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שבטי י־ה
חותמ אמת
למפקד אוכלו3ינ מבנ עשרימ
ערב כני3תו של עמ ישראל לארצ ישראל ,ניגש העמ ִ
שנה ומעלה:

Ęėă Ā ,ęĦāĀ čČú Ħĕčý Ęø ĐĘĀ Ğø Ěÿ đĀ ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĤü ĥ
ĉ ø Ğþ ěčă þ Ěü ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ħďÿ Ğú Ęėă Ā ĥČā
Ĉ Ĥ ĦČþ đă Čĥ
ĉø Ã
)במדבר כו ,ב(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ČčĀ ĢĀ ČĢāý ĕ
במפקד הזה מדגישה התורה ביטוי מאוד ייחודי ,אשר חוזר על עצמו פעמ אחר
ִ
פעמ .לכל שמ מוצמד שמ משפחה ,המורכב מנ השמ הפרטי עמ תו3פת אות ה”א
בתחילתו ואות יו”ד ב3ופו ,כדוגמת:

.”ĕČü Ęă Ă Ġÿ ă Đÿ Ħēÿ Ġÿ ă ĥø Ĉ Ěü Čđă ăĘĠÿ Ęø ,ĕėāü Ĝēú Đÿ Ħēÿ Ġÿ ă ĥø Ĉ Ěü Ėø āđĜē...Ã
ú

)שמ ,פ3וק ה(

ÃĕČü ĘăĂ Ġÿ ă Đÿ Ħēÿ Ġÿ ă ĥø Ĉ ĚÃ
ü ,Ãĕėāü Ĝēú Đÿ Ħēÿ Ġÿ ă ĥø Ĉ ĚÃ
עלינו לחקור אמ יש מידע מוצפנ בתו3פת הזו ü
וכו’ .הרי לא ייתכנ שהתורה תשתמש בביטוי הזה רק כדי להביע את הכינוי
המשפחתי .אמ רק זו המטרה ,כי אז די באזכור אחד! מדוע לחזור על ככ פעמ
אחר פעמ באדיקות?
לפני שניגש לבירור הנושא ,נזכור כלל חשוב ומרכזי מאוד .כאשר התורה חוזרת
על עצמה פעמימ רבות ,יש לחפש יוצא מנ הכלל אשר יְ לַ ֵּמד על הכלל כולו.
מהו כאנ היוצא מנ הכלל?
הנה הוא לפנינו במניינ בני אשר:

.Ã...ĐĜĀ Ěø ĕă ü Đÿ Ħēÿ Ġÿ ă ĥø Ĉ Ěü ĐĜĀ Ěø ĕü Ę...Ã
ø

)פ3וק מ”ד(

 ÃĕĜü Ěø ĕă ü ĐÃככל שאר המשפחות ,ומנ ה3תמ השינוי הזה בא
כאנ לא נאמר משפחת ÿ
לרמוז על משהו.
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מדרש חז”ל ,המובא בילקוט שמעוני ,מראה את הכיוונ לפיתרונ תעלומת תו+פת
האותיות לשמות המשפחה:

) .ĐĠđĝč ďÃđĕ ĦđČđ ĐčĕĦ Ęė ĥČĤč ČÃĐ ĦđČ ,ĤĚđČ ĕďĕČ čĤÃהווי אומר( Đąĕ
Ħđă ďĞý Đąă ĕĀ ĕĔý čø ĥü Ĉ ęĕĔü čĀ ĥø Ĉ đă ĘĞĀ ęĥĀ ă Ĉ ĥÅþ Ĉ :ĤĚČĜĥ .ęĐĕĦđčČ ĕĜč ęĐĥ ęĐĕĘĞ ďĕĞĚ
)ילקוט שמעוני ,פינח +כו(
) ÅĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü Ęøתהילימ קכב ,ד(”.
כלומר ,צירופ האותיות הנלוות מכיל את שמ י־ה )במהופכ( שהוא שמ ה’ ,כפי
שהוא מופיע בשירת הימ:

.Ã...ĐĞĀ đă ĥĕĈ Ęü ĕĘü ĕĐü ĕø đÿ Đąă ĕĀ ĦĤĀ Ěø Ēü đø ĕĒă ü ĞÃĀ

)שמות טו ,ב(

הווי אומר ,זו חותמת של ה’ ,המאשרת את טהרת המשפחה ואת שייכות הבנימ
לאבותיהמ.
רש”י מו+יפ ומבאר:

