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  ז"סיון תשס                                            ד"בס
  

  
  "?ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר"

  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע (פרשת בהעלותך
  

 במדבר פרק יא.1
 :ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנהל  ַוּתֹאכַ ‘ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה ַוִּיַחר ַאּפֹו ‘ ַוִּיְׁשַמע ה‘ ַרע ְּבָאְזֵני הְּכִמְתאְֹנִניםַוְיִהי ָהָעם ) א(
 : ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש‘ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ה) ב(
  :‘ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה) ג(
 :ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשרַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו  ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוהְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ) ד(
 ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם) ה(

 :ַהּׁשּוִמים
 :ְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּוְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּב ) ו(
 :ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח) ז(
ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמדָֹכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו אֹתֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ) ח(

 :ַהָּׁשֶמן
  :ֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליוּוְב ) ט(
 : ְמאֹד ּוְבֵעיֵני מֶֹׁשה ָרע‘ ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוִּיַחר ַאף הַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו) י(
 :י ֵחן ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמָצִת ‘ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה) יא(
ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶקָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ) יב(

 :ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיו
 : ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכָלהֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר) יג(
 :לֹא אּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני) יד(
  פ:  ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי ִאםָהְרֵגִני ָנא ָהרֹגְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ) טו(
  
 במדבר פרק יא.2
 : ִמִּזְקֵני ָהָעם ַוַּיֲעֵמד אָֹתם ְסִביבֹת ָהאֶֹהלַוֶּיֱאסֹף ִׁשְבִעים ִאיׁש ‘ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאל ָהָעם ֵאת ִּדְבֵרי ה) כד(
 ַהְּזֵקִנים ַוְיִהי ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם אֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו ַוִּיֵּתן ַעל ִׁשְבִעים ִאיׁשַוּיָ  ֶּבָעָנן ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ‘ַוֵּיֶרד ה) כה(

  :ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְולֹא ָיָספּו
 
 זכרנו) פז(ה "ספרי במדבר פיסקא פז ד.3
והלא ם בחנם וכי יש בענין שהיו המצריים נותנים להם דגי, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם) פז(

אם תבן לא היו נותנים להם בחנם ודגים היו ) שמות ה יח (כבר נאמר ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם
   .חנם מן המצוות, ומה אני אומר חנםנותנים להם בחנם 

  
 י במדבר פרק יא"רש.4

 וצאן ובקרם וגם ערב רב עלה את) לח, שמות יב(והלא כבר נאמר , וכי לא היה להם בשר - מי יאכלנו בשר 
אלא ', ומקנה רב היה לבני ראובן וגו) א, במדבר לב(והלא בכניסתם לארץ נאמר , אכלוםואם תאמר . 'וגו

  :שמבקשים עלילה
  
 י במדבר פרק יא"רש.5
ורבותינו אמרו .  משפחות משפחות נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי-בכה למשפחותיו ) י(

  :ות הנאסרות להםעל ערי, למשפחותיו על עסקי משפחות
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 אין, ה כמתאוננים"ספרי במדבר פיסקא פה ד.6
 שכן הוא אומר היאך לפרוש מאחרי המקום אין מתאוננים אלא מתרעמים מבקשים עלילה, כמתאוננים

וכן הוא אומר בשמשון כי תואנה ) ה ז' מלכים ב(ביורם בן אחאב כי אך דעו נא וראו כי מתאנה הוא לי 
  ) טים יד דשופ(הוא מבקש מפלשתים 

וכן ) משלי כו כב( וכן הוא אומר דברי נרגן כמתלהמים אין כמתאוננים אלא כמתלהמיםאליעזר אומר ' ר
והם היו כמתלהמים אבל סכין ירדה מן השמים ובקעה את ) דברים א כז(הוא אומר ותרגנו באהליכם 

  )משלי כו כב(והם ירדו חדרי בטן ' כריסם שנאמ
  ).דברים כו יד( שנאמר לא אכלתי באוני ממנו נים אלא כמדוים את עצמםאין כמתאוניהודה אומר '  ר
  
  ין'ב מוולוז" הנצי-ב "עמק הנצי.7

ונהפכו אותיות השורש . מהלומותהוא מלשון , "מתלהמים"ו, שמכים בכח שבט פיהם: אלא כמתלהמים
  .בכח פהוכאן מיירי , הכאה בכח ידדשם 

  . ובאו בעזות מצח לעמוד כנגדו, הוציאם מארץ מצריםוהעניין שהיכו את משה בשבט פיהם על ש...
  
