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BaMidbar 5729 “The Census of the Jewish People and the Half Shekel” 

  א פרק במדבר

ר( א) ק וַיְַדב ֵּ֨ ה יְקֹו ָ֧ ר ֶאל־מֶֹשֶׁ֛ י ְבִמְדַבַּ֥ ֶהל ִסיַנַ֖ ֹֹ֣ ד ְבא ֵ֑ ד   מֹוע  ֶדש ְבֶאח  ֵֹּ֨ י ַלח נִִ֜ ֹ֣ה ַהש  נ  ית ַבש  נִִ֗ ם ַהש  ֶׁ֛ ֶרץ ְלצ את  ֶאַּ֥ יִם מ   ִמְצַרַ֖

ר ֹֹֽ אמ  :ל 

ּו( ב) ת ֶאת־רֹאש   ְשאִ֗ ל כ ל־ֲעַדֹ֣ א ֵ֔ ֹֽי־יְִשר  ם ְבנ  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ֹות ְבִמְסַפֹ֣ מֵ֔ ר ש  ַ֖ ֹֽם כ ל־ז כ   :ְלֻגְלְגֹלת 

ן( ג) ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  א ו ַמֵ֔ ַּ֥ א כ ל־יֹצ  ַ֖ ל צ ב  ֵ֑ א  ּו ְביְִשר  ם ִתְפְקדַּ֥ ֶׁ֛ ם אֹת  ַ֖ ה ְלִצְבאֹת  ַּ֥ ן ַאת  ֹֹֽ  :וְַאֲהר

ם( ד) ּו וְִאְתֶכֹ֣ יש יְִהיֵ֔ יש ִאַּ֥ ה ִאַ֖ יש ַלַמֶטֵ֑ אש ִאֶׁ֛ ַֹּ֥ יו ר ַ֖ ית־ֲאבֹת  ּוא ְלב   :הֹֽ

ֶלה  ( ה) ֹות וְא   ים ְשמֹ֣ ֲֹֽאנ ִשֵ֔ ר ה  ּו ֲאֶשַּ֥ ַֹֽעְמדַ֖ ם ַי ן ִאְתֶכֵ֑ ּור ִלְראּוב ֵ֕ ּור ֱאִליצַ֖ יאֹֽ  :ֶבן־ְשד 

ֹון( ו) ל ְלִשְמעֵ֕ ַ֖ י ְשֻלִמיא  ֹֽ יַשד   :ֶבן־צּוִרֹֽ

ה( ז) יהּוד ֵ֕ ֹֽב ֹוןנְַחשַ֖  ִלֹֽ  :ֶבן־ַעִמינ ד 

ר( ח) שכ ֵ֔ ש  ל ְליִֵּ֨ ַ֖ ֹֽר נְַתנְא   :ֶבן־צּוע 

ן( ט) ב ִלְזבּוֻלֵ֕ ַ֖ ן ֱאִליא  ֹלֹֽ  :ֶבן־ח 

י( י) ֹ֣ ף ִלְבנ  יִם יֹוס ֵ֔ ע ְלֶאְפַרֵ֕ ַ֖ מ  ּוד ֱאִליש  ה ֶבן־ַעִמיהֵ֑ ל ִלְמנֶַשֵ֕ ַ֖ ּור ַגְמִליא  הצֹֽ  :ֶבן־ְפד 

ן( יא) נְי ִמֵ֔ ן ְלִבֵּ֨ ַ֖ ֹֽי ֲאִביד   :ֶבן־ִגְדעִֹנ

ן( יב) זֶר ְלד ֵ֕ י ֲאִחיֶעַ֖ ֹֽ יַשד   :ֶבן־ַעִמֹֽ

ר( יג) ש ֵ֕ ל ְלא  ַ֖ ן ַפְגִעיא  ֹֽ ְכר   :ֶבן־ע 

ד( יד) ף ְלג ֵ֕ ַ֖ ֹֽל ֶאְלי ס   :ֶבן־ְדעּוא 

י( טו) ִלֵ֔ ְפת  ע ְלנֵַּ֨ ֹֽן ֲאִחיַרַ֖ ינ   :ֶבן־ע 

ֶלה( טז) י א ֵ֚ ֹ֣ ה ְקרּוא  ד ֵ֔ ע  י ה  ַ֖ ֹות נְִשיא  ם ַמטֹ֣ ֵ֑ י ֲאבֹות  ֶׁ֛ אש  י ר  ַּ֥ ל ַאְלפ  ַ֖ א  ֹֽם יְִשר   :ה 

ח( יז) ה וַיִַקַּ֥ ן מֶֹשַ֖ ֵֹ֑ ת וְַאֲהר ים א ֵ֚ ֲאנ ִשֹ֣ ֶלה ה  א ֵ֔ ר ה  ּו ֲאֶשַּ֥ ת נְִקבַ֖ ֹֹֽ מ  :ְבש 

ת( יח) ה וְא ֵּ֨ ד ִ֜ ע  ילּו כ ל־ה  ד   ִהְקִהִ֗ ֶדש ְבֶאח  ֹֹ֣ י ַלח נִֵ֔ ּו ַהש  ְֹֽלדַּ֥ ם וַיְִתַי ַ֖ ית ַעל־ִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ֹות ְבִמְסַפֹ֣ מִ֗ ן ש   ִמֶבֵּ֨

ים ֶׁ֛ה ֶעְשִרַּ֥ נ  ה ש  ְעל  ֹֽם ו ַמַ֖  :ְלֻגְלְגֹלת 

ר( יט) ַּ֥ה ַכֲאֶשֶׁ֛ ק ִצּו  ה יְקֹו ַ֖ ם ֶאת־מֶֹשֵ֑ ַ֖ ֹֽיְִפְקד  ר ַו ֹֽי ְבִמְדַבַּ֥  פ: ִסינ 

ּו( כ) ן   וַיְִהיִ֤ ֹֽי־ְראּוב  ר ְבנ  ֹֹ֣ ל ְבכ א ֵ֔ ם יְִשר  ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ֹ֣  ְלִמְשְפחֹת  ם יתְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  מֹות   ְבִמְסַפִ֤ ם ש  ר ְלֻגְלְגֹלת ֵ֔ ן כֹל־ז כ ִ֗  ִמֶבֵּ֨

ים נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַ֖ א כ  ַּ֥ ֹֽא יֹצ   :צ ב 

ם( כא) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ן ְלַמט  ֵ֑ ה ְראּוב  ָ֧ ים ִשש  ִעֶׁ֛ ֶלף וְַאְרב  ש ֶאַ֖ ַּ֥ ֹות וֲַחמ  אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣י( כב) ֹון ִלְבנ  ם ִשְמעֵ֔ ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ יו ֲאבֹת  ר ְפֻקד ִ֗ מֹות   ְבִמְסַפִ֤ ם ש  ר ְלֻגְלְגֹלת ֵ֔ ן כ ל־ז כ ִ֗ ים ִמֶבֵּ֨  ֶעְשִרִ֤

נ ה   ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ   :צ ב 

ם( כג) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ֹון ְלַמט  ה ִשְמעֵ֑ ָ֧ ים ִתְשע  ֶלף וֲַחִמִשֶׁ֛ ש ֶאַ֖ ֹות ּוְשֹלַּ֥ אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣יִלבְ ( כד) ד נ  ם ג ֵ֔ ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ֹות ְבִמְסַפֹ֣ מִ֗ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ   :צ ב 

ם( כה) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ד ְלַמט  ֵ֑ ה ג  ִ֤ ִעים   ֲחִמש  ֶלף וְַאְרב  ש ֶאֵ֔ ַּ֥ ֹות וְש  אַ֖ ים מ   פ: וֲַחִמִשֹֽ

ֹ֣י( כו) ה ִלְבנ  ם יְהּוד ֵ֔ ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ  ב   :צ 

ם( כז) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ה ְלַמט  ֵ֑ ה יְהּוד  ָ֧ ע  ים ַאְרב  ֶלף וְִשְבִעֶׁ֛ ש ֶאַ֖ ַּ֥ ֹות וְש  אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣י( כח) ר ִלְבנ  שכ ֵ֔ ם יִש  ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ   :צ ב 

ם( כט) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ר ְלַמט  ֵ֑ שכ  ה יִש  ָ֧ ע  ים ַאְרב  ֶלף וֲַחִמִשֶׁ֛ ע ֶאַ֖ ֹות וְַאְרַבַּ֥ אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣י( ל) ן ִלְבנ  ַּ֥  ְזבּוֻלֵ֔ ם םתֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ   :צ ב 

ם( לא) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ן ְלַמט  ה ְזבּוֻלֵ֑ ָ֧ ים ִשְבע  ֶלף וֲַחִמִשֶׁ֛ ע ֶאַ֖ ֹות וְַאְרַבַּ֥ אֹֽ  פ: מ 

י( לב) ִ֤ ף   ִלְבנ  ֹ֣י יֹוס  יִם ִלְבנ  ם ֶאְפַרֵ֔ ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖  כ

א ַּ֥ ֹֽא יֹצ  ב   :צ 

ם( לג) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ יִם ְלַמט  ֵ֑ ים ֶאְפר  ִעַּ֥ ֶלף ַאְרב  ש ֶאַ֖ ַּ֥ ֹות וֲַחמ  אֹֽ  :מ 

ֹ֣י( לד) ה ִלְבנ  ם ְמנֶַשֵ֔ ַּ֥ ַ֖  תֹוְלדֹת  ית םְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ֹות ְבִמְסַפֹ֣ מִ֗ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ  ב   :צ 

ם( לה) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ה ְלַמט  יִם ְמנֶַשֵ֑ ים ְשַנָ֧ ֶלף ּוְשֹלִשֶׁ֛ יִם ֶאַ֖ ֹֽ את   פ: ּומ 

ֹ֣י( לו) ן ִלְבנ  ם ִבנְי ִמֵ֔ ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ   :צ ב 
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ם( לז) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ן ְלַמט  ה ִבנְי ִמֵ֑ ָ֧ ים ֲחִמש  ֶלף ּוְשֹלִשֶׁ֛ ע ֶאַ֖ ֹות וְַאְרַבַּ֥ אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣י( לח) ן ִלְבנ  ם ד ֵ֔ ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ רְבִמסְ  ֲאבֹת  ת ַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ  ב   :צ 

