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  -הציטוטים אינם מדויקים-
  
  

בלימודנו נגיע בעז"ה לפרשת המרגלים, אך רק אחרי שנתחיל את המסלול בפרשת 
  בהעלותך.

  
בעשרים “מתחילה התקופה השניה, התקופה של אחרי הר סיני.  –פרק י"א, מפסוקו הראשון 

  לחודש השני נעלה הענן מעל משכן העדות".
לו"ז הזמנים בהם אנו עוסקים: בסיון של השנה כדי שנדע איפה אנו מונחים, נזכיר את 

הראשונה ליציאה ממצרים עמ"י מקבלים התורה, משה עולה לקבל הלוחות. בי"ז תמוז 
שבירת הלוחות, למחרת משה עולה להתפלל. בראש חודש אלול עולה משה לקבל הלוחות 

המשכן,  השניות, במוציא יוה"כ יורד, ומתחילה הנדבה להקמת המשכן. בר"ח ניסן מוקם
חוגגים פסח, באים אנשים שהיו טמאים ונקבע להם פסח שני בי"ד אייר, ובכ' באייר מתחילים 

  לא"י. –את המסע הביתה 
  

 –עתה, מספרת לנו התורה כי עמ"י עוזבים את סיני, מקום בו חנו שנה פחות עשרה ימים 
אלה “מת: תקופה מאוד ארוכה. התורה מתחילה להסביר את סדר המחנה בנסיעה,  ומסיי

והיו מגיעים לארץ. לולא החטאים  –אלו היו כל המסעות  –מסעי בנ"י וייסעו". אם היינו זוכים 
  שמנעו זאת.

אתה ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים" “בזמן זה, משה מבקש מיתרו לבוא עימם לארץ. 
  עזרה גדולה לדרך. אך על איזה דרך מדובר פה? אחת עשר יום! –
הארון ויאמר משה... ובנוחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל". עכשיו הכל  ויהי בנוסע“

  מתחיל.
  

עוסקים בתקופה המאוד קצרה בשנה השניה: בין כ"ב אייר  –פרשיות בהעלותך, שלח, קורח 
עד לט' באב בו יהיה חטא המרגלים, או עד י' באב  –(שלושה ימים אחרי היציאה מהר סיני) 

  קיץ קשה... זהו הקיץ של השנה השניה במדבר.בו סיפור המעפילים. ב
זהו מוצמד.   -אין לנו תיארוך לסיפור החטא וההפיכה של קורח, אך ע"פ הפרשה ודברי רש"י 

מרים  –על כל השאר יש לנו תיאורך: שלושים יום בקברות התאווה, שבעה ימים בחצרות 
ובו מקץ ארבעים יום מתור "ויש - עד לכט' בסיון. ארבעים יום יצאו המרגלים  –תדבר במשה 

ואז קורח. משם ועד לשנת  –והגענו לט' באב. חטא המרגלים, המעפילים   –הארץ" 
מגיעים אנו כבר לשנת  –לא מסופר לנו דבר. בפרשת חוקת אליה נגיד עוד מעט  –הארבעים 

  הארבעים: מי מריבה, מות מרים והסלע. אלו שלושים ושמונה שנה בהם אנו לא יודעים דבר.
ריכוז של סיפור ההליכה במדבר נמצא בחטאים אלו. לכן, צריכים להבינם היטב: מאיפה ה

