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התורה ,חומש במדבר וארבעים המספרים
פסוקי התורה מכילים מאות רבות של מילים אשר הוראתן היא מספר ,והן באות לציין תאריך ,גיל ,מספר
קרבנות ,מספר אנשים בשבט או בקבוצה ,מידות כלי הקודש ,מנייה של פעולות ,דיברות ועוד .מכל
חמשת חומשי התורה חומש במדבר מכיל את המספר המגוון והרחב ביותר של מספרים .להלן ננסה
לברר כסדרן את שתי השאלות האלה:
)א( כמה מספרים ראשוניים מרכיבים את כל המספרים המופיעים בתורה ,כאשר ידוע שכל מספר
אפשר לכתוב כמכפלה של מספרים ראשוניים )פירוק לגורמים ,לדוגמה  3 x 5=15כאשר  3ו 5-הם
1
ראשוניים(?
)ב( מה סדר הופעתם של המספרים הראשוניים המרכיבים את כל מאות המספרים המופיעים
בתורה ,ומה היא חלוקתם בין חמשת חומשי התורה?
התשובה לשאלה הראשונה היא שכל מגוון המספרים המופיעים בתורה מורכבים מ 40-מספרים
ראשוניים בלבד )בכלל זה המספר :(1
א 24 .מן המספרים הראשוניים מופיעים לראשונה בחומש בראשית 2 ,מספרים חדשים נוספו בחומש
שמות 14 ,מספרים חדשים נוספו בחומש במדבר ,ובחומשים ויקרא ודברים אין מספרים חדשים
)פירוט הפסוקים מופיע בהערות השוליים( .עניין זה מציין את ייחודו של חומש במדבר המכונה
באנגלית  Numbersאשר לא רק מכיל מספרים רבים אלא מסיים את כל המספרים הראשוניים
המרכיבים את כל המספרים בתורה ,כאשר החומש הקודם לו ,ויקרא ,והבא אחריו ,דברים ,אינם
מכילים כל מספר ראשוני חדש.
2
ב .אלה המספרים הראשוניים המופעים בבראשית,41 ,37 ,31 ,29 ,23 ,19 ,17 ,13 ,11 ,7 ,5 ,3 ,2 ,1 :
.601 ,269 ,181 ,179 ,163 ,137 ,127 ,83 ,73 ,43
1

"מספר ראשוני" הוא מספר המתחלק בעצמו ובאחד בלבד .מספרים ראשוניים חשובים במתמטיקה ובחקר ההצפנה
ונחקרו רבות על ידי היוונים במאה השלישית לפנה"ס .יש אף ראיות חלקיות שאת המספרים הראשוניים חקרו הבבלים
בין  1900ל 1600-לפנה"ס ,וייתכן שייחודם היה ידוע אף במצרים העתיקהhttp://en.wikipedia.org/wiki/History_ :
.of_mathematics
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לבד מן המספרים הראשוניים הנזכרים במאמר מופיעים המספרים האלה )המספר הראשוני המחלק את המספר המופיע
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה" ) ;(31ה:ח:
ֲשׁרַ -חי ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְ
ְמי אָדָם א ֶ
בפסוק מצוין בסוגריים ובהדגשה( :ה:הַ " :ויּ ְִהיוּ ָכּל-י ֵ
הוֹלידוֹ ֶאתֶ-ירֶד ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה
ֲל ְל ֵאל אַ ֲחרֵי ִ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה" ) ;(19ה:טז " ַוי ְִחי ַמה ַ
ְמיֵ -שׁת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂרֵה ָשׁנָה ְ
" ַויּ ְִהיוּ ָכּל-י ֵ
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה" ) ;(179ה:כהַ " :וי ְִהי
ֲל ְל ֵאל ָח ֵמשׁ ו ְִת ְשׁ ִעים ָשׁנָה ְ
ְמי ַמה ַ
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה" ) ;(83ה:יזַ " :ויּ ְִהיוּ ָכּל-י ֵ
ְ
וּמאַת ָשׁנָה...
