
  

 

 
 
 

 

ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם" ים ֲאׁשֶ י ַהְקִריב ֶאת ... ַוְיִהי ֲאָנׁשִ ַרע ְלִבְלּתִ ה ִנּגָ ה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלּמָ ים ָהֵהּמָ ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנׁשִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ מֲֹעדֹו ּבְ ן ה' ּבְ ה עִ , ָקְרּבַ ה ה' ָלֶכםַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֹׁשֶ ְמָעה ַמה ְיַצּוֶ  ח)-(במדבר פרק ט, ו "ְמדּו ְוֶאׁשְ

איך עלה לנפש אדם, ו שאלה: מדוע חשבו אותם אנשים שתהיה להם תקנה, והרי הם עצמם אמרו שלא יכלו להקריב קרבן פסח בהיותם טמאים 

צוה 'עמדו ואשמעה מה י לא אמראלהקריב,  מדוע לא השיבם משה מיד שמחמת טומאתם לא יוכלוטמאו את מקדש ה' בעבור קרבנם, ובדעתם שי

 לכם'. ה'

ת מת, כול מקרבן הפסח, אך היתה טענתם, כיון שטומאתם היא טומאחשבו לאאותם אנשים ידעו שאסור לטמא לאכול בקדשים, ולא תשובה: 

חנה לויה, אלא רק ממחנה שכינה, אם כן אפשר שיקריבו עבורם את קרבן א חוץ לממשתלח מחוץ למחנה ישראל, ואף ל ווהטמא בטומאה זו אינ

שיקריבו עליהם, ולכן אמרו רק 'למה נגרע ה כאילו הם ערלים ובני נכר שאינם ראויים אקם ולא יירהפסח, בלא שיאכלו ממנו, וכך לא יגרע חל

כונה, אמר 'עמדו וטענתם נפסח, וכיון שראה משה רבינו שכוונתם רצויה כלל את ענין אכילת הלבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו', ולא הזכירו 

  .)ז שאלה( וה ה' לכם'ואשמעה מה יצ

 

ה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם וְ " ה ֻחּקָ ן ַיֲעׂשֶ טֹו ּכֵ ּפָ ַסח ּוְכִמׁשְ ת ַהּפֶ ֻחּקַ ה ֶפַסח ַלה' ּכְ ר ְוָעׂשָ ֶכם ּגֵ ר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץְוִכי ָיגּור ִאּתְ  (במדבר פרק ט, יד) "ַלּגֵ

ר ְוִכי ָיגּו"מח) שמות יב (עיקר מצוות הפסח, נאמר ב, ת בארשסח, והרי כבר בפכאן את חיובו של הגר במצוות הפ וכתבההתורה  חזרהשאלה: מדוע  

 ". ִאְּת� ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה'

סח ראשון ולפני פסח שני, חייב אך כאן באה התורה לומר שגם גר שהתגייר לאחר פיקר חיובו של הגר בקרבן פסח, מר עתשובה: בפרשת בא נא

ח שני הוא רק השלמה ותשלומים למי שהתחייב בפסח ראשון ולא הקריבו, ואילו גר זה בזמן פסח ראשון פסבהקרבת פסח שני, שלא נטעה לומר ש

 פסח שנילאחר פסח ראשון חייב בבפני עצמו, ואף מי שהתגייר שני, לימדה אותנו התורה שפסח שני הוא חג  היה עדיין גוי ולא יתחייב בפסח

  .)שאלה ח(

 

ִקְרבּ " ר ּבְ ֲאָוהְוָהאַסְפֻסף ֲאׁשֶ ָרֵאל ,ֹו ִהְתַאּוּו ּתַ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ְבּכּו ּגַ בּו ַוּיִ ׁשֻ ר ,ַוּיָ ׂשָ ה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ", "ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ ַמע מֹׁשֶ ׁשְ ַוּיִ

