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ב''ה הנה זה כבר כמה שני שכתבתי בגליו קול יעקב )פרשת
בהעלות( בעני נבואת אלדד ומידד  חשבתי שזכיתי לזה עפ''י
הפסוק )י''א ,כ''ו( וישארו שני אנשי במחנה ש האחד אלדד וש
השני מידד ותנח עליה הרוח והמה בכתובי  צ''ע לדעת רבותינו
בספרי  שאלדד ומידד נשארו מהע''ב שברר משה מישראל ,והיו הב'
היתרי על השבעי שאמר לו ה' ,א''כ למה זכו אלדד ומידד
שנבואת תהיה במדריגה גדולה יותר משאר זקני ,דהזקני לא
ניבאו עד למחר ,ואלו מתנבאי מה שעתיד להיות לסו מ' שנה 
משה מת ויהושע מכניס לאר ,דלכאורה הזקני היו גדולי מה,
שהיו ראויי לנבואה ,ואלדד ומידד לא היו ראויי לנבואה כמו
שהוכיח הגורל.
וי''ל עפ''י דברי האור החיי ,זה שנאמר  והמה בכתובי ,ודר
דרש אולי שיודיע הכתוב שהב' שלא יצאו בפתקי נכלמו ונכנסו
במחנה ,מה שלא עשו כ כל ישראל שיצאו כול לאהל מועד ,והב'
נחבאו במחנה ,וירא ה' בושת וכלימת ויתנבאו ,והוא אומרו 
והמה בכתובי ,שה הפתקי ,ומטע זה ולא יצאו מהמחנה ,וחננ
ה' ומילא תאות ויתנבאו .ולפ''ז י''ל דאע''פ דאלדד ומידד לא היו
ראויי לנבואה שהיו הב' היתרי על השבעי ,אעפ''כ לבסו נח
עליה הרוח ,כיו שהי' לה בזיונות ,וזכו לנבואה רק מחמת
בושת ,בחמלת ה' עליה ,וכיו דנבואת לא היה מצד הדי ,רק
בגדר לפני משורת הדי ,לכ זכו לנבואה גדולה יותר משאר
נביאי ,שהזקני שנבואת באה לה רק מצד הדי לא זכו לנבואה
רק לפי מדריגת ,משא''כ אלדד ומידד שבעצ לא היו ראויי
לכלו ,ונבואת הגיע לה לפני משורת הדי בחמלת ה' עליה,
לכ זכו למדריגה גדולה מכול ,דאי גבול לחמלת ה'.
ולפ''ז י''ל כיו שפרשה זו של אלדד ומידד מדבר על עני זו של
חמלת ה' ,לכ אפילו מי שאינו במדריגה גדולה ,יכול לבאר ולחדש
בה הרבה חידושי ,דאי גבול וקצבה לחמלת ה'!
א( וישארו שני אנשי במחנה ש האחד אלדד וש השני מידד
)י''א ,כ''ו( צ''ע למה נאמר – וישארו שני אנשי במחנה ,הלא די
לומר  וישארו אלדד ומידד במחנה .וי''ל עפ''י דברי הירושלמי
)פ''א ,סנהדרי( אמר ר''ע ישב רבי מאיר תחלה ,נתכרכמו פני
רשב''י ,א''ל ר''ע לרשב''י דיי שאני ובורא מכירי כח  ,שלא הי'
שו אד מכיר כחו רק הקב''ה ור''ע .הככר לאד )מפרש
הירושלמי( פי' שרשב''י חש שלא יזלזלו בו עמי האר ,הואיל ואמר
ר''ע שישב ר''מ תחלה ,ולא אמר תשבו שניכ כאחד ,שיהיו שוי
בעיני הבריות ,א''ל ר''ע אל תחוש לרואי ,דיי שאני ובורא
מכירי כח ידיעת שהיא רבה ,ומפני הפתאי אי לחוש .ולפ''ז י''ל
דאע''פ שאלדד ומידד היו גדולי במדריגה ,ה לא נבחרו להיות
מהשבעי זקני ,להורות שעיקר חשיבות הוא להיות חשוב בעיני
ה' ,ואי דבר חשוב יותר מזה!
