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The second half of Parshat Bahalotcha (פרק יא) 
begins with a description of a series of complaints 
and blunders that sets the tone for that which will 
typify the narrative throughout much of the 
remainder of Sefer Bamidbar.  As opposed to the 
subsequent stories, these initial vignettes have 
cryptic descriptions as to the nature of the 
complaints that precipitate the arousal of God’s 
anger.  In the first instance, the Torah simply 
states that the people were complaining.1  In the 
subsequent incident, the Torah chronicles, “And 
the mixed multitude amongst them cultivated a 
desire and a lust (והאספסף התאוו תאוה), and 
Bnei Yisrael also wept again saying, ‘who will 
give us meat to eat’ (מי יאכילנו בשר).  We 
remember the fish we ate in Mitzrayim free of 
charge…but now our souls are parched, there is 
nothing to anticipate besides the Maan…And 
Moshe heard the people crying in their family 
groups…And God’s wrath flared greatly and in the 
eyes of Moshe it was bad.”2  This account is more 
robust, but equally abstruse.  What was the nature 
of their complaint and why did it infuriate God so 
much? 
 
The Gemara in Yoma describes a dispute 
between Rav and Shmuel as to whether they 
were actually complaining about the lack of fish 
that they remembered so fondly from Egypt or 
was it a euphemism for illicit relations that they 
truly desired.3  The use of the word desire (תאווה)4 
and the similarities between this incident and the 
Parshat HaMaan that is found in Parshat 

                                                 
ַרע ְּבָאְזנֵי יְקֹוָק וַּיְִׁשַמע יְקֹוָק וַּיִַחר ַאּפֹו וִַּתְבַער ָּבם ֵאׁש יְקֹוָק וַּתֹאַכל  ְּכִמְתאֹנְנִיםוַיְִהי ָהָעם   1

וַּיְִקָרא ֵׁשם  וַּיְִצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה וַּיְִתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל יְקֹוָק וִַּתְׁשַקע ָהֵאׁש: ִּבְקֵצה ַהַּמֲחנֶה:
  )ג-במדבר יא,א( ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש יְקֹוָק:

ִ  וְָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאוָה  2  :וַּיֹאְמרּו ִמי יֲַאִכֵלנּו ָּבָׂשרְׂשָרֵאל וַּיָֻׁשבּו וַּיְִבּכּו ַּגם ְּבנֵי י
ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים וְֵאת ָהֲאַבִּטִחים וְֶאת ֶהָחִציר וְֶאת  ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַריִם ִחּנָם

 ... )ו-שם יא,ד( :ָּמן ֵעינֵינּווְַעָּתה נְַפֵׁשנּו יְֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל הַ  ַהְּבָצִלים וְֶאת ַהּׁשּוִמים:
וַּיְִׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו וַּיִַחר ַאף יְקֹוָק ְמאֹד ּוְבֵעינֵי 

  )שם יא,י( מֶֹׁשה ָרע:
. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, רב ושמואל; חד אמר: דגים, וחד אמר: עריות  3

דכתיב חנם. ולמאן דאמר עריות  -דכתיב נאכל, ומאן דאמר עריות  -מאן דאמר דגים 
אכלה ומחתה פיה ואמרה לא  )משלי ל(לישנא מעליא נקט, דכתיב  -נאכל! הא כתיב  -

פעלתי און. ולמאן דאמר דגים, מאי חנם? דהוו מייתין להו מהפקירא. דאמר מר: כשהיו 
וא מזמין להם בתוך המים דגים קטנים בכדיהן. ישראל שואבין מים הקדוש ברוך ה

גן  )שיר השירים ד(היינו דכתב  -בשלמא למאן דאמר דגים, אבל עריות לא פריצי בהו 
מהנך דאסירין לא  -מאי מעין חתום?  -נעול אחתי כלה [גו'] אלא למאן דאמר עריות 

שה את פריצי בהו. בשלמא למאן דאמר עריות היינו דכתיב +במדבר יא+ וישמע מ
על עסקי משפחותיו שנאסרו להם לשכב אצלם, אלא למאן  -העם בכה למשפחותיו 

