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 ז'התשע שבט                                       ד "בס

 
 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

      " זכרתי לך חסד נעוריך"או " ממרים הייתם" -מסע בני ישראל במדבר 
  (ר ברכי אליצור"דעל פי שיעור של )שלח בת לפרש

 
ך "מסע הנדודים של עם ישראל במדבר נזכר בתנ

אך ההערכה כלפי התמודדותם עם , בהזדמנויות שונות
כשמעשי העם בעגל . תלאות הדרך איננה חד משמעית

ובמרגלים נזכרים בנאומים היסטוריים ההתיחסות 
מה מעמדן , אולם. כאל חטא מפורש, כמובן, אליהם היא

האם ? ולחםבשר , של תלונות העם ובקשותיהם למים
או , נצרבו מעשים אלו כחטא מתמשך של דור המדבר

שמא מגלים מנהיגי העם לדורותיו הבנה ללב עם שיצא 
ומכירים , ממאורת נוגשים וזקוק לזמן של הסתגלות

 ?בצרכי נוודים במצוקות המדבר
ההתרפקות על עבר העם בפי מוכרת וידועה נבואת 

 .ירמיהו
 :  'ב', ירמיהו ב .1
ְך ' כֹּה ָאַמר ה" ְך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיִּ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַריִּ ָזַכְרתִּ

ְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה ְך ַאֲחַרי ַבמִּ   " ֶלְכתֵּ
אולם כנגדה מוצבים דברי ביקורת קשים על קשיות 

 . מריו וחטאיו, כפיות הטובה שלו, עורפו של העם
בסקירתו ההיסטורית של יחזקאל נאמרים , לדוגמא

 .ומשפטיו' האשמה קשים על הפרת חוקי הדברי 
 :ג"י', יחזקאל כ .2
ְדָבר ְבֻחּקוַֹּתי ֹלא ָהָלכּו ְוֶאת " ל ַבמִּ ְשָראֵּ ית יִּ י בֵּ ַוַיְמרּו בִּ

ְשָפַטי ָמָאסּו ֲאֶשר ַיֲעֶשה אָֹּתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם ְוֶאת  מִּ
י ֲעלֵּ  ְך ֲחָמתִּ ְשפֹּ ד ָואַֹּמר לִּ ְללּו ְמאֹּ ַתי חִּ ְדָבר ַשְבתֹּ יֶהם ַבמִּ

  " ְלַכלוָֹּתם
גם בפיו של משורר תהילים מודגשת כפיות הטובה של 

 .העם
 :'כ-ג"י, ח"תהלים ע .3
ם ְכמוֹּ נֵּד" ם ַוַיֶצב ַמיִּ ירֵּ ם ֶבָעָנן יוָֹּמם : ָבַקע ָים ַוַיֲעבִּ ַוַיְנחֵּ

ש ְדָבר ַוַיְשְק : ְוָכל ַהַלְיָלה ְבאוֹּר אֵּ ים ַבמִּ מוֹּת ְיַבַּקע ֻצרִּ ְתהֹּ כִּ
ם: ַרָבה ָסַלע ַויוֶֹּרד ַכְנָהרוֹּת ָמיִּ ים מִּ א נוְֹּזלִּ יפּו : ַויוֹּצִּ ַויוֹּסִּ

ָיה ְשָאל : עוֹּד ַלֲחטֹּא לוֹּ ַלְמרוֹּת ֶעְליוֹּן ַבצִּ ְלָבָבם לִּ ל בִּ ַוְיַנסּו אֵּ
ֶכל ְלַנְפָשם א: אֹּ ְך -ַוְיַדְברּו בֵּ ל ַלֲערֹּ ים ָאְמרּו ֲהיּוַכל אֵּ ֹלהִּ

ְדָברֻשְלָחן  פּו : ַבמִּ ְשטֹּ ים יִּ ם ּוְנָחלִּ ָכה צּור ַוָיזּובּו ַמיִּ ן הִּ הֵּ
ר ְלַעמוֹּ  ין ְשאֵּ ם ָיכִּ ת אִּ   "ֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל תֵּ

 (:א"י-'ח, ה"תהלים צ)וכן  .4
ְדָבר" יָבה ְכיוֹּם ַמָסה ַבמִּ ְמרִּ ֲאֶשר : ַאל ַתְקשּו ְלַבְבֶכם כִּ

י גַ  יֶכם ְבָחנּונִּ י ֲאבוֹּתֵּ סּונִּ ינִּ ים ָשָנה :  ם ָראּו ָפֳעלִּ ַאְרָבעִּ
ם ֹלא ָיְדעּו ְדָרָכי ם ְוהֵּ ָבב הֵּ י לֵּ : ָאקּוט ְבדוֹּר ָואַֹּמר ַעם תֹּעֵּ

י ם ְיבֹּאּון ֶאל ְמנּוָחתִּ י אִּ י ְבַאפִּ ְשַבְעתִּ  "ֲאֶשר נִּ
  (:ד"י-ג"י, ו"ם קתהילי)וכן  .5
כּו ַלֲעָצתוֹּ " ֲהרּו ָשְכחּו ַמֲעָשיו ֹלא חִּ ְתַאּוּו ַתֲאָוה : מִּ ַויִּ

ימוֹּן ישִּ ל בִּ ְדָבר ַוְיַנסּו אֵּ   "ַבמִּ
בנאומו ההיסטורי של נחמיה המסכם את , כמו כן

 .הוא מבקר את עם ישראל תולדות העם
 :ז"י-ו"ט', נחמיה ט .6
ְרָעָבם " ם ָנַתָתה ָלֶהם לִּ ָשַמיִּ אָת ְוֶלֶחם מִּ ֶסַלע הוֹּצֵּ ם מִּ ּוַמיִּ

ְצָמָאם ַותֹּאֶמר ָלֶהם ָלבוֹּא ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ָלֶהם לִּ
ת ָלֶהם ידּו ַוַיְקשּו ֶאת : ָנָשאָת ֶאת ָיְדָך ָלתֵּ זִּ ינּו הֵּ ם ַוֲאבֹּתֵּ ְוהֵּ

ְצוֶֹּתיָך ַע ְוֹלא ָזְכרּו : ָעְרָפם ְוֹלא ָשְמעּו ֶאל מִּ ְשמֹּ ַוְיָמֲאנּו לִּ
ְפְלאֹּתֶ  ְתנּו רֹּאש נִּ ָמֶהם ַוַיְקשּו ֶאת ָעְרָפם ַויִּ יָת עִּ יָך ֲאֶשר ָעשִּ

ְרָים   ..." ָלשּוב ְלַעְבֻדָתם ְבמִּ
 

מי שהנהיג את העם , גם בנאום משנה תורה של משה
אין , בשנות הנדודים וחווה על בשרו את תלונותיהם

( 'דברים א)בנאום הפתיחה . הערכה חד משמעית
, שה על תגובת העם לדברי המרגליםמושמעת תוכחה ק

אולם לא נזכרת כל תוכחה על תלונות העם למים לבשר 
 . וללחם

בהמשך דבריו מזכיר משה את תקופת הנדודים ואת 
 .אך כלל לא ממקום של תוכחה, למחסור העם' דאגת ה

  :'ז', ברים בד .7
י ה" ה ָיֶדָך ָיַדע ֶלְכְת -א  ' כִּ ל ַמֲעשֵּ ַרְכָך ְבכֹּ ָך ֶאת ֹלֶהיָך בֵּ

