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תלונות בני ישראל תלונות בני ישראל תלונות בני ישראל תלונות בני ישראל 
 

חלקה השני של פרשת בהעלותך מביא בפנינו מקבץ של תלונות וערעורים על מנהיגותו של משה, שכולם 
קשורים זה בזה. תחילה מתלוננים העם על ענייני האוכל, בסוף אנו שומעים את דבריהם של מרים ואהרון 
על מנהיגותו ונבואתו של משה, ובאמצע מינוי מנהיגים חדשים - שבעים איש מזקני ישראל, שעליהם 
מאציל ה' את רוח הנבואה כדי שישמשו גם הם מנהיגים. בתוך כך מתוארת התערבותו וקנאותו של יהושע 
בתגובה להתנבאותם של אלדד ומידד במחנה, אולי משום שנראה היה בעיניו כי המנהיגות שאמורה לעבור 

אליו - בהיותו תלמידו המובהק של משה, משרתו וממשיך דרכו - הולכת ונשמטת מידיו.      
משה המנהיג יכול היה לסבול את כל הבעיות האמיתיות שהתעוררו במשך המסע הארוך (עדיין לא נגזרה 
הגזרה של ארבעים שנה במדבר); אולם מן הטענות והתלונות שהושמעו עתה נראה, כי רק תואנה הם 
מבקשים, וכי הם רק מנסים את ה' וכן את משה כמנהיג. לתגובתו של משה לאירועים שני פנים: מחד הוא 
מבקש מה' שישחרר אותו מתפקידו כמנהיג, ומאידך נראית שאלתו "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, אם 
את כל דגי הים יֵאסף להם ומצא להם" (יא, כב), כפקפוק לכאורה, ביכולתו של ה' לספק את צרכי ישראל 
במדבר לפי התפריט שהם מבקשים - בשר ודגים. רש"י בפירושו מביא את דברי חז"ל בתוספתא, אשר 

נחלקו בטיב בקשתם של ישראל ובתגובתו של משה, וכך אנו קוראים בתוספתא (סוטה פ"ו, ו-ח):  
 

אמר רבי שמעון בן יוחאי, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ודברי נראין מדבריו… דרש רבי 
עקיבא הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, וכי מספיק להם? אם את כל דגי הים וגו' וכי הוא מספיק 
להם? כגון שנאמר ואם לא תמצא ידה די שה. וכי איזו קשה, זו או שמעו נא המורים (להלן בפרשת 
חוקת - הכאת הסלע), הוי אומר זו קשה יותר משמעו נא המורים. אלא שמחלל שם שמים בסתר - 
מחסכין עליו, בגלוי - נפרעין ממנו. זה שבסתר חיסך עליו המקום… ואני אומר חס ושלום שתעלה 
על דעתו של צדיק זה שיאמר אין המקום מספק לנו ולבהמתנו. אפשר למי שנאמר בו לא כן עבדי 
משה וגו' תעלה על דעתו שיאמר אין המקום מספיק לנו ולבהמתנו … אלא לעניין שנאמר לא יום 
אחד תאכלון וגו' עד חדש ימים. אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם כך הגון להם שתתן להם 
ותמיתם? … אמר לו וכי הגון להם שיאמרו אין המקום מספיק לנו ולבהמתנו? אלא יאבדו הן ואלף 
כיוצא בהן ואל תהא ידי קצרה לפני אפילו שעה אחת שנאמר ויאמר ה' אל משה היד ה' תקצר. רבן 
גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר אי אפשר לעמוד על תיפלתם. אם תתן להם בשר בהמה 
גסה, יאמרו בשר בהמה דקה בקשנו אנו. תתן בשר בהמה דקה, יאמרו בשר חיה ועוף אנו מבקשים 
תתן בשר חיה ועופות, יאמרו בשר דגים וחגבים אנו מבקשים שנאמר הצאן ובקר ישחט להם. 

השיבתו רוח הקדש עתה תראה היקרך דברי אם לא. ורואה אני את דברי מדברי רבי עקיבא.  
 