ם( לט) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ן ְלַמט  ֵ֑ יִם ד  ים ְשַנָ֧ ֶלף וְִשִשֶׁ֛ ע ֶאַ֖ ֹות ּוְשַבַּ֥ אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣י( מ) ר ִלְבנ  ש ֵ֔ ם א  ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ  ב   :צ 

ם( מא) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ ר ְלַמט  ֵ֑ ש  ד א  ָ֧ ים ֶאח  ִעֶׁ֛ ֶלף וְַאְרב  ש ֶאַ֖ ַּ֥ ֹות וֲַחמ  אֹֽ  פ: מ 

ֹ֣י( מב) י ְבנ  ִלֵ֔ ם נְַפת  ַּ֥ ם תֹוְלדֹת  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ת ְבִמְסַפֹ֣ ִֹ֗ מ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  ל ו ַמֵ֔ ַֹ֖ א כ ַּ֥ ֹֽא יֹצ  ב   :צ 

ם( מג) יֶהַ֖ ה ְפֻקד  ֹ֣ י ְלַמט  ִלֵ֑ ה נְַפת  ָ֧ ים ְשֹלש  ֶלף וֲַחִמִשֶׁ֛ ע ֶאַ֖ ֹות וְַאְרַבַּ֥ אֹֽ  פ: מ 

ֶלה( מד) ֹ֣ ים א  ד ֲאֶשר   ַהְפֻקִדִ֡ ַקֵּ֨ ה פ  י וְַאֲהרֹן   מֶֹשִ֤ ֹ֣ ל ּונְִשיא  א ֵ֔ ַּ֥ים יְִשר  ר ְשנ  ַ֖ ש  יש ע  ד ִאֵ֑ ַּ֥ ית־ ִאיש־ֶאח  יו ְלב  ַ֖ יֹּֽו ֲאבֹת   :ה 

ּו( מה) ְֹֽהיֶׁ֛ י וִַי ַּ֥ ל כ ל־ְפקּוד  ַ֖ א  ֹֽי־יְִשר  ית ְבנ  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ן ֲאבֹת  ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  א ו ַמֵ֔ ַּ֥ א כ ל־יֹצ  ַ֖ ֹֽל צ ב  א   :ְביְִשר 

Alef.  

1. Both RaShI and RaMBaN assume that even though the collection of Machtzit 

HaShekel is not explicitly mentioned in BaMidbar, that is how the census was 

conducted. Abrabanel, from his question, assumes that if it is not mentioned in 

BaMidbar, then it wasn’t done in that manner.  

2.  RaMBaN mentions that the giving of the Machtzit HaShekel was to achieve the 

atonement of the soul, which would explain why it is a Mitzva to give this annually, as 

mentioned by the Chinuch.  

3.   

  צא פרק תהלים

ב( א) ש  ֹֹ֭ ֶתר י ֹ֣ ֹון ְבס  ל ֶעְליֵ֑ ַּ֥ ֹֽן יקַש   ְבצ   :יְִתלֹונ 

יקֹו ק ראַֹמִ֗ ( ב) י ַלֹֽ י ַמְחִסֹ֣ ִתֵ֑ ֹל ּוְמצּוד  ֹו יקֱא   :ֶאְבַטח־בֹֽ

י( ג) ּוא ִכִ֤ ִצֹֽיְלָך הֹ֣ ַֹ֭ ח י ּוש ִמַפַּ֥ ֶבר י קִ֗  :ַהּוֹֹֽות ִמֶדַּ֥

ֹו׀( ד) תֵּ֨ ֶסְך ְבֶאְבר  ְך י ֹ֣ יו ל ֹ֭ ֹ֣ ה וְַתַֹֽחת־ְכנ פ  ה ֶתְחֶסֵ֑ ַ֖ ה ִצנ  ֹ֣ ר  ֹֽסֹח  ֹו ְו  :ֲאִמתֹֽ

א( ה) יר  ַחד ֹלא־ִתֹ֭ ה ִמַפֹ֣ יְל  ֵ֑ ץ ל  ח ִ֗ ּוף מ   ֹֽם י עַּ֥  :יֹומ 

ֶדֶבר( ו) ֶפל ִמֹ֭ ֹֹ֣ א ְך ב  ֶטב יֲַהֹלֵ֑ ֶקִ֗ ּוד ִמ  יִם י שַּ֥ ֹֽ ֳהר   :צ 

O thou that dwellest in the covert of the Most High, and abidest in the shadow of the 

Almighty; I will say of the Lord, Who is my Refuge and my Fortress, my God, in Whom 

I trust, That He will Deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome 

pestilence. He will Cover thee with His Pinions, and under His Wings shalt thou take 

refuge; His Truth is a shield and a buckler. Of the pestilence that walketh in darkness, 

nor of the destruction that wasteth at noonday.   

Abrabanel wishes to demonstrate from the verses in Tehillim that when HaShem 

Orders a census to be taken, there should be no need to use the indirect method of 

collecting Machtzit HaShekel because when one carries out a Divine Commandment, 

there should be protection from negative consequences. It is only when an optional 

census is taken that one has to worry about consequences arising from directly 

counting individual people.  

4.  According to RaMBan, even though David did use the Machtzit HaShekel system, he 

nevertheless  sinned by taking a census when there was no need to do so.  

Abrabanel  says that since this was an optional census, rather than one Commanded 

by HaShem, it was necessary to use the Machtzit HaShekel system, which David did 

not do. 
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5.  Proofs against RaShI’s assertion that Machtzit HaShekel was employed in BaMidbar 

1: 

ּו( ב) ת ֶאת־רֹאש   ְשאִ֗ ל כ ל־ֲעַדֹ֣ א ֵ֔ ֹֽי־יְִשר  ם ְבנ  ַ֖ ית ְלִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת  ֹות ְבִמְסַפֹ֣ מֵ֔ ר ש  ַ֖  כ ל־ז כ 

ֹֽם  :ְלֻגְלְגֹלת 

ן( ג) ים ִמֶבֵּ֨ נ ה   ֶעְשִרִ֤ ה ש  ְעל  א ו ַמֵ֔ ַּ֥ א כ ל־יֹצ  ַ֖ ל צ ב  ֵ֑ א  ּו ְביְִשר  ם ִתְפְקדַּ֥ ֶׁ֛ ם אֹת  ַ֖ ה ְלִצְבאֹת  ַּ֥ ן ַאת  ֹֹֽ  :וְַאֲהר

ת( יח) ה וְא ֵּ֨ ד ִ֜ ע  ילּו כ ל־ה  ד   ִהְקִהִ֗ ֶדש ְבֶאח  ֹֹ֣ י ַלח נִֵ֔ ּו ַהש  ְֹֽלדַּ֥ ם וַיְִתַי ַ֖ ית ַעל־ִמְשְפחֹת  ֹ֣ ם ְלב  ֵ֑ ר ֲאבֹת   ְבִמְסַפֹ֣

ֹות מִ֗ ן ש  ים ִמֶבֵּ֨ ֶׁ֛ה ֶעְשִרַּ֥ נ  ה ש  ְעל  ֹֽם ו ַמַ֖  :ְלֻגְלְגֹלת 

6.   

  כד פרק ב שמואל

ֶסף  ( א)  ֹ ק וַי ֹות ַאף־יְקֹו ֵ֔ ל ַלֲחרַ֖ ֵ֑ א  ֶסת ְביְִשר  ד וַי ֵּ֨ ִוִ֤ ֶהם   ֶאת־ד  ר ב  ֵֹ֔ אמ ְך ל  ֶׁ֛ ַּ֥ה ל  ל ְמנ  ַ֖ א  ֹֽה ֶאת־יְִשר   :וְֶאת־יְהּוד 

If HaShem was Getting David to do something  that he ought not be doing, one can 

say that he was counting the people when it was unnecessary, as Yoav points out to 

him. If it was obvious to his military commander, it should have been obvious to David 

as well.  

אֶמר( ב) ֵֹּ֨ ֶלְך וַי ב׀ ַהֶמִ֜ ֹ֣ יִל ֶאל־יֹוא  ֹו ַשר־ַהַחֹ֣ א ֲאֶשר־ִאתִ֗ ּוט־נ ָ֞ י שֹֽ ִ֤ ל   ְבכ ל־ִשְבט  א  ן   יְִשר  ר ִמד  ֹ֣ ַבע וְַעד־ְבא   ֶשֵ֔

ּו ם ּוִפְקדַ֖ ֵ֑ ע  י ֶאת־ה  ַדְעִתֵ֔ ת וְי ֹ֣ ַ֖ ר א  ֹֽם ִמְסַפַּ֥ ע   ס: ה 

אֶמר( ג) ב וַי ֹּ֨ ֶלְך יֹוא ָ֜ ף ֶאל־ַהֶמֶּ֗ ֵ֣ ם יָךקֹלא   יְק ו ק   וְיֹוס  ע ָ֜ ֵ֤ם׀ ֶאל־ה  ם   כ ה  ה וְכ ה  ֵ֣ א  ים מ  מ ִ֔ ֵ֥י ְפע  ינ   וְע 

ֶלְך ִֽי־ַהֶמֶּ֖ ֵ֣י ר ֑אֹות ֲאד נ  ֶלְך וַאד נ  ה ַהֶמִ֔ מ  ֵ֥ ץ ל  ֶּ֖ פ  ר ח  ֵ֥ ב  ִֽה ַבד   :ַהֶז

And Yoav said unto the king: 'Now the Lord thy God Add unto the people, how 

many so ever they may be, a hundredfold, and may the eyes of my lord the king 

see it; but why doth my lord the king delight in this thing?'  

If as long as using the Machtzit HaShekel ploy would remove any stigma from the 

process of taking a census, why was Yoav so insistent that David ought not to do this? 

ק( ד) ֶלְך   וַיֱֶחַזִ֤ ב ְדַבר־ַהֶמ  ל ֶאל־יֹוא ֵ֔ י וְַעַ֖ ֹ֣ ר  יִל ש  ֵ֑ א ֶהח  ב וַי צ ֵּ֨ י יֹוא ִ֜ ִ֤ ר  יִל   וְש  ֹ֣י ַהַח  ֶלְך ִלְפנ  ד ַהֶמֵ֔ ַֹּ֥  ִלְפק

ם ַ֖ ע  ֹֽל ֶאת־ה  א   :ֶאת־יְִשר 

If Yoav would have been OK with using the Machtzit HaShekel in this case, why did 

the king have to urge him so strongly? 