  )יומא עה.(מאי בוכה למשפחותיו? הא והא הואי.  -דאמר דגים 
ר...וְָאֽ   4 ל ָּבָׂשֽ ר ְּבָכל־ַאַּו֥ת נְַפְׁשָ֖ך ּתֹאַכ֥ ל ָּבָׂש֑ ֹ֣ ר ִּכֽי־ְתַאֶּו֥ה נְַפְׁשָ֖ך ֶלֱאכ ה ָבָׂש֔ ַכְלָּת֙ וְָאַמְרָּת֙ אְֹכָל֣

יָך  ָך (דברים יב,כִּבְׁשָעֶר֔ ל ַאַּו֥ת נְַפֶׁשֽ ֹ֖  כא)-ְּבכ
יש הקבלות בתאריכים וגם בהזכרת המן והשלו וגם הזכרת זכרון החיים של שלוה   5

  עות אוכל במצרים והבשר ואכמ"ל  יושב
וקרוב לשמוע כי הכל כפשוטו ממש אך כוונתם היתה לבקש הבשר המחמם ביותר ...  6

ומרבה תאות המשגל וזהו כפל התאוו תאוה שנתאוו לדבר המרבה תאות המשגל. 
והדגים אף על פי שמקררין מכל מקום הוא מוסיף הליחות והזרע גם כן בכלל ועוד 

יש בדגים תרתי לריעותא, על כן אמרו דרך שהאוכלו מקבל טבעו להיות פרוץ בעריות ו
, וזכרנו את הדגה וכו' המחזיק הפריצות ביותר פשרה מי יאכילנו בשר המחזיק התאוה

  )בר יא,דכלי יקר במד(.. מכל מקום הלואי ויהיה לנו בשר דרך פשרה.

B’Shalach5 seems to indicate that the complaint is 
centered on food provisions, especially meat.  To 
reconcile this disparity, the Kli Yakar suggests a 
correlation between the two positions in the 
Gemara.6  They desired meat and fish which 
satiates the individual and increases their sexual 
desire.7   
 
Rashi quoting the Sifrei focuses on the mention of 
the meat.8  The Midrash wonders whether Bnei 
Yisrael really could be complaining about a lack 
of meat since the Torah describes them as exiting 
Mitzrayim laden with cattle and sheep.9  And if 
one would possibly suggest that they already had 
consumed all the bounty from the Exodus, forty 
years later, the Torah tells of the request of the 
tribes of Reuven and Gad to remain on the 
eastern side of the Jordan River because they 
had extremely large flocks of grazing animals.10  
Rashi ends his commentary by suggesting that 
they were just looking for an excuse to 
complain.11  This dovetails with his interpretation 
of the prior incident where the Torah simply 
describes Bnei Yisrael as complaining and Rashi 
explains that the protestations were fabrications 
since they were just looking for excuses to 
absolve themselves of having to follow the word 
of God.  The Seforno gives formulation to their 
complaint by adding that they were once again 
testing God to see if He could actually provide 
them with their every whim and desire which this 
time featured feasting on meat in the middle of the 
desert.12 
 
The Meshech Hochma brilliantly combines the 
grievances about the fish and meat to portray a 
comprehensive perspective as to what was the 
underlying issue plaguing Bnei Yisrael.13  The 

זבים ב,ב ( ...בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיבה במאכל במשתה  7
  ):סהנזיר  ונזיר ט,ד

יכול מפני שלא היה להם בשר לאכול היו מתרעמין והלא כבר , ויאמרו מי יאכילנו בשר  8
יכול מפני (שמות יב לח)  מקנה כבד מאד נאמר וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר

שאכלום במדבר והלא כבר נאמר בכניסתן לארץ ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד 
ספרי (: אלא שהיו מבקשי עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום(במדבר לב א)  עצום מאד

(שמות  לא כבר נאמרוכי לא היה להם בשר, וה -מי יאכלנו בשר  \\ )זוטא במדבר יא,ד
וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר וגו'. ואם תאמר אכלום, והלא בכניסתם לארץ יב, לח) 
ורש"י ( ומקנה רב היה לבני ראובן וגו', אלא שמבקשים עלילה:(במדבר לב, א)  נאמר

