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 במדבר פרק כ 

 הֹר אָֹת� ְוַהַעל ְ�נ� ֶאְלָעָזר ְוֶאת �ֲהרֹ� ֶאת ַקח) כה(
 ְוִהְלַ�ְ�ָ#� ְ�ָגָדיו ֶאת �ֲהרֹ� ֶאת ְוַהְפֵ�ט) כו( :ָהָהר
 ַוַ+ַע*) כז( :ָ�� (ֵמת ֵי'ֵס% ְו�ֲהרֹ� ְ�נ� ָעָזרֶאְל ֶאת

 ָ,ל ְלֵעיֵני ָהָהר הֹר ֶאל ַוַ+ֲעל( ְיקָֹוק ִצָ(ה ַ,ֲאֶ�ר מֶֹ�ה
 ְ�ָגָדיו ֶאת �ֲהרֹ� ֶאת מֶֹ�ה ַוַ+ְפֵ�ט) כח( :ָהֵעָדה
��ְ�רֹא ָ�� �ֲהרֹ� ַוָ+ָמת ְ�נ� ֶאְלָעָזר ֶאת אָֹת� ַוַ+ְלֵ� 
 :ָהָהר ִמ� ְוֶאְלָעָזר מֶֹ�ה ַוֵ+ֶרד ָהָהר

 

 
 י "רש

 לו אמור. נחומי� בדברי . אהר� את קח) כה(
 אני שאי� מה לבנ1 נתו� כתר1 שתראה אשרי1

 :לכ1 זכאי
 הלבישהו גדולה כהונה בגדי את . בגדיו את) כו(

 לו אמר. בפניו בנו על לתת� מעליו והפשיט�
. דלוק ונר מוצעת מטה ראה. ונכנס, למערה הכנס
 .ופשט, ידי1 פשוט. ועלה, למטה עלה לו אמר

 כאשר) נ, לב דברי� (לו שנאמר וזהו, מיתה לאותה משה חמד מיד. ועצ�, עיני1 עצו�. וקמ4, פי1 קמו4
 :לה שנתאוית מיתה, אחי1 אהר� מת

 :עכב לא לו קשה שהדבר פי על א% . משה ויעש) כז(

 
 פרשה יט ) וילנא(במדבר רבה 

 אתה שאי� מה לבניו כתרו מוריש שהוא מנחמו את הרי ה"הקב לו אמר והפשט אהר� את קח )טי(
 מהר חו4 כהונה בבגדי גדול כה� יצא א� והלא וילביש� בגדיו את אהר� את משה ויפשט, לבני1 מוריש
 את קח לו ואמר לכהונה שקרבו שבלשו� להודיע1 אלא ופשתי� צמר שה� הארבעי� את סופג הבית
 על רעה גזרה לו שאמר פ"שאע ללמד1' ה צוה כאשר משה ויעש, ההר לעלות לו אמר בלשו� בו אהר�
 . עיכב לא אהר�

 לה� ואמרו עליה� הקהל כל נתקבצו ההר מ� ואלעזר משה שירדו כיו� אהר� גוע כי העדה כל ויראו )כ(
 ועצרו המות במלא1 שעמד אד� בו לפגוע יכול המות מלא1 היא1 אמרו מת לה� אמרו אהר� היכ�

, אתכ� נסקל לאו א� מוטב אותו מביאי� את� א� החיי� ובי� המתי� בי� ויעמד) יז במדבר (דכתיב
 והראהו המערה את ה"הקב פתח מיד החשד מ� הוציאנו ע"רבש ואמר בתפלה משה עמד שעה באותה

  .אהר� גוע כי העדה כל ויראו' שנא לה�

 
 דברים פרק י פסוק ו 

 ֵמת ָ�� מ�ֵסָרה ַיֲעָק� ְ�ֵני ִמְ�ֵארֹת ְסע(ָנ ִיְ*ָרֵאל (ְבֵני
 :ַ#ְחָ#יו ְ�נ� ֶאְלָעָזר ַוְיַכֵה� ָ�� ַוִ+7ֵָבר �ֲהרֹ�

