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  'ונחנו מה כי תלינו עלינו'

'ëéúåðåìú úà åòîùá 'ä ãåáë úà íúéàøå ø÷åáååðéìò åðéìú éë äî åðçðå 'ä ìò í' 
(æ ,æè).  

שמע תלינו מ וכו', שתרעימו עלינו את הכל, את בניכם ונשיכם ובנותיכם וערב רב,' – י"רש

            ....'וילינו עליו את כל העדה את אחרים, כמו במרגלים
  

 ,התלוננו 'העם'שנאמר במרה לעיל מדוע ידקדק  � ר שתלונה זו באה על כילוי הלחםאבי �

על אלא גם על משה ולא רק  ,התלוננו 'ל עדת בני ישראלכ'נאמר שואילו הכא  ,ורק על משה

קשה י �  ונחנו מה ,קשה מדוע חזר מש"ר ב' פעמים על דבריו לא עלינו תלונותיכםי  �  אהרן

קשה היאך לא איכפת י �עביר את תלונת עם ישראל על הקב"ה מש"ר עבד נאמן ההיאך 

כמו 'דקדק בדברי רש"י שבתחילה כתב י � למש"ר רעיא מהימנא שתהא תלונת בנ"י על ה'

'אחרים השומעים אתכם מתלוננים'  ולהלן כתב  שהלינו אחרים בכוונה תחילה, -' במרגלים

ראשונים ההיו  והלא הם את הערב רב לבסוף,רש"י  מדוע מנהיתמה  � היינו בלא כוונה

 � בניםקודם להנשים בתחילה את היה צריך למנות  קשה שלכאורהי �  להתלונן בכל מקום

  �תלונת בנ"י נבעה מחמת היותם בלב המדבר רחוקים מכל מקום ישוב ש ,הרמב"ןדברי  יאבי

 הקדושת לויביא דברי י � במרהאת כל החילוקים בין תלונה זו לבין התלונה עפי"ז  ראבי

יבאר עפי"ז שבנ"י  �שדרגת אמונת משה רבינו היתה גבוהה ונשגבה מדרגת אמונת עם בנ"י 

ויבאר מדוע הבנים והאבות קדמו  ,ועל כן נתרעמו ,נתקשו להאמין מדברבהיותם במקום 

דיהיב מאן דק באמונה תחזהלורה י �ת בנ"י גרמה להעזת הערב רב ומורה שתרעי  �להתרעם 

בכך לא יבוא כלל לידי תרעומת, ו ,שאינו ראוי למאומהידע ה לתחזק בענווהלחיי יהיב מזוני, ו

 � ולא יסית אחרים עמו
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  'ונחנו מה כי תלינו עלינו'

  

  'עלינו תלינו כי מה ונחנו' ה על תיכםונותל את בשמעו 'ה כבוד את וראיתם קרווב') ז ,טז( כתיב

  

 אני כרחי ועל, רב וערב ובנותיכם ונשיכם בניכם את, הכל את עלינו שתרעימו - עלינו תלינו כי' ל"ז י"רש פירש

 במדבר( במרגלים כמו, אחרים את תלינו משמע הוא עכשיו ,'וכו, וקרייתו ודגשות מפני תפעילו בלשון תלינו לפרש זקוק

 אתכם השומעים האחרים את - עליו םימלינ אתם אשר' )ח( הבא בפסוק י"רש כתב וכן '.העדה כל את עליו וילינו )לו ,יד

  '.מתלוננים

  

  '. הלחם שכלה לפי - וילונו' )ב, זט( לעיל י"רש שכתב וכמו, ממצרים שהוציאו הלחם שכלה מחמת באה זו התלונ והנה

  

  הלחם כילוי על התלונה לבין המים כילוי על התלונה בין השוני

  

 בשימת עייןהמו ,המים חסרון על הלינו כבר שהרי, ישראל בני של הראשונה תלונתם היתה לא זו תלונה אמנם

 הנהד .לזו זו תלונה בין, עיקריים הבדלים וכמה כמה מצאי, הלחם כליון על תלונתםוב המים חסרון על תלונתםב לב

 וילונו' )ב, טז( נאמר הלחם על בתלונתם ואילו'. נשתה מה לאמר משה על העם וילונו' )כד, טו( נאמר המים על בתלונתם

