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קּומ ִה ְת ַהּלֵ ְכ ָּב ָא ֶרצ
מטלה )משימה( או מתנה
אמירת תודה ,היא אבנ יBוד בעולמ המוBר היהודי וכמעט כל עולמו של דוד מלכ
ישראל .הפBוק הבא ,הוא ביטוי מרגש מאוד:

.ÃŉĀ ďþ āđČ ęĘĀ āđĞĘø ĕĐāÿ ĘąČù ÅĐÃ

)תהילימ ל ,יג(

אודה לכ ה’ כל ימי חיי ,לעולמ.
לאור זאת ,מפתיעה מאוד העובדה ,שאבות האומה  -אברהמ ,יצחק ויעקב ,לא
הביעו תודה לה’ ,אפילו לא פעמ אחת.
אישור לאבחנה הזאת אנו מוצאימ בגמרא ,במBכת ברכות )ז.(:

.ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ęđĥĚ ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
ĐČĘ ĦČčĥ ďĞ ,ĐÃčģĐĘ ĐďđĐĥ ęďČ ĐĕĐ ČĘ đĚĘđĞ ĦČ ĐÃčģĐ ČĤčĥ ęđĕĚ
:ĤĚČĜĥ .đĦďđĐđ
!ÃÃ(ĐĘ ,Ĕė ĦĕĥČĤč) ÅĐ ĦČþ Đďþ āđČ ęĞÿ Ġÿ ă ĐÃÿ
לאה אשת יעקב ,הייתה הדמות הראשונה בתולדות האנושות שאמרה’ :תודה’
בפה מלא.
האמ לאברהמ אבינו ,בחיר ה’ ,שקיבל כל ככ הרבה מתנות והבטחות מאת ה’ ,לא
היה על מה להודות?
השאלה הזאת תוביל אותנו להעמקה בהבנת גישתו של אברהמ אבינו לִ ְד ַבר
אלוקימ.
אברהמ ראה את עצמו כשליח ,המבצע בנאמנות את שליחותו של בורא העולמ.
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בעולמו של אברהמ אבינו לא היו מתנות אלא משימות ומטלות .בכל מה שהוא
קיבל מאת ה’ ,ראה אברהמ שליחותְּ ,כ ַחּיָ ל בצבא ה’.
חייל המקבל פקודה ממפקדו ,אינו אומר ’תודה’ ,אלא ’כנ אדוני!’ .אברהמ אבינו
הציב לעצמו מטרה והיא ,לפרCמ את שמ ה’ בורא העולמ בכל מקומ ומקומ שאליו
הוא הגיע.
כאשר הוא שומע ,שה’ מעניק לו במתנה את ארצ ישראל ,הוא אינו מתרגמ זאת
כמתנה ,אלא כמשימה קדושה וכשטח פעולה לביעור עבודת האלילימ.
גמ לאה אימנו לא הודתה לה’ בלידת שלושת בניה הראשונימ ,אלא בבנ הרביעי
שהוא יהודה.
גמ היא ראתה בשלושת ילדיה הראשונימ שליחות .היא חתרה לקירוב לבו של
.ÃĕĘÿ Čý ĕĥĕ
יעקב אליה .רואימ זאת במיוחד בבנ  ,ÃĕđĘÃבאמרהü Ĉ Čü Đđþ ĘăĀ ĕü ęĞÿ Ġÿ ă ĐÃÿ :
)בראשית ט ,לד(

מכיוונ שלאה ידעה שיהיו שנימ עשר בנימ ,הרי שחלקה הוא ֶר ַבע ,דהיינו שלושה
בנימ.
הבנ הרביעי ,הוא תוCפת מתנה על מה שמגיע לה ,ומשומ ככ חשבה ,שכאנ המקומ
להגיד תודה.

למענ אברהמ
באותה ּפיCקה בגמרא ,שצוטטה לעיל ) ...מיומ שברא הקב”ה את עולמו ( ...מופיעה
עוד אמירה של רבי יוחננ בשמ רבי שמעונ בנ יוחאי.