  ”.העם מגיע, מה הבסיס. על זאת גם נאמר "חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר...
   

 ~~~  
  

 - אין חטא זה מוגדר. אפילו המילה הזו  –בשונה משאר החטאים  –"ויהי העם כמתאוננים" 
הם אינם מבקשים מים או ”. רע באזוני ה'... ותבער בם אש ה'“ת. איננה מובנ -כמתאוננים" “

אוכל. מוטלת עלינו משימה מאוד קשה פה: הניסיון, החטא הראשון של קבוצת חטאים זו, 
החטא היה חמור  -” ותבער בם אש ה'“איננו יודעים מהו.  –המשנה את כל העולם שלנו 

ואומר רש"י שאפילו איננו יכולים  – ותאכל בקצה המחנה"“מספיק כדי שתהיה פה בעירה. 
ויצעק העם אל משה “המוקצים או הקצינים.  –להבין אם מדובר בקצה העליון או התחתון 

  ויתפלל משה אל ה' ותשקע האש". 
ומשה מתפלל בעקבות  –רק ה' חורה אפו, אש ה' בוערת  –בסיפור זה משה איננו חורה אפו 

  צעקת העם אליו.
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תואנה הוא מבקש, מחפשים עלילה. זהו עם שלפני יומיים יצא  –" רש"י מסביר "מתאוננים
פסח שני, סיימו לבנות את המשכן, יודעים הם את  –מהר סיני, לפני שבוע יזם בעצמו 

  התוצאות של חטא העגל ויוצאים עתה עם עמוד ענן ועמוד אש.
  צריכים אנו להבין מה היה מצבם, שלא נחשוב שמדובר פה על עם של נוודים:

שהיתה גדולה  -כולם מעמד על. יצאו הם עם ביזת מצרים וביזת הים  –ין מעמד ביניים א
  ביזת מצרים). –ביזת הים, עם נקודות הכסף  –הרבה יותר (תורי זהב נעשה לך 

עלה עמם וצאן ובקר". יש להם המון צאן ובקר, כך כתוב, וכן גם בשנה “ -יש להם צאן ובקר 
יצטרכו עבר ירדן שלם.  –להם יש מקנה רב יותר מהשאר  -הארבעים, בני גד ובני ראובן 

  המצב הכלכלי הינו שפיר פלוס. 
אם כן, כנראה הבעיה היא רוחנית. אך מכירים אנו את משה ומרים ואהרון... כן גם מתחתם 

 70-80סך הכל  –אלף שרי עשרות, ובנוסף לשאר השרים  66 –יש שרי אלפים מאות ועשרות 
שבעה אנשים. מערכת חינוכית מעולה. הרב הירש אומר שבאמת -שהאלף שרים, שר לכל ש

ובעצם כל זאת התוכנית רק לחודש (אין עוד  –אין זה סביר שכל שבעה היו צריכים שופט 
  חטא המרגלים באופק).

אולי הבעיה היתה במבנה. אך את המבנה העצום איננו יכולים לשכוח: משכן, עמוד אש, 
  עמוד ענן.

  
  ותוך שלושה ימם מתאוננים. –זאת מהר סיני  עמ"י יוצא עם כל

וישובו “ערב רב אומר רש"י,  –או אז מגיע חטא נוסף: "והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה" 
וישובו ויבכו", כך מדייק הרמב"ן. לכן “ - כל העם. משמע שכבר בכו קודם  –ויבכו בנ"י" 

הכוונה  –לפני חטא התאווה, מלמד הרמב"ן שחייב לומר ש"מתאוננים", שהוא החטא המוזכר 
  שגם שם בוכים.

ואומר רש"י שלכל אחד כבר היתה רפת משלו... זוהי פרשה  –ויאמרו מי יאכילנו בשר" “
זכרנו את “והיא הבסיס לכל דור המדבר, ובעצם לכל.  –שחריגה בסגנונה, פלא פלאות 

  פירוט תוספות.מעניין כאן מה כ"כ חשוב בכל  -” הדגה אשר נאכל במצרים חינם את ה...
בה יש כ"כ הרבה ביטויים ישראליים,  –אינני מכיר עוד פרשה אחת בכל התורה הקדושה 

  יבש לנו... אך מדוע נפשנו? אולי גרוננו..? –ועתה נפשנו יבשה" “סלנג ישראלי קדוש... 
 –והמן כזרא גד הוא ועינו כעין הבדולח" “אין כל בלתי אל המן עינינו", ואומרת התורה: “

  ועל זאת אומרים הם אין כל? –הו כקריסטל מרא
ומסביר רש"י שהיו יכולים לעשותה באופנים שונים, ולכל אחד היה  - ” שטו העם ולקטו....“

  טעם שונה. 
  מסודר בצורה הכי יפה. –והיה טעמו כטעם לשד השמן... וברדת הטל אל המחנה הלילה" “
פה כבר גם  –ובעיני משה רע" “ן, החרון מתקדם, קודם היה רק חרו –ויחר אף ה' מאוד" “

  למשה זה רע.
  

מה הכוונה למשפחותיו? רש"י אומר: הם בכו על  –"וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו" 
אך מדוע לא בכו קודם? רש"י אומר  –עסקי משפחות, על עסקי עריות שנאסרו בהר סיני 

  שבאמת אין זה הפשט, אך עדיין חשוב לו לומר פירוש זה.
מר כי הפשט הוא שבכו משפחות משפחות. אך מדוע פרט זה חשוב? אלא שבאמת רש"י או

החידוש הגדול כאן הינו שכולם בכו, לא היתה קבוצה נורמאלית שהיתה בחוץ. ערב הרב 
הקהל". מה “ב -ם. אנו מכירים דבר כזה רק בתורה - ל-ו-וזה תפס את כ –התאווה תאווה 

  זאת שלושה ימים אחר הר סיני. הנקודה פה? מה קרה? הכל בגלל הבשר? וכל
  

ויאמר משה אל ה': למה הרעותה את עבדך ולמה לא “החידוש הגדול הוא בדבריו של משה: 
כאשר  –מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי". רק בי"ז תמוז של שנה קודם 

  מחני נא מספרך"!“העם חטא בעגל, אמר הקב"ה למשה שימחה את העם, ומשה אומר: 
האנוכי הריתי את כלה עם הזה , אם אנוכי ילדתיהו, כי תאמר אלי שאהו “כאן משה אומר: ו

ביטויים שאין בשום מקום אחר. נראה שמשה אומר:  -” בחיקך כאשר ישא האומן את היונק
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  האם זו אחריותי? 
 כל“ -יש לשים לב להדגשת משה החוזרת כל הזמן  –מאין לי בשר לתת לכל העם הזה" “

  העם".
  
בה: משה רבנו מתאר עצמו כאומן הנושא את היונק, וכן ושכלי יקר אומר נקודה קצרה וחה

זה תיאור שרק  –את עושה לי". "האומן את היונק" “ -מדבר על הקב"ה בלשון זכר ונקבה 
אך הבן היונק רוצה לינוק. משה רבנו  –גברים מבינים. אתה רוצה להיותה הכי טוב, אבא טוב 

  אני אומן וזה יונק. –תי אפשרי, אני אינני יכול להניק אומר לרבש"ע: זה בל
זה שייך גם  –וודאי שייך לאשה, ילדתי  –אתה הוא זה שילדתי והרית את העם הזה. הריתי 

לאבא וגם לאמא. אומר משה לקב"ה: צריך מישהו שהוא גם אבא וגם אמא. מה שיונק צריך 
  ולי אין. –זהו החלב של האמא 

  
מחני “י הרגני נא הרוג ואל אראה ברעתי". זה אותו משה רבנו שאמר: ואם ככה את עושה ל“

ולכן אני רוצה  –נא מספרך", וזה אותו משה רבנו שהשתמש בי"ז תמוז ב"מצאתי חן בעיניך" 
לדעת את שלוש עשרה מידות כדי ללמד איך אפשר למחול ולרצות אותך גם כשאין לזה 

אם מצאתי חן בעיניך הראני נא את “ שום הצדקה. זהו גם משה רבנו שאמר להקב"ה :
  ומלמדו הקב"ה בנקרת הצור את הבלתי אפשרי. –כבודך" 

  הורגני נא הרוג".“כאן משה רבנו משתמש באותו מצאתי חן בעיניך, רק לעניין אחר לגמרי: 
  מעמד הר סיני, קריעת ים סוף, הכל. –נראה עוד מעט שבסיפור זה הכל נמצא 

  
 ~~~  

