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1. SHEMOT 30:11-16 – WHEN YOU DO A HEADCOUNT OF THE NATION… 
 

ֶאת רֹאש ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיש ֹּכֶפר ַנְפשֹו ַלה' ִבְפֹקד ֹאָתם  ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: ִכי ִתָשא
ה ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִבְפֹקד ֹאָתם: ֶזה ִיְּתנּו ָכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ֶעְשִרים ֵגָר 

ָהֹעֵבר ַעל ַהְפֻקִדים ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוָמְעָלה ִיֵתן ְתרּוַמת ה': ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַהֶשֶקל ְּתרּוָמה ַלה': ֹּכל 
ֶהָעִשיר לֹא ַיְרֶבה ְוַהַדל לֹא ַיְמִעיט ִמַמֲחִצית ַהָשֶקל ָלֵתת ֶאת ְתרּוַמת ה' ְלַכֵפר ַעל ַנְפֹשֵתיֶכם: ְוָלַקְחָת ֶאת 

ַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִזָכרֹון ִלְפֵני ה' ְלַכֵפר ֶכֶסף ַהִכֻפִרים ֵמֵאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָנַתָת ֹאתֹו ַעל ֲעבֹ 
 ַעל ַנְפֹשֵתיֶכם.

 

And God spoke to Moses, saying: “When you count the sum of the children of Israel, according 
to their number, then each man shall give a ransom for his soul to God, when you count them, 
so that there will not be plague among them when you count them. This they shall give, each 
one that passes among those who are counted, half a shekel of the shekel of the sanctuary – 
the shekel is twenty gerahs – half a shekel as a donation to God. Each one that passes among 
those who are counted, from twenty years old and upward, shall give the donation of God. The 
rich shall not give more, and the poor shall not give less, than the half shekel; when they give 
the donation of God, to make atonement for your souls. And you shall take the atonement 
money from the Children of Israel and give it for the service of the Tent of Meeting, and it shall 
be a memorial for the Children of Israel before God, to make atonement for your souls. 
 

2. RASHI – UNDERSTANDING THE INSTRUCTION & THE NEED FOR USING HALF-SHEKELS 
 

כי תשא. ְלׁשֹון ַקָּבָלה. ְּכַּתְרגּומֹו. ְכֶשַתְחֹפץ ְלַקֵּבל ְסכּום ִמְנָיָנם ָלַדַעת ַּכָמה ֵהם, ַאל ִּתְמֵנם ַלגְֻלֹגֶלת, ֶאָלא 
ִיְתנּו ָּכל ֶאָחד ַמֲחִצית ַהֶשֶקל, ְוִתְמֶנה ֶאת ַהְשָקִלים ְוֵתַדע ִמְנָיָנם. ולא יהיה בהם נגף. ֶשַהִמְנָין ׁשֹוֵלט ּבֹו 

 ַעִין ָהָרע, ְוַהֶדֶבר ָבא ֲעֵליֶהם, ְכמֹו ֶשָמִצינּו ִביֵמי ָדִוד )שמואל ב כ"ד(:
 

When you count. This has the meaning of obtaining/receiving: as translated by the Targum 
[Onkelos]. [Namely,] when you wish to obtain the sum total of their number — to know how 
many they are — do not take their census by doing a headcount, but each of them shall give 
half a shekel, and you will count the shekel coins, and know how many they are. That there be 
no calamity among them. For numbers are subject to the influence of the “evil eye”, [and 
therefore if you headcount them] a plague may befall them, as we find happened in the days of 
[King] David (II Samuel 24:10,15). 
 

3. MIZRACHI – UNDERSTANDING RASHI 
 

. מלשון לא תשא שמע שוא, ולא לשון הרמה מלשון "ישא פרעה את כי תשא לשון קבלה כתרגומו
רבה פירשוהו לשון הרמה... כיון שהוא רחוק  ראשך". ואף על פי שבמדרש רבי תנחומא ובויקרא

 " את ראש בני ישראל מיבעי ליה, לא הביאו רש"י בפירושו... שאומפשוטו של מקרא, דאם כן "
כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם, אל תמנם לגלגולת, אלא יתנו כל אחד מחצית השקל 

. הורה בלשונו זה כמה עניינים. ראשונה שאין פירוש "כי תשא" ותמנה השקלים ותדע מניינם
כשתקבל... אלא שקודם שימנם יתנו חצאי שקליהם, ועל ידי השקלים ההם יקבל סכום מנינם... ולכן 

" להורות שפי' מנינם סכוםלקבל, לא כשתקבל. ואמר " כשתחפוץיחוייב שיהיה פירוש כי תשא 
"ראש" סך חשבון, מפני שמנהג החשבנים שיכתבו הסך בראש הפרטים, נקרא הסך "ראש". ואמר 
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"לדעת כמה הם" להודיע שהמכוון פה בקבלת סכום מניינם הוא לדעת מניינם, לא קבלת הסך בלבד 
ו אמר כשתחפוץ אף אם לא ימנם ... כי אין כוונת הכתוב פה רק להודיע באי זה אופן יהיה מנינם, כאיל

  לדעת מנינם יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה החצאים, ובזה תדע מנינם...
 