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה ְ
תוּשׁ ַלח ֶשׁ ַבע ְ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה" ) ;(73ה ,כה-כוַ " :וי ְִחי ְמ ֶ
וְשׁ ִשּים ָשׁנָה ְ
ֲנוֹך ָח ֵמשׁ ִ
ְמי ח ְ
ָכּל-י ֵ
ְמיֶ -ל ֶמ ְך ֶשׁ ַבע
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ָשׁ ָנה" ) ;(23 ,17ה:לאַ " :וי ְִהי ָכּל-י ֵ
וּשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה ְ
הוֹלידוֹ ֶאתֶ -ל ֶמ ְך ְשׁ ַתּ ִים ְ
תוּשׁ ַלח אַ ֲחרֵי ִ
ַוי ְִחי ְמ ֶ
הוֹלידוֹ ֶאתֶ -פּ ֶלג
וְשׁשֵׁ -מאוֹת ָשׁנָה" ) ;(601יא:יזַ " :וי ְִחיֵ -ע ֶבר אַ ֲחרֵי ִ
אַחת ֵ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ָשׁנָה" ) ;(37ח:יגְ " :בּ ַ
וְשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ְ
ִ
ְמיֶ -תרַח ָח ֵמשׁ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה" ) ;(43יא:כבַ " :וי ְִחי נָחוֹר ֵתּ ַשׁע וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה" ) ;(29יא:לבַ " :ויּ ְִהיוּ י ֵ
ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה וְ ְ
וְא ֶלּה ְשׁנֵי ַחיֵּי
וְשׁ ַבע ָשׁנִ ים" ) ;(127כה:יזֵ " :
אתיִם ָשׁנָה" ) ;(41כג:אַ " :ויּ ְִהיוּ ַחיֵּי ָשׂרָה ֵמאָה ָשׁנָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ֶ
וּמ ַ
ָשׁנִ ים ָ
וְשׁ ַבע ָשׁנִ ים" ).(137
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ֶ
י ְִשׁ ָמ ֵעאל ְמאַת ָשׁנָה ְ
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המספרים הנוספים המופיעים בשמות.12071 ,71 3:
המספרים הראשוניים הנוספים בבמדבר,643 ,593 ,263 ,233 ,227 ,197 ,89 ,67 ,61 ,59 ,47 4:
.22273 ,4373 ,3167
נפנה עתה לשאלה השנייה  -בירור קצר בסדר הופעת המספרים הראשוניים בתורה .בתיאור הבריאה
בבראשית פרק א' מופיעים המספרים הראשוניים כסדרם .7 ,5 ,3 ,2 ,1 :גם לאחר תיאור הבריאה
ֻקּםָ -קיִן ְו ֶל ֶמ ְך ִשׁ ְב ִעים
המספרים הראשוניים ממשיכים להופיע כסדרם –  :13 ,11בר' ד:כז ִ " -כּי ִשׁ ְב ָע ַתיִם י ַ
וִ
וּמאַת ָשׁנָה" ) .(130 =10 x13עד כאן סדר הופעת
אָדם ְשׁל ִֹשׁים ְ
ְשׁ ְב ָעה" ) ;(77 = 7 x11בר' ה:ג ַ " -וי ְִחי ָ
המספרים הראשוניים כסדרם .לאחר מכן מתחילים המספרים להופיע בערבוביה ,בדילוגים ניכרים ולא
בסדר עולה .חמישה פסוקים לאחר הופעתו של המספר  13בתורה ,המספר הראשוני הבא המופיע הוא
5
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה" ).(807 = 3 x 269
הוֹלידוֹ ֶאת-אֱנוֹשׁ ֶשׁ ַבע ָשׁנִים ְ
 :269בר' ה:ז ַ " -וי ְִחיֵ -שׁת אַ ֲחרֵי ִ
הייתכן שלאחר סדר הבריאה ,כאשר הושרש והתפשט הרֶשע והקלקול בעולם לפני המבול ,גם המספרים
הראשוניים שהם ביסוד שיטת ההצפנה המודרנית הופיעו לפתע בערבוביה ולא כסדרם?