  '. במדבר אהרן ועל משה על ישראל בני עדת כל

 אחרים גם הלינו לחםה על תלונתםב ואילו, עמהם אחרים לינוה לא מיםה על תלונתםבש הוא הראשון חילוקה

 ישראלשב הפחותים שרק היינו ,'העם' וילינו' נאמר מיםה על תלונהבד ,איכא חילוק עוד .דידן י"רש שכתב כמוו ,עמהם

 מיםה על תלונתםבד, איכא נוסף חילוק ועוד .'ישראל בני עדת כל' לינווי' נאמר לחםה על תלונהב אילוו, התלוננו

  .בגו דברים ובוודאי, אהרון עלו משה על הלינו לחםה על תלונתםב ואילו, רבינו משה על רק הלינו

  

 תלינו כי מה ונחנו' דידן בפסוק אמר שבתחילה, פעמים' ב דבריו על לחזור רבינו משה הוצרך מדוע לעיין יש עוד

  .''ה על כי תלונותיכם עלינו לא מה ונחנו' אמר הבא ובפסוק'. עלינו
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  'ה על כי תלונותיכם עלינו אל אומר הנאמן העבד רבינו משה היאך

  

 בני תלונת את בשומעו זה היאך', לו קראת נאמן עבד כי' נאמר שעליו, ה"ע רבינו משה בהנהגת לעייןריך צ םג

 תלונתם את מעביר שהוא לאדוניו מסור נאמן עבד נוהג כך כיו, ''''''''הההה    עלעלעלעל    כיכיכיכי    תלונותיכםתלונותיכםתלונותיכםתלונותיכם    עלינועלינועלינועלינו    לאלאלאלא'''' להם מרא ישראל

 ולא תלונותיכםתלונותיכםתלונותיכםתלונותיכם    עליעליעליעלי שראלי לבני ולומר ,בי החץ יכנס מוטב לומר צריך היה נאמן עבד והלא, ה"הקב לע ונותנה מעליו

   .'ה על

  

 שעל להם לומר ולא, עליו תלונתם את לקבל צריך מהימנא רעיא רבינו משה היה ישראל בני כלפי בהנהגתו גםו

 דברים וטיחשי להם םורלג עלול הואו ,'ה על ישראל בני עם תרעומת את ויןמכו הוא, אלו בדבריו שהרי ,תלונתם 'ה

  .כך לידי מרעיתו צאן את להביא לא זהרנ נאמן ורועה, מעלה כלפי

  

 '.העדה כל את עליו וילינו' נאמר שם במרגלים כמו היתה זו שתלונה אמר שבתחילה, לעיין יש עצמו י"רש ובדברי

 ועצום גדול חילוק יש באמתו '.מתלוננים אתכם השומעים האחרים את עליו םמליני אתם אשר' כתב בהמשך אילוו

 לא כאן ואילו, משיחו ועל' ה על לינושי ישראל בני עדת אצל פעלוו הלכו עצמם הם המרגלים אצל כי, לזה זה בין

 ,הם גם הלינו כך ידי עלו ,מתלוננים מליניםה את שמעו אחריםש אגב בדרך אירע הדבר אלא, בפועל מעשה שום היה

   .במרגלים כמו םיאחרה את להלין בכדי במזיד הלכו לא אך

  

 הוי סברא פי על דלכאורהע, "צ '.רב וערב ובנותיכם ונשיכם בניכם - הכל את עלינו תרעימו' י"רש שכתב בסדרו

 אלו היו והם, מקום בכל להתלונן הראשונים היוש הם רב שהערב כיון, לכולם רב הערב את לאקדומי י"לרש ליה

, תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף') ד, יא במדבר( בהעלותך בפרשת להלן שנאמר מווכ ,להתלונן ישראל עם את עוררוש

 בצאתם אליהם שנאספו רב ערב אלו - ףווהאספס, 'שם י"רשוכפ .'בשר יאכלנו מי ויאמרו ישראל בני גם ויבכו וישבו

  '.עמהם ויבכו ישראל בני גם - בווויש. ממצרים

  

