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“Let them Eat Meat!?” :   
Sources and thematic direction: Rabbi Ari Kahn 

 

Source #1: Devarim Ch. 12 
 כא-דברים יב: טו

ָעֶריָך ַהָטמ   ָכל שְּ ָך בְּ ַכת ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר נַָתן לְּ רְּ בִּ ָת ָבָשר כְּ ָאַכלְּ ַבח וְּ זְּ ָך תִּ שְּ ָכל ַאַות נַפְּ ַהָטהֹור ַרק בְּ א וְּ
ֶבר ָלְך  ָך ַכֲאֶשר דִּ ֻבלְּ יב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת גְּ חִּ י ַירְּ ָכַאָיל:... כִּ י וְּ בִּ ַאֶוה יֹאֲכֶלּנו ַכצְּ י תְּ ָלה ָבָשר כִּ ָת ֹאכְּ ָאַמרְּ וְּ

ָך ֶלֱאֹכל ָבָשר שְּ ָך תֹּאַכל ָבָשר נַפְּ שְּ ָכל ַאַות ַנפְּ ַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ָלשום בְּ בְּ ָך ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ מְּ ַחק מִּ רְּ י יִּ : כִּ
ָך ַכֲאֶשר צִּ  ֹצאנְָּך ֲאֶשר נַָתן ה' לְּ ָך ומִּ ָקרְּ בְּ ָת מִּ ָזַבחְּ מֹו ָשם וְּ ֶשָך:שְּ ֹכל ַאַות נַפְּ ָעֶריָך בְּ שְּ ָת בִּ ָאַכלְּ ָך וְּ יתִּ  וִּ

 
However you may slaughter animals and eat their meat in all your gates, to your heart’s desire, 
according to the blessing of the Almighty, your God, which he has given you; … When the 
Almighty your God shall enlarge your border, as he has promised you, and you shall say, 'I will 
eat meat,' because your soul longs to eat meat; you may eat meat, to your heart’s desire. If 
the place which the Almighty your God has chosen to put his name there is too far from you, 
then you shall kill of your herd and of your flock, which God has given you, as I have 
commanded you, and you shall eat in your gates, to your heart’s desire.  
 

Source #2: Midrash Devarim Rabba, Re’eh 

 
'ואמרת אוכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר' זש"ה ]תהלים קמו[ 

ושה משפט לעשוקים נותן לחם לרעבים ה' מתיר אסורים' מדבר בישראל א"ר פנחס בר חמא 'ע
... 'ה' מתיר אסורים' אלו ישראל כיצד רבנן אמרי שמונה דברים אסר להן הקדוש ברוך הוא 
והתיר להן שמונה בהן אמר הקדוש ברוך הוא אסרתי לך את החלב וכו' עד סדין בציצית הוי ה' 

להלן אסר בשר תאוה וכאן התירו להן מנין רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת מתיר אסורים אף 
 בשר.

"And you shall say, I will eat meat, because your soul longs to eat meat; you may eat meat, to 

your heart’s desire." ]Devarim 12: 20[ This bears out what Scripture says, "Who executes justice 
for the oppressed; who gives bread to the hungry. God frees the prisoners."  ]Tehilim Ps. 146: 7 [. 
This refers to Israel. … "God frees the prisoners": refers to Israel. How? The Rabbis say: God 
forbade Israel eight things and made eight corresponding things permissible for them. God said: 
'I prohibited you the fat,’ etc.... until ' a linen cloak with wool fringes’. Hence the force of 'God 
frees the prisoners’. Likewise, whereas previously He prohibited the eating of meat for satisfying 
the appetite, here He made it permissible for them. Whence this? "you may eat meat, to your 
heart’s desire."  
 

