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ָּפ ָר ַשת ַמ ְ( ֵעי

צ ֶֹפנ המ#עות
ַעל ִּפי ה’
שנות הנדודימ במדבר הניבו  42מ(עות שהונצחו בפרשת מ(עי ברשימה ארוכה
ומפורטת של שמות המקומות אשר בהמ חנו בני ישראל.
מי שרגיל בפ(וקי התורה המתומצתימ ַור ֵּבי-המשמעות ,מתקשה למצוא משמעות
לפירוט מ(עות בני ישראל במדבר .איזה ערכ יש לדינ וחשבונ יבש ,כדוגמת đă Ğĝø ĕă ü đÃÿ
) Ãěĕĝü Ĥčă ÿ ďø Ěü čă ø đă Ĝēú ĕă ÿ đÿ ğđă ĝ ęĕă ÿ Ěüבמדבר לג ,יא(?
אמנמ ,מידי פעמ ,כמשב רוח מרעננ ,יש אזכור של אירוע מ(וימ שהתרחש באותו
מקומ ,אולמ מיד חוזרת הרשימה להיות כ(רט פלט של נְ יָ ר ממכונת חישוב של
ַמ ְרּכֹול.
האמ יש איזשהו ֶמ ֶ(ר מוצפנ ברשימה הזאת?
רש”י אכנ מתייח( לשאלת המשמעות בפירוט המ(עות ,ומציינ כי מ(פר המ(עות
היה קטנ ביח( לארבעימ שנות הנדודימ במדבר .כלומר ,פירוט המ(עות נועד
לפר(מ את מידת הרחמימ של ה’ בטלטול עמ ישראל.
לעומתו ,מדגיש הרמב”מ ,כי הציונ המדויק של כל מקומ ומקומ שבו חנו בני ישראל
אמתות הדיווח על הליכה של עמ שלמ במדבר.
נועד להוכיח לדורות הבאימ את ִ
ככל שהתיעוד מפורט ומדויק יותר ,ככ תגדל אמינות הדיווח ויישאר לזיכרונ עולמ.
על חשיבותו של התיעוד ההי(טורי בעיני ה’ למדנו מצנצנת המנ אשר הונחה
למשמרת לדורות ,כדי שהכול יראו את הלחמ שאכל עמ ישראל במדבר.
בכל זאת ,אמ זוהי ה(יבה היחידה לפירוט המ(עות ,מדוע בכל זאת מתעכבת
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התורה במ8פר מקומות ברשימה ומדווחת בתמציתיות על אשר אירע בהמ ,בעוד
שעל אירועימ מרכזיימ ביותר היא מדלגת?
הנה הדוגמה הבאה:

.ÃĦ āđĦă ĥø Ĉ Ęü ęĞĀ ĘĀ ęĕü Ěÿ ęĥĀ Ĉ ĐĕĀ ĐĀ ČāĘđø ,ęďĕü Ġü Ĥø čă ü đă Ĝēú ĕă ÿ đÿ ĥĈ đă ĘČĀ Ěý đă Ğĝø ĕă ü đÃÿ

)במדבר לג ,יד(

כאנ התורה מתעכבת לדווח שברפידימ היה מח8ור במימ ,בעוד היא מדלגת על
מלחמת עמלק שגמ היא הייתה שמ.
המ8ע הבא היה מדבר 8יני ,מקומ קבלת התורה:

.ÃĐđĀ Čú Ħăÿ Đÿ ĦāĤčø ģü čă ø đă Ĝēú ĕă ÿ đÿ ĕĜĕĀ ĝü Ĥčă ÿ ďø Ěüă Ěü đă Ğĝø ĕă ü đÿ .ĕĜĕĀ ĝü Ĥčă ÿ ďø Ěü čă ø đă Ĝēú ĕă ÿ đÿ ęďĕü Ġü Ĥø Ěý đă Ğĝø ĕă ü đÃÿ
)שמ טו-טז(

למרבה הפלא ,אינ כאנ שומ אזכור ולו ברמז ,למתנ תורה שהיה האירוע המרכזי
ביותר בחיי עמ ישראל מלבד יציאת מצרימ.
מדוע?
טרמ נשיב על שאלות אלו ,נתרכז בינתיימ בשאלה נו8פת המתעוררת בהמשכ
הפרשה.