 ,אשתו עם מלין שהאדם להיות ךצרי היה הדברים סדר כאורהלש ,לנשים בניםה את הקדים טעמא אימ ע"צ גם

  .הם אף מלינים הקטנים ובנותיו בניו כך אחר ורק
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  ישוב ממקום רחוקים שהיו הבהילותמ באה הלחם כילוי על התלונה

  

 כל בהבנת וטפחיים טפח לנו המגלה ,בפרשתן ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב בדברי נפתח ,זוה יהותהתמ מסכת כל את לבאר בכדי

 אל בבואם כי, תלונתם להודיע 'סין מדבר אל אווויב' הכתוב הזכיר דעתי ועל') ב, טז( ן"רמבה כתב כךו, כולו עניניםה

 היו מתחלה כי או ....בובובובו    באיםבאיםבאיםבאים    אנחנואנחנואנחנואנחנו    אשראשראשראשר    הגדולהגדולהגדולהגדול    במדברבמדברבמדברבמדבר    לנולנולנולנו    יספיקיספיקיספיקיספיק    ומהומהומהומה    נאכלנאכלנאכלנאכל    מהמהמהמה    אמרואמרואמרואמרו    ,,,,ממצריםממצריםממצריםממצרים    רחקורחקורחקורחקו    כברכברכברכברוווו    סיןסיןסיןסין מדבר

 ואמרו, מצאו לא מושב ועיר ,דשוח להם יש ועתה, יםמעט ימים אחרי סביבותיהם אשר הערים אל שיבאו סבורים

 אמרו וכן. המדבר מפני תלונתם כי, במדברבמדברבמדברבמדבר אהרן ועל משה על וילונו טעם וזה. בו שבאנו הגדול במדבר מתים לנווכ

 קהל כי לאמר ,והקהל המדבר הזכירו, 'ברעב הזה הקהל כל את להמית הזה המדבר אל אותנו הוצאתם כי' )הבא בפסוק(

  '.הק דבריו המשך ש"עיי '.הזה הגדול במדבר ברעב ספק בלי ימות כזה גדול

  

 שהתלוננו התלונה לבין, המים חסרון על שהתלוננו התלונה בין עצום חילוק יש באמתש, מיללו ברור ן"הרמב דברי

 בהישג היו והמים, מצרים לארץ קרובים היו וגם, במרה – ישוב במקום היתה המים על התלונה כי, הלחם חסרון על

 להשיג יכולים סוף כל סוף שהרי ,לדבר בהולים היו לא מקום מכל, לשתות לעם מים היו לא שבאמת אף על כן ועל, יד

 ששמעו אחרים בלב נכנסה לא גם ותלונתם, הרוח קצרי העם פשוטי ורק אך אלא אז התלוננו לא באמת כן ועל, מים

  .לנפשותם כך כל אז חששו שלא מאחר, דבריהם את

  

 ועקרבים, כקורות נחשים שבו, והנורא הגדול המדבר בלב, הישימון בלב היו כבר אז הלחם על תלונתם עתב םאמנ

 לחןוש לערוך ל-א היוכל' ושאלו, בלבבות החרדה נכנסה בהלתם לרוב אזו, ישוב מכל רחוקים ),יט, א דברים י"רש( כקשתות

 כשאין ושממה ציה במקום כי, ישראל בני עדת כל אז נתלוננו כן על אשרו ,)כ-יט, עח תהלים(' תת יוכל לחם הגם, במדבר

 נכנסים, כזו אשר הובתלונ, וטרוניות תרעומות לידי אדם כל מביאים והחרדה הפחד, יד בהישג מאכל דבר שום

 מתלוננת כולה ישראל בני עדת כל אשרוכ, מתלוננים הם ואף שביתה אצלם וקונים ,השומעים בלב בהחלט הדברים

 רוב מחמת והן הפונים ריבוי מתמח הן, אהרן אל והן משה אל הן מופנים יהיו שהדברים בהכרח אזי ,ומתרעמת

  .להצילו שביכולתו חושב שהוא מי לכל ניגש שבבהלתו אדם של דרכו היא שכך ,הבהלה
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   הכהן ואהרן רבינו משה אמונת כדרגת היתה לא י"בנ אמונת דרגת

  

