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  ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני-רֹאׁש ָּכל- ֶאת ְׂשאּו
  
  

, למשל .ידי אחת המילים הראשונות בספר-עלם אלא תוכנלא רק על פי שמם של חומשי התורה נקבע 
שפות אבל ב). א:א" (ִמְדַּברְּב מֶֹׁשה -ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר"השם של החומש שאנו אוחזים בו נקבע מן הפסוק 

דהיינו , Numbersבאנגלית ספר במדבר נקרא , למשל .על סמך תוכנורק אחרות נקבע שם הספר 
   .נושאים שוניםבמספרים בספר במדבר מלא שהיות  ,ביותר הולםשם זה  ".מספרים"

הראשון : יםפקדווח על שני ִמ בספר במדבר דֻ  .פקד בני ישראלנדון במספרים הקשורים לִמ  כאן
 תוהשני התקיים בשנ, )'פרק א" (במדבר"ומסופר עליו בפרשת  מצריםמ לצאתםשנייה ההתקיים בשנה 

שאלות רבות עולות מן המספרים  .)ו"פרק כ" (נחסיפ"בפרשת והוא מתואר  לצאתם ממצרים 40-ה
צד לא כי ?כה קטן משאר השבטים למה היה מספר בני לוי :ולהלן כמה מהן, המופיעים במפקדים האלו

שהתרחש כמה חודשים  "ַהֶּשֶקל ַמֲחִצית"במפקד ין הפקודים בין המפקד הראשון ליבמנכל שינוי חל 
יה ליציאת יבין מספר בני ישראל במפקד בשנה השנ) 0.3%(שינוי מזערי בלבד וכיצד חל ? קודם לכן

 ןתנו להיונהפרשנים  אצלשאלות אלו נדונו  ?למסעם במדבר 40-ה הבין מספרם במפקד בשנומצרים 
   .הסברים שונים

מספר האנשים  מנו אתמפקדים ב. בקרב פרשני התורה הידוןנתרכז דווקא בשאלה שלא זכתה לכאן 
 12מתוך  11- מספר האנשים ב :פלאווהפלא  ).לא כולל שבט לוי(בכל אחד מהשבטים  20מעל גיל 

  !הסיכוי שזה יקרה זניח לחלוטיןו, השבטים הוא מספר שלם של מאות
סיכוי קטן אך בהחלט , יכוי של פחות מאחוז שרק לשני שבטים היה מספר שלם של מאותס שי
 שבטים יהיה מספר שלם של מאות הוא סיכוי 11בני אולם קל להראות שהסיכוי שמספרם של  .אפשרי
ברור לחלוטין שהאפשרות שזה קרה במקרה היא אפסית  !יםמיליארד יאחד מתוך אלף מיליארד של

מספר  בושגם , "נחסיפ"נביא בחשבון גם את המפקד השני בפרשת  חריפה עוד אם הבעיה .לחלוטין
הסיכוי שתופעה זו תקרה פעמיים הוא סיכוי אחד  .שבטים היה מספר שלם של מאותה 11כל האנשים ב

   ?אם כן ייתכןזה איך  !יםמיליארד ימיליארד ימיליארד ימתוך מיליון מיליארד
מפקד בבר ומדשהיות  ".מאה"ו" אלף"רוש חדש של המילים ידי פי-עלפותרים את הבעיה יש ש

" מאה"ו, פירושו גדוד" אלף" ;שמדובר ביחידות צבאיות הרי, ")כל יוצא צבא("למטרות צבאיות 
טבעי לתאר את מספר האנשים בכל , אם מדובר באנשי צבא. ויש עשר פלוגות לגדוד אחד, פירושו פלוגה

ואין צורך שיהיה בדיוק אותו מספר , מספר החייליםולא לפי שבט לפי מספר גדודים ומספר פלוגות 
 ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ִׁשָּשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּפֻקֵדיֶהם", לדוגמה, כאשר כתוב, לפי גישה זו. חיילים בכל פלוגה

גדודים שלמים ועוד חמש  46בני ישראל  הכוונה היא ששבט ראובן סיפק לצבא, )כא:א" (ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
שלא ספרו את כל  מהעובדההרעיון מקבל תמיכה . מספר החיילים שהיו בשבט כללולא כתוב  ,לוגותפ

הגיל המתאים  שהוא, )יח:א" ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה(" 20מעל גיל  גבריםבני השבט אלא רק את ה
  .להתגייס לצבא
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ארבעים אלף ושש מאות חמישה ו"מספר בני גד היה העובדה שזה יכול להסביר גם את רוש פי
אולי , איש 50גדודים ושש פלוגות הייתה גם יחידה מיוחדת של  45 מלבד, דהיינו, )כה:א" (וחמישים

  .קומנדו או פיקוד ,יחידת מודיעין
מספר , שלא היה קשור בכלל לצבא ,)'פרק ג(הקושי בפירוש זה הוא שגם במפקד של שבט לוי 

הן , )8,600(משפחת הקהתי בהן , )7,500(פחת הגרשוני הן במש ,האנשים היה מספר שלם של מאות
מספר האנשים היה מספר שלם של , )ו"פרק כ(גם במפקד השני של שבט לוי  ).6,200(משפחת מררי ב