  
  , אומר: תאסוף שבעים זקנים. מה הקשר? העם התאוו תאווה!הקב"ה בתשובתו למשה

בוכה על עריות  -בוכה למשפחות =“חז"ל כבר מסבירים ובעקבותיהם כל המפרשים: 
 –דגה כדכתיב “שם כיסוי יפה לרצון של תאווה מינית.  –זכרנו את הדגה" “שנאסרו עליו", 

  המוסרית. –את מצרים" זכרנו “כך הם אומרים.  –וידגו". אנו רוצים להיות דגה 
  
האם חסרים דמויות רוחניות?! כל  –ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" “

  כך הרבה שרים, אהרון יהושע, אלעזר ואיתמר... האם זה מה שחסר?
ומסביר רש"י שאלו הם שהיו במצרים והם אלו שהוכו  –אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו" “

הם מכירים את הכאבים. הזקנים  –הם היו שוטרי בנ"י שראו אותם ברע ע"י הקלגסים, 
האחרים, אומר רש"י, נעלמו. קורא כאן משהו בהנהגה שאיננו שמים לב אליו: עוד מעט משה 

למרגלים. יש לשים לב גם לפגיעה  –רבנו יבחר נשיאים חדשים לגמרי: "איש אחד לשבט" 
  ייכים לההנהגה הקודמת שנעלמה.בקצינים, שלפחו לפי אחד מפירושי רש"י ש

