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 בין אלדד ומידד לנדב ואביהוא  

 פרשת בהעלותך 

   הרב ליאור אנגלמן 

 : יחיאל לב כתיבה
 על מה המהומה? 

וכומסת    תמוהה לכאורה   , פרשייה קצרה  לאכול בשר, מצויה   במדבר ותביעתם בני ישראל  תלונות  לאחר  
 : סוד

ה כד   א מֹשֶׁ צֵּ ל  ַויֵּ ר אֶׁ י  -ַוְיַדבֵּ ְברֵּ ת דִּ יש  'ה ָהָעם, אֵּ ים אִּ ְבעִּ ֱאסֹף שִּ יבֹת    ַויֶׁ ד ֹאָתם ְסבִּ י ָהָעם ַוַיֲעמֵּ ְקנֵּ זִּ מִּ
ד   רֶׁ ַויֵּ כה  ל.  ן  'ה ָהֹאהֶׁ מִּ ל  ַוָיאצֶׁ ָליו,  אֵּ ר  ַוְיַדבֵּ ָעָנן,  ַעל  בֶׁ ן  תֵּ ַויִּ ָעָליו,  ר  ֲאשֶׁ יש   ָהרּוַח  אִּ ים  ְבעִּ שִּ

י ים; ַוְיהִּ נִּ ְתַנְבאּו ְולֹא ָיָספּו ַהְזקֵּ ם ָהרּוַח ַויִּ יהֶׁ  : ְכנֹוַח ֲעלֵּ

זקנים   שבעים  לאסוף  מצטווה  הוא  לכך  וכתגובה  עליו,  קשה  העם  שמשא  הקב"ה  בפני  טוען  משה 
סביב אוהל  לו  שיעזרו   הזקנים  הוא אוסף את  לשאת את משא העם. משה אכן עושה כפי שנצטווה, 

 ד, שם נחה עליהם רוח ה', אלא שאז מגיעה תפנית לא צפויה שנראה שגורמת זעזוע במחנה: מוע

י ְשנֵּ ָשֲארּו  ַויִּ ָהרּוחַ   כו  ם  הֶׁ ֲעלֵּ ַוָתַנח  יָדד  מֵּ י  נִּ ַהשֵּ ם  ְושֵּ ְלָדד  אֶׁ ָחד  ָהאֶׁ ם  שֵּ ה  ַבַמֲחנֶׁ ים  ָמה   ֲאָנשִּ ְוהֵּ
ים  ָיְצאּו  ַבְכֻתבִּ ְתנַ   ָהֹאֱהָלה   ְולֹא  ה   ְבאּוַויִּ ַהַנַער  :ַבַמֲחנֶׁ ַוָיָרץ  ַויֹאַמר   כז  ה  ְלמֹשֶׁ ד  יָדד   ַוַיגֵּ ּומֵּ ְלָדד   אֶׁ

ה  ַבַמֲחנֶׁ ים  ְתַנְבאִּ ן  :מִּ בִּ ְיהֹוֻשַע  ַוַיַען  ְבֻחָריו  נּון  כח  מִּ ה  מֹשֶׁ ת  ה   יֹאַמר וַ   ְמָשרֵּ מֹשֶׁ י  ם   ֲאדֹנִּ         : ְכָלאֵּ
ה  ר לֹו מֹשֶׁ יַהְמַקנֵּ  כט ַויֹאמֶׁ ן ָכל א ַאָתה לִּ י ִיתֵּ ים  'ה ַעם י ּומִּ יאִּ י ְנבִּ ן  כִּ ת 'ה ִיתֵּ ם  רּוחֹו  אֶׁ יהֶׁ  : ֲעלֵּ

בקריאה ראשונה של הפסוקים קשה מאד להבין מה בדיוק מתרחש. אלדד ומידד, שני אנשים שאיננו 
ים הכתוב מגלה לנו פרט אחד מזהה: "  נשארו במחנה והתנבאו.ודעים דבר על זהותם,  י ַבְכֻתבִּ ָמה  ",  ְוהֵּ

ביטוי סתום למדי. מכל מקום, ההתנבאות הזו בתוך המחנה מעוררת את "הנער" לרוץ בזריזות למשה 
ולהודיע לו על הנעשה. יהושע בן נון, שעל פי חז"ל הוא גם "הנער" המדובר, מזדעזע ממעשיהם עד 

   מה פשר המהומה?  אסור אותם.כדי כך שהוא מציע למשה ל

 שעת מבחן 

לפני שנבין מה בדיוק התרחש, ישנו דבר אחד שמאד בולט כבר    .חז"ל במדרש שפכו אור על הפסוקים 
ברובד הפשט. אנו נמצאים לאחר סיפור נדב ואביהוא, אנשים גדולים שהתקרבו לקודש קצת יותר מידי  

