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 :ח" תשספקודיפרשת , שעור מורינו הרב יהודה גנס
 
 באיסור למנות את ישראל] א
 
ולא יהיה בה� , בפקוד אות�' ונתנו איש כפר נפשו לה, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיה�"

 ).ב"י', שמות ל" (נג� בפקוד אות�
 .והדבר בא עליה� כמו שמצינו בימי דוד, י שהמני� שולט בו עי� הרע"וכתב רש

 
הסית" בי ' שאמר לשאול א� ה, ה מסית"אמרו שדוד נענש על שקרא לקב) :סבברכות (' ובגמ

', ה הריני מכשיל" בדבר שא� תינוקות של בית רב� יודעי� אותו וכו"ואמר לו הקב, ירח מנחה
 . 'ש בגמ"יעו, וכשמנא� טעה ולא לקח מה� כופר

 
� "וביאר הרמב, מנא� בלא כופרשטעותו של דוד היתה בזה ש' והתבאר ע� כ� מדברי הגמ

 .בפרשתנו לפי זה שטעותו היתה שסבר שזו מצוה לשעה ולא לדורות
שטעותו של דוד היתה שמנא� שלא ) א: דרכי� אחרי�' � בב"אול� בתחילת במדבר ביאר הרמב

שטעותו היתה שמנא� א� ) ב. ש שהביא כ� בש� המדרש"וע, י כופר"ע' שאז אסור אפי, לצור"
י "ע' אי� היתר לזה אפי,  מישראל‡È˘ומכיו� שמנה כל , ג שנה"ויתרי� על י' הפחותי�  מכ

 .ש"ע, כופר
ד נראה מלשו�  "ולענ, � סותרי� זה לזה"שתמה שדברי הרמב, ועיי� כלי חמדה בפרשת כי תשא[

שנקטה  (ל"בברכות הנ' כ בגמ"� ש� בבמדבר שבא לומר ביאור אחר ודלא כמש"הרמב
 ]. ה"יעוש', פ הגמ"ובכי תשא ביאר ע, )לא כופרשהטעות שלו היתה שמנה ב

 
י כופר "י דבר אחר או על כל פני� ע"כשמונה ע, בברכות' � שלדר" הגמ"והעולה מדברי הרמב

דיל� אי� היתר ' כתב שג� לגמ:) יומא כב(ד "רי' אול� בתוס. שלא לצור"' מותר למנות אפי
 .למנות שלא לצור" כלל

אסור לו למנות את היה ) א: שדוד טעה בתרתי, בברכות' גמד יבאר את דברי ה"ל שהתורי"וצ
שא� א� היה בזה צור" היה חייב ליטול מה� ) ב). שהרי המני� היה שלא לצור"(ישראל כלל 

 .כ הנציב במרומי שדה ש�"וכמש. כופר
שמבואר ש� שמנו את קרבנות הפסחי� עבור , בפסחי�' ולכאורה יש להוכיח מדברי הגמ[

הרי שמותר למנות א� , א� שלא היה כא� צור", ה לדעת את מני� ישראלאגריפס המל" שרצ
 .שלא לצור"

כ לא "וא, דש� הלא לא נמנו על כל פסח מספר אנשי� שוה, אול� נראה שאי� מש� ראיה כלל
 .]ופשוט, אלא מני� פסחי� שנת� אומדנא מסוימת על מני� ישראל, היה כא� כלל מני� ישראל

 
ל שדוד טעה במה שמנה א� הפחותי� "הוכיח כפירושו השלישי הנ� ש� בבמדבר "והנה הרמב

ולא נשא דוד מספר� מב� עשרי� ) "ד"ג כ"כ' פס, ז"פרק כ, א(מדברי הפסוק בדברי הימי� ', מכ
, יואב ב� צרויה החל למנות ולא כלה. להרבות את ישראל ככוכבי השמי�' כי אמר ה, ולמטה

 ".ויהי בזאת קצ� על ישראל
 אלא שיואב', דוד למנות� א� פחותי� מב� כבדעת  שכוונת הפסוק שלא עלה �"וביאר הרמב

 .החל לעשות כ� ויהי קצ� על ישראל
וכל אלו שמנה לא : ל"וז, שכתב) ז"כ' י א"דה(י "ש ברש"דיעו,י ש� מבואר להיפ""אול� ברש

ה � שכוונת הפסוק שדוד לא מנ"הרי שנקט להיפ" מהרמב, ל"עכ', מנה אחד מה� פחות מב� כ
ÏÏÎכ �הפחותי� מב '. 

