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המ#פר ה#ודי
בני יעקב
ב(יומה של פרשת ויגש ,טורחת התורה להגיש לנו רשימה מפורטת של משפחת
יעקב אבינו היורדת למצרימ .על פניה נראית רשימה זו ככל הרשימות ,הכוללות
גמ שמות וגמ מ(פרימ .לעתימ אנו שואלימ את עצמנו ,מדוע התורה מקדישה
מקומ נרחב כל ככ לפרשייה מנ ה(וג הזה ,בעוד שלהלכות חשובות ,לא נותר כי
אמ מקומ מצומצמ בלבד?
אולמ כשנתבוננ במ(פרימ ,נופתע לגלות את אחד ה(ודות הגדולימ של התא
העדות
האנושי .בדרכנו ,נצטרכ לעבור עוד תחנת ביניימ אחת והיא פרשת משכנ ֵ
במדבר .הקשר בינ שני הנושאימ האלה ,בינ משכנ העדות ובינ בני ישראל ,הוא
שאור ה’ השוכנ בתוכ יריעות המשכנ וקרשיו שוכנ ביתר שאת בתוכ בני ישראל,
כפי שמבטיח הקב”ה.

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦčă ø ĕĦăü Ĝø ėÿ ĥĀ Ĉ đÃø

)שמות כט ,מה(

כשמ שמקלט ראדיו הבנוי כהלכה ,קולט שידורימ הבאימ ממרחקימ ,ככ משכנ
העדות הבנוי כמצוותו על פי הדרישות האלוקיות ,קולט את האור האלוקי הנבואי
המשוגר מבורא עולמ.
נפתח בניתוח המ(פרימ המופלאימ:

đĕĦĀ āđĜčø đă đĕĜĀ čă Ā ĥĈ Ġþ Ĝþ Ęėă Ā āđĦă čü ĐĜĕĀ ďüă ĦČý đø ęĤĀ Čú ěďÿă Ġÿ čă ø čāģĞú ĕÿ Ęø ĐďĀ Ęø ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐČĀ Ęý ĕĜý čă ø ĐĘăþ ČÃý
)בראשית מו ,טו(
.ÃĥāĈ ĘĥĀ Ĉ đø ęĕĥāü Ĉ Ęĥø Ĉ
בפועל ,אמ נ(פור את שמות בני לאה המוזכרימ ברשימה ,לא נגיע למ(פר  33אלא
רק ל־ .32חז”ל היו ערימ לנקודה הזאת ופירשו ,שיוכבד בת לוי נולדה בינ החומות.
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מ1פרמ של בני רחל ,מ1וכמימ בפ1וק כב:

.ÃĤĥ
ĉ Ā ĞĀ ĐĞĀ čă Ā Ĥø Čÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ Ęėă Ā ,čāģĞú ĕÿ Ęø ďĘăÿ ĕĂ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęēý ĤĀ ĕĜý čă ø ĐĘăþ ČÃý
ה1כומ המ1פרי של בני לאה ובני רחל יחד ,הוא  .46 -מה מבטא עבורנו המ1פר
הזה? זאת נראה בהמשכ.
נמשיכ ונ1פור את בניהמ של בלהה וזלפה  -שפחות לאה ורחל ,ונמצא את הנתונ
הבא.
בני זלפה שפחת לאה .16 -

בני בלהה שפחת רחל 1 .7 -כ הכול  23 -ילדימ.

יח 1המ1פרימ הוא ) 46 -ללאה ורחל( מול ) 23 -לבלהה וזלפה(.
כל מה שאנו מזהימ כעת הוא רק יח 1של  2/3מול  1/3 -מתוכ המ1פר הכולל,
שהוא ) 69ויחד עמ יוכבד .(70 -

העדות
ֵ
נדלג לפרשת תרומה  -אל בניית המשכנ ,ונ1פור את קרשי המשכנ:

 .1בצד דרומĉ ü ĞĀ đÃø :
.ÃĐĜĀ Ěĕ
Ā Ħý Đčă Ā Ďø Ĝþ ĦČÿ Ġø Ęü ĥĈ Ĥþ ģþ ęĕĤü ĥĉ ø Ğþ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Ęÿ ęĕĥü Ĉ ĤĀ ģăø Đÿ ĦČþ ĦĕĀ ĥ
)שמות כו ,יח(

