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 ואלמנטים מיוחדים הפרשה מכילה סיפורים
 .המכילים עומק ומחשבה

 פרה אדומה ומי נידה. 
 דמויות אנושיות" משה ואהרון" 
 מי מריבה. 
 נחש נחושת - שרף. 
 אי מעבר בני ישראל בארץ אדום. 

 
 .בפרשת חקת תשאלנה שאלות וגם ינתנו תשובות

 מדוע אלעזר הכהן מבצע את שחיטת פרה אדומה ולא אהרון. 
  מותה של מרים לאחר חוקת פרה אדומהמדוע מוזכרת בחטף. 
 כאשר היעד הוא לדבר לסלע .מצווה את משה לקחת את המטה ' מדוע ה. 
 האם בגלל חטא מי מריבה בלבד קיבלו משה ואהרון עונש יש להם חטאים נסתרים. 
 מה מסתתר מאחורי הרעיון של נחש נחושת. 

 
 פרה אדומה מול עגל הזהב

מּוֵתנּו " אכפי שכתבתי במאמרים קודמים בנוש דְּ ֵמנּו כִּ ַצלְּ ה ָאָדם בְּ את גדלותו  .אלוהים מראה לנו באופן עקבי וסיסתמטי ." ַנֲעשֶׂ
 .צל מנו צל שלי צל הוא גשמי אלוהים הוא רוני=צלמנו.לעומת קטנטתנו

 .אנו מקבלים נושא .פרשות או פרשות קודמות ' בכל פרשה או חיבור מס
זאת  .תמיד גדול מול קטן .המערכת האלוקית הגבוהה רוחני לבין האדם האפסי הקטן הגשמיהנושא תמיד יהיה משהוא מקשר בין 

 .תכנון ועוד הרבה דוגמאות ,סיפורים תכונות אסטרטגיה ,דמויות ,י דוגמאות של אנשים " ע
ר ְיהָוה "מאלוהים  חקת תורה בפרשה מסופר על ר   :ִצָוה ְיהָוה לֵּאֹמר - ֲאֶשר ,ת ֻחַקת ַהּתֹוָרהֹזא  . ַאֲהֹרן לֵּאֹמר - ֹמֶשה ְוֶאל - ֶאל ,ַוְיַדבֵּ ַדבֵּ

ל - ֶאל ין ,ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֶליָך ָפָרה ֲאֻדָמה ְּתִמיָמה ֲאֶשר אֵּ  ". ֹעל ,ָעָלה ָעֶליהָ  - ֲאֶשר ֹלא ,ָבּה מום - ְוִיְקחו אֵּ
לאחר תהליך המתואר  ,טומאת מת שצבע שערה חום אדמדם ומשתמשים בה לטיהור אנשים שנטמאו ב   פרה  היא    פרה אדומה

שנהפך בסיום    הטמא  על    כהן   והזאה מהמים על ידינידה  - מי ,עירוב אפרה עם מים ,שריפתה ,שחיטתה :הכולל בין היתר ,בפרשה
 .טהור התהליך ל

 .ציווי אלוהי .כלומר הרעיון רוחני של טיהור חטא
 .שמות לב הזהב מעשה העגל ממול פרה אדומה נציב את

ל ָהָעם ַעל ה ,ַאֲהֹרן - ַוִיָקהֵּ ָליו קום ֲעשֵּ ינו - ַוֹיאְמרו אֵּ ְלכו ְלָפנֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִיםֶזה ֹמֶשה ָהִאיש ֲאֶשר ֶהֱעלָ  - ִכי -- ָלנו ֱאֹלִהים ֲאֶשר יֵּ ֹלא ָיַדְענו  ,נו מֵּ
ֶהם .ָהָיה לוֹ  - ֶמה ֵמי ַהָזָהב ָפְרקו ,ַאֲהֹרן ,ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ זְּ יֶכם ,נִּ יֶכם ְבנֵּיֶכם וְבֹנתֵּ ָלי ,ְוָהִביאו ;ֲאֶשר ְבָאְזנֵּי ְנשֵּ  -ֶאת ,ָהָעם - ָכל ,ַוִיְתָפְרקו  . אֵּ

