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  בשר בערב לאכול – השליו
  

ַכס ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּשָלו ַוְּת  ...ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ֵּבין": ונהבפרשתנו נזכר השליו בתורה לראש
). יא' דבמ( "בהעלותך"פרשת בביתר הרחבה בפעם השנייה נזכר השליו . )יג- יב:טז( "ַהַּמֲחֶנה- ֶאת

 השליו בחודשאת  ישראל בניקיבלו  הםובשני, בשני המקומות נזכר השליו סמוך להורדת המן
   ).ראו להלן( באייר, השני

  ): יג:טז(בין המן לשליו קשר הלחיזוק פרטים רבנו בחיי הוסיף בדבריו 
. השליו והמן התחילו לבא באחד בשבת ועמד להם השליו ארבעים שנה כשם שעמד בהמן

זה ביום  ,ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה הוא הדין בשליו שאכלו אותו ארבעים שנה
  .וזה בלילה

 )ד:טז" (ַהָּשָמִים-ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ִהְנִני"כתוב על המן  :ן השליו הן המן מדומים למטר השמיםה
אך , "לחם מן השמים"מוגדר מן וה ,גרגרי דגןעשוי מ לחם. לשון נופל על לשון –ם חֶ לֶ -םכֶ לָ  –

ֲעֵליֶהם ָמן  ְמֵטרַוּיַ : "כתוב ןכל ע. בערבית הוא בשר "לחם" ןכש ,יכולה להיות לו משמעות נוספת
ף ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול ַיִּמים עֹו ַוַּיְמֵטר" :ובהמשך, )כד:עח' תה( "ָׁשַמִים ָנַתן ָלמֹו-ֶלֱאכֹל ּוְדַגן

ִים ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְׂשָליו ְוֶלֶחם ָׁשמַ  ָׁשַאל: "כאחדה נזכרים השליו והמן "גם במזמור ק. )כזשם ( "ָּכָנף
  ).מ( "ַיְׂשִּביֵעם

  אודות השליועל 
ציפור השליו הוא  ).סלּוי( یسلو ,)ִפר( فر :שמותיו בערביתו ,Coturnix השליו הוא של השם המדעי

צבע  ,םגר 150- 100 ומשקל ,כדורישל השליו  וגופ .מ"ס 20-כ ואורכהקטנה בקבוצת התרנגוליים 
 וכנפיו ,מותאמות להליכהוקצרות וחזקות  ורגלי .כתמים כהים להסוואהולו  ,כצבע החול ונוצותי
ממרכז אירופה  הוא עףבסתיו  :בארצנו פעמייםהשליו חולף  .לכן הוא מתקשה במעופו ,קצרות

מגיעים לחוף הפרטים . שעות כעשרמ ב"ק 750-כמהלך  ,במעוף לילי אל חופי דרום הארץ וסיני
נתפשים  והם, בלבד מטר וחציכ :בהגיעם לחוף תםגובה תעופבשל דם גם ווקל לצ ,תשושים

   .ברשתות הציידים
. מרכז אירופה ואסיה גמתםכשמ צנוארבחולפים ואת אפריקה השלווים באביב עוזבים         

 יום בוקעים 18-לאחר דגירה הנמשכת כו ,ביצים עשרבהגיעם לשם מטילה הנקבה בגומת קרקע כ
ם כחודש ת האֵ נשארים בקרבהם . יכולים להלך ולהזין את עצמםופקוחי עיניים  םה .האפרוחים

בלהקה במעוף  יחד ונודדים ,ובאותה עונת הקיץ של השנה הראשונה מגיעים לבגרות מינית ,ימים
 המשמש להם שומןהשלווים  יםי והאביבי אוגרוהסתו םלפני מעופ. סתיו לכיוון אפריקההשל 

. רדןדרכם בדרום סיני ולאורך בקעת היאת ים עושים ושלוהבמעוף האביב . לדרך הנדודים "דלק"
  . שנים שמונהכשל ציפור זו אורך חייה  .כאןמקננים נשארים בארץ ו מקצתם רק

  שני מופעי השליו
ָעָׂשר יֹום  ַּבֲחִמָּשה"במדבר סין  ישראל בהיות בני, הוא בפרשתנוהמופע הראשון של השליו , כאמור

) ג:שם" (ִיֵּתן מּוֵתנּו-ִמי"מתלוננים  ישראל כל עדת בני .)א:טז" (ַלחֶֹדׁש ַהֵּשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
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ֵּבין ָהַעְרַּבִים : "שומע את התלונות ומבטיח' ה .)שם( "ִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע"ל ומתגעגעים
  :)ב"ע-א"יומא עה ע(על זה אומרת הגמרא  ).יב:טז" (ָלֶחם-ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו
לחם , גןוגן ניתן להם שלא כהובשר ששאלו שלא כה ,יהושע בן קרחה תנא משמיה דרבי

  .מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה. ששאלו כהוגן קיבלו כהוגן
  :)יב-יא ,ח: טז' מדרש הגדול שמ( ובמקום אחר