ר' עקיבא רואה את דברי משה כחטא בכך שפקפק ביכולתו של הקב"ה לספק את כל הדרוש להם לפי רצונם 
במדבר. על מקרה זה לא נענש משה, כיוון שהדברים לא היו בפומבי, אלא רק בין ה' ומשה, שלא כמו 
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במקרה הסלע שהדברים נעשו בפומבי. לעומתו ר' שמעון בן יוחאי סובר, שמשה לא פקפק ביכולתו של ה', 
אלא רצה למנוע את הענשתם של ישראל על תלונתם, ועל כן ביקש משה שה' יתעלם מן הבקשה 
הפרובוקטיבית הזו. אך הקב"ה לא יכול היה להתעלם, כיוון שאי מילויה של הבקשה היה בה כדי להעיד 

כביכול, על חוסר יכולתו של ה'.  
לעומת שני תנאים אלה סבור רבן גמליאל, כי משה חשב שיש כאן תלונה לשם תלונה ולא לשם מילוי צורך 
כל שהוא. לא המזון הוא החשוב אלא עצם התלונה הנובעת מחוסר אמונה, ועל כן בבקשה הסתמית של 
"מי יאִכלנו בשר", בני ישראל לא פרטו במתכוון את סוג הבשר, כדי שיוכלו להמשיך ולהתלונן, ובעצם 

משה מציע להתעלם מן התלונה. 
פרשני התורה נחלקו גם הם. מרבית המפרשים סוברים כדעת רבן גמליאל, כי תואנה הם מבקשים; מעטים 
מתייחסים לחטא ולניסיון ההצלה מהעונש כר' שמעון, ורק בודדים מחמירים עם משה כר' עקיבא. להלן 

נביא מגוון מובחר מן הדעות. 
רלב"ג אינו מוצא פסול בשאלתו של משה, ולדעתו, אין בה משום הבעת חוסר ֵאמון ביכולתו של הקב"ה. 
הוא טוען, שכבר היו מקרים של נביאים, כולל משה, ששאלו שאלות הנראות כמעידות על פקפוק באמונה, 
כגון אברהם ששאל בברית בין הבתרים: "במה אדע כי אירשנה" (בר' טו, ח); גם משה הביע פקפוקים 
כאלה וה' לא כעס עליהם, ואף לא החשיב להם זאת לחטא. הנביא יודע כי ישנם ייעודים שמתלווה אליהם 
תנאי מסוים ולכן הוא רשאי לשאול על התנאי הזה. הנביא גם יודע, כי ככל שמדרגתו בנבואה גבוהה יותר, 
יש בו יכולת לעשות נסים ומופתים גדולים יותר. מופתים שעשה משה השתכללו והתעצמו ככל שהוא 
עצמו השתכלל והתעצם בנבואה, ומופתיו הפכו להיות כוללים יותר. בדרך כלל השאלות ששאל הנביא, 
כגון שאלתו של אברהם ושאלותיו של משה, באות להביע פקפוק ביכולתו של הנביאהנביאהנביאהנביא ובמדרגתו, ולא 
ביכולת ה'. גם כאן שאלתו של משה הייתה בעצם - האם הוא עצמו בעל יכולת וראוי לעשות מופת כזה 
גדול לעם, ומצד שני האם ראוי העם שֵיעשה לו מופת כזה. בדרך כלל המופת נועד למימוש מטרה חיובית 

מסוימת, אך כאן לא נראה שישנה מטרה כזו. 

            שהיה הנביא מוכן אל שֵיעשה על ידו מופת כזה. כי נראה כי כל מה שהיתה מעלת הנביא               
יותר גבוהה אפשר שיעשו על ידו מופתים יותר גבוהים … ומזה הצד אפשר שהרהר משה בזה 
המופת. עם ראותו שמצד ההשגחה על ישראל לא יתכן שיעשה זה המופת כי זאת השאלה היתה 
מהם בסיבת מרי, כמו שזכרנו. ועוד כי המופת יעשה לתועלת מה. וזה המופת לא היה תכליתו 
להועיל לישראל … ולאלו הסיבות כלם היה חושב משה שהוא רחוק שיעשה על ידו כמו זה המופת 

הנפלא (רלב"ג לבמ' יא, כב).  
 

גם אבן עזרא מעמיד את פקפוקו של משה כנעדר זיקה ליכולת ה', אלא למשמעותם ומהותם של המופתים 
שעושה הנביא. לדעת ראב"ע, משה חשב כי המופתים נועדו להוכיח את אמיתות הנבואה, וכאן המופת בא 
למלא טענה כל שהיא, ולא להוכיח את אמיתות הנבואה: "כי משה לא ידע, כי השם יחדש אות או מופת, כי 

אם להצדיק נביאו, כאשר אפרש" (ראב"ע לבמ' יא, כא). 
ספורנו גם הוא ממשיך את קו המחשבה של רבן גמליאל וטוען, ששאלת הבשר לא הייתה אלא רק כדי 
לנסות את ה'. לשאלות מסוג זה אין סוף, כיון שאינן נובעות מצורך שיש למלא, אלא מחסרון אמונה בכוחו 
ויכולתו של ה'. אילו באמת רצו רק לאכול בשר כפי שטענו, הרי שאין בעיה לספק להם את הבשר. אולם 
כיוון ששאלת הבשר אינה לגופה, אספקת הבשר אולי תסיר את התלונה הנוכחית, אבל קרוב לוודאי 
שתיצור תלונה אחרת, בסוג מאכל אחר, שגם הוא לא יהיה רק לצורך התאווה אלא לצורך הניסיון, וכך 

הלאה. 
 

הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם, איך יספיק זה להסיר תלונותם, מאחר שאינם שואלים בשר אלא 
כדי לנסות, כאומרו וינסו אל בלבבם. הלא אין ספק שכמו שניסו בזה ינסו במאכלים זולת זה לאין 
תכלית. ואתה לא תסיר את בחירתם כאמרם ז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (פירושו לבמ' 

יא, כב). 
 

לדעת ר' יצחק עראמה, מדובר כאן בכשל מהותי, ולא בבקשה פרטית ייחודית לבשר. התלונה והתאווה 
שהתאוו הייתה עצם התאווה, ולא לצורך מסוים. כי אם הצֵמא מתאווה לשתות, אין בכך פסול, כיוון 
שכאשר ירווה את צימאונו תחדל תאוות השתייה שלו. אולם השיכור המתאווה לשתות, עצם השתייה היא 
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התאווה, ועל כן תאוותו אינה יכולה להתמלא; הוא ימשיך להתאוות לשתיה עד שיאבד את הכרתו. תאוותם 
של בני ישראל הייתה מן הסוג השני. התאווה עצמה הייתה עיקר, ועל כן היא לא יכולה הייתה להתמלא. 
בקשת הבשר הייתה סימפטום אחד לתגובתם על מצבם הדתי החדש. עם קבלת התורה הם ידעו שהם 
מחויבים במצוותיה, אך מוכנותם לכך הייתה מוגבלת, כיון שרצו להמשיך בחיים החופשיים מן הדת, כפי 

שהיו במצרים (עקידת יצחק, בהעלותך, דף לג, ע"א): 
 

עיקר רעתם הבאה באזני ה' היא כי הם היו בוחרים בשחרור נפשם אשר היה להם במצרים עם 
שעבוד גופם, יותר משחרור גופם עם שעבוד נפשם אל עול התורה והמצוה. כי לרוע מזגם היה זה 
להם לטורח ולמשא כבד. אבל לפי שבושו … מלומר דבר זה בפיהם היו מבקשים תואנות ותלונות 

יהיו להם עילה לומר שהיה להם טוב במצרים … מעתה.  
 

שלא כמפרשים האחרים, מוצא ר' יצחק עראמה שמשה חטא במקרה זה, בדומה לדעת ר' עקיבא שהוזכרה 
לעיל. החטא נבע מכעסו הרב על ישראל, וחטאו היה כפול: האחד הוא במה שביקש מה' לשחרר אותו 
מתפקידו כמנהיג העם: "שהיה כבועט במניו ופקודתו אשר הפקד על עם ה' אלה. ובזה היה קצת פריעת 
מוסר אצל בוראו, כי מי יאמר למלכו טול מנוייך ופקודתך שאין לי חפץ בו, כל שכן לאלוה עושיו" (שם דף 
לד, ע"ב). החטא השני היה שפקפק ביכולתו של ה' לספק את בקשתם של ישראל. היה עליו להתנהג כמו 
במקרים האחרים, כגון בפרשת המן והשליו והמים במרה ועוד, שבכולם הוכח שאין מעצור בידי ה' לספק 

את הצרכים של עם ישראל.  
ר' יצחק עראמה משווה את תגובתו של משה כאן לתגובתו במעשה העגל. שם הוא בקש שה' יסלח 
לישראל, ואם לאו - משה ביקש שה' יהרוג גם אותו, כדי לא לראות ברעת ישראל. ואילו כאן אין את כל 
עניין בקשת הסליחה, אלא רק הגשת התפטרות ובקשת המוות, כדי שלא יראה ברעת ישראל. משה חשב 

כאן בעיקר על עצמו, ואילו במעשה העגל הוא חשב יותר על ישראל. 
בפירושו של אברבנאל (לבמ' עמ' מח) יש צד דמיון לדבריו של עראמה, אולם מסקנתו שונה. כמו עראמה 
גם אברבנאל סבור שהתלונה היא תואנה, כתוצאה מהניגוד בין המנהגים הרעים שהיו להם במצרים, וחיי 
המוסר והדת שקיבלו עליהם עכשיו, ושעל פיהם הם חייבים לחיות מעתה ואילך. חטאם העיקרי היה שלא 