. מכאן משמע שהדבר שנגזר בימי דוד היה מפני שמנאם לגלגלותם ושלט בהם כמו שמצינו בימי דוד
עין הרע. וקשה, וכי דוד לא קרא בימיו זאת הפרשה שגזרה שלא ימנם לגלגולת אלא על ידי חצאי 

ים? ואם הוא לא קראה, איך לא נמצא שום אחד מאנשי דורו להודיע לו? ושמא יש לומר שמפני השקל
שראו שכתוב בה "ולקחת את כסף הכפורים מאת ישראל ונתת אותו על עבודת אהל מועד" שהם 

האדנים... חשבו שלא היתה הגזרה הזאת אלא לפי שעה בעבור האדנים, ולא שהכתוב מקפיד על מניין 
 ם.. או מפני שראו שכתוב בה "ונתנו איש כופר נפשו" שמלת כופר מורה שנמנים לגלגלותהגלגולת.

ושולטת בהם עין הרע, ולכן צוה הכתוב שיתנו כפרה תמורת נפשם. וגם שלא הזכיר הכתוב שיתנו 
חצאי השקלים אחר נתינתם, וחשבו מזה שפירוש הכתוב הוא שימנו אותם לגלגלותם, ושיתנו חצאי 

יו כפרם, ולפיכך מנה אותם גם הוא לגלגלותם ונתנו גם חצאי השקלים, והכתוב לא השקלים שיה
 הזכיר נתינת חצאי השקלים מפני שכיון שמנאם לגלגלותם אין תועלת בנתינתם. 

 

אך קשה אם כן כשפקד דוד את העם ושלח השליש ביד יואב והשליש ביד אבישי בן צרויה והשליש ביד 
, למה לא היה בהם המגפה אבל אדרבה הצליח ונצחו במלחמה. ושמא יש לומר שמה ִאַּתי ַהִגִּתי

שהמניין שולט בהם אינו אלא כשנמנין כל ישראל ביחד... אבל כשמונה מקצתן אין בכך כלום, ולפיכך 
כשמנה דוד את כל ישראל ואת כל יהודה שלט בהם עין הרע ובא עליהם הֶדֶבר, וכשמנה את העם אשר 

 א שלט בהם עין הרע, והלכו ונצחו במלחמה.אתו בלבד ל
 

5. R. MOSHE DAVID CASSUTO - THE DANGERS OF A CENSUS IN HISTORICAL CONTEXT 
 

ת כה במסופוטמיה היו פעולות המפקד קשורות בטקס דתי של טהרה, ולטקס זה היו מייחסים חשיבו
רבה שהמפקד כולו היה מכונה על שמו. וזה כנראה משום שהיה המפקד נחשב מעין חטא של חוסר 

אמונה באלוהות, ולפיכך מן הראוי היה ללוותו בטקס של כפרה וטהרה מן החטא. דומה לזו ההשקפה 
הישראלית, ולפיכך מדובר כאן על כופר שיש לתת בשעת המפקד, ושוב נאמר "ולא יהיה בהם נגף 

בפקוד אותם", כלומר שע"י נתינת כופר זה יינצלו בני ישראל מן העונש שהיה יכול לחול עליהם מפני 
 החטא שבעריכת המפקד.

 

In Mesopotamia, taking a census was linked to a religious rite of purification. This ceremony 
was of such great importance that the entire census was named after it. This was apparently 
because counting the people was considered a sin of lack of faith in the Divine. Therefore, it 
was accompanied by a ritual of atonement and purification from sin. This is similar to the 
Israelite view, and therefore a "ransom" must be given at the time of the count, and it says 
once again that "there will not be plague among them when you count them"; through this 
"ransom" the Children of Israel are saved from the punishment they might have received for 
the sin of taking a census.  
 