ּו( ה) ן וַיַַעְברַ֖ ֵ֑ ּו ֶאת־ַהיְַרד  ר וַיֲַחנֹ֣ ין ַבֲערֹוע ִ֗ יר יְִמַּ֥ ִעֶׁ֛ ר ה  ד ְבתֹוְך־ַהַנַַּ֥חל ֲאֶשֶׁ֛ ַ֖ ֹֽר ַהג   :וְֶאל־יְַעז 

אּו  ( ו)  ֹ ה וַי ב ד  ֶרץ ַהִגְלע ֵ֔ ים וְֶאל־ֶאַּ֥ ְדִשֵ֑  ַתְחִתַ֖ אּו   יח   ֹ נ ה וַי ב ֹ֣ ַען ד  יב יֵַ֔ ִבַ֖ ֹון וְס   :ֶאל־ִצידֹֽ

אּו( ז) ֵֹּ֨ ר וַי ב ֵֹ֔ י ִמְבַצר־צ ַּ֥ ר  י וְכ ל־ע  י ַהִחִּוַ֖ ּו וְַהְֹֽכנֲַעִנֵ֑ ְֹֽצאֶׁ֛ ה ֶאל־ֶנֶַּ֥גב וַי  ַ֖ ר יְהּוד  ַּ֥ ַבע ְבא  ֹֽ  :ש 

טּו( ח) ֶרץ וַי ֻשַ֖ ֵ֑ א  אּו ְבכ ל־ה  ִֹ֜ ה וַי ב ה ִמְקצ ֵּ֨ ָ֧ ים ִתְשע  ִשֶׁ֛ ים ֳחד  ֹום וְֶעְשִרַּ֥ ֹֽם יַ֖ ִ ל   :יְרּוש 

ן( ט) ַּ֥ ב וַיִת  ֶׁ֛ ר יֹוא  ם ֶאת־ִמְסַפַּ֥ ַ֖ ע  ֶלְך ִמְפַקד־ה  י ֶאל־ַהֶמֵ֑ ל וְַתִהֹ֣ א ִ֡ ֹות ְשמֹנֶה   יְִשר  אֵּ֨ ֶלף מ  יִל   ֶאִ֤ יש־ַח  ֹֽף ִאֹֽ ל  ֹֹ֣  ש

ֶרב יש ֶחֵ֔ ה וְִאֹ֣ ֹות יְהּוד ֵ֔ אַּ֥ ש־מ  ֶלף ֲחמ   :ִאֹֽיש ֶאַ֖

ְך( י) וִד   וַַיִ֤ ב־ד  ן ֹואֹתֵ֔  ל  ַ֖ י־כ  ר ַאֲחר  ַפֹ֣ ם ס  ֵ֑ ע  אֶמר ס ֶאת־ה  ֵֹּ֨ ד וַי וִִ֜ ק ד  אִתי ֶאל־יְקֹו ִ֗ ִ֤ ט  ר ְמאֹד   ח  יִתי ֲאֶשֹ֣ ִשֵ֔  ע 

ה ֹ֣ ק וְַעת  ן ַהֲֹֽעֶבר־נ א   יְקֹו ֵ֔ י ַעְבְדָךֵ֔  ֶאת־ֲעֹוֹ֣ ְלִתי ִכַּ֥ ד נְִסַכַ֖ ֹֹֽ  :ְמא

If the Machtzit HaShekel would have legitimated the process, and it was used, why is 

David now so repentant and ready to admit that he had done a transgression? 

ם( יא) ק  ַּ֥ ד וַי  ִוַ֖ ֶקר ד  ֵֹ֑ ק פ ַבב י ה   ּוְדַבר־יְקֹו ִ֗ ד ה  ֹ֣ יא ֶאל־ג  ַּ֥ה ַהנ ִבֵ֔ ד חֹז  ִוַ֖ ר ד  ֹֹֽ אמ  :ל 

ֹוְך( יב) לָ֞ ֹ֣  ה  ד וְִדַבְרת  ִִ֗ ו ה ֶאל־ד  ֵֹ֚ ר כ ק ָאַמֹ֣ ש יְקֹו ֵ֔ ֹלֵ֕ י ש  ל ָאנִֹכַ֖ ֹ֣ יָך נֹוט  ֶלֵ֑ ם ְבַחר־ְלָךַּ֥  ע  ֶהַ֖ ְֹֽך ַאַֹֽחת־מ  ֱעֶשה־ל   :וְֶאֹֽ

ד( יג) ַּ֥ ד וַי בֹא־ג  ִוַ֖ ֹו ֶאל־ד  אֶמר וַיֶַגד־לֵ֑ ֹֹ֣ ֹו וַי בֹ֣  לִ֡ ַבע ְלָךֹ֣  ֹואֲהת  ִנֹ֣ים׀ ֶשֹֽ ב׀ ש  ֹ֣ ע  ָך ר  ה ְבַאְרֶצִ֡ ֹ֣ ִשים ִאם־ְשֹלש  ד   ֳחֳ֠

יָך נְֻסָך   ֶרִ֜ ֹֽי־צ  ּוא ִלְפנ  ָך וְהֹ֣ יֹות רְֹדֶפִ֗ ֶשת וְִאם־ֱהֳ֠ ים ְשֹלֵּ֨ ֶבר   י ִמַּ֥ ָך ֶד  ה   ְבַאְרֶצֵ֔ ע ַעת  ה ַדֹ֣ יב ּוְרא ֵ֔ ִשַּ֥ ה־א   מ 

י ֹֽר שְֹלִחַ֖ ב   ס: ד 
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אֶמר( יד) ָֹ֧ ד וַי ִוֶׁ֛ ד ד  ַ֖ י ֶאל־ג  ד ַצר־ִלֹ֣ ֵֹ֑ ִ֤א ְמא ה־נ  ים ְביַד־יְקֹו ק   נְִפל  יו רחמו ִכֹֽי־ַרִבֹ֣ ֲחמ ֵ֔ ם ַרֹֽ ַ֖  ַאל־ ּוְביַד־ָאד 

ה ל  ֹֹֽ  :ֶאפ

ן( טו) ֶבר   יְקֹו ַּ֥ק וַיִת ֵּ֨ ל ֶד  א ֵ֔ ֶקר ְביְִשר  ַֹ֖ ַהב ת מ  ֹ֣ ד וְַעד־ע  ֵ֑ ת מֹוע  מ  ֹ֣ ם וַי  ע ִ֗ ן   ִמן־ה  ר ִמד  ֹ֣ ַבע וְַעד־ְבא   יםִשְבִעַּ֥  ֶשֵ֔

ֶלף  :ִאֹֽיש ֶאַ֖

ֹו וַיְִשַלח  ( טז) ְך׀ י דֵּ֨ ַּ֥ ַלִם   ַהַמְלא  ּוש  ה   יְרֹֽ ֶחם ְלַשֲחת  ִ֤ ה יְקֹו ק   וַיִנ  ע ֵ֔ ר  ֹ֣ יֹאֶמר ֶאל־ה  ְך וֳַ֠ ית ַלַמְלא ָ֞ ם   ַהַמְשִחִ֤ ע   ב 

ב ה ַרֵ֔ ַ֖ ֶרף ַעת  ָך ֶהֹ֣ ְך י ֶדֵ֑ ה יְקֹו ק   ּוַמְלַאִ֤ י ֵ֔ ֶרן ה  ַֹ֖ וְנ ה האורנה ִעם־ג ֲאַרַּ֥ י ה   ס: ַהיְֻבִסֹֽ

ד וַיֹאֶמר  ( יז) וִֵּ֨ ק ד  ֹו׀ ֶאל־יְקֹו ִ֜ ְך׀ ִבְראֹתֹ֣ ֹ֣ ה ֶאֹֽת־ַהַמְלא  ם ַהַמֶכֹ֣ ע ִ֗ אֶמר   ב   ֹ ה וַי י ִהנ ֵּ֨ אִתי   ָאנִֹכִ֤ ט   י ח   וְָאנִֹכֹ֣

יִתי ֶלה ֶהֱעו ֵ֔ ַּ֥ אן וְא  ַֹ֖ ה ַהצ ּו ֶמֹ֣ שֵ֑ י ע  ַּ֥א ְתִהֵּ֨ י י ְדָךֶׁ֛  נ  ית ִבַ֖ ַּ֥  פ: ָאִבֹֽי ּוְבב 

ד( יח) ַּ֥ ד וַי בֹא־ג  ִוַ֖ ֹום ֶאל־ד  ּוא ַביֹ֣ אֶמר ַההֵ֑ ֹֹ֣ ֹו וַי ה   לִ֗ ם ֲעל  ִ֤ ק  יקֹו ק   ה  חַ  ַלֹֽ ֶרן ִמְזב ֵ֔ ַֹ֖ וְנ ה ארניה ְבג י ֲאַרַּ֥  :ַהיְֻבִסֹֽ

ַעל( יט) וִד   וַַיִ֤ ד ד  ר ִכְדַבר־ג ֵ֔ ַּ֥ה ַכֲאֶשַ֖ ֹֽק ִצּו   :יְקֹו 

ף( כ) ֹ֣ וְנ ה וַיְַשק  ְרא ֲאַרִ֗ ֶלְך   וַַיִ֤ יו ֶאת־ַהֶמ  ד ֵ֔ ים וְֶאת־ֲעב  יו עְֹבִרַ֖ ֵ֑ ל  א ע  ֹ֣ וְנ ה וַי צ  חּו ֲאַרֵ֔ ֶלְך וַיְִשַתָ֧ יו ַלֶמֶׁ֛ ַ֖  ַאפ 

ְרצ ה ֹֽ  :א 

אֶמר( כא) ֹֹ֣ וְנ ה וַי ּועַ  ֲאַרֵ֔ א ַמדֶׁ֛ ַּ֥ ֶלְך ב  ֹֽי־ַהֶמַ֖ ֹו ֲאדִֹנ אֶמר ֶאל־ַעְבדֵ֑ ֵֹּ֨ ד וַי ִִ֜ ו ֹות ד  ִעְמָךֹ֣  ִלְקנָ֧ ֶרן מ  ִֹ֗ ֹות ֶאת־ַהג  ִלְבנִ֤

