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חילת תאור מסע העם במדבר וכבר בתיאור לאחר שפרשתנו מסיימת את ציוויי הפסח היא ממשיכה בתי

והתגובה ממהרת לבוא באמצעות אש ", ָהָעם ְכִמְתֹאְנִנים ַרע ְבָאְזֵני ה' ַוְיִהי"המשבר הראשון בא המסע 
ה שכובת" )יא:א( ָבם ֵאש ה' ַוֹתאַכל ִבְקֵצה ַהַמֲחֶנה-ה' ַוִיַחר ַאּפֹו ַוִתְבַער ַוִיְשַמע"בקצה המחנה המתלקחת 

 ." )ב(ה' ַוִתְשַקע ָהֵאש-ֹמֶשה ַוִיְתַּפֵלל ֹמֶשה ֶאל-ָהָעם ֶאל ַוִיְצַעק" בזכות תפילתו של משה
ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה  ְוָהאַסְפֻסף"האספסוף: מצד  הן מופיעותפוסקות והפעם אלא שהתלונות לא 

ֹנאַכל ְבִמְצַרִים ִחָנם ֵאת ַהִקֻשִאים -ַהָדָגה ֲאֶשר-ֶאת ְרנּוָזכַ  .ל ַוֹיאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָבָשרַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו ַגם ְבֵני ִיְשָראֵ 
 . ה(-)ד "ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים

הוא מקבל את מבוקשו במשך חודש כך עונשו. כגודל תאוותו  .כבד מאוד נשעל כך העם מקבל עו
ֵלאֹמר ָלָמה  ָניוה' ֲאֶשר ְבִקְרְבֶכם ַוִתְבכּו ְלפָ -ְמַאְסֶתם ֶאת-ם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִכיֵיֵצא ֵמַאְּפכֶ -ַעד ֲאֶשר" :ימים

 .)כ( "ֶזה ָיָצאנּו ִמִמְצָרִים
שום מותם היה תוצאה של תאוותם על . והסוף ידוע, הם מתו בתוך תאוותם בעוד הבשר בין שניהם

ַהָמקֹום -ֵשם-ַוִיְקָרא ֶאת" :נקרא מקום קבורתם וכך גםגבול תאוותם ללא ידעו לשים ו שלא ידעו שובע
 .()לד "ָהָעם ַהִמְתַאִּוים-ָשם ָקְברּו ֶאת-ַההּוא ִקְברֹות ַהַתֲאָוה ִכי

 .מה כל כך חמור בלהתלונן. עד מוות ל כך חמורכעונש הסיבה שנענשו  ימההשאלה המעניינת היא, 
, ותתלונאדם במצוקה פורק את לחציו ע"י שאין זה שכיח  וכישלהם.  "יםקיטור"מה היה כל כך חמור ב

בני ישראל  ועליהם נענששחמורים יותר  חטאים נםישעוד, ו .שבתלונותיהם לא עשו רע לאף אחד מה גם
תלונן הרי גם הוא ה ?ה בדבר תלונתו של משה, אז מהבסיס לעונשאם התלונה היא ו פחות.בעונש חמור 

  :(טו-)יג' ה בפני
אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדי -ֹלא .ָלנּו ָבָשר ְוֹנאֵכָלה-ִיְבכּו ָעַלי ֵלאֹמר ְתָנה-ָהָעם ַהֶזה ִכי-ִלי ָבָשר ָלֵתת ְלָכל ֵמַאִין
ְבֵעיֶניָך  ָמָצאִתי ֵחן-ֹעֶשה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם-ָכָכה ַאתְ -ְוִאם .ָהָעם ַהֶזה ִכי ָכֵבד ִמֶמִני-ָכל-ֶאת תָלֵשא
  .ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי-ְוַאל

 .)כב( "?ְדֵגי ַהָים ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ָכל ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיָשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת" מוסיף ושואל: משה
אסוף שבעים מצווה אותו לה'  .סיועלמשה היא מתן  'תשובתו של ההמתלוננים,  בניגוד לעונשם של

 "ִתָשא ַאָתה ְלַבֶדָך-ָהָעם ְוֹלא ְבַמָשא"בנטל והם יעזרו לו לשאת , ורוחמ להאציל עליהםזקני ישראל, איש מ
 )יז(.