  
וכל מה שעומד  –"ולקחת אותם אל אהל מועד והתייצבו שם עמך". הבעיה הינה בשר ותאווה 

  מאחורי כך, כל התאוות הרבות שהם מבקשים.
הקב"ה מסכים עם משה: אינך יכול  –ונשאו איתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך" “

  ין גדולה.לשאת לבד את העם, אלא צריך להקים סנהדר
מזכיר לנו את מעמד הר סיני. ההבדל הקטן: שם תקבלו  –ואל העם תאמר התקדשו למחר" “

  זה לעומת זה".“תורה, ועתה תקבלו "על האש", עתה יקברו העם המתאווה. זהו אותו הביטוי. 
מי יאכילנו בשר... לא “זוהי הנקודה כל הזמן:  –ואכלתם בשר כי בכיתם באוזני ה' לאמר" “

תקיאו את הכל,  –חד ולא יומיים.. עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא" יום א
יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם", ואם כן “תמאסו בכל כי לא יהיה לכם כוח לחיות. 

  והיה לכם לזרה". “ -הפתרון: אביא אתכם למאוס בכל תאוותיכם 
  

ואתה אמרת בשר “רבנו מחשב:  עתה משה עונה להקב"ה את הדבר הכי נפלא שיש. משה
אתן להם ואכלו שלושים יום, הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים ישחט 
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  מאיפה יש לך את כל הבשר? האם זה משה רבנו?! -להם ומצא להם"
אלו הדור שכולו ראה את קריעת ים סוף, ראה המכות במצרים, ראה במתן תורה את הקולות 

  רו שלושה ימים. מה קרה פה?ורק עב -והלפידים 
  ויאמר ה' אל משה: היד ה' תקצר, עתה תראה היקרך דברי אם לא". “
  

ואז צריך משה ללכת להגיד  –מזקני ישראל, הקב"ה יאציל עליהם הרוח  70עתה משה אוסף 
לעם להתקדש למען אכילת הבשר למחרת. עתה, משה יורד ואומר לעם את דברי ה', אוסף 

הוא נזכר  –העם רואה. העם רואה באוהל שבעים איש מזקני ישראל וכל  –את הזקנים 
החמישית, וארבע חמישיות  –באותם השוטרים שהצילוהו במצרים. אלו העם החמושים שעלו 

וירד ה'... ויתן אל שבעים הזקנים, והיה “ - מעמם נקבר שם במצרים... והם רואים את הזקנים 
אן המחלוקת שרש"י מביא: או שהתנבאו כל היום כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו". וכ

ועדיין מתנבאים והולכים". עתה צריך להגיע להמשך: “ -ואז הפסיקו, או שלא הפסיקו כלל 
  משה ילך אל העם ויודיע להם על הבשר של מחר.

אך יש כאן בעיה, קוראת תקלה. אלדד ומידד לא נמצאים באוהל, והם מתנבאים. הרוח 
שהרי ה' האציל מרוחו על שבעים הזקנים שהיו ליד משה.  –דרך משה שיורדת עליהם אינה 

ולא יצאו האהלה, ויתנבאו במחנה". יש כאן נבואה  –ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים “
אלא גם  –שאיננה עוברת דרך משה. חז"ל כבר מסבירים, שלא רק שאולי לא עוברת דרכו 

  מתנבאים על כך שהוא מת.
ויאמר: אלדד ומידד מתנבאים במחנה". כל זאת תקוע באמצע  וירץ הנער ויגד למשה“

נון משרת - ויען יהושע בן“פרשיית התאווה, כשאת העם כל הסיפור הזה לכאורה לא מעניין. 
משה מבחוריו, ויאמר: אדוני משה כלאם! ויאמר לו משה: המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' 

  קידו של נער משה? האם לא לקנא למשה?נביאים, כי יתן ה' את רוחו עליהם". וכי מה תפ
כיצד מכלים את  –העם. רש"י מפרש  כליש לשים לב שוב להדגשת  –ומי יתן כל עם ה' 

תחזיר אותם למסגרות. הם  –הרוח? אלא "הטל עליהם צורכי ציבור והם כלים מאליהם" 
  מתנבאים בלי אישור.

  
  אחרי כל זאת, צריך כבר לחזור לסיפור...