 י"רש
 . מוסרה יעק� בני מבארות נסעו ישראל ובני) ו(

 יעק� בני מבארות וכי, ועוד. לכא� זה עני� מה
 ,יעק� לבני באו ממוסרות והלא, למוסרה נסעו

 וחשוב צא, מת ההר בהר והלא, אהר� מת ש�, ועוד. 'וגו ממוסרות ויסעו) לא, לג במדבר (שנאמר
 בהר אהר� כשמת עשית� זאת ועוד, התוכחה מ� זו א% אלא, ההר להר ממוסרה מסעות שמונה ותמצא

 לחזור ראש ונתת� ערד מל1 ממלחמת לכ� יראת� כבוד ענני ונסתלקו שנה ארבעי� לסו% ההר
 והרגו לוי בני בכ� נלחמו ש�, למוסרה ומש� יעק� בני עד מסעות שמונה לאחוריכ� וחזרת�, למצרי�

 :הגדגד חור הוא הגדגדה חזרת� ומש�, חזרתכ� בדר1 אתכ� שהחזירו עד, מה� ואת� מכ�
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  ן דברים פרק י פסוק ו"רמב 
 . מוסרה יעק� בני מבארות נסעו ישראל ובני) ו(

 יעק� בני מבארות וכי ועוד. לכא� זה עני� מה
 יעק� לבני באו ממוסרה והלא, למוסרה נסעו

 ויחנו ממוסרות ויסעו) לא לג במדבר (שנאמר
 5 ההר בהר והלא . אהר� מת ש� ועוד. יעק� בבני

 מסעות שמונה ותמצא וחשוב צא, מת
, התוכחות מ� זו א% אלא. ההר להר ממוסרות

 בסו% ההר בהר אהר� כשמת, שית�ע זאת ועוד
 לכ� יראת� הכבוד ענני ונסתלקו שנה ארבעי�

 10 לחזור ראש ונתת� ערד מל1 ממלחמת

 עד מסעות שמונה לאחוריכ� וחזרת� למצרי�
 בני בכ� נלחמו ש�, למוסרה ומש� יעק� בני
 אתכ� שהחזירו עד מה� ואת� מכ� והרגו לוי

 הגדגד חור הוא הגדגדה חזרת� ומש�, לדר1
 15 אבל עשית� ובמוסרה, למוסרה הגדגד �ומ

 זאת לכ� שגרמה אהר� של מיתתו על גדול
 משה וסמ1. ש� מת הוא כאלו לכ� ונדמה
 שקשה לומר, הלוחות לשבירת זו תוכחה
 הוא ברו1 הקדוש לפני צדיקי� של מיתת�

 20 לו שקשה ולהודיע1, הלוחות שנשתברו כיו�

 כיו�, ממנו לפרוש" ראש נתנה "שאמרו מה
 שבט את' ה הבדיל ההיא בעת. העגל תא שעשו
 בשנה . ההיא בעת, הראשו� לעני� מוסב . הלוי

 בעגל וטעית� ממצרי� שיצאת� הראשונה
 25 וסמ1, מכ� המקו� הבדיל� טעו לא לוי ובני

 בה טעו לא בזה שא% לומר יעק� בני לחזרת זה
 רבינו לשו� זה כל, באמונת� עמדו אלא לוי בני

 ):א"ה א"פ יומא ירושלמי (אגדה מדברי שלמה
 כי הפשט בדר1 לומר אברה� רבי והוצר1
 30 איננו ומוסרה יעק� בני איננו יעק� בני בארות

, יעק� בני בארות נקרא קדש אבל, מוסרות
 מש�, מוסרה ההר הר] מדבר) [במדבר (וש�
 ש� הוא רק, הגדגד חר איננו . הגדגדה נסעו
 הוא ויטבתה, ואובות ופונו� לצלמונה כלל