6. VILNA GAON – THE HALF SHEKEL REQUIREMENT WAS JUST FOR THIS CENSUS 
 

לדורות שיתנו מחצית השקל במניינם, שהרי שאול פקד בבזק ובטלאים. וגם לא שיתנו על  ואין המצוה
אדנים, שהרי כבר נבנה המשכן. וגם שאמר "זה יתנו" וכו' ולא נצטווה למנות. אבל הציווי לדורות 

, ו"זה ף ִבְפֹקד ֹאָתם"ְוָנְתנּו ִאיש ֹּכֶפר ַנְפשֹו ַלה' ִבְפֹקד ֹאָתם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנגֶ נסתיים בפסוק ראשון "
יתנו" הוא ציווי עכשיו, על עבודת המשכן בלא מניין, ועל זה הציווי "לא ירבה" ו"לא ימעיט", וזהו 

 שלא מנו אותה בתרי"ג מצוות.
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Cassuto
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And the commandment for the future was not that they must give a half-shekel for the count, 
as [we know, King] Saul counted used the “bezek” (I Sam. 11:8) and rams (I Sam. 15:4). And 
neither was it to give money for the sockets, for [once] the Mishkan [was built, it] had already 
been built. And also, the fact that it says: “This they will give, etc.” was not a commandment to 
count them. The commandment for future times was completed in the first verse, and [the 
second verse] “This they will give” was a commandment which applied only to that time 
regarding serving in the Mishkan, and had nothing to do with a census, and the commandments 
“he shall not give more” and “he shall not give less” applied to this aspect only. This is why it is 
not counted among the 613 commandments. 
 

7. MALBIM – COUNTING WITH COINS, ABARBANEL, AND THE USE OF ONLY HALF-SHEKALIM 
 

רש"י ז"ל פי' כשתרצה לדעת סכום מנינם כמה הם אל תמנם לגלגלות, אלא יתנו כל אחד מחצית 
השקל ותדע מנינם ולא יהיה בהם נגף ,שהמנין שולט בו עיין הרע והדבר בא עליהם כמו שהיה בימי 

דעתו שלא נמנו אז ]בימי משה[ ע"י גלגלות רק ע"י שקלים, והיה מצוה לדורות שלא ימנו  דוד. ולפ"ז
רק ע"י שקלים, שכן ַעֵין מה שכתוב בפרשת במדבר "לגלגלותם" פרש"י "על ידי שקלים". והשקלים 

היה תחבולה להסיר הנגף. והרי"א הרבה להשיב עליו ... ודעתו שבמדבר סיני וערבות מואב שהיה 
ע"י צווי ה' לא נתנו שקלים אף שנמנו לגלגלות, כי שומר מצוה לא ידע דבר רע. ובמנין זה לא  המנין

נצטוה משה רק שנתן לו ה' רשות, כי משה רצה למנותם מעצמו באשר היו מוכנים לכנס לארץ 
ולהלחם באויביהם, ורצה לדעת מפקד אנשי המלחמה בשהיה שר צבא ישראל. ואמר לו ה' שיתנו 

יר הנגף, והיה זה עצה כדי שימצא לו כסף, שלא התנדבו כסף נדבה כי היו צריכים להכסף שקלים להס
 להוצאותם... 

 

ומבלי אאריך להשיב על דבריו, אומר שלדעתי גם מנין שבמדבר ובערבות מואב הגם שהיה לגלגולת 
ענין, לפי דעתי, נתנו גם שקלים, וכן היה במנין הזה שנמנו לגלגלות ונתנו שקלים להסיר הנגף. ובאור ה

שאז שהיה שולט בהם הנגף ממעשה העגל, ומשה היה חושק למנאם לדעת כמה נפלו מהם, והתירא 
שהמנין יזיק להנגף, והיה בדעתו למנאם ע"י בזק כמו שעשה שאול שמנאם בבזק ובטלאים כדי שלא 

ולא ע"י מנין  ימנם לגלגלות. א"ל ה' כי תשא את ראש בני ישראל תמנה לגלגלות דוקא, לא ע"י בזק
שקלים, רק הם עצמם כמ"ש "כל העבר על הפקדים", רק שיתנו השקלים להיות כופר נפש, ועי"כ לא 

יהיה בהם נגף ע"י הפקידה. וגם הבטיחו שעי"כ גם הנגף שהוא עדיין בהם מן חטא העגל יפסק מעתה, 
השקלים הם כופר שעז"א "ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם", שע"י הפקידה לגלגלות יוסר הנגף, כי 

נפשם. וכדרך הרפואות הבאים מאת ה' שהם הפך הטבע: כמו שרפא מי מרה בעץ מר, ונשיכת 
תשא" שמורה על הרשות "אם תרצה לישא" ... ולא  כיהשרפים בנחש הנחשת. ... ומה שאמר בלשון "

אם  אמר בלשון צווי, כי זה נאמר קודם חטא העגל, והיה רק הודעה על העתיד באם תצטרך לכך
יחטאו. וכן המנין שבערבות מואב שהיה אחרי המגפה, צוה ה' למנותם לגלגלות, ומסתמא נתנו 

 שקלים כמו שנצטוה משה ע"ז כאן שהוא לדורות, והיה המנין רפואה אל הנגף. 
 