רצו להיפרד ממנהגי מצרים, אלא ביקשו לחזור לשם:  
 

שעם היות שבני ישראל עמדו בסיני שנה אחת וקבלו שם תורה ומצוות ולמודים ותוכחות אלוהיות 
הן לא נפרדו מאמונותיהם הרעות והכוזבות שהיו להם במצרים בתוך המצריים הפושעים ולא נזהרו 

גם כן מהמדות המגונות והשטיפה במאכל ובמשתה שהיה להם במצרים.  
 

לדעת אברבנאל, סוגי המאכלים המוזכרים בפרשתנו מסמלים דרגות בשֵלמות. הָּמן מסמל את ההתעלות, 
ההזדככות, הטוהר והשֵלמות. טעמו מושלם, יש בו כל הטעמים, ועפ"י המדרש זהו לחמם של מלאכי 
השרת, זהו לחם אבירים וכו'. זוהי המדרגה הגבוהה אליה עלו בני ישראל בקבלת התורה, מדרגת 
המלאכים. לעומת זאת, האוכל שהם ביקשו היה זה שהיו אוכלים במצרים, דהיינו מדרגת המצריים הפחותה 
והנמוכה, מאכל גס, מאכל עובדי אדמה שאינו מוסיף בריאות רבה. לדעתו, סוגי המאכלים הנזכרים כאן הם 
מאכלים מנוגדים, ואינם מתאימים למזג האוויר המדברי והחם בתקופה זו של השנה. ה' ביקש להעלות 
אותם למעלת המלאכים אוכלי המן, ואילו הם ביקשו לירד לדרגת עובדי האדמה - לחזור לשורשם הרע 

במצרים: 
 

שואלים דגים וקשואים ואבטיחים ובצלים ושומים שהם מאכלי עובדי אדמה ואנשים כעורים 
ומזוהמים … בהיות להם לחם אלוקי כזה לשובע בקשו להם הבשר והדגה והירקות הפחותות (שם, 

עמ' מט - נ). 
 

אברבנאל סובר כמו רבן גמליאל, שבקשתם הייתה קנטרנית ומבוססת על כפירה בהשגחה וביכולתו של ה'. 
משה הבין את בקשתם ברוח זו, וכך גם הגיב: לא שאין לה' יכולת לספק את כל מה שהם רוצים, אלא 
שבקשה מעין זו אינה יכולה להתמלא, כיוון שכאשר יינתן להם סוג של בשר אחד, יבקשו אחר, וכאשר 
יקבלו דג מסוג אחד ירצו אחר. ר' יצחק קארו מפרש את התלונה ואת התשובה במישור אחר לגמרי. לדעתו, 
היה להם דיי בשר, שהרי הוציאו ִאתם ממצרים בקר וצאן. אולם הבעיה הייתה, שמעת שהוקם המשכן לא 
יכלו ישראל לאכול כאוות נפשם, אלא נדרשו להביא את הבהמות לפתח המשכן לזריקת הדם והקטר 
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החלבים, קודם אכילת הבשר. עקב כך נוצרה בעיה של כוח אדם, שהרי לא היו דיי כוהנים שיקטירו. אהרן 
ושני בניו בלבד לא היו יכולים לספק את כל הציבור (תולדות יצחק, בהעלותך): 

 

 ולזה אמרו מי יאכילנו בשר, בשר יש לנו אבל מי יתן אותה לנו לאכול. ולזה לא אמרו מי יתן לנו 
בשר. ולזה אמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו, והכוהנים לזרוק הדם ולהקטיר 

החלבים אינם אלא שלושה, אהרון ושני בניו, ואיך ימֵצא להם .  
 

