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   861מספר                                        ש הלנה ופאול שולמן                                "ע        

  
  

  חומש במדבר וארבעים המספרים, התורה
  

מספר , גיל, והן באות לציין תאריך, פסוקי התורה מכילים מאות רבות של מילים אשר הוראתן היא מספר
מכל . דיברות ועוד, מנייה של פעולות, מידות כלי הקודש, שים בשבט או בקבוצהמספר אנ, קרבנות

להלן ננסה . מכיל את המספר המגוון והרחב ביותר של מספריםבמדבר  חמשת חומשי התורה חומש
  : לברר כסדרן את שתי השאלות האלה

שכל מספר  כאשר ידוע, כמה מספרים ראשוניים מרכיבים את כל המספרים המופיעים בתורה )א(
הם  5-ו 3כאשר  x 3 5=15לדוגמה , פירוק לגורמים(אפשר לכתוב כמכפלה של מספרים ראשוניים 

   1?)ראשוניים
מה סדר הופעתם של המספרים הראשוניים המרכיבים את כל מאות המספרים המופיעים  )ב(

  ? ומה היא חלוקתם בין חמשת חומשי התורה, בתורה
מספרים  40- מגוון המספרים המופיעים בתורה מורכבים מהתשובה לשאלה הראשונה היא שכל 

  ):1בכלל זה המספר (ראשוניים בלבד 
מספרים חדשים נוספו בחומש  2, מן המספרים הראשוניים מופיעים לראשונה בחומש בראשית 24  .א

ובחומשים ויקרא ודברים אין מספרים חדשים , מספרים חדשים נוספו בחומש במדבר 14, שמות
עניין זה מציין את ייחודו של חומש במדבר המכונה ). ם מופיע בהערות השולייםפירוט הפסוקי(

אשר לא רק מכיל מספרים רבים אלא מסיים את כל המספרים הראשוניים  Numbers באנגלית
אינם , דברים, והבא אחריו, ויקרא, כאשר החומש הקודם לו, המרכיבים את כל המספרים בתורה

 .מכילים כל מספר ראשוני חדש
, 41, 37, 31, 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, 1 2:אלה המספרים הראשוניים המופעים בבראשית  .ב

43 ,73 ,83 ,127 ,137 ,163 ,179 ,181 ,269 ,601 . 
                                                 

ובחקר ההצפנה  קהבמתמטי יםחשוב םמספרים ראשוניי. הוא מספר המתחלק בעצמו ובאחד בלבד" מספר ראשוני"   1
יש אף ראיות חלקיות שאת המספרים הראשוניים חקרו הבבלים . ס"ונחקרו רבות על ידי היוונים במאה השלישית לפנה

  _http://en.wikipedia.org/wiki/History:     וייתכן שייחודם היה ידוע אף במצרים העתיקה, ס"לפנה 1600-ל 1900בין 
of_mathematics.   

 המספר הראשוני המחלק את המספר המופיע(רים הראשוניים הנזכרים במאמר מופיעים המספרים האלה לבד מן המספ   2
: ח:ה; )31" (ַחי ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה-ְיֵמי ָאָדם ֲאֶׁשר- ָּכל ַוִּיְהיּו: "ה:ה): בפסוק מצוין בסוגריים ובהדגשה

ָנה ֶיֶרד ְׁשלִֹׁשים ָׁש - ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ַוְיִחי"טז :ה; )19" (ֵרה ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנהֵׁשת ְׁשֵּתים ֶעְׂש - ְיֵמי-ָּכל ַוִּיְהיּו"
 ְיִהיוַ : "כה:ה; )179" (ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה-ָּכל ַוִּיְהיּו: "יז:ה; )83" (ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה

 ...ָנהְמתּוֶׁשַלח ֶׁשַבע ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁש  ַוְיִחי: "כו-כה, ה; )73" (ְוִׁשִּשים ָׁשָנה ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָׁשָנהְיֵמי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש -ָּכל
ֶלֶמְך ֶׁשַבע - ְיֵמי-ָּכל ַוְיִהי: "לא:ה; )23, 17" (הּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשנָ  םֶלֶמְך ְׁשַּתיִ - ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת
ֶּפֶלג -ֵעֶבר ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת- ַוְיִחי: "יז:יא; )601" (ֵמאֹות ָׁשָנה-ְוֵׁשׁש ְּבַאַחת : "יג:ח; )37" (ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה
ֶתַרח ָחֵמׁש - ְיֵמי ַוִּיְהיּו: "לב:יא; )29" (ָנחֹור ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ַוְיִחי" :כב:יא; )43" (ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