Source #3: Rashi Kiddushin 57b 

 
 והם לארץ משיבאו תאוה בשר להם להתיר הכתוב ובא וזבחת־ ירחק כי שנאמר לפי

 על אלא להקרבה הראויה בהמה שום לאכול הותרו לא שבמדבר לפי המשכן מן יתרחקו
  ידי
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Source # 4 – Ramban Devarim Ch. 12 

 
' ה ירחיב ואם( ט ח יט להלן) שיאמר כאותה זאת הרחבה טעם אין גבלך את אלהיך' ה ירחיב כי

 מותר תאוה בשר היה לא כן שאם, האלה השלש על ערים שלש עוד לך ויספת' וגו גבולך את אלהיך
 את לך נותן אלהיך' ה אשר הגוים את אלהיך' ה יכרית כי נאמר( א יט להלן) שם אבל לארץ בבואם
 כ"ואח(, כ יהושע) יהושע עשה וכן, ערים שלש נבדיל ואז, מקום בכל שיזכיר הגוים שבעה והם, ארצם
 לאברהם שנתנו עממין לעשרה ירמוז וזה, לאבותיך נשבע כאשר גבולך את אלהיך' ה ירחיב כי אמר
 לאחר מיד כי, ארצם את לך נותן אלהיך' ה אשר האלה הגוים והם", לך דבר כאשר" אמר כאן אבל

 בהרחקת מותר שיהיה" המקום ממך ירחק כי" טעם ואין תאוה בשר להם הותר וחלקו שכבשו
, להם ויאמר ידבר ישראל כל עם אבל תאוה בבשר ירושלים יושבי אסורים יהיו כן שאם, בלבד המקום

 במדבר היום אתם כאשר למשכן סביב יושבים כולכם תהיו ולא גבולכם את השם ירחיב כאשר כי
 ותזבחו' ה יבחר אשר המקום אל רחוק ממקום כולכם שתלכו א"א כי, מותר החולין בשר לכם יהיה

 .שתאכלו מה כל שלמים זבחים
 

The Ramban sees the shift in law as pragmatic: in the desert, where the camp was small and 
the Mishkan was centrally located and universally accessible, bringing an offering was always 
possible. However, the Jews would soon be living in the length and breadth of a vast country. 
Once a centralized place of sacrifice is mandated that is not easily or immediately accessible to 
all, the insistence that meat only be eaten as part of religious expression would no longer be 
practical. The cancellation of the prohibition, then, stems from issues of pragmatism, not 
theology. 
 
 

 
Source #5: Rambam, Guide for the Perplexed 3:46 

 – המפורסמות ההם הדעות מן כי. לבד' מדבר'ב אלא' תאוה בשר' נאסר שלא דע
 – נראים אינם ובישוב במדינות ואמנם, ויראו ידברו ושם, במדברות שוכנים שהשדים

 ליערות המדינה מן יצא, השגעונות מאלו דבר לעשות המדינות מאנשי שירצה שמי עד
 שתגבורת ועוד. לארץ שנכנסו אחר' תאוה בשר' הותר ולזה. מיושבים שאינם ולמקומות

 שהיה ועוד. כן גם ההם הדעות אחר הנמשכים וימעטו, ספק בלא, תמעט ההוא החלי
 ומפני', ירושלים'ל' בהמה בשר' לאכול שירצה מי כל ויבוא, לנמנע קרוב, מאד כבד
 :'מדבר'ב אלא' תאוה בשר' אסר לא הטעמים אלו

 
The prohibition of slaughtering cattle for common use applied only to the 
wilderness, because as regards the "spirits" it was then the general belief that they 
dwelt in deserts, that there they spoke and were visible, whilst in towns and in 
cultivated land they did not appear. In accordance with this belief those inhabitants of a 
town who wanted to perform any of those stupid practices, left the town and went to woods and 
waste places. The use of cattle for common food was therefore allowed when the Israelites 
entered Palestine. Besides, there were great hopes that the disease would become weakened, and 
the followers of the doctrines would decrease. Furthermore, it was almost impossible that every 
one who wanted to eat meat should come to Jerusalem. For these reasons the above restriction 
was limited to the stay of the Israelites in the wilderness. 
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Source #6: Rav Tzadok HaCohen – Dover Tzedek 
 

' בפר' וא. ביכורים בטעם ל"כנ ביכורים כמקריב ח"לת דורן המביא גזירות דייני שני' בפר' וא
 דבעלים שלמים רק תאוה בבשר נאסרו במדבר כמו. בשר לאכול אסור ה"ע שנהגו קוםמ

 לארץ ומשכנסו. לארץ נכנסו שלא עד הנותן מכיר אין ה"בלא אבל. חלקם זכו גבוה משלחן
 ה"לע והעצה .ל"כנ החכמה ידה שעל התורה בצירוף ורק. להם הותר ל"כנ מחכים שאוירה