ַח   קַלֹֽ  ִמְזב   ר יקֹו ֵ֔ ַצַּ֥ ע  ה וְת  ַ֖ ל ַהַמג פ  ַעַּ֥ ֹֽם מ  ע   :ה 

אֶמר( כב) ִֹ֤ וְנ ה   וַי ד ֲאַר  וִֵ֔ ח ֶאל־ד  ַעל יִַקַּ֥ ֶלְך ֲאדִֹנַּ֥י וְַיֶׁ֛ ֹוב ַהֶמַ֖ ֵ֑יו בעינו ַהטֹ֣ ינ  ה   ְבע  ר ְרא  ֹ֣ ק  ה ַהב  עֹל ֵ֔ ים ל   וְַהמִֹרִגֶׁ֛

י ַּ֥ ר ּוְכל  ַ֖ ק  ִצֹֽים ַהב  ע   :ל 

ל( כג) ִֹ֗ ן ַהכ וְנ ה נ ַתֶׁ֛ ֶלְך ֲאַרַּ֥ ֶלְך ַהֶמַ֖ אֶמר ס ַלֶמֵ֑ ִֹ֤ וְנ ה   וַי ֶלְך ֲאַר  יָך יְקֹו ַּ֥ק ֶאל־ַהֶמֵ֔  :יְִרֶצָֹֽך ֱאֹלֶהַ֖

אֶמר( כד) ֵֹּ֨ ֶלְך וַי וְנ ה ַהֶמִ֜ א ֶאל־ֲאַרִ֗ ֹו ֹלִ֤ נֵּ֨ ֹוְתָך   ֶאְקֶנִ֤ה ִכֹֽי־ק  אֹֽ יר מ  א ִבְמִחֵ֔ ה וְֹלָ֧ י ַליקֹו ַּ֥ק ַאֲעֶלֶׁ֛ ֹות ֱאֹלַהַ֖ ֵ֑ם עֹלֹ֣  ִחנ 

ֶקן ד וַיִֵּ֨ ִוִ֤ ֶרן  אֶ  ד   ֹ ר ת־ַהג ק ֵ֔ ֶסף וְֶאת־ַהב  ים ְבֶכַ֖ ִלַּ֥ ים ְשק   :ֲחִמִשֹֽ

ם וַיִֶבן  ( כה) ד ש ֵּ֨ ִוִ֤ ַח   ד  ק ִמְזב   יקֹו ֵ֔ ַעל ַלֹֽ ֹות וַַיַּ֥ ים עֹלַ֖ ִמֵ֑ ר ּוְשל  ִ֤ ת  ֶרץ יְקֹו ק   וַי ע  א ֵ֔ ר ל  ַצַּ֥ ע  ה וַת  ַ֖ ל ַהַמג פ  ַעַּ֥  מ 

ֹֽל א   :יְִשר 

7.  

  כא פרק א הימים דברי

אֶמר( ג) ב וַי ֵ֣ ף   יֹוא ֶּ֗ ק יֹוס  ֹו׀ יְק ו ֹּ֨ ם   ַעל־ַעמֵ֤ ה  ה כ  ֵ֣ א  ים מ  מ ִ֔ ֵ֣י ֲהֹלא   ְפע  ֶלְך ֲאד נ  ם ַהֶמִ֔ ֵ֥ ל  ֶּ֖י כֻּ ים ַלאד נ  ֑ ד   ַלֲעב 

ה מ  ֵ֣ ׁש ל  ֵ֥ י ז את   יְַבק  ה ֲאד נ ִ֔ מ  ָ֛ ה י ְהֶיֵ֥ה ל  ֶּ֖ ִֽל ְלַאְׁשמ  א   :ְלי ְשר 

And Yoav said: 'The Lord Make His People a hundred times so many more as they 

are; but, my lord the king, are they not all my lord's servants? Why doth my lord 

require this thing? Why will he be a cause of guilt unto Israel?'  

This would seem to support RaMBaN’s view—since the counting is unnecessary, 

there is going to be a negative consequence that will play out not only vis-à-vis David, 

but also the people. If the people are David’s servants, shouldn’t he be concerned 

about what will happen to them as a result of his insistence on doing this? 

8.  The difference is that whereas in Parashat Ki Tisa as well as Parashat BaMidbar there 

were Divine Commandments for Moshe to count the people, this was not the case 

with respect to David. Therefore only if David had an actual immediate need would 

the counting be legitimate, whether or not a Machtzit HaShekel was used. RaLBaG 

explains that David may have had a military need, but this would have been an 

indication of a lack of Bitachon, since if he believed that HaShem was Orchestrating 

the fate of the Jewish people, he should have believed that success or failure did not 

depend upon how many people were under arms. RaMBaN takes issue with RaLBaG 

on this matter since it is not appropriate to depend upon miracles, i.e., HaShem’s 

Intervention, and therefore had there been a military emergency, it would have been 

appropriate to count the people, albeit using the Machtzit HaShekel ploy. 
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Beit.  

1. The addition of “BaMidbar Sinai” is irregular. Most of the time, the introductory verse 

of a Halachic instruction simply reads: וידבר ה' אל משה לאמר. 

 (Fri. nt. Dvar Tora for Parashat BeChukotai: 

  כז פרק ויקרא

ֶלה( לד) ֹ֣ ת א  ר ַהִמְצֹוִ֗ ה ֲאֶשֵּ֨ ה יְקֹו ֶׁ֛ק ִצּו ָ֧ י ֶאת־מֶֹשַ֖ ֹ֣ ל ֶאל־ְבנ  ֵ֑ א  ר יְִשר  ֹֽי ְבַהַ֖  :ִסינ 

 

  א פרק ויקרא 

א( א) ָ֖ ְִּקר  ה וַי ְ  ֶאל־מֶֹשֶׁ֑ רוַי ֵּ֤ יו יְקֹו ק   ַדב  ל ָ֔ ֶהל א  ֹֹ֥ א ד מ  ָ֖ ר מֹוע  ֹֹֽ  :ל אמ

  כה פרק ויקרא

ר( א) ֵּ֤ ה יְקֹו ק   וַיְַדב  ר ֶאל־מֶֹשָ֔ י ְבַהֹ֥ יַנָ֖ ר סִּ ֹֹֽ  :ל אמ

  א פסוק כה פרק ויקרא י"רש

, מסיני נאמרו המצות כל והלא, סיני הר אצל שמיטה ענין מה - סיני בהר( א)

 נאמרו כולן אף, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו שמיטה מה אלא

 פירושה שכך לי ונראה. כהנים בתורת שנויה כך, מסיני ודקדוקיהן כללותיהן

, תורה במשנה מואב בערבות שנשנית קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי

 כל על כאן ולמד הכתוב ובא, מסיני נאמרו כולן ופרטותיה שכללותיה למדנו

 ונשנו וחזרו, ודקדוקיהן כללותיהן כולם היו שמסיני למשה שנדבר דבור

 :מואב בערבות

  כה פרק שמות ן"רמב 

 וכמו. בנסתר עליו שוכן סיני הר על שכן אשר הכבוד שיהיה, הוא המשכן וסוד...

 הראנו הן( כא ה דברים) וכתיב, סיני הר על' ה כבוד וישכן( טז כד לעיל) שם שנאמר

 מ להלן) המשכן את מלא' ה וכבוד במשכן כתוב כן, גדלו ואת כבודו את אלהינו' ה

". גדלו ואת כבודו את" כנגד, המשכן את מלא' ה וכבוד פעמים שני במשכן והזכיר(. לד

 אליו היה משה ובבא. סיני בהר להם שנראה הכבוד ישראל עם תמיד במשכן והיה

 השמים מן( לו ד דברים) תורה במתן שאמר וכמו. סיני בהר לו נדבר אשר הדבור

 במדבר) כתיב במשכן כך, הגדולה אשו את הראך הארץ ועל ליסרך קולו את השמיעך

 ונכפל. אליו וידבר הכרובים שני מבין הכפרת מעל אליו מדבר הקול את וישמע( פט ז

 מעל משה אל השמים מן בא הקול שהיה בקבלה שאמרו מה להגיד" אליו וידבר"

 שני מבין ונשמע ביום השמים מן היה משה עם דבור כל כי, עמו מדבר ומשם הכפרת

 וכן. זהב שניהם היו כן ועל(, לו ד דברים) האש מתוך שמעת ודבריו כדרך, הכרובים

, בכבודי ונקדש שם אליך לדבר שמה לכם אועד אשר( מג מב כט להלן) הכתוב אמר

 :בכבודי ונקדש לדבור מועד בית יהיה שם כי

 

 [:כ"תו] (רכבסיני נאמרו שכולם מלמד - סיני בהר

  רכ הערה כז פרק ויקרא הערות תמימה תורה
  בסיני נאמרו פרטיהן עם כולן המצות כל ל"ר (רכ

 . עשייתן לידי שהגיעו בשעה נתפרשו ובפרטן בסיני נאמרו ללןבכ שרק ולא

 , זה בענין עקיבא' ור ישמעאל' ר מחלוקת' ב ו"קט ובזבחים' א' ו בחגיגה ועיין

 , מ"באה ופרטיות בסיני נאמרו דכללות ל"ס ישמעאל' דר

 ואת עולתיך את עליו וזבחת לי תעשה אדמה מזבח בסיני שנאמר מה כגון

  שלמיך

 מועד ואהל המשכן שהוקם עד הקרבתן דיני פרטי שפיר ולא

 , פרטיהן כל נאמרו אז בקרבנות ונתחייבו



6 
 

 .הפרטים נשנו מעשה לידי הדבר וכשבא, בסיני נאמרו פרטיהן דגם ל"ס עקיבא' ור

 ', וגו המצות אלה כפשוטו הפסוק זה יתפרש עקיבא' לר והנה 

 הרי סיני בהר' וגו' ה צוה אשר זה על וסיים בפרטיהן המצות כל נאמרו זה דבספר דאחרי

 , בסיני נאמרו פרטיהן שכל מבואר

 כלומר' ]ה צוה אשר, המצות פרטי הם אלה - ושיעורו, בקצרה בא דהפסוק ל"צ ישמעאל' ולר

 ,במקרא כהנה שמצוי כמו קצר זה מקרא ז"לפי והוי, סיני בהר משה את[ הכלליות

 התעו כאשר ויהי בפסוק לך' בפ קצרים ממקראות דוגמאות הרבה שהבאנו וכפי]

 נאמרו שכולן מלמד ש"כמ, עקיבא' כר הכריע כאן כ"דהתו מבואר והנה[. ש"יעו' וגו אותי

 . בסיני

2.  Tora will take hold when a person is humble, i.e., that he allows others to “trod” 

upon him. 