נשיאי המתנחלימ
בפרשת מ8עי מופיעה רשימה נו8פת .רשימה זו מכילה את שמות הנשיאימ
המכהנימ ,אשר ימונו כנציגי השבטימ בחלוקת הנחלות בארצ ישראל:

ĉ ü ĜĀ ďēĀ Čþ Čĕĥ
ĉ ü ĜĀ đÃø
Ħ āđĚĥø Ĉ ĐĘăþ Čý đø .ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ĘāēĜø Ęü đă ēģø Ħăü ,ĐĔþ ă Ěÿă Ěü ďēĀ Čþ Čĕĥ
)במדבר לד ,יח-יט(
.Ã...ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĀ
גמ הרשימה הזאת נראית לכאורה מיותרת וח8רת ערכ לדורות; אכ אמ נבחנ את
הרשימה הזאת בדקדקנות ,נגלה שהיא יוצאת דופנ בשני היבטימ:
8 .1דר הרשימה.
הרשימה פותחת בשלושה שבטימ :יהודה ,שמעונ ובנימינ .אמנמ אנו מורגלימ
ברשימות שבהמ שבט יהודה הוא המוביל ,אולמ איננו מורגלימ ששבט בנימינ,
שהוא אחרונ השבטימ ,עולה לשלישייה הפותחת.
 .2התואר ’נשיא’.
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בעוד התואר ’נשיא’ מוצמד לכל אחד מנשיאי השבטימ האחרימ ,הוא הושמט
משלושת נשיאי השבטימ הראשונימ  -יהודה ,שמעונ ובנימינ.
זה מתמיה עוד יותר בזכרנו ששאול משבט בנימינ ודוד משבט יהודה ,נמשחו
למלכימ ראשונימ בידי הנביא שמואל! וגמ אחרי שמלכות ישראל נחלקה לשניימ,
המשיכו שבטי יהודה ובנימינ להוות את המשענת לשושלת המלוכה מבית דוד!
גמ לגבי שבט שמעונ  -עלינו לזכור שהוא לא קיבל נחלה עצמאית בארצ ישראל,
אלא ה(תפח לנחלת שבט יהודה.
אמ כנ ,תמוה מאד ,איכ דווקא שאר השבטימ אשר השתייכו לממלכת ישראל
שנפרדה משושלת בית דוד קיבלו את התואר ’נשיא’ ,בעוד בשלושת השבטימ
האלו השייכימ במידה מ(וימת למלכות בית דוד ,ה(תפקה התורה בציונ שמ
הנשיא ולא בתוארו.
בידוע הוא ,שרוב מלכי בית דוד היו נאמנימ למצוות ה’ ,בעוד רוב רובמ של מלכי
ישראל עשו את הרע בעיני ה’.
על פי זה נוכל לומר בזהירות ,כי מלכי בית דוד ביטלו את עצממ למלכות שמיימ
שהיא המלכות האמתית .התורה רמזה זאת כאנ בהשמיטּה מהמ את התואר
’נשיא’ .לעומתמ ,מלכי ישראל ה(ירו את עול מלכות ה’ מעליהמ וראו את עצממ
ראויימ לפ(גת המלוכה .זה רמוז בתואר ’נשיא’ שהוצמד ליד כל שמ משמותיהמ.
דבר זה מלמד אותנו ,שהמפתח להבנת רשימות המופיעות בתורה ונראות (תמיות
הוא חיפוש היוצא דופנ העשוי לשפוכ אור על הרשימה כולה.
את המפתח הזה מו(רת לנו הגמרא:

.ÃĐč ĥďēĦĜĥ Ĥčď Ęĕčĥč ČĘČ ĦĕĜĥĜ ČĘ ,ĦĕĜĥĜđ ĐĤĚČĜĥ ĐĥĤĠ ĘėÃ
)(וטה ג(:

לכאורה כוונת המאמר היא ,שכדאי וראוי הוא אפילו חידוש אחד שלמענו תחזור
התורה על כל הפרשה.
במכוונ .ה’ מעביר אלינו מ(ר
ֻ
הבנה יותר מעמיקה תגלה ,שהתורה עושה זאת
מוצפנ באמצעות חזרה כפולה על אותה פרשה או ריבוי פרטימ הנראה ללא צורכ.
המפתח נמצא ביוצא דופנ שאותו עלינו לחפש והוא המלמד על הכלל כולו.
מדוע התורה אינה כותבת זאת בפירוש אלא רק ברמז? יש לתורה (יבות משלה,
מדוע לא לומר זאת במפורש.
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המימ במדבר
רק בשלשה מ8עות מתוכ ארבעימ ושניימ מתעכבת התורה לצורכ הרחבה ופירוט.
נבדוק ונמצא כי המכנה המשותפ של שלושת המקומות האלה הוא  -מימ; כלומר,
מח8ור במימ או הופעת מימ .זהו המכנה המשותפ לפרטימ יוצאי הדופנ בפרשת
המ ֶ8ר המוצפנ בתוכה.
המ8עות ,והוא ֶ
להלנ שלושת המקומות:
 .1המקומ הראשונ הוא מרה:

) ÃĐĤĀ ĚĀ čă ø đă Ĝēú ĕă ÿ đÿ ęĦĀ Čý Ĥčă ÿ ďø Ěü čă ø ęĕĚü ĕĀ Ħĥāþ Ĉ Ęĥø Ĉ Ėø Ĥþ ďþă đă ėĘø ĕă ý đ...Ãבמדבר לג ,ח(.
ÿ
מרה הוא המקומ אשר מימיו היו מרימ .שלושה ימימ הלכו ולא מצאו מימ עד
שהגיעו למרה ושמ התחולל נ 8והמר נהפכ למתוק .המימ שהיו בלתי ראויימ
לשתייה ,הפכו למימ מתוקימ.
 .2המקומ השני הוא ֵאילִ מ:

ĉ ø Ğþ ęĕĦăý ĥø Ĉ ęĘĕ
) ÃęĥĀ Ĉ đă Ĝēú ĕă ÿ đÿ ęĕĤü ĚĀ Ħăø ęĕĞü čø ĥü Ĉ đø ęĕü Ěÿ ĦāĜĕĞý ĐĤý ĥשמ ,פ8וק ט(.
ü Čý čø đă ...Ã
המ8פרימ האלה מפליאימ ביותר .המ מקבילימ ל־ 12שבטי ישראל ו־ 70בני יעקב
אבינו שירדו למצרימ .הפלא הזה הוא לא פחות מאשר רפואת מי מרה ,והפיכת
8לע יבש למקור מימ.
 .3המקומ השלישי הוא רפידימ:

) ÃĦ āđĦă ĥø Ĉ Ęü ęĞĀ ĘĀ ęĕü Ěÿ ęĥĀ Ĉ ĐĕĀ ĐĀ ČāĘđø ęďĕü Ġü Ĥø čă ü đă Ĝēú ĕă ÿ đ...Ãשמ ,פ8וק יד(.
ÿ
ברפידימ הכה משה לראשונה את ה8לע והוציא ממנו מימ .מקור המימ הזה
התגלגל יחד ִעמ ַעמ ישראל ארבעימ שנה.
באילִ מ ובינ ברפידימ ,היתה רצופה נ8
כל הופעת המימ במדבר ,בינ במרה ,בינ ֵ
ופלא.
אמנמ מצאנו את המכנה המשותפ לכל החריגימ ,אכ בכל זאת לא ברור מדוע
נושא המימ מודגש כל ככ ,ואפילו מועדפ על פני נושא ראשונ במעלה כמתנ תורה
בהר 8יני?
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מות אהרונ הכהנ
את התשובה נגלה במקומ השלושימ וארבעה ,שגמ הוא יוצא דופנ ומתאר באריכות
את האירוע שהתרחש בו:

