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                           התאווה קברות בסיפור הבשר בתאוות הרוח מלחמת -פרק יא בהעלותךפרשת  

, 'הָבם ֵאש -ַער, ַוִתבְ ַוִיַחר ַאּפוֹ , 'ה; ַוִיְשַמע 'הְבָאְזֵני ַרע ְכִמְתֹאְנִנים, ָהָעם  ַוְיִהי א
, ַוִתְשַקע 'ה-ֶאל ֹמֶשהֹמֶשה; ַוִיְתַּפֵלל -, ֶאלָהָעם ַוִיְצַעק ב .ַהַמֲחֶנהִבְקֵצה  ַוֹתאַכל
 ְוָהאַסְפֻסף ד .'הה ָבם, ֵאש ֲעָר בָ -ִכי  ה:ֵעָר ַהָמקֹום ַההּוא, ַתבְ -ֵשם ַוִיְקָרא ג ָהֵאש.

ִמי ַיֲאִכֵלנּו  ,, ַוֹיאְמרּוִיְשָרֵאלַוִיְבכּו, ַגם ְבֵני  ַוָיֻשבּו; ִהְתַאּוּו ַתֲאָוהֲאֶשר ְבִקְרבֹו, 
ַהִקֻשִאים, ְוֵאת ָהֲאַבִטִחים,  ֹנאַכל ְבִמְצַרִים, ִחָנם;-ַהָדָגה, ֲאֶשר-ָזַכְרנּו, ֶאתה   .ָבָשר
ִבְלִתי, -ְיֵבָשה, ֵאין ֹכל ַנְפֵשנּו ְוַעָתה ו ַהשּוִמים.-ַהְבָצִלים, ְוֶאת-ְוֶאתֶהָחִציר -ְוֶאת

 ְוָלְקטּוָהָעם  ָשטּו ח ַגד הּוא; ְוֵעינֹו, ְכֵעין ַהְבֹדַלח.-, ִכְזַרעְוַהָמן ז ַהָמן ֵעיֵנינּו.-ֶאל
 ְכַטַעם, ּוִבְשלּו ַבָּפרּור, ְוָעשּו ֹאתֹו ֻעגֹות; ְוָהָיה ַטְעמֹו, ַבְמֹדָכהְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים, אֹו ָדכּו 

-ֹמֶשה ֶאת ַוִיְשַמע י  ַהַמֲחֶנה, ָלְיָלה, ֵיֵרד ַהָמן, ָעָליו.-ַעלַהַטל  ּוְבֶרֶדת טְלַשד ַהָשֶמן. 
 יא        .ָרע, ּוְבֵעיֵני ֹמֶשה ְמֹאד 'ה ַאף-ַוִיַחרִאיש, ְלֶפַתח ָאֳהלֹו; -, ֹבֶכה ְלִמְשְּפֹחָתיוָהָעם

             :, ְבֵעיֶניָךֵחןָמָצִתי -ֹלא ְוָלָמה ְלַעְבֶדָך, ֲהֵרֹעתָ  ָלָמה ,'ה-ֹמֶשה ֶאל ַוֹיאֶמר
-ִאם-ַהֶזהָהָעם -ָהִריִתי, ֵאת ָכל ֶהָאֹנִכי יב .ָעָלי-ַהֶזה ָהָעם-ָכל ַמָשא-ֶאת ָלשּום,
ַהֹיֵנק, ַעל -ֶאתָהֹאֵמן  ִיָשאְבֵחיֶקָך, ַכֲאֶשר  ָשֵאהּוֹתאַמר ֵאַלי -ִכי  :ְיִלְדִתיהּוָאֹנִכי, 

           :ָהָעם ַהֶזה-ִלי ָבָשר, ָלֵתת ְלָכל ֵמַאִין יג  ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבָתיו.
י ְבכּו ָעַלי ֵלאֹמר, ְתָנה-כִּ י, ָלֵשאת ֶאת-ֹלא יד  .ָלנּו ָבָשר ְוֹנאֵכָלה-יִּ י ְלַבדִּ -אּוַכל ָאֹנכִּ
-ִאם         -ֹעֶשה ִלי, ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג-ַאְת ָכָכה -ְוִאם טו  .ָכֵבד, ִמֶמִניִכי   :ַהֶזהָהָעם -ָכל

 ַוֹיאֶמר טז           .ֶאְרֶאה, ְבָרָעִתי-ְוַאלָמָצאִתי ֵחן, ְבֵעיֶניָך; 
 ָהָעםֵהם ִזְקֵני -, ֲאֶשר ָיַדְעָת, ִכיִיְשָרֵאל ִמִזְקֵניִלי ִשְבִעים ִאיש -ֶאְסָפהֹמֶשה, -ֶאל 'ה