 לפי, וכלל כלל נבהלו ולא דאגו לא הםו, אומן אמונת באמונתם מאוד חזקים היו ,הכהן ןואהר רבינו משה הנהו

 בני עם אך, ברעב ישראל עדת כל ואת אותם להמית הזה המדבר אל הוציאם לא יתברך' ה בוודאיש והאמינו שידעו

 מאכל רדב שום להם איןשכ גם אומן באמונת ולהאמין להמשיך ,הזו הגדולה אמונהה דרגתל באו לא עדיין ישראל

  . ישוב מקום מכל רחוקים ,צחיח מדבר באמצע נתונים כשהם, עולליהם ולפי לפיהם להכניס

  

 הבורא בדברי מאמין היה השלום עליו רבינו משה' לשונו וזה ,')ה ויאמר ה"ד( יתרו בפרשת לוילוילוילוי    קדושתקדושתקדושתקדושת ק"בספה כתב ךוכ

 איש כל בלב וההנהגה האמונה כן, יתברך הבורא לדברי מאמין שהוא כמו סבור היהו, ושלימה גדולה באמונה יתברך

 תמיד רואה והיה' כו פנים אל פנים' ה ידעו אשר השלום עליו רבינו כמשה גדולה במדריגה אנו אין ובאמת, ישראל

 הרמז וזהו, גדולה במדריגה והיה' בה דבוק תמיד היה כי, חזקה אמונה לו והיה, שמו יתברך הבורא גדולת עת כל

', וגו' העדותה אתה כי' כו לעלות העם יוכל לא' ה אל משה ויאמר' כו בעם העד רד משה אל' ה ויאמר' )כג-כא, יט( בפסוק

 היה זה כי, דבריך על יעברו לא בודאי אחד פעם להם שצוית כיון ,להם עוד לומר אשוב למה' ה אל אמר משה כלומר

 אפשר שאי סבור והיה גדולה במדריגה היה משה כי, יתברך הבורא ציווי על שיעבור בעולם אדם שיהיה משה בעיני זר

 במדריגה אתה למשה אמר יתברך השם', כו' רד לך' ה אליו ויאמר' וזהו, יתברך הבורא ציווי על שיעבור בעולם לאדם

 ותראה ממדריגתך רד כלומר 'רד לך', שלי ציווי על אדם לעבור אפשר איך לך קשה לכך, אלי דבוק תמיד ואתה, גדולה

  . ק"עכלה'. בם והעד שנית פעם לך ולכך, שלי ציווי על לעבור אדם יכול תונההתח שבמדריגה

  

  דשמיא סייעתא בלא רגל או יד להרים אשה ילוד שום של בכוחו אין

  

 איןש אף על כי, בדבריכם ריםזהי הוו להם אמר, ישראל בני עדת כל תלונת את בשומעו רבינו משהש נבין מעתה

 מותנו יתן מי' ואומרים דברים מטיחים שאתםכ שכזה באופן בבקשכם אך, ת"השי תמא אוכל לבקש באמונה חסרון זה

 כל את להמית הזה המדבר אל אתנו הוצאתם כי לשבע לחם באכלנו הבשר סיר על בשבתנו מצרים בארץ' ה ביד

  .ועיםט אתם בזהו ,ןאהר כלפי ולא כלפי לאו, מעלה כלפי תרעומת מביעים בעצם אתם בזה הנה'. ברעב הזה הקהל
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 אשה ילוד שום של בכוחו יןא כי, ש"ית מאיתו לו בא הכל ,לו שקורה מאורע שכל ,יודע המאמין האדםש משום

 או שהכעיסו אדם כנגד מתרעם הוא כאשרו, ה"הקב מאת אליו נשלח הוא כן אם אלא, כנגדו רגלו או ידו להרים

 מאחורי ה"הקב יד את רואים וכאשר, מקום של שלוחו אלא אינו מולו שהעומד הענין בהבנת שוגה הוא הרי ,ציערו

 אין ויאמר וירא' )יז, כח בראשית( שנאמר מה ולקיים ,'עומד אתה מי לפני דע' מאמר ולקיים, כראוי לנהוג נצרך אז ,האדם

    .זו שליחות לבצע הזה האדם את ששלח, ה"הקב של מידותיו על מתרעם חלילה להיות ולא ,'קיםאל בית אם כי זה

