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 תלונות בני ישראל ומינוי הזקנים –פרק י"א 

 המתאוננים

 וַיִַחר ַאּפֹו וִַתְבַער ָבם ֵאש ה' וַתֹאַכל ִבְקֵצה ַהַמֲחנֶה: )א( וַיְִהי ָהָעם ְכִמְתאֹנְנִים ַרע ְבָאזְנֵי ה' וַיְִשַמע ה' 

 :וִַתְשַקע ָהֵאשב( וַיְִצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹשה וַיְִתַּפֵלל מֶֹשה ֶאל ה' )

 :'ג( וַיְִקָרא ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ַתְבֵעָרה ִכי ָבֲעָרה ָבם ֵאש ה)

 ? מהי תלונת המתאוננים

התלונה אינה מפורשת, מה שמפורש הוא רק הכעס האלוקי, העונש, ותפילת משה. לכן עולה השאלה: מהי 
  ?התלונה, ומדוע היא מכעיסה את ה' כל כך

אין מתאוננים אלא לשון עלילה מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום וכן  -א( כמתאוננים ) : רש"י
 :הוא אומר בשמשון )שופטים יד ד( כי תואנה הוא מבקש

רשי בעקבות המדרש מבקש להדגיש כי אין לעם טענה עניינית כמו זו שהיתה למשל בשמות יז כשבקשו 
 ק עול.לפרו תירוץמים אלא שיש כאן חיפוש אחרי

 .של תלונתם  לפיכך אין כאן פירוט

  :לעומתו הרמב"ן מסביר את הסיבה לתלונה בחששות בני ישראל מפני המסע

והנכון בעיני, כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא  : רמב"ן
מה נעשה, ואיך נחיה במדבר הזה, ומה נאכל ומה נשתה, ואיך  במסע הראשון היו מצטערים בעצמם לאמר

נסבול העמל והענוי ומתי נצא ממנו, מלשון מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו )איכה ג לט(, שהוא לשון כואב 
 .ומצטער על עצמו

  

אלא חשש מפני העתיד . הציפיה מעם ישראל   אין פירוט של התלונה משום שאינה בקשה למשהו חסר
 .היא כי יבטח בה' ולא יחשוש מפני המסע אליו הוא יוצא

  

כדאי לעסוק מידי פעם גם בהשוואה פרשנית  –דיון המחדד את ההבדל בין רש"י לרמב"ן  :העמקה למורה
 :מעמיקה יותר מן המקובל, דוגמא לכך יש בפרקנו

  

 ?האם יש בסיס הגיוני לטענת בני ישראל לפי כל אחד מן הפרשנים

  

 ?פי רמב"ן-פי רש"י ומה על-טאם של בני ישראל עלמה היה ח

  

  ?מה הבסיס בפסוקים לטענת כל פרשן

  

 :העמקה

 :בדרך אחרת הולך האלשיך בפירושו

א( :"...כן היתה עליהם אז למשא עבודת ה' ועמל התורה, וקצים בפרישות תאוות חומרם. על כן ) אלשיך
אך לא ערבו אל לבם להוציא מפיהם  .בודתו יתברךכקצים בע ,היו עושים מצות ה' בעצבון כמתאוננים

מלים. כי בושו מקונם יתברך וממשה רבם. והוא עון פלילי, כמאמר הכתוב )דברים כח מז( תחת אשר לא 
 :"עבדת וכו' בשמחה ובטוב לבב

  

 ?מה היה החטא לדעת האלשיך ? ובמה שונה פירושו מפירוש הרמב"ן : שאלה למחשבה
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 ֵאש ה' וַתֹאַכל ִבְקֵצה ַהַמֲחנֶהא( וִתְבַער ָבם )

 ?מהו קצה המחנה

  

במוקצין שבהם לשפלות, אלו ערב רב. רבי שמעון בן מנסיא אומר בקצינים שבהם  - רש"י בקצה המחנה
 :ובגדולים