 35 וזה, )טז כא במדבר (בארה אהנקר המקו�

 הגדגדה ומ� "וידבק . מי� נחלי אר4 טע�
 ביטבתה ש� כי, "אלעזר ויכה� "ע�" יטבתה

. קרבנות והקריב גדולה בכהונה אלעזר כה�
 שכל יתכ� אי1 כי, רוח דברי אלה וכל

 40 מקומות כול� שיהיו הרבי� האלה המקומות

 שמנהג ועוד. במסעות נזכרו שלא חדשי�
 בהזכירו מעט לשנות קו�מ בכל הכתוב

, אד� בש� בי� מקו� בש� בי� פעמי� השמות
 ומוסרות מוסרה כי, שוי� שה� בכא� שכ� וכל

 45 ש� והגדגדה הגדגד חר וכ�, והפרש שנוי איננו

 ההר בהר כי ועוד. לגמרי שוה ויטבתה, אחד
 הלבישו כאשר אביו כשמת אלעזר כה�

 וזה, בבגדי� מרובה היה מיד כי, הבגדי�
 :לדורות אפילו הגדולי� כהני�ה משפט

 50 וארו1 שבהרי� גדול ההר הר כי בעיני והנראה

 יקרא הוא כי, מוכיח ושמו. רבות פרסאות
 וכ1, וארכו לגודלו" ההר "לו ויאמרו" הר"

 על הר שהיה) טז יט ר"במדב (רבותינו אמרו
 אדו� אר4 גבול עד ההר סו% והיה. הר גבי

 55 לפני ראש במישור והיו, לחשמונה קרוב וראשו

 מוסרות הנקראי� מקומות או ערי� ההר הר
 ועציו� ועברונה ויטבתה הגדגד וחור יעק� ובני
 מרחק ביניה� אי� המקומות ואלו, וקדש גבר
 מהלכי� אחד ביו� ההוא הגדול המחנה כי, רב

 60 :מכא� פחות או פרסה כמו

 במקו� בו שנכנסו ההר בהר ויחנו מקדש ונסעו
 למשה' ה צוה ואז, ההר ברגלי היה אשר שפל

 שיעלה, ההר הר אות� והעל) כה כ במדבר(
 עלו והנה, ההר תחלת הוא ראשו אל למעלה

 65 ומת מוסרות כנגד והגיעו הר של ראשו אל

 וימת) כח פסוק ש� (שנאמר והוא, ש� אהר�
. במוסרה מיתתו והנה, ההר בראש ש� אהר�

 נחשבי� בשמ� האלה המקומות שהיו ואפשר
 במישור וכנגדו הרה ראש ויקרא, עצמו בהר

 70 מוסרה שיאמרו, מוסרה אחד כל וש�, מוסרות

 :בשפלה אשר ומוסרה בהר אשר
 בשדה בארות חשמונה הנקרא במקו� והיו

 יעק� בני אנשי כי, יעק� בני בארות אות� יקראו
 ש� כי עשאו� וה� צאנ� להשקות ש� באי�
 75 ומש�, למוסרה נסעו ומש�. חיי� מי� מצאו

 בבני ויחנו מוסרותמ ויסעו, למוסרות נסעו
 הכתוב וספר. שמו זה ההוא שהמקו�, יעק�
 אר4 יטבתה הגדגדה ומ� הגדגדה נסעו מש�
 בעבור ימי� ש� שעמדו להודיע . מי� נחלי

, אות� באר שכבר, במסעיה� וקצר. הנחלי� 80 

 הגדגדה אל נסעו ממוסרה מש� כי אמר אבל
 מ� כי, מי� נחלי אר4 כולה שהיא יטבתה ואל
 :משקה כולה תהיטב ועד גדגד

 
 

 דברים פרק לד פסוק ו 
 ְולֹא ְ;ע�ר ֵ�ית מ(ל מ�'ב ְ�ֶאֶר4 ַבַ:ְי אֹת� ַוִ+ְק�ֹר

 : ַהֶ=ה ַה+�� ַעד ְקב>ָרת� ֶאת ִאי� ָיַדע
 

 י"רש

 ישמעאל רבי. בכבודו ה"הקב . אותו ויקבר) ו(
 משלשה אחד וזהו, עצמו את קבר הוא אומר
 בו כיוצא. כ� דורש ישמעאל רבי שהיה אתי�

 והשיאו) טז, כב ויקרא (בו כיוצא. עצמו את מביא הוא, אותו יביא נזרו ימי מלאת ביו�) יג, ו במדבר(
 היה קברו . פעור בית מול :עצמ� את משיאי� ה� אלא, אות� משיאי� אחרי� וכי, אשמה עו� אות�
 בי� שבת בערב שנבראו הדברי� �מ אחד וזה, פעור מעשה על לכפר בראשית ימי מששת ש� מוכ�

 :השמשות
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 במדבר פרק לג 

  ְיקָֹוק ִ;י ַעל ָהָהר הֹר ֶאל ַה,ֵֹה� �ֲהרֹ� ַוַ+ַעל) לח( :ֱאד�� ֶאֶר4 ִ�ְקֵצה ָהָהר ְ�הֹר ַוַ+ֲחנ( ִמ7ֵָד� ַוִ+ְסע() לז(
 ֶאֶר4ֵמ ִיְ*ָרֵאל ְ�ֵני ְלֵצאת ָה�ְרָ�ִעי� ִ�ְ�ַנת ָ�� ַוָ+ָמת

 ֶ�� ְו�ֲהרֹ�) לט( :ַלחֶֹד� ְ�ֶאָחד ַהֲחִמיִ�י ַ�חֶֹד� ִמְצַרִי�
� :ָהָהר ְ�הֹר ְ�מֹת� ָ�ָנה (ְמ�ת ְוֶעְ*ִרי� ָ�לֹ

 

 י"רש
 :בנשיקה שמת מלמד . 'ה פי על) לח(

 
 

 במדבר פרק כ 
�ַ�חֶֹד ִצ� ִמְדַ�ר ָהֵעָדה ָ,ל ִיְ*ָרֵאל ְבֵני ַוָ+בֹא() א( 

��� ַו7ָ#ִֵבר ִמְרָי� ָ�� ַוָ#ָמת ְ�ָקֵד� ָהָע� ַוֵ+ֶ�ב ָהִרא
�� ְוַעל מֶֹ�ה ַעל ַוִ+7ֲָהל( ָלֵעָדה ַמִי� ָהָיה ְולֹא) ב( :ָ

 :�ֲהרֹ�

 י"רש
 מתי מתו שכבר, השלמה עדה . העדה כל) א(

 למה . מרי� ש� ותמת :לחיי� פרשו ואלו מדבר
, אדומה פרה פרשתל מרי� מיתת פרשת נסמכה

 צדיקי� מיתת א% מכפרי� קרבנות מה ל1 לומר
 מתה בנשיקה היא א% . מרי� ש� ותמת :מכפרת

 מסעי באלה', ה פי על נאמר ובאהר�. מעלה של כבוד דר1 שאינו', ה פי על בה נאמר לא מה ומפני
 ):לח, לג במדבר(
 :מרי� זכותב הבאר לה� היה שנה ארבעי� שכל מכא� . לעדה מי� היה ולא) ב(
 
 

 בראשית פרק מז 
 ְלי�ֵס% ִלְבנ� ַוִ+ְקָרא ָלמ(ת ִיְ*ָרֵאל ְיֵמי ַוִ+ְקְרב() כט(

 ָיְד1ָ ָנא ִ*י� ְ�ֵעיֶני1ָ ֵח� ָמָצאִתי ָנא ִא� ל� ַו+ֹאֶמר
 ִתְקְ�ֵרִני ָנא �ל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעָ?ִדי ְוָעִ*יָת ְיֵרִכי ַ#ַחת

 ִמִ?ְצַרִי� (ְנָ*אַתִני ֲאבַֹתי ִע� ַכְבִ#יְוָ�) ל( :ְ�ִמְצָרִי�
 :ִכְדָבֶר1ָ ֶאֱעֶ*ה 'נִֹכי ַו+ֹאַמר ִ�ְקב>ָרָת� (ְקַבְרַ#ִני

 ִיְ*ָרֵאל ַוִ+ְ�ַ#ח( ל� ַוִ+ָ@ַבע ִלי ִהָ@ְבָעה ַו+ֹאֶמר) לא(
 : ַהִ?Aָה רֹא� ַעל
 