ולדברינו י''ל בדר חידוש ,דזה שר''ע לא אמר לרשב''י לישב תחלה,
הוא גופא למד כ ממעשה זה של אלדד ומידד .ולפ''ז י''ל שמטע
זה נאמר – וישארו שני אנשי במחנה ,דהיינו אע''פ שלא הי' לאלדד
ומידד ש תואר – זק ,אלא – אנשי ,דהיינו דבעיני בני אד ה
לא היו חשובי אלא כאנשי רגילי ,וה הגיעו למדריגה גדולה
ולהתנבאות במחנה ,דהיינו האנשי הגיעו למדריגה גדולה יותר
מהזקני – הפלא ופלא! והוא קיו להגמ' בב''ב )י'( עול הפו
ראיתי.
וזה חיזוק גדול לבני תורה ,שיש לה כח גדול בתורה ,דאפילו א
אחרי אי מכירי כוחותיה ,דיי שהקב''ה מכיר את כח ,כמו
שהי' באלדד ומידד ,וכמו שאמר ר''ע לרשב''י .וב''ה בשבוע זו הי'

חיזוק גדול בעני זה במעמד הגדול  אדירי התורה – אשרינו ומה
טוב חלקנו!
ב( ויע יהושע ב נו וגו' ויאמר אדני משה כלא ויאמר לו משה
המקנא אתה לי ומי ית כל ע ה' נביאי )י''א ,כ''ח  כ''ט( צ''ע
כוונת משה – המקנא אתה ל''י ,דבודאי זה שיהושע אמר – אדני
משה כלא ,הי' כדי לקנא על כבודו של משה .זקני החוזה מלובלי
זצ''ל תי' שכוונת משה במה שאמר – המקנא אתה ל''י ,היינו אפשר
שאי אתה חושש על כבודי ,רק מפני שאני רב  .ביאור הדבר  משה
חשש שיהושע אינו מקנא על כבודו אלא כבוד עצמו ,דהיינו כיו
שהי' תלמידו של משה ,מי שפוגע בכבוד רבו ,נחשב כאילו פוגע
בכבודו ,ולתועלת עצמו הי' מקנא בה.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי הכתב סופר ,שמשה רבינו חשב שא
לא הי' מוטרד כ''כ ללמוד ע ישראל וכדומה ,הי' מעולה וגדול
בתורה יותר ,כי לדעתו לא עלה למדריגה עליונה שאפשר להשיגה,
ואמר – מי ית ויהיו כל ע ה' נביאי ,ולא יהיו עוד צריכי לרב
ומנהיג ,וכמ''ש לעתיד )ירמי' ,ל''א ,ל''ג( שלא ילמד עוד איש את
רעהו ,כי כול יודעי ה' מקטנ עד גדולי ,לכ התפלל משה רבינו
ע''ה שיהיו כל ע ה' נביאי ,ולא הי' צרי ללמד ,ועי''ז יתגדל
בתורה יותר.
ביתר ביאור  הנה מבואר במדרש שהחילוק בי נבואת הזקני
לנבואת אלדד ומידד ,הי' שנבואת הזקני היתה משל משה ,ואלדד
ומידד היתה משל הקב''ה ,לכ אמר משה  ומי ית ,שהנה משה לא
רצה להיות רב של ישראל ,אבל אי לו ברירה דכיו דרק אלדד
ומידד זכו למדריגת נבואה משל הקב''ה ,והזקני לא זכו אלא משל
משה ,לכ אמר משה מי ית  הלואי יהיו שאר ישראל כמו אלדד
ומידד ,ואז אני לא צרי להיות עוד רב של ישראל.
ולפ''ז י''ל שמשה אמר – המקנא אתה ל''י  בלשו בתמי' ,דהיינו
משה אמר ליהושע הלא עיקר שאיפתי הוא להתגדל בתורה ,ואדרבה
א אתה חושש על כבודי ,אז תהי' בשמחה שאלדד ומידד יהי'
נביאי ,והלואי שכל ישראל יהי' נביאי כמוה ,ואז אני לא
אצטר להיות רב ,ועי''ז אתגדל בתורה יותר .ואולי מטע זה הי'
פני משה כפני חמה ,ופני יהושע כפני לבנה ,דהיינו הלבנה טע בששת
ימי בראשית שא''א לשני מלכי שישתמשו בכתר אחד ,וכמו''כ
חשב יהושע שרק משה יהי' רבו של בנ''י ,אבל משה טע שאדרבה
הלואי שכל בנ''י יהי' נביאי ,דהיינו ששיי לשני מלכי שישתמשו
בכתר אחד ,ולכ הי' דומה לחמה) .עיי בכלי יקר(
נראה מזה דבר פלא ,דאע''פ שמשה רבינו הי רב ומנהיג ישראל,
הי' רוצה לוותר על הכל כדי להשיג יותר בתורה ,והתפלל שכל אחד
מבנ''י יהי' נביאי ,והוא לא צרי להיות רב ,ועי''ז יוכל להשיג
יותר בתורה וביראת שמי ,הפלא ופלא!