.”ĥĈ Ĥþ ģĀ ęĕĤü ĥ
 .2בצד צפונĉ ø Ğþ ě āđĠĢĀ ĦČÿ Ġø Ęü ĦĕĜü ĥý Ĉă Đÿ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĞĘÿ Ģþ Ęø đă Ã :
.”ęĕĥü Ĉ ĤĀ ģø ĐĥĀ Ĉă ĥü Ĉ Đĥ
 .3בצד מערבĉ þ Ğú Ħăÿ ĐĚĀă ĕĀ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĕĦý ėă ø Ĥø ĕÿ Ęø đă Ã :

)פ1וק כ(
)פ1וק כב(

1כ כל הקרשימ בשלושת צלעות המשכנ  46 -קרשימ .עשרימ בצפונ ,עשרימ
בדרומ ,ועוד שישה קרשימ ה1וגרימ את הצד המערבי.
מלבד קרשימ ,כולל המשכנ גמ יריעות ,המשמשות כי1וי לאוהל .את המשכנ כי1ו
ארבעה מרבדימ ,זה על גבי זה.
 10 .1יריעות פשתנ.
 11 .2יריעות עזימ.
 1 .3עורות אילימ מאודמימ.
 1 .4עורות תחשימ.
1כ כל יריעות המשכנ  23 -יריעות.
ההקבלה היא מופלאה.
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במשכנ היו  46קרשימ ו־ 23יריעות .ובבני יעקב היו  46 -בני לאה ורחל ,ו־ 23בני
השפחות.
ההקבלה הזאת תוביל אותנו אל מדרש תנחומא.

ďĤĕĥ ĐĞĥč ęĦđČ ĞĔĜ đĜĕčČ čģĞĕ ?(ěėĥĚĐ ĦČ đĜč ęĐčĥ) ęĕĥĤģĐ đĕĐ ěėĕĐĚÃ
ĤĚđĘ ďĕĦĞ ĐÃčģĐđ ,ěČėĚ ĘČĎĕĐĘ ęĕďĕĦĞ ęĦČ !ĕĕĜč :đĕĜčĘ ĤĚČ .ęĕĤĢĚĘ
,ěėĥĚ ĦđĥĞĘ ęėĘ ĤĚČĕĥ ĐĞĥčđ ,ęĕĒĤČ đĞĔĕĜđ đďĚĕĞ .ÃěėĥĚ ĕĘ đĥĞÃ :ęėĘ
)מדרש תנחומא ,תרומה ,ט(
.Ã!ęėĕďĕč ęĕĕđĢĚ đĕĐĕ ęĕĒĤČĐ
המדרש מגיש תשובה לשאלה מעשית והיא ,מהיכנ היו ברשותמ של בני ישראל
עצי ארזימ כה ארוכימ?
בינ השיטינ של תשובת המדרש ,מוצפנ ֶמ ֶ(ר עמוק .המדרש קושר את המשכנ עמ
בני יעקב היורדימ למצרימ.
הי(וד הרעיוני להקבלה הזאת הוא ,שמשפחת בית יעקב מקבילה בפרטיה לקרשי
המשכנ ויריעותיו ,ומהווה כעינ משכנ אנושי ,שעליה תשרה השכינה.
ועוד (וד גדול ִה ְצ ִּפינָ ה כאנ התורה.