 בשבועות שכתוב וכמו ש"ע כמוהו ונעשה חכם לתלמיד דמתדבק כתובות שילהי שכתוב כמו
 היה ביכורים וגם] ביכורים כמקריב דורן לו מביא ולכך. ואדהן דהינא לגבי קרב( ב"ע ז"מ)

 אדם של ושליחו. הנותן ומכירים גבוה משלחן הזוכים דרחמנא שלוחי שהם. כהנים אוכלים
 על להם נותן יתברך שהשם כמירים שהם מאחר להם שנותן מה' ד לפני כמביא מחשיב כמותו

 מדעת כלום לשנות י"וא הזה בעולם יתברך השם שלוחי רק שהם שמכירים שלוחיו הם זה ידי
 :המשלח

 
 

Source #7: Limitations on בשר תאוה nevertheless… 

Devarim Ch. 12 

 
ֹלא גכ י ַהָדם, הוא ַהּנֶָפש; וְּ י ֲאֹכל ַהָדם, כִּ תִּ לְּ בִּ ם-ַרק ֲחַזק, לְּ ֹלא,  דכ.  ַהָבָשר-ֹתאַכל ַהּנֶֶפש, עִּ

ֶלּנו: ם-ַעל  ֹתאכְּ ֶכּנו, ַכָמיִּ פְּ שְּ ֶלּנו הכ.  ָהָאֶרץ תִּ י--ֹלא, ֹתאכְּ ָבנֶיָך ַאֲחֶריָך, כִּ ָך ולְּ יַטב לְּ ַמַען יִּ ַתֲעֶשה -לְּ
ינ י ַהָישָ  ע  ַהָדם, ַעל זכ  ...  ה'ר בְּ יָת עֹֹלֶתיָך ַהָבָשר וְּ ָעשִּ ַבח -וְּ זְּ ַדםֱאֹלק   ה'מִּ ְך ַעל-יָך; וְּ ָשפ  ָבֶחיָך, יִּ -זְּ

ַבח  זְּ לקֱאֹל   ה'מִּ ַהָבָשר, ֹתאכ  ת ָכל חכ.  יָך, וְּ ָת, א  ָשַמעְּ ֹמר וְּ ֶלה, ֲאֶשר -שְּ ים ָהא  ָברִּ ַהדְּ

ַצֶוָך:י,ָאֹנכִּ  יַטב   מְּ ַמַען יִּ ָבנֶיָך ַאֲחֶריָך, ַעדלְּ ָך ולְּ ינ י --עֹוָלם-לְּ ע  ַהָיָשר, בְּ י ַתֲעֶשה ַהטֹוב וְּ  .יָךקֱאֹל   ה'כִּ
 

Only be sure that you eat not the blood; for the blood is the life; and you may not eat the life with 
the flesh.  You shall not eat it; you shall pour it upon the earth as water. You shall not eat it; that 
it may go well with you, and with your children after you, when you shall do that which is right 
in the eyes of God…  And you shall offer your burnt offerings, the meat and the blood, upon the 
altar of the Almighty your God; and the blood of your sacrifices shall be poured out upon the 
altar of the Almighty your God, and you shall eat the meat. Observe and hear all these words 
which I command you, that it may go well with you, and with your children after you forever, 
when you do that which is good and right in the sight of the Almighty your God.   
 

 
Source #8: Talmud Pesachim 109a 

 

אין שמחה אלא בבשר,  -תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבית המקדש קיים 
וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך. ועכשיו שאין בית  ]דברים כז[ שנאמר

 אין שמחה אלא ביין, שנאמר ]תהלים קד[ ויין ישמח לבב אנוש. -המקדש קיים 
 

It was taught, R. Judah b. Bateira said: When the Temple was in existence there could be no 
rejoicing save with meat, as it is said, 'And you shall sacrifice peace-offerings, and shall eat 
there; and you shall rejoice before the Almighty your God.' [Devarim 27] But now that the 
Temple is no longer in existence, there is no rejoicing save with wine, as it is said, 'and wine  
makes glad the heart of man.' [Tehilim 27]  
 



4 |  P a g e

 

Source #9a: Jerusalem Talmud Kiddushin Ch. 4 
 

 אכל ולא עינו שראת מה כל על וחשבון דין ליתן אדם עתיד רב בשם כהן' ר
 

9b) Commentary of Meshech Hochma on Bereshit Ch. 1 

   
 

