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  הערות על הִמְסָּפִרים בפרשת תולדות
  

לות ִמְסָּפר אשר ימ ישבכל טקסט שהוא . אין בנמצא טקסטים אשר הִמְסָּפִרים נעדרים מהםשדומה 
לתאר , רותחבָ  שתיהטקסט יכול לעסוק ב, לדוגמה. נועדו לתאר את המובא בתיאור הספרותי

אדם המודרני הקורא את הטקסט נראים ִמְסָּפִרים ל. 5לציין שפלונית נסעה בקו או , 47בן מישהו 
השוואה ובשהרי אם מדובר בפעילות עסקית של חברות , אלו עניין אקראי שאינו טעון פירוש

ומספר הקו תלוי ועומד מיום שנוסד , גיל האדם הוא עניין שבמקרהגם  .מתבקש 2המספר , ביניהן
הִמְסָּפִרים מובאים בטקסט : רואה הפרשן המודרני את התורה כךדומה ש. ל"וס הנקו האוטוב

כשם שאין משמעות למספר תעודת הזהות של אדם  ,בהם משמעותוממילא אין לחפש , קראיבא
  .וממילא הפרשן אינו אמור לפרשו', מושג שקוף'מספר כלשהו הוא . או למספר הטלפון שלו

התורה עצמה מיידעת את . פירוש מקום הוא מושג טעון שם אדם או ודע ששםיהקורא בתורה 
, למשל. וכי יש משמעות לשמות עוד מששת ימי בראשית', סתם'השמות אינם ניתנים שהקורא 
ברור אפוא . שמות למכבירעוד יצחק ו, חשל נֹ, מודיעה את משמעות שמם של אדם וחוההתורה 

 אזכורן פירוש גם כאשר אין בטקסט וכי הוא טעו, שם של אדם המובא בטקסט אינו מקריש
 מוכשם שלששלהלן היא לטעון  מטרתנו. במגילת רות יוןלְ כגון מחלון וכִ , מפורש למשמעות שמו

 ,נראים כמושג אקראי הם; כך בִמְסָּפִרים, טקסטואלית-אדם או מקום יש במקרא משמעות מטה של
 1,ו הדגמתי בעבר בשני חיבוריםתופעה ז. חלק מן ההיגד המקראי, אינם אלא חלק מן העלילהאך 

  .הִמְסָּפִרים בפרשת תולדות: 'מקרי'ופעוט דון בעניין נאך כאן 
ואם הקורא מתעלם , )כ:כה( שנה בקחתו את רבקה 40שיצחק היה בן  בידיעההפרשה נפתחת 

יש למספר זה משמעות  כלומר, רבות למדיי מופיע בתורה פעמים 40המספר שלרגע מן העובדה 
כך חלוקים הם , יכול לומר לעצמו שכשם שחלוקים האנשים בדעות ובמראה י הואהר, מיוחדת

כאשר  60יצחק היה בן שמסופר בהמשך הפרשה . יר על עניין זהואין מה להע, בגיל הנישואין
רבקה ששהרי התורה עצמה מבהירה , אין מה להעיר על כךלכאורה ו, )כו:כה( נולדו לו ילדיו

מבט שטחי אין ב. ועל כן חלפו שנים רבות מן הנישואין ועד ללידה, )רחלכשרה וכ(יתה עקרה יה
' ויק(בפרשת ערכין  60הי עם גיל אצל יצחק קשור בדרך כלש 60מספר סיבה לשאול אם הגם 
   .אקראיים ,כאמור, הםִמְסָּפִרים , לדעת הבריותש ווןכי, בו נפטר יצחקש 180גיל האו עם ) ג:כז

 ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּשָנה ַהִהוא ַוִּיְזַרע: "יצחק על סיפורעוד מובא הפרשה בהמשך 
פירוש הכתוב הוא שעל . 'קראיא' ִמְסָּפרוהקורא שב ונפגש עם , )יב:כו( "'ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה

יתורגם לעברית ' מאה שערים'היינו ש, ג"ק 100ג תבואה שזרע יצחק נתקבל יבול של "כל ק
 2.כמשמעו שלאמשמש שלעתים הוא , במקרא מעלה 100ר בחינת המסּפָ . '100פי 'ת מודרני
ֵניֶכם ִמֶּכם ֲחִמָּשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו ְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם ִלְפ  ְוָרְדפּו"כאשר כתוב , לדוגמה
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אלא , בדווקא 100ספר מכוונה לאין הש, כמה מהמפרשים דבריכ, ברור לגמרי, )ח:כו' ויק( "ֶלָחֶרב
' ברכת הו, בהתאם למיקומו של הפסוק בין הברכות בספר ויקרא, מדובר בלשון של ריבוי וברכה

ולא ערך לשון ברכה  100מספר לראות באפשר גם אצל יצחק , לאמור. אצל יצחק 100-סמוכה לה
התבואה בין כמות ובין כמות הזרעים ש םביחסי, מחקר מעמיק יותר בחקלאות. דווקא מספרי
בימי הביניים באירופה נעו (טבע ה בדרךהוא בלתי אפשרי ) פי מאה( 100המספר שיגלה  ,הנקצרת

מופיע  100המספר : ממילא חייב הקורא להניח אחת מן השתיים 3).שניים לארבעה המספרים בין
יש  .כמשמעושאין לקבלו  מדובר במספרמא או ש ,"'ַוְיָבֲרֵכהּו ה" –טבעית - אצל יצחק כברכה על
בהם מופיע במקרא שמקומות אחרים כב, כמות אלא באיכותתחום הלא בו לחפש את משמעות

  .במשמעות של ברכה 100המספר 
, שנה 40תחילה היה דיון קצר על  .מדובר בשלושה מקרים שוניםשהבין ניתן היה לעד עתה 

ואולם בחינה  .אין קשר בין המספריםלכאורה והרי , שערים 100ולבסוף על , שנה 60כך על - אחר
ועל מנת להבהירה יש לבחון מספרים , נוספת של הנושא תגלה תופעה שלא הושם אליה לב עד כה

שלושה ִמְסָּפִרים : עתה לא כמספרים בודדים כי אם חלק מיחידה ספרותית אחת, אלו שוב
בכל יחידה , כאמור). 'אחד העם'למעט , ואין בהם מספר נוסף(פסוקים  21 שלהמופיעים ברצף 

נעיין , למשל. A ,B ,Cכגון , יצוינו באותיותכאן מספרים אשר לצורך הדיון  ישספרותית 
במשפט זה מובאים . "57רוטשילד ' הגרה ברח והגיעו למורתן 5חברות נסעו בקו  2": במשפט

אולם המעיין בפרשה . שהרי מדובר במספרים אקראיים, ללא קשר ביניהם C-ו, A ,Bהִמְסָּפִרים 
- ו A-שאף ( A  +B  =C: זהמקיימים ביניהם את המשפט ה C-ו, A ,Bהִמְסָּפִרים ששלנו יגלה 

B ואילו, מונים ָשנים C בו שנעיין בטקסט נוסף  ,להבהרת ייחודו של הטקסט הנדון). מונה שערים
 : יז-טו:כגון בבראשית ה, A  +B  =Cמתקיים התנאי 

 ֶיֶרד- ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת .ָיֶרד- ה ַוּיֹוֶלד ֶאתַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשִּשים ָׁשנָ  ַוְיִחי
ם ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעי-ַוִּיְהיּו ָּכל .ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה

  .ָׁשָנה ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת
אך למרות , )895=  830+  65(וונים זה לזה וברור שהמספרים מכֻ , ני בעליללטקסט זה אופי חשבו