ĦĜÿ ĥø Ĉ čă ü ,ęĥĀ Ĉ ĦĚĀ ĕă Ā đÿ ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ ĤĐĀ ĐĀ ĤāĐ ĘČþ ěĐāý ăėĐÿ ěāĤĐú Čÿ ĘĞÿ ĕă ÿ đÿ ...ĤĐĀ ĐĀ ĤāĐčă ø đă Ĝēú ĕă ÿ đ...Ã
ÿ
.ÃĥĈ ďāþ ēĘÿ ďēĀ Čþ čă ø ĕĥĕ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦČĢý Ęø ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ ĐĀ
ü Ĉ Ěü ēú Đÿ ĥĈ ďāþ ēčă ÿ ,ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý ĘČý ĤĀ ĥ
)שמ ,פ(וקימ לז-לח(

מות אהרנ הכהנ כמו גמ מותמ של משה רבנו ומרימ הנביאה ,חתמ פרק בהנהגתו
של ּדֹור שיצא ממצרימ על פי ה’.
מותמ של מנהיגי הדור היה קשור עמ המימ .מותה של מרימ הנביאה (תמ את
נביעת המימ מנ ה(לע ,אשר הכאתו על ידי משה ואהרנ גזרה קצ לחייהמ.
גורמ המימ ,מלבד היותו עורק החיימ במדבר הצחיח והיבש ,מייצג יותר מכל את
המכנה המשותפ של שלושת האחימ ,הנביאימ הגדולימ .דור המדבר שחי בדרכ
נ( ,זכה לטיפול אינטנ(יבי רצופ וצמוד מצד הקב”ה ,כדי להפכו מעמ עבדימ לעמ
בנ חורינ המתכוננ לכיבוש מולדתו וארצו .כשמ שכל ילד זוכה לטיפול צמוד כדי
להכשירו לעצמאות בחיי הנישואינ ,ככ עמ ישראל בלידתו כעמ.
(ימנ את קיצמ של נִ (י המדבר ,הכוללימ ְשלָ יו ,מנ ,ענני הכבוד
הדור שנכנ( לארצ ֵ
ו(לע המימ .הנכנ(ימ לארצ נדרשו לבנות ולנטוע במו ידיהמ ,להילחמ ולכבוש
ַש ַעל אחר ַש ַעל בארצ האבות .היעלמותמ של משה ,אהרנ ומרימ ,ביטאה יותר
מכל את (יומה של התקופה הפלאית והנבואית שאופיינה בשרביטו והנהגתו של
משה איש האלוקימ.
פרשת המ(עות (ובבת (ביב ציר המימ ומדליקה נר זיכרונ למשה רבנו ,אהרנ
הכהנ ומרימ הנביאה.
זהו חלק מצופנ המ(עות.

מקומות ממו,פרימ
נו(יפ ונבדוק את מ(פור ארבעת המקומות המפורטימ.
המקומ החמישי בו שהו בני ישראל ,היה ’מרה’ .המקומ השישי היה ’אילימ’,
והמקומ האחד עשר היה ’רפידימ’.
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נצרפ את המ1פרימ האלה –  5+6+11יחד ,ונקבל את ה1כומ  ,22מ1פר המ1מל
חנייה:

:ĤĚČā
” ÿ ĕ ĐāēĜĂ čø đă
.”ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø Ĥü ÅĐ ĐčĀ đă ĥĈ