ויאסף משה אל “ויאסף אל עמיו", ולא לחינם. “ומי אספו? זה מזכיר לנו:  –ויאסף משה" “
מתוך שבעים הנביאים, צריך הוא ללכת אל המצב הקשה הזה, הוא וזקני ישראל.  –המחנה" 

וכבר מזכיר לנו הלשון את קריעת ים סוף שהבדילה בין ישראל  -” ורוח נשא מאת ה'“
  ש הבדל ח"ו?האם י –למצרים. עתה, הרוח דווקא תשאל 

חודש יהיה לעם בשר, ומדגישה זאת התורה בהדגשה יתרה: "לא יום, לא יומיים, לא חמישה, 
  ”. חודש –לא עשרה 

ויטוש על “באה רוח וגוזזת את להקת השלוים ממקומם הטבעי,  –ויגז שלוים מן הים" “
חנה... כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המ“הם פשוט מתלבשים על המחנה.  –המחנה" 

כמטר גובה על שטח של הליכת יום לפה ולפה. כמות מכובדת  –וכאמתיים על פני הארץ" 
ויקם כל העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום “ביותר, כנראה כזו המספיקה לחודש. 

ומסבירים  –ויאספו את השליו, הממעיט אסף עשרה חומרים" “שעות רצוף.  36 –המחרת" 
שאסף להטמנה ושמירה לעתיד, מעבר למה שצריך לעכשיו.  – הראשונים שאסף, הכוונה

  שלא יחסר... וכי שכחו את הצאן, הבקר והמן שהיו?
הבשר עודנו בין “שטיחים מקיר לקיר של בשר.  –וישטחו להם שטוח סביבות המחנה" “

על שום מכה במדבר  –שניהם טרם יכרת, ואף ה' חרה בעם, ויך ה' בעם מכה רבה מאוד" 
ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם “לשון זה. לא נאמר 

  המתאווים, מקברות התאווה נשאו העם חצרות".
הוא מאוד מאוד גבוה.  –בחצרות, מרים מדברת על משה. פתאום המקום אותו צריך לברר 