ה ָרע ַחר ַאף ה' ְמֹאד ּוְבֵעיֵני מֹׁשֶ חָֹתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוּיִ ּפְ  יא)-(במדבר פרק יא, ד "ְלִמׁשְ

הרי ברור ' בהם מאד, ה והרי פתחו בבקשת בשר, ומה ענינו למשפחותיהם. ב. אם חרה אף 'למשפחותיו',של העם  שאלות: א. מה היתה הבכיה 

 ומה בא הכתוב ללמדינו בכך. ,בעיני משה שהיה הדבר רע

ו טענה של אנשים בודדים, או שאומרים כן רק בסתר, אלא שכולם יחד אמנם בקשת העם היתה לאכול בשר, אך ראה משה רבינו שאין זה: תשוב

, וכיון שאין דרכו של אדם לבכות אלא 'פתח אהליהם', על מתו, ולא עשו כן בסתרוזועקים יחד, כאדם המתאבל  מתחברים למשפחותיהם ובוכים

גילו בכך שאינם מאמינים שיש יכולת לה' לתת להם בשר כרצונם, ולכן חרה בהם אף ה', כי כיחשו ביכולתו. אמנם מה אלא על דבר שאין לו תקנה, 

יעבור על , כדי שברחמיו נבואתו את הרעה העתידה לבוא עליהם, ולכן רצה לשכך חמת ה'ה רבינו בו שראה משרע' היינשנאמר 'בעיני משה 

  )ו-שאלות ה( היגם, כדי שה' יפציר בו שלא יעזבם, ותהיה זו סיבה למחול לחטאתם. חטאתם, על ידי שאמר שאינו רוצה להמשיך להנ
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א ָהֹאמֵ ֶהאָ " ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֵאהּו ְבֵחיֶקָך ּכַ י ֹתאַמר ֵאַלי ׂשָ יהּו ּכִ ל ָהָעם ַהזֶּה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדּתִ ְעּתָ ֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ּכָ ּבַ ר ִנׁשְ ן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

 יג)-(במדבר פרק יא, יב "ַלֲאֹבָתיו

, מדוע סיים ואמר 'כאשר ישא האומן את היונק', ולא אמר 'כאשר תשא האומנת צמו לאשה היולדתשאלה: כיון שהתחיל משה רבינו להמשיל את ע 

 היונק' וכדומה. ת א

יו, והם מתרעמים עליו מצד אחד כל משא העם מוטל עלדו יש שני דברים הסותרים זה לזה, כי תשובה: טענתו של משה רבינו היתה שבתפקי

ל את עצמו לאומן, שאינו יכול להאכיל את היונק ולשכך ומאידך אין לו את הכלים לתת להם את כל רצונותיהם, ולכן המשישחסר להם דבר מה, כ

  .)טלה שא( כול לתת בשר לכל העם הזהך איני יאת רצונו, וכ

  

יֶהם ֶטֶרם " ּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנּו ּבֵ ׂשָ ה ְמֹאדַהּבָ ה ַרּבָ ָעם ַמּכָ ְך ה' ּבָ ֵרת ְוַאף ה' ָחָרה ָבָעם ַוּיַ  (במדבר פרק יא, לג) "ִיּכָ

ַוִּיּלֹונּו ")שמות טז(ם, כמו שנאמר שאלה: מדוע נענשו ישראל עתה כשביקשו בשר, והרי גם כשיצאו ממצרים ביקשו בשר, ואז קיבל ה' את דבריה 

ץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה' ְּבֶארֶ  ,ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַּבִּמְדָּבר

ֶקר ִלְׂשֹּבַע ִּבְׁשֹמַע ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ְּבֵתת ה' ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַּבּבֹ ", "ָלׂשַֹבע ִּכי הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל  ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב

 ".ה' ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו

ולכן לא נענשו על  בה',תשובה: הפעם הראשונה שביקשו ישראל בשר היתה לפני מתן תורה, ולפני ירידת המן, ועדיין לא היו מושלמים באמונתם 

ואש מן  ,וענן כבודו עליהם ,ארון הברית לפניהםו ,סיני וראו את מעשה ה' כי נורא הואהר שעמדו בואחרי  ,אבל אחרי שירד להם המן בקשתם.