ְׁשֵני ַחֵּיי  ְוֵאֶּלה" :יז:כה; )127" (ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו: "א:כג; )41" (ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה
  ).137" (ַאת ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִניםִיְׁשָמֵעאל ְמ 
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 .12071 ,71 3:המספרים הנוספים המופיעים בשמות
, 643, 593, 263, 233, 227, 197, 89, 67, 61, 59, 47 4:המספרים הראשוניים הנוספים בבמדבר

3167 ,4373 ,22273.  
בתיאור הבריאה . בירור קצר בסדר הופעת המספרים הראשוניים בתורה - נפנה עתה לשאלה השנייה 

גם לאחר תיאור הבריאה  .7, 5, 3, 2, 1: הראשוניים כסדרם המספריםמופיעים ' בבראשית פרק א
ם ָקִין ְוֶלֶמְך ִׁשְבִעי- ִׁשְבָעַתִים ֻיַּקם ִּכי" -ז כ:ד' בר: 13, 11 –המספרים הראשוניים ממשיכים להופיע כסדרם 

עד כאן סדר הופעת ). x10 =130 13" (ָאָדם ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוְיִחי" - ג :ה' בר; )x7  =77 11" (ְוִׁשְבָעה
בדילוגים ניכרים ולא , בערבוביהלאחר מכן מתחילים המספרים להופיע . המספרים הראשוניים כסדרם

 הואהמופיע הבא הראשוני  המספר, בתורה 13חמישה פסוקים לאחר הופעתו של המספר . עולה בסדר
 x3 = 807(.5  269( "ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה- ֵׁשת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת- ַוְיִחי" - ז :ה' בר: 269

גם המספרים , לפני המבול עולםבוהקלקול  הֶרשע והתפשט רששהו כאשר, שלאחר סדר הבריאה הייתכן
  ?הראשוניים שהם ביסוד שיטת ההצפנה המודרנית הופיעו לפתע בערבוביה ולא כסדרם

עיון נוסף בסדר הופעת המספרים מלמד שבמניין בני ישראל לראשונה בפרשת במדבר ובשנית       
ינם השונה של אלא מני, לא זו בלבד שיש הבדלים במניינם הכולל של בני ישראל ,בפרשת פינחס

מהם אף גדולים ביותר  4,)בכלל זה הבכורות(מספרים חדשים  12השבטים מוביל להיוולדותם של 
 ֵאֶּלה): "כה:כו' במד(במניינו השני של שבט יששכר , לדוגמה. ומופיעים בתורה פעם אחת בלבד

ובמניינו השני של שבט ראובן , )643" (אֹותִמְׁשְּפחֹת ִיָּששָכר ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּשים ֶאֶלף ּוְׁשלֹׁש מֵ 
 x 4,373" (ִׁשיםִמְׁשְּפחֹת ָהראּוֵבִני ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָֹׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלֹ ֵאֶּלה): "ז:כו(

10 =43,730.(6   
מופיעים  ) טבלהראו (המספרים הראשוניים הראשונים בסדרת המספרים  21- נסיים באבחנה ש      

  .מופיע בתורה אינואשר  53מלבד המספר הראשוני , אשר מנינו לעיל םמספריה 40ברשימת 
   

73 71 67 61 59 53 47 43 41 37 31 29 23 19 17 13 11 7 5 3 2 
  

וכפי שהתורה  ,עדן סגור ומסוגר בפני האדם) 53מטריה יבג" (גן"כי  ההתורה מרמזת לנו בזשיתכן י
ן ָהָאָדם ַוַּיְׁשּכֵ -ַוְיָגֶרׁש ֶאת ...ָהֲאָדָמה- ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת- לִֹהים ִמַּגן- אֱ ' ה ַוְיַׁשְּלֵחהּו" :כד- כג:ית גמציינת בבראש