ĕėđ ?ęĐĕĔčĥ ĘĞ ěĕĝēĕĕĦĚ đĘČ ĐĚ ęĕĤĚđČđ ęĦđČ ěĕĒčĚ ĦđĚđČĐ đĕĐĥ ĕĠĘÃ
ĤĚđēđ Ęģ ,ęĕĘĥđĚ đĕĐ ęĠđĎč ęČ ?ęĐĕĦđĚČč ęĕĤĢĚĐ đĔĘĥ ČĘĥ ęĐ ěĕĤđčĝ
,ĤĚđĘ ,ĐĒ ďĢĚ ďÃđĕđ ĐĒ ďĢĚ ČÃĐ ,ęĐĕĘĞ đĚĥ ĐÃčģĐ ĘĕĔĐ ĖėĕĠĘ ?ęĐĕĦđĥĜč
)רש”י ,במדבר כו ,ה(
.Ã...ęĐĕĦđčČ ĕĜč ęĐĥ ęĐĕĘĞ ĕĜČ ďĕĞĚ
נוכל להו+יפ ולציינ ,שהמגיפה שפרצה בעמ אחרי פיתוי בנות מואב שהתערבו
בתוכ בני ישראל ,הצריכה ִמפקד מחודש שיעניק אישור למי שלא מת במגיפה,
שמשפחתו כשרה וטהורה.

Ħđă ďĞý Đąă ĕĀ ĕĔý čø ĥü Ĉ ęĕĔü čĀ ĥø Ĉ đă ĘĞĀ ęĥĀ Ĉă ĥÃ
המדרש מוכיח זאת מנ הפ+וקימ בתהילימþ Ĉ :
.”...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ęø
 .ÃĘČý ĤĀ ĥה+מיכות הזו מלמדת,
 ÃĐąמוצמד לביטוי ĉ ø ĕü Ęø Ħđă ďĞÃý
ă ĕĀ ĕĔý čø ĥÃ
הביטוי ü Ĉ
שהאותיות יו”ד וה”א שהתוו+פו לכל משפחה ,המ ֵעדּות לכשרותמ.
רש”י מו+יפ ומציינ:

”) ĐĜĀ Ěø ĕčלְ יִ ְמנָ ה ִמ ְש ַּפ ַחת ַהּיִ ְמנָ ה”(ĕĠĘ 'ĕĜü Ěø ĕă ü Đÿ ĦēĠĥĚ' ĤĚđĘ ĖĤĢđĐ ČĘ ,
ü ĘčČÃ
.Ãğđĝč ČÃĐđ ĥČĤč ďÃđĕ đč Ğđčģ ęĥĐĥ
כפי שכתבנו לעיל ,היוצא מנ הכלל מלמד על הכלל כולו .מכאנ נוכל לה+תעפ
להבנות י+ודיות ועמוקות יותר.
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המ%פר 70
ב8פר בראשית טורחת התורה ל8מנ ולהדגיש כל שמ ושמ מבני יעקב שירדו
למצרימ .התורה מ8כמת את המ8פר ה8ופי הזה ,באמרה:

ăĀ
.”ęĕĞü čø ĥü Ĉ ĐĚĀ ĕø Ĥÿ Ģø Ěü ĐČĀ čă Ā Đÿ čāģĞú ĕÿ Ħĕčý Ęø ĥĈ Ġþ Ĝăþ Đÿ Ęė...Ã

)בראשית מו ,כז(

ב8פר דברימ חוזר משה רבנו פעמ שנייה ומדגיש את המ8פר החשוב הזה:

ăø
”.Ã...ĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü ĖĕĀ Ħāþ čČú đă ďĤø ĕĀ ĥĈ Ġþ Ĝþ ęĕĞü čø ĥü Ĉ č

)דברימ י ,כב(

אמ נ8פור באופנ פרטני את כל בני יעקב היורדימ למצרימ ,נגיע למ8פר ששימ
ותשע .כלומר ח8ר אחד למניינ שבעימ .חז”ל אומרימ שזו יוכבד בת לוי ,שנולדה
בינ חומות מצרימ .עמ המידע הזה נחזור אל הפרשה שלנו ואל ִמפקד בני ישראל.