 ִעְמָך, ְוִדַבְרִתי ְוָיַרְדִתי יז  .ִעָמְךֹאֶהל מֹוֵעד, ְוִהְתַיְצבּו ָשם -ֹאָתם ֶאל ְוָלַקְחָת ְוֹשְטָריו; 
-, ְוֹלאָהָעם אְבַמשָ ִאְתָך  ְוָנְשאּוֲאֶשר ָעֶליָך, ְוַשְמִתי ֲעֵליֶהם;  ָהרּוחַ -ִמןָשם, ְוָאַצְלִתי 

ִכי ְבִכיֶתם -ָבָשר ַוֲאַכְלֶתםְלָמָחר,  ִהְתַקְדשּו ֹתאַמר ָהָעם-ְוֶאל יח ַאָתה ְלַבֶדָך. ִתָשא
, ָבָשרָלֶכם  'הטֹוב ָלנּו ְבִמְצָרִים; ְוָנַתן -, ִכיָבָשר ַיֲאִכֵלנּוֵלאֹמר ִמי  'הְבָאְזֵני 

, ְוֹלא ֲעָשָרה ָיִמים, ְוֹלא יֹוָמִים; ְוֹלא ֲחִמָשה ֹתאְכלּוןֶאָחד  יֹום ֹלא יט .ַוֲאַכְלֶתם
ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם, ְוָהָיה ָלֶכם, -ֲאֶשר, ַעד ָיִמיםֹחֶדש  ַעד כ .יֹום, ֶעְשִרים ְוֹלא, ָיִמים

ֲאֶשר ְבִקְרְבֶכם, ַוִתְבכּו ְלָפָניו ֵלאֹמר, ָלָמה ֶזה  'ה-ֶאתְמַאְסֶתם -ַיַען, ִכי  ְלָזָרא:
ֲאֶשר ָאֹנִכי ְבִקְרבֹו;  ָהָעםַרְגִלי,  ֶאֶלףֵמאֹות -, ֹמֶשה, ֵששַוֹיאֶמר כא ִמִמְצָרִים. ָיָצאנּו

ָלֶהם ּוָמָצא  ָשֵחטיִ ּוָבָקר  ֲהֹצאן כב .ָיִמים, ֹחֶדש ְוָאְכלּוָלֶהם  ֶאֵתן ָבָשרְוַאָתה ָאַמְרָת 
   ָלֶהם. ּוָמָצאָלֶהם  ֵיָאֵסףְדֵגי ַהָים -ָכל-ָלֶהם; ִאם ֶאת

ְרֶאה ַעָתהִתְקָצר;  'הֹמֶשה, ֲהַיד -ֶאל 'ה ַוֹיאֶמר כג  ַוֵיֵצא כד  ֹלא.-ְדָבִרי, ִאם ֲהִיְקְרָך תִּ
, ַוַיֲעֵמד ָהָעם ִמִזְקֵניִשְבִעים ִאיש,  ַוֶיֱאֹסף; 'ה, ֵאת ִדְבֵרי ָהָעם-ַוְיַדֵבר ֶאל-ֹמֶשה

, ָעָליוֲאֶשר  ָהרּוחַ -ֶבָעָנן, ַוְיַדֵבר ֵאָליו, ַוָיאֶצל ִמן 'ה ַוֵיֶרד כה  ֹאָתם, ְסִביֹבת ָהֹאֶהל.
              ָיָספּו., ַוִיְתַנְבאּו, ְוֹלא ָהרּוחַ ִשְבִעים ִאיש ַהְזֵקִנים; ַוְיִהי, ְכנֹוַח ֲעֵליֶהם -ַוִיֵתן ַעל

ֵמיָדד ַוָתַנח ֲעֵלֶהם  ַהֵשִניֲאָנִשים ַבַמֲחֶנה ֵשם ָהֶאָחד ֶאְלָדד ְוֵשם -ְשֵני ַוִיָשֲארּו כו
, ַוַיֵגד ַהַנַער ַוָיָרץ כז  ; ַוִיְתַנְבאּו, ַבַמֲחֶנה.ָהֹאֱהָלה, ְוֵהָמה ַבְכֻתִבים, ְוֹלא ָיְצאּו, ָהרּוחַ 

נּון, ְמָשֵרת -ְיהֹוֻשַע ִבן ַוַיַען כח  .ַבַמֲחֶנהֶאְלָדד ּוֵמיָדד, ִמְתַנְבִאים   ְלֹמֶשה ַוֹיאַמר:
לֹו ֹמֶשה, ַהְמַקֵנא ַאָתה ִלי;  ַוֹיאֶמר כט  ֲאֹדִני ֹמֶשה, ְכָלֵאם.  ַוֹיאַמר:-ִמְבֻחָריו ֹמֶשה