 ה' כועס וסופה , אך התגובה לכל אחת מהן שונה. על תלונת האספסוףשתי תלונות לפנינוכלומר, 
 ?לתלונת משה בין תלונת העם מה אם כן .ועידוד סופה עזרה תלונת משהו ,מוותעונש 

"ואין גדול כי אם גם  :מד זכות על העםיל יה"לר בהסבר לחומרת חטאו של העם. המפרשים התלבטו
אך בשל גדולתם של ישראל דקדקו  ,של העם חטא רק חלקואמנם  .צב( ,כוזרי מאמי שחטאיו ספורים" )

 .ספוריםכל חטאי דור המדבר היו , שהרי עמהם

                                                 
 בית כנסת אסון חלל המסוקים, פתח תקווה. ,עו"ד דניאל שמואלי 
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רמז  "ווספת האות ותומצאו ב ,"ָהָעם ְכִמְתֹאְנִנים ַוְיִהי"יבור בפסוק הח ו'שמו דגש על  מפרשים אחרים
את וטבעו של האדם את רואה זה פירוש  .וחזרו לקלקולם הראשוןכבר קודם לכן, כך שהיו מקולקלים ל

שאפילו חוויות נעלות כמו קריעת ים סוף ומעמד הר סיני עד מושרשים ונטועים בו כל כך חזק כהרגליו 
 הכי פשוטים של האדם.וים יכדי להתמודד עם היצרים הגשמ פיקותנן מסאי

 אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים", ובמדרש )ספרי" :ספסוף"ארש"י מפרש את המילה "
ִלי ִשְבִעים -ֶאְסָפה'" :שנאמר האספסוף אלה הם הזקניםשרבי שמעון בן מנסיא מובא בשם ( טז ,במדבר יא

 ואם רק היו הזקנים, אז קל וחומר לשאר בני האדם". ,' )טז(ָרֵאלִאיש ִמִזְקֵני ִיְש 
. ככל שהאדם עולה מיסטי מענייןרוש יפזצ"ל  אי"ה קוקנותן הר )פי"ד ב'( "אורות התשובה"בספר 

במעלות רוחניות כך מתרוממים כל כוחותיו הרוחניים למעלה במעלה המחשבה העליונה והגוף נעזב 
במצב זה הגוף נתון לשליטת המידות הרעות וכדי שהגוף  .חניות עליונותועולה למדרגות רו מהנשמה

ית הנשמה ילבעת ע שמריי שטוהר גופוכדי  יודותמי לזכך אתהאדם צריך  ,הרעות ידותיעמוד מול המ
אז בעת שהנשמה חוזרת ממסעה העליון היא מוצאת  ,קשר בין הנשמה לגוף. אם גופו אינו מזוכךשמר הייו

זקני ישראל שהיו אותם  כך, יו ומתחילה מלחמה פנימית מסוכנת בין גופו לנשמתו.את הגוף בקלקול
 הגוף נותר בתכונותיו המקולקלות. ואילולנשמה בלבד,  כשרים וחסודים זכו להתעלות רוחנית

 הם .(יא:כד '" )שמֹלִהים ַוֹיאְכלּו ַוִיְשתּו-ָהאֱ  ֶאת ַוֶיֱחזּו" :הפסוקמפרש בהקשר לכך את מוסיף ו רש"י
כלומר החוויה הרוחנית  .יהיושת בלב גס מתוך אכילה בו םסתכליחזו את האלוקים, ובה בשעה היו מ

כאשר האדם  תופעה כזו אפשרית .לקולכגורם לק, ובה בעת הגוף נותר בגשמיותו להימצא במרומיםיכולה 
ו בסופו של דבר וביללה . מצב כזה עלולולא מטהרו את גופו מקדש ינואינו מרסן את צרכיו הגופניים, א

 לכפירה.
אין  –וכך דרשו חז"ל "כמתאוננים  וכן.מאבק פנימי גדול ומס נוצרבמצב כזה ומדוע כפירה? 

