
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1470מספר , בפ"תש, ַתיּק  ח  ּב   תרשפ

 

 –" ֵתיכ ם א ּט  חַ   ַעל   ַבעׁש  " 
 המספרים בתורה ותורת המספרים 

ה צפור מש 
חַ   ַבעׁש  "  הצירוף םּט  ַעל  כ)"  אֵתיכ  שוב    חוזר(  ו:יחוי' 
כ  תנובפרש  ושוב כ)פסוקים  כ א,  הקורא הסקרן   .ח(ד, 
  ם ירטפ  'שבעה'לבדוק מה הם אותם  מן הסתם    ינסה
אלה  םמיאיושב בפסוקים  לוודאי  .השונים    קרוב 

אותם לגלות  מאוד  דווקא שבעה?(  שיתקשה    , )ומדוע 
גם   נמצא  'שבע'  המספר  אם  למצוא  ינסה  ואז 

בתנ"ך,   אחרים  בזהבמקומות  להיעזר  שיוכל    . באופן 
'שבע פעמים' נמצא בהקשרים    צירוף יגלה שה  ארוקה

וחגיגיות,   טכסים  הזשל  )כגון  הקודש  עבודת  ה  אשל 
ש בע  ש המזבח(,  על  השתפעמים  לרל  איש  עהו  חוויה 

כן   וכמו  פעמים,  טיהורשבע  ומצרעת  של  , מטומאה 
מלשל   )כגון  ד" מרפא  הל:ב  מספר ועוד.  ד(,  י-י:ד;  זהו 

 'ו גם בררא)  מעין סמל  ,הועוצמ  מיסטיתבעל ייחודיות  
בזה  ו  (,אל -אכ:אכ גם  קשורות  פעולות  בוודאי 

זוהה בהן.  וכיוצא  והשבועה  גשבעה  זמן י  םהי    חידת 
, כגון הכנת לקראת ייעוד  כשרה השאר ההמציינת בין  

שבעואהר ובניו  מילוי   הן  לקראת  במשכן  ימים 
ויו    ;ט-חפרקים    'וי)  ידםתפק גם  .  זכ:בכ  'ראו 

שלמות,  וא  הו   ,דווקני  רמספהאלה    םבהקשרי מביע 
ים שש רשימוש, למשל, במספאין  ]  מעוגל  כמין מספר

 .  ([!תשע או

שימוש אחר במספרים מצא גם  נ רא  במקעם זאת,  
סודר,  מסוימים,   או  מונה  מספר  היותם  הם ומלבד 

'מ  ב  גם  יםמשמש סמלית,    שאינהים',  טונ  משמעות 
 1.בלבד דרך דיבור מקובלתאלא 

 
לת  ציפור  משהוה* במחלקה  אמריטוס  נ"ך  פרופ' 

בר  התוכנית    ,אילן -באוניברסיטת  תואר  ל וראש  לימודי 
 טון.שני בתנ"ך במכללת גבעת וושינג

תרח"ץ   'ב אדרבב' הדברים נכתבים לזכר אחי נתן צפור )  **
באדר    – דליהשע"טתז'  וגיסתי  ואידהבת  ז"ל    (   חיים 

טריגר בלבנון  לבית  לנפילתו  שנה  וחמש  עשרים  )ט'  . 
האהוב על  ר,  ערן שמי של המפקד הנערץ  תשנ"ז(  באייר  

וארבעים וחמש שנה לנפילתו של אביו, דובי   יודעיו,  כל
 . ם נלךר לאו  .(ניסן תשל"ז ב  ל')  שמיר

" האם  -ש   ך עשר פעמים: "הזהרתי אותכשאב אומר לבנו  1
טעם   "להגי יש  זה  ש  ומצאתי   ספרתי ב  את  לי  אמרת 
הייתה   ?"בלבד   פעמיםשמונה   האב  של  שכוונתו  מובן 
 . פעמים'  'הרבה

אדם בני  של  השגרתית  הדיבור  דרך    כדי   זוהי 
וכמה    :רלומ כ;  'עמים פ'כמה  תורה  בני  ו"דיברה  לשון 

   ועוד(. קי"ב פרי במדבר, פרשת שלח,)סאדם" 

במקרא  חוזרים  שהם  כאלה,  מספרים  המייחד 
מספרים   והם  פעמים,  וכמה  המספר   :''עגוליםכמה 

ביחס    ,למשל  ,כך  .כמות  "עשר" הוא מספר מקובל של
הברית הדברים"  ללוחות  "עשרת  ח;  כ:דל  'שמ)  כתוב 

