אהרון אשם
שאלות מנחות
 .1האם משה מינה את אהרון בצורה מסודרת למנהיג
הראשי בלעדיו?
 .2האם אהרון ניסה להתנגד לעם ולשכנע אותו לחכות
למשה?
 .3האם הרעיון לעשות עגל זהב היה של העם?
 .4חשבו איזה אינטרס יש לאהרון ,כאשר משה לא
בסביבה ,לעשות את רצון העם?
מינוי אהרון כמנהיג ע"י משה
שמות כ"ד :ו ַי ֹּאמֶ ר ה' אֶ ל-מ ֹּשֶ ה ,עֲ לֵה אֵ לַי הָ הָ ָרה--ו ֶהְ י ֵה-שָ ם;
תֹורה ו ְהַ מִּ ְצו ָה ,אֲ שֶ ר כָתַ בְתִּ י,
ו ְאֶ תְ נָה לְָך אֶ ת-לֻח ֹּת הָ אֶ בֶן ,ו ְהַ ָ
לְהֹור ֹּתָ ם .וַיָקָ ם מ ֹּשֶ ה ,וִּיהֹושֻ עַ מְ שָ ְרתֹו; וַיַעַ ל מ ֹּשֶ ה ,אֶ ל-הַ ר
הָ אֱ ֹלהִּ ים .ו ְאֶ ל-הַ זְקֵ נִּים ָאמַ ר שְ בּו-לָנּו ָבזֶה ,עַ ד אֲ שֶ ר-נָשּוב
אֲ לֵיכֶם; ו ְהִּ נֵה ַאהֲ רֹּן ו ְחּור עִּ מָ כֶם ,מִּ י-בַעַ ל דְ ב ִָּרים יִּגַש אֲ ֵלהֶ ם.
דרישת העם מאהרון
שמות ל"ב :וַי ְַרא הָ עָ ם ,כִּי-ב ֹּשֵ ש מ ֹּשֶ ה ל ֶָרדֶ ת מִּ ן-הָ הָ ר; וַיִּקָ הֵ ל
הָ עָ ם עַ לַ-אהֲ רֹּן ,ו ַי ֹּאמְ רּו אֵ לָיו קּום עֲ שֵ ה-לָנּו אֱ ֹלהִּ ים אֲ שֶ ר יֵלְכּו
לְפָ נֵינּו--כִּי-זֶה מ ֹּשֶ ה הָ אִּ יש אֲ שֶ ר הֶ עֱ לָנּו מֵ אֶ ֶרץ מִּ צ ְַרי ִּםֹ ,לא י ָדַ עְ נּו
מֶ ה-הָ י ָה לֹו.
פָרקּו נִּזְמֵ י הַ זָהָ ב ,אֲ שֶ ר בְָא ְזנֵי נְשֵ יכֶם
וי ֹּאמֶ ר אֲ ֵליהֶ םַ ,אהֲ רֹּןְ ,
ְבנֵיכֶם ּובְנ ֹּתֵ יכֶם; ו ְהָ בִּיאּו ,אֵ לָי .וַיִּתְ פָ ְרקּו ,כָל-הָ עָ ם ,אֶ ת-נִּזְמֵ י
הַ זָהָ ב ,אֲ שֶ ר בְָא ְזנֵיהֶ ם; וַיָבִּיאּו ,אֶ לַ-אהֲ רֹּן .וַיִּקַ ח מִּ יָדָ ם ,וַיָצַר
א ֹּתֹו ַבחֶ ֶרט ,וַיַעֲ שֵ הּו ,עֵ גֶל מַ סֵ כָה; ו ַי ֹּאמְ רּו--אֵ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך י ִּשְ ָראֵ ל,
אֲ שֶ ר הֶ עֱ לּוָך מֵ אֶ ֶרץ מִּ צ ְָרי ִּם.

