
 
 
 
 

 

 בס"ד

2121מספר  , ז תשע" , במדבר   פרשת    
 

 פקדים בספר במדבר למשמעותם של המ    – " חומש הפקודים " 
 מרדכי סבתו 

חכמים    "במדבר"ספר   בפי  חומש  "מכונה 
שם    1."הפקודים על  הוא  זה  שכינוי  נראה 

שבספר המפקדים  בתחילת  ;שני  : והראשון 
ֵאל " רָּ שְׂ י  ֵני  בְׂ ֲעַדת  ל  כָּ ֹראׁש  ֶאת  אּו  שְׂ

ל   כָּ ֵׁשמֹות  ַפר  סְׂ מ  בְׂ ם  ֲאֹבתָּ ֵבית  לְׂ ם  ֹחתָּ פְׂ ׁשְׂ מ  לְׂ
ם ֹלתָּ גְׂ גֻלְׂ לְׂ ר  כָּ בפרשת )א:ב(  "זָּ והשני   ,

ר ֶבן    ' : "ַוֹיאֶמר ה"נחסיפ" זָּ עָּ ֶאל ֶאלְׂ ֶאל ֹמֶׁשה וְׂ
ֵלאֹמר. ַהֹכֵהן  ֲעַדת   ַאֲהֹרן  ל  כָּ ֹראׁש  ֶאת  אּו  שְׂ

ֵבית  לְׂ ה  לָּ ַמעְׂ וָּ ה  נָּ ׁשָּ ים  ר  ֶעשְׂ ֶבן  מ  ֵאל  רָּ שְׂ י  ֵני  בְׂ
)כו:א ֵאל"  רָּ שְׂ י  בְׂ א  בָּ צָּ ֹיֵצא  ל  כָּ ם  . ב(-ֲאֹבתָּ
השני בשנה  נעשה  הראשון  יה המפקד 

ממצרים הארבעים. לצאתם  בשנת  והשני   ,
כך ואהר  ,משום  משה  נזכרים  ן,  ובראשון 

אהר שהרי  ואלעזר,  משה  נזכרים  ן  וובשני 
כן לפני  ש  ,מת  . "ֻחקת"בפרשת    כתובכפי 

סיני,   במדבר  היה  הראשון  השני והמפקד 
מוֹ בֹ רְׂ עַ בְׂ " עַ ָאת  יַ ב  יְׂ דֵ רְׂ ל  הכתוב  "חוֹ רֵ ן  אף  . 

שני   בין  השני  המפקד  בסוף  משווה 
" קּוֵדי  המפקדים:  פְׂ מ  יׁש  א  יָּה  הָּ ֹלא  ֵאֶלה  ּובְׂ

ֵאל  רָּ שְׂ ֵני י  דּו ֶאת בְׂ קְׂ ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֲאֶׁשר פָּ ֹמֶׁשה וְׂ
י ינָּ ס  ַבר  דְׂ מ  יָֻּמתּו   .בְׂ מֹות  ֶהם  לָּ ה'  ָאַמר  י  כ 

נֹותַ  ֹלא  וְׂ ר  בָּ דְׂ ֶבן  ַבמ  ֵלב  כָּ ם  א  י  כ  יׁש  א  ֵמֶהם  ר 
ן נּון יהֹוֻׁשַע ב  ֻפֶנה ו   . (סה-סד:כו" )יְׂ

בין    "במדבר"ספר   המבדיל  הספר  הוא 
שני  הארץ.  באי  לבין  מצרים  יוצאי 

מעבָּ  מבטאים  בספר  זההמפקדים   ;ר 
מפקדם של יוצאי מצרים והשני    –הראשון  

באי הארץ.  שני המפקדים מהווים את   2של 
העמודים נשען    שני  יושם  השעליהם  ספר. 