... ן בפנים מאירותאבל מַ . לישראל) בערב(מכאן אתה למד שבפנים חשכות ניתן להם בשר 
חזרתם ושאלתם בשר . נתתי לכם, שאלתם מן לפני שאי אפשר לו לאדם להיות בלא לחם

אלא , הריני נותן לכם כדי שלא תהיו סבורין לומר אין ספק בידו ליתן לנו בשר, ממלי מעיים
   ."להיפרעדיין  אני, 'לֵֹהיֶכם-אֱ ' ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה'". לכם ולסוף אני נפרע מכם הריני נותן

  : )ב- א:טז( י"רשש ומפר
. שהוציאו ממצרים והוצרכו למן) רקיק(לפי שבו ביום כלתה החררה . לחם ששאלו כהוגן

  . לפי שכלה הלחם – "וילונו. "למדנו שאכלו משיירי הבצק שישים ואחת סעודות
למה נאמר על  .סעודות 61 לנוהרי  ,יוםבועד כה שתי ארוחות  ,חודש ימים מאז צאתם ממצרים

  : י"רשכותב  ?שלא כהוגן שאלושבשר ה
 חולין פד ורא(שאין אוכלין בשר לשובע , למדה תורה דרך ארץ; ולא לשובע – לאכל בשר
שאי אפשר לאדם , לפי שהלחם שאלו כהוגן ?בערב ובשר בבקר לחםומה ראה להוריד ). א"ע

שהיה אפשר להם , ועוד, שהרבה בהמות היו להם, אבל בשר שאלו שלא כהוגן; בלא לחם
  ).ח:שם( בשרבלא 
  : "תורה תמימה"דעה הפוכה וחיובית הובעה ב .שלא כהוגןשאלו לעניין אכילת בשר  ,י"לדעת רש

  ...בטבע כל בעלי חיים ...טובה המנוחהואחרי סעודת קבע  ,משום דבשר נאכל בסעודת קבע
 ,קבעאחר אכילת  המייגעו. נוחלוביום כל אדם טרוד בענייניו ואינו יכול  ,נחים אחרי אכילתם

  .ועת אז לאכול בקבע ולנוח ,נוח לוואבל בערב חפשי הוא מיגיעה . לאים רעיםמביא עליו חֹ
 .ובהיותם במדבר פארן ,עשרים בוביום ה אךבאותו חודש , לאחר שנהבא של השליו  המופע השני

  .מעוף אביבי במסלול דרומיאז זה היה גם 
מטיל ספק ביכולתו לספק משה  .הסתהביה וווה בבכימלֻ וית תדרמוסוערת  ,פרשה זו נרחבת       

 רֲהצֹאן ּוָבקָ  .ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם ְוָאְכלּו חֶֹדׁש ָיִמים ...ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי-ֵׁשׁש", העםבשר לכל 
גם ' ונן לפני המשה מתל ).כב-כא:יא' במ( "?ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם-ָּכל-ִיָּשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת

  . )שם טו( "עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג-ָּכָכה ַאְּת - ְוִאם": ואומרעל גורלו האישי 
 בקשתם הייתה רעה. פרשה זו גבתה קרבנות בראשית תלונותיהם ובעת אכלם את בשר השליו       
ים עלילה היאך לפרוש מאחרי מבקש – 'ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים ַוְיִהי': "מפרש י"רשו. ני משהיובע' עיני הב

  ).שם" (ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה' ָּבם ֵאׁש ה-ַוִּתְבַער"על כן נאמר ). א:שם " (המקום
  : המתלונניםוזה היה עיקר תלונות        

- ַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ֶאת ְרנּוָזכַ  ?ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר :ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ...ִהְתַאּוּו ...ְוָהאַסְפֻסף
, ַהּשּוִמים- ַהְּבָצִלים ְוֶאת-ֶהָחִציר ְוֶאת-נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת

  ).ו-שם ד( ַהָּמן ֵעיֵנינּו-ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל
' ה. עול הציבוראת עליו  ש להקלקביו ?)כגשם " (ִּתְקָצר' ד הֲהיַ " :הרגיע את משה באמרו לו' ה

במחנה  ותנבאה ,אלדד ומידד –ים מהזקנים ישנ. אציל עליהם מרוחולהזקנים ו 70לאסוף  הורה לו
 :אמרו בין השאר) מדרש אגדה בובר(על פי המדרש ? ומה התנבאו .)כו:יא( "ְולֹא ָיְצאּו ָהאֱֹהָלה"
שכן . השליו פרשת המתנבאים בתוך פרשת מדוע שובצהמסביר המדרש ". עלה שָלו עלה שָלו"

ְּפֵני - ּוְכַאָּמַתִים ַעל ...ַהַּמֲחֶנה-ַהָּים ַוִּיּטֹׁש ַעל-ַוָּיָגז ַׂשְלִוים ִמן' ָנַסע ֵמֵאת ה ְורּוחַ " :מתואר מייד בסמוך
  ).לא:יא" (ָהָאֶרץ
במעופם התיזו ו, הלך יום מכל צדמ ,בחזקה סביב המחנהפשטו ים פרחו במהירות ווהשלו       