Gimel. 

1.  How could it be that the number of the men above 20 remains exactly the same, 

even though considerable time has passed? 

2.   

 

 
 "וכי אפשר שבשני המפקדים היו ישראל שווים?"

 

  

 אלחנן סמט ר'
2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/tohen  

 

 א. מבוא
חומש במדבר מכונה במשנה "חומש הפקודים" )יומא פ"ז מ"א ומנחות פ"ד, מ"ג(, משום שהוא 

מפקד שנערך במדבר סיני "באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם  -פותח במפקד של בני ישראל 

זה  -רים", וקרוב לסיומו נערך מפקד נוסף של בני ישראל המתואר בפרשת פינחס מארץ מצ

שנערך בערבות מואב בשנה הארבעים, לקראת הכניסה לארץ וחלוקתה בין השבטים. המפקד 

המתואר בפרשת פינחס משתרע על פני פרק כ"ו הארוך )שישים וחמישה פסוקים(, והוא תופס 

או  -מה עניינים נוספים. בפרשתנו, לעומת זאת, נידון המפקד קצת יותר משליש הפרשה, הכוללת כ

על פני הפרשה כולה, ואף חלקה הראשון של  -שמא ראוי יותר לומר: נידונים המפקדים השונים 

פרשת נשא עדיין עוסק בכך. ארבעה פרקים ארוכים, הכוללים יחדיו מאה שמונים ושמונה פסוקים 

דשים לכך בפרשת פינחס(, עוסקים בנתונים מספריים )כמעט פי שלושה ממספר הפסוקים המוק

רבים: מפקד השבטים )פרק א'( ומפקד הדגלים )פרק ב'(; מפקד הלוויים מבן חודש ומעלה ומפקד 

  .('בכורות ישראל )פרק ג'(; ולבסוף: מפקד הלוויים מבן שלושים ועד בן חמישים )פרק ד

נתונים הסטטיסטיים הללו, והם מחפשים דרשנים עומדים בשבת שבה נקראת פרשה זו מול שפע ה

על מה ידרושו. מחד, כמעט שאין פינה בפרשת במדבר שתהא פנויה מן המפקדים הממלאים אותה. 

מאידך, קשה למצוא באוסף נתונים סטטיסטיים אלו הגיגים שעשויים לפרנס דרשה. אולם באמת 

בעיות מעניינות מאוד  מעוררים המפקדים המתוארים בפרשתנו )כולל ראשיתה של פרשת נשא(

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/tohen-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/samet/tohen-2.htm
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בתחום הפשט שהעסיקו פרשנים וחוקרים מאז ימי חז"ל ועד לימינו. המפקדים במדבר מזמנים 

סיועם של מתמטיקאים שכרגיל אינם נראים לנו קרובים לפרשנות המקרא, כדי שיסייעו אף הם 

  .בפתרון חלק מבעיותיהם

נציב בזאת את הבעיות המרכזיות המתעוררות בלימוד פשוטם של תיאורי המפקדים בפרשתנו, 

שחלקן הינן בעיות חמורות, המצריכות יישוב הדעת ומאמץ ניכר לשם פתרונן. לא נוכל לעסוק 

בעיון זה בכולן, אך בכל זאת נפרטן כאן לאחר שנציב את טבלאות המפקדים השונים, כבסיס לכל 

  .בהמשך דיון שייערך

 ב. סיכום נתוני המפקדים
 :ב'( בהשוואה למפקד בערבות מואב-מפקד השבטים ומפקד הדגלים )במדבר א' .1

 

 (במדבר כ"ו )ערבות מואב 'במדבר ב 'במדבר א  

 46,500 ראובן

151,450 

43,730 

 22,200 59,300 שמעון

 40,500 45,650 גד

 74,600 יהודה

186,400 

76,500 

 64,300 54,400 יששכר

 60,500 57,400 זבולון

 40,500 אפרים

108,100 

32,500 

 52,700 32,200 מנשה

 45,600 35,400 בנימין

 62,700 דן

157,600 

64,400 

 53,400 41,500 אשר

 45,400 53,400 נפתלי

 601,730 603,550 603,550 סך הכול

 

 :('מפקד הלוויים מבן חודש ומעלה )במדבר ג .2

 

  גרשון

  קהת

 מררי

7,500  

8,600  

6,200 

----------------------------------------------- 

  סך הכול

 הסיכום החשבוני

  (פסוק לט) 22,000

22,300 
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  :('מפקד בכורות בני ישראל ולקיחת הלוויים תחתם )במדבר ג .3

 : מפקד הבכורות מבן חודש ומעלה )פסוק מג( ולקיחת הלוויים תחת הבכורות

273  

 = בכורות שיש לפדותם
22,000  

 - לוויים
22,273  

 בכורות

 

מפקד צבא הלוויים מבן שלושים ועד בן חמישים )במדבר ד'( בהשוואה למספרם הכולל  .4

  :בפרשתנו ובפרשת פינחס

  
  'במדבר ד

 (מבן שלושים ועד בן חמישים)

  'במדבר ג

 (מבן חודש ומעלה)

  (במדבר כ"ו, סב )פינחס

 (מבן חודש ומעלה)

 - 7,500 2,630 גרשון

 - 8,600 2,750 קהת

 - 6,200 3,200 מררי

 23,000 (בכתוב) 22,000 8,580 סה"כ בני לוי

 

 ג. הבעיות המרכזיות העולות מתיאורי המפקדים
שלושה מפקדים מתוארים בתורה: הראשון בספר שמות, בעת עשיית המשכן. משה נצטווה עליו  .1

טז(, והוא נערך בטרם החלה -כחלק מהציווי על מלאכת המשכן בראש פרשת כי תשא )שמות ל', יא

מלאכת המשכן באמצעות תרומת חובה של מחצית השקל שניתנה לעבודת אוהל מועד. סיכומו של 

כח. המפקד השני הוא זה שבפרשתנו, והשלישי -ראש פרשת פקודי, שמות ל"ח, כהמפקד זה מצוי ב

  .בפרשת פינחס -

בין המפקד השני לשלישי מפרידות יותר משלושים ושמונה שנים, והצורך בעריכת המפקד 

נז(. לעומת זאת, פער הזמן בין המפקד הראשון לשני -השלישי גלוי לעין ומבואר בכתוב )כ"ו, נב

דשים אחדים )על פי חשבונם של חז"ל החלה התרומה למלאכת המשכן למחרת יום הוא של חו

הכיפורים, ואם כן פער הזמן בין המפקד הראשון לשני הוא כמחצית השנה(. נשאלת השאלה: מה 

היה הצורך במפקד השני ומה הייתה תכליתו, כאשר הוא נערך תוך זמן כה קצר אחר המפקד 

  ?ל אירוע שחייב זאתהראשון, וגם לא אירע ביניהם כ

סיכומו של המפקד הראשון מבואר בראש פרשת פקודי, תחילה באמצעות סיכום מחציות  .2

  :השקלים, ואח"כ במסירת מספר הנפקדים עצמם

ָכר ְוֶאֶלף ּוְשַבע ֵמאות    כו-שמות ל"ח, כה   ְוֶכֶסף ְפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת כִּ

ים ֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהּקֶדש. ֶבַקע ַלגְֻּלגֶלת ְבעִּ ָשה ְושִּ   ַוֲחמִּ

ים דִּ ית ַהֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהּקֶדש ְלכל ָהעֵבר ַעל ַהְפקֻּ   ַמֲחצִּ

ים ָשנָה ָוַמְעָלה ֶבן ֶעְשרִּ אות ֶאֶלף ּוְשלֶשת מִּ ש מֵׂ   ְלשֵׂ

אות ַוֲחִמִשים ש מֵׂ  .ֲאָלִפים ַוֲחמֵׂ

 

  :סיכומו של המפקד השני מבואר בפרשתנו

ים     מו-במדבר א', מה ֶבן ֶעְשרִּ   ַויְִּהיּו ָכל ְפקּוֵדי ְבנֵי יְִּשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָתם מִּ

ים  דִּ   ָשנָה ָוַמְעָלה ָכל יֵצא ָצָבא ְביְִּשָרֵאל. ַויְִּהיּו ָכל ַהְפקֻּ

אות ַוֲחִמִשים  ש מֵׂ אות ֶאֶלף ּוְשלֶשת ֲאָלִפים ַוֲחמֵׂ ש מֵׂ  .שֵׂ
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הייתכן? מחצית שנה אמנם אינה זמן כה ארוך, אך בכל זאת לא ייתכן שלא חלו במהלכה שינויים 

 .דמוגרפיים

חוזר על כל הנתונים שבפרק א': מספרו של כל שבט ושבט, שמות  -מפקד הדגלים  -פרק ב'  .3

הנשיאים והמספר הכולל של בני ישראל )פסוק לב(. מדוע אפוא חוזרת התורה פעמיים על נתונים 

  ?אלו

כל המספרים במפקד השבטים בפרשתנו, למעט אחד, הם במאות שלמות, ללא עשרות וללא  .4

כיצד קרה הדבר? התשובה העולה על  .צא דופן הוא שבט גד, שמניינו מסתיים בחמישיםיו.יחידות

הפחות מחמישים עוגל כלפי מטה, והיתר מחמישים  :הדעת היא שהמספרים עוגלו למאות שלמות

שבט גד, שמניינו מסתיים בחמישים, נותר על כנו )שהוא "עגול" במידה מסויימת .עוגל כלפי מעלה

במפקד השבטים בפרשת  :תשובה זו אינה עומדת במבחן בשני מפקדים אחרים אולם .(מצד עצמו

פינחס, שאף בו כל המספרים, למעט אחד, הם במאות שלמות, יוצא הדופן הוא שבט ראובן, 

במניין הלוויים מבן שלושים שנה ומעלה )במדבר ד'( מסתיים מניינם  ;בשלושים שמניינו מסתיים

