
 

 בס"ד, אדר א' תשע"ט

 ד"ר נעמה סט – ויקהל שקליםדבר תורה לפרשת 

 מדוע אסור למנות את עם ישראל?
 

השבת מלבד פרשת השבוע, פרשת ויקהל, קוראים במפטיר את פרשת שקלים הנקראת בשבת שלפני ר"ח 

 אדר. פרשת שקלים כוללת מספר פסוקים העוסקים באיסוף מחצית השקל לשם מניית בני ישראל:

ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר יש ַוְיַדבֵּ יֶהם ְונְָּׂתנּו אִּ ְפֻקדֵּ ל לִּ אֵּ ְשרָּׂ א ֶאת ֹראש ְבנֵּי יִּ שָּׂ י תִּ ם  כֶֹּפר: כִּ ְפֹקד ֹאתָּׂ ַנְפשֹו ַלה' בִּ

ֶהם  ְהֶיה בָּׂ ה  ֶנֶגףְוֹלא יִּ רָּׂ ים גֵּ ית ַהֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ֶעְשרִּ ים ַמֲחצִּ ר ַעל ַהְפֻקדִּ ֹעבֵּ ל הָּׂ ְתנּו כָּׂ ם: ֶזה יִּ ְפֹקד ֹאתָּׂ בִּ

ן ְתרּוַמת ה': ֶהעָּׂ ַהֶשֶק  תֵּ ְעלָּׂה יִּ מָּׂ נָּׂה וָּׂ ים שָּׂ ֶבן ֶעְשרִּ ים מִּ ר ַעל ַהְפֻקדִּ ֹעבֵּ ה ַלה':  ֹכל הָּׂ ית ַהֶשֶקל ְתרּומָּׂ יר ל ַמֲחצִּ שִּ

ת ֶאת ְתרּוַמת ה'  תֵּ ֶקל לָּׂ ית ַהשָּׂ ַמֲחצִּ יט מִּ רֹלא ַיְרֶבה ְוַהַדל ֹלא ַיְמעִּ יֶכם ְלַכפֵּ ַקְחתָּׂ ֶאת ֶכֶסף ַעל ַנְפֹשתֵּ : ְולָּׂ

ים רִּ פֻּ ְפנֵּי ה'  ַהכִּ רֹון לִּ כָּׂ ל ְלזִּ אֵּ ְשרָּׂ י יִּ ְבנֵּ יָּׂה לִּ ד ְוהָּׂ ל ְונַָּׂתתָּׂ ֹאתֹו ַעל ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ אֵּ ְשרָּׂ ת ְבנֵּי יִּ אֵּ רמֵּ ַעל  ְלַכפֵּ

יֶכם  (טז-שמות פרק ל, יא. )ַנְפֹשתֵּ

 

ותם? מדוע במחצית השקל הנאספת יש מדוע יש לכפר על בני ישראל בעת מנייתם? מהו הנגף המסכן א

 ובמה היא מועילה שלא יתרחש הנגף?להשתמש לעבודת אוהל מועד? 

אינו עניין טכני ולמדו כי "אסור למנות את בני ישראל אפילו לדבר מצוה" בני ישראל חז"ל הבינו כי מניין 

ע"י  –ד נעשה בדרך עקיפה )בבלי יומא כב, ב( ואף קבעו כי "כל המונה את ישראל עובר בלאו" )שם(. המפק

"ויפקדם  –. כך מנה שאול את חייליו באמצעות שברי חרס שכל אחד הביא מתן מחצית השקל או דבר אחר

במקדש היו מונים את הכהנים בבזק" )שמ"א יא, ח(, או בצאן שהביאו "ויפקדם בטלאים" )שמ"א טו, ד(, ו

 כג ע"א(.-)בבלי יומא, כב ע"א באמצעות ספירת אצבעותיהם

 

 לעומת מפקדים אלו אנו מכירים מפקד אחר שבו לא נשמרו כללים אלו ואכן הוא הסתיים באסון:

ה: ה'ַוֹיֶסף ַאף  ל ְוֶאת ְיהּודָּׂ אֵּ ְשרָּׂ ְך ְמנֵּה ֶאת יִּ ֶהם לֵּאֹמר לֵּ ד בָּׂ וִּ ל ַויֶָּׂסת ֶאת דָּׂ אֵּ ְשרָּׂ ַוֹיאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל  ַלֲחרֹות ְביִּ

