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פרשת במדבר פותחת בציווי למשה ִלמנות את בני ישראל תחילה, ואח"כ את הלווים. שלא כמו 
הציווי הכללי הקודם (בחומש שמות, פרשת כי תשא), שלפיו כל מניין של ישראל צריך להיות 
באמצעות מחצית השקל או כל אמצעי אחר, לא נאמר כאן שאין לספור את האנשים ישירות. ואכן, 
בכל תיאורי המניינים שנמנו בני ישראל בתורה, נראה שנעשו באופן ישיר וללא אמצעי כל שהוא. 
לעומת זאת, כאשר דוד רצה למנות את העם, הוא עשה זאת באופן ישיר, ועל כך הוא נענש (שמ"ב 
כד). האם ניתן להניח, שגם כאן בפרשתנו ובכל מקום שמשה מונה את העם, הוא מונה אותם על 
פי האמור בפרשת 'כי תשא', או שמא הציווי האלוקי הספציפי שבפרשתנו מפקיע את הציווי 

הקודם שבפרשת 'כי תשא', וכך יהיה גם בכל ציווי אחר על מניין העם.  
רלב"ג בפירושו לתורה בפרשתנו, מבין שהכללים שחלו על מניין העם בפרשת 'כי תשא' חלים גם 
כאן. אף על פי שלא נאמר כאן במפורש כיצד למנות את העם, משה צריך לנהוג לפי מה שכבר 

נאמר קודם לכן:  
אחשוב כי הרצון באמרו "במספר שמות", שהם מנו השמות לכל זכר ולא מנו 

האנשים בעצמם כדי שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותם (רלב"ג לדב' א ב). 
קיימות סיבות שונות לאסור מניין ישיר של העם. הסיבה שמביא הרלב"ג לאיסור זה, היא מתחום 
המכונה היום בשם אמונות טפלות – כנגד עין הרע, אולם לרלב"ג יש הסבר מדעי לעניין עין הרע. 
שלא כמו בפרשת כי תשא, שם האמצעי היה מחצית השקל, כאן האמצעי הוא השם. משה צריך 
למנות את ˘ÂÓ˙ בני ישראל, ולא את האנשים, ובכך להסיר את עין הרע מעל בני ישראל. ז"א עין 
הרע עוברת לאמצעי – לשמות שאינם ישויות כלל, ולא לישות עצמה - לאיש הנושא את השם. את 

הנזק שיכול להיגרם מן המניין הוא מסביר בפרשת כי תשא, ושם הוא אומר: 
כי תשא את ראש, הרצון בו כאשר תמנה. כי המונה ֵמרים הפרטים ומעלה אותם על 
כלל אחד עליון. והנה מצאנו שהמספר סבת הנגף, במה שנזכר מענין דוד בצוותו 
ליואב שר הצבא למנות ישראל, ולא ידענו סבת זה הענין בשלמות. וידמה שיהיה זה 
הענין שב אל עין הרע (רלב"ג לשמ' ל יא. בהמשך הוא מסביר באריכות כיצד פועלת 

העין הרעה, ואכמ"ל). 
פרשנים אחרים בימי הביניים מקשרים ציווי זה למנות את העם עם מעמדו המיוחד של עם ישראל 
כעם סגולה, עם נבחר. המניין של העם בא להעיד על ייחוד זה. כבר במדרש אנו מוצאים דעה זו 

לצד דעות אחרות, ושם אנו קוראים:   
וידבר ה' אל משה במדבר סיני. אמר לו שאו את ראש, אמר הקב"ה לישראל לא 
חבבתי בריה יתירה מכם, לכך נתתי לכם תלוי ראש ודמיתי אתכם לי, שכשם שיש לי 
תלוי ראש על כל באי העולם, שנאמר לך ה' הגדולה, כך לכם עשיתי להיות לכם תלוי 

