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 )1ספר במדבר פרק יא
ַא ִכ ֵלנ ּו ָב ָשר:
ֹאמרּו ִמי י ֲ
ָשבּו וַיִ ְבּכּו גַם ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ַוי ְ
אס ְפ ֺסף ֲא ֶשר ְב ִק ְרבֹו ִה ְתַאּוּו ַת ֲאוָה ַוי ֺ
(ד) וְ ָה ַ
ֹאכל ְב ִמ ְצ ַריִ ם ִחנָם ֵאת ַה ִק ֺש ִאים וְ ֵאת ָה ֲא ַב ִט ִחים וְ ֶאת ֶה ָח ִציר וְ ֶאת ַה ְב ָצ ִלים
ָכ ְרנּו ֶאת ַה ָדגָה ֲא ֶשר נ ַ
(ה) ז ַ
שּומים:
וְ ֶאת ַה ִ
ַפ ֵשנּו יְ ֵב ָשה ֵאין ּכֹל ִב ְל ִתי ֶאל ַה ָמן ֵעינֵינּו :
(ו) וְ ַע ָתה נ ְ
משה ָרע:
ּוב ֵעי ֵנ י ֶ
משה ֶאת ָה ָעם ב ֶֹכה ְל ִמ ְש ְ ח ָֹתיו ִאיש ְל ֶפ ַתח ֳההלֹו וַיִ ַחר ַאף יְ דֹוָד ְמאֹד ְ
(י) וַיִ ְש ַמע ֶ
ספר שמות פרק טז
ַאהרֹן ַב ִמ ְד ָב ר:
משה וְ ַעל ֲ
ֲדת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ַעל ֶ
(ב) וַיִ ֹינּו ָּכל ע ַ
מּותנּו ְביַד יְ דֹוָד ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְב ִש ְב ֵתנּו ַעל ִסיר ַה ָב ָש ר ְב ְכ ֵלנּו ֶל ֶחם
ֹאמרּו ֲא ֵל ֶהם ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ִמי יִ ֵתן ֵ
(ג) ַוי ְ
אתם א ָֹתנּו ֶאל ַה ִמ ְד ָבר ַהזֶה ְל ָה ִמית ֶאת ָּכל ַה ָק ָהל ַהזֶה ָב ָר ָעב :
הֹוצ ֶ
שבע ִּכי ֵ
ָל ַ
הֹוציא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם :
יד ְע ֶתם ִּכי יְ דֹוָד ִ
ַאהרֹן ֶאל ָּכל ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ֶע ֶרב וִ ַ
משה וְ ֲ
ֹאמר ֶ
(ו) ַוי ֶ
ַחנּו ָמה ִּכי ַת ִ ונּו ָע ֵלינּו :
יכם ַעל יְ דֹוָד וְ נ ְ
יתם ֶאת ְּכבֹוד יְ דֹוָד ְב ָש ְמעֹו ֶאת ְת ֺלנ ֵֹת ֶ
ּור ִא ֶ
(ז) ּוב ֶֹקר ְ
יכם ֲא ֶשר
משה ְב ֵתת יְ דֹוָד ָל ֶכם ָב ֶע ֶרב ָב ָשר ֶל ֱאאכֹל וְ ֶל ֶחם ַבב ֶֹקר ִל ְשב ַֹע ִב ְשמ ַֹע יְ דֹוָד ֶאת ְת ֺל נ ֵֹת ֶ
ֹאמ ר ֶ
(ח) ַוי ֶ
יכם ִּכי ַעל יְ דֹוָד :
ַחנּו ָמה לֹא ָע ֵלינּו ְת ֺלנ ֵֹת ֶ
ַאתם ַמ ִ ינִ ם ָע ָליו וְ נ ְ
ֶ
יכם :
ֲדת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ִק ְרבּו ִל ְפנֵי יְ דֹוָד ִּכי ָש ַמע ֵאת ְת ֺלנ ֵֹת ֶ
ַאהרֹן ֱאאמֹר ֶאל ָּכ ל ע ַ
משה ֶאל ֲ
ֹאמר ֶ
(ט) ַוי ֶ
ספר שמות פרק לב
ֱאלה ֶאל
אתם ֲח ָט ה ְגד ָֹלה וְ ַע ָתה ֶאע ֶ
ַאתם ֲח ָט ֶ
משה ֶאל ָה ָעם ֶ
ֹאמר ֶ
(ל) וַיְ ִהי ִמ ָמ ֳהח ָרת ַוי ֶ
את ֶכם:
ְב ַעד ַח ַט ְ
ָה ב:
ֹאמר נָא ָח ָטא ָה ָעם ַהזֶה ֲח ָט ה ְגד ָֹלה ַו ַיעֲשּו ָל ֶהם ֱאאל ֵֹהי ז ָ
משה ֶאל יְ דֹוָד ַוי ַ
ָשב ֶ
(לא) ַוי ָ
אתם וְ ִאם ַאיִ ן ְמ ֵחנִ י נָא ִמ ִ ְפ ְר ָך ֲא ֶשר ָּכ ָת ְב ָת :
(לב) וְ ַע ָתה ִאם ִת ָ א ַח ָט ָ

