראות 

בהם  ח  בשונאיהם, שלחת  אף  רון 

(את  י(בשונאיהם),   אותם  הולחמה  דך 

(על  ת  שונאיהם), עליהם  כסית  הומות 

דבר   ואהרן...  משה  ע"י  מי?  ע"י  שונאיהם), 

היכן   כל  הצאן  מה  כצאן'  'נחית  אחר. 

כך   אחריו,  נמשכת  היא  מנהיגה  שהרועה 

ישראל, כל מקום שהיו משה ואהרן מסיעים  

'אלה   שנאמר:  אחריהם,  נוסעים  היו  אותם, 

'נחית   מסעי בני ישראל', לקיים מה שנאמר: 

ובכל עמך'".  שקולין    כצאן  הדברים  אלה 

 אהרן ומשה כאחד. 

יב.):  עוד   דף  (הוריות  הגמ'  דברי  ע"פ  אפשר 

זקן   הזקן  על  יורד  [וגו']  הטוב  כ'שמן  "ת"ר: 

וגו'   היו    -אהרן'  מרגליות  טפי  שני  כמין 

תנא:   פפא,  רב  אמר  בזקנו.  לאהרן  תלויות 

כשהוא מספר, עולות ויושבות לו בעיקר זקנו,  

אמר: שמא חס    ועל דבר זה היה משה דואג,

קול   ושלום מעלתי בשמן המשחה? יצתה בת 

מה   חרמון',  כטל  וגו'  הטוב  'כשמן  ואמרה: 

המשחה   שמן  אף  מעילה,  בו  אין  חרמון  טל 

שבזקן אהרן אין בו מעילה. ועדיין היה אהרן  
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אני   אבל  מעל,  לא  משה  שמא  אמר:  דואג, 

מה   'הנה  לו:  ואמרה  קול  בת  יצתה  מעלתי? 

גם יחד', מה משה    6ם טוב ומה נעים שבת אחי

שקולין   ובזה  מעלת".  לא  אתה  אף  מעל,  לא 

 כאחד ששניהם לא מעלו. 

רמז    באופן (יתרו  שמעוני  בילקוט  אחר. 

רע"א): "ראויין היו ישראל לקבל את התורה  

'יצפון   שנאמר:  ואהרן,  משה  עמדו  אילולי 

להיגאל   ישראל  היו  ראויין  תושיה'.  לישרים 

שנא  ואהרן,  משה  אילולי  מר:  ממצרים 

זה   ובאופן  גדול'".  ברכוש  יצאו  כן  'ואחרי 

היו   הם,  עמדו  שאלולי  ואהרן  משה  שקולין 

ונגאלים   התורה  את  מקבלים  עצמם  ישראל 

 ממצרים (בזכות עצמם). 

תתרנ"ז):    בילקוט רמז  (אסתר  שמעוני 

שנת   נדדה  בלילה  בו  נדדה'...  ההוא  "'בלילה 

שנאמר ואהרן,  ג')  משה  י"א  'קול  (זכריה   :

ואהרן  יללת   שקולין משה  ובזה  הרועים'...", 

 כאחד שהיו שניהם מצטערים בצרת ישראל. 

"...    ובאופן ט'):  ז'  (שמות  יקר  בכלי  אחר. 

פיהם   באמרי  הניסים  כל  עשו  ואהרן  משה 

הנראה   וכפי  בפיו,  כוחו  שעיקר  זה  כנחש 

של משה   ידי מטותם  על  נעשו  הניסים  שרוב 

הדין   לבעל  פה  פתחון  יהיה  ושלא  ואהרן, 

חלוק ולומר שבכח המטות נעשו כל הניסים,  ל

ואולי יטעו לומר שיש צד כישוף במטותם, על  

הנושך   הנחש  כמו  לומר,  לנחשים,  נהפכו  כן 

בלי לחש בפיו, כך משה ואהרן כוחם בפיהם,  

אמרי   בכח  הפעולות  אותן  כל  פעלו  והמטות 

לו,   גוזר אומר ויקם  כי הצדיק  פיהם שלהם, 

חשים, כמה דאת  ועל כן נעשו מטות שניהם לנ

עלי   נחש  דן  'יהי  י"ז):  מ"ט  (בראשית  אמר 

 

6
"'שניהם    תשי"ד):  רמז  נשא  שמעוני  (ילקוט  דרשו  וכן 

מה   'הנה  שנאמר:  ואהרן,  משה  זה  י"ג),  ז'  (במדבר  מלאים' 

 טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'".

כנחשים   יהיו  ואהרן  משה  מטה  כך  דרך', 

שורפים להזיק לפרעה ולכל עבדיו". ובזה היו  

בפיהם,   שכוחם  כאחד,  ואהרן  משה  שקולין 

נהפכו   שניהם  ומטות  בכח,  פעלו  והמטות 

 לנחשים להזיק לפרעה ולכל עבדיו. 

"... אבל    עוד יקר:  בכלי  ראינו  שם  לא  עדיין 

בפרעה   רודה ומושל  יהיה  שום מופת שאהרן 

ה' לפני פרעה להשליך   כן ציווה  על  וכל עמו. 

גדול   שחמתו  לתנין  ויהי  אהרן,  של  מטהו 

אהרן   שגם  הורה  בזה  כי  נחש,  סתם  מחמת 

תנין,   שנקרא  בפרעה  ומושל  רודה  יהיה 

הגדול   'התנים  ג'):  כ"ט  (יחזקאל  שנאמר 

. והנה גם בזה שקולין  הרובץ בתוך יאוריו'..."

משה ואהרן ששניהם רודים ומושלים בפרעה  

 ובעמו. 

