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 חמישה חומשי תורה 

בך עלי מרצ 

 הקדמה   . 1

מחולק   שלנו  התורה  ספר  עתיקה,  מסורת  לפי 
  תורה". כינוי   "חמישה חומשי  ,לחמישה חלקים

מק במספר  מופיע  הזה  בתלמוד  בבלי  ומות 
 ;נדרים כב ע"ב  ;חגיגה יד ע"א  ;ו ע"א)מגילה ט

סנהדרין  ירושלמי )"א(, בתלמוד הסנהדרין מד ע
 1.י, הלכה א( ובספרות המדרשית

מוזכ ספרים  לחמישה  התורה  רת חלוקת 
שם   את  למשל  נזכיר  עתיקות.  בשפות  גם 

עתיקה  ביוונית   Πεντάτευχο:התורה 
משתי המורכב  "פנטה"   )פנטטיייכוס(    מילים 

חמ ושפירושה  ספר, -ש  שפירושה  "טייכוס" 
מוצאים   כוסטייפנטאת המילה  מגילה או כלי.  

המאה  כבר בתחילת  החדשים  הנוצרים  בכתבי 

זו מילה  ,  Pentateuchבצורה  , השנייה. 
התורתקבלה  ה לספר  בלטינית, ה  ככינוי 
לא קיימת  .  תאנגלית ובשפות מודרניות נוספוב

ש אחרת  עתיקה  ידועוחלוקה  התורה.  ת  ל 
חלוקות ל  אמנם  וכן  "סדרות" לפרקים 

חלוקוול אבל  השבוע",  א"פרשות  לו  ת 
יותר ידי    ,מאוחרות  על  התקבלו  תמיד  ולא 

 .הקהילות השונות 

חומאתייחס  להלן   לחמישה  שי  לחלוקה 
להציג   ואנסה  אחד כאן  תורה,  לכל   אפיון 

ו חיבוכן  מהחומשים,  במעבר נקודות  ר 
סשבי בין  ההפרדה  כאשר  אף  לספר ניהם,  פר 

נראהנראית   נושא   מלאכותית.  יש  ספר  שלכל 
ועיקרי מחד וגיסא  מרכזי  חמשת גיסא  דך  מאי, 

תאר את תולדות האדם, הספרים כולם באים ל
צורת   ואת  לעמו  ה'  בין  העמוק  הקשר  את 

 .מול בוראו ישראלשל  התנהגות ה

 
המחלקה   ,פרופ' אמריטוס  הואפרופ' עלי מרצבך  ת*

אונ המכללה  ואילן,  -בר  'למתמטיקה,  נשיא 
 . ירושלים

 כותרות .  2

ואמשיך   בכותרות    בראשית:  .בפירוטאתחיל 
עם לידת  לקראת  א  שמות:  .יסודות  -השגחה 

  ויקרא:  .הטרנסצנדנטיותשראל.  ל עם ילוהית ע
מעלה.  שרהי   האדם  פעולות כלפי  אלי 

במדבר  במדבר:. האימננטיות העם  חיי    .ניסיון 
יישום מעשי של חיי העם בארצו. תורה    דברים:

 . שבעל פה

 פירוט .  3

ספר  כל  של  תוכנו  ולהסביר  להרחיב  יש  כעת, 
 .בפני עצמו

בראשית ראשית    ספר  את  מתאר 
מריבות וחיכוכים   נםאנושות, ולכל אורכו ישה

אחי  אלימים בין  י  קין ם:  בעיקר  צחק  והבל, 
 .וישמעאל, יעקב ועשו ולבסוף יוסף מול אחיו

לקראת  המוזכרים  האחרונים  האחים  שני 
ו אינם רבים   הם  .מנשהסוף הספר הם אפרים 

אפילו כאשר הסבא   ,ואינם מקנאים אחד בשני
ידיו את  ומשכל  אותם  מברך  נותן  יעקב  ובזה   ,

מנשה    .כאילו עדיפות לאפרים על מנשה הבכור
ו ספר   וינאשותק  כך.  על  מריבה  מעורר 