יי:ד  'דב ב  ,(ד:ג;  חלוקים  לחלוקה   אשרופרשנים 
מצוות  האם  2ה';עשר'ל עשר  וכיצד  די  או  אלו  בורים, 

נחלקים "  .הם  המילים  את  הרואים  י  יש  כ  -א    'הָאנ 
יָך י ה  ֹלא  ...ֹלה  ה  ים עַ   י  ים ֲאֵחר  ֹלה  ָך א  , ג-שמ' כ:ב)  "ינ ַ ּפ    לל 

ה:ו הדובר  גוייצ כ  (ז-דב'  כמצווה  של  ובסוףולא   , 
מופיהלוחו '  עיםת  ד הציוויים  מ  ַתח  ( כ:יד  שמ')'  ֹלא 
ד'ושוב   מ  ַתח  ע  (שם)  'ֹלא  חימוד  ניינים  כשני  נפרדים: 

  ואכן בין שני הדברים  .חהבלב וחימוד המסתיים בלקי 
רווחהללו   במסורה  שב  !יש  השומר'מעניין    'וניחומש 
במופ על  יע  הציווי  עשירי  דיבר  אבנים  תור  הצבת 

את המקום רואים בו    שהם  ,ים'הקמת מזבח ב'הרגריזו
ַחר  "אשר   ב  ם  -א    ה'י    בנוסחאך  )  ב י-ה:בי  'דב  "ּבֹו ֹלֵהיכ 
 (.  !עיבל''בהר  ז-:בוכ 'דב ,רההמסו

יש   טיפולוגיים  למעשה  שהם  נוספים  מספרים 
, רבעים' כיחידה שלמהר 'אהמספ  3וחוזרים על עצמם: 
ו שונים  'ארבעים  לעניינים  במיוחד  שונים;  בהקשרים 

וגם   קיימות  יום',  לילה'.  וארבעים  יום  'ארבעים 
חלוקות  כפולות שנה'  או  'ארבעים  בספר   ;של  למשל 

"שופ הצירוף  ׁש  וַ טים,  טּת  ַאר    ק  ץ  ָאר  יםּב  ה  שו'  )  "נ הׁש    ע 
יםׂש  ע  "  או  (שו' ג:ל)  "נ הׁש    יםנ  ֹומׁש  ";  (:יאג שו'  )  "נ הׁש    ר 
ששופט)גם    (ו:כט השנים  ת  ַפטׁש  "  מספר  ֵאלׂש  י    א   ": ר 
אלא הכוונאין    .א(ל:זט ;  כ:ו ט'  שו מדויק,  למספר  ה 

יש    ךכ  4. , 'חצי דור'למספר סמלי המציין 'דור', 'דורות'

 
יעקובסון,  ת2 יששכר  במקראב ראו:  תל ינה  , 1964אביב  -, 

 . 79-83  עמ'
מכן    3 )ולאחר  במקרא  הטיפולוגיים  המספרים  גם  לעניין 

ריו של פרופ' אמריטוס מאיר בר  בספרות חז"ל( ראו מחק
 אילן.-חלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בראילן, המ

כמזמור הפותח ' ב,  בתפילת 'קבלת שבת'  4 רַ   ּול  הּנ  נ   ה' ' )תנ 
בציבו  ,(:אצה לשירמקובל  האח  ר  הפסוקים  רונים  את 
לכך    א(י -)ח לב  לשים  ובלי  להבין  בלי  חגיגית,  בנעימה 



  

2 

 '" )ברנ הׁש    תֹוֵמא  עּבַ ַאר  "  ו של המספרמשמעלהבין את  
דורות'.    :(גי:וט 'עשרה  הצירוף  היינו  בזה,  כיוצא 
יםֹומׁש  ' ַאר    נ הׁש    נ  משמעו:    (:אמל"א ו)  'נ הׁש    תֹוֵמא  עּבַ ו 
דורות'.-שנים' ה-'שנים  עשר  אף  כשלעצמו    ואעשר' 

הה לצאצאים  אופייני  לשבטומספר  גם פכים  )ראו    ים 
 (. 'ח, כ"יז, "יבר' 

בצירוף החוזר על   ,המספר "שלושת ימים"  הוכמו
רבות פעמים  כגון עצמו  ים  תׁש  ֹלׁש  "  דרך  :,  זוהי    ".י מ 