כי כל אמנם מ"ש שיתנו מחצית השקל דוקא, והעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, יש בו כוונה אחרת... 
. אבל כשמונים אותם, שאז חדים והם כלם כאיש אחד זכות הרבים גדול מאדעוד שהעם מתא

מפרידים כל איש בפני עצמו, ויחופשו מעשיהם, ואז ישלט בהם נגף. ולתקן זה צוה שכל אחד יתן 
מחצית השקל, שזה מורה על אגודתם, שכל יחיד הוא רק מחצית, ולא דבר שלם, וצריך שיצטרף אֵחר 

. למשל העשיר והעני: העשיר מוסיף להשפיע צדקה אל העני, זה נותן וזה עמו עד יעשה כדבר שלם
מקבל, ובזה יתקיימו שניהם ויהיו כאיש אחד. ובלשון זה כל אחד הוא רק מחצית השקל ואינו איש 

 שלם. וזה מורה על חבור הכלל והצטרפם, באופן שלא יתפרדו ע"י המנין רק יתאחדו.
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8. R. PINCHAS SHAPIRA OF KORETZ – EVERY PERSON IS PART OF A LARGER WHOLE 
 

וזהו בחינת שקלים... שמחצית השקל מרמז על בחינת אחדות, שצריך כל אדם לידע שהוא רק בחינת 
מחצה, וצריך להשתלם על ידי חבירו. וזהו בחינת 'ואהבת לרעך כמוך', וכשהוא מקבל מחבירו גורם 

 כי מחצית השקל רומז לאחדות שכל אחד רק חצי ואינו שלם כי אם.. לחבירו גם כן הארה ותענוג.
 בהתחברות חבירו ואחדות אי אפשר להיות כי אם על ידי שפלות.

 

And this is the matter of shekels…for the half-shekel hints to the matter of unity, that each 
person must know that he is only a half and must be completed by his fellow man. And this is 
the matter of “And you shall love your fellow man as yourself,” and when he receives from his 
friend, he causes his friend enlightenment and pleasure as well… For the half-shekel hints to 
unity, for each person is only a half and is not complete unless united with his fellow man…and 
unity can only be achieved through humility. 
 

9. RABBEINU BACHYA – WHAT’S WRONG WITH KNOWING A NUMBER? 
 

אין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין... שהנסים הנסתרים 
ם הייתה הברכה חלה במנוי לא היה נס נסתר הם בכל יום ויום ושהוא בדבר שאינו מנוי ומדוד, כי א

אלא מפורסם ואין כל אדם זוכה לנס מפורסם... ומטעם זה צוותה התורה שלא ימנו ישראל לגולגלות 
אלא בשקלים כדי שתהיה הברכה חלה עליהם ברבוי זרעם בנס נסתר, ושלא ישלוט בהם עין הרע 

 השולטת בעצם הדבר המנוי...
 

Blessing is not found upon things which are measured nor upon things which are counted, but 
upon things that are hidden from the eye… for hidden miracles occur each day with regard to 
things that cannot be counted or measured, for if blessing was upon something that could be 
counted it would no longer be a hidden miracle but a public miracle, and not every person 
merits public miracles… And for this reason the Torah commanded that the nation not be 
counted via a head-count but via shekels, so that blessing would be upon them and their 
descendants would be multiplied through a hidden miracle, and that the Evil Eye would not 
dominate them as it dominates things that are counted… 
 

10. OHR HACHAIM – HOW IS IT POSSIBLE TO EVER DO A POPULATION CENSUS? 
 

"לפקודיהם" וגו', שאין לך רשות למנותם אלא לסיבת פקודיהם, פירוש לצד עוד ירצה באומרו 
חסרונם, אם נחסרו מהם ותרצה לעמוד על הנשארים, או שנכנסו בגדר הכנת החוסר, ... או לסיבת 

 צורך המספר לערוך מלחמה עם אויב וכדומה, ובא לשלול שאין למנותם בלא סיבה.
 

"According to their number" etc. also means that a census is only allowed because of their 
number, namely there’s less of them, if they have been diminished, and you seek to count 
those who remain, or to ascertain how many are missing in order to compensate for the losses 
... or if the number is needed in order to wage war against an enemy, etc. And this comes to 
exclude counting them without a reason. 

 


