
 פרשת במדבר וחג מתן תורה: סוד היצירתיות היהודית
 וולפין אלישע הרב

 
 חברים יקרים,

  
השבוע ניכרת תכונה גדולה במחנה בני ישראל שלמרגלות הר סיני. חלפה יותר משנה מאז 
יצאו בני ישראל ממצרים, ומעט פחות משנה מאז הגיעו וחנו למרגלות הר סיני. כעת 

ההתרגשות בשיאה. עוד כמה שבועות מתחילה ההתארגנות הגדולה להמשך המסע. 
מגיעים! עוד מעט תתדרכנה כפות רגליהם על אדמת הנגב, ולפני עיניהם תתגלה הארץ 
המובטחת במלוא הדרה, ארץ זבת חלב ודבש. רק אנחנו יודעים שה"עוד מעט" המרגש 

שנים של מרירות ואכזבה. אבל  39 –הזה, יהפוך לסיוט. ה"עוד כמה שבועות" יהפכו ל 
להקדים את המאוחר? למה לקלקל את ההתרגשות שיש כרגע? אלה מכם שנוהגים  למה

תמיד לקפוץ לרגע לסוף הספר לפני שאתם ממשיכים לפרק ב', אני רוצה לשאול אתכם: 
אם היה מדובר בספר החיים שלכם, זה אשר מספר בזמן אמת את קורות חייכם, האם 

 הייתם מבקשים לקרוא את דפי הסיום? 
  

סיבות לא לדפדף הלאה, אבל כאן הייתי רוצה לעמוד על סיבה אחת. רק אנא, יש הרבה 
 אל תיקחו את זה אישית, בסדר? בעצם... תיקחו את זה אישית, כי זה לגמרי לגמרי אישי. 

  
הסיבה העיקרית לא להציץ קדימה, היא שמי שקורא את סוף הסיפור הוא פשוט קטן 

 אמונה! 
  

וד שבגללה אנחנו מדפדפים קדימה, היא שהסיפור לא למה קטן אמונה? כי הנחת היס
 יכול להשתנות!

  
תארו לעצמכם מצב בדיוני לחלוטין )בדיוני לקטני האמונה שבינינו, כמובן...(, שבו הספרים 
שאנחנו קוראים משתנים תוך כדי הקריאה. שהספר, בעקבות הרגשות שהוא מעורר בנו, 

ב אלינו, ומשנה, כל פעם מחדש, את המשך ובעקבות התחושות שהוא קולט מאיתנו, מגי
הסיפור. יתרה מזו, דמיינו שאפשר היה לקרוא כל ספר אינסוף פעמים, כי כל פעם הוא 

 מתפתח אחרת )מתוך הנחה שאנחנו, הקוראים, משתנים ומתפתחים(. 
  

 סיומים! אינסוףכי יש בה  ,כך, אני מציע, צריך לקרוא את התורה
 נרטיבים אפשריים! אינסוףאת סיפור חיינו, כי יש להם  כך, אני מציע, ראוי שנקרא

 שבילים שאפשר מהם לבחור! אינסוףכך, אני מציע, כדאי לחיות את מסע חיינו, כי יש 
  

השבוע חוברים להם ביחד גם ההתארגנות להמשך המסע במדבר וגם חג השבועות, חג 
ל כך שאת התורה מתן תורה. התורה ניתנה במדבר, והמפרשים הקלאסיים מתעקשים ע

האפשרויות. -אינסוף-אפשר היה לקבל רק במדבר ולא בארץ ישראל. המדבר הוא מרחב
פנים לתורה" תבע הרב  70כך היא תורת ישראל, תורה שאינסוף פנים לה )את הביטוי "

שנים. הוא לא התכוון  1,000בספרד לפני כמעט  -הידוע גם כראב"ע  –אברהם אבן עזרא 
 שבעים, במובן של אינסוף(. לשבעים ממש, אלא ל

  
והנה ראייה מרתקת מפרשתנו, פרשת במדבר, לאינסופיותה של התורה: הפרשה עוסקת 

בעיקר כי אין שום סיבה למנות את כל כולה בהתפקדות. אבל לא מונים את כולם, 
  ! פוקדים רק את הגברים בני העשרים ומעלה, אלה הכשירים להילחם:כולם