) Gene(ואולי חסרונו בא אף לרמז על הֵגן ". ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת-ֵעֶדן ֶאת-ןִמֶּקֶדם ְלגַ 
ר ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂש -לֹא: "ג:על פי בראשית ו, אאשר הוחסר מן האדם לאחר שחט

  ". ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה
כל המספרים בתורה שנו יוהרא ,פסוקי התורה מכילים מאות רבות של מספריםבפתיחה צוין ש      

המעיין היטב . בחומשים בראשית ובמדברמרוכזים בעיקר המספרים ראשוניים בלבד  40- מורכבים מ
מלבד פרשה אחת ויחידה ) לאו דווקא ראשוניים(ות התורה מכילות מספרים יפרש 54כל שבתורה ימצא 

  . פסוקים 40אשר יש בה , )51 פרשה(ת נצבים פרש :בתורה
  עדו קנטר' פרופ

                                                 
- ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל: "כו:לח; )71" (ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְוֶכֶסף: "כה:לח   3

 ).12,071" (ֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּשיםֵמאֹות אֶ -ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵׁשׁש
" ֹותְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ִּתְׁשָעה ַוֲחִמִּשים ֶאֶלף ּוְׁשלֹׁש ֵמא ְּפֻקֵדיֶהם: "כג:א, לבד מן המספרים הנזכרים מפורשות במאמר   4

 ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ְׁשלָֹׁשה ְּפֻקֵדיֶהם"מו :א; )59" (ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ֲחִמָּשה ּוְׁשלִֹׁשים ְּפֻקֵדיֶהם: "לז:א; )593(
- ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע- ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ְוֵׁשֶׁשת-ָּכל: "ט:ב; )89" (ַוֲחִמִּשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות

ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה -ָּכל: "לא:ב; )47" (ֲאָלִפים ּוֵמָאה- ֻקִדים ְלַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמַֹנתַהְּפ -ָּכל: "טז:ב; )233" (ֵמאֹות
חֶֹדׁש ָוַמְעָלה - ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן-ַוְיִהי ָכל"מג :ג; )197" (ָדן ְמַאת ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ַוֲחִמִּשים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות

ְּפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם  ַוִּיְהיּו: "מב:ד; )22,273" (ִיםֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְׁשלָֹׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאתָ ִלְפ 
ִמָּשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ִמְׁשְּפחֹת ַנְפָּתִלי ְלִמְׁשְּפחָֹתם ּוְפֻקֵדיֶהם חֲ  ֵאֶּלה: "נ:כו; )263" (ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים

 ַוֲחמִֹרים: "לט:לא; )3,167" (ֵמאֹות ֶאֶלף ָוָאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים- ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש ֵאֶּלה: "נא:כו; )227" (ֵמאֹות
ִׁשָּשה ָעָׂשר ' ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִרימּו ַלה- ַוְיִהי ָּכל: "נב:לא; )61" (ֶאָחד ְוִׁשִּשים' ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוִמְכָסם ַלה

 ).67" (ֵמאֹות ַוֲחִמִּשים ָׁשֶקל- ֶאֶלף ְׁשַבע
הרי המספר , הראשוניים בתורההתורה רצתה לשמור על סדר הופעת המספרים  אם. 59מספר ראשוני הוא  269   5

  .17-תחלק במ) 807-הקרוב ל( 816והגיל , 17הוא  13הראשוני אחרי 
' ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִרימּו ַלה-ָּכל ַוְיִהי" :במדברא בחומש "פרק ל ףבסומופיע בתורה , 67, המספר הראשוני האחרון   6

 ְנקֹם"למשה פרק נאמר הבתחילת ש מעניין). לעיל 4ראו גם הערה ) (67" (ֵמאֹות ַוֲחִמִּשים ָׁשֶקל-ִׁשָּשה ָעָׂשר ֶאֶלף ְׁשַבע
התורה לעם ישראל על ידי משה אשר עלה לקבלה  ונתינת, )ב( "ַעֶּמיךָ -ְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאלנִ 

 .לילה אינה שלמה אלא לאחר מסירת כל מרכיביה 40- יום ו 40במשך 

לפיזיקה המחלקה
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  סדר חניית השבטים במדבר 

  http://www.etzion.org.il/dk/1to899/mishcan2.gif  :מתוך אתר ישיבת הר עציון