של יצחק אין קשר בין  בסיפור חייו. נובין המסופר בפרשתואין כל דמיון בינו , שהנוסחה זהה
אין תנאי מאליו שמובן . אפשרי-כן מתקיים בהם התנאי הנראה כמעט בלתיאף על פי ו, הִמְסָּפִרים

יש בקיומו כדי לתמוך שאך נראה , האופי הסמלי של המספרים בטקסטזה הכרחי להדגמת 
  .בהרהור נוסף באקראיות המספרים בפרשה

כל אחד , המספרים בפרשת תולדות הם אקראייםשגם אם נדמה היה לקורא  – הווי אומר
שלושת הִמְסָּפִרים יוצרים סדרת : עיון נוסף בהם מגלה תופעה חריגה לחלוטין הרי ,עצמול

אם . וסדרת ִמְסָּפִרים כלשהי מביעה את הרעיון ההפכי לִמְסָּפִרים אקראיים, ִרים בעלי משמעותִמְסּפָ 
ראוי לו , טקסטואלית- ואין לפרשם פרשנות מטה, הִמְסָּפִרים אינם אלא מה שהםשהקורא סבור 

 ל יודעיםוכאשר הכ', באר שבע'עת מסופר על מקור שמה של העיר , )ג:כו(הפרשה לעיין בהמשך 
לאחר גילויה , עתהשנדמה . יש משמעות מיוחדת בתורה בפרט ובמזרח הקדום בכלל 7למספר ש

  . 'אקראיים'בשאלת הִמְסָּפִרים ה עודלהתעמק  יםחייב, של מעין סדרה חשבונית בפרשה
הרי עתה נדמה  ,ִמְסָּפרהלו אפי, בעל אופי אקראיהנו , כל שאירעשאם בתחילה נדמה היה 

שנים התעלמה -אכן מסורת פרשנית ארוכת. ל בנפרד"ל אחד מהִמְסָּפִרים הנשיש להתבונן שוב בכ
ִמְסָּפִרים מסוימים הם ש) בעידן המודרני(ולכל היותר יכלה לומר , עד כה מִמְסָּפִרים וממשמעם

 משמשמדוע , הוא טיפולוגי 60- ו, הוא טיפולוגי 40שהרי אם (היגד שאין בו ממש  – 'טיפולוגיים'
ת סוגיילאור האמור לעיל ומכוחם של שני ספרים שנכתבו על , אולם עתה .)?אחרמספר אחד ולא 
ומה , ראוי לו לקורא להיכנס לעובי הקורה ולראות מה מיוחד בִמְסָּפִרים אלו ,המספרים במקרא

יצחק 'כגון (לדווח ללא כל ִמְסָּפר אפשר עליהם היה שיתה כוונת התורה בספרה על אירועים יה
אפוא  רמתבר). ונולדו להם ילדים לאחר הרבה שנות עקרות, את רבקה הלאיש היה מבוגר בשאתו

 .והמתעלם מכך חוטא בקריאה נאיבית, משמעותיש ִמְסָּפר בטקסט לש
ציע לבחון אם יש קשר בין לה אלא רק ,בהיר כאן את משמעות הִמְסָּפִריםמבקש להאיני 

ָּפִרים אלו עם שיטת המניין ואם יש קשר לִמְס , אצל נח 600מספר אצל יצחק ל 60מספר ה
יש לשאול אם אך במקרה נולד לאברהם  זהכיוצא ב. 60פרו על פי בסיס של בה סַ ש ,במסופוטמיה
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וֵשם חי , 100ֵשם בן נח שהוליד את בנו ארפכשד בהיותו בן כמו , 100בהיותו בן , דרכו-ממשיך, בן
לקורא אם ישכיל להיכנס בעד שאלות אלו ורבות אחרות מצפות  ).יא-י; ט:יא(בדיוק שנה  600

  .ויחדור לעולם הִמְסָּפִרים ומשמעותם בעת העתיקה' מראת הקסמים'
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