ים ָשָנה ה ל ַהֶזה ֶזה ַאְרָבעִּ ְדָבר ַהָגדֹּ ָמְך ֹלא ' ַהמִּ ֹלֶהיָך עִּ א 
  "ַסְרָת ָדָברחָ 

כשמשה משמיע את חששו ממציאות של שכחת , אדרבא
הוא מזכיר את , למראה הצלחה כלכלית בארץ ישראל' ה

מוראות המדבר מנקודת מבט המגלה הבנה מוחלטת 
דברים אלו מובאים . הנדוניםכלפי קשיי העם בתקופת 
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ללא שום תוכחה על דרכי ההתמודדות של העם עם 
 .האתגרים הקשים שהוצבו בפניו

 :'ו-'ב' דברים ח .8
יֲכָך ה" לִּ ֹלֶהיָך ֶזה -א  ' ְוָזַכְרָת ֶאת ָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר הֹּ

ְתָך ְלַנסְֹּתָך ָלַדַעת ֶאת אֲ  ְדָבר ְלַמַען ַענֹּ ים ָשָנה ַבמִּ ֶשר ַאְרָבעִּ
ר מצותו  ְשמֹּ ְלָבְבָך ֲהתִּ ְצוָֹּתיו)בִּ ם ֹלא( מִּ ֶבָך : אִּ ַוְיַעְנָך ַוַיְרעִּ

ְלָך ֶאת ַהָמן ֲאֶשר ֹלא ָיַדְעָת ְוֹלא ָיְדעּון ֲאבֶֹּתיָך ְלַמַען  ַוַיֲאכִּ
י ַעל ָכל מוָֹּצא  ְחֶיה ָהָאָדם כִּ י ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדוֹּ יִּ ֲעָך כִּ הוֹּדִּ

י ה ְחֶיה הָ ' פִּ ָעֶליָך ְוַרְגְלָך ֹלא : ָאָדםיִּ ְמָלְתָך ֹלא ָבְלָתה מֵּ שִּ
ים ָשָנה ָקה ֶזה ַאְרָבעִּ ר :  ָבצֵּ י ַכֲאֶשר ְיַיסֵּ ם ְלָבֶבָך כִּ ְוָיַדְעָת עִּ

יש ֶאת ְבנוֹּ ה ֹלֶהיָך ְמַיְסֶרךָ ' אִּ ְצוֹּת ה: א  -א  ' ְוָשַמְרָת ֶאת מִּ
ְרָאה אֹּת ְדָרָכיו ּוְליִּ   "וֹּ ֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִּ

 (:ז"ט-ו"ו ט"דברים ט)וכן  .9
ָמאוֹּן " ל ְוַהנוָֹּרא ָנָחש ָשָרף ְוַעְקָרב ְוצִּ ְדָבר ַהָגדֹּ יֲכָך ַבמִּ ַהמוֹּלִּ

יש צּור ַהַחָלמִּ ם מִּ יא ְלָך ַמיִּ ם ַהמוֹּצִּ ין ָמיִּ ְלָך : ֲאֶשר אֵּ ַהַמֲאכִּ
ְתָך ֶתיָך ְלַמַען ַענֹּ ְדָבר ֲאֶשר ֹלא ָיְדעּון ֲאבֹּ ּוְלַמַען ַנסֶֹּתָך  ָמן ַבמִּ

יֶתָך ְבָך ְבַאֲחרִּ יטִּ  "ְלהֵּ
גם בדברי משה ניתן למצוא תוכחה קשה על מעשי , אולם

בנאום בו מסביר משה לעם . העם בארבעים שנות המסע
הוא שולל את ההבנה , את הסיבה לירושת הארץ

בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את "האפשרית כי 
 .ר מרי העם במדברומוכיח את דבריו מתיאו" ארצם

 :'ז', דברים ט .11
ְקַצְפָת ֶאת ה" ת ֲאֶשר הִּ ְשַכח אֵּ ְדָבר -א  ' ְזכֹּר ַאל תִּ ֹלֶהיָך ַבמִּ

ם ַעד בֲֹּאֶכם ַעד ַהָמקוֹּם  ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ ן ַהיוֹּם ֲאֶשר ָיָצאָת מֵּ ְלמִּ
ם ה יֶתם עִּ יִּ ים ה   " ' ַהֶזה ַמְמרִּ

  
ים ועד המעקב אחר תלונות העם מיום היציאה ממצר

אף הוא אינו נותן בידינו תשובה חד , הכניסה לארץ
לתלונות העם אינן ' תגובות ה. משמעית לשאלה שהצגנו

לוהי המממש את -תלונות אחדות מובילות לנס א: זהות
יש שההיענות לתלונה מותנית בקיומה של , בקשת העם

ובמקרים אחרים הקדוש ברוך הוא נענה , סדרת ציוויים
 . מעניש אותם על תלונתם לבקשת העם אולם

 
מוצאים בתוך כל תלונה רבדים שונים , חלק מהמפרשים

ומבחינים בין כתות , של עוצמת התלונה ומניעיה
לבין כתות שתלונתם ' שתלונתם נאמרה מתוך אמונה בה

 . היתה קריאה למרד
 
 

מבחין בין הכתות של ( 'י, ד"שמות י)ן "הרמב, לדוגמא
 .ףיוצאי מצרים בצעקתם על ים סו

 : ן"הרמב .11
והכתוב יספר כל מה , אבל הנכון שנפרש כי היו כתות"

והאחת ', אמר כי הכת האחת צועקת אל ה. שעשו כולם

, מכחשת בנביאו ואינה מודה בישועה הנעשית להם
 "ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם

ע בפרושו לתלונת העם "אבבגישה דומה נוקט גם ר
 .ברפידים

 : 'ב, ז"שמות יע "ראב .12
והיא , האחד אין להם מים לשתות. כי שתים כתות היו"

יש להם מים , והשנית. העושה מריבה עם משה
והיא הרוצה לנסות את השם אם יתן , שהביאו מאלוש

 ". כאשר יפרש, מים
 (: 'ג, ז"שמות ט)וכן אור החיים  .13
עוד יתבאר הכתוב למה שקדם לומר כל עדת בני "

ר שוה ישראל מן הסתם לא תהיה כל העדה בגד
טענות ' ב' ולזה רשם ה, ונגד נביאו' בתלונתם נגד ה

כתות שהיו בישראל אחת תובעת בשר ואחת ' כנגד ב
 ". תובעת לחם

ואפשר להוסיף לרשימה זו גם את המדרש המוכר 
 .המונה ארבע כתותבמכילתא דרבי ישמעאל 

 : ('ב, פרשת בשלח)מכילתא דרבי ישמעאל  .14
אחת אומרת ליפול , ארבע כתות נעשו ישראל על הים"

ים ואחת אומרת לשוב למצרים ואחת אומרת אל ה
 ".לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן

 
תחושת חוסר הבהירות , ר ברכי אליצור"לדעת ד

בהערכת תפקודו הדתי של העם במדבר נובעת 
מהתייחסות לתלונות כאל מקשה אחת מבלי להבחין 

לכאורה . במרכיביה היחודיים של כל תלונה ותלונה
לונות כבעלות אופי זהה המציג מצב של נראות הת

