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 | הרב אליעזר קשתיאלבהעלותך  פרשת

 מאחורי התאווהש העניין  

 ההתמודדות עם תאוות עם ישראל

חלקה השני של פרשת בהעלותך הוא מאוד קשה. ברגע שעם ישראל עוזבים את הר סיני הם נופלים בחטא 

הם 'כתינוק הבורח מבית ספרו'. הנפילה הזו דרמטית ומילת המפתח שלה רומזים שישראל  חז"להתאווה. 

 :1היא תאווה

ִקְרּבֹו  ר ּבְ ֶׁ ֲאָוה"ְוָהאַסְפֻסף ֲאש  ָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיאֲ ִהְתַאּוּו ּתַ ֵני ִיש ְ ם ּבְ ְבּכּו ּגַ ר:"... ַוּיִ ש ָ  ִכֵלנּו ּבָ

התאווה למזון היא תאווה מאוד גדולה ההופכת למשהו בלתי נסבל. יש ביקורת גדולה בעם ישראל על כך 

 :2שהמן לא מרצה אותו וזה מוביל לתאוות הבשר

ר" ש ָ ּנוּ  ַהּבָ קֹום ַההּוא  עֹודֶׁ ֵֽׁם ַהּמָ ֵ ת ש  ְקָרא אֶׁ ם... ַוּיִ ּנֵיהֶׁ ין ש ִ אֲ  ִקְברֹותּבֵ ּתַ ְברּו  ָוהַהֵֽׁ ם ָקֵֽׁ י ש ָ ּכִ

ים:" ֵֽׁ ְתַאּוִ ת ָהָעם ַהּמִ  אֶׁ

התאווה הזו נוראית. צריך להבין כיצד היא מתפרצת כך. בזמן שבני ישראל מתאווים הם מעבירים ביקורת 

אומרים במדרש  חז"לקשה על המן. בני ישראל אינם מרוצים מהמן. גם בפרשת חוקת יש תלונות על המן. 

ים ולא היה צריך להוציא פסולת מהגוף. בני ישראל טענו שהמן מסוכן והוא שהמן היה נבלע בתוך איבר

 למה בני ישראל לא חפצים במן? -יתפוצץ בתוך הגוף שלהם. הדבר הזה דורש הבנה

במהלך ההתמודדות עם התלונות על המן, משה אומר שהוא לא יכול להתמודד לבד. הקדוש ברוך הוא ממנה 

לראות שההתמודדות עם המשבר היא בשני ערוצים נפרדים: תאוות הבשר שבעים זקנים שיעזרו לו. אפשר 

העיסוק חוזר אל העם עם  4יש את הציווי לאסוף את הזקנים, לאחר מכן 3ומינוי שבעים הזקנים. בתחילה

מתואר תהליך ההתנבאות של שבעים הזקנים  5פתרון הבעיה בהבאת בשר לבני ישראל לאכול, אחר כך

 בני ישראל אוכלים מהשלווים מהים ומתים. 6ד ולבסוףוהמקרה של אלדד ומיד
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 התורה עוברת בין המקרים ויש מילים המסגירות השוואה: 

 -7מצד הזקנים לאסוף

ה ל מֹש ֶׁ ר ה' אֶׁ ְסָפה "ַוּיֹאמֶׁ ָרֵאל"  אֶׁ ְקֵני ִיש ְ ְבִעים ִאיש  ִמזִּ י ש ִ  ּלִ

 -8מצד בני ישראל לאסוף

ל ַהּיֹום ַההּוא וְ  ָקם ָהָעם ּכָ ֳחָרת"ַוּיָ ּמָ ְיָלה ְוֹכל יֹום ַהֵֽׁ ַאְספוּ  ָכל ַהּלַ ָלו" ַוּיַ ְ ת ַהש ּ  אֶׁ

 -9מצד הזקנים רוח

ר ֵאָליו ָעָנן ַוְיַדּבֵ ֵֽׁ ד ה' ּבֶׁ רֶׁ ל ִמן  "ַוּיֵ אצֶׁ ֵקִנים"  ָהרּוחַ ַוּיָ ְבִעים ִאיש  ַהזְּ ן ַעל ש ִ ּתֵ ר ָעָליו ַוּיִ ֶׁ  ֲאש 

 -10מצד בני ישראל רוח

ם" ְורּוחַ " ְלִוים ִמן ַהּיָ ָגז ש ַ  ָנַסע ֵמֵאת ה' ַוּיָ

 מהי מטרת החיבור בין התנבאות הזקנים וההתמודדות עם העם ומה הקשר ביניהם?