אּולי ֲא ַכ ְ ָרה
יְ דֹוָד ַ

ספר במדבר פרק יא
ֶיך ָלשּום ֶאת ַמ ָ א ָּכל ָה ָעם ַהזֶה
משה ֶאל יְ דֹוָד ָל ָמה ֲה ֵרע ָֹת ְל ַע ְב ֶד ָך וְ ָל ָמה לֹא ָמ ָצ ִתי ֵחן ְב ֵעינ ָ
ֹאמר ֶ
(יא) ַוי ֶ
ָע ָלי:
יק ָך ַּכ ֲא ֶשר יִ ָ א ָה א ֵֹמן
ֹאמר ֵא ַלי ָש ֵאהּו ְב ֵח ֶ
יתי ֵאת ָּכל ָה ָעם ַהזֶה ִאם נ ִֹכי יְ ִל ְד ִתיהּו ִּכי ת ַ
(יב) ֶה נ ִֹכי ָה ִר ִ
ֶאת ַהיֹנֵק ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשר נִ ְש ַב ְע ָת ַל ֲאב ָֹתיו :
ֹאכ ָלה :
(יג) ֵמַאיִ ן ִלי ָב ָשר ָל ֵתת ְל ָכל ָה ָעם ַהזֶה ִּכי יִ ְבּכּו ָע ַלי ֵלאמֹר ְתנָה ָ נּו ָב ָשר וְ נ ֵ
אּוכל נ ִֹכי ְל ַב ִדי ָל ֵשאת ֶאת ָּכל ָה ָעם ַהזֶה ִּכי ָכ ֵבד ִמ ֶמנִ י :
(יד) לֹא ַ
ֶיך וְ ַאל ֶא ְר ֶאה ְב ָר ָע ִתי :
אתי ֵחן ְב ֵעינ ָ
ַאת ע ֶֹשה ִ י ָה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג ִאם ָמ ָצ ִ
(טו) וְ ִאם ָּכ ָכה ְ
תרגום אונקלוס על במדבר פרק יא פסוק יב
(יב) האב אנא לכל עמא הדין אם בני אנון דאמרת לי סוברהי בתקפך כמא דמסובר תרבינא ית ינקא
על ארעא די קימתא לאבהתוהי :
העמק דבר על במדבר פרק יא פסוק יב
דברים .גם בטבע הילד שנגרר אחר
האנכי הריתי  .שהיו לי כמו האם שמפייסת את התינוק בשני
אהבת האם .גם בשדיה .עוד זאת שנוח לה לסבול הטפול מחמת הנאת גידול בנה . . .
אם אנכי ילדתיהו  .אב המגדל את היונק יש לו עכ "פ הכשר א ' לפייס את התינוק מצד שנגרר בטבע
אחר האב .וגם נוח לו לסבור הטפול מטעם זה :
כאשר ישא האומן  .כאומנת חסר לה הכשר הראשון אבל יש לה הכשר השני היינו השדים להניק . . .
אבל האומן אין לו שום הכשר לזה באשר התכלית הוא על האדמה אשר נשבעת לאבותיו  .ולבו הי '
נוקפו ע"ז הרבה .וא"כ האיך אוכל לסובלם :
Rav Y D Soloveitchik, Reflections of the Rav p.156-157
(The role of nursing-father was) a role that Moshe never wanted to assume, which he now found thrust
upon him, as the people succumbed to childlike impulses of unrestrained wanting and plaintive wailing.
What is the difference between a teacher and nursing-father (or mother)? A teacher instructs a child and a
nursing mother also teaches a child. The latter, however, in addition to teaching, carries the child behekecha; she submerges her identity in that of the child. There is an emotional fusion of two identities. A teach-

er, however, retains his own identity and personality; his is an intellectual communication of specific
knowledge.
Moshe now became aware that being a teacher was not enough for a leader of Israel. The people, in its
early formative years, needed him as a baby needs a nursing mother; they were temperamental, impulsive,
filled with uncontrollable desires, restively murmuring. Their complaints were primarily pretexts (see Rashi on 11:1).
(Moses knew that) besides teaching, he would have to reach out emotionally to the people, nurture them
through their national infancy, with patient sympathetic understanding and empathy, as a nursing-father
would do. For this role, Moshe felt unqualified.