מכיו� שמונה רק היתרי� , י כוונת הפסוקי� היא שסבר דוד שלכ� הותר לו למנות"ונראה דלרש
ל שסבר שכיו� שמונה "צ, שטעותו היתה במה שלא לקח כופר' ולפי מה שהתבאר בגמ', על כ

� היתרי� וא� שבכי תשא מבואר שהיה צור" בכופר א� במני. אי� צור" בכופר' רק היתרי� על כ
הוראת , )ומעלה צריכי� להביא כופר' שג� כשמוני� מב� כ(שמא סבר שדבר זה , בלבד' על כ

 .ע"וצ, � בכי תשא"וכעי� דברי הרמב, שעה היתה מפני העגל
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ונמנינהו , תנא הוציאו אצבעותיכ� למני�): לעני� פיס הכהני�(אמרו :) ד� כב(יומא ' ובגמ

לדבר מצוה דכתיב ' י אסור למנות את ישראל אפי"ר רמסייע ליה לרבי יצחק דאמ, לדידהו
אמר רבי אלעזר כל המונה את ישראל עובר בלאו ". וישמע שאול את הע� ויפקד� בטלאי�"

לאוי� שנאמר לא ' י אמר עובר בב"רנב, שנאמר והיה מספר בני ישראל כחול הי� אשר לא ימד
 .ימד ולא יספר

 
הלא לא היה ש� צור" ,  מדוע מני� הכהני� נחשב למני�)א: בכמה דברי�' ויש לעיי�  בדברי הגמ
מדוע מני� האצבעות ) ב. אלא להגיע למספר שנקבע מראש לצור" הגורל, וכוונה לידע את מנינ�

ש� מקור ' מדוע הביאה הגמ) ג. הלא האצבעות ה� חלק מהגו�, י דבר אחר"נחשב למני� ע
מבואר ) ד. רה בתחילת פרשת כי תשאולא מהפסוקי� בתו, לאיסור המני� מקראי דדברי קבלה

שצרי" לקחת '  אמרה הגמ:)ד� סב(בברכות ' גמהואילו , י דבר אחר"שמותר למנות ע' ש� בגמ
 .כופר דוקא

 
שא� שהמני� הסופי בפיס לא היה כלל מני� המסכ� את מספר , ל על השאלה הראשונה"וצ

וב אחד עד הכה� שבו החל מ מכיו� שכשהכלי� הממונה על הפייסות סיב"מ, הכהני� שהיו ש�
 .הרי זה חשוב מני�, נודע מנינ�) י המצנפת שהורידו מראשו כמבואר ש�"שהיה ניכר ע(

כל שנעשה מני� יש את האיסור , שא� בלא כוונה כלל למני�, ולכאורה יוצא מזה חידוש לדינא
 .למנות את ישראל

 
דבכלי חמדה , ת שריי האצבעו"מדוע ע, ולעני� השאלה השניה מצינו שנחלקו האחרוני�

כתבו שמכיו� שהאצבעות ה� ) 'ב ה"תנ', נ ג"ת', ט ג"ד שכ"יו(ובאבני נזר ) בפרשת כי תשא(
תשובות מספר יובר לבעל (ס "אול� בחת. ש"אבר שאי� הנשמה תלויה בו מותר למנות� יעו

רות ובאג) ס"ובליקוטי תשובות חת', ענ� ח' ז סימ� ג"הובאה בצי% אליעזר ח, אוצר הגאוני�
כ "א, אצבעות' חלקו על זה וביארו שמכיו� שיתכ� שיהיה כה� שיוציא ב) 'ז ב"קי', ד ג"יו(משה 

 .אי� המני�  מסכ� כלל את מספר הנמצאי� ש�
או , א� מותר לספור למשל את מספר מגבעות האנשי� הנמצאי� במקו�, ויש לדו� להלכה[

ש " והכלי חמדה פשוט שמותר מכולאבני נזר, שמכיו� שהבגד טפל לאד� חשיב כספירת האד�
 ].ע"ס ולאגרות משה צ"ולחת, ממני� האצבעות

 
א ש� שעמד בזה ויישב שמקראי דכי תשא אי� ראיה "יעוי� במהרש, ולגבי השאלה השלישית

ונתנו "ב הלא בקרא כתיב "ודבריו צ, לאיסור המני� דיש לומר דהכופר הוצר" משו� חטא העגל
 ".·Ì˙Â‡ „Â˜Ùא יהיה בה� נג�  ול·Ì˙Â‡ „Â˜Ùכופר נפשו ' וכו

, א היא דהיה מקו� לומר דרק משו� העגל היה סכנה במני�"ובכלי חמדה ביאר שכוונת המהרש
 .ולא לדורות

מבואר שדוד טעה במה שלא למד לאיסור מקראי דכי :) ד� סב(דהלא בברכות , ע"ועדיי� צ
 ועל כרח" דמקראי דכי ,ועל זה אמרו שטעה בדבר שתינוקות של בית רב� יודעי� אותו, תשא

 .ג"וצע, תשא ילפינ� איסור לדורות
 

והוא דמקראי דכי תשא ילפינ� , ל באופ� אחר"ולכאורה אפשר ליישב את הקושיא השלישית הנ
כל יוצא "מ הלא מנה "מ', וא� שמשה מנה רק את היתרי� על כ( רק לאיסור מני� של כל ישראל