אמ נ8פור כאנ את כל השמות שהתורה הו8יפה להמ אותיות י־ה ,כגונ ÃĕĜčđČĤĐÃ
 ÃĕĜđĞĚĥĐÃוכו’ ,נגיע גמ כנ למ8פר ששימ ותשע.
אמ נו8יפ להמ את השמ  ,ÃĐĜĀ Ěø ĕÃüשבו כבר מונחות האותיות י־ה ,נגיע למ8פר
שבעימ.
שעמ אותמ
כלומר ,גמ כאנ התורה מדגישה בדרכה את המ8פרימ  .69-70ללמדנוִ ,
מ8פרימ של משפחות אב ,מגיע עמ ישראל לארצ ישראל.
המ8פר הזה הוא גמ מ8פר הדיינימ שהיוו את מעגל הנביאימ 8ביב משה ,כפי
שציווה ה’:

ēÿ đă ĤĐĀ ěĚü ĕĦăü Ęø Ģÿ ČĀ đø ...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý ģø Ēă ü Ěü ĥĕĈ Čü ęĕĞü čø ĥü Ĉ ĕĘăü ĐĠĀ ĝø Čþ Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)במדבר יא ,טז-יז(
.Ã...ęĐĕþ Ęý Ğú ĕĦăü Ěø ĥ
ĉ ÿ đø ĖĕĀ Ęþ ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú
המ8פר הזה נקבע למניינ חכמי ה8נהדרינ לדורות ,ולדעת רבי יהודה ,גדול שבהמ
הוא נשיא ה8נהדרינ .בככ אנו מגיעימ שוב לצירופ של .69-70
נשוב ונתבוננ במזמור קכ”ב בתהילימ ,באותמ פ8וקימ שהוזכרו במדרש שהובא
לעיל:

.ÅĐ ęĥý Ĉ Ęø Ħ āđďāĐĘø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ęø Ħđă ďĞý Đąă ĕĀ ĕĔý čø ĥü Ĉ ęĕĔü čĀ ĥø Ĉ đă ĘĞĀ ęĥĀ ă Ĉ ĥÃ
þĈ
) .Ãďđü ďĀă Ħĕčý Ęø Ħ āđČĝø ėă ü ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü Ęø Ħ āđČĝø ėü đă čĥø Ĉ ĕĀ ĐĚĀ ă ĥĀ Ĉ ĕėă üתהילימ קכב ,ד-ה( )נו8ח תנ”כ קורנ(
מ8פר האותיות בשני הפ8וקימ האלה יחד הוא .70 -
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בירושלימ מתקיימ חיבור בינ שלושה מרכיבימ:
 .1משפחות שבטי ישראל המ+ומנימ באותיות יו”ד וה”א.
 .2כ+אות המשפט שעליהמ יושבימ שבעימ חכמי ה+נהדרינ.
 .3מלכות בית דוד.
המשולש הזה ֵ
 ÃÅĐ ęĥý Ĉ Ęø Ħ āđďāĐĘÃכלומר ,שמ הוי”ה מלא.
חובר יחדו ø
רּושלַ ִמ ַה ְּבנּויָ ה ְּכ ִעיר ֶש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו” .שמ ָח ְברּו
זו כוונת הפ+וק המקדימ ” -יְ ָ
יחדיו ִש ְב ֵטי יָ ־ּהִּ ,כ ְ+אֹות לְ ִמ ְש ָּפטִּ ,כ ְ+אֹות לְ ֵבית ָּד ִוד.

שלמות שמ הוי”ה
על הצירופ המיוחד של שמ י־ה ,אמר רבי עקיבא:

.ÃěĦĘėđČ ĥČ - đėĒ ČĘ .ęĐĕĜĕč ĐĜĕėĥ - đėĒ ,ĐĥČđ ĥĕČÃ

)+וטה יז(.