וי''ל באופ אחר ,דזה שהקב''ה אמר למשה – אספה לי שבעי איש
מזקני ישראל ,הוא תשובה לדברי משה – לא אוכל אנכי לבדי לשאת
את כל הע הזה כי כבד הוא ממני – אבל באמת בקשת משה לא הי'
רק על שבעי זקני ,אלא שכל ישראל יהי' נביאי )וזכה רק
לשבעי זקני ,דתפלה עושה מחצה( נמצא דזה שאלדד ומידד זכו
להתנבאות במחנה הי' ע''י תפלת משה ,וא''כ אי כא שו פגיעה
בכבודו שה מתנבאי במחנה ,דאדרבה זה הי' עיקר רצונו שכל
בנ''י יזכו להתעלות למדריגה זו.
ויש להביא ראי' לזה ,דלכאורה צ''ע מאי טעמא התנבאו אלדד
ומידד עתה – משה מת ויהושע מכניס ,הלא זה לא יהי' נוגע רק
לאחר מ' שנה .ולדברינו י''ל דזה שה התנבאו הי' קיו לבקשת

משה – לא אוכל לבדי לשאת את הע .וזה הי' כוונת משה – ומי ית
כל ע ה' נביאי ,דהיינו עיקר רצוני הי' שכל אחד ואחד יהי'
נביאי במדריגת אלדד ומידד.
זכרתי ימי קד ,כשהלכתי להגר''מ פיינשטיי זצ''ל קוד הבר
מצוה שלי לקבל ברכה ,אמר לי – יה''ר שתזכה להיות גדול הדור!
וזה הי' פלא בעיני שהגדול הדור – הגר''מ פיינשטיי זצ''ל ,נת לי
ברכה כזו! וכוונתו בזה היתה שיש לכל אחד בישראל היכולת
להיות גדול הדור ,וכמ''ש משה רבינו  ומי ית כל ע ה' נביאי.
וי''ל באופ אחר ,שמשה אמר ליהושע דאתה אומר שאני צרי לכלא
אלדד ומידד כדי דלא יתנבאו יותר ,ועי''ז אתה מקנא על כבודי,
דעי''ז רק משה ולא אחר יהי' במדריגה זו להתנבאות במחנה ,אבל
באמת יש דר אחר לקנא על כבודי ,והוא שיתפלל לה' שכל ישראל
יהי' נביאי כמו אלדד ומידד ,וא כול יהי' נביאי אז לא יהי'
שו פגיעה בכבודי א אחד מתנבא במחנה ,דהא כול יהי'
במדריגה זו.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי הגר''מ פיינשטיי זצ''ל )דרש משה(
הא דאיתא בירושלמי )ברכות ,ב' ,ה''ח( דהספד של תלמיד חכ הוא
 מי ית לנו תמורתו ,והיינו אינו משו דליכא אחר כמותו ,דהא
כתיב )קהלת ,א' ,ה'( וזרח השמש ובא השמש – עד שלא שקעה
שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל ,אבל הוא משו שתמורה
שיי כשאי צור אלא לזה ,לכ כשיש אחר כמותו הרי איכא
מתמורתו ,ובצדיקי ות''ח יש צור א שכל ישראל יהיו חכמי,
וא נביאי ,וכמ''ש משה – מי ית כל ע ה' נביאי ,ולכ בכל דור
ודור שיי לומר על כל צדיק שאי לנו תמורתו.