מהי אפוא שיטת מסירת  .(פסוק מ) בשלושים בני גרשון מסתייםשל הקהתים בחמישים, אך מניין 

  ?המספרים במפקדים השונים

אין התורה מסתפקת במסירת המניינים השונים של הנפקדים, אלא נותנת היא בידינו אף את  .5

סיכומיהם פעם אחר פעם, אף שניתן להגיע לסיכומים אלו על ידי חישוב פשוט. תשעה סיכומים 

בפרשות במדבר ונשא, ושניים מהם זהים: סיכום מניין השבטים בסוף פרק א' )פסוק כאלה ניתנים 

מו( וסיכום מניין הדגלים בסוף פרק ב' )פסוק לב(. הסיכומים כולם למעט אחד מדוייקים ועל כן 

  .נראים כמיותרים

 , בעוד שחיבור00,222במפקד הלוויים מבן חודש ומעלה )במדבר ג'( הסיכום בכתוב הוא  .6

הללו הייתה פותרת את הצורך לפדות  22, -. התחשבות ב22,,00הנתונים מעלה שהסכום הוא 

  .הבכורות היתרים על הלוויים בחמישה שקלים, כמתואר בהמשך אותו פרק ,07את 

אפשרי ביחס לאוכלוסייה שיש בה -הוא ממש בלתי - ,00,07 -מניין הבכורות בבני ישראל  .7

עשרים שנה ומעלה. כדי להגיע למספר כה זעום של בכורות, עלינו כשש מאות אלף גברים מבן 

! שאלה זו היא מן השאלות החמורות ביותר 02-להניח שמספר הילדים הממוצע במשפחה היה כ

  .בפרשתנו

שני המפקדים שנעשו ללוויים לא נעשו ביחס לבני אותו גיל שאותם פקדו במפקד שאר  .8

 5,2,,וויים מבן עשרים שנה ומעלה? מספר זה נע בין השבטים. מה היה אפוא מספרם של הל

)מספרם מבן חודש ומעלה(, ומבחינת  00,222 -)מספר הלוויים מבן שלושים ועד בן חמישים( ל

השיקול הדמוגרפי מסתבר שהוא קרוב יותר למספר הנמוך מאשר לגבוה. הבה נניח אפוא על דרך 

-לוויים למספר שאר השבטים הוא בלתי. היחס בין מספר ה05,222 -ההפרזה שמספרם היה כ

)וכמה  52,222 -סביר: הממוצע של שבט מבין שנים עשר השבטים הנפקדים הוא קצת יותר מ

. מהו אפוא פשר 0,222,מונה  -שבט מנשה  -שבטים הם קרובים לממוצע(, והשבט הקטן ביותר 

  ?המספר הנמוך כל כך של בני לוי

השוואת מפקד השבטים בפרשתנו לזה שבפרשת פינחס מעוררת שאלות באשר לשינויים  .9

דמוגרפיים חריפים שחלו בכמה שבטים, יותר מאשר באחרים. הבולט ביותר הוא שבט שמעון 

  ?. ובכן, מה הסיבה לשינוי החריף-00,022ל -22,,50שירד מ

עסק פרופסור עלי מרצבך מן  5-4בלבד. בשאלות  0-0בעיון זה לפרשת במדבר נעסוק בשאלות 

המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן במאמרו 'מפקדי בני ישראל במדבר' שנתפרסם בכתב 

, שנוגעות כבר 7-0-,מחקרים בדרכי חשיבה של חז"ל כרך ה תשס"א. בשאלות  -העת הגיון 

עסוק גם נעסוק בעיוננו לפרשת נשא, ושם נ -הנמשכים גם לפרשת נשא  -למפקדי הלוויים 

  .0 -ו ,בשאלות 

  - ד. "וכי אפשר שבשני המפקדים היו ישראל שווים

  "?שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים
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 תשובת רש"י והביקורת עליה
נעיין תחילה בתשובות שניתנו לשאלה זו. אפשר שמציאת תשובה לה תסייע בידנו אף בדיון על 

לות בסעיף הקודם. רוב הפרשנים עסקו בשאלת שוויון השאלה הראשונה שהצבנו ברשימת השא

המספרים בשני המפקדים בפירושיהם לספר שמות. אולם באמת השאלה מתעוררת אצל הלומד רק 

  .בהגיעו לפרשת במדבר

ראשית מבסס  .1טז-הראשון מבין מפרשינו הראשונים שעסק בשאלה זו הוא רש"י לשמות ל', טו

 :ניינים, שפער של כמחצית השנה ביניהםרש"י את הטיעון שלפנינו שני מ

בספר שמות( הוא האמור בחומש הפקודים,  -ואי אפשר לומר שהמניין הזה )

שהרי נאמר בו )במדבר א', א( "באחד לחדש השני", והמשכן הוקם באחד לחודש 

הראשון, שנאמר )שמות מ', ב(: "ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את 

מר )שמות בשמות( נעשו האדנים, משקלים שלו, שנא -המשכן". ומהמניין הזה )

ל"ח, כז(: "ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש". הא למדת: שתים היו: 

אחת בתחילת נדבתן, אחרי יום הכיפורים בשנה ראשונה, ואחת בשנה שנייה 

 .באייר, משהוקם המשכן

 :עתה מתבלטת השאלה

ואם תאמר: וכי אפשר שבשניהם היו ישראל שווים ו' מאות אלף וג' אלפים וחמש 

מאות וחמישים? שהרי בכסף פקודי העדה נאמר כן )שמות ל"ח, כו(, ובחומש 

אף בו נאמר כן )במדבר א', מו(... והלא בשתי שנים היו! ואי אפשר  -הפקודים 

  .'בשנייה נעשו בני כשלא היו בשעת מניין הראשון בני י"ט שנה שלא נמנו, ו

אצל שנות האנשים, בשנה אחת נמנו, אבל למניין יציאת מצרים  :תשובה לדבר

היו שתי שנים. לפי שליציאת מצרים מונין מניסן, כמו ששנינו במסכת ראש השנה 

ראה בגמרא ב ע"ב(, ונבנה המשכן בראשונה והוקם בשנייה, שנתחדשה שנה  -)

ויין למניין שנות עולם המתחילין מתשרי. באחד בניסן. אבל שנות האנשים מנ

נמצאו שני המניינים בשנה אחת: המניין הראשון היה בתשרי לאחר יום הכיפורים, 

 .שנתרצה המקום לישראל לסלוח להם ונצטוו על המשכן, והשני באחד באייר

הרמב"ן דן בדברי רש"י הללו בפירושו לפסוק יב, בראש פרשת כי תשא, ותוקף את דבריו בשתי 

  :טענות חזקות

ואני תמה: ואיך ייתכן שיהיה קהל גדול כמוהו, ולא ימותו בו בחצי שנה למאות  .א

רש"י( עמדו כשבעה חודשים ולא מת אחד,  -ולאלפים? והנה לפי דברי הרב )

שלפי פשוטו  -וכתיב )במדבר ט', ו( "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם" )

 -ים בחדש הראשון" שזמנו "בשנה השנית לצאתם מארץ מצר -מעיד הכתוב הזה 

  .(שמתו אנשים במחנה

ועוד קשה לי: כי מניין שנות האנשים איננו למניין שנות עולם, מתשרי, אבל  .ב

שיהיו  - "ומעלה מיום היוולדו, לכך נאמר בהם "עשרים שנה -הוא מעת לעת 

שנים שלמות להם. וכן בכל מנייני התורה בשנות האדם, כך הם נמנים מעת לעת, 

במסכת ערכין )יח ע"ב(... אם כן כל הנולדים מתשרי ועד אייר  כמו שאמרו

  .השלימו שנה בינתיים, ונתרבו בין שני המניינים עם רב

 ראב"ע ורמב"ן והביקורת עליהם -ה. "כן אירע מעשה" 
שתי הטענות שהעלה רמב"ן נגד רש"י מוליכות בכיוונים דמוגרפיים הפוכים. הטענה הראשונה היא 

שמסתבר כי "מתו בחצי שנה למאות ולאלפים", ואילו הטענה השנייה היא כי "נתרבו בין שני 

אלו שהשלימו את שנת העשרים באותה חצי שנה(. דבר זה "מזמין" את  -המניינים עם רב" )

 :את שאלתנו, בהנחה ששתי הטענות הללו מקזזות זו את זורמב"ן לתרץ 

אבל יותר נכון שנאמר שכן אירע מעשה: שהיו ישראל בשעת מניין ראשון תר"ג 
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אלף ותק"ן, ומתו מהם הרבה בשבעה החודשים כנוהג שבעולם, ובני עשרים 

 .משלימים שנתם מתשרי ועד אייר, ואירע הדבר שהיו המשלימים כמניין המתים

בכך מצטרף רמב"ן לתירוצו של ראב"ע, בביאורו הקצר לשמות ל"ח, כה, המקום שבו מפרטת 

 :התורה את תוצאות המניין הראשון

 -והתימה שהיה מספרם בשנה השנית כמו בשנה הראשונה, גם הוא נכון )

של המפקדים  -אפשרי(, כי הנה אחר תשע ושלושים שנה אין בין שני המספרים )

זהו ההפרש בין המפקד הראשון,  -שנעשו( רק אלף ושמונה מאות ועשרים )

 .(שסכומו גדול יותר, לבין המפקד בפרשת פינחס שסכומו קטן יותר

  :שתי טענות יש לטעון כנגד פירוש זה, האחת דמוגרפית והאחרת סטטיסטית

באופן רגיל רבים הם הנולדים על פני המתים, ועל כן אין מסתבר הדבר ש"מתו מהם הרבה  .א

ובני עשרים משלימים שנתם" באותם שבעה חודשים במספר  ,כנוהג שבעולם בשבעה החודשים

שע עשרה עד עשרים התמותה מעטה ביותר(. טענתו של ראב"ע זהה )והרי בשכבת הגיל של בני ת

ואף ירד במקצת( אינה מעידה על  -שאף במפקד שבפרשת פינחס כמעט ולא נשתנה מספר העם )

מצב דמוגרפי נורמלי. הרקע לעמידת העם על אותו מספר כמעט )שמשמעה נסיגה דמוגרפית 

  :פרשת פינחסחמורה במשך ארבעים שנות המדבר( הרי מבואר במפקד שב

ְפקּוֵדי מֶשה ְוַאֲהרן ַהכֵהן ֲאֶשר ָפְקדּו ֶאת ְבנֵי  סה-כ"ו, סד יש מִּ ּוְבֵאֶלה לא ָהיָה אִּ