  )במדבר יא,ד
אן   9 ֹ֣ ם וְצ ה ִאָּת֑ ב ָעָל֣ ֶרב ַר֖ ד (שמות יב,לח)וְַגם־ֵע֥ ֹֽ ד ְמא ר ִמְקֶנ֖ה ָּכֵב֥  ּוָבָק֔

ֶרץ ִּגְלעָ֔  10 ֶרץ יְַעֵז֙ר וְֶאת־ֶא֣ ד וַּיְִר֞אּו ֶאת־ֶא֤ ֹ֑ ד ָע֣צּום ְמא ן וְִלְבנֵי־ָג֖ י ְראּוֵב֛ ה ִלְבֵנ֧ ב ָהיָ֞ ד ּוִמְקֶנ֣ה׀ ַר֗
 וְִהֵּנ֥ה ַהָּמ֖קֹום ְמ֥קֹום ִמְקֶנֽה (במדבר לב,א)

רש"י יא,ד מצטט המדרש ומסיים, "אלא שמבקשים עלילה" המדרש ממשיך "היאך  11
 לפרוש מאחרי המקום" ומילים אלו נמצאות ברש"י יא,א 

ֶכל ְלנְַפָׁשֽם: ַוֽיְַדְּב֗רּו ֵּבֽאֹל֫ ֥ק וַיְנַּסּו־ 12 ֹ֥ ם ִלְֽׁשָאל־א ְמרּו ֲה֣יּוַכל ִק֥ ל ִּבְלָבָב֑ ן ֵק֑ ים ָא֭ ְלָח֗ ְך ֻׁש֝ ֹ֥ ל ַלֲער
ן ִהָּכה־֨צּור׀ וַּיָ֣זּובּו ַמיִ֘ם ְדָּבֽר: ַּבּמִ  ר ְלַעּֽמֹו: ֵה֤ ין ְׁשֵא֣ ת ִאם־יִָכ֖ ֶחם ֣יּוַכל ֵּת֑ פּו ֲהַגם־ֶל֭ ֹ֥ ְׁשט ִ֫ ים י  ּונְָחִל֪

).  ראייתו לפירושו מפסוקי תהילים קשה כי מההקשר פסוקים אלו כ-(תהילים עח,יח
. על טורח הדרך לא כמתאוננים \\ נראים כתיאור לפרשת המן בפרשת בשלח.

מתאוננים בלבם באמת כי לא היתה אצלם שום סבה ראויה לזה שיתאוננו אבל היו 
חזרו להיות . וישובו ויבכו \\ )ספורנו במדבר יא,א( מתאוננים בדבריהם לנסות:

 יניהםכמתאוננים לנסות ובכו עתה על שיצאו מצרים כמואסים מעלת היות השכינה ב
כאשר העיד באמרו יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה 

לנסות אם יכין שאר לעמו כאשר העיד . מי יאכילנו בשר :)פסוק כ( יצאנו ממצרים
 )שם יא,ד( :ל בלבבם לשאול אוכל לנפשםקהמשורר באמרו וינסו 

פירוש, אף שהיה להם בקר וצאן, בכל זאת הא נאסרה בשר תאוה, והיה . התאוו תאוה 13
צריך להביאם לאוהל מועד עם כל תיקון הקרבתו. והם "התאוו תאוה וכו' את הדגה 

בלא מצוות. וכעת אין רק בשר, ובאלף מצוות, ואין כדאי  -אשר נאכל במצרים חנם" 

Parshat Bahalotcha 
Dependence on God 

Simon Wolf 
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people were complaining that the only way to eat 
meat in the Midbar was through the bringing of a 
Korban.  They wanted to eat at will, without any 
strings attached.  The Torah only permits the 
wholesale eating of meat (בשר חולין) upon entry 
into Eretz Yisrael when the center of worship is 
too far away.4  In that situation, it would be 
unreasonable to demand that the eating of meat 
be limited to sacrifices since it would necessitate 
one trekking to the Mishkan or Mikdash every time 
they would desire to eat meat.14  Bnei Yisrael did 
not inherently desire fish, but rather they pined for 
the meat to be like fish that was “free” of any 
religious preparatory considerations.  They were 
bemoaning the burden of living a life of sanctity 
that required one to acknowledge the beneficence 
of God even in the most mundane and base act 
of consuming meat.   
 
