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   925 מספר                                                                               ש הלנה ופאול שולמן    "ע        

  
  * משהֲאדִֹני

  
בני גד ובני  .נובפרשתבפסוק אחד ושתיים מהן ,  בפי אנשים שונים"ֲאדִֹני"שבע פעמים בתורה מכונה משה 

   .פעם אחת ן עושים זאתילחמת מדיוראשי הצבא לאחר מ ,"עבדיך "חמש פעמיםמכנים את עצמם  ראובן
 ַוַּיַען" :ואת יהושע כמשרתבסמוך כינוי זה בהגדירו  הכתוב מצדיק, "ֲאדִֹני"את משה כאשר יהושע מכנה 

 גם משרתי נביאים אחרים ,ואכן. )כח:יא' במ (" ְּכָלֵאםֲאדִֹני מֶֹׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ְמָׁשֵרת מֶֹׁשהנּון - ְיהֹוֻׁשַע ִּבן
  1.'אדונים'אל העומדים עליהם כ פנו

מֶֹׁשה -ֶאל'  הַוּיֹאֶמר: " כפוף למשהשהיה אף' אח'הוא מוגדר ו, ן מופיע בתורה כשווה ערך למשהואהר
בעשיית העגל השתנתה ן ואהר  אבל כאשר השתתף2". ִיְהֶיה ְנִביֶאךָ ָאִחיךָ לִֹהים ְלַפְרעֹה ְוַאֲהרֹן -ְרֵאה ְנַתִּתיָך אֱ 

ִיַחר - ַאל": ןואהר עונה, "ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה- ָעָׂשה ְלָך ָהָעם ַהֶּזה ִּכי-ֶמה " של משהועל שאלתו, הרגשתו
 ,ן נגד משה בדברו בגנותו עם מרים אחותםוכאשר חוטא אהרגם מובן מאליו ש). כב-כא:לב' שמ ("ֲאדִֹניַאף 

ָנא ָתֵׁשת -ַאלֲאדִֹני מֶֹׁשה ִּבי - ַאֲהרֹן ֶאלֶמרַוּיֹא" :והוא מתחנן כעבד לפני אדוניו, וה שלומתבטלת תחושת האחו
 .)יא:יב' במ( "ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו

הם באו בבקשה חריגה ופורצת .  בתחושת אשםודגם הכנעת היתר של בני ראובן וגד לפני משה יש לה יס
זים אינם מִע הם אף . התנגדות להנהגת משהנובעת מ שבקשתם אינם הם מרמזים מן הרגע הראשוןועל כן  ,גדר

'  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ה.ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹן": לומר בגלוי את כוונתם
  פותחים מחדשורק כשמשה אינו נרמז הם, )ד- ג:לב' במ" ( ִמְקֶנהְוַלֲעָבֶדיךָ  ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ָרֵאלִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂש 

  3.)ה ("ַהַּיְרֵּדן- ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת-ַלֲאֻחָּזה ַאלַלֲעָבֶדיָך ָהָאֶרץ ַהּזֹאת - ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֻיַּתן ֶאת- ִאםַוּיֹאְמרּו: "ואומרים
בדים לפני משה  עצמם ע מגדיריםהם ?ן לנהוג בהכנעת יתרי ראשי הצבא במלחמת מדימה מניע אתאך 

היא לקשור את ביותר האפשרות הסבירה  4.'אף שחסידות יתר מאפיינת את מעשיהם בהביאם מנחת תודה לה
 ֵהן ֵהָּנה .ְנֵקָבה-  ָּכלִּייֶתם ַהִח ... מֶֹׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִילַוִּיְקצֹף ":קצפו של משה בסיום המלחמהנמיכות רוחם ל

  ). טז-יד:לא' במ" ('ְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת ה- ְּדַבר- ַעל' ַמַעל ַּבה-ר ִּבְלָעם ִלְמָסרָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדבַ 
  :  בשם אחריםלאברבנאיצחק ' ר פירוש כזה מביא       