  משם למרגלים, משם למעפילים, והכל מתחיל....
  

 ~~~  
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א כתוב שהעם התאווה לבשר, וגם לא צריך לו. יש כאן ביטוי הרמב"ן מסביר בצדק גמור: ל

אחר: "התאוו תאווה". העם התאווה לתאווה. צריך לנתח זאת לעומק, עכשיו מתחילים אנו 
  להבין מה קורה כשיוצאים ממדבר סיני. אין זה סיפור על פעם, זה סיפור על פה ועכשיו.

כלו? הרמב"ן אומר פשט: במצרים היה חציר וקישואים, חצילים ובצל: האם את זאת באמת א
לא  -הוא פלט את הדגה, ובאמת אותה אכלו בחינם. הדגה הזו  –יאור, וכשעלה על גדותיו 

היו כל  -בהכרח כל כך טובה, אפילו משעממת. בשביל זה, אומר בעל העקידה, ליד היאור 
אוות גם לדג ואז יכולת להת –מיני מתאבנים, מעוררים תאווה: קישואים, בצלים, שומים 

אך  –המעופש הזה. אותה הדגה שזרקו לנו חינם, כי אנו עבדים ובכל מקרה מחר מתים 
מרחנו עליה קצת רסק. אלו גורמים  –כשרצינו לאולכה ולתת לה טעם, באחרית כוחותינו 

  גם כשאתה במצב מאוד נמוך. –המעוררים את התאווה 
  

הלנו את מצרים, אך לאחר שיצאנו נשאר במצרים היינו במצרים. מצרים זוהי תאווה. פעם ני
לנו דבר אחד: מי שלא מת זוכה לדג מעופש ומסריח, אך יש לנו אפשרות לטבלו. עתה, 

  ומה יותר צריך?  –יש אלוקות, יש הכל  –במדבר 
יש מהמפרשים שאומרים שזה נאמר כחלק מהקיטורים שלהם. אנו  –והמן כזרא גד הוא" “

ואת זאת לקחו מאיתנו, אין לנו את  –יד זאת קישואים זוכרים את הדגה והחשק לשים ל
אלא נפשנו יבשה. נפש  –התאווה, את ההשתוקקות. הם לא אומרים גופנו או גרוננו יבש 

יש הכל אך אין  –נפשנו יבשה, אין כל" “אם יש את נפשכם לדעת". “בעברית: חשק, רצון, 
  לנו כלום.

, נקאהכל אסרתם עלינו. ר' יצחק מספי –על עסקי עריות  –העם בוכה על משפחותיו" “
מגדולי החסידות, בספר "חקל יצחק" אומר פשט ענק. אמנם בכוון אחר, אך על בסיס אותו 

נהפכנו  –עניין. הוא מסביר, שהעם בוכה על מה שנגרם מהמהפך שעבר במעמד הר סיני 
וה, כדי שתהיה כי אין לנו תאווה. "תן לנו תאו –למלאכים. עתה, האיסורים כלל לא רלונטים 

הרי פרחה נשמתם והחייה אותם בטל תחיית המתים, נוסעים עם עמוד אש וענן ”. לנו בחירה
 –זה לחיות. במידות, השתוקקות  –ועכשיו רוצים אנו, אומרים העם, השתוקקות. להשתוקק  –

  אנו רוצים להשתוקק. –הינה מידת היסוד. מלאכים יש להקב"ה הרבה 
  כי קשים. העם לוקח זאת למקומות ה

  
ויהי העם כמתאוננים": כמה בעיות: מה זה להתאונן? על מה? וכן: “זה מתחיל במתאוננים. 

מתאונן"? מה הקשר בין סיפור המתאוננים לסיפור התאווה, כאשר ברור שישנו כמה זה "
  וישובו ויבכו"?“ - קשר 

רעים. ואומר  הרמב"ן מביא את האבן עזרא המסביר שמתאוננים זה מלשון אוון, פשע, דברים
אם כך למה יחסה הכתוב על חטאם ויגדנו כאשר עשה בכל שאר “ן: מה פתאום, ”הרמב

  מדוע נשארנו עם שאלות? ממתי לא אומרים מה היה ורק את העונש אומרים? –המקומות" 
והנכון בעיני כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב ליישוב ובאו בתוך המדבר הגדול “

שאלות טובות.  –רים בתוכם לאמר מה נעשה, איך נחיה במדבר הזה" והנורא... היו מצטע
מה נאכל מה “שהתאוו תאווה ובסוף כולם בכו.  –היה אספסוף בתוכנו פנימה, בתוך כל אחד 

מלשון “יש אוכל, אך מה יהיה בהמשך?  –נשתה, איך נסבול העמל והעינוי, מתי נצא ממנו" 
שון כואב ומצטער על עצמו. וכך אמר הכתוב מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, שהוא ל

  שהיו כואבים ומצטערים, וכשאמר כך הכתוב כבר הזכיר וסיפר החטא".
והיה זה רע בעיני ה' שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל “החטא היה: 

טובה אשר נתן להם, והיו כאנוסים .. מתרעמים ומתאונננים על עניינים, ולכך אמר בתחילה 
וישובו ויבכו כי חטאם הראשון להתרעם על חסרון... ולא לקחו מוסר על אש ה' שבערה 

  בהם".
  

 –כאשר עושים את דבר ה', אך בהתאוננות. "כמתאוננים"  –הרגע בו נאבדת ההשתוקקות 
ולאט ולאט אני מאבד את הרצון  –באמת אין על מה, פיזית. אך אינני הולך באהבה אחריו 
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אך אני חייב איזשהו רצון אחר שיחליף רצון זה.  -י ממשיך לעשות דבריו לעשות את רצונו. אנ
הוא המבחן הקשה. בהר סיני היה מדהים,  –הרצון שאיתו יוצאים מהר סיני אל המדבר 

קולות ולפידים, משכן והר ה'. שם היה מקום מופלא, בו משה רבנו יאמר בתחילת ספר 
רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם ובואו  ה' אלוקיכם דיבר עליכם בחורב לאמר“דברים: 