 י"רש
 בו רשנאמ מי כל . למות ישראל ימי ויקרבו) כט(

 חי יצחק. [אבותיו לימי הגיע לא למות קריבה
 בדוד. ושבע ארבעי� מאה ויעקב ושמוני� מאה
 חי והוא שני� מאות ארבע חי אביו, קריבה נאמר

 יכולת שהיה למי . ליוס� לבנו ויקרא ]:שבעי�
 . ואמת חסד :והשבע . יד� נא שי� :לעשות בידו
, אמת של חסד הוא המתי� ע� שעושי� חסד

  תקברני נא אל :גמול לתשלו� מצפה שאינו
 גלגול בצער אלא חיי� לאר4 חוצה מתי ושאי�) גופי תחת ומרחשי� (כני� עפרה להיות סופה . במצרי�
 :זרה עבודה מצרי� יעשוני ושלא, מחילות

 ירכי תחת יד1 נא שי�) כט פסוק (המקרא לתחילת למעלה מחובר זו ו"וי . אבותי ע� ושכבתי) ל(
 השכיבני, אבותי ע� ושכבתי לומר ואי�. ממצרי� תשאני ואתה, אבותי ע� לשכב סופי ניוא, לי והשבע

 בכמה מצינו, ועוד. בקבורת� וקברתני ממצרי� ונשאתני אחריו כתיב שהרי, במערה אבותי ע�
, אבותיו ע� דוד וישכב) י ב א"מ (כמו, הקבורה ולא, הגויעה היא אבותיו ע� שכיבה לשו� מקומות

 :דוד בעיר ברויק כ1 ואחר
 מכא�, השכינה לצד עצמו הפ1 . המטה ראש על :ליה סגיד בעידניה תעלא . ישראל וישתחו) לא(

 שאי� שלמה מטתו שהיתה על, המטה ראש על אחר דבר. חולה של מראשותיו למעלה שהשכינה אמרו
 :בצדקו עומד הוא והרי, הגוי� לבי� שנשבה ועוד, הוא מל1 יוס% שהרי, רשע בה
 
 

 ר פרק יז פסוק יג במדב
 : ַהַ?ֵ:ָפה ַוֵ#ָעַצר ַהַחִ+י� (ֵבי� ַהֵ?ִתי� ֵ�י� ַוַ+ֲעמֹד

 

 י"רש
 המלא1 את אחז . 'וגו המתי� בי� ויעמוד) יג(

  לעשות לי הנח המלא1 ל"א. כרחו על והעמידו
 משה אי� ל"א. משה של שלוחו ואתה מקו� של אני שלוחו ל"א. יד1 על לעכב צוני משה ל"א. שליחותי

 בא מועד אהל פתח אל ומשה ה"הקב הרי מאמי� אתה אי� א�, הגבורה מפי אלא מלבו כלו� אומר
 ומרנני� מליזי� ישראל שהיו לפי, בקטרת למה אחר דבר. משה אל אהר� וישב שנאמר וזהו. ושאל עמי
 אמר, איש ומאתי� חמשי� נשרפו ידו על, ואביהוא נדב מתו ידו על, הוא המות ס� לומר הקטרת אחר
 :הממית הוא והחטא, הוא מגפה שעוצר תראו ה"הקב
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 ] רמז תשנט[ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת 
 המותה' ה בעיני יקר הכתוב שאמר זה

 טובה עשה למשה ה"הקב ליה אמר, לחסידיו
 לומר בוש שאני המיתה על לאהר� לו ואמור

 מה חייא בר תנחו� רבי בש� הונא' ר אמר, לו
 5 אהר� אצל לו והל1 בשחרית השכי� משה עשה

 מה ל"א, אצלו ירד אחי אהר� קורא התחיל
 דבר משה ל"א, היו� כא� ולבא להשכי� ראית

 לי ומתקשה בלילה מהרהר הייתי התורה מ�
 ומהו ל"א, אצל1 ובאתי השכמתי לכ1 הרבה
 10 אני אלא, הדבר היה מה יודע איני ל"א, הדבר