ולפ''ז י''ל דזה שאלדד ומידד מתנבאי במחנה אינו סתירה לכבודו
של משה רבינו ,ואדרבה עי''ז הי' משה מכובד ביותר ,דזהו עיקר
תפקיד של רב של ישראל ,והוא להתעלות כל אחד בישראל
למדריגה גדולה ,וע''ז אמר משה  ומי ית  דהלואי שכל אחד
מישראל יהי' נביא כמוה ,ואני אתכבד ביותר.
וי''ל עוד עפ''י דברי הכתב סופר ,דלכאורה צ''ע דכיו שאלדד ומידד
מתנבאי – משה מת ,א''כ אי שיי ע''ז הלשו קנאה – המקנא.
ותי' דמאחר שה התנבאו – יהושע מכניס ,הג שיהושע אינו גדול
כ''כ ,מ''מ כשיעמוד בשליחות ישראל הוא ימלא מקו רבו ,ויהא לו
זכות הרבי ,אבל אלדד ומידד שנשארו במחנה ,ולא רצו להיות
שלוחי ישראל – שבעי זקני ,מחמת ענותנות כפרש''י ,ומ''מ זכו
לנבואה ,א''כ ה זכו לכ מצד עצמ ,וזה מדריגה מעולה ,וז''ש
המקנא אתה לי ,ואמר מי ית כל ע ה' נביאי ,כי בעת שהדור
צדיקי ביותר זכות המנהיג יותר וזוכה בשביל ,ולכ התפלל שיהיו
כל ע ה' נביאי ,ויזכה להתעלות על ידיה.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי החת סופר ,שכוונת משה הי' א
אתה יהושע מבחר תלמידי ,הי' בעל קנאה וגאוה ח''ו ,א''כ מכ''ש
שכל ישראל יהי' כ  ,א''כ ומי ית שיזכו לנבואה ,כי אי הקב''ה
שורה אלא על שפלי רוח ,ואמר כי ית ה' את רוחו עליה ,כי
הקב''ה כביכול אי רוחו גסה ,ואדרבה בכל מקו שאתה מוצא
גדולתו אתה מוצא ענוותנותו.

וי''ל עוד עפ''י דברי רבינו ר' חיי מוולאזי זצ''ל )רוח חיי(
העיקר כדי לזכות להשראת השכינה הוא רק ע''י ענוה ,וכמבואר
בחז''ל – זהירות מביאה לידי זריזות וכו' ענוה מביאה לידי רוח
הקודש .ולפ''ז י''ל דזה הי' כוונת משה – ומי ית שכל אחד מע
ישראל יהי' נביא ,וא''כ ע''כ יהא כול ענוי ,ואז לא יהי' שו
תרעומות ומחלוקת ,שתרעומות ומחלוקת היא סתירה הגדולה
לענוה ,ועי''ז אני יכול לנהוג הע בנחת ובשלו בלי טירחה וטורח.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י מה דאיתא בב''ב )כ''א( קנאת סופרי תרבה
חכמה .ולפ''ז י''ל שכוונת משה הי' דזה שאלדד ומידד מתנבאי
במחנה הוא דבר טוב ,דעי''ז תרבה חכמה ונביאות ,ואני מקוה
שעי''ז יהי' כל ע ה' נביאי.
ג( ומי ית כל ע ה' נביאי )י''א ,כ''ט( נראה מכא החוב הגדול
המוטל עלינו להתגדל בעבודתנו להשי''ת ,עד כדי כ שכל אחד ואחד
יהיה ראוי לנבואה ,ולא שנסמו על אחרי להיות הגדולי
והנביאי ,שאפילו בדורו של משה ,אמר משה  הלואי שכל אחד
יהיה נביא.
וי''ל עוד עפ''י דברי הגר''מ פיינשטיי זצ''ל ,עפ''י הפסוק בתהלי
)קמ''ו ,ג' ,ד'( אל תבטחו בנדיבי וגו' תצא רוחו ישב לאדמתו – צ''ע
דמשמע דהטע שלא יבטחו בה ,הוא ,כיו שסו האד למות,
אבל במי שלא מת כגו מלא יכול לבטוח בו ,ובודאי א''א לומר כ,
דאי לבטוח רק בה' ,וכמ''ש  ישראל בטח בה' עזר ומגנ הוא.