)במדבר י ,לו(

שּובה ה’ ִר ְבבֹות ַאלְ ֵפי יִ ְש ָר ֵאל ,הוא .22 -
בּפ1קה ָ
מ1פר האותיות ִ
המקומ השלושימ וארבעה הוא הֹר ההר ,שמ מת אהרנ הכהנ ו1יימ את מ1ע חייו.
מה אומרימ לנו המ1פרימ האלה 34 ,ו־?22
נחזור אל הפרשה המופלאה פרשת .ÃěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
בפרשה הזאת אנו למדימ על תפילת משה רבנו בתחילתו של כל מ1ע וב1מוכ
לכל חנייה:

:Đĥāþ Ĉ Ě ĤĚČā
þ ĕă đÿ ěāĤČĀ ĐĀ Ğāÿ ĝĜø čă ü ĕĐü ĕø đÃÿ
Ā.ĖĕĜþ ĠĀ ă Ěü ĖĕĀ Čþ Ĝø ĥĉ ÿ Ěø đă ĝĜĂ ĕĀ đø ĖĕĀ čþ ĕāø Č đă ĢĠĂ ĕĀ đø ÅĐ ĐĚĀ đă ģ
:ĤĚČā
ÿ ĕ ĐāēĜĂ čø đă
.”ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĠý Ęø Čÿ Ħ āđččø Ĥü ÅĐ ĐčĀ đă ĥĈ

)במדבר י ,לה-לו(

נ1פור את אותיות תפילת משה ונקבל ,כי תפילת משה בתחילת כל מBע מורכבת
מ־ 34אותיות ,ותפילתו ב1מוכ לכל חנייה כוללת  22אותיות.
המ1פרימ האלה מקבילימ למ1פרימ שצוינו לעיל בצופנ המ1עות.

.ÃĐĥāþ Ĉ Ě ďĕÿ čă ø ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ đă ĤĚĀ ĥĀ Ĉ ÅĐ ĦĤþ Ěþ ĥø Ĉ Ěü ĦČþ ,đă ĞĝĀă ĕü ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ đø đă Ĝēú ĕÿ ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÃÿ
)במדבר ט ,כג(

ֵאּלֶ ה ַמ ְֵ Bעי ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
למ1עות בני ישראל היה תפקיד מרכזי בבירור י1ודי ועמוק על מהותו של העמ
המיוחד הזה וייעודו.
לכל מ1ע היו שני תפקידימ.
התפקיד הראשונ היה ביצוע שלב נו1פ בהתנתקות מארצ מצרימ ,מבית עבדימ
ומעבודת האלילימ.
התפקיד השני היה בניית קומה נו1פת בבניינו הייחודי של העמ ובהכשרתו לכני1ה
לארצ ישראל.
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את שני התפקידימ האלה מבטאת התורה בשני לשונות הפוכימ זה מזה.
את ההתקדמות בהכשרה לכיבוש הארצ ולהתחזקות הרוח בכל מ(ע אנו מוצאימ
בפ(וק הזה:

.Ã...ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ ęĐĕþ Ğý ĝø Ěÿ Ęø ęĐĕþ Čý ĢĀ āđĚ ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě čāĦă ėø ĕă ü đÃÿ

)במדבר לג ,ב(

 .ÃęĐĕכלומר ,היציאה היא לצורכ המ(ע והמ(ע
þ Ğý ĝø Ěÿ ĘÃ
קודמ  ÃęĐĕþ Čý ĢĀ āđĚÃואחר ככ ø
הוא למטרת היעד ,שהיה על פי ה’.
והרגשי מעבדות מצרימ ,מציינ הביטוי הבא:
לעומת זאת ,את יצירת המרחק הפיזי ִ

.ÃęĐĕþ Čý ĢĀ āđĚĘø ęĐĕþ Ğý ĝø Ěÿ ĐĘăþ Čý đ...Ã
ø

)שמ(

 .ÃęĐĕכלומר ,מ(עות שהמ למטרת התרחקות
þ Čý ĢĀ āđĚĘÃ
 ÃęĐĕþ Ğý ĝø ĚÃואחר ככ ø
קודמ ÿ
והתנתקות מנקודת מוצא.
הנקודה הכואבת ב(יפור זה היא ,שמשה רבנו כותב ומחשב כל מ(ע ,כעוד צעד
לקראת ההגעה אל ארצ ישראל הנכ(פת משאת נפשו ,שלא זכה לה.