תוך אזכור , מחסור ומיד לאחריו תלונה של העם
וטענה כלפי מי , שאיפתם לחזור לטובה של מצרים

זהו אכן איפיונן החיצוני של . שהוציא אותם משם
אולם כדי לתת מענה לשאלה שהצבנו בראשית , התלונות

יש , על היחס האמביוולנטי לכאורה לתלונות העם, דברנו
לפרק את התלונות לחוליות המבחינות בין פרמטרים 

 .שונים המרכיבים אותן
 

בין תשעת בשיעור השבוע נשווה , לאור הצעה זאת
סיפורי התלונה המלווים את מסע העם על פי ההיבטים 

 : היחודיים המרכיבים אותם
 .רדיפת המצרים .א

 :ד"י-'ט, ד"שמות י  .15
יֶהם ט ם ַאֲחרֵּ ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ ים ַעל, ַויִּ נִּ יגּו אוָֹּתם חֹּ , ַהָים-ַוַישִּ
ילוֹּ , סּוס ֶרֶכב ַפְרעֹּה-ָכל י-ַעל--ּוָפָרָשיו ְוחֵּ ת, פִּ ירֹּ , ַהחִּ

י ְפנֵּ ן, לִּ יב, ּוַפְרעֹּה י  .ַבַעל ְצפֹּ ְקרִּ ְשאּו ְבנֵּי  ;הִּ ל -ַויִּ ְשָראֵּ יִּ
ם נֹּ -ֶאת ְצַריִּ נֵּה מִּ ינֵּיֶהם ְוהִּ יֶהםעֵּ ַע ַאֲחרֵּ יְראּו ְמאֹּד, סֵּ , ַויִּ

י ְצֲעקּו ְבנֵּ ל-ַויִּ ְשָראֵּ , מֶֹּשה-ֶאל, ַויֹּאְמרּו יא ' ה-ֶאל, יִּ
ין י אֵּ ְבלִּ ם-ֲהמִּ ְצַריִּ ים ְבמִּ ְדָבר, ְקָברִּ   :ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבמִּ
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יָת ָלנּו-ַמה ם, זֹּאת ָעשִּ ְצָריִּ מִּ יָאנּו מִּ ֶזה -ֲהֹלא יב  .ְלהוֹּצִּ
ר, ַהָדָבר ם לֵּאמֹּ ְצַריִּ ֶליָך ְבמִּ ַבְרנּו אֵּ ֶמנּו, ֲאֶשר דִּ , ֲחַדל מִּ

ם-ְוַנַעְבָדה ֶאת ְצָריִּ י טוֹּב ָלנּו ֲעבֹּד ֶאת  :מִּ ם-כִּ ְצַריִּ , מִּ
ְדָבר נּו ַבמִּ ֻמתֵּ ֶשה ֶאל יג  .מִּ יָראּו-ַאל  ,ָהָעם-ַויֹּאֶמר מֹּ --תִּ

ְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת   :ָלֶכם ַהיוֹּם ַיֲעֶשה-ֲאֶשר', ְישּוַעת ה-הִּ
י יֶתם ֶאת, כִּ ם ַהיוֹּם-ֲאֶשר ְראִּ ְצַריִּ ְראָֹּתם --מִּ פּו לִּ ֹלא תֹּסִּ
ם ָלֶכם, 'ה יד  .עוָֹּלם-ַעד, עוֹּד ָלחֵּ שּון, ְוַאֶתם; יִּ  ַתֲחרִּ

  .מרה .ב
 :ו"כ-ב"כ, ו"טשמות  .16
ַים-מֶֹּשה ֶאת ַוַיַסע כב ל מִּ ְשָראֵּ ְצאּו ֶאל, סּוף-יִּ ְדַבר-ַויֵּ -מִּ

ְלכּו ְשֹלֶשת ְדָבר-שּור ַויֵּ ים ַבמִּ ָמְצאּו -ְוֹלא, ָימִּ
ם ָמָרה ַוָיבֹּאּו ָמָרָתה כג .ָמיִּ ם מִּ ְשתֹּת ַמיִּ י , ְוֹלא ָיְכלּו לִּ כִּ

ם ים הֵּ ן ָקָרא-ַעל; ָמרִּ ֹּלנּו הָ  כד  .ָמָרה, ְשָמּה-כֵּ -ָעם ַעלַויִּ
ְשֶתה-ַמה, מֶֹּשה לֵּאמֹּר ְצַעק ֶאל כה  .נִּ הּו ה', ה-ַויִּ ' ַויוֹּרֵּ

ץ ְך ֶאל, עֵּ ם-ַוַיְשלֵּ ם, ַהַמיִּ ְמְתקּו ַהָמיִּ ָשם ָשם לוֹּ חֹּק ; ַויִּ
ְשָפט ָסהּו, ּומִּ ם כו  .ְוָשם נִּ ְשַמע ְלקוֹּל -ַויֹּאֶמר אִּ ָשמוַֹּע תִּ

יָניו ַתֲעֶשה  ְוַהָיָשר, ֹלֶקיָך-א  ' ה ְצו, ְבעֵּ , ָֹּתיוְוַהֲאַזְנָת ְלמִּ
ם-ַהַמֲחָלה ֲאֶשר-ָכל--ֻחָּקיו-ְוָשַמְרָת ָכל ְצַריִּ י ְבמִּ , ַשְמתִּ

ים ָעֶליָך-ֹלא י ה, ָאשִּ י ֲאנִּ ְפֶאָך', כִּ  רֹּ
 .מדבר סין .ג

 .ה"ל-'א, ז"ט מותש .17
ְסעּו א ם, ַויִּ ילִּ אֵּ ְש -ֲעַדת ְבנֵּי-ַוָיבֹּאּו ָכל, מֵּ ל ֶאליִּ ְדַבר-ָראֵּ -מִּ

ין ין, סִּ יָני-ֲאֶשר בֵּ ין סִּ ם ּובֵּ ילִּ ֶדש --אֵּ ָשה ָעָשר יוֹּם ַלחֹּ ַבֲחמִּ
י נִּ ם, ַהשֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ אָתם מֵּ לוֹּנּו)וילינו  ב  .ְלצֵּ ֲעַדת -ָכל( ַויִּ
י ל-ְבנֵּ ְשָראֵּ ֶשה ְוַעל-ַעל, יִּ ן-מֹּ ְדָבר--ַאֲהרֹּ ַויֹּאְמרּו  ג  .ַבמִּ

ֶהם ל ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִּ י, ְבנֵּ נּו ְבַיד-מִּ ן מּותֵּ תֵּ ם' ה-יִּ ְצַריִּ , ְבֶאֶרץ מִּ
נּו ַעל ְבתֵּ יר ַהָבָשר-ְבשִּ נּו ֶלֶחם ָלשַֹּבע  ,סִּ י  :ְבָאְכלֵּ -כִּ

ָתנּו ֶאל אֶתם אֹּ ְדָבר ַהֶזה-הוֹּצֵּ ית ֶאת, ַהמִּ ַהָּקָהל -ָכל-ְלָהמִּ
   .ַהֶזה ָבָרָעב

 .םרפידי .ד
 :'ז-'א, ז"ימות ש .18
ְסעּו ָכל א י-ַויִּ ְדַבר-ֲעַדת ְבנֵּ מִּ ל מִּ ְשָראֵּ ין-יִּ יֶהם, סִּ --ְלַמְסעֵּ
י ה-ַעל ים, ַוַיֲחנּו'; פִּ ידִּ ְרפִּ ם, בִּ ין ַמיִּ ְשתֹּת , ְואֵּ לִּ