 .קצה' הוא שוליים, השאלה היא האם השוליים הם עליונים או שוליים ותחתונים'ה

עליה: האם הגורמים הסוחפים את העם לתאווה הם המנהיגים או רש"י מעלה שאלה שכדאי לחשוב )
  .(השוליים של החברה

 המתאווים

 :נּו ָבָשרד( וְָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאוָה וַיָֻשבּו וַיְִבכּו ַגם ְבנֵי יְִשָרֵאל וַיֹאְמרּו ִמי יֲַאִכלֵ )

ִלים וְֶאת ה( ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נֹאַכל ְבִמְצַריִם ִחנָם ֵאת ַהִקֻשִאים וְֵאת ָהֲאַבִטִחים וְֶאת ֶהָחִציר וְֶאת ַהְבצָ )
 :ַהשּוִמים

 :ו( וְַעָתה נְַפֵשנּו יְֵבָשה ֵאין כֹל ִבְלִתי ֶאל ַהָמן ֵעינֵינּו)

 :וְֵעינֹו ְכֵעין ַהְבדַֹלח ז( וְַהָמן ִכזְַרע ַגד הּוא)

מֹו ְכַטַעם ְלַשד ח( ָשטּו ָהָעם וְָלְקטּו וְָטֲחנּו ָבֵרַחיִם אֹו ָדכּו ַבְמדָֹכה ּוִבְשלּו ַבָּפרּור וְָעשּו אֹתֹו ֻעגֹות וְָהיָה ַטעְ )
 :ַהָשֶמן

 :ט( ּוְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַמֲחנֶה ָליְָלה יֵֵרד ַהָמן ָעָליו)

 :נשים לב לקשר בין האספסוף המתחיל ובין בני ישראל הנגררים אחריו ?המתלונניםמי 

 :וַיֹאְמרּו ִמי יֲַאִכֵלנּו ָבָשר ְבֵני יְִּשָרֵאל ַגם וַיְִּבּכּו ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאוָה וַיָֻשבּו וְָהאַסְפֻסף (ד)

תאווה ובעקבותיה בכי, אלו אינן מילים המייצגות מצוקה, אלא נשים לב למילים בפסוק ד':  הערה דידקטית
 ( . כ"ה, במרה –למשל לשמות ט"ו פסוקים כ"ב   פינוק )השוו

  

  

  :כתואנה ועלילה רש"י ממשיך ומפרש את תלונת בני ישראל 

 :[רש"י ]ד

לה אתם וצאן ובקר וכי לא היה להם בשר, והלא כבר נאמר )שמות יב, לח( וגם ערב רב ע -מי יאכלנו בשר 
וגו'. ואם תאמר אכלום, והלא בכניסתם לארץ נאמר )במדבר לב, א( ומקנה רב היה לבני ראובן וגו', אלא 

 :שמבקשים עלילה
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טענה שניה שיש לעם היא טענת ה'חינם'. בטענתם אומרים ישראל: "זַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נֹאַכל 
ָנם ְבִמְצַריִם הרי עם ישראל היו עבדים, האם יתכן שקבלו  ."חנם" הפרשנים בהבנת המילהנחלקו  ."....חִּ

 ? בחינם דגים

  

כדאי לשים להבדל העקרוני בין דרכו הפרשנית של רש"י העקבי בתפיסת העם כמעוניין  :הערה דידקטית
 :לפרוק עול ובין פירושים כמו של רמב"ן או חיזקוני המחפשים אחרי המציאות אותה מתארים ישראל

 :[ה] רש"י

אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם, והלא כבר נאמר )שמות ה, יח( ותבן  -אשר נאכל במצרים חנם 
 :לא ינתן לכם, אם תבן לא היו נותנין להם חנם, דגים היו נותנין להם חנם, ומהו אומר חנם, חנם מן המצות

 :[חזקוני ]ה

זכרנו את הדגה כשנילוס מתפשט כמנהגו ואחר כך חוזר למקומו הדגים נשארים בגומות בשיחין ונשותיהם 
 .שואבות מאותן השיחים והדגים נכנסים בכדיהם וכן ארז"ל. אשר נאכל במצרים חנם בלא טורח ובלא דמים