  

 תלונותיכם כי לכם דעו להם אמרו ,חטאם גודל על מדםילו ישראל בני את מהימנא רעיא רבינו משה הזהיר ןכ עלו

 נאמן כעבד רק', ה על ולהעבירה ישראל בני תלונת את מעליו הורידל חלילה ר"מש בזה כיוון לא בוודאיו', ה על הם

 וחלילה ,בדבריהם להזהר עליהם כן ועל, ה"בהק על אלא עליו אינה שתלונתם בכך ויכירו שידעו להם אמר ה"להקב

  .תרעומת להרגיש ולא דברים להטיח לא

  

 םדברי עלש הזהירם כך משום דווקא, עליהם נפשו את תמיד סרוומ לישראל נאמן רועה היותו משום רק אדרבאו

 אותם להמית מנת על ממצרים הוציאם לא ה"שהקב יודעים היו ,מאמינים היו ואילו, חטאם לישא עלולים הם אלו

 יודבר את רבינו משה כפל הדבר לחומרו, במים הישועה להם שהצמיח כמו בקרוב ישועה להם יצמיח ובוודאי, ברעב

  ''.ה על כי תלונותיכם עלינו לא מה ונחנו' שוב ובאומרו'. עלינו תלינו כי מה ונחנו' באומרו

  

, ישראל עדת כל התלוננו כן על שובי מכל רחוקים המדבר באמצע שהיו שמחמת היטב הדק שהבנו אחר מעתה

 ר"מש כוונת את שהבנו ואחר, ןאהר על גם הלינו כן ועל, השומעים באוזני המתלוננים דברי נכנסו גם כך ומשום

 ונשיכם בניכם - הכל את עלינו תרעימו' שכתב י"רש דברי סדר את גם נבאר, ''ה על כי תלונותיכם עלינו לא' באומרו

   '.רב וערב ובנותיכם

  

  להתרעם הראשונים היו הפרנסה על הממונים האבות

  

 המדבר בדור גם היה כךו, לביתו מזון להביא החובה מוטלת עליוו ,המפרנס הוא שהאב ,היא העולם דרך הנה

 יותר מכך טרודים האבות היו טבעי באופן, הלחם להם שכלה זהה הזמן הגיע וכאשר, ביתו לצרכי משועבד ההי שהאב

, םיהתומשפח בני עבור מאכל דבר אחר ותרו וחיפשו וסבבו ,מרעהו איש לחם ושאלו ,האוהלים בין סובבו והם, מכולם

 של כדרכו אחריהם כרוכים שהיו ובניהם ,ןאהר ועל משה על התרעמו, מאכל דבר שום מקום בשום מצאו לא וכאשר
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 מאבותיהם התרעומת דברי את שמעו וכאשר, אכלמ דבר אחר חיפושל שותפים והיו ,עמם איתם הלכוו, עולם

 יםיביד םיהלאוהל והבנים האבות כשחזרו אזו, ןאהר ועל משה על התרעמו הם וגם, םבליב שביתה קנו והדברים

 נשתתפה, לביתה טרף לתת הצריכה חיל כאשת היא גם אזי ,הבית עקרת האם בפני ליבם על אשר את פרקוו, ריקות

  .בבית אשר הבנות גם שמעו ולבסוף, ומתתרעב

  

 העיזו ולא, ישראל במחנה רצויים בלתי אורחים היו הם שהרי, זהב שותפים היו לא עדיין רב הערב אז אמנם

 רק כן ועל, לשם לשוב יכלו והם, ממצרים לצאת נצטוו לא הם שהרי, פנים להחציף העיזו לא ובוודאי, לחם לשאול

 ,פניהם החציפו כבר אז הנה, ןהרוא משה נגד תרעומתם ואת ,ישראל מבתי ההעול הקול את רב הערב שמעו כאשר

 את דווקא י"רש כתב כן ועל ,אחריהם ישראל בני כל את גררו עצמם שהם ,רבותיהם את המחכימים תלמידים והיו

  . 'רב וערב ובנותיכם ונשיכם בניכם' הזה הסדר

  

  רב הערב של פה לפתחון גרמו בדבריהם ישראל בני

  