ם, ַוָיֶרב ָהָעם ב  .ָהָעם ם -ְתנּו, ַויֹּאְמרּו, מֶֹּשה-עִּ ָלנּו ַמיִּ
ְשֶתה ֶשה, ַויֹּאֶמר ָלֶהם; ְונִּ יבּו-ַמה, מֹּ יְתרִּ ָמדִּ -ַמה, ן עִּ

ם ג  .'ה-ְתַנסּון ֶאת ְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמיִּ -ַוָיֶלן ָהָעם ַעל, ַויִּ
ם, ַויֹּאֶמר; מֶֹּשה ְצַריִּ מִּ יָתנּו מִּ לִּ י , ָלָמה ֶזה ֶהע  ית אֹּתִּ ְלָהמִּ
ְקַני-ָבַני ְוֶאת-ְוֶאת ְצַעק מֶֹּשה ֶאל ד  .ַבָצָמא, מִּ ' ה-ַויִּ

ר ֶשה ָלָעם , לֵּאמֹּ , עוֹּד ְמַעט; ַהֶזהָמה ֶאע 
י י ָהָעם, מֶֹּשה-ֶאל' ַויֹּאֶמר ה ה  .ּוְסָקֻלנִּ ְפנֵּ ְוַקח , ֲעבֹּר לִּ

ְתָך ל, אִּ ְשָראֵּ י יִּ ְקנֵּ זִּ יָת בוֹּ ֶאת, ּוַמְטָך; מִּ כִּ --ַהְיאֹּר-ֲאֶשר הִּ
ד ְלָפֶניָך ָשם ַעל ו  .ְוָהָלְכָת , ַקח ְבָיְדָך י עֹּמֵּ ְננִּ , ַהצּור-הִּ

ב רֵּ כִּ , ְבחֹּ םְוהִּ ֶמנּו ַמיִּ ַוַיַעש ; ְוָשָתה ָהָעם, יָת ַבצּור ְוָיְצאּו מִּ
ֶשה ן מֹּ ל, כֵּ ְשָראֵּ י יִּ ְקנֵּ י זִּ ינֵּ ם ַהָמקוֹּם ז  .ְלעֵּ ְקָרא שֵּ , ַויִּ

יָבה  ַמָסה ל-ַעל  :ּוְמרִּ ְשָראֵּ י יִּ יב ְבנֵּ ' ה-ְוַעל ַנסָֹּתם ֶאת, רִּ
ר נּו' ֲהיֵּש ה, לֵּאמֹּ ְרבֵּ ם, ְבקִּ ן-אִּ    .ָאיִּ

 .ערהתב .ה
 :'ג-'א, א"במדבר י .19
ים ַרע ְבָאְזנֵּי ה א ְננִּ ְתאֹּ י ָהָעם ְכמִּ ְשַמע ה' ַוְיהִּ ַחר ַאפוֹּ ' ַויִּ ַויִּ

ְבַער ש ה-ַותִּ ה ַהַמֲחֶנה' ָבם אֵּ ְקצֵּ ְצַעק ָהָעם  ב  .ַותֹּאַכל בִּ ַויִּ
ל מֶֹּשה ֶאל-ֶאל ְתַפלֵּ ֶשה ַויִּ ש' ה-מֹּ ְשַקע ָהאֵּ ְקָרא  ג  .ַותִּ ַויִּ
ם ָרה-שֵּ י  ַהָמקוֹּם ַההּוא ַתְבעֵּ ש ה-כִּ  'ָבֲעָרה ָבם אֵּ
 .קברות התאוה .ו

 :ה"ל-'ד, א"שם י .21
ְבכּו ַגם  ד ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיֻשבּו ַויִּ ְרבוֹּ הִּ ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבקִּ

נּו ָבָשר לֵּ י ַיֲאכִּ ל ַויֹּאְמרּו מִּ ְשָראֵּ י יִּ ַהָדָגה -ָזַכְרנּו ֶאת ה  .ְבנֵּ
ים -רֲאֶש  חִּ ת ָהֲאַבטִּ ים ְואֵּ ֻשאִּ ת ַהּקִּ ָנם אֵּ ם חִּ ְצַריִּ אַכל ְבמִּ נֹּ
יר ְוֶאת-ְוֶאת ים ְוֶאת-ֶהָחצִּ ים-ַהְבָצלִּ נּו  ו  .ַהשּומִּ ְוַעָתה ַנְפשֵּ

י ֶאל ְלתִּ ין כֹּל בִּ ָשה אֵּ ינֵּינּו-ְיבֵּ  .ַהָמן עֵּ
 .מרגלים .ז

 :ג"כ-'א, ד"שם י .21
ָשא ָכל א ְתנּו-ַותִּ ָדה ַויִּ ְבכּו ָהָעם ַבַלְיָלה -ֶאת ָהעֵּ קוָֹּלם ַויִּ

ֹּלנּו ַעל ב  .ַההּוא ֶשה ְוַעל-ַויִּ ל -מֹּ ְשָראֵּ י יִּ ן כֹּל ְבנֵּ ַאֲהרֹּ
ֶהם ָכל ָדה לּו-ַויֹּאְמרּו ֲאלֵּ ם אוֹּ -ָהעֵּ ְצַריִּ ַמְתנּו ְבֶאֶרץ מִּ

ְדָבר ַהֶזה לּו ָתנּו ֶאל' ְוָלָמה ה ג  .ָמְתנּו-ַבמִּ יא אֹּ בִּ ָהָאֶרץ -מֵּ
ְהיּו ָלַבז ֲהלוֹּא טוֹּב ָלנּו  נּו יִּ ינּו ְוַטפֵּ ל ַבֶחֶרב ָנשֵּ ְנפֹּ ַהזֹּאת לִּ

ְצָרְיָמה יש ֶאל ד  .שּוב מִּ יו-ַויֹּאְמרּו אִּ ְתָנה רֹּאש   ָאחִּ נִּ
ְצָרְיָמה   .ְוָנשּוָבה מִּ

 .מי מריבה .ח
 :ג"י-'א', שם כ .22
י א ל ָכליִּ -ַוָיבֹּאּו ְבנֵּ ְדַבר-ְשָראֵּ ָדה מִּ אשוֹּן -ָהעֵּ ֶדש ָהרִּ ן ַבחֹּ צִּ

ר ָשם ָּקבֵּ ְרָים ַותִּ ש ַוָתָמת ָשם מִּ ֶשב ָהָעם ְבָקדֵּ -ְוֹלא ב  .ַויֵּ
ָּקֲהלּו ַעל ָדה ַויִּ ם ָלעֵּ ֶשה ְוַעל-ָהָיה ַמיִּ ן-מֹּ ַוָיֶרב ָהָעם  ג  .ַאֲהרֹּ

ם ר ְולּו ָגַוְענּו -עִּ ֶשה ַויֹּאְמרּו לֵּאמֹּ ְפנֵּי מֹּ ינּו לִּ ְגַוע ַאחֵּ ' הבִּ
אֶתם ֶאת ד  ְדָבר ַהֶזה ָלמּות ָשם -ֶאל 'הְקַהל -ְוָלָמה ֲהבֵּ ַהמִּ