ČĘ đĚĘđĞ ĦČ ĐÃčģĐ ČĤčĥ ęđĕĚ .ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ęđĥĚ ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
:ĤĚČĜĥ ,ěđďČ đČĤģđ đĜĕčČ ęĐĤčČ Ččĥ ďĞ ,ěđďČ ĐÃčģĐĘ đČĤģĥ ęďČ ĐĕĐ
)בראשית טו ,ח(
.ÃĐĜăĀ ĥþ Ĉ ĤĕĀ Čü ĕėă ü Ğďÿ Čý ĐĚĀă čă ÿ ,ęĕģĘČ ĕĜāĀ ďąČÃú
־דני הוא משורש המילה ’אדונ’ ,כפי שמפורש בתורה:
שמ ַא ׂ ָ

.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ěāďČĀ ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĦČþ ĖĀ Ĥø đă ėĒø Ęėă Ā ĐČþ ĤĀ ĕý ĐĜĀ ĥĀ Ĉă čă ÿ ęĕĚü ĞĀ Ġø ă ĥāĈ ĘĥÃ
ĀĈ

)שמות לד ,כג(

בהמשכ למה שפירשנו לעיל ,מביע כאנ רבי יוחננ את אותו רעיונ ,שאברהמ ראה
ומגוונות.
ָ
את עצמו כחייל בצבא ה’ ,שהוא אדונו ,המטיל עליו משימות שונות
גמ המשכ הגמרא יתפרש באופנ דומה.
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ĞĚÿ ĥø Ĉ ĐĦăĀ Ğÿ đÃø :ĤĚČĜĥ ,ęĐĤčČ ĦđėĒč ČĘČ ĐĜĞĜ ČĘ ĘČĕĜď ğČ ,čĤ ĤĚČÃ
ęĚý ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĖĀ ĥø Ĉ ďĀă ģø Ěü ĘĞÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă ĤČý ĐĀ đø đĕĜĀ đă Ĝēú Ħăÿ ĘČþ đø ĖĀ ďøă čø Ğÿ ĦĘăÿ Ġü Ħăø ĘČþ đă ĜĕĐāý ĘąČù
)דניאל ט ,יז(
.ÃĕĜāĀ ďąČú ěĞÿ Ěÿ Ęø
) !ĐĕĘý ĕĞý čă ø Ěü ĖĜĞĚĘהרי דניאל מדבר אל ה’ ,ולכנ היה צריכ לומר  -למענכ(
)ברכות ז(:
.ÃěđďČ ĖČĤģĥ ęĐĤčČ ěĞĚĘ ČĘČ
מה פירוש ?”ěđďČ ĖČĤģĥ ęĐĤčČ ěĞĚĘÃ
הפירוש הוא ,שדניאל נענה בתפילתו משומ שלא ביקש מתנות אלא משימות,
כאברהמ אבינו .דניאל מבקש את גאולת ירושלימ והמקדש ,כדי שמשמ תצא
השפעה רוחנית של קידוש ה’ בעולמ כולו.
־ֹלהי ,כלשונ הפRוק הבא
במילימ אחרות ,פירוש לְ ַמ ַענ ַא־דֹנָ י ,הוא כמו למענכ ֶא ַ
בדניאל.

ĕėă ü ĕĐāÿ ĘąČù ĖĀ Ĝø Ğÿ Ěÿ Ęø Ĥēÿ Čÿ Ħăø ĘČÿ Đĥ
ĉ ý Ğú đÿ ĐčĕĀ ĥü Ĉ ģú Đÿ ĕĜāĀ ďąČú ĐēĀ ĘĀ ĝø ĕĜāĀ ďąČú ĐĞĀ ĚĀ ĥø Ĉ ĕĜāĀ ďąČÃú
)דניאל ט ,יט(
.ÃĖĀ Ěþă Ğÿ ĘĞÿ đø ĖĀ Ĥĕø Ğü ĘĞÿ ČĤĀ ģø Ĝü ĖĀ Ěø ĥü Ĉ
נשוב לאברהמ אבינו.
כאשר מלכ Rדומ מציע לאברהמ את כל הרכוש של אנשי Rדומ ובלבד שיחזיר לו
את הנפשות ,משיב לו אברהמ:

.ÃĖø ĘĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā Ěü ēģăÿ Čþ ęČü đø ĘĞÿ Ĝÿ Ėø āđĤĥ
ĉ ø ďĞÿ đø Ĕđă ēĚü ęČÃü

)בראשית יד ,כג(

כלומר ,אני יצאתי לַ ְּק ַרב בכדי להציל את לוט בנ אחי וכדי לפרRמ בעולמ את שמ
ה’ אדונ הכול .לא נלחמתי בעבור כRפ או מתנות ולפיככ אינני חפצ בהמ.