ים על פני הארץ עפו בגובה כמטר אחד או נרבדו בשכבות זו על יוכאמת. לשון גזיזה – ויגז :ראשים
פורחות בגובה עד שהן כנגד לבו של אדם בכדי שלא  – כאמתיים": י"רש. זו בעובי כשתי אמות

  ). שם( "אסיפתןביהא טורח 
המחנה ויש אומרין  הים כמין גיזי צמר ונרטשת על גבי מןמלמד שהיתה עולה  – ויגז שלוים

   .)לא, מדרש הגדול לא( שהרגה בירידתה יתר ממה שהרגה באכילתה
ובין תיאור הפורענות שהתרחשה , שייתן בשר לעם למשך חודש ימים, למשה' בין ההבטחה של ה

רשעים מצטערין ו, תרלאלמתו בינוניים הפתרון הוא ש. יש סתירה כביכול, בעוד הבשר בין שיניהם
  ). ב"יומא עה ע(ימים דש ווהולכים עד ח
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בעם  'אף חרון העל . מתבערה עד קברות התאווה 1"ַרָּבה ְמאֹד ַמָּכה"', תה מכת היהי אתז       
בבקר לחם  :משה לישראל שתי סעודות בעקבותיה קבע. בכללותה היה יתרון הרי, בפרשת השליו

 – )לב:יא( "ָׁשטֹוחַ ַוִּיְׁשְטחּו ָלֶהם " :ת שחיטהולימדם הלכ - ה ייתקנה שנ .לשבע ובערב בשר לאכול
מלמד שירד להם , אל תיקרי שטוח אלא שחוט: תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה 'שטוח'"

  ).ב"יומא עה ע( "לישראל עם המן דבר שטעון שחיטה
  סעודת משמנים - ים ושלו

צדו אותם פעמיים בשנה ש ווןכי ,שנה 40בני ישראל אכלו בשר שליו במשך  ,לדברי רבנו בחיי
ניתן לביות ולריבוי ו ,כנזכר לעיל, יםיהשליו משתייך לתרנגול. םיהודאי גם הרבו אותם במשכנותובו

לארץ ועד היותם יושבים בה  םבני ישראל בהיכנסקרוב לוודאי ש .בני קבוצתו שאר כמו ,בתנאי שבי
  .ויםוגידלו של

צדיקים אוכלין אותו : אמר רבי חנינא) השין שמאלית(סליו  וקרינן) בשין ימנית(כתוב שליו 
  2.אוכלין אותו ודומה להן כסלוין -רשעים. בשלוה

וכשצולים  ,ומספר שהשליו גדול כציפור ,"רבעה מיני סליו הןא" לעניין זה אמר רב חנין בר רבא
. רות לחםכיכ 13ובשליו אחד אוכלים  ,אותו בתנור הוא תופח עד שהוא ממלא את חלל התנור

בהמשך מסופר על תלמידי . והכיכר האחרונה נאכלת עם תערובת של מזון מרוב שומן השליו
אצל רב חסדא ו. רב יהודה נמצא לו שליו בין חביות היין ,למשל .יםוחכמים שנמצאו בבתיהם שלו

כל יום שליו שהיה ביסו היה מביא לו גמסופר גם על רבא שו ,נמצא שליו בין העצים שבמחסנו
  .ים הנודדים נשארים בארץ ומתרביםומהשלו כמהשלכך  ראיה – )ב"יומא עה ע(צא בשדותיו מו

  נס השליו
מסלול  היא התופעה הטבעית –לעניין השליו . אלוקי-הטבעי והפלאי :לנס שני רכיבים, ככלל

ו בהמונים רבים למחנה ישראל ואף ליוו אותם אשלהקות השליו ב – תאלוקי- תוהפלאי ,הנדידה
  .מסלולםושינו את שהדרימו  על ידייהם במדבר במסעות

  זכריה דורי
 דוקטורנט במחלקה לתולדות ישראל

                                                 
עילות זו ר. ניזונו מהם בשטחי אפריקהמרי המזון שוכנראה מח ,במידת מה וים מלהקות האביב רעילובשר השל   1

בהעצמת , י בנסקאלו- ואילו הרכיב הפלאי ,זהו הרכיב הטבעי. פליניוס ובספרות המודרנית, זכרת אצל אריסטונ
  ".מכה רבה מאוד"הרעילות עד כדי 

משתייך ה, )Zilla Spinosa( "לון קוצניס"ויתכן שהכוונה לצמח הקוצני " מיקוצים בלשון אר: "י פירש שם"רש   2
 .כד:שנזכר ביחזקאל כח" סלון ממאיר וקוץ מכאיב"הוא ה, )Brassicaceas(למשפחת המצליבים 