ספר במדבר פרק יא
ָד ְע ָת ִּכי ֵהם ִז ְקנֵי ָה
ַ משה ֶא ְס ָפה ִ י ִש ְב ִעים ִאיש ִמ ִז ְקנֵי יִ ְש ָר ֵאל ֲא ֶשר י
ֶ ֹאמר יְ דֹוָד ֶאל
ֶ (טז) ַוי
: מֹועד וְ ִה ְת ַי ְ בּו ָשם ִע ָמ ְך
ֵ וְ ָל ַק ְח ָת א ָֹתם ֶאל א ֶֹהל
ָשאּו ִא ְת ָך ְב ַמ ָ א ָה ָעם וְ לֹא
ְ יהם וְ נ
ֶ ֲל
ֵ יך וְ ַש ְמ ִתי ע
ָ רּוח ֲא ֶשר ָע ֶל
ַ ָר ְד ִתי וְ ִד ַב ְר ִת י ִע ְמ ָך ָשם וְ ַצ ְל ִתי ִמן ָה
ַ (יז) וְ י
:ַאתה ְל ַב ֶד ָך
ָ ִת ָ א

ָעם וְ ש ְֹט ָריו

ספר במדבר פרק יא
רּוח ֲא ֶשר ָע ָליו וַיִ ֵתן ַעל ִש ְב ִעים ִאיש ַה ְז ֵקנִ ים
ַ ָאצל ִמן ָה
ֶ ֵרד יְ דֹוָד ֶב ָענָן וַיְ ַד ֵבר ֵא ָליו ַוי
ֶ (כה) ַוי
: ָספּו
ָ ַבאּו וְ לֹא י
ְ רּוח וַיִ ְתנ
ַ יהם ָה
ֶ ֲל
ֵע
וְ ֵה ָמה ַב ְּכ ֺת ִבים
רּוח
ַ ֲל ֶהם ָה
ֵ ַתנַח ע
ָ ידד ו
ָ ָשים ַב ַמ ֲחנֶה ֵשם ָה ֶא ָחד ֶא ְל ָדד וְ ֵשם ַה ֵשנִ י ֵמ
ִ (כו) וַיִ ָש ֲארּו ְשנֵי ֲאנ
: ַבאּו ַב ַמ ֲחנֶה
ְ ֹה ָלה וַיִ ְתנ
ָצאּו ָהא ֱא
ְ וְ לֹא י
:ידד ִמ ְת ַנ ְב ִאים ַב ַמ ֲחנֶה
ָ ּומ
ֵ ֹאמר ֶא ְל ָדד
ַ משה ַוי
ֶ ַער ַו ַיגֵד ְל
ַ ָרץ ַהנ
ָ (כז) ַוי
: משה ְּכ ָל ֵאם
ֶ ֹאמר ֲאדֹנִ י
ַ משה ִמ ְב ֺח ָריו ַוי
ֶ הֹוש ַע ִבן נּון ְמ ָש ֵרת
ֺ ְַען י
ַ (כח) ַוי
: יהם
ֶ ֲל
ֵ יאים ִּכי יִ ֵתן יְ דֹוָד ֶאת רּוחֹו ע
ִ ּומי יִ ֵתן ָּכל ַעם יְ דֹוָד נְ ִב
ִ ַאתה ִלי
ָ משה ַה ְמ ַקנֵא
ֶ ֹאמר לֹו
ֶ (כט) ַוי

נֹוח
ַ וַיְ ִהי ְּכ

רש"י על במדבר פרק יא פסוק כח
 (סנהדרין ו ) הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם (ספרי) ד"א תנם אל בית הכלא- (כח) כלאם
: לפי שהיו מתנבאים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ
Rav Shimshon Rafael Hirsch
. . . (Eldad and Medad) proclaimed a fact that, as the death of Moshe and the completion of the national
destiny through Yehoshua made clear, no man, not even a Moshe, may consider himself, or be considered
by his contemporaries, as indespenable. Moshe dies and the destiny of the nation still gets fulfilled.
Moshe’s answer to Yehoshua remains for all teachers and leaders as the brilliant example they should keep
before their eyes as the highest ideal aim of their work, i.e. to make themselves superfluous, that the people
of all classes and ranks reach such a spiritual level that they no longer require teachers and leaders.