ֵמי ַהָזָהב נ  הו ,ַוָיַצר ֹאתֹו ַבֶחֶרט ,ַוִיַקח ִמָיָדם  . ַאֲהֹרן -ֶאל ,ַוָיִביאו ;ְבָאְזנֵּיֶהםֲאֶשר  , ִּזְּ ָכה ,ַוַיֲעשֵּ ֶגל ַמסֵּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך  -- ַוֹיאְמרו ;עֵּ אֵּ
ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ,ִיְשָראֵּ ַח ְלָפָניו ,ַוַיְרא ַאֲהֹרן  . ֲאֶשר ֶהֱעלוָך מֵּ  ......... .ַחג ַליהָוה ָמָחר ,ָרא ַאֲהֹרן ַוֹיאַמרַוִיְק  ;ַוִיֶבן ִמְזבֵּ

ֶגל ֲאֶשר ָעשו - ַוִיַקח ֶאת   ש ,ָהעֵּ י ַהַמִים - ַוִיֶזר ַעל ;ָדק - ַעד ֲאֶשר ,ַוִיְטַחן ,ַוִיְשֹרף ָבאֵּ ל - ַוַיְשְק ֶאת ,ְפנֵּ  -ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל  . ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
אָת ָעָליו - ִכי  :ה ְלָך ָהָעם ַהֶזהָעשָ  - ֶמה ,ַאֲהֹרן  בֵּ . ִכי ְבָרע הוא ,ָהָעם - ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ;ִיַחר ַאף ֲאֹדִני - ַאל ,ַוֹיאֶמר ַאֲהֹרן .ֲחָטָאה ְגֹדָלה ,הֵּ
ה -- ַוֹיאְמרו ִלי   ינו ,ָלנו ֱאֹלִהים - ֲעשֵּ ְלכו ְלָפנֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ,ֶזה ֹמֶשה ָהִאיש - ִכי  :ֲאֶשר יֵּ ָוֹאַמר   . ָהָיה לוֹ  - ֶמה ,ֹלא ָיַדְענו -- ֲאֶשר ֶהֱעָלנו מֵּ

ש ;ִלי - ִהְתָפָרקו ַוִיְּתנו , ָזָהב ָלֶהם ְלִמי הו ָבאֵּ ֶגל ַהֶזה ,ָוַאְשִלכֵּ א ָהעֵּ  .ַויֵּצֵּ
 :השוואה

 שורף את עגל הזהב טוחן דק ומפזר על פני משה  .חטאה גדולה .עשוי זהב צבע אדמדם בדמות פרה .גשמי הוא עגל הזהב
 .המים

 נידה והזאה  - מי ,עירוב אפרה עם מים ,שריפתה ,שחיטתה .צבע אדמדם .טיהור חטאים רוחנית התוצאה פרה אדומה
 .הטמא  על    כהן   מהמים על ידי

ִוי " נושא דבריו של משה גשמי אהרון :בשני המקרים ַדֵבר הּוא - ִכי ,ָיַדְעִּתי - ַוֹיאֶמר ֲהֹלא ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהלֵּ א  - ְוַגם ִהנֵּה ;ַדֵבר יְּ הוא ֹיצֵּ
ָליווְ     .ְוָרֲאָך ְוָשַמח ְבִלבוֹ  ,ִלְקָראֶתָך ם ,ְוָאֹנִכי ;ַהְדָבִרים ְבִפיו - ְוַשְמָּת ֶאת ,ִדַבְרָּת אֵּ יֶׂה עִּ הְּ ם - אֶׂ עִּ יָך וְּ יהּו - פִּ יִתי ֶאְתֶכם ,פִּ ת ֲאֶשר  ,ְוהֹורֵּ אֵּ

 " .ַּתֲעשון
 .רואים השוואה עגל זהב גשמי מול פרה אדומה רוחני
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 מי מריבה
ָדה ,ַמִיםָהָיה  - ְוֹלא  " י ְיהָוה ,ַוֹיאְמרו לֵּאֹמר ;ֹמֶשה - ִעם ,ַוָיֶרב ָהָעם  . ַאֲהֹרן - ֹמֶשה ְוַעל - ַעל ,ַוִיָקֲהלו ;ָלעֵּ ינו ִלְפנֵּ ְוָלָמה   . ְולו ָגַוְענו ִבְגַוע ַאחֵּ