 ראונק אותו הבא, הוא בראשית שבספר יודע
 פרשה כל בו וקראו בראשית ספר נטלו, בו

 ויפה עשה יפה אמר ואחת אחת כל ועל ופרשה
 אמר אד� לבריאת שהגיעו וכיו�, ה"הקב ברא
 15 ל"א, לעול� מות שהביא לאד� אומר מה משה

 אנו אי� הזה בדבר תאמר לא אחי משה אהר�
 אד� נבראו היא1' וכו אלהי� גזרת מקבלי�

 ג� בעד� שנאמר תחופו ג"לי זכו והיא1 וחוה
 כי לו ונאמר הע4 מ� אכל והיא1 היית אלהי�

 20 וכ1 כ1 הזה השבח כל לאחר ל"א, אתה עפר

 השרת במלאכי ששלטתי ואני ליה אמר, הגיעו
 עוד לכ1 סופנו לא המות את שעצרת ואתה
 ה� קטנות ל"א' כ עוד לחיות לנו יש שני� כמה
 מיד המות יו� לו שהזכיר עד ויורד יורד היה

 25 שמא ל"א גועו אהר� של עצמותיו והרגיש

 אותו ראו מיד, ה� ל"א הדבר הוא בשבילי
, העדה כל ויראו שנאמר קומתו שגרעה ישראל

 נפלו מות ואימות בקרבי חלל לבי אהר� ל"א
 נעלה ל"א ה� ל"א למות עלי1 מקובל ל"א עלי
 30 ישראל כל לעיני שלשת� עלו מיד, ההר להר

 שהיה יודעי� היו אלו, ואלעזר ואהר� משה
 אלא אותו מניחי� ישראל היו לא למות עולה

 סבורי� שהיו אלא, רחמי� עליו מבקשי� היו
 לה� נפתחה שעלו כיו�, קראו הדבור שמא
 35 והיה שמי� מעשה מטה ש� ומצאו מערה

 וערפל לובשו ואלעזר אחד כלי פושט אהר�
 רואה אתה מה אחי אהר� משה ל"א, חתולתו

 מת ואתה בה נטפלנו ואתה ואני מתה מרי�
 מת א� ואני ב1 מטפלי� ואלעזר לי רואה ואתה

 40 מטפל אני חיי1 ה"הקב ל"א, בי מטפל מי אני

 שכינה ירדה מיד, בגי אותו ויקבר שנאמר ב1
 שיצאו כיו� מכא� צא ה"הקב ל"א, ונשקתו
 וכל, ואלעזר משה ויורדי� המערה נסתמה
 כי ירדו ולא שלשה שעלו בה� מביטי� ישראל

 45 אומרת אחת, כתות לשלש נחלקו, שני� א�

 אומרת ואחת, בו מתקנא שהיה משה הרגו
 הכהונה את לירש מבקש שהיה הרגו אלעזר
 עשה מה, מת שמי� דר1 אומרת ואחת, גדולה
 המערה את ופתחו למלאכי� רמז ה"הקב

 50 בשמי� פורחת והיתה אהר� של ארונו והוציאו

 רואי� ישראל וכל לפניו מקלסי� והמלאכי�
 ומה, אהר� גוע כי העדה כל ווירא שנאמר אותו

 : משכבות� על ינוחו שלו� יבא מקלסי� היו
 משה שירדו כיו�, אהר� גוע כי העדה כל ויראו

 55 עליה� הקהל כל נתקבצו ההר מ� ואלעזר

 היא1 ליה אמר, מת ל"א, אהר� היכ� אמרו
 במלא1 שעמד אד� בו לפגוע המות מלא1 יכול

 ובי� המתי� בי� ויעמד שנאמר ועצרו המות
 מביאי� את� א� ל"א, המגפה ותעצר החיי�
 60 באותה, אתכ� נסקל אנו לאו וא� מוטב אותו

 הוציאנו ע"רבש ואמר בתפלה משה עמד שעה
 המערה את ה"הקב פתח מיד, החשד מ�

 גוע כי העדה כל ויראו שנאמר לה� והראהו
 .אהר�

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