בני לוי מגיל ב אמורים הכתוב שמספרים אל עוד. בני לוי לא השתתפו במלחמה, כידועו, )23,000( מאות
   .אנשים ישה לקבל את ההסבר שמדובר ביחידות צבאיות ולא במספרמסיבות אלו ק ).טו:ג(חודש ומעלה 

מפקד (ראוי להוסיף שהסיכוי שהיה במקרה מספר שלם של מאות בכל שלוש משפחות בני לוי 
   .לחלוטין סיכוי אפסי – הוא סיכוי אחד מתוך מיליארד) מפקד שני(ומספר שלם של אלפים ) ראשון

. מדובר במספרים שאינם מוחלטיםאולי שבכך אלו נראה שאפשר להסביר מספרים מפתיעים 
בני של  המדויק םאת מספר אין לתורה שום עניין לכתוב. איש 46,500 בערך ובשבט ראובן הי, דהיינו
, כתוב בתורה מספר המאות שהיו בכל שבט, "תורה בלשון בני אדםדיברה "בהתאם לכלל ו .ראובן

מפקד ללפי גישה זו אין הבדל בין המפקד של שבט לוי  .מקובל בכל דיווח על אוכלוסיית עיר או שבטכ
   .משפחות שבט לוי מספרם כתוב בקירוב של מספר מאותבני גם  .השבטים שארשל 

מספר  לעזו מקבלת משנה תוקף מהעובדה שהתורה גם מדווחת במספר שלם של מאות  פרשנות
ַוָּיֶחל ָהָעם ("זרה בשיטים  עבודהב וחטאשאחרי . סעם במדברמחטאי בני ישראל ב בעקבותההרוגים 
" ֶלףַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָא ַוִּיְהיּו" :כתוב ,)א:כה, "ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאלֵֹהיֶהן ...ְּבנֹות מֹוָאב- ִלְזנֹות ֶאל

ורח ק גם במרד. 23,999או  24,001לא אף ו, איש 24,000אין כוונת התורה שמתו בדיוק נראה ש). ט:כה(
מספר המתים כתוב בקירוב , גם פה). יד:יז" (ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוִּיְהיּו" :כתוב

ים ִלְפֵני מֶֹׁשה ַוֲאָנִׁש  ַוָּיֻקמּו" :במרד קורח כתוב מספר האנשים שהשתתפו ועל. של מספר שלם של מאות
אלא  , המורדיםהמדויק של  םמספרלציין את אין כוונת התורה ). ב:טז" (ָמאָתִיםִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּשים ּו- ִמְּבֵני

  . בקירובאת מספרם 
ַהִּביָרה  ּוְבׁשּוַׁשן" :כתובבמגילת אסתר  .ך כולו נהוג לכתוב מספרים בקירוב"לא רק בתורה אלא בתנ

ַנְפָׁשם ְונֹוַח -ִדינֹות ַהֶּמֶלְך ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד ַעלִּבְמ ", ושוב ,)ו:ט" (ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש
מספר לציין את אין כוונת המגילה נראה ש). טז:ט" (ָאֶלף ְוִׁשְבִעיםֲחִמָּשה ֵמאְֹיֵביֶהם ְוָהרֹוג ְּבׂשְֹנֵאיֶהם 

   .מספר ההרוגים כתוב בקירוב. המדינות שארב ואף לאבשושן המדויק ההרוגים 
יש שאלה מפורסמת  .ך בשיטת הקירוב"תנה נוקטמספרים אחרים באלא גם אנשים  ילא רק במספר

 כתוב על מידותיה ".הים של שלמה"ערה גדולה הנקראת ק –אחד הכלים בארמונו של שלמה המלך ל ע
גם בזמן שלמה המלך היה ידוע שהיחס בין  .)כג:א ז"מל(פה אמות היק 30-עשר אמות ו ההי הקוטרש

, מותעשר אהיה " הים של שלמה"לכן אם הקוטר של ). π= ( 3.14 אלא 3:1ו קוטר של עיגול אינלהיקף 
   ?אמות 30שהיקפו היה רק  אם כןלמה כתוב  .אמות 31- מ יותרהיקפו הוא  הרי

וזה , קירובבאינו מדויק אלא ) אמות 30(ג עונה על אתר שהמספר הכתוב בספר מלכים "הרלב
כי ההיקף קירוב ואמה יסוב אותו סביב הוא על דרך  שקו שלושים] בספר מלכים[והנה אמרו : "לשונו

   ".בעיגול הוא מוסיף על שלושה בשיעור בקוטר כמו שביעית הקוטר בקירוב
 של ממשין יין ענשאד במקרים "צו של יוועל קבמספרים שהתורה אינה מדייקת  אןלמדים מכ
   .בלשון בני אדםברה תורה יד :שיטת הקירובאת  הצגת נתוניםבאלא נוקטת , במספר המדויק

  

  נתן אביעזר' פרופ
 יקהזהמחלקה לפי