 .מאמר מוסגר: מעלת המן

 :ִבְלִתי ֶאל ַהָמן ֵעינֵינּוו( וְַעָתה נְַפֵשנּו יְֵבָשה ֵאין כֹל )

  

 :ז( וְַהָמן ִכזְַרע ַגד הּוא וְֵעינֹו ְכֵעין ַהְבדַֹלח)

מֹו ְכַטַעם ְלַשד ח( ָשטּו ָהָעם וְָלְקטּו וְָטֲחנּו ָבֵרַחיִם אֹו ָדכּו ַבְמדָֹכה ּוִבְשלּו ַבָּפרּור וְָעשּו אֹתֹו ֻעגֹות וְָהיָה ַטעְ )
 :ַהָשֶמן

 :ּוְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַמֲחנֶה ָליְָלה יֵֵרד ַהָמן ָעָליוט( )

ט המשבחים את המן ואת מעלותיו ישנו פער גדול, כיצד -בין פסוק ו' המכיל תלונה על המן ובין פסוקים ז
 ?ניתן ליישבו

והקב"ה הכתיב מי שאמר זה לא אמר זה, ישראל אומרים: בלתי אל המן עינינו,  -ז( והמן כזרע גד )- רש"י
 .:בתורה: והמן כזרע גד וגו', כלומר, ְראו באי עולם על מה מתלוננים בני, והמן כך וכך הוא חשוב

חשוב בשלב זה לסכם מיהם המתלוננים, מהן התלונות ומהי ההצדקה להן לפני שעוברים  :הערה דידקטית
  .הלאה

 

 .התלונה של בני ישראל משולב בסיפור משבר ובקושי של משה. תשובת ה' מהווה מענה לשני הדברים גם יחד יפור

  .כדאי להמחיש את הדברים דרך צביעת הפסוקים, מומלץ להעזר בחלוקת הפרק :הערה דידקטית

  .רקהתלמידים יכולים לסמן בעצמם את שני הסיפורים המשולבים, ולעמוד על המבנה המיוחד של הפ

בלימודנו ננסה להבין את הסיבות לתלונת משה, מדוע דווקא כאן משה אינו יכול לשאת את העם וכיצד תגובת ה' 
  :נותנת מענה לעם ולמשה

 .'תלונת העם ובקשות משה מה 
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 :דברי משה מתחלקים לשלושה חלקים

 :טענתו העקרונית

  לִמְשְּפחָֹתיו ִאיש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו וַיִַחר ַאף ה' ְמאֹד ּוְבֵעינֵי מֶֹשה ָרע)י( וַיְִשַמע מֶֹשה ֶאת ָהָעם בֶֹכה 

ֶזה יא( וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ה' ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶדָך וְָלָמה ֹלא ָמָצִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך ָלשּום ֶאת ַמָשא ָכל ָהָעם הַ )
)יב(                                                                                                                                                   ָעָלי:

ֶקָך ַכֲאֶשר יִָשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהיֹנֵק ַעל ָהֲאָדָמה ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִאם ָאנִֹכי יְִלְדִתיהּו ִכי תֹאַמר ֵאַלי ָשֵאהּו ְבֵחי
  :ֲאֶשר נְִשַבְעָת ַלֲאבָֹתיו

 :טענתו אודות הבשר

 :יג( ֵמַאיִן ִלי ָבָשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי יְִבכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְתנָה ָלנּו ָבָשר וְנֹאֵכָלה)

  :טענתו בנוגע להנהגה

 :אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִדי ָלֵשאת ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ָכֵבד ִמֶמנִייד( ֹלא )

 :חזרה לטענתו העקרונית

  :טו( וְִאם ָכָכה ַאְת עֶֹשה ִלי ָהְרֵגנִי נָא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך וְַאל ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי)

  ? על מה מצר משה

 .מתייחסים לטענות השונות שמעלה משה שימו לב כי הפירושים הבאים

 .יש לייחס כל פירוש לטענה ספיציפית

  
  