להתהלכ בארצ
בכדי להבינ טוב יותר כיצד ה’ מכוונ את אברהמ בדרכו ,יש לעקוב בדקדקנות
אחרי שרשרת ההופעות הנבואיות של דבר הקב”ה לאברהמ.
בפעמ הראשונה בארצ ישראל ,באלונ מורה ,נגלה ה’ אל אברהמ:

.ÃĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěĦăý Čþ ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø :ĤĚČā
þ ĕă đÿ ęĤĀ čø Čÿ ĘČþ ÅĐ ČĤĀ ĕă ý đÃÿ

)בראשית יב ,ז(

האמירה הזו ,מביעה הבטחה כללית ,לתת בעתיד את ארצ ישראל לזרע אברהמ.
בפעמ השנייה ,אחרי שנפרד מלוט בנ אחיו ,שוב נגלה ה’ אל אברהמ:
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ĉĀ Ã
.ĐĚĀă ĕĀ đĀ ĐĚĀ ďø ģý đĀ Đčă Ā Ďø Ĝþ đĀ ĐĜāĀ ĠĢĀ ,ęĥĀ Ĉ ĐĦăĀ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ěĚü ĐČý Ĥø đă ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ČĜĀ Čĥ
Ā
Ā
)בראשית יג ,יד-טו(
.ÃęĘĀ āđĞ ďĞÿ ĖĞú Ĥø Ēÿ Ęø đă ĐĜă Ā Ĝþ Ħăø Čþ ĖĘø ,ĐČāþ Ĥ ĐĦăĀ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ Ęėă Ā ĦČþ ĕėă ü
כאנ מתוו9פות  3הבטחות חדשות:
 .1הגדרה של גבולות הארצ המובטחת ,והמ כמלוא עיניו של אברהמ אבינו.
 .2הארצ תינתנ גמ לאברהמ עצמו.(ĐĜăĀ þĜĦăø Čþ ĖĀ øĘ) .
 .3הארצ תינתנ לאברהמ אבינו ולזרעו  -עד עולמ.(ę ĀĘ āđĞ ďĞÿ ĖĀ Ğú Ĥø ÿĒ øĘăđ) .

באותה התגלות ,מו9יפ ה’ עוד משהו.

.ÃĐĜăĀ Ĝþ Ħăø Čþ ĖĀ Ęø ĕėă ü Đă čă Ā ēø ĤĀ Ęø đă Đă ėă Ā Ĥø ČĀ Ęø ġĤþ ČĀ čă Ā Ėø Ęăý Đÿ Ħø Đü ęđă ģÃ

)בראשית יג ,יז(

התו9פת הזו אינה ברורה .לא מובנ מה היא מחדשת?
נכונ ,לא מתחדשת שומ הבטחה חדשה .מה שמתחדש פה ,הוא הציווי :קּומ!
ִה ְת ַהּלֵ ְכ ָּב ָא ֶרצ!
ה’ מזרז את אברהמ לקומ ולהתחיל ללכת .יש כאנ יותר מרמז ,שאינ מדובר כאנ
במתנות ,אלא במשימות כיבוש הארצ באמצעות ההליכה לכל אורכה ורוחבה של
ארצ ישראל.
בכל מקומ בו אברהמ מגיע ,הוא מפיח רוח אמונה באלוקימ ,וביטולה של עבודת
האלילימ .ההליכה עצמה של אברהמ ,היא היוצרת את הקניינ ,ולכנ כאנ לא מוזכר
 ,ÃĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĘÃאלא ă ü
 .ÃĐĜă Ā Ĝþ Ħăø Čþ ĖĀ Ęø ĕėÃכלומר ,בפעולה הזאת אתה קונה את הארצ.
ø
מכאנ מ9יק רבי אליעזר )מ9כת בבא בתרא ק ,(.שקנינ שדה מתבצע ,גמ באמצעות
הליכה לאורכ ולרוחב.
אברהמ אמנמ מתחיל ללכת אכ נעצר בחברונ ,ושמ בונה מזבח לה’.
מה יהיה עתה על צו ה’ ללכת לאורכה ולרחבה של ארצ ישראל?
משומ ככ ה’ מזַ ֵּמנ מלחמת עולמ במקומ הזה ,מלחמה המאלצת את אברהמ לרדופ
עמ אנשיו אחרי ארבעת המלכימ עד צפונ הארצ ,כפי שנאמר:

ĘāČĚĥ
) ęĐĕþ Ęý Ğú ģĘý ēĀ ĕă ý đÃÿאברהמ( ĉ ø ă Ěü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐčĀ āđē ďĞÿ ęĠý ďøă Ĥø ĕă ü đÿ ,ęėă ý ĕă ÿ đÿ đĕďĀ čĀ Ğú đÿ Čđă Đ ,ĐĘĀ ĕø Ęÿ
)בראשית יד ,טו(
.Ãģĥ
ĉ þ ĚĀă ďÿ Ęø
ברדיפה הזאת מתממש הצו האלוקי לקומ וללכת בארצ לכל אורכה ,עד ל9וריה.
והיכנ מתממש הצו ללכת לרחבה של הארצ?
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את זה מבצע אברהמ כאשר הוא הולכ אל ארצ פלישתימ ,במערב הנגב על נחל
גרר.

.ÃĤĤĀ Ďø čă ü ĤĎĀ ĕă Ā đÿ Ĥđă ĥĈ ěĕčý đă ĥĈ ďý ģĀ ěĕčă ý čĥþ Ĉ ĕă ý đÿ čĎþ Ĝăþ Đÿ ĐĢĀ Ĥø Čÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ęĥĀ ă Ĉ Ěü Ğĝÿă ĕă ü đÃÿ
)בראשית כ ,א(

במקומ הזה מייMד אברהמ את ’יראת האלוקימ’ ,דבר שלא היה במקומ הזה
מעולמ.
על המקומ הזה אומר אברהמ:

ăü
.ÃĐĒă þ Đÿ ę āđģĚĀă čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù ĦČÿ Ĥø ĕü ěĕČý ģĤÿ ĕĦăü Ĥø Ěÿ ČĀ ĕėÃ

)בראשית כ ,יא(

הגעתו של אברהמ יוצרת מהפכ בתודעת אנשי המקומ:

ęĐĕþ Ĝý Ēø ČĀ čă ø ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ęėă Ā ĦČþ Ĥčă ý ďÿ ĕø đÿ đĕďĀ čĀ Ğú ĘėĀ Ęø ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ Ĥģāþ ăččă ÿ Ėø Ęþ Ěĕþ čü Čú ęėă ý ĥø Ĉ ĕă ÿ đÃÿ
.ÃďāČĚø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĀ đă ČĤĕø ĕă ü đÿ
)בראשית כ ,ח(
כעפר הארצ וככוכבי השמימ
המשימות המוטלות על אברהמ אבינו ,תואמות לשני הדימויימ הנזכרימ בתורה
לגידול זרעו .דימוי אחד הוא כחול הימ והשני ככוכבי השמימ.
הדימוי כחול הימ ,מוזכר בהקשר הבא:

ęĎă ÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĤĠÿ Ğú ĦČþ Ħ āđĜĚø Ęü ĥĕĈ Čü Ęėÿ đă ĕ ęČü Ĥĥþ Ĉ Čú ,ġĤþ ČĀ ĐĀ ĤĠÿ Ğú ėă ÿ ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĦČþ ĕĦăü Ěø ĥ
ĉ ÿ đÃø
Ā
)בראשית יג ,טז(
.ÃĐĜþ ĚĀă ĕü ĖĞú Ĥø Ēÿ
הפMוק הזה ,הוא פMוק אחד לפני הציווי על אברהמ להתהלכ בארצ.
כלומר ,הדימוי של ריבוי הזרע כעפר הארצ ,מכוונ לציווי לכבוש את עפר הארצ
ברגליו לכל מקומ בו ילכ ,שנאמר:

ăĀ
ĤĐÿ Ĝø ĤĐĀ ĜăĀ Đÿ ěĚü ě āđĜčĀ Ęăø Đÿ đø Ĥčă Ā ďø Ěüă Đÿ ěĚü ,Đĕþ Đø ĕü ęėþ ĘĀ āđ ăč ęėþ Ęø Ďø Ĥÿ ğėă ÿ Ėāø Ĥďø Ħăü Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ĘėÃ
)דברימ יא ,כד(
.Ãęėþ Ęø čĂ Ďă ø Đĕþ Đø ĕü ě āđĤēú Čÿ ĐĀ ęĕă Ā Đÿ ďĞÿ đø ĦĤĀ Ġø ă
לעומת זאת ,יש לשימ לב למקומ בו נזכר הדימוי לכוכבימ.
הדימוי הזה נזכר מיד לאחר קידוש שמ שמימ על ידי אברהמ במלחמת המלכימ,
בהחזירו את רכושו של מלכ Mדומ ,כאמור:
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ęČü .ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ ĐĜāý ģ ě āđĕĘø Ğþ ĘąČý ÅĐ ĘČþ ĕďü ĕĀ ĕĦāü ĚĤü Đú ,ęāďĝø Ėø Ęþ Ěþ ĘČþ ęĤĀ čø Čÿ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
ĦČþ ĕĦăü Ĥø ĥÿ Ĉ Ğù Đþ ĕĜü Čú ĤĚČā
ĉ ø ďĞÿ đø Ĕđă ēĚü
ÿ Ħ ČāĘđø ,Ėø ĘĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā Ěü ēģăÿ Čþ ęČü đø ĘĞÿ Ĝÿ Ėø āđĤĥ
)בראשית יד ,כב-כג(
.ÃęĤĀ čø Čÿ
מיד אחרי קידוש ה’ על ידי אברהמ ,מופיע הדימוי לכוכבימ.

ĤāĠă ĝø Ęü Ęėÿ đă Ħă ęČü ęĕčü ėĀ āđ ăėĐÿ ĤāĠĝø đă ĐĚĀ ĕø Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ČĜĀ Ĕčă þ Đÿ :ĤĚČā
þ ĕă đÿ ĐĢĀ đă ēĐÿ āđĦāČ ČĢý āđĕă đÃÿ
)בראשית טו ,ה(
.ÃĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ Đĕþ Đø ĕü Đā ăė : āđĘ ĤĚČā
þ ĕă đÿ .ęĦāĀ Č
כלומר ,תגובת ה’ היא מידה כנגד מידה.
ה’ אומר לאברהמ :היות והארת את העולמ כולו בידיעת ה’ א־ל עליונ קונה שמימ
וארצ ,אני אזכה אותכ ,שכל אחד מבניכ יאיר ככוכבימ לעולמ ועד ,כחזונ דניאל.

.ÃďĞþ đĀ ęĘĀ āđĞĘø ęĕčü ėĀ āđ ăėėă ÿ ęĕčă ü Ĥÿ ĐĀ ĕģĕý ďüă Ģø Ěÿ đă Ğĕÿ ģü ĤĀ ĐĀ ĤĐāÿ Ēėă ø đă ĤĐü Ēø ĕÿ ęĕĘü ėă ü ĥ
ĉ ø Ěÿă Đÿ đÃø

)דניאל יב ,ג(

יקי ָה ַר ִּבימ ,אלו המלמדימ את הרבימ ללכת בדרכ הצדק.
ַמ ְצ ִּד ֵ
המעשה האצילי והנשגב הזה של השבת רכוש Lדומ ,מעלה את אברהמ גבוה גבוה
מעל תאוות העולמ הזה ,ומזכה אותו בבנימ שיהיו ככוכבי השמימ המאירימ לארצ
ולדרימ עליה ,באור מוLר התורה ודרכ ה’.
לאור ההבנה הזאת נמשיכ ונעקוב אחרי הופעת הדימויימ האלו בתורה.
לאחר שאברהמ אבינו עומד בהצלחה במבחנ  ,ÅģēĢĕ ĦďģĞÅה’ בירכ אותו בשני
הדימויימ ,גמ בדימוי לכוכבימ וגמ בדימוי לחול הימ.