ותי' דכוונת הפסוק הוא דאע''פ שיש זמני שיוכל לבטוח בבני אד,
כגו א אחד שואל שאלה ממורה הוראה ,שיכול לסמו עליו שפסק
כראוי ,אבל צרי לידע שלא יכול לסמו עליו לעול ,שסו האד
למות ,לכ ראוי לכל אחד ואחד ללמוד כדי שיכול לפסוק בעצמו.
ולפ''ז י''ל הטע שאלדד ומידד התנבאו עתה – משה מת ויהושע
מכניס ,הלא זה לא הי' נוגע רק לאחר מ' שנה .ולדברינו י''ל דהנה
זה שיהושע אמר – אדני משה כלא  השער הפסוקי )מורינו הרב
חיי ויטאל זצ''ל( פי' שאותיות כלא'' ה אותיות מלא''  ,דהיינו
שיהושע הכחיש נבואת ,שמשה לא ימות ויעלה חי לשמי כאליהו
וריב''ל )ואולי מטע זה יהושע אמר – אדנ''י משה ,והוא לרמז
שאתה תהי' אדוני לעול( ולכ נאמרה נבואת עכשיו לגלות שמשה
לא יחי' לעול אלא מת ,ולכ הי' חוב קדוש על כל אחד ללמוד מפי
קדשו ,ועי''ז אחר פטירת משה יכול לפסוק בעצמו ,ולא לסמו על
אחרי .ולפ''ז י''ל כוונת משה – ומי ית כל ע ה' נביאי ,דהיינו
שכל אחד צרי ללמוד ולהתעלות במדריגה ,כדי שלבסו יזכה
להיות נביא מצד עצמו.
וי''ל באופ אחר ,עפ''י דברי המדרש רבה  אמר הקב''ה בעול הזה
נתנבאו יחידי ,ולעול הבא כל ישראל נעשי נביאי ,שנאמר
)יואל ,ג' ,א'( והי' אחרי כ אשפו את רוחי על כל בשר ונבאו בניכ
ובנתיכ זקניכ .ולפ''ז י''ל דמשה אמר ליהושע דכיו שאני גור
הקנאה – המקנא אתה לי ,לכ אני צרי לתק את זה ,ולכ אני
מבר את בנ''י שיהי' זמ לעתיד לבוא שכול יהיו נביאי ,ואז לא
תהי' שו קנאה ושנאה ביניה ,רק שלו ורעות אכי''ר.

ומי ית כל ע ה' נביאי  זקני הרה''ק החוזה מלובלי זצ''ל אמר בבדיחותא  מי ית  גראש )מטבעות( א יהיו כול נביאי
ואדמורי'') .אבני זכרו(
ומי ית כל ע ה' נביאי – פע החליט ראש ישיבת ראדי – הגרנ''ט טראפ זצ''ל לעזוב משרתו בהישיבה ,כאשר ראו הבחורי
שאי לה ר''מ להגיד שיעורי ,נכנסו משלחת תלמידי להחפ" חיי זצ''ל ,לשאול מפיו ממי ישמעו שיעורי ,אמר לה
החפ" חיי ,הלא הבחורי מבוגרי ה ופרושי לפניה  הפני יהושע ,ורעק''א ,ושאר גדולי האחרוני ,ויש לה מה ללמוד,
הבחורי קבלו עצתו וחזרו לתלמוד ,א כעבר שבועיי ,נכנסו שוב להחפ" חיי ,ואמרו לו – סי גייט נישט ,ובלית ברירא
החפ" חיי דיבר ע הגרנ''ט שיחזור להישיבה להגיד שיעוריו ,וכ הי' הגר''ט חזר כמקוד .וכדאי להזכיר שהגרנ''ט הי'
תלמיד להגאו ר' איצעל פאנאוועזער זצ''ל ,והי' עמק ולמד גדול ,והי' מעיי בקטע א' של ספר הפלאה לד' שעות רצופות.
והאיש משה עניו מאד מכל האד אשר על פני האדמה  הגאו ר' יעקב משה שורקי זצ''ל הי' רגיל לומר – דער חפ" חיי האט
אוועקגעשאכטע דער יצר הרע פו גאוה אי ראדי – החפ" חיי שחט היצה''ר של גאוה בראדי ,שא #גדולי הגדולי שהיו ש
לא הי' בה שמ" של גאוה.
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