נּו ירֵּ ָתנּו  ה  .ֲאַנְחנּו ּוְבעִּ יא אֹּ ם ְלָהבִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ לִּ ְוָלָמה ֶהע 
מוֹּן   ַהָמקוֹּם ָהָרע ַהֶזה-ֶאל ָנה ְוֶגֶפן ְורִּ ֹלא ְמקוֹּם ֶזַרע ּוְתאֵּ

ם  ְשתוֹּתּוַמיִּ ן לִּ י ַהָּקָהל ֶאל ו  .ַאיִּ ְפנֵּ ן מִּ ֶשה ְוַאֲהרֹּ -ַוָיבֹּא מֹּ
ְפלּו ַעל ד ַויִּ ָרא ְכבוֹּד-ֶפַתח אֶֹּהל מוֹּעֵּ יֶהם' ה-ְפנֵּיֶהם ַויֵּ    .ֲאלֵּ

 .הסיבוב בארץ אדום .ט
 :'ט-' ד, א"שם כ .23
ר ָהָהר ֶדֶרְך ַים ד הֹּ ְסעּו מֵּ ְסבֹּב ֶאת-ַויִּ דוֹּם -סּוף לִּ ֶאֶרץ א 

ְקַצר ֶנֶפש א ה  .ָהָעם ַבָדֶרְך-ַותִּ ר ָהָעם בֵּ ים -ַוְיַדבֵּ ֹלקִּ
ְדָבר ם ָלמּות ַבמִּ ְצַריִּ מִּ יֻתנּו מִּ לִּ ין   ּוְבמֶֹּשה ָלָמה ֶהע  י אֵּ כִּ

ל נּו ָקָצה ַבֶלֶחם ַהְּקֹלקֵּ ם ְוַנְפשֵּ ין ַמיִּ ' ַוְיַשַלח ה ו  .ֶלֶחם ְואֵּ
ים ים ַהְשָרפִּ ת ַהְנָחשִּ -ָהָעם ַוָיָמת ַעם-ַוְיַנְשכּו ֶאת ָבָעם אֵּ

ל ְשָראֵּ יִּ   .ָרב מִּ
 

עמוד על הנתונים ל , ר אליצור"בעקבות ד, אנו ננסה
המובלעים בכתוב המסייעים לקורא להבחין בין רמת 

נשווה בין אופני בקשת העם ואופי , הצדק שבתלונות
על כל אחת ' המבקשים ונבחין בשוני שבין תגובות ה
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עות תובנות אלו ננסה להבין את פשר באמצ. אחת מהן
 . ההערכה המשתנה כלפי עם ישראל בתקופת הנדודים

 
 תיאור המצב המקדים את התלונה -' היבט א

הפרמטר המבחין הראשון הוא תיאור המצב המקדים 
  .את התלונה בפי הכתוב

בתבערה , במדבר סין -בשלוש מתוך תשע התלונות 
ניתן . אין תיאור מקדים של המצב -ובקברות התאווה 
שהתלונה איננה נובעת ממציאות , להניח לאור זאת

 . אובייקטיבית שנכפתה על הנוודים
ן עומד על החוסר של תיאור מצב העם "הרמב .24

 : ('ב, ז"שמות ט) במדבר סין
היה ראוי שיספר  -על משה וילונו כל עדת בני ישראל "

לעיל )לת טענת התלונה כאשר אמר במרה יהכתוב תח
ויאמר , ובכל התלונות( 'ז ב"להלן י)וברפידים ( ד"ו כ"ט

כאן ואין בשר לאכול ואין לחם לשבוע וירעב העם 
 "ללחם
ן מלמד זכות על המתלוננים וטוען שעצם האזכור "הרמב

וק ממצרים הריח)של מדבר סין רומז על הגורם לתלונה 
וממקום ישוב והחשש מפני ההתמודדות עם תנאי 

 . (המדבר
על בסיס צמידות התלונה לתיאור , ר אליצור מציעה"ד

 .שפע המים והמזון בתחנתם הקודמת באילים
 :ז"כ, ו"שמות ט .25
ים " ְבעִּ ם ְושִּ ת ַמיִּ ינֹּ ה עֵּ ים ֶעְשרֵּ ָמה ְוָשם ְשתֵּ ילִּ ַוָיבֹּאּו אֵּ

ים ַוַיֲחנּו  םְתָמרִּ   "ָשם ַעל ַהָמיִּ
צמידות זו מעמידה את בקשת העם באור ביקורתי ש

ורומזת שהתלונה לא באה ממצב של מחסור 
 . אובייקטיבי

 
ניתן להבחין בשוני גם ביחס לתלונות שכן , כמו כן

 . פותחות בתיאור מצב
הכתוב מרבה בפרטי תיאור רדיפת המצרים אחרי 

ת האימה באופן שממחיש היטב את סיטואציי, ישראל
 : ('י-'ט, ד"שמות י) בה מצוי העם

יגּו אוָֹּתם" יֶהם ַוַישִּ ם ַאֲחרֵּ ְצַריִּ ְרְדפּו מִּ ים ַעל ַהָים  ַויִּ נִּ ָכל חֹּ
ילוֹּ  י ַבַעל  סּוס ֶרֶכב ַפְרעֹּה ּוָפָרָשיו ְוחֵּ ְפנֵּ ירֹּת לִּ י ַהחִּ ַעל פִּ

ן י: ְצפֹּ ל ֶאת עֵּ ְשָראֵּ י יִּ ְשאּו ְבנֵּ יב ַויִּ ְקרִּ נֵּה ּוַפְרעֹּה הִּ יֶהם ְוהִּ נֵּ
יֶהם ַע ַאֲחרֵּ סֵּ ם נֹּ ְצַריִּ    "מִּ

התלונה במרה היא לאחר שלושה ימי הליכה במדבר ללא 
תלונת העם מושמעת רק . מים וללא תלונה מצד הנודדים

לאחר גילויו של מקווה המים המיוחל וההבנה שהוא לא 
 . יצליח לרוות את צמאונם

בתלונת העם על דברי המרגלים יש אמנם , לעומת זאת
וכי , אולם הכתוב מדגיש כי מדובר בדיבה, תיאור מצב

היו ביניהם מי שהתעקשו להפריך את דברי הדיבה 
 . ולהרגיע את חשש העם

תלונת העם במסע אל ארץ אדום מלווה בתיאור מצב 
 .ללא הסבר לפשר קוצר העם, סובייקטיבי

תמונת )כבר באקספוזיציה , ורר אליצ"לכן טוענת ד
של כל אחד מהסיפורים ניתן ( הרקע ונקודת המוצא

 .להבחין בין רמות הצדק שבתלונות
 

 כינוי המתלוננים -' היבט ב
בסעיף הקודם השווינו את תיאור המצב שקדם לתלונה 

בין אם מדובר . כאמצעי מבחן למידת הצדק שבהשמעתה
אופן השמעתה  ,ובוודאי כשהיא איננה, בתלונה מוצדקת

וזהות המשמיעים אותה מהווים אף הם פרמטרים 
 . חשובים להערכתה

הכתוב דואג ש, כאשר בוחנים את תיאור התלונות רואים
ארבעה כינויים , ולמעשה, להבחין בין כינויי המתלוננים

 :מבחינים בין התלונות
 .בני ישראל .א
 .העם .ב
 .כל העדה/כל עדת בני ישראל .ג
 . האספסוף .ד