כפשוטו. בהר סיני, את היכולת להשתוקק   -הר האמורי", ואומר רש"י: רב לכם שבת 
להקב"ה מפמפמים לי. אז נהיים מלאכים. עתה, מתחילים ללכת במדבר, ויש הכל, בפועל 

  לא חסר. אך, אני צריך לפתח את ההשתוקקות לה'.
תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה “התוכחה:  הרמב"ן מצטט הפסוק מפרשת

נמצא שאתה עובד את ה' אך זקוק  –ובטוב לבב מרוב כל". אם לא עבדת את ה' אלוקיך כך 
להשתוקקות ממקום אחר. או אז, אתה נכנס לעולם מטורף שאינך יודע איך חיים בו. לאט 

  שכבר אינך יכול. –לאט, המרחק הופך להיות כזה 
  אווה להשתוקק. בעצם, אתה מת

  
האנוכי הריתיהו... כי תאמר אלי שאהו בחיקך “משה רבנו עומד עם כך ואומר: רבש"ע, 

כאשר ישא האומן את היונק". פעולת היונק הינה פעולה מדהימה. לאמא יש חלב, אך מה 
אין בדדים חלב.  –הוא החשק של היונק לינוק אותו. אם היונק איננו יונק  –שמיצר את חלבה 

הוא זה שמייצר את האפשרות לתת. אומן שלוקח יונק, הוא זה שרואה את הטרגדיה  היונק
הכפולה: הוא איננו יודע איך לתת, ורואה כיצד החשק לרצות הולך להיגמר ומתחיל חשק 

  לדבר אחר.
אני שמתי אותם בהר סיני שנה? המקום האחרון שהיינו בו שלא היה סיני, היה מצרים. משם 

  עופשים ששמים מסביבם רוטב של קישואים. את זאת לקחו לנו.אנו זוכרים דגים מ
אך האם זאת הבעיה? בסוף כל תאוותם הם דגים מעופשים עם רוטב קישואים. אני מבין זאת 

בשכל, אך מדוע אני רץ אחרי זה כמו כלב? אלא שאין לי השתוקקות אחרת. זה מתחיל 
  במתאוננים.

  
, וכולם יודעים זאת. מצד אחד בוכה וכואב, שורש של שני מילים ממש הפוכים –מתאונן 

אנינות, מתרעם על כלום. זה גם מזכיר לנו את ער ואנן. חשק בלתי נשלט לחשק. זהו חשק 
אוני. משה רנבו אומר הלקב"ה: אינני יכול להיות עוד אומן  –מתסכל, להרגיש שיש לי כוח 

שיוכלו להיות שמם ומכאן מי  –עם יונק. בלתי אפשרי. או שתהרגני, או שתביא לכן איתי 
אינני יכול לתת בשר. משה רנבו יודע שהקב"ה יכול להביא בשר  –ביחד. אני, משה, במקומי 

לכל העם כמה שמעוניין, על זאת לא שאךל. משה רנבו רק אמר: אז אביא להם בשר,א ך 
  האם זה הטיפול שורש? האם בכך אמשיך להצליח?

מכך שהעם אוכלים ביומיים ולילה אוכל לחודש מתאוננים,  –העם מאבד חשק, מרוב חשק 
 dעושה מה ומו. יש מן –הצאן והבקר שלי  –שלם. מה הבולמוס? תוךש אנו רצים אלכול זאת 

 –עומוד אש וענן וארון עדות. כשחושבים על כך, מה שיקרה אח"כ, כשזה יהיה להם לזרא  
  יאמור שזה הרבה פחות מדג מעופש. זה מה שקורה תמיד אחרי.

  
לאסוף.  –ו אז אומר משה רבנו: רבש"ע. והקב"ה אומר לו: מילת הקוד של כל הפרשה א

עניין  –כי לאדם שטוב לפניו, נתן חכמה ודעת ושמחה. ולחוטא “פסוק נפלא בקוהלת: 
חכמה ודעת “ -שופינג. ההפך הוא  –לאסוף ולכנוס". באנגלית קרואים לעניין לאסוף 

  ושמחה".
. תכונת הלאסוף הינה התכונה הכי חזקה שיש באדם: הממעיט אסף עשרה חומרים"“

  החשק, התאווה. אולי יהיה לי קישואים כשהדג יהיה לא טוב... 
חינם מן המצוות. הפשט והדרשה זה אחד.  –אכלנו את הדגה במצרים חינם" “זהו עומק של, 

 -ה או אז יש לי את התשוקה שבאה מהם. אך אם המצוות ז –אם המצוות גורמים לי תשוקה 
  אני צריך את תשוקתי ממקום אחר.  -אשר לא עבדת בשמחה ובטוב לבב", או אז “
  האספסוף אשר בקרבו התאווה תאווה".“
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אספה לי שבעים איש מזקני ישראל". גם אנו נאסוף. יש כל מיני “עתה, הקב"ה אומר למשה: 
ים שזוכרים את סוגי אוספים, אנו נאסוף זקנים. לא זקנים של המערכות הקודמות, אלא זקנ

אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו... ואצל להם מן “המכות, הזקנים שמהסיפורים ההם. 
  הרוח אשר איתך".

נפשות שירדו למצרים, שבעים האומות,  70מדוע דווקא שבעים? כל הראשונים מדברים על 
 שבעה נרות. שבעים זקנים –שבעים הכוחות. הפרשה מתחילה ב"בהעלותך את הנרות" 

  ואחד על גביהם. הזקנים לא יעזרו להביא בשר.
ואיננו מבינים כלל מה זה קשור לענייננו. פתאום, מגיע הנער  -שבעים הזקנים מתנבאים  

ואומר למשה: יש השתוקקות לנבואה במחנה, אלדד ומידד. יש שם תאווה לא נשלטת. 
שומע ולא מגיב, מתנבאים ללא אישור. אפילו לא עבר דרכך, מסוכן מאוד. כנראה שמשה 

כשמופיע ויען במקרא משמע שהיתה אמירה  –ויען יהושע" “ולכן יהושע צריך להתערב: 
אינפלציה ברוחניות, תאוות רוחניות, נבואה לא  –הפוכה ויש וויכוח. אדוני משה כלאם 

  נשלטת.
המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים". אתה מדבר על הבעיות של אלדד “ומשה עונה: 

  דד מתנבאים במחנה?ומי
  