תא אנושי
בגופ האדמ מצוי (כומ עצומ של תאימ .על פי המידע המצוי ברשותנו היומ,
המ(פר מגיע ל־ 100אלפ מיליארד של תאימ .לכל תא אנושי יש גרעינ ,שהוא
המוח השולט בכל הפעילות המתנהלת בתא .כל גרעינ כזה מורכב מ(יבימ
הנקראימ ’כרומטינ’ .ב(יבימ הללו חבויה תוכנית העבודה האדירה של התא .כל
(יב מ(יבי הכרומטינ מורכב מחוט ידוע בשמ  ,A.N.Dאשר מכיל את כל התכונות
התורשתיות( .יבי הכרומטינ האלו הופכימ ל־ 46כרומוזומימ.
יוצאימ מנ הכלל המ תאי הרבייה ,המכילימ מחצית מנ התאימ הרגילימ ,דהיינו -
 23כרומוזומימ.
המ(פר הזה –  ,23נועד להבטיח ,שכאשר יתחברו תאי הזכר והנקבה יחד ,ייווצר
תא אחד שיש בו  46כרומוזומימ בלבד ולא יותר.
נ(כמ ונאמר.
 .1בני יעקב – ) 46בני לאה ורחל() 23 ,בני השפחות(.
 .2משכנ העדות – ) 46קרשימ שלדיימ() 23 ,יריעות כי(וי(.
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 .3תא אנושי – ) 46כרומוזומימ() 23 ,כרומוזומימ בתאי הרבייה(.
ההקבלה המדהימה הזאת מראה בבירור את כוונת התורה .התורה מגלה כי
המ@פרימ האלו המ הי@וד להשראת שכינה ,הנ בבנ אנוש ,הנ בבני יעקב והנ
במשכנ ובמקדש.
עוד אנו למדימ מכאנ ,שבני יעקב היורדימ למצרימ מהווימ מודל אידיאלי לתא,
שממנו יצמח ויתפתח עמ ישראל כולו ,שבתוכו ישכונ הקב”ה ,שמלוא כל הארצ
כבודו.
נעיר כאנ הערה קטנה .בני השפחות המקבילימ למ@פר הכרומוזומימ בתאי
הרבייה ,המ היו הדוחפימ לגידול מ@פר בני לאה ורחל.

'פר בראשית ו'פר שמות
בפרשת המשכנ ,התורה מדגישה פעמיימ את האחדות )שמות פרק כו(.

.ÃďēĀ Čþ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ Đ ĀĕĐĀ øđ ęĕĝü ĤĀ ģăø čă ÿ Đă ĦāĀ ēČú ĘČþ ĐĥĀ ă Ĉ Čü ĦāĞĕĤü ĕø Đÿ ĦČþ ĦăĀ Ĥø čă ÿ ēü đÃø .1

)פ@וק ו(

.”ďēĀ Čþ Đ ĀĕĐĀ øđ ĘĐāþ ČĐĀ ĦČþ ĦăĀ Ĥø čă ÿ ēü đø ĦāČĘĀ ĘăĂ čă ÿ ęĕĝü ĤĀ ģăø Đÿ ĦČþ ĦČ
Ā čý Đý đÃø .2

)פ@וק יא(

באזכור הכפול הזה?
האמ יש איזשהו רמז ִ
נחפש בכל @פר בראשית ,ונמצא שהמילה  ÃďēČÃמופיעה  23 -פעמימ!
נמשיכ ונחפש בכל @פר שמות ,ונמצא שהמילה  ÃďēČÃמופיעה גמ כנ  23 -פעמימ!
משמעות הדברימ היא ,שמושג האחדות קשור עמ חיבור שני המ@פרימ האלו
יחד .הרי כבר צוינ לעיל כי גמ בתא האנושי מתאחדימ תאי הרבייה של הזכר
והנקבה .בכל אחד מהמ יש  23כרומוזומימ והמ מתאחדימ לתא שלמ אחד ובו -
 46כרומוזומימ.
חיבור זכר ונקבה בתא האנושי מוביל אותנו אל הזיווג הראשונ בעולמ.

.ÃęďĀ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĐĀ Čþ čü ĕø đÿ ĐĥĀ ă Ĉ Čü Ęø ęďĀ ČĀ ĐĀ ěĚü ēģÿ ĘĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĞĘĀ ăĢý Đÿ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ěčþ ĕă ü đÃÿ
)בראשית ב ,בכ(

ראה זה פלא .בפ@וק הזה גמ כנ ,יש  46 -אותיות.

כעת נתבוננ בפ@וק המפור@מ בזכריהĐĕþ Đø ĕü Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ Ęėă Ā ĘĞÿ Ėø Ęþ Ěþ Ęø ÅĐ ĐĕĀ ĐĀ đÃø :
) .”ďēĀ Čþ āđĚĥø Ĉ đă ďēĀ Čþ ÅĐזכריה יד ,ט( מ@פר האותיות בפ@וק הזה הוא גמ כנ !46 -
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הביטוי  ,ÃďēĀ Čþ ÅĐÃמייצג את 'פר בראשית .והביטוי  ,ÃďēĀ Čþ āđĚĥø Ĉ đă Ãמייצג את 'פר
שמות .מדוע?
'פר בראשית  -הוא 'יפור מעשי ה’ בבריאת העולמ .לעומתו' ,פר שמות  -הוא
'יפור גילוי שמ ה’ בעולמ באותות ומופתימ ויציאת מצרימ .משומ ככ ,חיבור 'פר
בראשית עמ 'פר שמות ,הוא כחיבור בינ :ה’ אחד ושמו אחד.
כבר צוינ לעיל כי ב'פר בראשית ,המילה  ÃďēČÃמופיעה –  23פעמימ .ככ בדיוק
'פר שמות .החיבור בינ ה'פרימ בראשית ושמות ,הוא חיבור בינ āđĚĥø Ĉ đă ďēĀ Čþ ÅĐÃ
 ,ÃďēĀ Čþוהוא כחיבור תא אנושי.