י  יש כִּ ְדָבר, ְולא נוַתר ֵמֶהם אִּ תּו ַבמִּ י ָאַמר ה' ָלֶהם: מות יָמֻּ ינָי. כִּ ְדַבר סִּ יְִּשָרֵאל ְבמִּ

ם  ...אִּ

אולם בין המפקד שבספר שמות לזה שבספר במדבר לא אירעה שום פורענות דמוגרפית: חטא 

  .העגל ותוצאותיו הרי קדמו למפקד מחציות השקלים שנעשה בעת תרומת המשכן

אף אם נתעלם מן הטיעון הדמוגרפי, הרי שהסיכוי שבמקרה "אירע הדבר" שמספר המתים היה  .ב

ם למניין, שמלאו להם עשרים שנה, הוא קטן ביותר )והדוגמה למספר המתווספי בדיוק נמרץשווה

  .(שם אין המספרים שווים בדיוק -שהביא ראב"ע תעיד על כך 

ניסח זאת בצורה קולעת ר' מרדכי יפה, בעל הלבושים, בפירושו על רש"י 'לבוש האורה' )שמות 

 :(ל', טז

מה שכתב רמב"ן... דבר תימה וחלוש מאוד ואין הדעת סובלתו, ואני תמה מאוד 

מאיש נבון וחכם גדול כמוהו, איך ידבר כדברים האלה, דברים שבמקרה ימלאו 

 .סך כזה שווה בשווה. באמת בעיניי הוא אחת מן הנמנעים, אם לא על ידי הנס

 ו. תשובתו השנייה של רמב"ן וביקורתה
נראה שרמב"ן הרגיש בחולשת פירושו שהובא לעיל, ועל כן הקדים לו את המילים "אבל יותר נכון 

שנאמר...", כלומר: יותר נכון ממה שאמר רש"י, אך עדיין לא נכון לחלוטין. ומיד הוא מביא פירוש 

 :נוסף

אבל לפי דעתי אין השוואת המניינים האלה שאלה כלל. כי במניין הראשון נמנה 

שבט לוי עמהן, כי עדיין לא נבחר ולא יצא מכלל העם, ובמניין השני נאמר לו 

)במדבר א', מט( "אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני 

י עשרים שנה, היו ישראל". והנה המשלימים שנתם, שנעשו בין שני המניינים בנ

כי מספר הלוויים מבן חודש ומעלה היה כעשרים ושניים  -קרוב לעשרים אלף )

 .(אלף

צא וראה כיצד עבר הרמב"ן מהנחת האפשרות של איזון בין מספר המתים באותה חצי השנה 

למספר המשלימים את שנתם להיות בני עשרים, להנחה הפוכה שמספר המשלימים היה עודף על 

כמספר הלוויים שנגרעו מן המניין השני בהשוואה למניין  -מספר המתים בכעשרים אלף 

  .2הראשון
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ב"ן הללו יש לטעון שתי טענות: ראשית, הנחתו כי הלוויים נפקדו במניין הראשון גם על דברי רמ

שבמשכן אינה מוסכמת כלל. ראב"ע בביאורו הקצר לשמות ל"ח, כה חולק על כך בפירוש )ואין 

 :(הוא יחיד בדעתו

הנה נפקדו כל ישראל בשנה הראשונה. ובעבור שאמר הכתוב )דברים י', ח( "בעת 

וא הבדיל ה' את שבט הלוי" ) הכוונה: לאחר חטא העגל( לא נתנו הלוויים  -ההִּ

 .להשם הם מחצית השקל( כי נתונים -כופר נפשם )

שנית, חוזרת השאלה הסטטיסטית שנוסחה על ידי בעל לבוש האורה: איך במקרה ימלאו 

המשלימים את שנתם להיות בני עשרים סך כזה שיהא שווה בשווה עם המתים בתוספת מספר 

 -הלוויים? הסיכוי שאחרי כל תרגילי החיבור והחיסור הללו ישתווה המניין בדיוק נמרץ, "באמת 

  ."נמנעים, אם לא על ידי נסבעיניי הוא אחת מן ה

 ז. פירוש הנצי"ב וביקורתו
הנצי"ב בפירושו לתורה העמק דבר, פותח את פירושו לחומש במדבר )א', א ד"ה במדבר סיני( 

 :בניסיון לענות על שאלת שוויון המפקדים בדרך חדשה

במדבר רבה א', י( וגם הרמב"ן ז"ל על גוף המניין, שנשתוו  -כבר עמדו ברבה )

כאן ובמניין אדנים שהיה כמה ירחים קודם. והרבה דברים נאמרו בזה. ולדעתי, 

היינו הראויים להימנות בחיל המלך למלחמת  -באשר לא נמנו כי אם יוצאי צבא 

אלפים וחמש מאות וחמישים, והיה במניין הראשון שש מאות אלף וג'  -הכנענים 

ונקבע על זה הסך השראת השכינה, והיה ידוע דנדרש להיות במדבר זה הסך. ומאז 

ואילך אפילו נעשו עוד הרבה בני עשרים, מכל מקום לא נכנסו לצבא להימנות כי 

אם בהיפקד על ידי מיתה או סיבה אחרת שיצאו חוץ למחנה, היו נצרכים למלאות 

  .חריםזה הסך מבני עשרים א

וב)עת( היותם עומדים במקום אחד, לא חש הקב"ה לצוות למלאות הצבא. עד 

שהגיע קרוב לעשרים יום בחודש השני, שאז היו מיועדים לצאת לדרך )להלן י', 

יא(, וה' בראשם, כמלך בראש צבאיו, על כן בא הציווי לחזור ולמנות ולמלאות זה 

  .הסך

ל מלך לפי ערכו יודע כמה יהיו יוצאי שכ -ו'מלכותא דרקיעא כמלכותא דארעא' 

צבא בחילו, וכמה גדודים, ואיזה סך בכל גדוד, עד שנתמלא הסך שנדרש. ומכל 

מקום, בעת מנוחה במדינה, אינו חושש במה שנעדרים על ידי מיתה כמה בני אדם 

בכל גדוד. אך בעת שנדרש לצאת למלחמה, והוא בראשם, מצווה לפקוד את כל 

משאר בני מדינתו מספר הידוע, עד שנכנס בעומק המלחמה. הגדודים ולמלאות 

  .ו)כש(המלך כבר יוצא בראש, שוב אינו מקפיד להשלים הנעדרים במלחמה

וכך היה בישראל: ידוע היה סך יוצאי צבא בכלל, אך נחסרו בזה הֶמֶשך... וגם 

, יצאו מן המחנה כל צרוע וכל זב, ונצטוו כעת למלאות, וגם לדעת ראשי כל גדוד

 .כאשר יובא בסמוך

וכל זה היה המקום והשעה גורם. משום כך פירש הכתוב שהיה במדבר סיני, 

 .ובאחד לחודש השני )בשנה השנית(, לא רחוק משעת היציאה לדרך

בין שני  מקרי היתרון הגדול בפירושו של הנצי"ב הוא בכך שאין הוא נזקק להניח שוויון

המפקדים: השוויון ביניהם הוא מכוון. המפקד השני לא נועד לתת את המניין האמיתי של הגברים 

רק למלא את השורות שנחסרו מעט  מבן עשרים שנה ומעלה שהיו באותה עת בשבטי ישראל, אלא

מאז המפקד הקודם. לאחר מילוי השורות הנחסרות, שוב לא נמנו הגברים היתרים, שהשלימו את 

  .נת העשרים שלהם באותה חצי שנה, והללו לא נכללו עוד ב"יוצאי צבא" בישראלש

על פירושו של הנצי"ב ניתן להקשות כמה קושיות )והוא מנסה לענות על חלקן במהלך דבריו(, אך 

, שרק בו ישרה הקב"ה את שכינתו ולא 552,,02אנו נשאל רק זאת: איזו קדושה יש במספר 

תר ממספר זה אין צורך(? הרי זהו מספר מקרי שנוצר כתוצאה מן בפחות במקצת )ושאף ביו

דנדרש להיות במדבר זה הסך"? המשל שהביא הנצי"ב  היה ידוע" המפקד הראשון, ומדוע אפוא



13 
 

ממלכותא דארעא אינו מתאים לנמשל: מלך היוצא לקרב מעריך כמה גדודים הוא צריך כדי לנצח 

-מבני מדינתו )השווה למלחמת מדין, במדבר ל"א, א באותו קרב, וממלא את מכסת הגדודים הללו

ז(. אולם אין הוא קובע את המכסה לפי המציאות המקרית של מספר החיילים שעמדו לרשותו 

  .בראשונה

ניתן ללמוד מן המפקד בפרשת פינחס: אף שם  552,,02ובאמת, על חוסר החשיבות של המספר 

למלחמת הכיבוש ולחלוקה,  -ננים לכניסה לארץ חונים בני ישראל זמן ארוך בערבות מואב ומתכו

יוצאי צבא. האם מפני כן  02,,0 -ואף שם עורכים מניין לקראת הכניסה. והנה המניין שם פחת ב

  3?לא הלך ה' בראש עמו בעת הכניסה לארץ

 ח. פירושו של קאסוטו וביקורתו
 :(00,ת ל"ח, כה )עמ' פירושו של הנצי"ב מקרב אותנו אל פירושו של מ"ד קאסוטו לספר שמו

אשר לבעיית התאריכים, אפשר לפתור אותה מתוך מה שמלמדות אותנו התעודות 

תעודות אלו  .5על דבר המפקד שנערך שם 4(שנתגלו במארי )מאה י"ח לפני סה"נ

מוכיחות, שעריכת מפקד לא הייתה דבר קל הנעשה ביום אחד, אלא שהייתה 

הפקידים היו עורכים רשימות על  .(6דורשת זמן לא קצר )עיין שמואל ב כ"ד, ח

לוחות טין, ולבסוף היו פקידים מיוחדים ממיינים את הלוחות ובודקים אותם, 

צאות המפקד. בישראל, עד כמה ועושים מתוכם חשבונות, ומעלים מתוכם את תו

שאפשר לשער, לא היו משתמשים בלוחות טין כמנהג בני מסופוטמיה, אלא 

אבל השיטה הייתה בוודאי אותה השיטה. ולפי זה אפשר להניח שכך  7...בחרסים

היא כוונת הכתוב: בשנה הראשונה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בו בזמן שהיו 