ראש. לכך נאמר שאו את ראש (במדבר רבה א, ט; וראה גם תנחומא במדבר ח). 
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הביטוי "תלוי ראש" יש לו קונוטציה חיובית וקונוטציה שלילית. הוא יכול להתפרש כלשון תלייה, 
ומכאן עונש מוות, אך המדרש בכללו הוא בעל נימה חיובית יותר, ועל כן הביטוי הזה מתבאר 
באופן חיובי במשמעות של גדּו לה ושבח, בעיקר על פי הקשרו עם הביטויים האחרים, כגון 
"חבבתי" או הדימוי לגדולתו של הקב"ה. בהמשך מפרט המדרש את שתי האפשרויות, החיובית 
והשלילית, כתלויות בלימוד התורה; אם מקיימים את התורה, ה'תלוי' הוא שבח וגדולה, ואם אין 
מקיימים – ה'תלוי' הוא תלייה. באותו הקשר נדרשת גם המלה "שאו" במובנה הכפול: לשאת = 

להרים, ולשאת = להסיר.  
דברים ברוח זו מביא ר' מרדכי הכהן (צפת, ואח"כ ארם צובא המאה הט"ז). ר' מרדכי הכהן שואל 
את השאלה הבלתי נמנעת, למי הכוונה במילה "שאו". הדיבור הופנה למשה, ולא נזכר שהוא 
צריך לשתף את אהרון או  את מישהו אחר בפעולת המניין. אמנם לאחר מכן נאמר "תפקדו ׂאתם 
לצבׂאתם אתה ואהרן. ואתכם יהיו איש איש למטה" (במד' א ג-ד), אולם כאן נמצא משה לבדו. על 

כך הוא עונה: 
נוכל לומר שאמר 'שאו' על משה ועל המדבר ועל אוהל מועד. שישאו ראשם של 
ישראל וישאו לפניהם רינה, כמו שאומר בספרי על פסוק 'ישאו מדבר ועריו' (יש' מב 
יא), מנין שעתיד מדבר לקלס את ישראל שנאמר 'ישאו מדבר ועריו' (שפתי כהן, 

לבמדבר).     
פרשני ימי הביניים תפסו את הלשון החיובית של שבח וגדולה, ובאופן זה הם מבארים את מניין 
בני ישראל כאן. להלן נביא כמה מן הפרשנים הללו, אשר המכנה המשותף שלהם הוא השבח לעם 
ישראל. ר' יצחק קארו מדגיש את ביצוע המניין על ידי ÔÂ¯‰‡Â ‰˘Ó, המקשרים בין ה' ובין 
ישראל. הקישור אינו רק בהבאת דבר ה' לעם, אלא הם משמשים גם כאמצעי להורדת השפע 
וההשגחה על עם ישראל. הנביא יכול להשפיע על אחרים, שגם הם יעלו למדרגה נבואית כל 
שהיא, דוגמת שבעים הזקנים שה' מאציל עליהם את רוח הנבואה בהיות משה בתוכם (במד' יא 
טז-ל). בדומה לזה, גם כאן המניין מקשר כל אחד ואחד מישראל עם משה ואהרון, ובכך הוא 

מקושר עם ה':  
שכל איש ואיש נמנה מפי משה ואהרון, הרי הושגח מהנביאים הגדולים האלה 

ובאמצעותם יושגחו מהש"י (תולדות יצחק לבמדבר). 
גם ר' יצחק עראמה מסביר כאן את הצורך במניין, כדי להבדיל את עם ישראל משאר העמים, 
בהיותו מושגח ע"י ה' יותר מן העמים האחרים. ר' יצחק עראמה מבדיל בין השגחה כללית על 
המין, דהיינו השגחה על הציבור כמין מבלי להתייחס לכל פרט ופרט בציבור, לבין השגחה 
אישית, דהיינו השגחה על כל פרט ופרט באשר הוא, ולא כחלק מן המין כולו. המספר האישי 
מורה על התייחסות אישית לכל אחד ואחד. ה' מכיר ויודע, ומכאן גם משגיח על כל אחד ואחד 
מישראל, ולא על עם ישראל ככלל, ולכן יש חשיבות ומשמעות להימצאותו של כל אחד ואחד 
מישראל, ולכל אחד תפקיד מיוחד ביצירת השלמות העולמית. ההשגחה האלוקית בעם ישראל 