הכינויים מבחינים בין תלונה , ר אליצור"לדעת ד
ספונטנית ואינסטינקטיבית המושמעת מבעלי מצוקה 

לבין התארגנות ', העם'או ' בני ישראל'המכונים 
 . 'כל העדה'או ' כל עדת בני ישראל'קבוצתית מתוכננת 

 
אולם על פי דבריו , ן בפרושו מבחין בין הכינויים"הרמב

מורה על ', כל'א הדגשת המילה אף לל', העם'גם הכינוי 
 .התארגנות

 :א"י-'י, ד"ן שמות י"רמב .26
כי הטובים בהם צעקו אל ', ויצעקו בני ישראל אל ה"...
להלן )ולכך אמר אחר כך . בדברו והנשארים מרו' ה

ובמשה ' ויאמינו בה' וייראו העם את ה( א"פסוק ל
אבל אמר " ויאמינו' וייראו ישראל את ה"לא אמר . עבדו

שם " והעם", שם ליחידים" בני ישראל"כי , "העם"
וכך הזכירו (. ד"ו כ"להלן ט)וכן וילונו העם , להמון

במדבר )זנות ויחל העם ל( ג"כ', במדבר רבה כ)רבותינו 
, לשון גנאי הוא" העם"בכל מקום שנאמר , ('א, ה"כ

   "לשון שבח הוא" ישראל"וכל מקום שנאמר 
 

אולם , רומז אף הוא על התארגנות' אספסוף'הכינוי 
על הרכבה של  .הפעם של קבוצה שולית ומתסיסה

פרשנים השונים עמדו ה, הקבוצה המכונה אספסוף
 . ל מעמדההמשותף להם הוא תיאור שלילי שו
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ה "ד' ד, א"במדבר י)לדוגמה דברי הכלי יקר  .27
 (: והאספסוף

אבל הערב רב אשר מקורם מן המצרים שטופי זימה "
לא לקחו מוסר ועוד הוסיפו סרה והוציאו מן השפה 

וזה שאמר , ולחוץ כל מה שהרהרו תחילה בקרב לבם
והאספסוף אשר מתחילה בקרבו בקרב לבו התאוו 

שבו לסורם והוציאו תלונותם היינו ש, וישובו, תאוה
 "לחוץ ובכו

 
שינוי הכינויים נותן בידינו מדד : ר אליצור"ומסכמת ד

ככל שהתלונה מתוכננת : נוסף להערכת צדקת התלונה
שכן כשמדובר במצוקה , יותר מידת הצדק שבה פוחתת

קיומית ממשית המצוקה מתפרצת מגרונו של האדם 
 .חבריווהוא אינו מחכה להתארגנות ועידוד מצד 

 
 אופי התלונה -' היבט ג

פעולת התלונה המתוארת בסיפורי התלונות משתנה אף 
נשמעת כלגיטימית יותר ' וילונו'או ' ויצעקו'פעולת . היא

 . בכי או מרד', תאווה'מפעולת 
 :('א, ז"שמות י) ן מבחין בין פעלי התלונה"הרמב .28
כי התלונות במקומות , וזה טעם וירב העם עם משה"

שהיו מתרעמים על , היא תרעומת" וילונו"ם שנאמר בה
אבל , ומה נשתה, מה נאכל, ענינם לאמר מה נעשה

 "שעשו עמו מריבה ממש" וירב"
  

, ברפידים מצאנו תאור כפול של פעולת המתלוננים
סיפור רפידים דומה . 'וילן'וממשיכה ב' וירב'הפותחת ב

שכן בשניהם ישנו תיאור מקדים , בעיקרו לסיפור מרה
ורק לאחר מכן תיאור של השפעת , מחסור במיםשל 

 . המחסור על מצב העם
בעוד שבמרה תיאור מצב המחסור לא הוביל , אולם

הרי שברפידים , לתלונה וזו רק באה לאחר המצוקה
 . מצאנו מריבה עם משה עוד קודם למצוקה

בין שני פעלי ' מה תריבון עמדי'נראה כי תוכחת משה 
והתלונה הבאה , ייההתלונה היא ששינתה את אופ

 . הושמעה בדרך ראויה ורק כאשר המצוקה פשטה בעם
 
לא , ף הדמיון הנלווית לפעולת המתאוננים בתבערה"כ

וכמובן , מותירה מקום של ספק ביחס למניעי המתלוננים
 . 'התאוו תאווה'שכך גם לגבי 

 
ארבעה פעלים מתארים בסיפור המרגלים את מעשי 

 .בתיאור שלבי התלונהוקיימת הדרגתיות , העם
 : 'ב-'א, ד"במדבר י .29
ָשא " ָדהַותִּ ְבכּו  ָכל ָהעֵּ ְתנּו ֶאת קוָֹּלם ַויִּ ַבַלְיָלה  ָהָעםַויִּ

ן : ַההּוא ֶשה ְוַעל ַאֲהרֹּ ֹּלנּו ַעל מֹּ לַויִּ ְשָראֵּ י יִּ   "כֹּל ְבנֵּ

הפרשנות הפנים מקראית מסייעת להבין את התהליך 

 .שקדם לתלונה
 :ז"כ', דברים א .31
ְנַאת ה" יֶכם ַותֹּאְמרּו ְבשִּ ָרְגנּו ְבָאֳהלֵּ יָאנּו ' ַותֵּ ָתנּו הוֹּצִּ אֹּ

נּו ידֵּ י ְלַהְשמִּ רִּ מֹּ ָתנּו ְבַיד ָהא  ת אֹּ ם ָלתֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ   "מֵּ
נראה כי דברי הדיבה של המרגלים לא חלחלו לכל 

היא שמעוררת את פחד העם  העדה. שכבות העם
מזכיר את ' ם ויבכוויתנו את קול'הביטוי . בהמרדה

. שתפקידן לעורר בכי בקרב אחרים, פעולת המקוננות
ורק  -' העםויבכו ' -הצלחת העדה היא חלקית בלבד 

כל בני 'לפנות בקר הושלם תהליך ההפחדה בקרב 
 .'ישראל

 
תלונת העם במי מריבה מתחילה בתיאור מתון של 

ורק לאחר מכן , התקהלות ללא ציון זהות המתקהלים
 . של העם' וירב'פעולת מתוארת 

בתלונת רפידים מפרידה תוכחת משה בין שני פעלי 
ויתכן , ואילו במי מריבה לא קיימת הפרדה זו, התלונה

 . ודבר זה מעיד על שוני בין קבוצות המתלוננים
על שוני זה ניתן ללמוד מהמשך הפסוקים בהם קיימת 

ובין הביצוע על ' בציווי ה' העדהוהקהל את 'הבחנה בין 
 .'קהלויקהילו משה ואהרן את ה'ידי משה 

 :(ה משה"ד' י', במדבר כ) ם"כך מפרש המלבי .31
, שיש הבדל בין עדה ובין קהל... וכבר התבאר אצלי "

שבשם עדה נקראו בעת שבאו בסדר נכון זקניהם 
שאז נקראו בשם עדה מצד הסנהדרין שהם , בראשיהם

ובשם קהל נקראו כשיתקבצו ההמון שלא בסדר , העיקר
  "נכון ואין זקניהם בראשיהם

אולם , העם הסובב את ארץ אדום אינו מתואר כמתלונן
להים -א אל'ולא ' להים ובמשה-אב'ההדגשה על הדיבור 