In an insight that is eerily relevant to our 
tumultuous times, the Ramban suggests that the 
complaints were initiated by the rabble (האספסוף) 
because of the economic inequity that existed.  
Even though the people had meat frequently,15 
only a small few had the means by which to 
consume meat daily.16  Their protestations of the 
wealth disparity were unfounded because the 
Maan provided equally for all their needs.17  In 
addition, Bnei Yisrael join the chorus of 
complaints when they lament and thirst for the 
days of yore when they were provided “moist” 
provisions of fish and vegetables daily as part of 
their slave labor since they were so cheap in 
Mitzrayim.  Now, they were instead being 
sustained by the dry Maan.18 
 
God’s anger, in all of these explanations, is 
kindled because of the desire of the people to free 
themselves of the “encumberment” of God’s laws.  

                                                 
, יעוין לו היתר ואף דמו, כדתנן כריתות פרק דם שחיטהעל זה הטורח. וירמוז כי דג כו

  )משך חכמה במדבר יא,ד( שם.
גם ההלכות של בשר חולין בנויים על מסגרת הקרבנות (שחיטה, איסור דם וחלב) כדי  14

  לחדור את אכילת בשר חולין בקדושה למרות שאינו קרבן
  הביאו את קרבן הפסח ולם כלפני חודש  15
כי לא היה לכל העם בשר לאכול בכל יום, אף על פי שאכלו  -ויאמרו מי יאכלנו בשר  16

למקצתם מקנה ואכלו ממנו הגדולים, כמנהג המחנות  ממנו פעמים רבות. והיה
זכרנו את הדגה, כזוכר הנשכחות, כי לא (פסוק ה)  ומקומות היוקר. אבל בדגים אמרו

  )ן במדבר יא,ד"רמב( :אכלו דגים מיום צאתם ממצרים ועד הנה
, כי היה חסרון במדבר שלא היה להם -וטעם והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה  17

אבל להם המן לשובע והיו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב מאד כאשר יספר, 
 :המשילו בנפשותם תאוה רבה כמתאוים לאכול הפחמים והעפר והמאכלים הנבאשים

  )םש(
לפי פשוטו, כי היו הדייגים המצריים מעבידין אותן  -וטעם אשר נאכל במצרים חנם  18

למשוך הדגים שנאחזים במצודה ובמכמורות, והיו נותנין להם מן הדגים כמנהג כל 
והקשואים והאבטיחים והחציר והבצלים והשומים במצרים הרבה . פורשי מכמורת

, כי היא כגן הירק, וכאשר היו חופרין להן בגנות ובכל עבודה בשדה היו אוכלין מן מאד
שים מלאכתו, והיה מפרנס אותם בלחם או שהיו שם ישראל עבדי המלך עוהירקות. 

צר ובמים לחץ, והיו נפוצים בעיר ונכנסין בגנות ובשדות והיו אוכלין מן הירקות ואין 
מכלים דבר כמנהג עבדי המלך, ונותנים להם על שפת היאור ממנת המלך דגים קטנים 

וזאת תלונת , כאשר פירשתי בסדר ואלה שמות (א יא). אשר אין להם דמים במצרים
. והנה היו מתאוננים על משה, וצועקים עליו "תנה לנו בני ישראל, לא תלונת האספסוף

  ה-רמב"ן יא,דבשר ונאכלה", כאשר יזכיר (בפסוק יג):
כי השלו פסק משנה ראשונה, פסוק זה מלמדנו שנתאוננו על אכילת עיין בחזקוני יא,ד  19