 התפקיד של התאווה

תאווה זה דבר שצריך לברר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח הנקרא תאווה. בהקשר של הפרשה שלנו, זו 

ם עם יש תאוות הממון, תאוות הכבוד, תאוות השלטון וכו'. יש תאוות המזון. אבל אנו מתמודדים בעול

 לאדם הרבה תאוות. החטא של האדם הראשון היה תאווה לעיניים. מה משמעות התאווה הזו?

שלתאווה יש תפקיד מאוד אידאלי. התאווה גורמת לאדם לקחת יותר ממה שהוא צריך. לא  11כותב הרב קוק

ורך. למה צריך לקחת יותר? מפני שאם האדם ייקח יותר הוא יוכל צריך תאווה בשביל למלא את הרגשת צ

יש  -לתת לאחרים. אם אדם ייקח רק מה שהוא צריך הוא לא יוכל לתת. יש תפקיד בעולם ללקיחה העודפת

 לאדם עודף והוא יכול לחלק. אם לא היה את התאווה האדם לא היה לוקח יותר ממה שהוא צריך.

הרבה שליטה בשביל שהוא יוכל לחלק ולהאציל תפקידים וסמכויות. לאדם  האדם תאב לשלטון, אז יש לו

 יש תאוות ממון בשביל שהוא יוכל לתת צדקה. לאדם יש תאוות מזון בשביל שהוא ייתן אוכל לאחרים.

בעומק, יש לתאווה תפקיד מאוד עליון. רק צריך לפרש ולברר אותו. אם נפגשים עם התאווה ברובד התחתון, 

 רק לקחת והתאווה חסרת פשר וחסרת משמעות.  עניינו הוא
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 עם ישראל לא מבין את עניין התאווה

עם ישראל יוצאים לדרך, אחרי כמעט שנה מתחת להר סיני, שנה שהם מקבלים בה תורה והשראת שכינה 

ומקבלים את המן היורד כבר כמעט שנה. באווירה תחת הר סיני עם ישראל רק מקבל והוא לא נפגש עם 

אווה. כשיורד המן כל אחד מקבל כמה שהוא צריך על פי המידה במדויק. מפני שאתה מקבל מה עולם הת

שאתה צריך, לתאווה אין תפקיד ואין מקום, התאווה היא מיותרת. שום פסולת לא יוצאת והפסולת היא 

במן, האדם מוציא דברים המזיקים לו. האדם לקח חומרים ומרכיבים שהוא לא צריך.  -התוצאה של התאווה

 עם ישראל מקבל כמו התורה בדיוק רק את מה שהוא צריך ואין צורך בתאווה, אין לה דרך להתממש. 

. בארץ ישראל המציאות 12אבל לאחר כמעט שנה לרגלי הר סיני, מתחיל המסע, המסע לכיוון ארץ ישראל

יכול לזרוע יותר  הולכת להשתנות. אנו לא רק מקבלים בארץ ישראל, אלא אנו צריכים לעבוד ולחרוש. אדם

או פחות וגם לחלק, וגם לברך ולתת. עם ישראל מתחיל להריח את ריח התאווה. הוא לא יודע להסביר מה 

זה. כשמתחילים לעזוב את הר סיני, ריח התאווה נישא באפם. הרצון לתאווה זה הרצון לתת. בשביל לתת 

א צריך, אין לו תוספת ופסולת. אצל האדם רוצה יותר ממה שהוא צריך והמן לא נותן לו יותר ממה שהו

 פשוטי העם זה גורם לרגע של תאווה, ואין לו הסבר לרגש התאווה. 

בשביל לתקן צריך לברר את תפקיד התאווה. אם לא נברר מה זאת התאווה, האנשים יהרגו. כשאין בירור 

 ק התאווה.ורק מספקים את התאווה על ידי השלווים אתה הורג את האנשים. אסור להסתפק בסיפו

 משה רבינו מחלק בתאוותו

משה רבינו הוא מלא תאווה. 'אוהב כסף לא ישבע כסף', הוא רוצה כמה שיותר תורה. כשנותנים לו תורה 

שיש לו רצון  13ורוחניות הוא רוצה עוד ואין גבול לרצון שלו, הוא רוצה לראות ולהשיג יותר. דוד המלך אומר

 לגרוס תורה.