 . מלמדת על מרד" ומשה
 :('ה, א"אונקלוס במדבר כ) אונקלוס  כך אכן פרש .32
 "ועם משה נצו' ואתרעם עמא קדם ה"

 (:שם)והתרגום המיוחס ליונתן  .33
יְמָרא ַדְיָי " יאּו ַעל מֵּ ְשָתעִּ יהוֹּן ְואִּ ְלָבבֵּ ְרֲהרּו ַעָמא בִּ ְוהִּ

   " ּוְבמֶשה ָנצּו
 

 תוכן הבקשה -' היבט ד
. הקונקרטיות של התלונה היא מדד נוסף להערכת טיבה

' תנו לנו מים ונשתה'או , במרה' מה נשתה'מול בקשת 
אולם , בקשה שלכאורה נשמעת תוקפנית יותר)ברפידים 

מצד האמת היא מורה על אמונה בכוחם של המנהיגים 
בניגוד לחוסר האונים בשתי , לתת פתרון למצוקה
תלונות מזויפות  מושמעות, (התלונות הראשונות

וכן כאלו שלא מציגות את היעד הנכסף ', כמתאוננים'
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מי 'כגון , אלא רק את הערגה למציאות בלתי מושגת
 . 'יאכילנו בשר

 
תיאור ארץ מצרים והיחס ליציאה ממנה בפי  -'היבט ה

 המתלוננים
אזכור מצרים כנימוק לצדקת התלונה בפיהם של יוצאי 

טובה ואף מלמד על שיפוט  הוא ביטוי לכפייות, מצרים
גם כאן , אולם. מעוות וזכרון סלקטיבי של בעלי התלונה

יש להבחין בין מתלוננים המזכירים את מצרים כמושא 
, שאיפתם וכארץ האפשרויות המזון הבלתי מוגבלות

 . לבין אזכורי מצרים כתחליף למקום מוות
 

. ציון מצרים כמקום מועדף מוזכר בארבע מהתלונות
עוד בתלונת הנרדפים מצרים משווה למקום ב, אולם

, הרי שבתלונת מדבר סין, שהורג את המצויים בו
מצרים מתוארת , בקברות התאווה ובסיבוב בארץ אדום

התפתחות מעניינת . כמקום מחיה מועדף על פני המדבר
דור הבנים לא קונה את . בתלונות העם היא במי מריבה

על טוב מצרים התיאור הדמיוני והדמגוגי של אבותיהם 
ותלונתו עוסקת אך ורק בקשיי המדבר ובהיותו מקום 

 .שאוכל את יושביו
 

, כפי שנאמר, השוואת תנאי המדבר לתנאי מצרים נזכרת
אולם אזכור היציאה ממצרים , רק בארבע מהתלונות

אף על פי כן גם כאן . כגיבוי לתלונה מופיע כמעט בכולן
יאה לבין קיים הבדל בין הבעת תהייה על מטרת היצ

ערגה לשוב למצרים תוך התעלמות מוחלטת משנות 
העינוי והעבדות בה וציורה כפנטזיה המגשימה את 

 .מאוויי הלב של נוודי המדבר
 

, נרדפי המצרים ומתלונני רפידים תוהים על פשר ההצלה
ומתארים את העדפתם למצב של עבדות על פני מצב של 

תריסה משוואה כזו נשמעת הגיונית ובלתי מ. מוות
בהתחשב במצוקת הרדיפה או הצמא הפוקדים את העם 

 . שזה עתה יצא ממצרים
 

מתלונני מדבר סין משווים בין אפשרויות ההזנה של שני 
שהרי , גם כאן ההשוואה הגיונית, לכאורה. המרחבים

מצרים בעלת מקורות המחיה המפותחים אכן מזמנת 
, אולם. אפשרויות מאכל רחבות יותר מהמדבר השומם

המתלוננים לא מסתפקים בתיאור אובייקטיבי של 
ומשרבבים בתלונתם , ההבדלים המשכנעים מצד עצמם

נּו ֶלֶחם "ביטויי הפרזה  לֵּ ָאכְּ ר בְּ שָּ יר ַהבָּ נּו ַעל סִׁ תֵּ בְּ שִׁ בְּ
שַֹׂבע שמלמדים על הדמגוגיה ( 'ג, ז"שמות ט" )לָּ

 .שבדבריהם

מלמד דווקא , (שם)האברבנאל בפרושו לדבריהם  .34
 : על מניעי תלונתם סנגוריה

והתבונן אמרו בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם "
לשובע כי כבר נודע שבארץ מצרים הבשר הוא ביוקר רב 
והדגה בזול מאד ולכן אמרו בקברות התאוה זכרנו את 
הדגה אשר נאכל במצרים חנם ולא דברו בבשר ולכן 
אמרו כאן שכאשר היו זוכים במצרים לאכול בשר היו 

ויושבים אבות ובנים סביב הסיר שפות הסיר מתקבצים 
שפות וזה הוא בשבתנו על סיר הבשר שהיו שם 

ובהיותם . מתקבצים ומקוים מתי יתבשל הבשר לאכלה
שם סביב הסיר היו אוכלים לחם לשובע רוצה לומר פת 

 ".לבדו כי היה אצלם החטה בזול והבשר ביוקר גדול
 

וואה בפי בעוד ההש. תלונת האספסוף חמורה עוד יותר
מתלונני מדבר סין היתה בין איום המוות של שממת 

, המדבר לבין הבטחון באפשרויות הקיום במצרים
מתלונני קברות התאווה משווים בין איכות החיים בשני 

, איכות חיים נמדדת על פי פרמטרים רבים. המקומות
ואילו המתלוננים בחרו פרמטר אחד ויחיד המעמיד את 

ואף אותו הם , פני החיים במדבר יתרונה של מצרים על
לוהי -תוך הבעת זלזול בנס הא, תיארו בהפרזה מוחלטת

המנסה להשוות את תנאי החיים המטריאליים במדבר 
 .לאלו של מצרים

 
בתלונת המרגלים חלה תמורה נוספת והיא מגיעה לשיא 

העדה איננה מתארת את , ראשית. חומרתה משני הבטים
במדבר ומצרים מוצגת יתרון מצרים על פני החיים 

. בדבריהם כאלטרנטיבה נבחרת אפילו לארץ ישראל
נראה כי נשכחה מהם ' נשינו וטפנו יהיו לבז'בדבריהם 

של שוביהם ' כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו'גזרת 
 . הקודמים

לתלונת העדה בעקבות דיבת המרגלים נוסף תכנון , שנית
המהווה הפרה ', מצרים נתנה ראש ונשובה': אקטיביסטי

 .לוהי-בוטה של הציווי הא
 : ג"י, ד"שמות י .35
ְראָֹּתם " יפּו לִּ ם ַהיוֹּם ֹלא תֹּסִּ ְצַריִּ יֶתם ֶאת מִּ י ֲאֶשר ְראִּ כִּ

 , "עוֹּד ַעד עוָֹּלם
 : ן"כפי שמסביר הרמב .36
כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם "

כי ... תעל דעת רבותינו היא מצות לא תעשה לדורו -עוד 
מצרים אשר ראיתם אותם היום הקדוש ברוך הוא מצוה 
אתכם עוד שלא תוסיפו ברצונכם לראותם מעתה ועד 