כל  ואחרי  סוף,  סוף  כאשר  מסתיים  בראשית 
יש אחים,  בין  אמ  נההמאבקים  תית יאחווה 

השלב  זהו  הפרההר   במשפחה.  או  -אשון 
 .היסטוריה של עם ישראל

עמנואל לוינס   שמעתי פעם את הפילוסוף
 אומר:

זכות    "התרבות נותן  אתה  כאשר  מתחילה 
פשי(. אין  חו  גוםקדימה לזולת לפני עצמך" )תר

וך  עם ואין אומה אם אין אחווה שלמה כבר בת
אבל  איטי  בתהליך  מדובר  המשפחה.  יחידת 

ולהתרוממות להמשכיות  אהכרחי  יכול  .  ז 
וזהו   ,היווצרות של עם ישראלהלהתחיל תהליך 

 .תחילת ספר שמות
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מוצאי זה  לרעיון  ברש"י  רמזים  בסוף ם 
)נספר   את כ:בראשית  שהורג  אח  לך  "יש  א(: 
"  "?ואחי רמז:  ִים    ֵסףֹוי  ְראּי  ו  ועוד   ֵני ּבְ ְלֶאְפר 
ל  ּודּלְ י    הּׁשֶ ְמנ    ןּבֶ ָמִכיר    ֵניּבְ   םּג    יםִׁשֵּלׁשִ    י ּכֵ ְר ּבִ   ע 

"גדלן בין ברכיו" )רש"י(. בפעם  ,ג(כ :נ '" )ברֵסףֹוי
אוהבים דודים  בני  גם  מוזכרים  רק    .הראשונה 

אחוו עם.  כשיש  להיווצר  יכול  האחים,  בין  ה 
יכול   הראשון  הספר  וסיפור  תיילהסעתה  ם 

 .העם יכול להתחיל 

)פסוק טכבר    שמות:ספר   (  בפרק הראשון 
ם  "  הביטוימופיע   אצל  "  ָרֵאלׂשְ יִ   ֵניּבְ ע  )אמנם 
 .פרעה(

להתבונןכ של ספר   דאי  האחרונה  בפרשה 
בה   פסוקים,  חמישה  בת  קצרה  פרשה  שמות, 

החו אחת  מילה  פסוק יש  בכל  עצמה  על  זרת 
ְיכ  ":  "ענן"ופסוק והיא המילה   ֹאֶהל    ָנן ֶאתעָ ס הֶ ו 

ן ׁשָ   יּכִ "  ;"ֵעדֹומ ֶהָעָנן   כ  ֶהָעָנן    ת ֹוְבֵהָעלּו"  ;"ָעָליו 
ל ה   ן    יּכִ "  ;"ֹלא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן  ְוִאם"  ;"ןִּמְׁשּכָ ֵמע    ה' ֲענ 

ל  .לח(-לד:משמ' ) "ָמםֹוי  ןִּמְׁשּכָ ה   ע 

המילה   של  שמות בס  "ענן"שכיחותה  פר 
במיוחד   יותר  עשרים    –בולטת  הרבה  פעמים, 

הספריםבמ בשאר  נזכרת ברא  ספר.  היא  שית 
הקשת:   בעניין  אחת   יּתִ ָנת    יְׁשּתִ ק    ֶאת"פעם 

מופיעה    יג(.:טבר'  )  "ָעָנןּבֶ  היא  שמות  בספר 
כמושג   : כגון  )טרנסצנדנטאלי(,  הילו-אתמיד 

ה    דּמּוע  ּבְ " ְנֹחָתם  ל   ד ֹובּכְ "  ;כא(:יג  שמ')  "ֶרְךּדֶ ָעָנן 
' שמ)   "ָעָנןּבֶ   ה'  ֶרדּיֵ ו  "   ;י( :טזשמ'  )  "ָעָנןּבֶ ִנְרָאה    ה'
בתיאור עליית  ה(. הענן מופיע פעמים רבות  :לד

ובכל  משה   משפטים(  פרשת  )סוף  סיני  הר  על 
 . פרשות המשכן

לפעולת האדם בספר ויקרא הענן מתקשר  
ה  "בביטוי   ן  בפרשת   ,יג(:טזוי'  )  "ֹטֶרתּקְ ֲענ 