                                            
 .יהי ביתם מעון קבע לשכינה. על נישואי נכדי מאיר אביעד כהן לעינב לבית ברדע' בהודיה לה   *
ָהִעיר ְוסּוס ָוָרֶכב ַוּיֹאֶמר ַנֲערֹו ֵאָליו -ַחִיל סֹוֵבב ֶאת- לִֹהים ָלקּום ַוֵּיֵצא ְוִהֵּנה- ְמָׁשֵרת ִאיׁש ָהאֱ ַוַּיְׁשֵּכם: "כך עושה משרת אלישע   1

לֵֹקַח ' ָּת ִּכי ַהּיֹום הֲהָיַדְע : "וכך מגדירים בני הנביאים את מעמד אליהו ביחס לאלישע, )טו:ב ו"מל" ( ֵאיָכה ַנֲעֶׂשהִניֲאדֲֹאָהּה 
   ).ג:ב ב"מל" ( ֵמַעל רֹאֶׁשךָ ֲאדֶֹניךָ -ֶאת

ַדֵּבר ְיַדֵּבר - ַהֵּלִוי ָיַדְעִּתי ִּכיָאִחיךָ ְּבמֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ' ַאף ה-ַוִּיַחר: "יד:ד' גם כשהוא נזכר בפעם הראשונה בשמ. א:ז' שמ   2
ַאֲהרֹן -  ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאתְוַאָּתה: "הוהן מודגשת האחוון לכוגם בבחירת אהר".  ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹואֶתךָ הּוא יֵֹצא ִלְקרָ -הּוא ְוַגם ִהֵּנה

 .  חוזרת כמה פעמיםווהדגשה ז )א:כח' שמ" (ָאִחיךָ 
דיר הם ממשיכים להג, כאשר משה מתרצה להצעת הפשרה שהציעו לאחר שקצף עליהם והשווה את בקשתם לחטא המרגלים   3

 ֲעָבֶדיךָ מֶֹׁשה ֵלאמֹר -ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל-  ְּבֵניַוּיֹאֶמר" :'אדון'ה המפורשת למשה כיומוסיפים פעמיים את הפני" עבדיך"עצמם 
ַלִּמְלָחָמה ' ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה- ַיַעְברּו ָּכלָבֶדיךָ  ַועֲ ,ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד- ִיְהיּוֶהְמֵּתנּוְּב - ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל. ְמַצֶּוהֲאדִֹניׂשּו ַּכֲאֶׁשר ַיעֲ 

- ַוַּיֲענּו ְבֵני" :גם בסיכום הסופי של ההתחייבות שלהם הם ממשיכים להפגין כניעות יתר). כז-כה:לב' במ" (ּדֵֹברֲאדִֹני ַּכֲאֶׁשר 
 ). לא:שם". (ֶׂשה ֵּכן ַנעֲ ֲעָבֶדיךָ - ֶאל' ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאמֹר ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא '  הְרַּבןקָ -ַוַּנְקֵרב ֶאת: ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש-רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְולֹא- ָנְׂשאּו ֶאתֲעָבֶדיךָ מֶֹׁשה -  ֶאלַוּיֹאְמרּו"   4
 ).נ- מט:לא' במ" ('ַנְפׁשֵֹתינּו ִלְפֵני ה-ַעלָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר -ְכִלי



2 
 

                                           

להודיע שלא קצף עמהם ) מ"יב, ההדגשה שלי( בדברי רצוים ויש מפרשים שאלו השרים באו לפני משה
שבכל המלחמה , אבל היה בעזרתם ויפלטם, על שגגתם בהחיותם כל נקבהה כמו שקצף משה "הקב

ויהיה הקרבן הזה שיקריבו על שגגתם בהחיותם כל נקבה  ...והוא נס גדול, הזאת לא נפקד מהם איש
   5.וזכרי הטף

 בתחביר מסובך 'אדון'כפעמיים את משה   ראשי משפחות שבט יוסףמדוע מכתירים נותר לנו לתהותעתה 
  ? נוחות הדוברים-ל אישמעיד ע

ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל -  ָלֵתת ֶאת'ֲאדִֹני ִצָּוה ה-ֶאתַוּיֹאְמרּו ...  ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶֹׁשה  ... ָראֵׁשי ָהָאבֹותַוִּיְקְרבּו
  .)ב-א:לו (ת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבנָֹתיוַנֲחלַ - ָלֵתת ֶאת'ַואדִֹני ֻצָּוה ַבה .ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

שהרי הם , על הכרעתו בעניין בנות צלפחד ון שהם חולקיםו שהם חשים לא בנוח כיאי אפשר להסתפק בהסבר
התקדים של בנות צלפחד יכול לתת להם ו, ולא הכרעה אישית של משה' שזהו רצון ה עצמם מדגישים פעמיים

שכן הוא התיקון הטוב ', י ה מעשה רצוי הן בעיני משה הן בעינהיאטחון שעמידה על זכויות הנחלה בארץ יב
  7.להרגיש אשמה ולהתנהג בהכנעת יתר מקום לבני יוסף הלא הי ,ןאם כ 6.ביותר לחטא המרגלים

  8:'משך חכמה'בעל , שמחה הכהן מדווינסק-  מאיר'ר  בעקיפיןתשובה לשאלה הזאת נותן       
ל חלוקין זה מזה ויתנכרו זה דנמצא יהיו בני ישרא, נראה דהיו מבינים דדבר זה לא יתכן להיות לעולם

רק יהיה זה ; ויגרום הריסה גדולה לקיום האומה ולהתפתחותה, מזה ולא יהיו קשורים ואגודים זה בזה
  . בה ויהיו מוחזקין כל אחד בנחלתםעד שיאחזו, או רק בדור זה לבד, או לפי רצון גדולי האומה

. ם להכניע עצמם לפני משהאות הביאההיא שו,  ראשי משפחות יוסףשליש מקום לתחושת אשמה , לפי דבריו
בדלנות  תגרום ,קרוןיאם תתקבל כע – הגבלת חופש הבחירה של בנות צלפחד בבני זוגןשהם מבינים 

  . ותפגע בעקרון האחדות של עם ישראלוהסתגרות השבטים בפני עצמם 
בר חושש מתחושת אשם כשהדו בדרך כלל נובעת "אדון" שהפיכת משה לעולהה כמכל שראינו עד 

אין הוא מהסס , כאשר אין לו תחושת אשמה.  יהושענראה שכלל זה חל גם על. לצדקת מעשיו והתנהגותו
-  ְיהֹוֻׁשַע ֶאתַוִּיְׁשַמע ":כך היה בעת חטא העגל. נים מיותריםוהביע את דעתו ללא גינלובדברים לפנות למשה 

אבל כאשר אלדד ומידד מתנבאים שלא . )יז:לב' שמ ("ַּבַּמֲחֶנהמֶֹׁשה קֹול ִמְלָחָמה - קֹול ָהָעם ְּבֵרעֹה ַוּיֹאֶמר ֶאל
 שהוא לא רק מקנא למשה הדעת נותנתשכן , את כניעתו לו בניגוד להתנהגותםהוא מדגיש , בהשראת משה

מתנער מהמשמעות שיש לדברי יהושע ש, ל" חזתדרשל ודסי הכנראה זהו 9.אלא גם מקנא באלדד ומידד
  :) כב בהעלותך,בובר-תנחומא( םוכיח שאין לו חפץ בה ומהנבואה של אלדד ומידד

 שכן לך תדע ;לארץ ישראל את מכניס ויהושע מת משה :מתנבאין היו :אומרים ויש ...מתנבאין היו ומה
  ."ָלֵאםנּון ְמָׁשֵרת מֶֹׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני מֶֹׁשה ּכְ - ְיהֹוֻׁשַע ִּבןַוַּיַען" ):כח:יא' במ (שנאמר, מתנבאין היו

 ים המפתיעה של הנחיתות שמגלעל התוצאה )כח:יא 'בפירושו לבמ(עומד  שמחה הכהן מדווינסק-מאיר' ר
  :  כלפי משהםתבהתנהגוויהושע ן ואהר