האות יו”ד מופיעה במילה איש והאות ה”א מופיעה במילה אשה .כאשר הזוג חי
בשלומ ,מתחברימ האותיות י־ה ,ושמ ה’ מאיר בביתמ .מה פירוש ?ÃęĐĕĜĕč ĐĜĕėĥÃ
משמעות הדברימ היא ,ששאיפות קודש משותפות +וחפות אותמ קדימה
להשלמת רצונ ה’ ,וזוהי השכינה השרויה ביניהמ.
להשלמת ההבנה העמוקה הזאת ,נחזור לימי הבריאה ,בהמ העולמ נברא בשמ א־
להימ:

ăø
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČý đø ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĦČý ęĕĐāü ĘąČù ČĤĀ čă Ā ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý čÃ

)בראשית א ,א(

בהמשכ התגלה שמ י־הוה שצורפ לשמ א־להימ.

ġĤþ Čþ ęĕĐāü ĘąČù ĐđĐąĕ Ħ āđĉĥĞú ę āđĕčă ø ,ęČĀ Ĥø čă Ā Đü čă ø ġĤþ ČĀ ĐĀ đø ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ Ħ āđďĘø āđĦ ĐĘăþ ČÃý
)בראשית ב ,ד(
.Ãęĕü ĚĀ ĥĀ Ĉ đø
אחרי גירוש האדמ מגנ עדנ מופיע שמ הוי”ה לבדו:

.”ĐđĐąĕ ĦČþ ĥĕĈ Čü ĕĦĕü Ĝü ģĀ ĤĚČā
þ Ħă đÿ ěĕü ģÿ ĦČþ ďĘþ Ħăý đÿ ĤĐÿ Ħăÿ đÿ , āđĦă ĥø Ĉ Čü ĐđĀă ēÿ ĦČþ Ğďÿ ĕĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ đÃø
)בראשית ד ,א(
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כשנעקוב אחר אדמ וחוה נמצא ,כי בתחילת היצירה שניהמ יחד נקראו בשמ
.ÃęďČÃ

.ÃęČĀ Ĥø čă Ā Đü ę āđĕčă ø ęďĀ ČĀ ęĚĀ ĥø Ĉ ĦČþ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ęĦāĀ Č Ėø Ĥþ čĀ ĕø đÿ ,ęČĀ ĤĀ čă ø ĐčĀ ģý Ĝø đă ĤėĀ ĒÃĀ
)בראשית ה ,ב(

השמ  ÃęďČÃמורכב מאותיות א-מ ,שהמ תחילה ו>ופ של שמ א־להימ; עמ האות
דל”ת באמצע ,הרומזת על דמות אלוקימ ,כדברי הכתוב:

.Ã āđĦāČ Đĥ
ĉ Ā ĞĀ ęĕĐāü ĘąČù Ħđă Ěďø čă ü ęďĀ ČĀ ęĕĐāü ĘąČù ČāĤčă ø ę āđĕčă ø ,ęďĀ ČĀ ĦāďĘø āđĦă ĤĠþ ĝý ĐĒÃþ
)שמ פ>וק א(

כאשר נפרדה חוה מאדמ ,הוא נקרא בשמ  ,ÃĥĕČÃוהיא נקראה בשמ .ÃĐĥČÃ

.ÃĦČāĒă ĐēĀ ģû ĘĂ ĥĕĈ Čü Ěý ĕėă ü ĐĥĀ Ĉă Čü ČĤý ģăĀ ĕü ĦČāĒĘ...Ã
ø

)בראשית ב ,כג(

ההיפרדות הזו גילתה את אותיות י־ה משמ הוי”ה .עדיינ ח>רות האותיות ו־ה.
האותיות האלה הושלמו אחר חטא אדמ וחוה:

.ÃĕēĀ Ęėă Ā ęČý ĐĦĀ ĕø ĐĀ ČđĐü ĕėă ü ,ĐđĀă ēÿ āđĦă ĥø Ĉ Čü ęĥý Ĉ ęďĀ ČĀ ĐĀ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ

)בראשית ג ,כ(

השמ חוה מורכב מאות חי”ת  -הרומזת על ’חי’ ,ומאותיות ו־ה משמ הוי”ה .כעת
הושלמ שמ י-ה-ו-ה במלואו.
מיד לאחר מכנ מוזכר לראשונה שמ הוי”ה המלא בפני עצמו:

.ÃĐđĐąĕ ĦČþ ĥĕĈ Čü ĕĦĕü Ĝü ģĀ ĤĚČā
þ Ħă đÿ ěĕü ģÿ ĦČþ ďĘþ Ħăý đÿ ĤĐÿ Ħăÿ đ...Ã
ÿ

)בראשית ד ,א(

נ>כמ במרוכז את ההופעה המדורגת של שמ ה’:
] .1יצירה ראשונה[
א־להימ

] .2יצירה שניה[
הוי”ה א־להימ

] .3היפרדות איש ואשה[
י־ה

]חטא אדמ וחוה[
 .4קריאת השמ חוה ]אמ כל חי[
ו־ה

 .5לידת קינ וקריאה בשמ
י־הוה
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משמעות הדירוג היא זו:
 .1בריאה ללא בחירה

 .3מתנ +יכוי לאיש
 .2צירופ בחירה חופשית
ואשה לשאופ ולקיימ את
וציווי על עצ הדעת.
רצונ ה’ ]שכינה ביניהמ[
חטא האכילה מעצ הדעת

 .4גילוי המשכיות הדור הבא

 .5רצונ ה’ המלא יושלמ בשילוב
הדורות הבאימ ]שמ הוי”ה מלא[

כלומר ,גילוי שמ הוי”ה מלא שהוא יישומ רצונ ה’ עד תומו ,לא יושלמ אלא עד +ופ
כל הדורות .אמור מעתה ,אחרי חטא אדמ וחוה  -כל איש ואשה ישלימו רק חלק
מרצונ ה’ ,ואת המשכו יותירו לבניהמ אחריהמ.
נשוב ונצטט את שני הפ+וקימ החותמימ את פרשת החטא ופיתוי הנחש הקדמוני:

ęĕĐāü ĘąČù ĐđĐąĕ ĥ
ĉ Ğÿ ĕă ÿ đÿ .ĕēĀ Ęėă Ā ęČý ĐĦĀ ĕø ĐĀ ČđĐü ĕėă ü ,ĐđĀă ēÿ āđĦă ĥø Ĉ Čü ęĥý Ĉ ęďĀ ČĀ ĐĀ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ
)בראשית ג ,כ-כא(
.Ãęĥý Ĉ čă ü Ęø ĕă ÿ đÿ Ĥ āđĞ Ħ āđĜĦø ėă Ā āđĦă ĥø Ĉ Čü Ęø đă ęďĀ ČĀ Ęø
כמה מפתיע .מ+פר האותיות בשני הפ+וקימ האלה יחד ,הוא .70 -

נשימ לב לביטוי ă Ā
 ÃĤ āđĞ Ħ āđĜĦø ėÃונציג את דברי מדרש רבה:
.ÃÅĤ āđČ Ħ āđĜĦø ėÅă Ā :čđĦė đČĢĚ ĤĕČĚ ĕčĤ Ęĥ đĦĤđĦčÃ

)בראשית רבה כ ,יב(

מה פירוש ?Ã...čđĦė đČĢĚ ĤĕČĚ ĕčĤ Ęĥ đĦĤđĦčÃ :האמ הנו+ח ב+פר התורה שלו
היה שונה?
+פר הזוהר פותר את התעלומה:

.Ã...ĤđČ ĦđĜĦė đđĐ ČĦĕĚďģč...Ã

)זוהר בראשית לו(:

כלומר ,העור המכ+ה את הבשר ,נוצר אחר החטא .לפני שהעור נוצר היתה מעטפת
של אור +וככת על הבשר.
הבדל בינ עור לאור הוא ההבדל בינ אות ע’ שהיא בגימטריה  ,70לאות א’ שהיא
בגימטריה .1
האור הוא פנימי לעור ומקור כוחו .כלומר ,הפער בינ  69ל ,70-דומה לתשעה
אנשימ בבית הכנ+ת הממתינימ למניינ והעשירי מגיע וכולמ מתעוררימ לחיימ,
או  49שערי בינה הממתינימ לשער ה 50-השקול כנגד כולמ .ככ האחד המשלימ
לשבעימ הוא כעינ נשמה לכולמ ושווה בערכו לכולמ.
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בתוכ שבעימ בני יעקב היורדימ למצרימ ,הייתה יוכבד בת לוי  -המ1פר האחד
ששווה בערכו לכולמ .היא הייתה אממ של משה ואהרנ ומרימ ,שהיו שקולימ
בערכמ כנגד כל ישראל.
בשבעימ הזקנימ שהתא1פו 1ביב משה ,היה משה רבנו  -המ1פר האחד שמרוחו
נאצלה רוח נבואתמ .לדעת רבי יהודה1 ,נהדרינ לדורות מורכבת מ 70-ומתוכמ
ייבחר הגדול ,השקול כנגד כולמ.