ער ואוננ
הרשימה הזאת של בני יעקב היורדימ למצרימ כוללת גמ שנימ שאינמ בינ החיימ,
והמ ֵער ואוננ בני יהודה.

.ÃěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ čă ø ěĜĀ āđČđø ĤĞý ĦĚĀ ĕă Ā đÿ ēĤÿ ĒĀ đĀ ġĤþ Ġþ đĀ ĐĘĀ ĥý Ĉ đø ěĜĀ āđČđø ĤĞý ĐďĀ đă Đĕø ĕĜý čø đă Ã

)בראשית מו ,יב(

הרמב”נ שואל :אמ ער ואוננ אינמ בינ החיימ ,מדוע מזכירימ אותמ בינ יורדי
מצרימ?
הרמב”נ משיב :אמנמ גופותיהמ של ֵער ְואֹונָ נ אינמ ,אכ נשמותיהמ הופיעו מחדש
)בלגלול נשמות( בלידת התאומימ פרצ וזרח .זהו מצב מוזר ,בו מצד אחד המ קיימימ,
ומצד שני המ אינמ קיימימ.
נעבור אל המשכנ ונשאל את השאלה הבאה :האמ גמ במשכנ יופיעו ֵער וְ אֹונָ נ?
אמנמ כנ!
ששת הקרשימ ה'ותמימ את פתח המשכנ מצד מערב מבפנימ משאירימ שתי
פינות מבחוצ ריקות .את הפינות האלו 'וגרימ שני קרשימ שהיו נראימ בשלמותמ
מבחוצ אכ לא מבפנימ.

ĉ þ Ğú Ħăÿ ęĕĥü Ĉ ĤĀ ģø ĕĜý ĥø Ĉ đă Ã
.Ãęĕü ĦĀ ėĀ Ĥø ĕă ÿ čă ÿ ěėă Ā ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦāĞĢø ģĂ Ěø Ęü Đĥ

)שמות כו ,כג(

שני הקרשימ הפינתיימ מקבילימ לנשמות ער ואוננ ,שהיו נראימ ואינמ נראימ.
את התמונה המופלאה הזאת ישלימ הפרט הבא :בכני'ה למשכנ היו חמישה
עמודימ .את מי המ מייצגימ במשפחת יעקב? התשובה היא ,שהמ מייצגימ את
יעקב אבינו ,רחל ,לאה ,בלהה וזילפה.
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ובינ הקודש לקודש הקודשימ ,היו עוד  4עמודימ שנשאו פרוכת .את מי הללו
מייצגימ? המ מייצגימ את :אברהמ ושרה יצחק ורבקה.
ואת מי מייצגת הפרוכת ,המבדילה בינ הקודש לקודש הקדשימ? היא מייצגת
את יוכבד ,אממ של משה רבנו אהרנ הכוהנ ומרימ הנביאה ,שנולדה בינ החומות
בכני>ה למצרימ.

.Ãęĕĥü Ĉ ďĀ ģă û Đÿ ĥĈ ďāþ ģ ěĕčý đă ĥĈ ďāþ ģă Đÿ ěĕčă ý ęėþ ĘĀ Ħėāþ ĤĠĀ ă Đÿ ĐĘĕ
Ā ďüă čø Đü đ...Ã
ø

)שמות כו ,לג(

תמונת המשכנ משקפת אפוא את הופעת השורשימ של עמ ישראל ,המפורטימ
ב>פר בראשית .אינ עדות מרשימה מזו לתובנה הניצחת ,שכשמ שהמשכנ הוא
ב>י> להשראת השכינה ,ככ עמ ישראל המ הב>י> לגילוי שמ ה’ בעולמ כולו.