ר ה' ֶאלַוְיַד  )במדבר א'( א. ד-בֵּ ִני ַבשָ  ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבֹאֶהל מֹועֵּ ָנה ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ
אֹמר.  ֶאֶרץ ִמְצַרִים לֵּ אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ ל ְלִמְשְפֹחָתם-ֲעַדת ְבנֵּי-ֹראש ָכל-ְשאּו ֶאת ב.ַהשֵּ  ִיְשָראֵּ

מֹות ָכל ית ֲאֹבָתם ְבִמְסַפר שֵּ א ָצָבא -ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ָכל ג.ְגֹלָתם. ָזָכר ְלֻגלְ -ְלבֵּ ֹיצֵּ
ל  ְפְקדּוְבִיְשָראֵּ ת ָכל יח.ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָתה ְוַאֲהֹרן....  תִּ ָדה ִהְקִהילּו ְבֶאָחד ַלֹחֶדש-ְואֵּ  ָהעֵּ



ִני ַוִיְתַיְלדּו ַעל ית ֲאֹבָתם-ַהשֵּ מֹות ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה  ִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ  ְבִמְסַפר שֵּ
ם ְבִמְדַבר ִסיָני.-ַכֲאֶשר ִצּוה ה' ֶאת יט.ְלֻגְלְגֹלָתם.     ֹמֶשה ַוִיְפְקדֵּ

  
כפי שכבר נאמר כאן בעבר, המילה "ספירה" אינה מוזכרת חלילה, אלא רק "מפקד". למה 

ביותר בתורה היא האיסור המוחלט  חלילה, תשאלו? משום שאחת המצוות העתיקות
לספור את בני ישראל! יש לכך סיבות רבות, על חלקם כתבתי בהרחבה בשנים קודמות 
)למשל, שהאדם איננו ניתן לספירה כי הוא לא "חפץ". האדם, כל אדם, הוא ישות 
אינסופית, שנבראה בצלם אלוהים. וכמו שלא ניתן לספור את אלוהים, כך לא ניתן לספור 

 ברואיו(. את 
  

ספירה היא מעשה מקבע, מעשה מצמצם. שהרי, השנה אני רוצה להציע רעיון אחר: 
, תשובה חד משמעיתקיבלתי תשובה  -בהנחה שספרתי נכון  –ברגע שספרתי 

התפקדות, לעומת ספירה, מניחה את האחריות על  .לא יכולה להשתנותשכבר 
כאילו אומר: "הנני". הוא עושה זאת הספירה לא על הסופר, אלא על הִנספר. מי שמתפקד 

על ידי הפקדת חצי שקל )לפי רש"י(. וכך, אין שום קשר הכרחי בין המספר שהגענו אליו 
יש באמת במחנה בני  20בסוף המפקד לנתון האובייקטיבי של "כמה גברים מעל גיל 

 ישראל". זה משאיר את שאלת המספר פתוחה לאינסוף אפשרויות.
  

באים מאותו השורש: ס.פ.ר. תמיד אמרו לנו שסיפור הוא דבר נזיל ומשתנה,  ר וסיפורפַ סְ מִ 
לעומת מספרים, שהם מוחלטים! סיפור, כידוע, יכול להיות שקרי, אבל מספרים לעולם לא 
משקרים! במובן מסוים זה כמובן נכון, אבל במובן אחר... האמנם? כשם שמספר המנדטים 

הכר בבוקר שאחרי, כך הסיפור של כל אחד מאתנו,  בלילה יכול להשתנות לבלי 22:00 –ב 
שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה לזו בלילה לפני שהולכים לישון, יכול להשתנות לבלי הכר 
בבוקר שלמחרת. למה? כי יש אינסוף תרחישים אפשריים! תגידו, ובצדק, שמדגם בחירות 

א איננו מדויק. מינה לא מתיימר להיות מתמטיקה. הוא הרי הסתברותי, ולכן בהגדרה הו
צמח לא תאהב את זה, אבל זה נכון. אם כן, בואו נשוב אל המתמטיקה הטהורה: קחו את 

 . כעת יש לי שאלה מתמטית כמותית פשוטה: 1הספרה 
 ? 1כמה זה 

 !". 1זה  1תגידו: "מה זאת אומרת? 
 נכון, אבל... כמה זה? או, מה זה? 

  
כשמתחילים להעמיק מגלים שגם מספרים הם לא יותר מסיפורים שאנחנו מספרים 

 לעצמנו! 
  