ֵשמ שלמ וכ%א שלמ
כפי שהוזכר לעיל ,שמ ’י־ה’ הוזכר לראשונה בתורה בשירת הימ:

.ÃĐĞĀ đă ĥĕĈ Ęü ĕĘü ĕĐü ĕø đÿ Đą
ă ĕĀ ĦĤĀ Ěø Ēü đø ĕĒüă ĞÃĀ
פירוש הפ1וק הוא כדלקמנ:

ęĥĘ ĐĤĕĥČ ÃĐĞĀ đă ĥĕĈ Ęü ĕĘü ĕĐü ĕø đÿ Đąă ĕĀ ĦĤĀ Ěø Ēü đø ĕĒă ü ĞĀ ...ĐČĀ Ďă Ā ĐāČĎĀ ĕėă ü ĐđĐąĕĘÿ ĐĤĕĀ ĥü Ĉ ČÃĀ
ָ ĕēđė ĤđģĚ ČđĐĥ ,ČĘĚ ČđĐĥ ĐĒ ĐÃĕđĐ
)”עּזִ י”(Đąĕ ęĥ Ęĥ đĦĤČĠĦ ČđĐđ ,
)”וְ זִ ְמ ָרת יָ ־ּה”() ČđĐđ ,שמ הוי”ה מלא(.ĐĞđĥĕĘ ĕĘ ĐĕĐ ,
:ĒĕĤėĚđ ēčĒĚ đĜčĤ ĐĥĚ ĐĜđč ģĘĚĞč ĘČĤĥĕ ĕĜč ĦĚēĘĚ ęđĕĝ ęĞ
)שמות יז ,טז(
.ÃĤāďă Ĥāďă Ěü ģĘý ĚĀ Ğú čă ÿ ĐđĐąĕĘÿ ĐĚĀ ēĀ Ęø Ěü Đąă ĕĀ ĝėă ý ĘĞÿ ďĕĀ ĕėă ü ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
המילה ă ý
 ÃĝėÃהיא חצי מנ המילה ’כ1א’ ,ושמ י־ה ,הוא חצי משמ י-ה-ו-ה.
על הצירופ המיוחד הזה של חצי השמ ,וחצי כ1א ה’ ,אומרימ חז”ל:

đĞĤĒ ďčČĕĥ ďĞ ęĘĥ đČĝė ČĘđ ęĘĥ ęĥĐ ČĘ :ĤĚđČ ČčČ ĕčĤ ęĥč ĕđĘ ĕčĤÃ
...ģĘĚĞ Ęĥ
Ħ āđčĤĀ ēû đă Ěă Ħăÿ čĕý āđČĐÅĀ :ĤĚČĜĥ ęĘĥ ÅĐ ęĥđ ęĘĥ Čĝė ,ģĘĚĞ Ęĥ đĤėĒ ďčČĕĥ ěđĕė
) ’ āđČĝø ėă ü ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Ęÿ ěĜý āđ ăė čĥý Ĉ ĕý ęĘĀ āđĞĘø ÅĐđÿ .ĐĚĀă Đý ęĤĀ ėø Ēü ďčÿ ČĀ ...ēĢÿ Ĝþ ĘĀתהלימ ט ,ז-ח(”.
)ילקוט שמעוני ,תהילימ ט ,רמז תרמג(