 
לתלמוד,     *  המחלקה  סבתו,  מרדכי  ד"ר 

 אילן. -אוניברסיטת בר
מאמר זה הוא גרסה מקוצרת של אחד הפרקים   

: דרשות על פרשות השבוע  פתח דבריך :  יבספר
 .  293-289והמועדים, ירושלים תשע"ה, ב, עמ' 

משנה יומא ז, א; מנחות ד, ג; תוספתא מגילה    1
ר ובמקומות  קכז,  דברים  ספרי  ז;  בים  ג, 

גם   הספר  מכונה  דומה  באופן  בתלמודים. 
 בתרגום השבעים ובוולגטה.

בספר    2 העם   "שמות" גם  פעמיים  מניין  נזכר 
כו(, אך אין שם ציווי לפקוד את  -כה : לז; לח:יב)

 העם, ולא נזכר שם מניין כל שבט ושבט.

הראשון   שהמפקד  תחילת   נערךלב  לפני 
והשני   לארץ,  הראשון  המסע  -המסע  לאחר 

מהווים   המפקדים  ששני  נמצא  האחרון. 
 מסגרת לסיפור מסעי ישראל במדבר.

מפקדים   של  המיוחדת  חשיבותם  במה 
לספר   ,כאמור  ,המשמשים  ,אלו עמודים 

זאת   להבין  כדי  למסע?  לברר  יש  ומסגרת 
משני    את אחד  כל  של  מפקדים ההמטרה 
ש  .לוהל   , בפירוש  תנזכראינה  המטרה  אף 

ברור אפשר   די  באופן  עליה   ללמוד 
 .מההקשר

ֵאֶלה  "לָּ נאמר:  מיד לאחר המפקד השני 
ֵׁשמֹות. ַפר  סְׂ מ  בְׂ ה  ַנֲחלָּ בְׂ ָאֶרץ  הָּ ֵלק  ַרב  ֵתחָּ לָּ

יׁש   א  תֹו  ַנֲחלָּ יט  ע  ַתמְׂ ַעט  ַלמְׂ וְׂ תֹו  ַנֲחלָּ ֶבה  ַתרְׂ
י   פ  כו:נגלְׂ )במ'  תֹו"  ַנֲחלָּ יַֻתן  יו  ֻקדָּ הווי -פְׂ נד(. 

אומר, המפקד השני נועד להכין את חלוקת  
הארץ לשבטים, חלוקה שנעשתה לפי מספר 

לכך  שהאנשים   נוספת  הוכחה  שבט.  בכל 
היא הנימוק שנותן הכתוב לאי הכללת שבט 

זה: במפקד  ֵני "  לוי  בְׂ תֹוְך  בְׂ דּו  קְׂ פָּ תְׂ הָּ ֹלא  י  כ 
כ   ֵאל  רָּ שְׂ ֵני י  בְׂ תֹוְך  בְׂ ה  ַנֲחלָּ ֶהם  לָּ ַתן  נ  ֹלא  י 

ֵאל רָּ שְׂ למדיםי  נמצינו  כו:סב(.  )במ'  שכל    ," 
הנחלה.  לצורך  הייתה  המפקד  של  מטרתו 
שבט לוי שלא נחל בתוך בני ישראל גם לא  

 נכלל במפקד בתוך בני ישראל. 

מטרת  על  לעמוד  ניתן  דומה  בדרך 
לאחר הראשון.  "  יוהמפקד  ה' נאמר:  ַדֵבר    ַויְׂ

ֵלאֹמר ַאֲהֹרן  ֶאל  וְׂ ֹמֶׁשה  לֹו  .  ֶאל  גְׂ ד  ַעל  יׁש  א 
ֶנֶגד  מ  ֵאל  רָּ שְׂ י  ֵני  בְׂ ַיֲחנּו  ם  ֲאֹבתָּ ֵבית  לְׂ ֹאֹתת  בְׂ

ֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו יב לְׂ ב  ב(. גם שם  -:אב'  במ" )סָּ
נפקד   לוי  לא  העםשבט  עם  והנימוק   ,יחד 
" הוא:  ֶאת  שם  וְׂ ֹקד  פְׂ ת  ֹלא  י  ֵלו  ַמֵטה  ֶאת  ַאְך 
ֹל ם  ֵאלֹראׁשָּ רָּ שְׂ י  ֵני  בְׂ תֹוְך  בְׂ א  שָּ ת  ה    .א  ַאתָּ וְׂ