 'ה באזני ה"ספרי במדבר פיסקא פה ד.8

שמעון אומר משל למה הדבר דומה '  היה רמלמד שהיו ישראל מתכוונים להשמיע את המקום', באזני ה
מי יאמר לכם  אמר להם שתוק שלא ישמע המלךלאחד שהיה מקלל את המלך היה המלך עובר אמרו לו 

  . אף ישראל מתכוונים להשמיע למקוםלא היתה כוונתי כי אם להשמיעוש
  
 במדבר פרק א.9
 ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ‘ַוְיַדֵּבר ה) א(

 :ֵלאמֹר
 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתםְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת) ב(

  
 במדבר פרק ט.10

 : ֵלאמֹרַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ֶאל מֶֹׁשה ְבִמְדַּבר ִסיַני ‘ַוְיַדֵּבר ה) א(
 : ְּבמֹוֲעדֹוַהָּפַסחי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוַיֲעׂשּו ְבנֵ ) ב(
 :ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו אֹתֹו ְּבמֹוֲעדֹו ְּכָכל ֻחּקָֹתיו ּוְכָכל ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו אֹתֹו) ג(
 :ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהָּפַסח) ד(
 ֶאת מֶֹׁשה ‘ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה) ה(

 :ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהֶּפַסח) ו(

  :ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא
  

 י במדבר פרק ט"רש.11
. מאוחר בתורהלמדת שאין סדר מוקדם ו, פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר -בחדש הראשון 

שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא , מפני שהוא גנותן של ישראל, ולמה לא פתח בזו
  :פסח זה בלבד

  
  משך חכמה במדבר פרק יא פסוק א .12

כי אין מוקדם ומאוחר ) א-ט) (ספרי(ל "כי כבר אמרו חז,  הענין-' ויהי העם כמתאננים רע בעיני ד) א(
לפקוד ישראל והלוים וצוה , ופרשה של ראש הספר באייר, ח ניסן נאמרה"ל טמאים ברופרשה ש, בתורה

, )'פרק י(כ נסעו ממדבר סיני ובאו בפארן "ואח, )'פרק ח(ולעשות דגלים ולהניף הלוים )  ד–פרקים א (
  . התחילו העם להתאונן על הלקח מאתם העבודה ונתנה ללויםולזה 

  
 במדבר פרק טז.13

 :ָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ָנסּו ְלקָֹלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפן ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץְוָכל ִיְׂש ) לד(
  פ:  ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקטֶֹרת ַוּתֹאַכל‘ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ה) לה(
  

  משך חכמה במדבר פרק יא פסוק ד .14
צריך להביאם והיה , נאסרה בשר תאוהז הא "בכ, אןאף שהיה להם בקר וצ פירוש - התאוו תאוה ) ד(

, חינם בלא מצותאת הדגה אשר נאכל במצרים ' והם התאוו תאוה כו,  עם כל תיקון הקרבתולאהל מועד
כדתנן , וירמוז כי דג כולו היתר ואף דמו. ק"ודו.  ואין כדאי על זה הטורחבשר ובאלף מצותוכעת אין רק 

  .ש" יעו).דף כא(כריתות פרק דם שחיטה 
שמלאכי השרת .) כה, תהלים עח (לחם אביריםוהוא , )תענית ט (המן היה הולך בזכות משה ויתכן עוד כי 
אבל , והנה בכל הצמחים יש כח החיוני והצומח, מזון רוחני כמעט בלתי ממש, :)יומא עה (אוכלים אותו

, כיון שיגביר כח המתאוה, :)פסחים מט(ה אסור לאכול בשר "ולכן ע, כח המתאוה אין בהם לבד בהחי
ולכן , יצר הרע בראתי תורה תבליןבראתי :) קדושין ל(וכמו שאמרו , ואין בו תורה להתאפק על תאותו
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שבשביל שאין להם בשר ואוכלים דוממים שאין בהם כח , וחשבו, שיהא להם תאוה, התאוו תאוה
, כ במן"משא, )פ מא" רבה רבראשית( כי אפילו בצמחים אמרו דקל זה מתאוה לתמרה שביריחו ,התאוה

בוכה שפיר ) י- ספרי יא, שבת קל( ולכן דרשו .שיש בו כח התאוה להגביר תאותם, ולכן רצו לאכול בשר חי
איש אלקים מלאך  ששב אחר מתן תורה להיות ,משה רבינולכן .  הנאסר להןלמשפחותיו על עסקי עריות