הכיפורים.   יום  עבודת  של  גם  נהגורלות  זכיר 
ענן    עיםארבשבמשך   במדבר,  הנדודים  שנות 

עות היום,  ביל את בני ישראל בכל שומווה  מלו
 .ועמוד אש )עשן( בלילה 

? מבחינה פיזיקלית זהו חומר  "ענן"מה זה  
ג של  משתנבמצב  שצורתו  וז  ניתנת   ינהאית 

העתיקה יבפילוסופילחיזוי.   יוון  מב  ת  טא הוא 
הכאוס אי  ,את  זהו  שלנו.  ובהו"  ה"תהו  -הוא 

ר )ההיפך של הקוסמוס המסודר( שלא ניתן דהס
לא ניתן לחיזוי. הכאוס היווני    וכאמור,  הדימדל

א היעדר  הכאוס -משמעותו  לעומת  לוהים, 
 .היהודי שפירושו הסתרה מכוונת

רומז על השגחה עליונה,  ן  הענבכל התורה  
הקב" של  דאגתו  עמו.  ועל  של  הצרכים  לכל  ה 

רה  יעל הבח  ,לכאורה  ,נוכחות ה' בעולם מקשה
ת כסוהחופשית של האדם, ותפקיד הענן הוא ל

אע התערבות  ההיסטוריה.  -ל  במהלך  להים 
ש בהשגחה  מעין    ינה אמדובר  לחיזוי,  ניתנת 

ע בין  קשר  על  רומז  הענן  מוסתרת.  ם  השגחה 
שתוצאותיו  ישרא מכוסה,  קשר  לקב"ה,  ל 

את   ולעם  לאדם  המשאיר  להשתנות,  יכולות 
 .הבחירה החופשית

ש האחרונים  שמות   ל הפסוקים  ספר 
ת, ובכך סתרהנ  מבליטים את ההשגחה העליונה
המתאר   הספר  את  עם מסכמים  יצירת  את 

הענן מסמל את האקראיות המאפשרת  ישראל.  
הבח עם  ביחד  העליונה  ההשגחה  ירה  את 

 .פשית של האדםהחו

אינם  החופשית  והבחירה  ההשגחה  מושגי 
סותרים אחד את השני, כי אותו ענן בלתי ניתן  

מאפ דבריםשלחיזוי  לקדם  לפעול,  לאדם    , ר 
ולהת אחדשלחדש  ה.  העליונה  כן  השגחה 

לדור   יכולים  האדם  של  החופשית  והבחירה 
 .בכפיפה אחת

"ספר   גם  הנקרא  שמות  ספר  מהות  מהי 
י על  פרשהשני"  רביםדי  בעל    ,נים  רבנו  כמו 

והנצי"ב? התשובה היא יצירת    "הלכות גדולות"
עם והתערבות ה' בעולם. השכינה המיוצגת על  

שבנייתו כבריאת   –  ולא המקדש  –ד המשכן  י
הניתן  העול גשמי  בסיס  לכלול  צריכה  ם, 

ואי אקראיות  גם  אבל  שענן  -לכימות,  סדר, 
ז אותו.  מסמל  צורה  בו  שאין    ו הקטורת 

 .של הבריאה   תההמשכיו

כל   בסוף  שמות,  ספר  של  האחרון  הפסוק 
הענן  את  ומדגיש  מזכיר  המשכן,    י ּכִ ":  פרשיות 

ן   ל   ה' ֲענ  ְיָלה    ֶיה הְ ּתִ   ׁשְואֵ   ָמם ֹוי  ן ּכָ ִּמׁשְ ה    ע    ּבֹו ל 
ָכל ְסֵעיֶהם  ָכלּבְ   ָרֵאלׂשְ יִ   יתּבֵ   ְלֵעיֵני  ' שמ)  "מ 

מסיים  .(מ:לח זה  המשכן    פסוק  מעשה  את 
האח לדרגת  להגיע  לישראל  דות  ומאפשר 

  ל".בית ישרא"הגבוהה ביותר: דרגת 

  נבחר והשגחת ה' עליו על ידי הענן העם ה
נקרא  הזאת המהות היסודית של ספר שמות,  –
 .משלים את הבריאהה "הספר השני"

רק אחרי שמתוארת ההשגחה    ספר ויקרא:
יכול  ויקרא  ספר  והנסתרת,  הגלויה  העליונה 
הבא:   הטבעי  השלב  את  מבטא  הוא  להתחיל. 