היא השגחה פרטית, שלא כמו אומות העולם הקיימים במין, ואין השגחה פרטית עליהם: 
אמנם היותר נכון בעיני הוא להודיע כוונת התורה האלוקית במעלת שלמותם, 
כשרצתה להעתיקם בהישרותיה ולמודיה מכלל העכו"ם בענין מציאותם ומהותם 
בשתי ענינים גדולים. האחד, להורות שאין להם מציאות מה לבד ואיך שיזדמן, אבל 

מציאות מעויין טוב ומשובח, כי זה מה שיורה עליו הקפדת החשבון המדויק… 
הענין השני להבדילם מהם גם כן מצד מה שאין להם העמדה וקיום רק במין ככל 
שאר הנמצאות ההוות והנפסדות ולהעלותן אל מעלת הנמצאים העליונים הקיימים 
באישיהם כי על זה בעינו נאמר והייתם לי סגולה מכל העמים (עקידת יצחק, במדבר, 

שער עב, עמ' ח-ט). 
וכך גם אומר ר' יאשיה פינטו, מחכמי ארם צובה במאה הט"ז, בקיצור נמרץ: 

להודיע מעלת סגולתן שראוי להשגיח בהשגחה נפלאה על כל פרטי אישי בני ישראל 
(כסף נבחר, דרוש לפ' במדבר). 

ר' משה אלבילדה (ארטה 1500 - 1583) מרחיב את הביאור על כך, ומקשר את הדברים לקבלת 
התורה ולימודה, הישארות הנפש והשראת השכינה. כמו עראמה גם הוא מבדיל בין איש מישראל 
ואיש מאומות העולם, בשונה מדעת הרמב"ם. הרמב"ם לא הבדיל בין השכלה תורנית להשכלה 
פילוסופית אמתית אחרת, ולדעתו, כל השכלה אמתית המוציאה את השכל מן הכוח אל הפועל, 
מביאה את האדם המשכיל לשלמות נפשית נצחית. ולכן, מבחינה זו אין הבדל בין ישראל שהשכיל 
ובין איש מאומות העולם שהשכיל, והם מושגחים בשווה. אלא שהתורה מאפשרת "קיצור דרך", 
ובכך עולה איש מישראל על איש מאומות העולם. לעומת זאת, עראמה ואלבילדה טוענים, שניתן 
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להגיע לשלמות ולנצחיות רק על ידי התורה, ולכן אומות העולם מושגחים השגחה כללית על 
המין, ועם ישראל שקבל את התורה ולומד אותה, מושגח אישית, יש לו חלק לעולם הבא, ונפשו 

נשארת נצחית:   
מאהבת השם את ישראל רצה לזכותם ולהעלותם מעלה מעלה מכל דברי פחיתיות 
שאר המין האנושי, אבל שיהיו כאישי השמים לכל דבריהם ועניניהם וכל זה ע"י 
התורה האלוקית אשר בידם. ולהורות שהם גם כן קיימים באיש ולא במין לבד 
האומות מ"ה וזה מצד שלמות נפשם, כי על כן תשאר קיימת ונצחית גם כי יבלה 
הגוף, לכן צוה בזה המנין עתה להורות כי ע"י השכינה השורה עתה עליהם ישיגו 
שלמות גדול ונפלא עד שיהיו קיימים באיש כענין הגלגלים. כי כל איש מישראל מין 
בפני עצמו מצד חלוף ההשגה אשר בין זה לזה (עולת תמיד, דרוש לפרשת במדבר). 