  ועל דרך הפשט היו כל מעשה השלו לעתיםוגם בסוף הרמב"ן שמות טז,יב  הבשר

The people were looking for a life of freedom, to 
do as they please without any constraints.  
Moreover, they were demonstrating ingratitude 
for all that God had provided them as evidenced 
by the Torah’s subsequent narrative describing 
the tremendous gift of the Maan that they were 
rejecting.  In addition, all these commentaries 
assume that the Slav (Quail) that was provided to 
them when God first bestowed the Maan had 
terminated at some point.19  Otherwise, Bnei 
Yisrael’s complaint about the lack of meat seems 
completely unfounded.  One could argue that they 
desired meat rather than fowl, but then the 
solution of providing them with more Slav does 
not really address their core complaint.  The 
Malbim reinforces this idea by pointing out that in 
Parshat B’Shalach the Maan fell around the 
encampment because the Slav had already filled 
the camp the night before.  On the other hand, 
once the Slav terminated, the Maan was then able 
to amass daily inside the camp.  Therefore, in 
Parshat Bahalotcha the returning Slav 
accumulates around the camp because the Maan 
was already falling in the encampment.20  Others 
point to the fact that the dates of the two incidents 
of the Slav are almost identical21 and correlate 
with the Quail migration through the desert. 
 
On the other hand, the simple reading of the text 
in Parshat B’Shalach gives the impression that 
there was no cessation of the Slav once it was 
granted to Bnei Yisrael.  The Torah describes that 
in the evening you will eat the meat of the Slav 
and in the mornings you will be satisfied with the 
Maan.22  From those verses it would seem that 
the cycle of Slav and Maan remained consistent 
and just as the Maan persistently provided for 
them in the Midbar so did the Slav.  The Ramban 
leans heavily towards this position23 and quotes it 

שבעת שעלה השלו , כפי שבארתי בפי' בשלח (טז יג) ויגז שלוים ויטש על המחנה 20
הראשון שכסה את המחנה לא היה אפשר שירד המן על המחנה, ונפל אז המן סביב 

לא נמצא אז סביב למחנה, ובעת שנסתלק השלו הראשון התחיל המן המחנה כי השלו 
, שע"ז כתוב (למעלה ט) וברדת הטל על המחנה, ואין זה סותר למ"ש לרדת על המחנה

בפ' בשלח שהמן ירד סביב המחנה, כי זה היה בעת שכסה השלו את המחנה עיין שם, 
בהכרח שלא נפל  ופה שמבואר שנפל השלו סביב המחנה דרך יום כה ודרך יום כה

, וכן השלו במחנה עצמה, שמ"ש ויטוש על המחנה מפרש סביבות המחנה לא בתוכה
אמר (תהלים עח) ויפל בקרב מחנהו ומפרש סביב למשכנותיו לא בקרב ממש שא"כ 
לא היה מקום שיניח בו המן, אם לא שנאמר כמ"ש בספרי שלא נח השלו רק בצפון 

  )מלבים במדבר יא,לא( ערב:ובדרום והיה מקום להמן בצד מזרח ומ
י ַּבָּׁשָנ֧ה ַהֵּׁשִנ֛ית  \\ ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם (שמות טז,א) 21 וַיְִה֞

ֶדׁש (במדבר י,יא) ֹ֑ ים ַּבח י ְּבֶעְׂשִר֣ ֶדׁש ַהֵּׁשִנ֖ ֹ֥ לפי תיאוריהם של נוסעים נד השליו ... \\ ַּבח
 )שמות טז,יג ןמהופ צ"רד( אפריקה אל הצפון.-מפניםבאביב בכמויות אדירות 

 ם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם:ִּכי יְקֹוָק הֹוִציא ֶאְתכֶ  ֶעֶרב וִיַדְעֶּתםוַּיֹאֶמר מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל  22
 ַתִּלינּו ָעֵלינּו: ֶאת ְּכבֹוד יְקֹוָק ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל יְקֹוָק וְנְַחנּו ָמה ִּכי ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם
מַֹע יְקֹוָק ֶאת ִּבׁשְ  ְּבֵתת יְקֹוָק ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל וְֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבֹעַ וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה 

-שמות טז,ו( ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּלינִם ָעָליו וְנְַחנּו ָמה ֹלא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל יְקֹוָק:
ָהַעְרַּביִם ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבּבֶֹקר ֵּבין ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוּנֹת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר  \\ )ח