אֶתם ֶאת נוֲאַנְחנו וְבעִ  ,ָלמות ָשם ,ַהִמְדָבר ַהֶזה - ֶאל ,ְקַהל ְיהָוה - ֲהבֵּ ַהָמקֹום ָהָרע  - ֶאל ,ְלָהִביא ֹאָתנו ,ִמִמְצַרִים ,ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנו  . ירֵּ
ָנה ְוֶגֶפן ְוִרמֹון ,ֹלא ְמקֹום ֶזַרע  :ַהֶזה י ַהָקָהל  . ִלְשּתֹות ,וַמִים ַאִין,וְתאֵּ ד - ֶאל ,ַוָיֹבא ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ִמְפנֵּ  -ַעל ,ַוִיְפלו ,ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

יֶהם ,ְיהָוה - ַויֵָּרא ְכבֹוד ;ְפנֵּיֶהם   " .ֲאלֵּ
 .בתכנון האלוהי אלוהים מראה למשה ואהרון באופן אישי שהם בני אנוש עם תכונות אנושיות

 !!.צורך במטה לא היהבדיבור אל הסלע  :במי מריבה נשאלות השאלות
 דיבורו אל הסלעמדוע ביקש אלוהים ממשה לקחת את המטה לפני .משה צריך לדבר לסלע . 
 מה היה קורה אלו משה לא היה מקבל הוראה מאלוהים לקחת את המטה??? 

ל ֶאת ,ַהַמֶטה - ַקח ֶאת " ָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך - ְוַהְקהֵּ ם ,ָהעֵּ תֶׂ ַברְּ דִּ ינֵּיֶהם - ֶאל וְּ יָמיו ,ַהֶסַלע ְלעֵּ אָת ָלֶהם ַמִים ִמן ;ְוָנַתן מֵּ  -ְוהֹוצֵּ
ָדה ְוֶאת - ְוִהְשִקיָת ֶאת ,ַהֶסַלע   " ְבִעיָרם - ָהעֵּ

 .תשובות אפשרויות
 אלוהים מבקש ממשה לקחת את המטה על מנת לגרום להטעיה בחשיבה!! 
 לא היה קורה החטא ,תפקיד היה מבקש ממשה לקחת את המטה שאין לו לא אלו אלוהים. 

אלוהים מסית את מחשבות משה על ידי כך שאומר למשה קח את המטה כביכול לתת משמעות למטה כאשר בפועל למטה 
 .אין תפקיד לפי פקוקות אלוהים שביקש ממשה לדבר לסלע

י ַהָסַלע - ֶאל -- ַהָקָהל - ֶאת ,ַוַיְקִהלו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן  . ִצָוהו ,ַכֲאֶשר ,ִמִלְפנֵּי ְיהָוה ,ַהַמֶטה - ַוִיַקח ֹמֶשה ֶאת ָנא  - ִשְמעו ,ַוֹיאֶמר ָלֶהם ;ְפנֵּ
הו - ַוַיְך ֶאת ,ָידוֹ  - ַוָיֶרם ֹמֶשה ֶאת  . נֹוִציא ָלֶכם ָמִים ,ַהֶסַלע ַהֶזה - ֲהִמן -- ַהֹמִרים ָדה  ,ַמִים ַרִבים ַויְֵּצאו ;ַפֲעָמִים -- ַהֶסַלע ְבַמטֵּ ְשְּת ָהעֵּ ַוּתֵּ
 .וְבִעיָרם

ל ,ֶהֱאַמְנֶּתם ִבי - ַיַען ֹלא ,ַאֲהֹרן - ֹמֶשה ְוֶאל - ֶאל ,ַוֹיאֶמר ְיהָוה י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ינֵּ ִני ְלעֵּ ן -- ְלַהְקִדישֵּ  -ֶאל ,ַהָקָהל ַהֶזה - ֹלא ָתִביאו ֶאת ,ָלכֵּ
 .ָנַתִּתי ָלֶהם - ֲאֶשר ,ָהָאֶרץ 

 .'אלוהים מראה לעם על ידי מבחן התוצאה שמשה מורם מעל עם הוא נבחר ה  קורח בפרשת
 .במדבר יט אלוהים מתכנן ומוכיח למשה ואהרון שאמנם הוא מורמים מעם חקת בפרשת