ריך לברר את התפקיד העליון שלה. משה אוסף שבעים זקנים, הרבה יותר ממה במקביל לתאווה הנמוכה צ

 שהוא צריך. משה דומה לנר שהכל מדליקים ממנו. 

המשבר צריך פתרון עמוק, צריך לרומם את התאווה לאמת הפנימית שלה, כלומר, לחלק ברוחניות, לחלק 

הביא בשר לכולם, הוא נותן מהרוח שלו בתורה ולחלק בנבואה. לכן תוך כדי הדיון של משה כיצד אפשר ל

 לשאר האנשים. משה שמח לחלק ולתת לאחרים ויש לו הרבה עודפים כאלה לתת.

                                                           
אומר שבי"א בסיון עם ישראל הגיעו להר סיני והיו שם עד כ' באייר. הם היו כל כך הרבה זמן מפני שצריך  המהר"ל 12

נה, יש תהלוכה לאחר החתונה להיות שנה "נקי יהיה בביתו". בעשרת הימים שנשארו לעם ישראל בדרך להשלמת הש
 מאוד מכובדת במסע לארץ ישראל. משהו מאוד ססגוני מאוד מרגש לכבוד הכלה. 

 ספר תהילים, פרק קי"ט. 13
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 התאווה בארץ ישראל

לאחר שמבררים את תפקיד התאווה, אפשר להתחיל לנוע לארץ ישראל ולהבין שבארץ ישראל תחזור התאווה 

תאווה תתפרץ ולכן צריך לפענח את תפקידה. בארץ לעולם, התאווה שלא הייתה בהר סיני. בארץ ישראל ה

 ישראל תהיה תאווה בשביל לחלק לאחרים. 

תפקיד תאוות העריות היא לתת המון אנרגיות. אדם יכול לתת המון עם התאווה זו, גם לרעיה שלו, וגם 

צריך ואני ליצור המון ילדים. לתת המון כוחות חדשים בעולם. העומק של כל תאווה יש אנרגיה מעבר למה ש

מבין כמה אני רוצה לתת עליה. הטעות הגדולה מגיעה כשמפענחים את התאווה כמשהו שמגיע בשביל לקחת, 

וזה גורם לעיצבון נוראי. כשהתאווה לוקחת, לא מבינים את התפקיד שלה ויש עצב בעולם. כשמבינים 

 שהתאווה באה בשביל לתת, יש לה שם. 

כוחות שהם נתינה ויוזמה ופחות קבלה. מי שנותן, יש לו את  כשהולכים לארץ ישראל, הולכים לקראת

המקום ליזום ולחדש. יש לו אנרגיות ועודפים והוא יכול לעשות הרבה, הוא בעמדה של הליכה קדימה. כשאנו 

מחכים לימות המשיח, אנו עושים את זה מפני שאנו לא רוצים לספק את הצרכים שלנו, אלא בשביל שיהיה 

נוכל להביא ברכה וחסד. שלא יהיה מעצורים. שהכל יהיה בשפע של חסד ונתינה ועשרה  לנו עודפים, ואז

 הדדית.

במציאות העתידית לא יהיה מי שיקבל. כולם ישמחו לתת ללא צורך בשביל לספק את התאווה אחד של 

 השני, וזו הרגשה מאוד טובה. ההחלפות של הנתינה לא יגיעו בגלל מצוקה אלא בגלל שמחה.

מידד יש 'דד'. כלומר, האיבר של האישה שיש בו את היכולת להעניק ולתת. ככל שהתינוק יונק, באלדד ו

לאשה יותר חלב. זה קורה בשביל שיהיה לאשה כוח להעניק כל כך הרבה. אלדד ומידד מתנבאים על ימות 

את אצילות  המשיח, על גוג ומגוג, על הכניסה לארץ ישראל. נבואות עתידיות של רצון להעניק. הם חווים

 הרוח של משה והם רוצים לתת הרבה, להרוות עוד ועוד.

יהושע אומר לכלוא אותם, אך משה לא מתקמצן והוא שמח שיש עוד מישהו שהוא האציל עליו מנבואתו. 

 הוא אומר שזה טוב מאוד ושזה יהיה לכמה שיותר אנשים.