-ֹמֶשה, ֶאל ַוֵיָאֵסף ל  , ֲעֵליֶהם.רּוחוֹ -ֶאת 'הִיֵתן -ִכי-ִביִאים, נְ 'ה ַעם-ָכלּוִמי ִיֵתן 
-ַהָים, ַוִיֹטש ַעל-ִמן ַשְלִוים, ַוָיָגז 'הָנַסע ֵמֵאת  ְורּוחַ  לא  .ִיְשָרֵאלהּוא, ְוִזְקֵני -ַהַמֲחֶנה

      ְּפֵני ָהָאֶרץ.-ּוְכַאָמַתִים ַעל-ֹכה ְסִביבֹות ַהַמֲחֶנה יֹוםֹכה ּוְכֶדֶרְך  יֹוםַהַמֲחֶנה ְכֶדֶרְך 

-ַהְשָלו-ֶאת ַוַיַאְספּוַהָמֳחָרת  יֹוםַהַלְיָלה ְוֹכל -ַההּוא ְוָכל ַהיֹום-ָכל ָהָעם ַוָיָקם לב
 ַהָבָשר לג ַהַמֲחֶנה.; ַוִיְשְטחּו ָלֶהם ָשטֹוַח ְסִביבֹות ֳחָמִריםֲעָשָרה  ָאַסףַהַמְמִעיט 

        .ַמָכה ַרָבה ְמֹאד ָבָעם 'הַוַיְך  ָבָעם ָחָרה 'ה ְוַאף; ֶטֶרם ִיָכֵרת-עֹוֶדנּו ֵבין ִשֵניֶהם
, ָהָעם-ָשם, ָקְברּו, ֶאת-ִכי  :ַהַתֲאָוהִקְברֹות ַהָמקֹום ַההּוא, -ֵשם-ֶאת ַוִיְקָרא לד

  , ַבֲחֵצרֹות.ַוִיְהיּוֵצרֹות; , חֲ ָהָעםָנְסעּו ַהַתֲאָוה  ִמִקְברֹות לה  ַהִמְתַאִּוים.

 

, מאדהכעיסו את ה' 
ולכן  בניגוד לפס' א,

  מידה כנגד מידה
 פס' לג.-מאדמכה רבה 

תלונת הרעב מקבילות: 
שמות טז  -וקבלת המן

-)המילה המנחה שם
 -הבשר תאוו(.  ללקוט

כב. תלונת -דברים יב,כ
משה ותשובת ה' 

 -,כבהמקבילים לשמות 
וכאן  מסנגר,א אבל שם ו

ברא'  -בשרמול  רוחלא. 
ו,יז, ישע' לא,ג, יואל 

 ג,א, איוב יב,י.

הוא  המקביל לכאן 'הפ
 שמות טז. -המן 

שם המילה המנחה 
פעמים.  9מעט,  ,ללקוט

כאן הבקשה היא 
כי כבר יש מן,  מותרות

,  אסף -ומילת המפתח
הרבה. מופיע כאן 

פעם עשירית  ללקוט
 הבדל.ה לעלרמוז 

 הביטויים
פס' יא -משה בתלונת 

כאן,  ה' ותשובת
 מקבילים לשמות 

א אבל שם  ו, -כב ה,
וחשב  מסנגרמשה 

שהסבל בא בגללו, ופה 
לא יכול לסנגר, ולכן 

 שליחותו על מתלונן
  .בלי לקטרג על ישראל

 

יתכן שזה מעמד גדול 
)במתן  השגחהשל  

דרך נס  תורה כך נאמר( 
בשר כמו כל יום לקבל 

 אסףהמן, אבל העם 
 יום וחצי, כדי לא לקבל
בנס אלא לקחת לבד 

 . על זה חרה אף ה'הכל

 :2בעיה 
 משה הנהגת
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 מבנה המשך ב: עמוד 
 ומקבילות הפרק



 

 

Parashat Beha’alotekha 

 

Every sin has it effect, and even Moshe was affected by the 

sins of the Jewish people. When he turns to God with a 

complaint we find that Moshe repeats himself, indicating the 

effect on him from the beginning of his statement to the end – 

as Rashi and Hazal teach “Moshe’s strength became weak, 

like that of a woman.” 

 

Perhaps these sins foreshadow the sins that follow, like the sin 

of the spies and the sin of Korah. 

 

The central word in this parashah is a’s’af, meaning a lot - very, 

very much. The people collected a lot – much more than they 

needed. This stands in contrast with the manna, where they 

took only as much as they needed for that day, indicating their 

belief and reliance on God on a daily basis. In our case, the 

people showed a lack of faith in God, which leads to other, 

more serious breaches of faith, beginning with the sin of the 

spies and ending with a lack of understanding of God’s 

leadership, which led to the revolution of Korah, 

 

 