 מתרעמים היו לא םא הריש, עצמם ישראל בני היו הזה פה הפתחון את רב ערבל נתןש מיש ,זה פי על עולה נמצא

 של כוחם עלייתל גרמו זו בהנהגתם ישראל ובני, פנים להחציף מעיזים היו לא רב הערב גם אז ,ןאהר ועל משה על

  .רב הערב

  

 בהנהגה ואפילו קטן בדבר מזלזל' ה דבר על החרד יהודישכש שאמר ל"זצ סלנטרסלנטרסלנטרסלנטר    ישראלישראלישראלישראל    רבירבירבירבי אוןגה בשם ידועכו

 דכשנתגלה )טקכ אות סלנטר ישראל' ר הגדולים תהמאורו( עליו מסופרכו ,ל"רח שתמדי בפריז יהודיש כךב גורם הוא ,אחת טובה

 במדרגות זהירים היינו אנו אילו להם ואמר ,הז על ןוהוכיח דחופה לאסיפה תלמידיול קרא ,שבת בחילול פרצות בליטא

  . שבת חילול דיכ עד ללכת יקיםמרח ההמונים היו לא ,וכדומה ותפילה התור בלי אמות' ד ללכת לא כגון ,שלנו

  

 גרמה תרעומתם מ"מ, המרגלים שעשו כמו ןואהר משה על אחרים והלינו הלכו לא ישראל בניש פ"אע כאן גם וכך

  .הפנים ולהעזת לחוצפה רב ערבה את שהביאה והיא, ןאהר ועל משה על והתרעמו תלוננוה אחרים גםש
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  חטאיו על גבר חי אדם נןיתאו מה

  

 כל את לו נותן ה"שהקב אמיןלה אדם כל צריךש ,האמונה לימוד קודם, הוא עבורנו מזה העולה והלימוד

 על ורוגז כועס הואכש כן עלו, מלמעלה עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם איןש ולידע, הצטרכיותיו

 להזהר צריך כן ועל, המשליכו על כועס ואינו ,עליו שהושלכו אבן או רצרו על ככועס הוא הרי, ומצערו המכעיסו אדם

 סוף כל סוף ,מסויים לאדם מכוונת היא אם אף דברים הטחת כל כי, נוצר יציר אף כלפי לעולם דברים להטיח שלא

   .מעלה כלפי היא מכוונת

  

 מה וכל, לכלום ראוי אינוש ויודע, באפסותו ומכיר יודעה העניו כי ,וההענ במידת נעוץ זהה עניןה שורש באמתו

 וכמו, בעולם בריה שום על יתרעם לא לעולם הוא הנה, ה"הקב של גנזיו מבית טובה במתנה לו בא הכל לו שיש

 והכי, כתיב מדותיו על מתרעםב - )לט, ג איכה( 'חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה' יצחק רבי אמר':) פ קידושין( ל"חז שאמרו

 ראוי והוא לו שמגיע שחושב גאוה הבעל ורק'. לו שנתתי חיים דיו ,חטאיו על גבר וכי ,מדותיו על יתרעם מה קאמר

    .רצונו נעשה אין כאשר מתרעם הוא ,דבר כל לקבל ומוכשר

  

 לקרובים במעשיו יגרום לא שחלילה עצמו את מאוד לשמר צריך שהאדם ,אהו זו פרשהמ העולה השני דוהלימו

 הנהגה באיזו מזלזלו עצמו על משגיח אינו אדם כאשר כי, רוחניות בענייני לאחוריהם דאח צעד לצעוד לרחוקים או

  .אחורנית מעלות עשר שיפול ממנו רחוק לאחר גורם הוא בכך הנה, לזה כדומה או, טובה

  

 עתב וגם ,מזוני יהיב חיי דיהיב מאןו, כפיים על אותנו נושא ה"שהקב כירונ ,ובטחון אמונה בענייני שנתחזק וככל

, כינים ביצי ועד ראמים מקרני ,הכל את ומפרנס זן הוא ורק הוא ה"שהקב תמיד נזכור ,מצויה הפרוטה כשאין מעוקה

   .ר"אכי, ורוחניות גשמיות של שפע עלינו להמשיך נזכה הזאת האמונה זכותב הנה
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