ובפרט לאחר שכבר קיבל פעם אחת את תלונתם ונתן להם בשר, ואיך  ,ולא ביכלתו ה' פקו בהשגחתתלא היה ראוי שיס ,על זבחיהם ההשמים ירד

  )שאלה יב( עונשבולכן בפעם זו התחייבו . 'מי יאכילנו בשרבאומרם 'יבכו כעת 

 

ן ָלֶהם ְוָאְכלוּ " ר ֶאּתֵ ׂשָ ה ָאַמְרּתָ ּבָ ִקְרּבֹו ְוַאּתָ ר ָאֹנִכי ּבְ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאׁשֶ ה ׁשֵ ֵחט ָלֶהם ֲהצֹאן ּובָ  , חֶֹדׁש ָיִמיםַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ָ ָקר ִיׁשּ

ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ֵגי ַהּיָ ל ּדְ ה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם לֹא ,ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ּכָ ְקָצר ַעּתָ ה ֲהַיד ה' ּתִ (במדבר פרק  "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

 )גכ-יא, כא

דון הנביאים ביכולת ה' ויתמה על הדבר, וכי יתכן שלא יאמין שאלה: לאחר שאמר ה' למשה רבינו שיתן בשר לכל ישראל, איך יתכן שיסתפק א 

לו פקפק משה להשיבו 'היד ה' תקצר', כאי צרך ה', עד שהודגים כרצונםלתת להם בשר וביכולת ה' לעשות כרצונו, לשדד את מערכות הטבע ו

 ביכולת יד ה'.

אנשים שנבחרו חשב שכוונת ה' שמשה עצמו יחד עם שבעים הגת העם, זרים בהנהלאחר שראה משה רבינו שמינה לו ה' שבעים עוא. : ותשובת

ן להם' חוזרת על משה רבינו עצמו, שהבין שעליו לתת אתן להם', ולשון 'אתלהביא בשר לכל העם, ועל כך אמר 'ואתה אמרת בשר זור לו יצטרכו לע

גי הים. ולכן השיבו ה' שלא היתה כוונתו לכך, אלא ה' בעצמו ק מהיכן יביא להם צאן ובקר, ואיך יאסוף להם את כל ד, ועל כך הסתפלכל העם בשר

 י אני בעצמי אביא להם את משאלתם. יביא להם את הבשר בדרך נס, ועל כך אמר 'היד ה' תקצר', כ

מעט מהשראת אסוף אליו את שבעים האנשים שנבחרו, הבין שה' רוצה לשיציוה ה' על משה ב. שאלת משה רבינו היתה בשני ענינים, האחת, כיון ש

תה לרמוז שאין מן הראוי רגלי העם אשר אנכי בקרבו', וכוונתו הי ולהאצילה על שבעים האנשים הללו, ועל כך אמר 'שש מאות אלףליו הנבואה שע

קר או להם צאן וב, והשניה, על תאוות ישראל שאין לה גבול, ולכן גם אם יתן סייע לו בהנהגת העםלמעט בנבואתו, אלא להוסיף לו רוח חדשה שת

ך ר, אין צורך למעט מרוחהטענה הראשונה השיב לו ה' 'היד ה' תקצר', כלומלהם. ועל דגי הים, תמיד יבקשו דברים אחרים ולא יסתפקו במה שינתן 

ונבואתך כדי לתת רוח נבואה לשבעים האיש שנאספו, אלא יש בכח ה' להשפיע עליהם רוח חדשה, שלא תמעט מרוחך. ועל השאלה השניה השיב 

 .)שאלה יג( וים כשהבשר עודנו בין שיניהם, ועל ידי כך לא יבקשו עוד דברים מעין אלוהמתאם לא', כי ימותו לו ה' 'עתה תראה היקרך דברי א