וכיצד אנו יודעים  .(פה יספר) "לפרוש מאחרי המקוםהיאך מתרעמים, מבקשים עלילה  אמתאוננים אל
ואל המדרש, דגה קיבלו בחינם? וש .דבר בחינםבמצרים  שלא קיבלוהם שהם חיפשו תואנה, שהרי ידעו 

ידוע שלא היה חסר להם בשר וכל דבר אחר, לא תבן לא קיבלו. המדרש ממשיך ומציין כי אפילו הרי 
ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָתם ְוֹצאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָכֵבד -ְוַגם" כתוב:ישראל, כביציאתם ממצרים ולא בכניסתה לארץ 

ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן  ּוִמְקֶנה'ם במדבר? תלמוד לומר, ויכול שאכל" ת:שואל גמראוה .לח(:יב ')שמ "ְמֹאד
כלומר להתנתק מעול  ,אלא שמבקשים עלילה לפרוש מאחורי המקום" ,א(:לב ')במ 'ָגד ָעצּום ְמֹאד-ְוִלְבֵני

 המצוות.
ת ששם אכלו מכל הבא ליד ואילו כאן צריכים לאכול תח ,ם מהמצוותנחי - חינם המ" :מפרש רש"י

יות היה כל ערהשפיתוי  מפני ".משום עריות" :משיב המדרשו? ומאיזה מצוות ביקשו לפרוש ."היתרים
משה היה כל זמן שהיו מאמינים בעיקר ו .שיצר קונפליקט בין היצר לבין המידות הנכונות כך חזק עד

 .עיקרלכן רצו לפרוש מה .מוכיחם על עריות, היו נאבקים בתוכם
 )ספרי יא(:פסוק הרש את יפ יארבי נהור

מכאן שהיו מצטערים בשעה שאמר להם משה לפרוש  -"וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו" 
מהעריות, מלמד שהיה אדם נושא את אחותו, ואת אחות אביו ואחות אימו, ובשעה שאמר להם 

 היו מצטערים. תמשה לפרוש מן העריו
 טרוניה המגעת כדי כפירה

ובדרגות מסוימות תלונה וטרוניה  ,קשר בין טרוניה לבין כפירהיש  ללמוד כי אפשרדברי המפרשים מ
דם אכיצד? ה .אשווות לתלונ שלא להגיעהקפדה ומכאן ה ,לבטא כפירה או להוביל לידי כפירה ותיכול

מתוך  ,ללא גבול רוצה עוד ועוד הוא .קיים, ממה שיש לוההמתלונן מבטא את חוסר שביעות רצונו מ
תאווה  ה גבוהה שלושולטים באדם, הוא מגיע לדרג כאשר רצונות אלה מתגברים .הנחה שהוא ראוי ליותר

 יצרו גובר עליו.ו
מתריס בפני הבורא על הוא  -להפך אדם כזה אינו מקבל בברכה את השפע שנתן לו הבורא, אלא 

של  ת כסוגנחשבהתנהגותו  , ולכןהשגחתו ואינו סומך על ,בעולםשל ה' חסדו אינו מקבל את השפע. הוא 
 .כפירה בהשגחה

הבורא בשמחה נתן לו נותן בו את מבטחו מקבל את מה שוהשגחת הבורא במאידך, מי שמאמין 
  גישת החסידות. הי גםזו .ובענווה

 ,בתחושת מחסורתמיד יחיה , וסיפוק כללקשה להגיע לתמתוך תאווה יהאדם המתלונן זאת ועוד. 
  .סכולתבמצב נחות וב בחוסר סיפוק תמידי, בחוסר שלמות,

כאשר  ,תפילהיש להבחין בין תלונה לבין  .להבדל בין תלונת המתאוננים לתלונת משה ואנחזור אפ       
ח ומכ נעתתו של משה אינה מּותלונ. שלהם מניעעל הרי הדברים ווכוונה העומדת מאחהדגש הוא על ה

עושה חשבון משה  וא;וונת כנגד ההשגחה, אלא נהפוך האינה מכ היא. לעצמו הוסיףרצון להתאווה וה
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פונה  . הוא)יא:טו(" ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי-ְוַאל ...ֹעֶשה ִלי ָהְרֵגִני ָנא-ָכָכה ַאתְ -ְוִאם" :מנהיגותוהצלחת  עלנפש 
כוחות  מבקשמשה . )יד(" ָהָעם ַהֶזה-ָכל-אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִדי ָלֵשאת ֶאת-ֹלא" :בתפילה לקבל עזרה בשליחותו

 ו,עם המשימה של מילוי שליחותבהצלחה להתמודד ו, )ולא למען עצמו( העםבשביל  עודלעשות נוספים 
מכאן אנו למדים מה  בעוד תלונתם סופה מוות. ,תפילתו של משה מתקבלתלפיכך . אינה כפירהבוודאי זו ו

 הכוונה שבמעשה. של חשיבות ההיא 