ל   כָּ ַעל  וְׂ ֵעֻדת  הָּ ַכן  ׁשְׂ מ  ַעל  ם  י  ו  ַהלְׂ ֶאת  ֵקד  ַהפְׂ
ן   כָּ ׁשְׂ אּו ֶאת ַהמ  שְׂ ה י  ל ֲאֶׁשר לֹו ֵהמָּ ַעל כָּ יו וְׂ ֵכלָּ
ן   כָּ ׁשְׂ ַלמ  יב  ב  סָּ וְׂ ֻתהּו  רְׂ ׁשָּ יְׂ ֵהם  וְׂ יו  ֵכלָּ ל  כָּ ֶאת  וְׂ

למדים שהמפקד נ(. נמצינו  -:מטא'  במ" )ַיֲחנּו
סביב  נעשה  הראשון   העם  את  לארגן  כדי 

בארבע מועד  לא   האוהל  לוי  שבט  מחנות. 
  , חנה יחד אתם  לאמשום ש  ,נמנה עם העם
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 יןסביב למשכן. אמ אלא במעגל פנימי יותר  
שצריך    פוקדים כיוון  על    להפקידם אותם 

את ראשם כיוון    נושאים  יןמשכן העדות, וא
 את המשכן. לשאתשהם צריכים 

חנימה של  המשמעות  מסביב יי  ה 
סביב   המחנות  של  זה  ארגון  מועד?  לאוהל 

מועד מלמד לאוהל   ,אוהל  שכל העם קשור 
סביבו וכולם  במרכז  מועד  אוהל   ;מועד. 

משל ללב המצוי במרכז הגוף, ומזין את כל  
לוחות  הם  מועד  אוהל  של  עיקרו  הגוף. 

בק  ,הברית לוחות והמצויים  הקודשים.  דש 
ש הגרעין  הם  התורההברית  חניית  ו  ,ל 

על  מישראל   מצביעה  מועד  לאוהל  סביב 
יש   ישראל  כל  לתורה.  ישראל  של  הקשר 

כל אחד חונה לפי המקום   ;להם חלק בתורה
הלוחות אל  ביחס  לו  כך ו  ,המתאים  משום 

  .הכתוב קובע היכן בדיוק יחנה כל שבט

המפקד השני מלמד, כאמור, על הקשר 
  נקבע על ש  ,חלקבה  לארץ. כל שבט מקבל  

"ַבֵחיק    :פי הגורל. הגורל מבטא את רצון ה'
ּוֵמה ל  ַהגֹורָּ ֶאת  )משלי    ' יּוַטל  טֹו"  פָּ ׁשְׂ מ  ל  כָּ

החלק   את  מקבל  שבט  כל  בארץ טז:לג(. 
 המתאים לאופיו. 

את   מבטאים  המפקדים  ששני  נמצא 
ישראל:  עם  נשען  שעליהם  היסודות  שני 

שני המפקדים ו  ,התורה מחד והארץ מאידך
החלק על  אדם    מלמדים  לכל  שיש  המיוחד 

 מישראל בכל אחד משני יסודות אלו.

המילה  בתורה  נזכרת  בלבד  פעמיים 
נזכרת ביחס  היא  בפעם הראשונה    ":מורשה"

" ֲאֶׁשר לארץ:  ָאֶרץ  הָּ ֶאל  ֶכם  ֶאתְׂ י  ֵהֵבאת  וְׂ
ק  חָּ צְׂ י  לְׂ ם  הָּ רָּ ַאבְׂ לְׂ ּה  ֹאתָּ ֵתת  לָּ י  ד  יָּ ֶאת  י  את  שָּ נָּ