בקשתם הייתה אם כן למצוא פתרון, שמצד אחד יוכלו לאכול בשר, ומצד שני לא יצטרכו לעבור על 
המצווה שקיבלו להביא את הבהמה אל פתח אוהל מועד. שאלתו של משה הייתה אם כן מי יוכל לשחוט 
ולספק בשר לכל הציבור הזה - שש מאות אלף איש רגלים לבד מנשים וטף. ר' יצחק קארו מדייק מלשון 
הכתוב שאומר "מי יאִכֵלנו בשר" (יא,ד), ולא "מי יתן לנו בשר". הפתרון היה בהבאת סוג של בשר שאינו 

צריך הקרבה, וזה השליו.  
בפירושו זה לא פתר ר' יצחק קארו את שאלת העונש שבא עליהם, ועל כן הוא משלב בדבריו פירוש נוסף - 
שבכל התלונה היה גם צד של קינטור וניסיון; שהרי בהמשך הסיפור אנו קוראים שאת הבשר שטחו על פני 
השדה, דהיינו שימרו את הבשר לזמן אחר, כיוון שלא האמינו ביכולת ה' להתמיד בהספקת הבשר, בדיוק 

כפי שהיו אנשים שהשאירו את המן ליום המחרת בניגוד להוראות, ועל חוסר אמונה זה הם נענשו.  
ר' משה אלבילדה בספר דרשותיו "עולת תמיד" מדגיש גם הוא, שהבשר היה רק אמתלה ולא לצורך מיידי. 
תלונתם של ישראל הייתה על ה' ולא על משה, והטענה היא על ריבוי המצוות שהם צריכים למלא כדי 
לאכול בשר. לפני הקמת המשכן לא היו כל הגבלות על האכילה, והם לא רצו את כל המצוות הנלוות 

שהתחדשו עתה באכילת הבשר (ראה עולת תמיד, בהעלותך דף קצג, ע"א). 
אלבילדה מדגיש, שהתלונה היא על ה' מצד האמונה בו, והצורך לקיים את המצוות. ומכיוון שהבעיה היא 
עבודת ה' וקיום המצוות, והבשר הוא רק האמתלה, לכן משה לא המליץ למלא את בקשתם, כיוון שתמיד 
יהיו להם עוד בקשות מסוג זה, שהרי כל מטרתם הייתה להיות חופשיים מן המצוות. ההשוואה למצב שהיה 
במצרים לא הייתה בסוג האוכל, אלא במעשים הנלווים לאוכל - על כך הם התרעמו, ותרעומת זו עלולה 

הייתה להימשך ללא כל קשר לאוכל שניתן להם.  
שונה ומעניין פירושו של ר' יוסף אלאשקר (תלמסאן, המאה הט"ז) לפרשה זו. אלאשקר כתב את דבריו 
בפירושו למשנה אבות (ה, ו): "עשרה נסיונות נסו אבותינו להקדוש ברוך הוא שנאמר וינסו אותי זה עשר 
פעמים ולא שמעו בקולי". הניסיון התשיעי לפי מניינו של אלאשקר הוא הניסיון בפרשתנו שאמרו "מי 
יאִכֵלנו בשר" וכו'. בקשתם של ישראל הייתה לבחון את יכולתו של ה' לברוא דבר חדש - בשר בשני 

טעמים: טעם בשר וטעם דג. 
 

 נסיון התשיעי היה בקברות התאוה, שאמרו מי יאכילנו בשר, והוא ג"כ שספקו בדברי הש"י אם 
יכול לברוא בריאה חדשה … שהיו שואלים דבר נמנע אצלם, והוא שהיו שואלים בשר שיהיה בו 
ג"כ טעם דג … וגם מרע"ה (משה רבנו עליו השלום) היה העניין אצלו אפשר רחוק, שישנה הש"י 
הטבע למי שאינו ראוי. ועל כן אמר לש"י הצאן ובקר ישחט להם. די שיהיו שואלים צאן ובקר אשר 
הוא מיטב הבשר וישתנה הטבע בשבילם. אמנם אם את כל דגי הים, והוא שישתנה הבשר לטבע 
אחר ויחזור טעם דג לאנשים שאינם ראויים כל כך, וזהו אומרו ומצא להם, זה דבר תימה (מרכבת 

המשנה ה, ו). 
 

משה אינו מטיל ספק ביכולתו של ה' לעשות נס שכזה, אלא שהנס הוא נס גדול הנעשה רק לראויים לו. בני 
ישראל בתלונתם זו אינם ראויים שייעשה להם נס שבו צריך ה' לברוא בריאה חדשה שאינה קיימת. לדעת 
אלאשקר, ה' אומר בתשובתו שלא יוכל שלא לעשות את הנס, גם אם אינם ראויים לו, כדי שלא יטילו שוב 
ספק ביכולתו. לצורך מילוי בקשתם, ה' מביא להם ֹשלִוים מן הים, "שהיה בו טעם בשר וטעם דג". ז"א ה' 

לא היה צריך לברוא בריאה חדשה, אלא השתמש בבריאה שהייתה קיימת.  
 

   
                                                              פרופ' שאול רגב

         חוג משולב ביהדות 