 ~~~  
  

כמו ללכת אל ההלוייה  - ויאסף משה אל המחנה" “אכן, הבעיה לא נפתרת בשניה אחת. 
שלך, ברגליים ובעיניים פקוחות. מהאהל עם שבעים האנשים, ומהמידע שגם במחנה יכולים  

להתנבא. כל עם ה' יכול להיות נביאים. נביאים זה ההפך ממתאוננים. נביאים הם אלו 
את הרצון שיופיע בהם. נביאים היינו כשהיינו אל הים וראינו מה שלא  –תשוקקים לרצות שמ

  קצת יותר קשה להיות נביאים. -ראה יחזקאל הנביא. אך כשהולכים במדבר 
  

"ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל". אכן, עדיין נמצאים במקום שבו הממעיט אוסף 
ין הפרשה הבאה תהיה שאלת מרים ואהרון האם משה עשרה חומרים, עדייך "ויך בהם", עדי

פורץ את הגבולות המותרים ופורש מהאשה, עדיין יהיו מרגלים וקורח. הכל אותו הבסיס: 
האם אנו הולכים כי אנו משתוקקים, או כי אין ברירה ואנו מתאוננים. המרגלים לא שיקרו, 

המנהיג הכי מסוכן שיכול  אלא רק הוציאו לנו את החשק. הם רק העבירו דווחי אמת. הם
  והרגת אותי לגמרי. הם רק לא אמרו: כל עם ה' נביאים. –להיות. הכל נכון 

הוא זה שיירש את חברון, יחד  -היחיד שדיבר לא רלוונטי, כלב: עלה נעלה, יכול נוכל, ירשנו 
  עם יהושע. 

הבסיס לכל ההליכה של המדבר: חטא המתאוננים. אם אתה הולך באהבה, אם אתה 
מצליח לפתח את ההשתוקקות, אם אתה מצליח לפתח חמש דקות של תפילה שיאפשרו 

  זה כל הספר.  –השתוקקות של יום 
  

בסיפור המתאוננים אפילו משה לא זיהה זאת עד הסוף. בסיפור התאווה,  -” "רע באוזני ה'
עים פתאום זיהינו איך הכל התחיל שם. תשובת הספר, איננה יאוש, אלא הפוך: אספה לי שב

יש פה גם שבעים  –איש מזקני ישראל. אם יודע אתה שיש אספסוף שמתאווה תאווה בקרבו 
היו בכל מיני מקומות איתי.  –איש מזקני ישראל "אישר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו" 

  ונשאו איתך בשמא העם ואל תשא אתה לבדך".“
לא זרועה. זו לא טעות, לכתך אחרי במדבר בארץ  –מהפרשה הזו, מתחילה הנבואה הגדולה 

הוא הקושי של האהוב והאהובה שכ"כ  - הרצון ללכת, ולא רק כי אין ברירה,  -לכתך אחרי"“
  עדיין את –הרבה פעמים תוקע הכל. עם העם המתאווים והמרגלים והמעפילים, עם הכל 

  וים.יותר חזק מהעם המתאו –הולכת אחרי בארץ לא זרועה. עדיין "מי יתן כל עם ה' נביאים"  
 