מ ֶכם  לָּ ּה  ֹאתָּ י  ַתת  נָּ וְׂ ַיֲעֹקב  ה'ּולְׂ י  ֲאנ  ה  ׁשָּ "  ֹורָּ
בפעם השנייה  ו  'שמ) ביחס היא  :ח(.  נזכרת 

ַלת לתורה: " ה  ה קְׂ ׁשָּ נּו ֹמֶׁשה מֹורָּ ה לָּ ּוָּ ה צ  תֹורָּ
)ַיֲעֹקב נעשלג  'דב"  ירושה  באופן   ית:ד(. 
האב    ,טבעי אם  רצונו    אינו גם  את  אומר 

דברו  ,רשופמב של  אדם    ,פירושו  שלכל 
לתורה  הן  וטבעי  מהותי  קשר  יש  מישראל 

 ן לארץ.וה

שני המפקדים של הספר מסמלים אפוא 
התורה  ישראל:  של  הירושות  שתי  את 
והארץ. דור יוצאי מצרים כנגד התורה, ודור  
באי הארץ כנגד ירושת הארץ. יוצאי מצרים  

התורה את  את   ,קיבלו  מייצגים  הם  ולכן 
דור הנכנסים לארץ מייצגים  ו  ,בחינת התורה

 את בחינת הארץ.

ל  מקום  יש  שכאן  והלוא  אלא  שאול, 
לא   ,שנעשה בשנת הארבעים  ,המפקד השני

שהאריך  המרגלים  חטא  בגלל  אלא  נעשה 
שנה בארבעים  במדבר  המסע  וגרם    ,את 

הדור.   שלהתחלפות  להניח,  אילולא יש 
בעצמו   נכנס  מצרים  יוצאי  דור  היה  החטא 
שני.  במפקד  צורך  היה  לא  וממילא  לארץ, 

היה   לכיצד  ביטוי  אדם ניתן  כל  של  קשר 
 אל לארץ?מישר

זו  התשובה היא.   לשאלה  פשוטה 
יוצאי    אאילול דור  היה  המרגלים  חטא 

המפקד  וממילא  לארץ,  נכנס  מצרים 
כל שבט    מומקואת  שנועד לקבוע    ,הראשון

גם   משמש  היה  מועד,  לאוהל  ביחס  ושבט 
גודל את  לקבוע  שלכדי  ושבט    ו  שבט  כל 

לצורך חלוקת הארץ. מפקד אחד היה מבטא 
זיקה של כל אדם ואדם את שתי הבחינות: ה

מישראל לתורה, והזיקה של כל אדם ואדם 
זו   זיקה  לארץ.  שני אמורה  מישראל  להיות 
 צדדים של מטבע אחת.

בגלל חטא המרגלים נגזר על דור יוצאי 
מפקד   ונצרך  במדבר,  שימות  חדש מצרים 

לארץ הנכנסים  את    , לדור  לקבוע  כדי 
אדם  כל  של  והזיקה  החטא,  גרם  נחלתם. 
ואדם מישראל לארץ נפרדה מזיקתו לתורה.  

טבעי הלא  המצב  נוצר  אדם    ,כך  יכול  שבו 
וכן להפך.  ,זיקה לארץ אבל לא לתורה חושל

תוצאה של החטא. עם   , כאמור,מצב זה הוא
אל   לחזור  לנו  יש  ימינו  של  ציון  שיבת 

הקובע הכ אחד,  מפקד  של  הראשונית  וונה 
העם   ישיבת  את  את  מהן  והן  לאוהל  סביב 

שזיקתנו  ללמדך  בארצם,  ישראל  ישיבת 
ולארץ בזה  לתורה  זה  אפשר שלובים  ואי   ,

 לאחת בלי השנייה כלל.

 

  מופץ בסיוע קרן הנשיא דף השבועיה
 ומופיע גם באתר המידע של, מדעלתורה ול

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא
קבל את הדף מדי ניתן לפנות לכתובת זו ול

  שבוע בדוא"ל.
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 ש לשמור על קדושת העלון י
 

 

יוסף עופר ' פרופ : עורך   
רחל הכהן שיף : עורכת לשון   

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