לא  באופן   שנצטוושעליו  להבחין  ניתן  במקום.  ונענשו  פה רב  דמיון    יש,  למסופר  שם  המסופר   .בין 
ומידד שהיו  אלדד  אנשים  שני  הם ,  חריג:  מאד  שנראה  מעשה  עושים  גבוהה,  רוחנית  עוצמה  בעלי 

ובהלה, לא רוצים    תסיסה   מתנבאים בתוך המחנה, ולא בקרבת אוהל מועד. מעשה שכזה מייד מעורר 
באופן מפתיע, כאן התגובה בדיוק הפוכה, את בני אהרון שרפה אש    . אולם טעויות  ןאותשוב לחזור על  

 ה', ואת אלדד ומידד משה משבח ומעלה על נס. מדוע? 

חז"ל משלימים לנו את הסיפור שלא כתוב. משה רבינו רצה לאסוף נציגים מכל שנים עשר השבטים  
יהיו    –  חמשה מכל שבטייבחרו  אם  שוטה.  שיהיו חלק משבעים הזקנים, אלא שישנה בעיה מתמטית פ 

הגענו לשבעים ושניים. מה עשה משה? אומרים חז"ל,    –שישים בלבד, ואם ייבחרו שבעה מכל שבט  
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להם  משה  חילק  הוא  ביניהם.  הגרלה  ועשה  נציגים  ושניים  שבעים  על   אסף  פתקים,  ושניים  שבעים 
הוגרלו עם פתק ריק היו אלדד  ש  נציגים שני ה   ריקים.  פתקים נשארו  ב "זקן", ושניו שבעים מתוכם כת

היו חלק מההגרלה אך נשארו בחוץ. כעת מגיעה שעת  הם  ",  "והמה בכתובים   כוונת הביטוי   וומידד, וז
  לא נבחרו? המבחן, כיצד יקבלו אלדד ומידד את העובדה ש

 מה שרואה משה 

ה עליהם מהווה עדות נאמנה לכך שהם מקבלים זאת באהבה ובשמחה, שהרי רוח תררוח הנבואה שש
משה מת ויהושע  "על פי חז"ל, כך נאמר להם באותה נבואה:  ה' אינה שורה על אדם ששרוי בעצבות.  

לארץ ישראל  את  יז(.  מכניס  )סנהדרין,  יהושע"  את  "מקפיצה"  הזו  משה   הנבואה  פה ,  עבד  משהו 
אמר לו  מע דברים דומים מפיהם של נדב ואביהוא, כפי שמתאר המדרש: "הוא כבר ש  מוכר.  לו  מצלצל

לאביהוא הדור   , נדב  את  ננהיג  ואתה  ואני  הללו,  זקנים  שני  ימותו  נב(.אימתי  )שם,  בטוח    "  יהושע 
על כך שלא נבחרו    התמרמרותנאמרו מתוך  ומידד על דבר מותו הצפוי של משה  של אלדד  שהדברים  

הטל עליהם , או כפי שפירש רש"י על פי המדרש: "אוסרם להיות משבעים הזקנים, ועל כן הוא מבקש ל
  ".צרכי צבור והם כלים מאליהם

משה מזהה את הענווה של אלדד ומידד, הוא יודע שלא מתוך כעס נאמרו דבריהם ולא מתוך אולם  
שחיכו למות משה ואהרון כדי שהם יירשו את תפקידם, אלדד ומידד  רצון לשררה. בניגוד לבני אהרון  

עצמם. ברור אפוא שלא גדולה וכבוד הם מחפשים,   לא הם ומתנבאים על כך שיהושע יירש את משה,  
מותו. לאחר  משה  את  שיחליף  ראוי  מנהיג  שיהיה  הוא  רצונם  כל  אותם   אלא  משבח  אכן  על   משה 

י  , ואף מוסיף: "נבואתם  ן ָכלּומִּ ים   ' ה ַעם    ִיתֵּ יאִּ ח הנבואה ימשיך גם אחריי, זהו החזון  והלוואי וכ  -  " ְנבִּ
 הגדול.  

אחר  מעולם  פוליטיקה  פה  פוגשים  מקבלים   , אנו  ומידד  אלדד  השני.  של  כבודו  על  חושב  אחד  כל 
ף  ששומע על כך שהוא עתיד לקבל את ההנהגה, דוחה זאת בתוק   יהושעבאהבה את דחייתם מההנהגה,  
הנהגה כזו היא פלא העניו מכל אדם, שמח על כך שיש לו המשכיות.    , ודואג לכבוד רבו, ומשה רבינו

  בקרוב אצלנו. .גדול
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