ר' יצחק אברבנאל מחזיר אותנו לקרקע המציאות העכשווית במדבר. עם ישראל שהה במדבר סיני 
תקופת מה מאז מעמד הר סיני, וחווה אירועים שונים כמעשה העגל וכו'. עכשיו מגיעה העת 
להתחיל במסע הכניסה לארץ ישראל, מסע שאמור היה להיות לא ארוך, אבל בוודאי לא נטול 
סכנות ומלחמות. יש על כן צורך בארגון העם, ארגון המסע, מניין הנמצאים ומניין הכשרים 
להילחם, ולכן מצווה ה' את משה למנות את העם. שלא כמו הרלב"ג לעיל, אברבנאל אינו חושש 
לעין הרע, הואיל ושליחי מצווה אינם ניזוקים, ומאחר שהציווי למנות את העם ללא אמצעי כל 

שהוא בא ישירות מן הא-ל, לא יאונה להם כל רע: 
עתה שהיה המנין הכרחי בעם, צוה יתברך שיעשה אותו מבלי בקע, ולא מדבר אחר 
מפחד המגפה, כי שלוחי מצוה אינם ניזוקים. והמצוה יתברך במצוה ההיא ישמרם 
מדבר הוֹו ת. ועל זה נאמר שימנה את העם ולא יפחד מניצוצות העין הרעה המזיקים 

בראש המנין (אברבנאל לבמדבר עמ' ה). 
לדעת אברבנאל, תכליתו של המניין הזה היא למנות את אנשי הצבא שיכולים וצריכים להילחם. 
המלחמה אינה מלחמה רגילה אלא מלחמת קודש - מלחמת ה', ולכן רק המאמינים בה' יכולים 
להשתתף בה. לדעת אברבנאל, לא השתתפו במלחמות אלה הֵערב-רב שעלה ִעם ישראל ממצרים, 
אלא רק בני ישראל הכשרים, בני שבטי יעקב. ישראל החזקים באמונתם יכולים להגיע לניצחון 
במלחמה, ואילו אלה שאינם חזקים באמונתם - עובדי העגל למיניהם, יכולים לגרום הפסד 

במלחמה, ולכן הם אינם רצויים להימנות במניין אנשי הצבא: 
הנה ראה יתברך לצוות במנין הזה לפי שהיתה כוונתו ורצונו אז שיסעו ממדבר סיני 
ולימים מועטים יכנסו לארץ והיה ראוי שימנה אותם משה כמו שמונים המלכים את 
מחניהם בבואם למלחמה. ולכן אמר מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל 
כי לא רצה שימנה ִעם ישראל הערב רב, גם שיהיו … מכלל הלוחמים אלא בני יעקב 

בלבד (אברבנאל, שם). 
 

כפי שראינו ממבחר קצר זה של מפרשי התורה בימי הביניים, הדעות סובבות סביב שני צירים 
עיקריים. את הציר האחד אפשר לכנות מיסטי, הרואה במניין הזה דרך וסמל להורדת השפע 
האלוקי בעם ישראל, הדגשת ההשגחה האישית המיוחדת בעם ישראל, חשיבותה של התורה ועוד. 
פרשנות זו רואה במניין הזה דרך לקישורו של עם ישראל עם הא-ל באמצעות המשכן, התורה או 
הנביא. ציר שני של פרשנות הוא הפרשנות הריאלית. יש צורך למנות את אנשי הצבא המסוגלים 
ויכולים לצאת למלחמה, בין אם המניין נעשה באמצעות משהו אחר, פתקי שמות, מטבע וכו' 
מפחד עין הרע, או ללא אמצעי כזה מבלי להתחשב בעין הרע, כיוון שמניין זה הוא ביצוע מדוקדק 

של הציווי האלוקי. 
 

                       
 

                                                                                פרופ' שאול רגב 
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