 .אבל מבחינת אלוהים משה ואהרון גם אנושיים עם תכונות של בני אדם והם לא חסינים מפני שגיאות טעויות וחטאים
 :בשתי הפרשות עומד הרעיון של

 . אומר רבי עקיבא ' משנה אבות פרק ג . "רוב המעשה הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי "
 תבדוד המלך מבחין במבחן התוצאה וכו

יָבה-ֶאְבָחְנָך ַעל" פא בתהילים   רִּ ל;ָבְךְוָאִעיָדה , ְשַמע ַעִמי  ט .ֶסָלה ֵמי מְּ ל ָזר, ִיְהֶיה ְבָך-ֹלא  י .ִלי-ִּתְשַמע-ִאם,ִיְשָראֵּ  "; אֵּ
 .שתי הפרשות תוכננו על ידי אלוהים ברצף להוכחת התכונות האנושיות של משה ואהרון

 .אהרון ימות בפרשת חקת ואילו משה עונשו שלא יכנס לארץ ישראל .לכן הם נענשים בחומרה
 

 נחש נחושת-  שרף
 .ביצע את ההוראה שאלוהים ביקש ממנו שידבר לסלעלאחר שמשה לא   

 ציטטה מדברי הכותב .בסגנון הדיבור שלי .אלוהים מראה למשה
 אני הולך להראות לך פלאות .לדבר לסלע ועשית פעולה בניגוד לדברי ואני הייתי תלוי בך ,אתה לא ביצעת מה שביקשתי ממך "
 ."מעבר לדיבור ואני לא תלוי בך 
ר ָהָעם  . ַבָדֶרְך ,ָהָעם - ֶנֶפשַוִּתְקַצר   " אֹלִהים וְבֹמֶשה ,ַוְיַדבֵּ ין ֶלֶחם  :ָלמות ַבִמְדָבר ,ָלָמה ֶהֱעִליֻתנו ִמִמְצַרִים ,בֵּ ין ַמִים ,ִכי אֵּ נו  ,ְואֵּ ְוַנְפשֵּ

ל ,ָקָצה ת ַהְנָחִשים ַהְשָרִפי ,ַוְיַשַלח ְיהָוה ָבָעם  . ַבֶלֶחם ַהְקֹלקֵּ ל ,ָרב - ַוָיָמת ַעם ;ָהָעם - ֶאת ,ַוְיַנְשכו ,םאֵּ ֹמֶשה  - ַוָיֹבא ָהָעם ֶאל  . ִמִיְשָראֵּ
נּו - ִכי ,ַוֹיאְמרו ָחָטאנו ַברְּ ל ֶאל --ַביהָוה ָוָבְך דִּ ינו ֶאת ,ְיהָוה - ִהְתַפלֵּ ָעלֵּ ר מֵּ ל ֹמֶשה ;ַהָנָחש - ְוָיסֵּ  -ֹיאֶמר ְיהָוה ֶאלוַ   . ְבַעד ָהָעם ,ַוִיְתַפלֵּ

ה ְלָך ָשָרף ,ֹמֶשה  הו ַעל ,ַוַיַעש ֹמֶשה ְנַחש ְנֹחֶשת  . ָוָחי ,ְוָרָאה ֹאתוֹ  ,ַהָנשוְך - ָכל ,ְוָהָיה ;נֵּס - ַעל ,ְוִשים ֹאתוֹ  ,ֲעשֵּ  -ִאם ,ְוָהָיה ;ַהנֵּס - ַוְיִשמֵּ
 .ָוָחי ,ש ַהְנֹחֶשתְנחַ  - ְוִהִביט ֶאל -- ִאיש - ָנַשְך ַהָנָחש ֶאת 

המילה דיבור מזכירה את הדיבור שמשה היה צריך לדבר  .אלוהיםבגלל דיבור כנגד  .אלוהים שולח נחשים ושרפים שנושכים את העם
 .לסלע

 .וכל מי שהסתכל עליו נרפא .נחש נחושת לשים אותו על נס - אלוהים מצווה את משה שרף
  .ביצע את המוטל עליו לדבר לסלע וזאת מחוסר אמונהמשה לא  .אלוהים מראה ומוכיח את כוחו

 ולרפא אנשיםלעשות נס שלא רק דיבור יכול לבצע נס אלא גם בהסתכלות בלבד ניתן  בנושא נחש הנחושת אלוהים מדגיש ומוכיח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אי מעבר בני ישראל בארץ אדום
 ל " דברי חז