Source #10: Commentary of the Alshich on Sefer Devarim 
 

 לו תשלם אשר הגמול והנה, גבולך את אלהיך' ה ירחיב כי הכתובים שיעור וזה
 תאוה כי לאמר הוא מאמרך ובכלל, בביתי חולין בשר אוכלה ואמרת כי הוא

 נפש תאות כי רק עושה אתה גופך להנאת לא כי, כלומר, בשר לאכול נפשך
 מדרגת אל להעלותו חיים לבעלי שלמות לתת זכות לעשות נפשך תאות שהיא
 בשר תאכל לגמרי נפשך אות בכל ואומר לך מזהיר והנני. קדושה נפש בעל אדם
 :גופך להנאת ולא
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Seforno Devarim 12:25Source #11:  
 

 תמנע וכאשר. 'ה בעיני הישר תעשה כי' וגו תאכלנו לא 
 הישר שתעשה כדי אבל בו כמואס זה יהיה לא מלאכול
 אבל חזיר בבשר אפשי אי יאמר אל ל"ז כאמרם' ה בעיני
  עלי גזר שבשמים ואבי, ואפשי אפשי יאמר

 
Souce #12: Rashi Vayikra Ch. 20 

 
 ואם, שלי אתם הרי מהם מובדלים אתם אם - לי להיות העמים מן אתכם ואבדל
 יאמר שלא מנין אומר עזריה בן אלעזר רבי. וחביריו נבוכדנצר של אתם הרי לאו
 אעשה ומה, אפשי יאמר אבל, כלאים ללבוש אפשי אי, חזיר בבשר קצה נפשי אדם
 שתהא, לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל לומר תלמוד, עלי גזר שבשמים ואבי

 :שמים מלכות עול עליו ומקבל העבירה מן פורש, לשמי מהם הבדלתכם
 

Rambam, Shemone Perakim Ch. 6Source #13:  
 

 יותר הוא אליהן ונכסף לעבירות שהמתאוה להם נמצא, הענין בזה חכמים דברי חקרנו וכאשר
 יהיה אשר שכל, שאמרו עד, בהנחתן יצטער ולא אליהן יתאוה לא מאשר שלם ויותר חשוב
 והביאו. גדולות יותר בהנחתן והצטערו להעבירות תשוקתו תהיה שלם ויותר חשוב יותר האדם
, שאמרו עד, זה דים ולא, "הימנו גדול יצרו מחברו הגדול כל"( ב"נ סוכה) ואמרו הדברים בזה

 צערא לפום'( "ב פרק אבות) ואמרו, בנפשו במשלו צערו רוב לפי גדול בנפשו המושל ששכר
 יתאוה שלא שמי, אמרו אשר, רעות הפילוסופים אצל הן אשר שהרעות והוא…". אגרא

 כל אצל המפורסמים הענינים הם, מהן יצרו את ויכבוש אליהן המתאוה מן חשוב יותר אליהן
 ולגמול, לו הרע שלא למי ולהזיק, ואונאה, וגזלה כגנבה, דמים כשפיכת רעים שהם אדם בני
, לברכה זכרונם חכמים עליהן שאמרו המצוות והן, באלו וכיוצא ואם אב ולבזות, לו למטיב רע

 אשר, האחרונים חכמינו קצת אותן ויקראו ,ליכתב הן ראויות נכתבו לא שאילו( ז"ס יומא)
, אליו ותשתוקק מהן לדבר תכסף אשר שהנפש ספק ואין. השכליות מצוות המדברים. חלי חלו

. מהן בהמנעה תצטער ולא, כלל הרעות מאלו לאחת תתאוה לא החשובה ושהנפש חסרה שהיא
 יותר וגמולו, חשוב יותר הוא מהם יצרו את שהכובש, החכמים עליהם שאמרו הדברים אבל
, אמרו זה ומפני, כלל רעות היו לא התורה שאלמלא, אמת וזה, השמעיות התורות הן, גדול

, חכמתם ובחון, התורה אלא, מהן מונע יהיה ולא אותן אוהבת נפשו שיניח האדם שצריך
 אפשי אי, הנפש להרוג אפשי אי אדם יאמר אל" אמרו לא שהם, שהמשילו במה, השלום עליהם
 דברים הביאו אבל", עלי גזר שבשמים אבי אעשה ומה אפשי אלא לכזב אפשי אי, לגנוב