: כתוב( "כלב עבדי", )כד:כו' בר ("ַאְבָרָהם ַעְבִּדי": 'עבדי'והנה שלשה אנשים נזכר בתורה שנקראו 
, 'עבדך'  או'אדוני' אלו שלא אמרו לשום אדם, )ח:יב' במ (" ְבמֶֹׁשהְּבַעְבִּדי" ,)כד:יד' במ ," ָכֵלבְוַעְבִּדי"

  . למשה'אדוני' לפי שאמר 'עבד' וכן באהרן לא נזכר ..."ֲאדִֹני מֶֹׁשה"לא כן יהושע שאמר 
דָֹני הּוא -ֶבד אֲ עֶ / ַעְבֵדי ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם : יהודה הלוי בלשון פיוטית'  המחיש לנו הפרשן את שהגה רזהב

  .ָאְמָרה ַנְפִׁשי!" דָֹני- ֶחְלִקי אֲ / " ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו-ַעל ֵּכן ְבַבֵּקׁש ָּכל :ְלַבד ָחְפִׁשי
  יונה בר מעוז

  "הכתר"ומפעל מקראות גדולות  ך"המחלקה לתנ
 

 ורא(ויש מפרשים : "שור על פירוש דומה ואמר- בכור יוסף' השיג ראך כבר , אברבנאל עצמו סבור שהחטא הוא חטא המניין   5
,  משום כך העדיף". לכפר על ההרהור–והיותר ; )כו:לח' שמ (' ַלֻּגְלּגֶֹלתֶּבַקע'באבל בזה סגי . על שָמנּו את ישראל): ם"רשב

ון וד כיויחיב, והוני ערי שהמפקדים חששו להרהור הלב בעני)א" עסד( שבתמסכת ל ב"את פירוש חז, כמו פרשנים רבים
  .ההרהור האסור מתקשר לתוכחתו של משה בעקיפין. שהלוחמים גם פרקו מנשים את תכשיטיהן

 במרגלים וכן ...פורצין שאנשים מה גודרות היו הנשים הדור אותו –) א:כז' במ( ' ְּבנֹות ְצָלְפָחדַוִּתְקַרְבָנה': "ל"כפי שאמרו חז   6
 אבל... )לא:יג 'במ ('ָהָעם- נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאללֹא' שאמרו גזרה נגזרה ועליהם ,)לו:יד' במ('  ַוַּיִּלינּו ָעָליוַוָּיֻׁשבּו' דבה שהוציאו
רמז נוסף לטוהר המניעים הוא בבחירת הצירוף ). מא פינחס זתנחו" ('צלפחד בנות ותקרבנה' נחלה לבקש עצמן קרבו הנשים

 ַוִּיְקְרבּו'הביטוי כאן הוא ; ו:ט' במ(למבקשים להקריב את קרבן הפסח ו) א:כז' במ(שמשותף להם ולבנות צלפחד ' קרב אל'
, ת לרוב אישור אלוקיהיא חיובית ומקבל' קריבה אל'בכל המקרים הללו ה). מח:לא' במ(' ולראשי הצבא שמודים לה) 'ִלְפֵני

 .כפי שאירע בסופו של עניין גם לראשי משפחות יוסף
הן בני יוסף באו רק .  שבאו לבקש בקשה חריגהאףבייחוד בשים לב שגם דורשי קרבן הפסח וגם בנות צלפחד לא נהגו כך   7 

  . להם פסיקה חריגה קודמתמהבבקשה לתקן עוול שגר
הן כפי שפנו בנות צלפחד וגם בני ואלא בשאלה מדוע לא פנו בני יוסף גם לאלעזר הכהוא אינו דן בשאלה שאנו עוסקים בה    8

 .גד ובני ראובן
 ). המדרש במכילתא דרבי ישמעאל בא פסחא אפ"ע(  ברוך בן נריה ביהושע ובאלישעבדומה לקנאת   9