  :לדעת ספורנו דברי משה כאן הם המשך לדבריו עוד בטרם היה למנהיגו של עם ישראל

ולמה לא מצאתי חן   יא( "למה הרעות לעבדך. לשלחני בעל כרחי להוציא העם הזה ממצרים, ) ספורנו
'שלח נא ביד תשלח' )שמות ד, יג(: לשום את משא כל העם הזה עלי. וזה עשית כדי לשים את  כשאמרתי:  בעיניך, 

 ."משא כולם עלי כאילו לא היה לך מנהיג זולתי לפחות לשתפו עמי שיהיה טוב להם

  

  :במה יסייעו הזקנים למשה? )התלמידים צריכים לדעת אחד מן הפירושים המופיעים להלן

 :[רמב"ן ]יד

לא שיעזרוהו הזקנים לתת להם בשר, כי מאין להם. ועוד, אפילו בהיות להם פרנסים רבים  -וטעם לא אוכל אנכי לבדי 
לו "למה העליתנו ממצרים", והוא שיתן להם  לא יתלוננו רק על משה רבינו שהוציאם ממצרים, כמנהגם לאמר

בתפלתו כל משאלותם ותאותם יביא להם. אבל חשב משה, כי בהיות להם מנהיגים רבים ישככו חמתם וידברו על 
לבם בעת תלונתם. ואפשר כי כאשר התנבאו הזקנים שנאצל עליהם מן הרוח וידעו העם כי נאמנים הם לנביאים, לא 

 :אלו תאותם גם מהםיתאספו כלם על משה, ויש

 :[ספורנו ]יז

 :ונשאו אתך. אחר שיהיו מוחזקים גם הם לנביאים יבטחו העם בהנהגתך בראותם הזקנים עמך ומסכימים במעשיך

  

  :ה' נענה לבקשת משה

 .תשובת ה' מהווה מענה לשתי הטענות העולות מדברי משה, עניין הבשר וההנהגה

  :ההנהגהתשובתו של ה' לטענת משה אודות 

ָריו וְָלַקְחָת אָֹתם ֶאל אֶֹהל טז( וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ֶאְסָפה ִלי ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקנֵי יְִשָרֵאל ֲאֶשר יַָדְעָת ִכי ֵהם זְִקנֵי ָהָעם וְשֹטְ )
 :מֹוֵעד וְִהְתיְַצבּו ָשם ִעָמְך

ַמָשא ָהָעם וְֹלא ִתָשא ַאָתה ( וְיַָרְדִתי וְִדַבְרִתי ִעְמָך ָשם וְָאַצְלִתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶשר ָעֶליָך וְַשְמִתי ֲעֵליֶהם וְנְָשאּו ִאְתָך בְ יז)
 :ְלַבֶדָך

  :תשובת ה' לטענת העם אודות הבשר

ִכי טֹוב ָלנּו ְבִמְצָריִם וְנַָתן ( וְֶאל ָהָעם תֹאַמר ִהְתַקְדשּו ְלָמָחר וֲַאַכְלֶתם ָבָשר ִכי ְבִכיֶתם ְבָאְזנֵי ה' ֵלאמֹר ִמי יֲַאִכֵלנּו ָבָשר יח)
 :ה' ָלֶכם ָבָשר וֲַאַכְלֶתם

 :ִמים וְֹלא ֲעָשָרה יִָמים וְֹלא ֶעְשִרים יֹוםיט( ֹלא יֹום ֶאָחד תֹאְכלּון וְֹלא יֹוָמיִם וְֹלא ֲחִמָשה יָ )
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ְבכּו ְלָפנָיו ֵלאמֹר ָלָמה כ( ַעד חֶֹדש יִָמים ַעד ֲאֶשר יֵֵצא ֵמַאְּפֶכם וְָהיָה ָלֶכם ְלָזָרא יַַען ִכי ְמַאְסֶתם ֶאת ה' ֲאֶשר ְבִקְרְבֶכם וַתִ )
                                              :ֶזה יָָצאנּו ִמִמְצָריִם