.Ã...ÅĐ ĕĠü ă ĘĞÿ ęĐĕþ Ğý ĝø Ěÿ Ęø ęĐĕþ Čý ĢĀ āđĚ ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě čāĦă ėø ĕă ü đ”ÿ
כאשר הוא מגיע אל הצעד האחרונ ,הוא מקבל את הגזירה הקשה שהוא לא יזכה
להגשימ את חלומו.
ה’ מנחמ את משה ,בהדגישו את חלקו המכריע בהוצאת עמ ישראל מבית עבדימ
ממצרימ ,בלשונ:

.”ęĐĕþ Čý ĢĀ āđĚĘø ęĐĕþ Ğý ĝø Ěÿ ĐĘăþ Čý đ...Ã
ø
נ(כמ ונאמר.
שתי נקודות מרכזיות מלַ וות אותנו לאורכ כל הדרכ .נקודת היציאה הפלאית
ממצרימ ,ונקודת ההגעה המרשימה לארצ ישראל .לשתי הנקודות האלה יוחדו חג
הפ(ח וחג ה(וכות )חג השבועות שייכ לחג הפ(ח ,וחג שמיני עצרת שייכ לחג ה(וכות(.
חג הפ(ח מעלה על נ( את חצות הלילה שבו הקריבו קרבנ פ(ח ,מתו בכורות
מצרימ וניתנה רשות היציאה ממצרימ .פ(ח מדגיש את נקודת היציאה ממצרימ:

ĥĈ ďāþ ē ďĞý āđĚĘø ĖĀ Ħĕü đüă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ Ħ āđ ăĢĚÿ ĘėČā
ÿ Ħă ęĕĚü ĕĀ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ ,ĤāĚĥø Ĉ Ħăü Ħ āđ ăĢĚÿă Đÿ Ďēÿ ĦČÃþ
)שמות כג ,טו(
.ÃęģĕĀ Ĥý ĕĜÿ ĠĀ đă ČĤĀ ĕý ČāĘđø ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěüă Ěü ĦČ
Ā ĢĀ ĕĀ āđč ĕėă ü čĕčü ČĀ ĐĀ
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מאידכ ,חג ה5וכות מכיל את היציאה מרעמ 55לכיוונ 5וכות ,ומשמ אל יעד
ההגעה לארצ ישראל .את ארצ ישראל מייצג ה5ככ העשוי מפ5ולת הגורנ והיקב
)שיבולימ וזמורות( של תבואת ארצ ישראל:

ĖĀ Ġø ă ĝø ČĀ čă ø ĐĜĀ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĦČĢý čă ø ğĝü ČĀ ĐĀ Ďēÿ đø ,Đďþ ĥ
ĉ Ā ă čă ÿ ĞĤÿ Ēø Ħăü Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĕĀ ĥ
ĉ þ Ğú Ěÿ ĕĤý đă ăėčă ü ĤĕĢü ģăĀ Đÿ Ďēÿ đÃø
)שמות כג ,טז(
.ÃĐďþ ĥĉ Ā ă Đÿ ěĚü ĖĕĀ ĥĉ þ Ğú Ěÿ ĦČþ
היכולת להתרוממ לקראת ההשראה האלוקית ,מתקדמת בד בבד עמ השחרור
מעול העבדות ליצרי האדמ ודחפיו הגשמיימ.
’5ור מרע’ ו’עשה טוב’ ,המ שני מהלכימ התלויימ זה בזה.