אי אפשר ללמוד , ו� היה על מני� חלק מישראלאול� בסוגיא דיומא שבה הניד, ")צבא בישראל
, כ מנא� בטלאי�"ואעפ, והוצרכו ללמוד מקרא דשאול שמנה רק את היוצאי� למלחמה, משו�

 .שמשמע שישראל לא ימנו כלל, וכ� אסמכיה לה על קראי דלא ימד ולא יספר
מקראי ולא כמו שכתב בכלי חמדה ד, ז כל הסוגיא ביומא עוסקת במני� חלק מישראל"ולפ[

ל על כל ישראל "דלהנ, ולאוי דלא ימד ה� על כל ישראל דוקא, דשאול ילפינ� על חלק מישראל
 ].הלא ילפינ� מכי תשא
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שמכיו� שאי� כא� מני� כל ישראל אי� כא� , ל יוב� אי" מנה משה את בני לוי בלא שקלי�"ולהנ
וב ראיתי כעי� ש. (ושמא בימי משה עדיי� לא נאסר למנות חלק מישראל, איסור דאוריתא

 ).ט על התורה"ת צי% אליעזר בש� פירוש המהרי"ל בשו"הדברי� הנ
 

מדוע אצל מני� משה הוצר" כופר ובמני� , ועל דר" זו שמא יש לומר א� בקשר לשאלה הרביעית
ובמני� חלק מישראל די , דשמא במני� כל ישראל בעינ� כופר, שאול והכהני� היה די בדבר אחר

 .ה"הדברי� עוד בהמש" בעזויתבארו , בדבר אחר
 

י "דבכי תשא כתב רש, טעמי� לאיסור' י ב"בטע� האיסור למנות את ישראל מצינו ברשדהנה 
) ד"כ' פס, ז"פרק כ, א(ואלו בדברי הימי� . הובאו דבריו לעיל, שהאיסור הוא משו� עי� הרע

נות את אשר א� יוכל איש למ"י שטע� האיסור משו� שהמונה עובר על מה שנאמר "כתב רש
 ".הבט נא השמימה"ועל מה שנאמר " עפר האר% ג� זרע" ימנה

ל שהוא משו� שלא לתת "דבשלמא לטע� השני הנ, י דבר אחר"ויש לעיי� אי" מועיל מני� ע
י דבר אחר מראה בזה שאינו בא לתת קצבה לישראל אלא "כל שעושה ע, מני� וקצבה לישראל

, )שהוא עני� קנאה של האומות או המלאכי�( הרע אול� לעני� עי�, לדעת את מני� הנמצאי� כא�
 . אי" פלטינ� מחשש עי� הרע&הלא כל שבסו� ידוע המני�  

ומאיד" האיסור , ושמא יש מקו� לומר דעי� הרע שיי" רק במני� כל ישראל ולא במני� חלק�
 .קצבה לישראל שיי" בכל אופ� לתת

ואילו במני� ,  להציל מחשש עינא בישאשהוא, ÙÂÎ¯פ זה מדוע במני� כל ישראל בעינ� "ויוב� ע
 .וכמו שנתבאר, חלק מישראל די בדבר אחר

שאז הוי כנס נסתר , י דבר אחר"הראוני ברבנו בחיי שכתב שג� לעי� הרע מועיל מני� עאול� 
 .ע קצת"וביאור הדברי� עדי� צ, ולא כנס שבגלוי

 
 ענייני� נוספי� בספירת ישראל] ב
 

והוכיח כ� ממה , י הכתב אסור למנות"ס שא� ע"ב בש� אביו החתת כתב סופר שכת"יעויי� בשו
 .י הכתב"ע) אשר דבר דוד נתעב אצלו כמבואר בפסוקי�(שלא מנה יואב 

 .י הכתב"ס שא� בספירת העומר מועילה ספירה ע"והוכיח מזה החת
 

ה שצידד "ת שבט הלוי בתשובה משנת תשנ"יעוי� שו,בעני� מפקד האוכלוסי� במדינת ישראל
שאז אי� משו� מני� פרטי של , תיר המפקד בתנאי שלא יסכ� כל אחד את המני� של בני ביתולה

משו� שהמני� כולל א� אלו , ומשו� החשש של סכו� המני� הכללי כתב שאי� לחשוש, כל בית
 .ש עוד"וע, שאינ� בני ברית

 
 

נו האחרוני� אול� מצינו ברבותי, ל הוא דר" אחת שאפשר אולי לומר בביאור העניני�"כל הנ
, שהארי" והרחיב בכל העניני�) 'ג, ז"ח(ת צי% אליעזר "בשו' וע, ל"דרכי�  שונות בכל הנ

 .ובספר מנחת אשר בפרשת במדבר