וַיְִהי ָבֶעֶרב וַַּתַעל ַהְּׂשָלו וְַּתַכס ֶאת ַהַּמֲחנֶה  וִיַדְעֶּתם ִּכי ֲאנִי יְקֹוָק ֱאֹלֵהיֶכם: ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם
 )יג-ם יבש( :ּוַבּבֶֹקר ָהיְָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחנֶה

ה כמו המן, וכן נראה, כי וכן דעת רבותינו שהיה השלו עמהם מן היום ההוא והלא… 23
כי מה יתן , על שני הדברים נתלוננו ובשניהם שמע את תלונתם ותאותם יביא להם

והפרשה שתפרש ותאריך בענין המן, , להם ומה יוסיף להם בשר ליום אחד או לשנים
כי הוא , ויהי בערב ותעל השלו (פרק יג), ם, ותקצר בענין השלוכי כל מעשיו הם נפלאי

שדעת הגמרא בערכין נראה פשוטו של אבל מ שמות טז,יב)ן "רמב( :בנוהג שבעולם
 )הערה הבאעיין ב(י שם "אבל עיין רש הפוךל "חז
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as the view of Chazal.24  The obvious problem 
with this stance is that if Bnei Yisrael were already 
receiving the Slav daily then what precipitated 
their complaint of a lack of meat in Parshat 
Bahalotcha.  Additionally, how was that solved by 
then providing them with more Slav?  One 
possibility suggested is that the description of the 
Slav in Bahalotcha is just a more elucidated and 
detailed description of the short mention of the 
Slav in B’Shalach.25   
 
Looking at the solution God proposes in 
Bahalotcha, it would seem that the main 
difference between the Slav in Bahalotcha and 
the Slav in B’Shalach is the abundance in which it 
was provided.  Seemingly leaning on this, Rashi 
in the Gemara Arachin suggests that the crux of 
their complaint was that over time their desire 
grew for more meat than was being allocated to 
them.  That is why the Slav provided in Bahlotcha 
as the solution is described as being bountiful.  In 
a similar vein to his comments mentioned earlier, 
the Ramban suggests that while the Maan was 
equally distributed to all (  ולא העדיף המרבה והממעיט
 the Slav was not necessarily 26,(לא החסיר
apportioned equitably.27  Either it only went to the 
leaders (גדוליהם לוקטין אותו) or to the righteous 
amongst them (לחסידים שבהם), and therefore the 
youngsters were desirous and famished for the 
meat they saw others enjoying.  That led to the 
complaints in Parshat Bahalotcha that were 
solved with providing an abundance of Slav for 
everyone.28   
 
On more careful examination, it was not solely the 
plethora of Slav that differentiates the two stories, 
but also the fact that the Slav in B’Shalach was 
available daily while the Slav in Bahalotcha was 
provided for thirty days in advance.  That would 
suggest that the complaint of Bnei Yisrael not only 
related to the differential in the absolute quantity 
of Slav that God was providing, but also to the 
security of having the Slav in advance.29  Bnei 
Yisrael were tired of being dependent on God to 

provide for them daily which left them in a state of 
constant anxiety as to whether they would have 
food each day ( בסלו למי שאין  אינו דומה מי שיש לו פת
 ,From the context of their complaint  30.(לו פת בסלו
it would seem that their demand for food security 
came from a desire to have a sense of freedom 
from having to always be on their best behavior.  
God was training them to understand that there 
was a correlation between their spiritual well-
being and their physical well-being.  If they were 
obedient and fulfilled the will of God, their life-
sustaining rations would be provided for daily.  On 
the other hand, if they, Chas V’Shalom, failed to 
adhere to the word of God, they would suddenly 
be abandoned in a desert without provisions.  
That tension was too much for them to bear.  The 
people wanted to relax a little and let things slide.  
They could only accomplish that if they had their 
food supply in advance and that was the nature of 
their complaint – take us back to Mitzrayim where 
our food was always abundant and available no 
matter how we behaved spiritually.  God responds 
by giving them enough Slav for thirty days, but 
that excess supply became their undoing.  When 
you live in the presence of God, there is no 
vacation from doing the right thing.  Those that 
desired such a pause inevitably met their end in 
their severing of that relationship of dependence 
because one is only alive when they are 
connected to God.  That symbiotic partnership is 
the essence of our existence.  It should be the 
guiding principle of our lives no matter how much 
bounty God has blessed us with.  We should see 
the freedom from the anxiety that our forefathers 
experienced in living hand to mouth as a call to 
duty.  The accumulation of wealth and the sense 
of security that it provides should not be seen as 
permission to take a break from our obligations 
towards God, but rather it should engender a 
sense of responsibility to be ever grateful to God 
and a calling for us to intensify our connection to 
God.   
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
בשליו ראשון בשבתכם על סיר הבשר; בשליו שני  -שנים בשליו ראשון ובשליו שני  24