פ האדם  את  כדי  עולות  להתקרב  הנעשות 
הק ידי  על  ומצווולבוראו  נוספותרבנות    : ת 

ְקִריב יּכִ ָאָדם "  . (וי' א:ב) '"הל   ןּבָ ָקְר  םּכֶ מִ  י 

בספר ושג  מגם   במיוחד  מופיע  ההבדלה 
י שמיני  בפרשת  )גם  בפרשת  :ויקרא  וגם  י 

בְ ּו"קדושים(, למשל:   ֹחל    ֵביןּו  ׁשדֶ ּקֹ ה    יןּבֵ   ילּדִ ֲלה  ה 
י:י) " רֹוהּטָ ה    יןבֵ ּו  ֵמאּטָ ה    ֵביןּו פעולת    .(וי' 

נזכור שבפרק  ההבדלה אינ ה דבר של מה בכך. 
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י  הביטו  ,פרשת הבריאהבשל בראשית,    הראשון 
פעולה    והי פעמים ושם ז   ספרמ"הבדלה" מופיע  

 .רק הוא מסוגל להבדיל ;של הקב"ה 

להקריב   בעצמו  מתחיל  שהאדם  אחרי  רק 
הוא   ה',  אל  ולהתקרב  מצוות  לקיים  קורבנות, 

אותו    מקבל המאפיין  הזה  הכוח  לעומת את 
, הכולל גם הבדלה של  ח; הכובעלי חיים אחרים

ודעת. לא לחוח בינה  נם ברכת ההבדלה י כמה, 
, הברכה הראשונה  'תונן הדעח'ת בברכת  נאמר 

 .מתוך הברכות האמצעיות של תפילת העמידה

יש הבדל בין ענן לעשן. הענן בא מלמעלה 
יוון ההפוך:  ויורד אל האדם. העשן רומז על הכ

רבנות  ובא מלמטה ועולה למעלה. העשן של הק 
האימננטיות,  את  מבטא  האדם  ידי  על  היוצא 

המהות   לפי  וקיום  חשיבה  ,  הפנימיתהמציינת 
הכלולה בעולם על פי חוקים ברורים  והטבועה  

  זי. וקבועים, חוקי העולם הפי 

  רׁשֶ אֲ   ְצוֺתּמִ ה    ה ּלֶ אֵ "הספר מסתיים בפסוק  
רּבְ   ָרֵאלׂשְ יִ   ֵני ּבְ   ֶאל  ה ׁשֶ מֹ   ֶאת  ה'   ה ּוָ צִ  וי'  )   "ִסיָני  ה 

 . זהו סיכום של כל המצוות שנאמרו בהר(כז:לד
לכאורה  בסיני,   שבכתב.  עם    סיימנו;תורה  יש 
הד  ישראל בינו לבין הקב"ה.  דויש קשר  קשר  י 

המצוות   וקיום  העליונה  בהשגחה  מתבטא  זה 
התורה ספר  הוראות     ,בעזרת  ספר  שהוא 

עת בעולם.  ישראל  לעבור  להתנהגות  צריך  ה 
 .ליישום הדברים

במדבר הראשון  תיאור  הוא    ספר  הניסיון 
העם התנהגות  עם    ,של  הדדי  קשר  בו  שיש 

הרקע בהצגת  מתחיל  הספר  עם    הקב"ה. 
י    רּב  ִמדְ ּבְ "המילים   א)  "ֵעדֹומ  ֹאֶהל ּבְ ִסינ  . (:בבמ' 

בתחילת  אחרי הצלחות  ן  "הספר    כמה    ה' ֲענ 
י בכ:י  במ')  "ָמםֹוֲעֵליֶהם  נתקלים  ישלונות  לד(, 