זמן קטנה גם שמ'  )  יחידת  לפי    .(זט:ב  'יהב;  כ:וטראו 
לזה   יש  מועטעניינימשמעות  ההקשר  זמן  של  או    ,ת 

מים(.   חוסר  של  במצב  )כגון  רב  זמן  המספר של 
חוזר   ימים"  בב  בה רה"שלושת  שמות    ו יתובקש ספר 

  .וד את ה'עה לצאת לעבשל משה מפר

למספרים   מתייחסים  והאגדה  המדרש  בספרות 
בדיוק  הלל ֵכם:  סו  כמספר  יו  ובהתאם   ,מים)!(שלושה 

מבארים   מסוילזה  למשל  .מותסיטואציות  על  כך   ,
של  השביעי  שמעות מיוחדת ליום  מהאם יש    השאלה,

: זהו  ת היאוחרו התשובה ה  חג המצות שאנו חוגגים?
למעשה    .חיל מצריםכל    וסוף וטבע  ם יבו  קרע  שנהיום  

היה,   זה  בדיוק  מתי  עצמו  בכתוב  רמז  שום  לנו  אין 
ירוע שקרה בזמן  בר אשל חז"ל לח  רשניתדרך פ  ואבל ז

מ תאריך  עם  מוגדר  כשאין  וגדר,  לא  פשט  זה  גם 
 , ישראל ממצריםכשיצאו  ?  נערך החישוב  כיצד  .הכתוב

אם    ליםמרגפרעה  איתם  לח  ש לראות  הם אכן  כדי 
ה'רק  מתכוונים   את  לעבוד   דרך '  ,במדבר  ללכת 

ימים והמרגלים ראו הכשעברו שלושת    .'ושת ימיםשל
ב ישראל  שעתם  דשאין  שבולחזור,  ל  פרעה    הם  אל 
רדף אחרישלושה  במשך   ופרעה  ברכבו    ישראל  ימים, 

כך הגענו    .ואז נבקע הים וטבע חיל מצרים  ,ביום אחד
המדר חש  באמצעות  של  השביעי  היום  הפסח, אל  ג 
במק גשכאמור,  אין  ורא  י פו  כל  אלא  חילו  רק  וד, 

   .ה(כ :זהאסור במלאכה )במ' ט 'דשומקרא ק'כ

נודוגמ חז"ל  ספתה  של  החישובים  באיזה  לדרך   :
ניתנה   )שמ'  תורה?  התאריך  השלישי  בחודש  זה  היה 

בנאחזים  חז"ל    (.א:טי בדבר   וט-יפסוקים  במסופר 
ת ה'  עהופ לקראתשת ימים' ות 'שלו וההתקדש ההכנות 

סיני   הר  ש.  רה תוהן  תומעל  חסרים עדיין  וכיוון 
ם  )לפי החישוב שהיציאה ממצרי  םמיי  השלוש   חשבוןל

לחו-בחמישההייתה   הראשוןד עשר  ,  (אנ:בי  'שמ  ,ש 
כי  קבעו   מדעתו  חז''ל  הוסיף  שלושמשה  ימי    העוד 

ז( ט:טי  'החשבון שמעמד הר סיני )שמכך עולה  ו  .נהכה
הבה  הי השלישיב  י שישיום  ל  ,חודש  אנו    כךובהתאם 

בתפילמצרפ בי ים  זהותינו  עניינים  ום  "יום  שני  חג  : 
תורתזמן  ו",  "הזה  השבועות זו   ."נומתן    בדרך 

התאריכימתלכדים   ,  !(בתורה  יםנקוב  םשאינ) ם  שני 
ידועוה להיות  הופך  ידוע  בזה   .בלתי  יום  '  כיוצא 

-טכז,  ט  ')וי  שהוא בעשירי לחודש השביעי  'הכיפורים

 
ה 'דור  על  טראגי  סיפור  כאן  עליו  שיש  שנגזר  מדבר' 

  , מקום המנוחה ארץ המובטחתלמות ולא להיכנס אל ה
ּבַ נ  )" ם... י ּת  ע  ׁש  א]=שלא[    א  ב  ל  ן ּוי  נ  א  י ּומ  ת   (.שם  "ח 

  היום שבו   ו זה י חשבונם של חז"ל  פלו,  (ז:טכ  'א; במל
ַלח  שה "התבשר מ ָךּכ    יּת  ס  ר  ב  )ד  יד:כ"  אבל לצורך .  (במ' 

