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 מפקד שנת הארבעים –פרק כ"ו 

 תוצאות המפקד ומטרותיו

  ַהַמגֵָּפה וַיְִהי ַאֲחֵרי   א

ֹּר      אמ ן לֵּ ֹּהֵּ ֹּן ַהכ ֶֹּשה וְֶאל ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהר ֹּאֶמר ה' ֶאל מ  :וַי

ית    ב ל ִמֶבן ֶעְשִרים ָשנָה וַָמְעָלה ְלבֵּ ֹּאש ָכל ֲעַדת ְבנֵּי יְִשָראֵּ ֹּצֵּא ָצָבאְשאּו ֶאת ר ָֹּתם ָכל י  ֲאב

ל       :ְביְִשָראֵּ

ֹּר   ג אמ חֹו לֵּ ן יְרֵּ ֹּת מֹוָאב ַעל יְַרדֵּ ָֹּתם ְבַעְרב ן א ֹּהֵּ ֶֹּשה וְֶאְלָעָזר ַהכ ר מ  :וַיְַדבֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָריִ   ד  ְֹּצִאים מֵּ ל ַהי ֶֹּשה ּוְבנֵּי יְִשָראֵּ  :םִמֶבן ֶעְשִרים ָשנָה וָָמְעָלה ַכֲאֶשר ִצּוָה ה' ֶאת מ

איש מישראל:  00,222המפקד מתקיים לאחר המגפה שפרצה בישראל בעטיו של חטא בעל פעור, שבה מתו 

"וִַיְהיּו ַהֵמִתים ַבַמֵגָפה ַאְרָבָעה וְֶעְשִרים ָאֶלף" )במדבר כה, ט(. כפי שלמדנו לאחר כיבושי עבר הירדן התמקמו 

 .(לציר הזמן של התורה) בני ישראל בערבות מואב, עד הכניסה לארץ

 מטרת המפקד

 .לפי הפשט המפקד קשור למגפה ואמנם רש"י קשר בפירושו הראשון בין הדברים

 :רש"י

 .ה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרותמשל לרוע

 .כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו, מחזירם במנין דבר אחר

 (בפירוש הראשון רש"י קשר את המפקד למגפה )בפרק הקודם 

  (משה )כתוצאה ממי מריבה ושהוא יתבשר עליו בפרק הבאבפירוש השני רש"י קשר בין מותו המתקרב של 

  

 פרשנים אחרים הסבירו את ההקשר למפקד

  

ל" )פסוק ב–א. המשימה הקרבה  ֹּצֵּא ָצָבא ְביְִשָראֵּ  ,(כיבוש הארץ )אברבנאל( מבוסס ע המילים ל "ָכל י

חָ  ֶלה תֵּ ק ָהָאֶרץ ְבנֲַחָלה" )פסוק נגב חלוקת הארץ העתידית לשבטים )חזקוני(. מבוסס ע המילים ל "ָלאֵּ  ..(לֵּ

 :האברבנאל

 .כדרך המלכים שימנו חייליהם לבוא למלחמה כדי להכין אותם להיכנס לארץ ולכבשה

 :חזקוני
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במספר שמות חמשים ושבעה חלקים כנגד חמשים  תחלק הארץ בנחלה לאלה לחמשים ושבע משפחות המנויין כאן

 .ושבע ראשי משפחות

  

  (בספר במדבר היו שני מפקדים האחד בשנה השניה )פרק א( והשני בפרקנו )פרק כו

  

 פרק א -השנה השנייה   

  
 פרק כו–השנה הארבעים

  

 מטרתהמפקד

 מתוך חיבתן של ישראל א.

 רש"י :

מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל 

שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, 

לידע מנין  וכשנפלו בעגל מנאן

הנותרים. כשבא להשרות שכינתו 

 עליהן מנאן.

  

 "וַיְִהי ַאֲחֵרי ַהַמֵגָפה" )א( א.

 רש"י:

משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן 

 לידע מנין הנותרות.

כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין, עכשיו  דבר אחר

 ירם במנין.שקרב למותו להחזיר צאנו, מחז

 תאריך

  

נִית  נִי ַבָשנָה ַהשֵּ ֶֹּדש ַהשֵּ ְבֶאָחד ַלח

ֶאֶרץ ִמְצַריִם  ְלצֵּאָתם מֵּ
 בשנה הארבעים

 מקום

  
חֹו ְבִמְדַבר ִסינַי ן יְרֵּ ֹּת מֹוָאב ַעל יְַרדֵּ  ְבַעְרב

 הפוקדים

  
 משה ואלעזר נשיאי העדה 12משה, אהרון ו

 הנפקדים

  
 ִמֶבן ֶעְשִרים ָשנָה וַָמְעָלה )ב( ָשנָה וַָמְעָלה )יח(ִמֶבן ֶעְשִרים 

השינוי הגדול 

בין שני 

 המפקדים:

  

 במדבר פרק כו סד

ל ְבִמְדַבר ִסינָי: ן ֲאֶשר ָפְקדּו ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ ֹּהֵּ ֹּן ַהכ ֶֹּשה וְַאֲהר י מ ֶלה ֹלא ָהיָה ִאיש ִמְפקּודֵּ  ּוְבאֵּ

 

 :ההבדלים בין המפקדים
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 השבטים:

  
 02שנה  0שנה 

 34,,03 44,,00 ראובן

 22,244 0,344, שמעון

 44,,04 0,4,,0 גד

 44,,0, 0,044, יהודה

 00,344 0,044, יששכר

 44,,04 044,,, זבולון

 44,,32 44,,04 אפרים

 44,,2, 32,244 מנשה

 044,,0 044,,3 בנימין

 00,044 44,,02 דן

 3,044, 44,,01 אשר

 044,,0 3,044, נפתלי

 23,444 22,344 לוי

 34,,020 5,4,,02 סה"כ

  

  :ישנן ארבע נקודות שיש להתייחס אליהן בהקשר ההבדל בין המפקדים :הערה למורה

 :איש 044,444כ  –מנין יוצאי הצבא כמעט זהה בשני המניינים  סך כל .1

 במדבר פרק א

ש   מו אֹות וֲַחִמִשיםוַיְִהיּו ָכל ַהְפֻקִדים שֵּ ש מֵּ אֹות ֶאֶלף ּוְשֹלֶשת ֲאָלִפים וֲַחמֵּ   מֵּ

 במדבר פרק כו

אֹות ּוְשֹלִשים  נא אֹות ֶאֶלף וָָאֶלף ְשַבע מֵּ ש מֵּ ל שֵּ י ְבנֵּי יְִשָראֵּ ֶלה ְפקּודֵּ   אֵּ

 

 :בר מתוכל הפקודים במפקד בפרק כו היו בני הדור החדש, כיון שכל יוצאי מצרים מעל גיל עשרים כ .2
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ל ְבִמְדַבר ִסינָי   סד ן ֲאֶשר ָפְקדּו ֶאת ְבנֵּי יְִשָראֵּ ֹּהֵּ ֹּן ַהכ ֶֹּשה וְַאֲהר י מ ֶלה ֹלא ָהיָה ִאיש ִמְפקּודֵּ  :ּוְבאֵּ

ב ֶבן יְֻפנֶה וִיהֹוֻשַע    סה ֶהם ִאיש ִכי ִאם ָכלֵּ   נּון ִבןִכי ָאַמר ה' ָלֶהם מֹות יָֻמתּו ַבִמְדָבר וְֹלא נֹוַתר מֵּ

 

איש( ופרשנים קושרים זאת  22,244-איש ל 0,344, -קטן מאד מהמפקד הראשון למפקד השני )מ  שבט שמעון .3

 :לחלקו של השבט בחטא בעל פעור והמגפה שפרצה בעקבותיו

 :[יג] רש"י

 ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם, אבל לפי החסרון שחסר משבט שמעון

 :נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון ,זה ממנין הראשון שבמדבר סיני במנין

איש(, וכך ס"ה בני יוסף, והדבר בא לידי ביטוי בהמשך הספר  44,,2, –איש ל  32,244 -גדל מאד )מ שבט מנשה .4

 .(בנות צלפחד משבט מנשה ויהושע משבט אפרים –)כמו בפרק כז 

 