, התנהלו הפעולות הראשונות של המפקד: עמדו האומנים עסוקים במלאכת המשכן

בני ישראל אחד לאחד לפני הפקידים הממונים על כך, ואלה רשמו את שמותיהם 

על חרסים וקיבלו מכל אחד מהם כסף במשקל מחצית השקל. וכסף זה שימש 

למלאכת המשכן, לעשיית האדנים. לאחר שנגמרו כל הפעולות לרשימת בני 

ש ניסן, החודש המוקדש לחג הקמת המשכן ולחג הפסח, ישראל, ולאחר שעבר חוד

התחילו, ביום הראשון לחודש השני של השנה השנייה, הפעולות למיון החרסים 

ולבדיקתם ולחישוב החשבונות על ידי האנשים הממונים על פעולות אלו, נשיאי 

העדה הנזכרים בבמדבר א', ד ואילך. ופעולות אלו נעשו, כפי מה שכתוב במפורש 

ם )פסוק ב ועוד( במספר שמות, כלומר על ידי שמנו וספרו את השמות ש

ואף על פי שעברו חודשים אחדים מהתחלת המפקד,  .הרשומים על החרסים

וכבר מתו אנשים אחדים מאלה שנרשמו, וצעירים אחדים הגיעו בינתיים 

לגיל עשרים ונעשו ראויים להימנות בין הפקודים, על כל פנים המספר הכללי 

ה מתוך חשבונות המפקד היה שווה בדיוק למספר חצאי השקל שניתנו שעל

בשנה הראשונה, משום שהחשבונות נעשו מתוך החרסים שנכתבו בה בשעה 

 .שניתנו חצאי השקלים

פירושו של קאסוטו מתקבל מאוד על הדעת: כאשר ניצבים לפנינו שני סיפורים )שאינם מציינים זה 

את קיומו של זה( אודות שני מפקדים שנערכו בהפרש זמן קטן ביותר זה מזה, והנה בנתון המרכזי 

הם שווים, יש חשיבות רבה להגדרת  -במספר הפקודים הסופי של כל מפקד  -ביותר שלהם 

המפרשים כולם הגדירו את הקושי בשוויון המניינים של שני המפקדים. אולם קאסוטו, הקושי: 

מלכתחילה סבור היה שלפנינו מפקד אחד, שהרי המניין הסופי הוא אותו מניין, ואם כן הבעיה 

הזוקקת פתרון היא ההבדל בין התאריכים השונים שמציינת התורה ביחס לאותו המפקד. וכך אכן 

 :( את השאלה,0,מ' ניסח קאסוטו )בע

תאריך המפקד של בני ישראל היה לפי במדבר א' באחד לחודש השני בשנה 

השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ואילו המשכן הוקם לפי שמות מ', ב באחד 

לחודש הראשון של אותה שנה, כלומר חודש ימים לפני המפקד. ואם כן הוא, איך 

השתמשו  אפשר הדבר שבמלאכת המשכן שנגמרה כבר לפני החודש הראשון,
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  ?בכסף של המפקד שנערך בחודש השני

עוד קשה שבשמות ל"ח, כו נזכר כדבר ידוע כבר בשעת עשיית המשכן מספר 

ואילו לפי במדבר א', מו יצא מספר זה מן המפקד שבחודש  552,,02הפקודים 

 .השני

ועל כן בבואו לענות על כך בדברים הקודמים שהבאנו, הוא פותח את תשובתו במילים "ואשר 

בעיית ההתאמה בין התאריכים קלה יותר לפתרון, משום שנקל להניח  ."...התאריכיםלבעיית

שמפקד שמטרתו להגיע לפירוט של "כל עדת בני ישראל: למשפחתם, לבית אבתם, במספר שמות 

', ב(, הוא מעשה הנמשך על פני זמן רב. דבר זה מסתבר הן מן ההיגיון והן מן כל זכר לגלגלתם" )א

  .הידיעות שיש לנו אודות מפקדים שנערכו מאז מארי ועד לימינו

בתפיסת המפקד כמעשה מתמשך, שראשיתו באמצע השנה הראשונה ליציאת מצרים, בתרומת 

ה, הרווחנו רווח כפול: ראשית מחצית השקל לעבודת המשכן, וסיומו בחודש השני בשנה השניי

מצאנו פתרון פשוט ביותר לזהות המספרים, ללא צורך להניח שוויון מקרי, כפי שעשו רוב 

הפרשנים. שנית, מאליה בטלה השאלה ששאלנו בראש סדרת השאלות )בסעיף ג לעיל(, מה הצורך 

שום דבר שחייב בעריכת מפקד תוך זמן כה קצר לאחר שנערך המפקד הקודם, כשביניהם לא אירע 

  .זאת

אף פירושו של קאסוטו אינו נקי מקושי: לפי דבריו המפקד בספר במדבר פרק א' החל להיעשות 

רק באחד לחודש השני בשנה השנית, על ידי משה, אהרן ונשיאי העדה באמצעות מיון החומר 

ידי  "כלומר על -הכתוב זה מכבר על גבי חרסים. וכך הוא מפרש את הצירוף "במספר שמות" 

שמנו וספרו את השמות הרשומים על החרסים". אם התוצאות של המפקד נתקבלו על ידי מיון 

  :(החומר הכתוב על גהי חרסים, מה צורך יש בהקהלת העדה כנאמר )א', יח

ְשְפחָתם ְלֵבית ֲאבָתם  ילּו ְבֶאָחד ַלחֶדש ַהֵשנִּי, ַויְִּתיְַלדּו ַעל מִּ ְקהִּ ְוֵאת ָכל ָהֵעָדה הִּ

ים ָשנָה ָוַמְעָלה ְלגְֻּלְגלָתם ֶבן ֶעְשרִּ ְסַפר ֵשמות מִּ  .ְבמִּ

הקהלה זו על שום מה? על כן נראה שיש לתקן קצת את דברי קאסוטו: מיון החומר הכתוב לא 

בתאריך  הסתיים נעשה החל מן האחד לחודש השני בשנה השנית, כפי שכתב קאסוטו, אלא הוא

זה. המיון החל להיעשות מאז סיום קבלת הנתונים בעת תרומת המשכן, ובמקביל לבניית המשכן. 

ד לחודש השני היא אפוא פעולת הסיום החגיגית של המפקד כולו. לפי זה, בצו הקהלת העדה באח

לצבאתם אתה ואהרן", אין הכוונה  תפקדו אתם ...כל עדת בני ישראל שאו את ראש" (ג-ה' )א', ב

לעריכת מפקד מראשיתו, אלא למסירת מספרי המפקד )שנערך זה מכבר( בנוכחות העם הנפקד 

 .8ובהשתתפות נשיאי השבטים

 

 :הערות
  .נראה כי מקור דבריו הוא מדרש במדבר רבה א', י .1

לא  -ודברי הרמב"ן "והנה המשלימים שנתם, שנעשו בין שני המניינים בני עשרים שנה, היו קרוב לעשרים אלף"  .2

  .דק, שהרי היו הרבה יותר

ומרגלים ועוד,  הנצי"ב אמנם ענה על שאלה זו, שאחר היציאה לדרך "אף על גב שנחסר הרבה על ידי מתאוננים .3

  ."(ולא חש להשלמת הנעדרים -מכל מקום כבר הופיע ה' בכבודו יתברך על זה האופן )

מארי הייתה אחת הערים הגדולות והעשירות במסופוטמיה באלף השלישי ובראשית האלף השני לפני הספירה. היא  .4

. נתגלו בה ארכיונים ,,00שנת שוכנת על שפת הפרת התיכון, בגבול בין סוריה לעיראק. העיר נחפרה החל מ

מערבית, לבין אבות האומה -ממלכתיים ובהם רבבות תעודות. קיימת קרבה בין מארי ותרבותה, שהייתה שמית

שתי תרבויות שמיות מערביות', ירושלים תשנ"א. המאה הי"ח לפה"ס  -הישראלית. ראה א' מלמט, 'מארי וישראל 

  .ני כיבושה בידי חמורביהייתה תקופת פריחתה האחרונה של מארי, לפ

יב: "במסופוטמיה היו פעולות המפקד קשורות -מפקד זה מתואר בקיצור על ידי קאסוטו בפירושו לשמות ל', יא .5

בטכס דתי של טהרה, ולטכס זה היו מייחסים חשיבות כה רבה שהמפקד כולו היה מכונה על שמו 'טהרה'. וזה כנראה 

חוסר אמונה באלהות, ולפיכך מן הראוי היה ללוותו בטכס של כפרה וטהרה משום שהיה המפקד נחשב מעין חטא של 

מן החטא". יצויין שאין הסכמה בין החוקרים ביחס למשמעו של טכס ה'טהרה' המוזכר בתעודות מארי, ראה א' מלמט, 
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  .570-575אנציקלופדיה מקראית, 'מארי', כרך ד עמ' 

כל ישראל נסתיים כעבור "תשעה חדשים ועשרים יום". אמנם שם נאמר כי המפקד שערך יואב בפקודת דוד ב .6

  .לצורך המפקד ההוא היה צורך 'לשוט בכל הארץ', שלא כבמפקד שנעשה במדבר

הטין הוא חומר מצוי בעמק בין הנהרות, ועל כן הכינו ממנו לוחות לשם כתיבה עליהם )והודות לכך נשתמרו  .7

משרפות, עד ימינו(. בישראל השתמשו בשברי חרסים לשם כתיבה,  הלוחות הללו, שנתקשו במהלך השנים כתוצאה

  .וכמובן אף במגילות קלף

  .כל זכר קשה לעשות ביום אחד ובנוכחות קהל כה רב שמות א. דבר זה מסתבר, שכן מפקד שמטרתו מספר .8

הכולל של הניצבים במפקד ב. בוגרי תנועות הנוער ודאי זוכרים מפקדים חגיגיים מעין אלו, שבהם מכריזים על מניינם 

 .ועל מניינה של כל קבוצה וקבוצה בנפרד, אף שהספירה בפועל נעשתה זה מכבר

 

 

 

 

 