  

  :העמקה

 'מיהם הנבחרים: 'אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו

  :רש"י מדייק במילות הפסוק

  

 :[טז] רש"י

אותם שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך והיו מרחמים עליהם ומוכים  -כי הם וגו'  ידעת אשר
 :על ידם, שנאמר )שמות ה, יד( 'ויכו שוטרי בני ישראל', עתה יתמנו בגדולתן כדרך שנצטערו בצרתן

וכל  –שנצטערו בצרתן" נשים לב לשכר שמקבלים השוטרים על צערם, "עתה יתמנו בגדולתן כדרך : הערה דידקטית
 ...העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה משלם שכרם

  

  

 ?מה פירושה של ההאצלה, האם נבואתם של הזקנים גרעה מדרגת משה רבנו

 : רש"י

 .למה משה דומה באותה שעה לנר שמונח על גבי מנורה והכל מדליקין ממנו ואין אורו חסר כלום -שמתי עליהםו

 הזדמנות לעסוק במשל ובנמשל בדברי רש"י: הערה דידקטית 

  
  

  :וחזרה לתשובת ה' לתלונת העם

  

ְבכּו ְלָפנָיו ֵלאמֹר ָלָמה כ( ַעד חֶֹדש יִָמים ַעד ֲאֶשר יֵֵצא ֵמַאְּפֶכם וְָהיָה ָלֶכם ְלָזָרא יַַען ִכי ְמַאְסֶתם ֶאת ה' ֲאֶשר ְבִקְרְבֶכם וַתִ )
                                               :ֶזה יָָצאנּו ִמִמְצָריִם

  

 .ימאסו בבשר שכל כך התאוו לו –מאסו את ה'  – מידה כנגד מידה

  

  

  

 ?מדוע דווקא במקרה זה התגובה לתלונה כה חריפה

  

 :רשב"ם

ואילו הייתם  .שאמרתם 'זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים', ולפי שאתם כפויי טובה תלקו -למה זה יצאנו ממצרים 
 .כמו בשאר תלונות שיש מהם שלא לקו ,מתאוים בשר ולא נתרעמתם על יציאת מצרים, לא הייתם לוקים כל כך

  

 :תמיהת משה

 :חֶֹדש יִָמיםְכלּו כא( וַיֹאֶמר מֶֹשה ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶשר ָאנִֹכי ְבִקְרבֹו וְַאָתה ָאַמְרָת ָבָשר ֶאֵתן ָלֶהם וְָא)

 כב( ֲהצֹאן ּוָבָקר יִָשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָכל ְדֵגי ַהיָם יֵָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם: פ)

 :כג( וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ֲהיַד ה' ִתְקָצר ַעָתה ִתְרֶאה ֲהיְִקְרָך ְדָבִרי ִאם ֹלא)

 :משה לדברי ה' מעוררת קושי תגובת 

 ?לא יודע שיכולת ה' אינה מוגבלתוכי משה 

  ?''מה תמיהתו בפס' כב'? ומה החידוש בתשובת ה

   .אנו מציעים ללמד את פירוש ספורנו, אולם מורה יכול לבחור ללמד פירוש אחר

  

 :[ספורנו ]כב

כאמרו הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם. איך יספיק זה להסיר תלונותם מאחר שאינם שואלים בשר אלא כדי לנסות 
וינסו אל בלבבם )שם שם יח( הלא אין ספק שכמו שנסו בזה ינסו במאכלים זולת זה לאין תכלית ואתה לא תסיר את 

 :(בחירתם כאמרם ז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים )ברכות לג ב
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כפירוש פירושו של רש"י מורכב ועל כן בחרנו להביאו כאחת האפשרויות לבחירת המורה ולא : הערה דידקטית
   .הכרחי. בכתות חזקות מומלץ ללמד את רש"י ויש להקדיש זמן להבין את שתי הדעות שמביא