ומחמת זאת הוא הוכיחם והזכיר להם את כל מרידתם בבורא  ,והמסולף הזהרצה משה שעם ישראל לא יעשה את החשבון העקום 
 . נהג עימהם ברחמים וסלח להם על סירחונם ' תמיד ה-  והראה להם שכאשר ָשבּו בתשובה  ,עולם מרגע שיצאו ממצרים ועד עתה

כדי לעזור  ," סליחה והמחילה והתשובהה " ובכוונה תחילה ברא הבורא את ,משום שבורא עולם הוא אל רחום וחנון וכולו טוב    
 .ולעזור לו להתחבר ולהתאחד עם בוראו בחזרה ,ולנקות את כל כתמיו הרוחניים - לאדם לתקן את אשר פגם ועיוות

 .אלוהים בדבריו למשה מראה להם בכל הסיפור סביב מעבר בני ישראל בעמי ארץ כנען היא לטובתם ואין להפעיל הגיון אלא חכמה
 .דום לא נתנו מעבר של בני ישראל בארצם ובני ישראל ויתרו על המעבר אינו מראה פחד רק תבונה שאדום עשו היה אחיוזה בבני א

 .אדום לא נחשב לכנעני
 .אי המעבר אינו מראה שבני ישראל פוחדים

 .אני מאחוריכם .אל תפחדו ' אומר ה
יָרא ֹאתוֹ - ַאל ,ֹמֶשה - ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל י  -- תִּ תכִּ אֶׂ י ֹאתוֹ וְּ ָך ָנַתתִּ ָידְּ ת ,ַעּמוֹ  - ָכל - בְּ אֶׂ צוֹ  - וְּ ַכֲאֶשר ָעִשיָת ְלִסיֹחן ֶמֶלְך  -- ְוָעִשיָת לוֹ  ;ַארְּ

ב ְבֶחְשבֹון ,ָהֱאֹמִרי  .ַאְרצוֹ  - ֶאת ,ַוִייְרשו ;ָשִרידלֹו  - ִבְלִּתי ִהְשִאיר - ַעד ,ַעמוֹ  - ָכל - ָבָניו ְוֶאת - ַוַיכו ֹאתֹו ְוֶאת  .ֲאֶשר יֹושֵּ
 .ואלוהים מעניש אותם בהליכה של ארבעים שנה במדבר.קורח אחרי שהמרגלים דיברו על רעת הארץ  זאת בניגוד בפרשת

 .אומר להם משה .ולהלחם בעמלקי והכנעני.בני ישראל רוצים לכפר על החטא
 .על תעלו.במקרה זה אלוהים לא יהיה עמכם 

 .להוראה הם עולים וניגפיםוניגוד 
  לט במדבר ידפרשת קורח 

ר ֹמֶשה ֶאת ֶלה-ַוְיַדבֵּ ל-ָכל-ֶאל, ַהְדָבִרים ָהאֵּ ְוָעִלינו , ִהֶננו  :ָהָהר לֵּאֹמר-ֹראש-ַוַיֲעלו ֶאל, ַוַיְשִכמו ַבֹבֶקר מ.  ְמֹאד, ַוִיְתַאְבלו ָהָעם; ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
י ֵאין , ַתֲעלּו-ַאל מב.  ֹלא ִתְצָלח, ְוִהוא; ִפי ְיהָוה-ָלָמה ֶזה ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת, ַוֹיאֶמר ֹמֶשה מא.  ִכי ָחָטאנו--ָאַמר ְיהָוה-ֲאֶשרַהָמקֹום -ֶאל כִּ

ם כֶׂ בְּ רְּ קִּ הָוה בְּ ֹלא; יְּ פּו, וְּ ָנגְּ ֵני, תִּ פְּ ם, לִּ ֵביכֶׂ ִקי ְוַהְכַנֲעִני ָשם  מג.  ֹאיְּ י ְיהָוה-ַעל-ִכי  :וְנַפְלֶּתם ֶבָחֶרב, ִלְפנֵּיֶכםִכי ָהֲעָמלֵּ ַאֲחרֵּ ן ַשְבֶּתם מֵּ -ְוֹלא, כֵּ
ִקי ְוַהְכַנֲענִ  מה.  ָמשו ִמֶקֶרב ַהַמֲחֶנה-ֹלא, ְיהָוה וֹמֶשה-ַוֲארֹון ְבִרית; ֹראש ָהָהר-ַלֲעלֹות ֶאל, ַוַיְעִפלו מד. ִיְהֶיה ְיהָוה ִעָמֶכם ֶרד ָהֲעָמלֵּ ב , יַויֵּ ַהֹישֵּ