  



 בס"ד

© 

 כל הזכויות שמורות
  | הוצאה לאור | ספרי הרב אליעזר קשתיאל - קוראים נבון

 navon.books@gmail.com | navon.co.il-www.korim | 0523907515 – רליצירת קש
5 

 היכולות של משה

יך לברר וליישר אותו. כל התאווה היא בשביל להעניק, יוצא ששבעים הזקנים הן מענה לעולם התאווה שצר

 להאציל מן הרוח. זה דבר מאוד אצילי. 

 :14משה יכול לספק רוחניות ותורה. אם משה אמור לספק בשר, אז אין לו מה לחלק לכולם

ֵאהוּ  י תֹאַמר ֵאַלי ש ָ יהּו ּכִ ה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדּתִ ל ָהָעם ַהזֶּׁ ָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ּכָ ר  "הֶׁ ֶׁ ֲאש  ָך ּכַ ְבֵחיקֶׁ

ְעּתָ ַלֲאבָֹתיו:  ּבַ ר ִנש ְ ֶׁ ת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאש  א ָהֹאֵמן אֶׁ ָ רִיש ּ ש ָ ָלֵתת ְלָכל ָהָעם  ֵמַאִין ִלי ּבָ

ר ְוֹנאֵכָלה:" נּו ָבש ָ ָנה ּלָ י ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ּתְ ה ּכִ  ַהזֶּׁ

ק בשר לעם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא אין למשה עודפים. אין לו תאווה לבשר והוא לא יכול להעני

אלו תלמידי חכמים.  -לא רוצה להעניק בשר, אלא הוא רוצה להעניק מהרוח שלו. 'אני חומה ושדי כמגדלות'

 אלו משה ואהרון. ה'שדיים' האלו יכולים לספק הרבה רוחניות ללא גבול. -'שני שדייך כשני עופרים'

 עבודה זרה

ך תאווה זה עולם של הענקה ושל נתינה. בתאוות העבודה זרה האדם רוצה לבטא אהבה כלפי כשכתוב בתנ"

שמיים וזה תאווה. אבל כשאדם מביע אהבה כלפי ה' והוא מפרש את זה כלקבל סיפוק רגשי, אז זה נהיה 

 עבודה זרה. כל התאווה צריכה להיות מחוברת לקודש. זה המענה האמתית לעבודה זרה.

אומר שהיה גר צדק שהיה נסיך פולני שהגיע לצרפת והוא נפגש עם יהודי והוא התחיל ללמוד  אהגאון מווילנ

ממנו תורה והתגייר. החבר שלו עלה לארץ והוא חזר לפולין ונשרף על קידוש ה' בחג שבועות. הגאון מווילנא 

ר של תאווה. אמר שמאז ירדה כמות הטומאה של העבודה זרה בעולם. אהבת ה' עד מסירות נפש זה בירו

 שיר השירים זה תאווה של עבודת ה'. העבודה זרה נשארת מיותרת.

עם ישראל הוא 'כתינוק הבורח מבית הספר'. מבחוץ זה נראה שהוא לא רוצה יותר לקבל, אבל לפעמים צריך 

לברר שזה לא רק אי רצון לקבל אלא זה גם רצון לתת. הבריחה מבית הספר אומרת שיש נטיית תאווה שלא 

בלה את סיפוקה. איך הוא יהיה שמח? כי אנו גם צריכים לתת בעולם הזה. זה יחסי גומלין בריאים בעולם, קי

 בשביל זה יש תאוות. 

בעל פעור עובדים לפסולת וזו טומאת העבודה זרה הכי נוראית. צריך תאווה בשביל העיקרון של לקחת יותר 

ז אין טעם לחיים. צריך לקחת את מה שאני לא ממה שצריך, זה טעם החיים. אם אתה לוקח כמה שצריך א

צריך. אם אדם רואה את הפסולת היוצאת מהגוף, הוא לקח את מה שלא צריך. כלומר, אם הם עושים עבודה 

זרה סביב מה שלא צריך, זו טומאה נוראית. זה שיש יותר זה רק בשביל לתת, לא בשביל שיהיה לעצמך. הם 

 שצריך זה משעמם ויבש וכל העניין זה מה שלא.אומרים שצריך רק לקחת לעצמך. מה 

משה רבינו ייקבר מול בית פעור, הוא יילחם בהם כל הזמן. זו מלחמת עולם של בירור התאווה בעולם. 

 בשביל מה היא נמצאת במציאות. לקראת ארץ ישראל חייבים לברר אותה. זה כבר לא המדבר.
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