 קראן אשר הן בהן וכיוצא המצוות ואלו, עריות, שעטנז לבישת, בחלב בשר, כולם שמעיים
 לך אין לך שחקקתי חקים( "ב"ע ז"ס יומא) לברכה זכרונם, רבנן ואמרו". חקות" יתברך השם
 אדומה פרה כגון, בהם מקטרג והשטן, עליהם משיבים זרה עבודה ועובדי", בהם להרהר רשות
 שבארו מה כפי, מצוות תקראנה שכליות האחרונים אותן קראו ואשר. המשתלח ושעיר

  :החכמים



6 |  P a g e

 

Source #14: Netziv Ha’amek Davar Bemidbar 15 
 

 נחשבו שלא המצות מעשה בזה לימדנו. עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא 
 פונה לבבו אם ולאפוקי. ועושה מצוה שהוא פ"עכ ומאמין עושה אם אלא למצוה

 אחרי וזהו למעשה נחשב בעשייתו אין. כלל במצוה מאמין שאינו מינות אחרי
. הדעת עין היינו עיניכם ואחרי עוד וכתיב. מינות זו א"פ ברכות' בגמ' ופי. לבבכם

 יותר שטוב בדעת לו שנראה טעם איזה פ"ע בה לצאת שלא ומכוין מצוה עושה דיש
' דאפי מ"בכ' התוס כ"וכמש) למצוה נחשב אינו האופן בזה. מצוה ידי לצאת שלא
 עיקר והכי. חוב ידי י"א ודאי לצאת שלא מכוין אם מ"מכ כונה צ"א מצות ד"למ

 הדעת דעין. עיניכם ואחרי כתיב ז"וע'( ית בעזרו ד"כנ' סי ש"הע בחיבורי כ"כמש
 :מצוה אינו אז לצאת שלא מורה

 
Source #15: Bereshit Ch. 3 

 

 ו-בראשית ג: א

ים  י ָאַמר ֱאֹלהִּ ָשה ַאף כִּ ים ַויֹאֶמר ֶאל ָהאִּ ֹכל ַחַית ַהָשֶדה ֲאֶשר ָעָשה ה' ֱאֹלהִּ ַהּנָָחש ָהָיה ָערום מִּ וְּ
ץ ַהָגן: ֹכל ע  לו מִּ  ֹלא ֹתאכְּ

ֶר  י טֹוב ָוָרע: ַות  ע  ים יֹדְּ אֹלהִּ יֶתם כ  יִּ הְּ ינ יֶכם וִּ חו ע  קְּ פְּ נִּ ֶמּנו וְּ ֶכם מִּ יֹום ֲאָכלְּ י בְּ ים כִּ ַע ֱאֹלהִּ י יֹד  א כִּ
יֹו ַוֹתאַכל רְּ פִּ ַקח מִּ יל ַותִּ כִּ ַהשְּ ץ לְּ ָמד ָהע  נֶחְּ ם וְּ ינַיִּ י ַתֲאָוה הוא ָלע  כִּ ַמֲאָכל וְּ ץ לְּ י טֹוב ָהע  ָשה כִּ ן ַותִּ  ָהאִּ ת 

ָמּה ַויֹאַכל: יָשּה עִּ אִּ  ַגם לְּ
 

Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Almighty God had made. 
And he said to the woman, 'Has God said, "you shall not eat of every tree of the garden"?… For 
God knows that in the day you eat of it, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, 
knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it 
was desirable to the eyes, and a tree which is pleasurable to make one wise, she took of its fruit, 
and ate, and gave also to her husband with her; and he ate.  
 

R. Ari Kahn: The very existence of limitations and prohibitions causes desire. This is the phenomenon 
described in Mishlei as “stolen waters are sweetest.”  Yet prohibitions are necessary precisely because 
they afford man a means of clarifying his own desires and indicating his acceptance that this universe 
has a Creator and Sustainer whose dominion is absolute. While desire is part of the human condition, 
man is called upon to frame and focus his desire. Now man must elevate the most basic physical 
activities, and regulate what he eats, in order to reverse the effects of the breakdown of boundaries 
perpetrated in Eden. 
 
 
 