ַדעְ  ם ְויָּׂ עָּׂ ְקדּו ֶאת הָּׂ ר ֶשַבע ּופִּ ן ְוַעד ְבאֵּ דָּׂ ל מִּ אֵּ ְשרָּׂ י יִּ ְבטֵּ ל שִּ תֹו שּוט נָּׂא ְבכָּׂ ל ֲאֶשר אִּ ְסַפר יֹוָאב ַשר ַהַחיִּ ת מִּ י אֵּ תִּ

ף  ם: ַוֹיאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך ְויֹוסֵּ עָּׂ ם מֵּ -א   ה'הָּׂ הֵּ ם ְוכָּׂ הֵּ ם כָּׂ עָּׂ י  ַהֶמֶלְך ֹראֹות ֹלֶהיָך ֶאל הָּׂ ינֵּי ֲאֹדנִּ ים ְועֵּ מִּ ָאה ְפעָּׂ

ר ַהֶזה: בָּׂ ץ ַבדָּׂ פֵּ ה חָּׂ מָּׂ י ַהֶמֶלְך לָּׂ י  ַואֹדנִּ ְפנֵּ ל לִּ י ַהַחיִּ רֵּ א יֹוָאב ְושָּׂ ל ַויֵּצֵּ יִּ י ֶהחָּׂ רֵּ ַזק ְדַבר ַהֶמֶלְך ֶאל יֹוָאב ְוַעל שָּׂ ַוֶיח 

ל אֵּ ְשרָּׂ ם ֶאת יִּ עָּׂ ְפֹקד ֶאת הָּׂ  (ד-, אב כד"שמ. )ַהֶמֶלְך לִּ

 

עניין שלילי. יואב בן צרויה מנסה להניא אותו אך ללא הצלחה. אחרי כבקשת דוד למנות את העם מוצגת 

ד ֶאל המפקד דוד ניחם על מעשיו ומתודה " וִּ ם ַוֹיאֶמר דָּׂ עָּׂ ַפר ֶאת הָּׂ ן סָּׂ י כֵּ ד ֹאתֹו ַאֲחרֵּ וִּ ב דָּׂ י ְמֹאד  ה'ַוַיְך לֵּ אתִּ טָּׂ חָּׂ

ה  י ְוַעתָּׂ יתִּ שִּ י ְמֹאדַהֲעֶבר נָּׂ  ה'ֲאֶשר עָּׂ ְסַכְלתִּ י נִּ צערו של דוד לאחר מעשה לא מבטל  .)שם, י( "א ֶאת ֲעֹון ַעְבְדָך כִּ

המגיפה נעצרת רק לאחר שדוד קונה את גורן  !איש מתים בדבר כתוצאה מן המפקד 70,000את העונש ו

ארונה היבוסי ומעלה עליו עולות וזבחים. פרשיה זו מוכיחה שוב את הקשר בין שלושת האלמנטים 

 עבודת קורבנות.  -נגף  -שמוזכרים בפרשת שקלים: מפקד 

 

 גיפה?מה עומד ביסוד הזיקה בין המפקד לבין נגף? וכיצד עבודת הקורבנות מועילה לעצור את המ



 

 ,המספרים את סיפור אלישע והאישה השונמית יג(-הזוהר בדרשתו לפסוקים בספר מלכים )מלכ"ב ד, ח

עמידת האדם הפרטי למשפט בפני הקב"ה לעומת עמידתו משמעות של המספק לנו התבוננות מעמיקה על 

 : למשפט כחלק מן הציבור

קב"ה, שכאשר יוזכר שמו יזכרו בשעה שיש דין בעולם לא יבקש אדם שיזכר שמו למעלה, לפני ה

חובותיו ויבואו לדקדק בו. מנין? מהשונמית. שאותו היום יום טוב של ר"ה היה. והקב"ה דן 

המלך  –זה הקב"ה שנקרא כעת מלך  –העולם. וכך אמר לה אלישע: 'היש לך דבר אל המלך'? 

אותי וידקדקו בי, איני רוצה שיזכירו  –הקדוש, המלך המשפט. 'ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת' 

'בתוך  –לכן אמרה  אלא 'בתוך עמי'. מי שמכניס ראשו בתוך העם לא ידקדקו בו לדונו לרעה.

 (תרגום –זוהר כרך א )בראשית( פרשת נח דף סט עמוד ב ) עמי'.