רבים. בגלל השוני הרב בין תחילת ספר במדבר  
חלקים:    ,לסופו לשלושה  אותו  שחילקו  יש 

הראשון א'החלק  פרק  י  :  פרק  החלק  ל:עד  ג. 
ר  ְבנ ֹחהּו...  ָהָאֹרן  ְנֹסע  ּבִ ִהי  יְ ו  "  :יהשנ וי'  )  "ֹיאמ 
ים האחרונים של  הפסוק  מורכב משני  (לו-י:לה

ו י',  השלישיפרק  י"אהחלק  מפרק  סו  :  ף עד 
סדרר  הספ שלמכיל  מוכיחים  ה  ,כישלונות  ה 

עם   במדבר.  העם  חיי  של  עקרונית  בעיה  שיש 
לקיים   מצליח  אינו  התורה  שם  ישראל  את 

 עם ה'.   וליצור את הקשר

בפסוק מסתיים   ְצוֺתּמִ ה    הּלֶ אֵ "  הספר 
ְרֹבתּבְ ...  ִטיםִּמְׁשּפָ ְוה   ְר   ָאבֹומ  ע  ל י  במ'  ) "ֹוְיֵרח  ןּדֵ ע 

על התקדמות(לו:יג הרומז  א,  גם התרחקות    ך, 
 .מהר סיני

 "משנה תורה". נקרא בפי חז"ל    ספר דברים
ודנו בו. מצד    ,פרדוקס מסוים  חז"ל הרגישו בו 

רבות   חזרות  בו  יש  המצוות  רשבאחד  ימת 
שני    בו,המופיעות   בו  ומצד  חידושים  יש 

ב שונים  הקודמים  השוואהוהדגשים    .לספרים 
הביטוי   בהבנת  היא  תורה"התשובה  :  "משנה 

פע הדגשים לחזור  של  תוספת  עם  שנייה  ם 
 . שונים

מתחיל    ר ִּדּבֶ   רׁשֶ אֲ   ָבִריםּדְ ה    הּלֶ אֵ " בהספר 
 רֵעבֶ ּבְ "ובהמשך    ,(א:א  דב')  "ָרֵאלׂשְ יִ   לּכָ   ֶאל  הׁשֶ מֹ 
.  (הם:ש)  "ָרהּתֹוה    ֶאת  ֵארּבֵ   הׁשֶ מֹ   ִאילֹוה  ...ןּדֵ ְר ּי  ה  

הוא    אם במדבר  של  ספר  כושל,  תיאור  ניסיון 
לחיי  המוצלח  היישום  הוא  דברים  ספר 

הדורות.    ודיםהיה  "באר" המילה  במשך 
בעיות  פירוש  משמעותה   מול  התורה  של 

 . ויישומה ,תחדשו

הספראומר  רש"י   כחך בסוף  "יישר   :
הלשש שבירת  מסמלתברת".  כוח    וחות  את 

ישראל  לעם  כוחות  נותן  משה  ההתחדשות. 
התמודדות  לכל  פתרונות  ולמצוא  להמשיך 
 .חדשה בעולם. זו מהותה של התורה שבעל פה 
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תורה: לספר לנו וללמד אותנו על זאת מהות ה
הקב"ה   בין  ההדדי  הקשר  על  העם,  היווצרות 

שומו של הקשר  לבין עמו ובסופו של דבר על יי
היה בחיי  המתכון  זה  הוא  זה  יישום  יום.  ום 

כולו   ולעם  הפרטית  בהתנהגותו  הפרטי  לאדם 
 .בהתנהגותו ההיסטורית

הרבי   בשם  ישי  מבני    האחרוןשמעתי 
התורה,  ב"דמח חומשי  מחמשת  אחד  שבכל   ,

הקב"ה   של  חיבתו  על  כותב  הראשון  הרש"י 
לעם ישראל. למרות החלוקה לחמישה ספרים, 

אח והייש  ביניהם  שלדות  חיבתו  לעם    א  ה' 
 ישראל.

 
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 פיע גם באתר המידע שלומולתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
asha2http://www1.biu.ac.il/par 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא

דף מדי ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את ה
 שבוע בדוא"ל. 

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   
 יש לשמור על קדושת העלון 
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