רבי  .זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש ואין רבי שמעון דורש כמותו - רש"י : )כב( הצאן ובקר ישחט

שש מאות אלף רגלי, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים, הצאן ובקר וגו', הכל כמשמעו, מי  עקיבא אומר
יספיק להם, כענין שנאמר )ויקרא כה, כו( ומצא כדי גאולתו. ואיזו קשה, זו או )במדבר כ, י( שמעו נא המורים, אלא 

 .בגלוי, לפיכך לא חיסך לו הכתוב לפי שלא אמר ברבים חיסך לו הכתוב ולא נפרע ממנו, וזו של מריבה היתה

חס ושלום לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך, מי שכתוב בו )במדבר יב, ז( בכל ביתי נאמן הוא,  רבי שמעון אומר
יאמר אין המקום מספיק לנו, אלא כך אמר שש מאות אלף רגלי וגו' ואתה אמרת בשר אתן לחדש ימים, ואחר כך 

ובקר ישחט להם כדי שיהרגו, ותהא אכילה זו מספקתן עד עולם, וכי שבחך הוא זה,  תהרוג אומה גדולה כזו, הצאן
אומרים לו לחמור טול כור שעורים ונחתוך ראשך. השיבו הקדוש ברוך הוא ואם לא אתן יאמרו שקצרה ידי, הטוב 

 :אחת בעינך שיד ה' תקצר בעיניהם, יאבדו הם ומאה כיוצא בהם ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפילו שעה

  תגובת ה' למשה

 
אם נלך בעקבות ספורנו או רש"י )בדעת רבי שמעון( משה שואל האם יש טעם לתת להם בשר, ולא האם ה' יכול 

)מורה יכול לבחור את פרשנות דברי ה' מבין הפרשנויות המובאות או  לתת להם בשר. ועל כך משיב ה' את דבריו 
  :(בפרשנות אחרת

ם ֹלא י אִּ ְרֶאה ֲהיְִּקְרָך ְדָברִּ ְקָצר ַעָתה תִּ  :ֲהיַד ה' תִּ

  :(כג)  ספורנו

עתה תראה היקרך דברי. תראה שיקרה זה שיאכלו מן הבשר בהמשכם אחר התענוג עד שיצא מאפם וימאסו בו 
 מבלי שאסיר בחירתם כלל כי אמנם יוכלו לשוב בתשובה מאהבה ומיראה אם ירצו

השיבו הקדוש ברוך הוא ואם לא אתן יאמרו שקצרה ידי, הטוב בעינך שיד ה' תקצר  :סוף פירושו על פסוק כב רש"י
 :בעיניהם, יאבדו הם ומאה כיוצא בהם ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפילו שעה אחת

 

 התנבאות אלדד ומידד

 :וַיֱֶאסֹף ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקנֵי ָהָעם וַיֲַעֵמד אָֹתם ְסִביבֹת ָהאֶֹהלכד( וַיֵֵצא מֶֹשה וַיְַדֵבר ֶאל ָהָעם ֵאת ִדְבֵרי ה' )

( ְ ִהי ְכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח כה( וַיֵֶרד ה' ֶבָענָן וַיְַדֵבר ֵאָליו וַיָאֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאֶשר ָעָליו וַיִֵתן ַעל ִשְבִעים ִאיש ַהְזֵקנִים וַי
 :יָָספּו וַיְִתנְַבאּו וְֹלא

ה ַבְכֻתִבים וְֹלא כו( וַיִָשֲארּו ְשנֵי ֲאנִָשים ַבַמֲחנֶה ֵשם ָהֶאָחד ֶאְלָדד וְֵשם ַהֵשנִי ֵמיָדד וַָתנַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח וְֵהמָ )
 :יְָצאּו ָהאֱֹהָלה וַיְִתנְַבאּו ַבַמֲחנֶה

 :ר ֶאְלָדד ּוֵמיָדד ִמְתנְַבִאים ַבַמֲחנֶהכז( וַיָָרץ ַהנַַער וַיֵַגד ְלמֶֹשה וַיֹאמַ )