עיון נוסף בסדר הופעת המספרים מלמד שבמניין בני ישראל לראשונה בפרשת במדבר ובשנית
בפרשת פינחס ,לא זו בלבד שיש הבדלים במניינם הכולל של בני ישראל ,אלא מניינם השונה של
השבטים מוביל להיוולדותם של  12מספרים חדשים )בכלל זה הבכורות( 4,מהם אף גדולים ביותר
ומופיעים בתורה פעם אחת בלבד .לדוגמה ,במניינו השני של שבט יששכר )במד' כו:כה(ֵ " :א ֶלּה
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת" ) ,(643ובמניינו השני של שבט ראובן
ְשׁ ִשּים ֶא ֶלף ְ
אַר ָבּ ָעה ו ִ
יהם ְ
ֻד ֶ
שכר ִל ְפק ֵ
ִשּ ָ
ִמ ְשׁ ְפּחֹת י ָ
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ְ
יהם ְשׁל ָֹשׁה ְו ְ
ֻד ֶ
ראוּבנִי ַויּ ְִהיוּ ְפק ֵ
)כו:ז(ֵ " :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֵ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
וּשׁלֹ ִשׁים" )x 4,373
6
.(43,730 =10
נסיים באבחנה ש 21-המספרים הראשוניים הראשונים בסדרת המספרים )ראו טבלה( מופיעים
ברשימת  40המספרים אשר מנינו לעיל ,מלבד המספר הראשוני  53אשר אינו מופיע בתורה.
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ייתכן שהתורה מרמזת לנו בזה כי "גן" )בגימטריה  (53עדן סגור ומסוגר בפני האדם ,וכפי שהתורה
אָדם ַויּ ְ
ֲד ָמהַ ...ו ְי ָגרֶשׁ ֶאתָ -ה ָ
ְשׁ ְלּ ֵחהוּ ה' ֱא-ל ִֹהים ִמגַּןֵ -ע ֶדן ַל ֲעבֹד ֶאתָ -הא ָ
מציינת בבראשית ג:כג-כדַ " :וי ַ
ַשׁ ֵכּן
ֻבים ְו ֵאת ַל ַהט ַה ֶחרֶב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכת" .ואולי חסרונו בא אף לרמז על הגֵן )(Gene
ִמ ֶקּ ֶדם ְל ַגןֵ -ע ֶדן ֶאתַ -ה ְכּר ִ
אָדם ְלע ָֹלם ְבּ ַשׁגַּם הוּא ָב ָשׂר
רוּחי ָב ָ
אשר הוחסר מן האדם לאחר שחטא ,על פי בראשית ו:ג" :לֹא-יָדוֹן ִ
ְע ְשׂ ִרים ָשׁנָה".
ָמיו ֵמאָה ו ֶ
ְו ָהיוּ י ָ
בפתיחה צוין שפסוקי התורה מכילים מאות רבות של מספרים ,והראינו שכל המספרים בתורה
מורכבים מ 40-מספרים ראשוניים בלבד המרוכזים בעיקר בחומשים בראשית ובמדבר .המעיין היטב
בתורה ימצא שכל  54פרשיות התורה מכילות מספרים )לאו דווקא ראשוניים( מלבד פרשה אחת ויחידה
בתורה :פרשת נצבים )פרשה  ,(51אשר יש בה  40פסוקים.
פרופ' עדו קנטר
המחלקה לפיזיקה
3
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וְשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל" ) ;(71לח:כוְ " :לכֹל ָהע ֵֹבר ַעל-
ֲמ ָשּה ִ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ַוח ִ
וְא ֶלף ְ
קוּדי ָה ֵע ָדה ְמאַת ִכּ ָכּר ֶ
וְכ ֶסף ְפּ ֵ
לח:כהֶ " :
ֲמ ִשּים" ).(12,071
ֲמשׁ ֵמאוֹת ַוח ִ
ֲל ִפים ַוח ֵ
וּשׁל ֶֹשׁת א ָ
ָמ ְע ָלה ְל ֵשׁשֵׁ -מאוֹת ֶא ֶלף ְ
ֻדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ַה ְפּק ִ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת"
ֲמ ִשּים ֶא ֶלף ְ
יהם ְל ַמ ֵטּה ִשׁ ְמעוֹן ִתּ ְשׁ ָעה ַוח ִ
ֻד ֶ
לבד מן המספרים הנזכרים מפורשות במאמר ,א:כגְ " :פּק ֵ
יהם ְל ַמ ֵטּה נ ְַפ ָתּ ִלי ְשׁל ָֹשׁה