הי  צריכים  זה  יוםעוד  להוסיף לחשבון  ו  ל  ש  ארבעים 
להר לתפילה ולבקשת סליחה לאחר חטא משה  עליית  
יום'  קבוצות  לנוסף  בהעגל,   'ארבעים   ות הנזכרשל 

 רים. בדובמקבילה בת שמובמפורש ב

זאת        בהתאם    ,עם  נוהגים  אנו  המעשה  בחיי 
הפשט.  לפי  לפרשנות של מסורת חז"ל, גם כאשר אינה  

מאמינ מאנו  אנו  בזה  כי  של  ים  ציוויו  את  קיימים 
"הקב" ל־ַהּׁש ֵפטה  א  ו  ם  ּי  ו  ַהל  ים  ֲהנ  ל־ַהּכ  א  את   ידּו    ...ּוב  ּג  ה  ו 

ט. ּפ  ׁש  ַהּמ  ַבר  ּד  ֵאת  ָך  עַ  ל  ית   ׂש  ע  ידּו  ו  ַיּג  ר  ֲאׁש  ר  ב  ַהּד  י  ל־ּפ 
ָך יֹורּוָך.  ...ל  ר  ֲאׁש  ל  כ  ּכ  ַלֲעׂשֹות  ּת   ַמר  ׁש  סּור   ..ו  ת  ֹלא 

ָך ל  ידּו  ר־ַיּג  ֲאׁש  ר  ב  ן־ַהּד  )דב  מ  אל"  מ  ּוׂש  ין   . יא(–ט:טז  'י מ 
:וברוח דברי חכמינו,   הסמכות נמסרה    שבידיהם 

"וכי מה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר,  
לא נתנו המצות אלא לצרף   או מי ששוחט מן העורף,

 פרשה מד, א; ועוד(.  ר"ת" )ברבהם את הבריו

וקידושו          יום השבת  על  למעשה, בניגוד לקביעת 
ימי המועדים נמסרה בידינו  ורא  ידי ב העולם, קביעת 

הקב"ה  – הסמכויות שקבע  מתי    ;בידי  המכריזים  הם 
החודש   החג,  יום    באיזהוממילא    –מתחיל  יתקדש 

צום  כגון    ,אותם חייב מיתהמים שהמפר  בכלל זה היו
הכיפורים ואיסור חמץ בפסח. גם עיבור השנים מופקד  

 בידינו.  

רכב  פיםנוסיפולוגיים  טים  רספמישנם   כלי   :
מופיעים תמיד  ,מלחמתיים  שלוש  ,  לא  של  ככפולות 

'שבעים'  מאות.   צאצאים  כמספרמופיע  המספר    של 
של   גם המספר המסכם  "שבעים בנים"; ראובמפורש  )

, של אורך ימי ('י  'בר)אומות    של  ז(;כ:ומ  ', ברבני יעקב
ואימפריות במת    ;ממלכות  מעל  ורדתן  עלייתן 

כשילמשל    ראו  . ההיסטוריה עוו  , זי-וט:ג'  ' שו:  דראו 
בז:א כ רל'פ   אשר.  )במ'  החג'  שמספרל-גי:טי   ם ב( 

רושב ל בזה    איםעים,    וגורלן   'תמואוהים  עשב'רמז 
ע"ב( נה  מירמיה  הנביא.  )סוכה  לו  את  נסה  לב  עודד 

לאחר המכה האנושה שהוכה בידי    העם האחוז ייאוש 
כי  נבוכדנצר ל  "  :ומבטיח  ב  ב  ל  ֹלאת  מ  י  פ  יםׁש  ל  ע    ה נ  ׁש    ב 

ת א  ם  ֲעֵליכ  י  ת  מ  ַוֲהק  ם  כ  ת  א  ד  ק  פ  יּד    א  ר  ה    בּטֹוהַ   ב    יב ׁש  ל 
ל א  ם  כ  ת  ית  יסטורהה  השעה  זו  .(י:טכ)  "הּז  הַ   םֹוקּמ  הַ   א 

ה הבבלית בתום ''שבעים  ימפרי של האצה  ישבה יגיע ק
 .מלכות מדי ופרס ובמקומה תעלה "שנה

 

 הנשיא  קרן מופץ בסיוע הדף השבועי
 מידע שלהבאתר ם ג עומופי, דעה ולמרלתו

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
/parasha2http://www1.biu.ac.il 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"אדוובת כת
שבוע  י דמ את הדף בלו ולקזבת ות לכתולפנ ניתן

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל סיטתאוניבר -הדף השבועי   

 ת העלון שמור על קדולשיש 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : לשון ורכת  ע 
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