כשהתחיל המן לירד היה שליו  -בשליו ראשון  \\ ):ערכין טו(והאספסוף אשר בקרבו. 
יורד עמו כדכתיב (שמות טז) ויהי בערב ותעל השליו וגו' ובבקר היתה שכבת הטל וגו' 

פרש"י  - התאוו תאוה \\ )ד"ה בשליו ראשוןשם "י רש( ולאחר זמן מרובה התאוו יותר.
התאוו יותר משמע שלא פסק להם השליו רש"י והר"ר יוסף קרא פירש שפסק להם 
השליו ראשון והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה לפי שלא היה להם שליו וירד להם 

  אות פג כרך יד מהיבתורה שלעיין וגם  \\ )תוס' שם( שליו שני.
ל"ב), -כמדומה אני שזה שליו של בהעלותך (במדבר י"א:ל"א –ויהי בערב ותעל השליו  25

אחת אלא שאגב שדיבר במן, דיבר בשליו. תדע דאי ראה משה שבא להם שליו פעם 
י בכור "ר( והספיקם, היאך יאמר הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם (במדבר י"א:כ"ב)

 נוקטכ "גשאות פג שמצטט את המאיר עין כרך יד עיין תורה שלימה  )טז,יגשור שמות 
  בעמדה זו

טּו: 26 יׁש ְלִפֽי־ָאְכ֖לֹו ָלָקֽ יר ִא֥ יט ֹ֣לא ֶהְחִס֑ ה וְַהַּמְמִע֖ ֶמר וְֹ֤לא ֶהְעִּדי֙ף ַהַּמְרֶּב֔ ֹ֔ ּדּו ָבע ֹ֣ שמות ( וַּיָמ
  )טז,יח

(במדבר יא לא), כי לא בא להם ממנו עתה לשובע  וענין השלו השני בקברות התאוה...27 
ויתכן שהיו גדוליהם כאשר יאמר בכאן תמיד (בפסוקים ח יב) בשר לאכול ולחם לשבוע. 

בהם, וצעיריהם היו תאבים לו ורעבים ממנו, לוקטין אותו, או שהיה מזדמן לחסידים ש
, ולכך אמר שם (במדבר כי לא יספר בשלו וילקטו המרבה והממעיט כאשר אמר במן

יא ד) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה, ואמר (שם) וישובו ויבכו גם בני ישראל, 
) , כאשר אמר (שם לבואז נתן להם ממנו לרוב מאדשהיו גם מהם בוכים לו ולא כלם, 

 ...הממעיט אסף עשרה חמרים, ואכלו חדש ימים בשפע ההוא ושב לענינו הראשון
  )ן שמות טז,יב"רמב(

בגלל שהיה להם בשר רק לא בשפע  בתלונתםועל פי הרמב"ן במדבר יא,ד לא צדקו  28
  לאכילת יום יום

שאפילו  -ואמרו בלתי אל המן עינינו ... :יש רעיון דומה ברמב"ן בבמדבר יא,ו לגבי המן 29
המזון אשר אנו חיים בו איננו בידינו שתהיה נפשנו דשנה ושבעה בו, אבל נתאוה לו 
ונשא עינינו אליו בכל עת כי באולי יבא לנו, והנה אין כל בלתי תוחלת המן. אמרו המשל 

  ...ו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלוהידוע (יומא עד ב), אינ
  יומא עד: 30