ֻד ֶ
אַר ַבּע ֵמאוֹת" ) ;(59א:מו " ְפּק ֵ
וּשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף וְ ְ
ֲמ ָשּה ְ
ָמן ח ִ
יהם ְל ַמ ֵטּה ִבנְ י ִ
ֻד ֶ
) ;(593א:לזְ " :פּק ֵ
אַר ַבּע-
ֲל ִפים וְ ְ
וְשׁ ֶשׁת-א ָ
וּשׁמֹנִ ים ֶא ֶלף ֵ
ְהוּדה ְמאַת ֶא ֶלף ְ
ֻדים ְל ַמ ֲחנֵה י ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת" ) ;(89ב:טָ " :כּלַ -ה ְפּק ִ
ֲמ ִשּים ֶא ֶלף וְ ְ
ַוח ִ
ֻדים ְל ַמ ֲחנֵה
וּמאָה" ) ;(47ב:לאָ " :כּלַ -ה ְפּק ִ
ֲל ִפים ֵ
וּשׁמֹנַת-א ָ
ֻדים ְל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ְמאַת ֶא ֶלף ְ
ֵמאוֹת" ) ;(233ב:טזָ " :כּלַ -ה ְפּק ִ
ָמ ְע ָלה
ָכר ְבּ ִמ ְס ַפּר ֵשׁמֹת ִמ ֶבּן-ח ֶֹדשׁ ו ַ
ֲמ ִשּים ֶא ֶלף וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת" ) ;(197ג:מג " ַוי ְִהי ָכלְ -בּכוֹר ז ָ
ָדן ְמאַת ֶא ֶלף וְ ִשׁ ְב ָעה ַוח ִ
יהם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם
ֻד ֶ
אתיִם" ) ;(22,273ד:מבַ " :ויּ ְִהיוּ ְפּק ֵ
וּמ ָ
וְשׁ ְב ִעים ָ
יהם ְשׁ ַניִם וְ ֶע ְשׂ ִרים ֶא ֶלף ְשׁל ָֹשׁה ִ
ֻד ֶ
ִל ְפק ֵ
וְאַר ַבּע
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ְ
יהם ֲח ִמ ָשּה וְ ְ
ֻד ֶ
וּפק ֵ
וּשׁל ִֹשׁים" ) ;(263כו:נֵ " :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת נ ְַפ ָתּ ִלי ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְ
וְשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
אַל ַפּיִם ֵ
ְ
וּשׁל ִֹשׁים" ) ;(3,167לא:לטַ " :ו ֲחמ ִֹרים
ָאָלף ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
ָאל ֵשׁשֵׁ -מאוֹת ֶא ֶלף ו ֶ
קוּדי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵמאוֹת" ) ;(227כו:נאֵ " :א ֶלּה ְפּ ֵ
ֲשׁר ֵה ִרימוּ ַלה' ִשׁ ָשּה ָע ָשׂר
רוּמה א ֶ
זְהב ַה ְתּ ָ
וּמ ְכ ָסם ַלה' ֶא ָחד וְ ִשׁ ִשּים" ) ;(61לא:נבַ " :וי ְִהי ָכּלַ -
ֲמשׁ ֵמאוֹת ִ
ְשׁל ִֹשׁים ֶא ֶלף ַוח ֵ
ֲמ ִשּים ָשׁ ֶקל" ).(67
ֶא ֶלף ְשׁ ַבעֵ -מאוֹת ַוח ִ
 269הוא מספר ראשוני  .59אם התורה רצתה לשמור על סדר הופעת המספרים הראשוניים בתורה ,הרי המספר
הראשוני אחרי  13הוא  ,17והגיל ) 816הקרוב ל (807-מתחלק ב.17-
ֲשׁר ֵה ִרימוּ ַלה'
רוּמה א ֶ
זְהב ַה ְתּ ָ
המספר הראשוני האחרון ,67 ,מופיע בתורה בסוף פרק ל"א בחומש במדברַ " :וי ְִהי ָכּלַ -
ֲמ ִשּים ָשׁ ֶקל" )) (67ראו גם הערה  4לעיל( .מעניין שבתחילת הפרק נאמר למשה "נְ קֹם
ִשׁ ָשּה ָע ָשׂר ֶא ֶלף ְשׁ ַבעֵ -מאוֹת ַוח ִ
יך" )ב( ,ונתינת התורה לעם ישראל על ידי משה אשר עלה לקבלה
אָסף ֶאלַ -ע ֶמּ ָ
אַחר ֵתּ ֵ
ָאל ֵמ ֵאת ַה ִמּ ְדיָנִ ים ַ
נִ ְק ַמת ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
במשך  40יום ו 40-לילה אינה שלמה אלא לאחר מסירת כל מרכיביה.
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סדר חניית השבטים במדבר
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