אפשר לחלק, ושוב לחלק, ושוב לחלק, עד  1פרדוקס ידוע מלמד אותנו שאת המספר 
יש אינסוף חלקיקים. מכאן שמתמטיקה פשוטה מוכיחה  1אינסוף. כלומר, בתוך המספר 

יחידות בגרות מודלפות  5א מספר אינסופי! לא צריך הו 1= אינסוף!!! כן כן,  1לנו ש: 
אפשר לחלק לאינסוף  2במתמטיקה בשביל לטמטם את השכל עוד קצת: גם את המספר 

 ... 2=  1 = אינסוף. ולכן 2חלקים. מכאן שגם 
  

 "גוואלד!", תגידו. 
  

 נכון! 
  

מאוד על אנחנו יודעים מעט מאוד על מה באמת קרה שם במדבר. אנחנו יודעים מעט 
המספרים שבאמת היו שם. כפי שכבר כתבתי בעבר, בהקשר אחר, בין האותיות השחורות 
של התורה יש הרבה רווחים לבנים. האמת, אם תמדדו, תגלו שיש יותר רווחים לבנים 
ו"ריקים" מאשר אותיות שחורות. הגאונות של חז"ל )והם היו גאונים!( היה שהם התעסקו 

מאשר עם האותיות השחורות. הם שאלו שאלות. הם שאלו  יותר עם הרווחים הלבנים



כמעט את כל השאלות האפשריות. הם לא פחדו לשאול. הם גם ידעו שיש אינסוף שאלות 
אינסוף ממש, וכי כל דור ישאל את השאלות המעסיקות אותו, ושהם )חז"ל( לא יוכלו  –

 לעולם לענות על כל שאלות האדם. לכן חז"ל היו אמני האינסוף. 
  

מדבר במובן אינסוף )כמובן(. בני ישראל מתחילים  –והנה אנחנו, בפרשת במדבר 
להתארגן למסע. אם המדבר הוא אינסופי, הרי שבהכרח גם המסע אינסופי. בני ישראל 

יודעים שהם לא הולכים להגיע. חושבים שייקח להם כמה שבועות להגיע. אבל אנחנו 
אפילו משה רבנו לא יגיע! בפרשה הבאה נלמד שבלב המחנה נושאים הלוויים את ארון 

לא ברית ישנה ולא ברית  –הברית, אותה ברית אינסופית בין עם ישראל לאלוהי האינסוף 
חדשה. ברית שמתחדשת כל רגע מחדש. ובתוך הארון יש שתי תורות: אחת אלוהית 

ית, זו שהתנפצה לאינסוף חלקיקים. והתורה השנייה, העשויה אבן קשיחה וסופית, ואינסופ
ים", ולא תכמו מצבה עלי קבר. ועל המצבה הזאת חרותים עשרת הדיברות )"חרו

ות על גבי האבן הקרירה והכבדה יש תים"! כך כתוב בתורה!(. ובין האותיות החרוט"חרו
האינסופיים הללו נמצאת הגאונות הנצחית של  רווחים. רווחים אינסופיים. ובתוך הרווחים

 התורה. ברווחים הללו מתחבא סוד היצירה של העם היהודי. 
  

 ועל הסוד הזה נדבר, נלמד ונשיר בערב שבועות. 
  

ואולי זה סוד המילה "תיקון": הרי מה באנו לתקן? מה מקולקל? תיקון, פירושו להשיב את 
. לכן כתוב "חרות על הלוחות" ולא "חרוט על הסופי והמוגבל חזרה אל מרחב האינסוף

הלוחות". כי התורה היא תורת חירות. היא תורתם של העבדים שיוצאים כל רגע מחדש 
 ממצרים. מצרים של השכל. 

  
 איך ייראה סיפור חיינו אם באמת נדע שאין סוף ידוע מראש? 

"האותיות השחורות"  איך ייראה מסע חיינו אם נדע שבכל רגע נתון, ברווחים הלבנים בין
 של הדיבור והמעשה שלנו, מסתתרות אין סוף אפשרויות, שמהן נוכל לבחור?

  
על המצבה שלנו תהיינה אותיות שחורות על גבי לוח האבן הקר. עד אז, נחגוג את 

 הרווחים האינסופיים שבין האותיות השחורות והמקובעות, ונחייה. נחייה באמת!
  

 שבת שלום וחג שמח!
  

 עאליש
 
 