 ".ותהיה מצוה מפי משה לישראל. עולם
  

תלונת דור הבנים במי מריבה מהווה תיקון לחטא 
, בתלונתם לא מבוטאת עוד ערגה למצרים. המרגלים
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... להביא אל 'אלא רצון לממש את תכלית יציאת מצרים 
 .'מקום זרע ותאנה וגפן ורמון

. נסיגה, בתלונת סובבי ארץ אדום מתרחשת רגרסיה
, אמנם בדבריהם נעדרת האפשרות של חזרה למצרים

אולם הציפייה מדור הבנים הנמצא בפתחה של ארץ 
ישראל היא שינוי באופי התלונה והסבת המאוויים כלפי 

ממציאות של  התלונה המצופה. ולא כלפי העבר, העתיד
היא בקשה של קיצור הדרך ', ותקצר נפש העם בדרך'

זבת חלב 'ו' מקום זרע ותאנה וגפן ורמון'לארץ ישראל 
מבכה העם את תנאי המדבר הקשים , תחת זאת. 'ודבש

 .ומצפה שהשינוי יחול בהם
 

 תוצאת התלונה -' היבט ו
מטרת . לתלונה משתנה בהתאם לאופי התלונה' תגובת ה

למלא את בקשת העם כשמדובר בבקשה המענה היא 
ברפידים , במרה, כך בתלונת נרדפי המצרים)מוצדקת 

או לעקור את שורש החטא כאשר התלונה , (ובמי מריבה
 .איננה מוצדקת או כשהטענה הנלווית אליה שגויה

מנטרל את ' ומענה ה, המצרים חוששים לשלומם נרדפי
ה מהווה פועל מנחה בדברי -א-השורש ר. הגורם לאימה

ומראה העלמות המוחלטת של הגורם , משה אל העם
דבר שיחזיר לעם את הבטחון בהנהגת משה , המאיים

 .במדבר
תלונת העם במרה עשויה לבטא את חשש העם מפני 

ראו דברי ) השפעתה של מכת מצרים על מימי האזור
והנה דבר מרה הפך המכה (: "ו"כ, ו"שמות ט)ע "הראב

כי מימי היאור היו מתוקים ולא יכלו לשתות , הראשונה
וגדולתם של המתלוננים היא בכך שאינם , "(מהם

לתלונה ' מענה ה. מזכירים את רצונם לחזור למצרים
כל 'שימנעו את פגיעת ' חק ומשפט'נותן בידיהם כללי 

 .בהם' י במצריםהמחלה אשר שמת
 

' סיר הבשר'שורש החטא במדבר סין הוא ההשתוקקות ל
המענה לתלונה מכיל כללי אגירת . של מצרים' השובע'ו

סיר . 'סיר הבשר'מזון המוצבים כאנטיתזה מוחלטת ל
הבשר מבטא הסתאבות חומרית המציבה את הבשר 

ואילו , והשאיפה לשובע במוקד ההתנהלות היומיומית
להורדת השלו והמן תוחמים את זמן  הכללים הנלווים

ובכך הופכים אותם כאמצעי מחיה , האגירה ואת כמותה
 .ולא כמרכז ההוויה, בלבד

 
תלונת העם בתבערה ובקברות התאווה גוררת עונש 

. המחזק את הרעיון שלא הופנם בכללי המן והשלו
' סיר הבשר'מאפשרת לעם לחיות חנם על ' תגובת ה

ולהבין את עדיפותם של , ףולחוות מצב של שובע רצי
 .הגבולות

 
עקירת שורש החטא בעונש המרגלים נאמרת במפורש 

העונש על המאיסה בארץ חמדה נועד ליצור מצב . 'בפי ה
 .של כמיהה בלתי ממומשת לזכות להתיישב בה

 
הנחשים השרפים הנושכים את סובבי ארץ אדום מתקן 

ם לח'את ליקוי כפיות הטובה שביטא העם בדבריו על ה
הקדוש ברוך הוא מפגיש את . של המדבר' הקלוקל

ל , 'המתלוננים עם תנאי המדבר האמתיים דֹׂ ר ַהגָּ בָּ דְּ ַבמִׁ
ב רָּ ַעקְּ ף וְּ רָּ ש שָּ א נָּחָּ רָּ ַהּנוֹׂ כדי לחקוק בלבם את ההכרה ' וְּ

ואת מה שעתיד , לכל אורך תקופת הנדודים' בחסדי ה
להתרחש כתוצאה של קוצר נפשם להמשיך את המסע 

 . שבתלארץ נו
  

פרשת בשלח מתארת את שיאו של תהליך : לסיכום
היציאה ממצרים ואת מראה טביעתם של משעבדי 

ַהַמּסוֹׂת "הציפיות מהדור שחווה את . ישראל לעיני העם
דֹֹׂלת ם... ַהגְּ הֵּ ים הָּ לִׁ דֹׂ ים ַהגְּ תִׁ פְּ ַהמֹׂ ת וְּ תֹׂ אֹׂ , גבוהות מאד" הָּ

ואילו המפגש עם תלונות העם ובקשתם לשוב למצרים 
מסת התלונות של . שך הפרשה יוצר תחושת אכזבהבהמ

השנה הראשונה המרוכזת בפרשה אחת מגבירה תחושה 
זו ומעוררת הבנה לדברי התוכחה שמשמיע משה בערבות 

 : ('ז', דברים ט)  מואב
ם ַעד בֲֹּאֶכם ַעד " ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ ן ַהיוֹּם ֲאֶשר ָיָצאָת מֵּ ְלמִּ

יֶתם  יִּ ים ה  ם הַהָמקוֹּם ַהֶזה ַמְמרִּ   "' עִּ
 למול אכזבה זו מתנגנות מילותיו של ירמיהו, אולם

 : ('ב', ירמיהו ב)
ְך ַאֲחַרי " ְך ֶלְכתֵּ ְך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיִּ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַריִּ ָזַכְרתִּ

ְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה  " ַבמִּ
המחייבות אותנו בקריאה בלתי אמצעית מחודשת 

להבחין בהבטי התום  תוך נסיון, בסיפורי התלונות
 . והחסד המתלווים למסע

, מבט מחודש על סיפורי התלונות וההשוואה ביניהם
מסייע לנו להבחין בין תלונות אמת אובייקטיביות 

בין , בין זעקה ספונטנית לבין המרדה, לתלונות שווא
השוואה זו , בעיקר. בקשת סיוע לבין הבעת טרוניה בלבד

העבר וההווה  מעמידה את שאלת הכרת הטוב של
 .כאמצעי שיפוט מבחין לטוב ולרע של המתלוננים

מאפיין את התלונות בהם העם לא ' ממרים הייתם'
נּו " תְּ ם ַויִׁ פָּ רְּ שּו ֶאת עָּ ֶהם ַוַיקְּ מָּ יתָּ עִׁ שִׁ ֶתיָך ֲאֶשר עָּ אֹׂ לְּ פְּ רּו נִׁ כְּ זָּ

יָּם רְּ מִׁ ם בְּ ֻדתָּ ַעבְּ חסד 'ואילו ( ז"י', נחמיה ט" )רֹׂאש לָּשּוב לְּ
מתאר את בקשתם התמימה של מי שמרגישים  'נעוריך

מה 'שחייהם מוטלים לפניהם ורק אז צועקים אל משה 
 .'נשתה

 