   .ַהָחְרָמה-ַעד, ַוַיכום ַוַיְכתום; ָבָהר ַההוא
 

 . סיכום
 .כפי שכתבתי בתחילה הפרשה אנו יודעים שמשה ואהרון מורמים מעל עם והם בחירה אלוהים

 .אבל כלפי אלוהים הם למעשה בני אנוש לא חסינים עם מגרעות שגיאות וחטאים
 בהתפתחות העובדותבפרשת חקת יש סדר כרונולגי 

 .להלן הסדר הכרונולוגי ופרשנות לכך שמשה ואהרון בני אנוש רגילים
 פרה אדומה מובילה אותנו למעשה עגל זהב. 
 עגל הזהב מוביל אותנו לאהרון שבנה את עגל הזהב. 

 .על כך לא נענש במעשה עגל הזהב חטא אהרון את חטאו ראשון והוא
 אהרון מחזיר אותנו לפרשת חקת. 
 ָעָזר ַהֹכֵהן - ֶאל ,וְנַתֶּתם ֹאָתּה . "פרה אדומה מבוצעת על ידי אלעזר בנו של אהרון שחיטת לְּ ִמחוץ  - ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל ;אֶׂ

ָעָזר ַהֹכֵהן ְוָלַקח  . ְוָשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו ,ַלַמֲחֶנה לְּ י ֹאֶהל - ְוִהָזה ֶאל ;ְבֶאְצָבעוֹ  -- ִמָדָמּה ,אֶׂ דמוֹ  - ֹנַכח ְפנֵּ  . "ֶשַבע ְפָעִמים -- ִמָדָמּה ,עֵּ
 .רמז להחלפת תפקידים בעתיד

 על הבשר בפני משה מתאוננים דבר המוביל אותו לפרשת בהעלותך בני ישראל .שאין מים מתלוננים בפרשת חקת בני ישראל. 
 על כך לא נענש של משה הוא חטאו הראשון בפרשת בהעלותך משה המיואש מבקש מאלוהים שיהרוג אותו זהוא. 
 (.השאלה מדוע ביקש זאת ) אלוהים מבקש ממשה שיקח את המטה .בפרשת חקת משה ואהרון מקבלים הוראה לדבר לסלע 

 .משה במקום לדבר מכה בסלע וחוטא זה אינו החטא הראשון והפעם הוא נענש
 .משה ואהרון נענשים

 .ידיםאהרון נפטר קוברים אותו בהר ההר מחליפו אלעזר בנו מתבצעת החלפת תפק
 .משה נענש בכך שלא יכנס לארץ ישראל

 בדיבור לסלע אלוהים היה תלוי במשה בן אנוש . נחש נחושת אלוהים מראה למשה על יכולתו של האל - שרף. 
 .אלוהים מראה למשה שהסתכלות בנחש נחושת בלבד ניתן לרפא אנשים ולכן הוא לא תלוי בו

  של עם ישראל ונפטרת באותה פרשה להזכיר שהיא גם בן אנושבפרשה מוזכרת גם מרים שהיא גם מעמודי התווך. 
  מעבר בני ישראל בתחום עמי ארץ כנען באה להדגיש את ההבטחה שניתנה לאברהם יצחק ויעקב ועל עם ישראל לבטוח

 .באלוהים
 .ויש לפעול בחכמה ולא בצדק בלבד

 
 ב .נ

 נא לשים לב לקישורים של
אותיות  0 יש לשים לב שהמילה מרים יש קשר למילה מריבה (.גשמי( )וירב העם) מריבה - ימול מ (רוחני()ניקוי חטא) נידה - מי

 .ראשונות מרי בה
 .מטה מול המילה הטעיה

 .כשמשה מתיצב מול פרעה בראשונה לנחשנחושת מול מטה הופך  נחש
 .בפרשת בהעלותך יש לנו רמז שיהושע יחליף את משה