אחרת. בשבת (דף צב.): "דילמא משה    ולדרך

שאני. דאמר מר: אין השכינה שורה אלא על  

לח.):   (דף  ובנדרים  ועשיר...".  גיבור,  חכם, 

רבי חמא בר' חנינא: לא העשיר משה   "אמר 

  אלא מפסולתן של לוחות" הרי לן שהיה משה 

(אמור   תנחומא  במדרש  והנה  ועשיר.  גיבור 

כ"א   (ויקרא  מאחיו  הגדול  "והכהן  ו'):  סימן 

י'), למה נקרא שמו 'גדול' שהוא גדול בחמשה  

ובשנים...   בחכמה  בעושר  בכח  בנוי  דברים, 

אהרן   וראה,  בא  בכח,  גיבור  שהיה  בכח 

ביום   אלף  ושנים  עשרים  הלוים  את  כשהניף 

וב בכח.  גדול  שהיה  הוי  שאם  אחד...  עושר, 

לא היה עשיר, אחיו הכהנים מעשרין אותו...  

מגדלין   הכהנים  אחיו  לו,  אין  שאם  ומנין 

הרי   מאחיו'".  הגדול  'והכהן  שנאמר:  אותו, 

היו   בזה  וגם  ועשיר,  גיבור  אהרן  גם  שהיה 

 שקולין משה ואהרן כאחד. 

אחר. בספורנו (שמות ז' ז'): "ומשה בן    באופן

השכימו   זקנתם  כל  ועם  שנה.  שמונים 

אהרן   היו  ובזה  קונם...".  לרצון  והזדרזו 
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זקנותם   אף  שעל  כאחד,  שקולין  ומשה 

 השכימו שניהם והזדרזו לעשות רצון ה'. 

אחר. מצאנו שהשווה ה' כבודו ומוראו    באופן

וכתב   חכמים,  תלמידי  של  ומוראן  לכבודן 

יעקב (ברכות דף יט.): "... הוקש כבודו    בעיון

ה'  'את  כדכתיב:  המקום,  לכבוד  ת"ח)  (של 

שכבוד   וכמו  ת"ח,  לרבות  תירא'  אלוקיך 

הוא   ת"ח  כבוד  כך  לעולם,  הוא  המקום 

וזהו   מותו...".  לאחר  בין  בחייו  בין  לעולם, 

כ'אחד',   ואהרן  משה  ששקולין  רש"י  שאמר 

ומו ככבודו  ומוראן  ראו  דהיינו ששקול כבודן 

ומיוחד,   יחיד  אחד  הי"ת,  שהוא  'אחד'  של 

ובעוד   י"ג ט"ו  (ויקרא  וכלשון המדרש הגדול 

 של עולם".  7מקו') "אחד זה יחידו 

"'ומטה    ועוד ג'):  (כ"ו  רבה  בשמות  אפשר, 

אהרן   (במטה)  בו  כשעשה  בידי',  האלוקים 

ניסים, נקרא על שמו, שנאמר: 'מטה אהרן',  

נקרא  ניסים  בו  אני  שעשיתי  שמי,    ובזמן  על 

שמו:   על  נקרא  ניסים  עושה  שהקב"ה  ובזמן 

באופן   גם  והנה  האלוקים'".  'ומטה  שנאמר: 

זה שקולין אהרן ומשה כאחד, שהמטה נקרא  

כהקב"ה,    -על שמן, וכן שקולין הם כ"אחד"  

 שהמטה נקרא אף על שמו. 

על זה הדרך. איתא בשמות רבה (ט"ו כ'):    וכן

משה  "'החודש הזה לכם', למה אמר הקב"ה ל

בשלושה,   החודש  שקידוש  לפי  ולאהרן, 

אמר   החודש,  את  לקדש  הקב"ה  כשביקש 

ואתם נקדש את   ולאהרן, אני  הקב"ה למשה 

ואל   משה  אל  ה'  'ויאמר  הה"ד  החודש, 

ומשה   אהרן  שקולין  זה  באופן  ואף  אהרן'". 

וכן   ה',  עם  החודש  את  קידשו  שיחד  כאחד. 

 

"יחידו של   7 ואל תתמה על החפץ, שכן מצאנו שבלשון זה 

) במדרש  וכדאיתא  אבינו,  אברהם  גם  נקרא  תנחומא  עולם" 

אבל אברהם שהיה יחידו של עולם והיה  ): " ו"לך לך סימן כ

 ". צדיק

כ"אחד"   הם  אמר    –שקולין  שהרי  הי"ת, 

"א ה'  נקדש..." להם  ואתם  ומשמע    ,ני 

 . 8שכביכול שקולין הם לו 

המדרש    וביותר  דברי  ע"פ  זה  ביאור  יזהיר 

אם    :יםוק אמר האל '): "...  בז'  במדבר רבה  (

ואהרן),  הרהרת אחריהם לו אחרי  יכא  (משה 

מהרהר  משה  אתה  את  ה'  ששקלן  וזהו   ,"!

כ"אחד"   ומיוחד    –ואהרן  יחיד    -כאחד 

 הקב"ה ית' שמו. 

  (ע"פ המדרש)   דדברי רש"יהראת לדעת    אתה

ואהרן   היו משה  ואכן  ופלא,  הפלא  מדוייקין 

 ! ד שקולין כאח
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 ) רמז נפלא: "משה אהרן"  בארון עדות  פרשת תצוה) כתב 

יו"ד  601בגימטריא   כ"ף  (שין  במילואו  שכינ"ה  ל:  ועולה   ,

התורה,   סוד  ומשה  העבודה,  סוד  היה  אהרן  כי  ה"י).  נו"ן 

 קיימו שמים וארץ בהשראת השכינה.   ושניהם כאחד 