 :כח( וַיַַען יְהֹוֻשַע ִבן נּון ְמָשֵרת מֶֹשה ִמְבֻחָריו וַיֹאַמר ֲאדֹנִי מֶֹשה ְכָלֵאם)

  :ה' ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם כט( וַיֹאֶמר לֹו מֶֹשה ַהְמַקנֵא ַאָתה ִלי ּוִמי יִֵתן ָכל ַעם ה' נְִביִאים ִכי יִֵתן)

  

 :העמקה

 'מומלץ להביא את רש"י על פסוק כ"ו ד"ה 'והמה בכתובים –ורה המעוניין להעמיק בסוגית בחירת הזקנים מ

  

 :מאותן שנבחרו. אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו -כו( וישארו שני אנשים )

  

במבוררים שבהם לסנהדרין, ונכתבו כולם נקובים בשמות, וע"י גורל, לפי שהחשבון עולה  -והמה בכתבים 
לי"ב שבטים, ששה ששה לכל שבט ושבט חוץ משני שבטים שאין מגיע אליהם אלא חמשה חמשה. אמר 

בעים זקן, משה, אין שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד. מה עשה, נטל שבעים ושנים פתקין וכתב על ש
ועל שנים חלק וברר מכל שבט ושבט ששה, והיו שבעים ושנים. אמר להם טלו פתקיכם מתוך קלפי, מי 

 :שעלה בידו זקן, נתקדש, ומי שעלה בידו חלק אמר לו המקום לא חפץ בך

  

 של משה עליהם לאחר מינוי הזקנים והאצלת רוחו

 (פסקוויתנבאו ולא יספו: ספרי: לא המשיכו, אונקלוס: ולא )
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  מסופר על שני אנשים שלא יצאו אל אוהל מועד, למרות שהיו מבין הנבחרים והתנבאו בתוך המחנה

   

 :[רשב"ם ]כו

 :שנכתבו לצאת אל האהל ולא יצאו מתוך ענוה כמפורש בסנהדרין - בכתובים

  

 :יהושע משרתו הנאמן של משה פונה אל משה

 וַיֹאַמר ֲאדֹנִי מֶֹשה ְכָלֵאם

 :שאלות עולות מדברי יהושעשתי 

 ?א. מה פירוש כלאם

  ?ב. מדוע יש לכלוא אותם

נבואת אלדד ומידד לא התפרשה בכתובים, ואולם בגמרא מופיעות שלוש עמדות ביחס  :הערה למורה
לדברי הנבואה שלהם וכדאי לעיין במקום על מנת להבין את המשמעות של שלושת הנבואות. אין צורך 

ני התלמידים או להציג את העמדות השונות המופיעות בה, אך יש להכיר אותן על להביא את הגמרא בפ
  :מנת ללמד את הפרשנות לפרשתנו

 :העמקה

 ומה נבואה נתנבאו? אמרו: משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. אבא חנין :סנהדרין דף יז עמוד א
אומר משום רבי אליעזר: על עסקי שליו הן מתנבאים, עלי שליו, עלי שליו! רב נחמן אמר: על עסקי גוג ומגוג 

 .היו מתנבאין

נציע מספר פירושים, על התלמידים להכיר שני פירושים, במענה לכל אחת מן השאלות, מבין הפירושים 
ורמב"ן מביאים כל אחד שני פירושים, יש לשים המובאים או פירוש אחר בו בחר המורה )שימו לב שרש"י 

 (לב לאיזו שאלה מבין השתיים עונה כל פירוש

 :[רש"י ]כח

לפי שהיו מתנבאים  ,תנם אל בית הכלא דבר אחר .הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם - כלאם
 :את ישראל לארץ משה מת ויהושע מכניס

 :[רמב"ן ]כח

היה המנהג בישראל שלא יתנבא אדם בעתידות במקום נביא גדול ממנו, אבל מדברי רבותינו נראה, כי  ...
הולכים אחריו כתלמידיו והם בני הנביאים. כך אמרו בסנהדרין )יז א(, בשלמא למאן דאמר "משה מת", 