וליחו ] מאתך הדומים לך) דף יז(מומין בסנהדרין וכמו שפסלו בעלי [בכל אומץ כחו ותמימות אבריו רוחני 
שהוא מזון , לכן בא בסבתו המן, שהיה חסר ממנו כחות המתאוים לגשם, )שבת פז (פירש מאשה, החזק

ת כי "ולכן אמר השי. שבשר אינו יכול לבוא בזכותי,  בשרליולזה היה אומר מאין . שאין בו כח מתאוה
והמה אך אדם , צעיותם תהיה חופף ההנהגה האלקית על ישראל ובאמיאציל את רוחו על שבעים זקנים

אם המה יקדישו כחותיהם עד כי יהיו , ויש להם כחות המתאוים, כי המה אינם פרושים מנשותיהם, סלה
שיש בו כח , שהוא מן החי, אז יהיה בשר, הרוח ראוים להיות משכן האלקי עליהם ובאמצעיותם תבוא

  .י משה לבדו לא היה בשר רק מן"אבל ע, לזראולכך יצא הקצף והיה , המתאוה
  

 דברים פרק יב.15
 ְּבָכל ַאַּות אְֹכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת  ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְּגבּוְלךָ ‘ִּכי ַיְרִחיב ה) כ(

 :ַנְפְׁשָך ּתֹאַכל ָּבָׂשר
 ְלָך ‘ ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה‘ ֲאֶׁשר ִיְבַחר הָך ַהָּמקֹוםִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ) כא(

 :ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשךָ 
 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף טז עמוד ב.16
אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר ' כי ירחיב ה+ ב"דברים י: +דתניא, רבי ישמעאל היא

, שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה: ישמעאל אומר'  ר-' וגו
  משנכנסו לארץ הותר להם בשר תאוה

  
 י מסכת חולין דף טז עמוד ב"רש.17

 .אכול בשר לתאותן בלא שום הקרבהכשיבואו לארץ יוכלו ל -להתיר להם בשר תאוה 
 . משהוקם המשכןכשהיו במדבר -שמתחלה 

 ואם היו שוחטין בלא קרבן היו ענושים כרת שאין יכולין לאכול אלא בשר שלמים -נאסר להם בשר תאוה 
 .'ואל פתח אהל מועד לא הביאו וגו) ויקרא יז(כדכתיב 

  .נתרחקו מן המזבח - נכנסו לארץ 
  

  יומא דף עה עמוד בתלמוד בבלי מסכת.18
. דברי רבי עקיבא, לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו - אכל איש לחם אבירים+ תהלים עח: +תנו רבנן

וכי מלאכי השרת ! עקיבא טעית: צאו ואמרו לו לעקיבא: וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל אמר להם
 - אלא מה אני מקיים אבירים לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי+ דברים ט+והלא כבר נאמר ? אוכלין לחם

  .לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים
  

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט עמוד א.19
ושלש . ומרים, ואהרן, משה: אלו הן, שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל: ױרבי יוסי ברבי יהודה אומר
 - מן, אהרן בזכות - ענןעמוד , מרים  בזכות- באר. ומן, וענן, באר: ואלו הן, מתנות טובות ניתנו על ידם

  .משהבזכות 
  

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מט עמוד ב.20
 והעוף כל תורת הבהמהזאת + ויקרא יא+שנאמר ) בהמה (עם הארץ אסור לאכול בשר: רבי אומר, תניא

  .עוף לאכול בשר בהמה ו אסור-וכל שאינו עוסק בתורה ,  לאכול בשר בהמה ועוף מותר-העוסק בתורה 
  

  משך חכמה במדבר פרק יא פסוק טז .21
,  לעבודתות בני אהרן ושבט הלוי"כי כאשר הבדיל השי,  יתכן-אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ) טז(

למה נזדכך אותנו בפרישות , דביקות באלקות, אחרי אשר אנו רחוקים משלמות מופלגת, היו מהאומרים
מהתחבולה האלקית לעשות שבעים לכן היה , רון מזולתנושאין לנו יתכיון ,  ומתאוות הבשריימבשר

 ומתנהג בפרישות וכל אחד מישראל אשר שאר רוח לו, ת" מזקני ישראל מעון לשכינת השיאנשים
ואולי . כי כולם יתאוו לההשגחה המופלגה והכבוד האמיתי, לכן יבדלו מן התאוות, ראוי לזהובהתבודדות 

  .ק"ודו:). פסחים נ(ד שמתוך שלא לשמה בא לשמה "הוא ע
  