 

זו מספקת לנו הגנה.  באופן שגרתי כל אחת ואחד מאיתנו מתנהל כחלק מן הציבור, מעם ישראל. התכללות

על זכויותינו וחובותינו. אנו עומדים כחלק מהעם  –אנו לא עומדים בפני ריבונו של עולם באופן אישי 

ריבונו של משנה את התמונה. הוא מעמיד כל אחת ואחד בפני עצמו מול שהובטח לו שלא יכלה. המפקד 

ב לנו שזכויותינו רבות לדקדק בו". מי ערֵּ עולם. במצב זה עומד האדם בסכנה שכן "יזכרו חובותיו ויבואו 

 מחובותינו?!

הנגף הצפוי מן המפקד? יש לשוב ולחסות תחת כנפיו של הציבור. ההצטרפות מכיצד אם כן ניתן להינצל 

מאפשרת לנו לשוב ולהתכלל, לחזור ליהנות מהייחוס לעם ישראל  –קורבנות הציבור  –לעבודת הקורבנות 

 מההבטחות שנתן הקב"ה לעם. קבל הגנה בזכותול

 

לעם ישראל כציבור, יש משמעות מעבר להיותו סך האנשים הפרטיים שבעם ישראל. עם ישראל הוא 

ההבחנה בין "קורבן ציבור" לבין "קורבן  אגבני עצמה. כך מסביר הרב סולובייצ'יק פ"אישיות משפטית" ב

 שותפים":

שזהו קורבן שמשתתפים בו ציבור גדול של מה היא ההגדרה של "קורבן ציבור"? אין הכוונה 

בעלים... הרמב"ן אומר כי אם יאספו, למשל, כסף מכל ישראל, איש בל ייעדר, ויביאו ממנו קורבן, 

ן השותפין... בניגוד גמור לקורבן השותפין שיש בהרי גם אז לא יהיה זה "קורבן ציבור" אלא קור

"קורבן ציבור",  –כל לפי מספר המשתתפים בו ה –לו הרבה בעלים, שניים או אלפיים או מיליון 

אין לו אלא בעלים אחד, ממש כמו קורבן היחיד, ומי הוא הבעלים? הציבור, כלל ישראל, שאינו על 

עצמית, מעין -פי דין הסך הכולל, הצירוף האריתמטי, של כך וכך יחידים, אלא אישיות ייחודית

אף לא כולם יחד, או כל אלה שתרמו מחצית  חטיבה בפני עצמה... לא ראובן או שמעון או לוי,

השקל תרומת הלשכה שממנה נקנה הקורבן, הם הבעלים של "קורבן ציבור", אלא כנסת ישראל 

כחטיבה אחת, כאישיות אינדבידואלית עצמית ולא כסכום של כך וכך יחידים". )על התשובה, עמ' 

74-75) 

 

משייכותו ל"כנסת ישראל" וכיחיד סביר להניח המפקד עלול לגרום לנגף מכיוון שהיחיד יוצא לרגע 

שחובותיו רבות מזכויותיו. ההבנה כי השתייכותנו לציבור היא השתייכות מהותית מתחזקת לאור דברים 

 אלו.

וגם ליתר הקוראות, ניתן להדגים עיקרון זה מעיקרון  –שכבר למדו דיני חברות  –)למשפטניות שבינינו 

חברה בע"מ גרמה לנזק ניתן לתבוע את החברה אך לא את האנשים  "הרמת המסך". באופן עקרוני אם

הפרטיים המפעילים אותה. ה"חברה" היא אישיות משפטית בפני עצמה. במקרה מיוחדים ניתן לתבוע גם 



 

באופן פרטי את אנשי החברה. לצורך כך נועד הליך "הרמת מסך". אנו מסירים את המעטה של החברה 

ם המרכיבים אותה. באופן דומה ניתן לומר שהמפקד גורם ל"הרמת מסך" בע"מ ומתבוננים מיהם הפרטי

 מעל לעם ישראל וההתבוננות עתה היא על כל יחיד בפני עצמו(.

 

ברמה האקטואלית ימי הבחירות מעוררים הרגשות, מחשבות, התלבטויות. נראה כי המפלג רב מן המחבר. 

ו כי עם ישראל הוא שלם הגדול מסך חלקיו. באופן אישי אני מבקשת להזכיר לעצמי דווקא בימים אל

גורם מאחד ומחזק של נתפלל שהקב"ה אכן יפרוש שכינתו עלינו ויצילנו מכל נגף ופגע ותהא עבודת הציבור 

 כל העם היושב בציון.

 

 

 

 

 

 

 

 