כמורה  היינו דקאמר יהושע אדני משה כלאם, אלא למאן דאמר על עסקי שליו, אמאי כלאם, דהוה ליה
 .וכן למאן דאמר על גוג ומגוג נתנבאו .הלכה לפני רבו

אסור לגלותה או היא מהווה מרידה בשלטון  , נבואתם היתה קשה ובפירוש אחר , "כלא" , כפשוטו והסיבה
  , .משה

 :תגובת משה

מעלתו של משה וענוותנותו עולים מתשובתו ליהושע. יהושע חרד למעמדו של משה מן הסיבות שהעלו 
 :רואה לנגד עיניו את עם ישראל וטובתוהפרשנים ואולם משה 

  :כט( וַיֹאֶמר לֹו מֶֹשה ַהְמַקנֵא ַאָתה ִלי ּוִמי יִֵתן ָכל ַעם ה' נְִביִאים ִכי יִֵתן ה' ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם)

, יהושע חושש שהם מתנבאים בכוח ישיר מאת ה' ולא בדרך האצלה ממשה ועל כך העמקה: על פי הספורנו
  .'מי יתן כל עם ה' נביאים ישירות מה –עונה משה ליהושע 

 :[ספורנו ]כח

 :אדוני משה כלאם. שחשב שלא יצאו האהלה להראות שיתנבאו בלתי אצילות ממשה רבינו

 :ה' את רוחו עליהם. בלתי אצילות מאתי כי יתן [כט]

לאחר שראינו את הקושי של משה בהנהגת העם ראוי עוד יותר להעמיק בתגובתו שאין בה רצון לשררה  
  :ושלטון אלא רצון בקרבה בין ה' ועם ישראל כמו שמפרש ראב"ע

  

 :כשואל חפץ בדבר, כאומר: מי יתן לי זאת השאלה והחפץ -ומלת מי יתן  :ראב"ע
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  :וסיומה של הפרשה

ִביבֹות ַהַמֲחנֶה לא( וְרּוַח נַָסע ֵמֵאת ה' וַיָָגז ַשְלוִים ִמן ַהיָם וַיִטֹש ַעל ַהַמֲחנֶה ְכֶדֶרְך יֹום כֹה ּוְכֶדֶרְך יֹום כֹה סְ )
 :ּוְכַאָמַתיִם ַעל ְּפנֵי ָהָאֶרץ

ים ָהָעם ָכל ַהיֹום ַההּוא וְָכל ַהַליְָלה וְכֹל יֹום ַהָמֳחָרת וַיַַאְספּו ֶאת ַהְשָלו ַהַמְמִעיט ָאַסף ֲעָשָרה ֳחָמרִ  לב( וַיָָקם)
 :וַיְִשְטחּו ָלֶהם ָשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַמֲחנֶה

 :ם וַיְַך ה' ָבָעם ַמָכה ַרָבה ְמאֹדלג( ַהָבָשר עֹוֶדנּו ֵבין ִשנֵיֶהם ֶטֶרם יִָכֵרת וְַאף ה' ָחָרה ָבעָ )

 :לד( וַיְִקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַתֲאוָה ִכי ָשם ָקְברּו ֶאת ָהָעם ַהִמְתַאּוִים)

 לה( ִמִקְברֹות ַהַתֲאוָה נְָסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות וַיְִהיּו ַבֲחֵצרֹות: פ)

 .הפרשה: את התאוותנות המתוארת ואת חרון אף ה' בישראלש להסביר את המתרחש לסיום י

  

 :הפרשה מסתיימת בתוצאות כל אחד מן המענים

 .'להווכח במעלתו המנהיגותית של משה: 'מי יתן כל עם ה' נביאים  בעקבות מינוי הזקנים , אנו חוזרים

 'רבה מאד 'ויך ה' בעם מכה -ובעקבות מתן הבשר אנו רואים את תוצאות תאוותם של ישראל 

 