כלומר ,רצונ ה’ לא יושלמ עד תומו במציאות של העולמ הזה ,עד שימחה זרע
עמלק.
’כ1א ה’’ פירושו  -גילוי כבוד מלכות ה’.
נזכיר ,כי כשמ שהנחש הקדמוני הפריע לרצונ ה’ להתגלות וגרמ לו עיכוב עד 1ופ
כל הדורות ,ככ הופעת עמלק יצרה הפרעה דומה.
נתבוננ בהכרזה שהכריז הקב”ה עמ 1יומ המלחמה בעמלק:
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Đēþ Ěø Čþ ĐāēĚĀ ĕėă ü ,Ğÿ ĥĂ Ĉ āđĐĕø ĕĜý Ēø ČĀ čă ø ęĕĥ
ĉ ü đø ĤĠþ ĝýă čă ÿ ě āđĤėă Ā Ēü ĦČāĒ čāĦėă ø Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ĐđĐąĕ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)שמות יז ,יד(
.Ãęĕü ĚĀ ĥĀ ă Ĉ Đÿ Ħēÿ Ħăÿ Ěü ģĘý ĚĀ Ğú Ĥėþ Ēý ĦČþ
מפליא להיווכח ,שגמ כאנ מ+פר האותיות בפ+וק הזה עומד על  ,70 -בדיוק כמו
שני הפ+וקימ שהופיעו ב+ופ חטא הנחש הקדמוני.
אמנמ במלחמת עמלק ,עדיינ לא השתנה שמו של הושע בנ נונ ליהושע .התו+פת
הזו של האות יו”ד נו+פה לשמו של יהושע על ידי משה רבנו בהכנות לשילוח
האמתי של
ִ
המרגלימ ,וזה קרה בשנה השנייה ליציאת מצרימ .יוצא אפוא ,שהמ+פר
האותיות הוא  69ורק עמ תו+פת האות יו”ד ליהושע ,נגיע ל .70-צמד המ+פרימ
 69-70יבוא אפוא לידי ביטוי ,באותיות י־ה של יהושע.
המפקד בערבות מואב ,שבו פתחנו את המאמר.
נשוב אל ִ
המפקד הקודמ
שבמפקד בערבות מואב לא נותר איש מנ ִ
ִ
התורה מציינת בפירוש,
במדבר +יני שהתקיימ לאחר גזירת העונש בחטא המרגלימ:

ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦČþ đă ďģø ĠĀ ă Ĥĥþ Ĉ Čú ,ěĐāý ăėĐÿ ěāĤĐú Čÿ đø Đĥāþ Ĉ Ě ĕďý đă ģĠø ă Ěü ĥĕĈ Čü ĐĕĀ ĐĀ ČāĘ ĐĘăþ Čý čø đă Ã
)במדבר כו+ ,ד+-ה(
.Ã...Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ đă ĦĚĂ ĕĀ Ħ āđĚ ęĐþ ĘĀ ÅĐ ĤĚÿ ČĀ ĕėă ü .ĕĜĕĀ ĝü Ĥčă ÿ ďø Ěü čă ø
ראוי לציינ ,שכעת כל מי שהתפקד בערבות מואב ,נכלל בתוכ הגורל אשר קבע את
המפקד הזה קבע את מפת המשפחות וגודל
מקומ נחלתו בארצ ישראל .כלומרִ ,
הנחלה אשר תנחל כל משפחה בארצ ישראל .זו היתה אחת ממטרותיו המרכזיות.
כל זה מ+ביר ,מדוע אחר מפקד העמ ואזכור שמ י־ה הצמוד לכל משפחה ,מוזכרת
פרשת חלוקת הארצ:

.ÃĦ āđĚĥý Ĉ ĤĠÿ ă ĝø Ěü čă ø ĐĘĀ ēú Ĝÿ čă ø ġĤþ ČĀ ĐĀ ģĘý ēĀ Ħăý ĐĘăþ Čý ĘÃ
Ā

)במדבר כו ,נג(

לאור כל האמור לעיל ,נבינ יותר את שינוי השמ שנעשה ליהושע כשנשלח לרגל
את הארצ:

.ÃĞĥĂ Ĉ āđĐĕø ěđă Ĝ ěčă ü Ğÿ ĥý Ĉ āđĐĘø Đĥāþ Ĉ Ě ČĤĀ ģø ĕă ü đ...Ã
ÿ

)במדבר יג ,טז(

כלומר צירופ שמ י־ה.

בשונה מנ האזכור שהיה כעבור  38שנימ במשפחות ישראלÃĕėđĜēĐÃ ,ÃĕĜčđČĤĐÃ ,
וכו’  -אחת בראש התיבה ואחת ב+ופה ,כאנ אותיות י־ה +מוכות זו לזו.
יהושע פתח במלחמת עמלק ,ויהושע הוא שיכני +את עמ ישראל לארצ ישראל.