ăü
ĦĠÿ ĥĉ ø ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Ę āđēėÿ đø ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ĕčý ėø āđėėă ø ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĦČþ Đčă þ Ĥø Čÿ Đčă Ā Ĥø Đÿ đø ĖĀ ėø Ĥþ čĀ Čú Ėø Ĥý čĀ ĕėÃ
)בראשית כב ,יז(
.Ã...ęĕă Ā Đÿ
לשמ מה דרוש דימוי כפול? התשובה ניתנת בהמשכ.

.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĕĕý āđ ăĎ Ęā ăė ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ čø đă ėĤú čă Ā Ħø Đü đø ,đĕčĀ ĕāø Č ĤĞÿ ĥÿ Ĉ ĦČý ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĥĈ Ĥÿ ĕü đ”ø
הפLוק הזה מתחלק לשנימ.
 ,ÃđĕčĀ ĕāø Č ĤĞÿ ĥÿ Ĉ ĦČý ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ ĥĈ Ĥÿ ĕü đÃø .1הוא כיבוש פיזי של אדמת הארצ .כאנ יתאימ הדימוי
לחול הימ.

) ĕĘāü ģčă ø ĦăĀ Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú čģþ Ğý ġĤþ ČĀ ĐĀ ĕĕý āđ ăĎ Ęā ăė ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ čø đă ėĤú čă Ā Ħø Đü đÃø .2בראשית כב ,יח( ,Ãזהו האור
המוLרי העליונ של שמיעה בקול ה’ .כאנ מתאימ הדימוי לכוכבי השמימ.
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ככוכבי השמימ
ונפ ֵּת ַח את הדימוי לכוכבי השמימ ,ולשמ ככ ניעזר בפ=וק מפתח המופיע
נו=יפ ַ
ב=פר דברימ.

.ÃčāĤĘĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ĕčý ėø āđėėă ø ę āđĕă Đÿ ęėþ Ĝăø Đü đø ęėþ Ħø Čþ Đčă Ā Ĥø Đü ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐÃ

)דברימ א ,י(

לפני פרידתו ,עומד משה רבנו ומוכיח את ישראל .בפתח דבריו הוא מאיר את עיני
בני ישראל ,בהתבוננות בהישג העצומ של מימוש הבטחת ה’ לאברהמ ,שזרעו
יהיה ככוכבי השמימ לרוב.
משה חוזר ומדגיש זאת פעמ נו=פת ,והפעמ בהשוואה למ=פר הראשוני ,אתו ירדו
בני ישראל למצרימ.

ăø
ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ĕčý ėø āđėėă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ Ěø ĥ
ĉ Ā ĐĦăĀ Ğÿ đø ĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü ĖĕĀ Ħāþ čČú đă ďĤø ĕĀ ĥĈ Ġþ Ĝþ ęĕĞü čø ĥü Ĉ čÃ
)דברימ י ,כב(
.ÃčāĤĘĀ
נשאלת השאלה.
מ=פר האוכלו=ינ בעמ ישראל עמד בקירוב על  600,000גברימ למעלה מגיל .20
היומ אנו יודעימ ,כי מ=פר כוכבי השמימ הוא לכל הפחות מאה אלפ מיליוני
מיליארדימ של כוכבימ )עשר בחזקת עשרימ ואחת(.
ברור שכל השוואה תהיה בלתי =בירה .אמ כנ ,לְ ַמה מתכוונ משה רבנו בדבריו?
כאשר נערוכ השוואה בינ המפקד הראשונ שהיה בשנה השנייה לצאת בני ישראל
ממצרימ ובינ האחרונ שהיה כעבור ארבעימ שנה )לפני הכני=ה לארצ( ,נגלה כי הפער
קטנ מאוד.
במפקד הראשונ נ=פרו  625,550נפש )כולל הלויימ( ,ובמפקד השני נ=פרו 624,760
נפש )כולל הלויימ( .הפער הוא  790נפש ב=כ הכול .כלומר ,דיוק הקרוב לעשירית
האחוז.
אינ =פק שהתחולל פה נ= אדיר .למרות שכל דור המדבר מעל  20שנה ,מת ונקבר
במדבר ,נשאר המ=פר הכללי זהה כמעט לחלוטינ!
התופעה הזאת דומה מאוד למתחולל בכוכבי השמימ .ידוע כי כוחות המשיכה
הבינ כוכביימ שברא הקב”ה ,מחזיקימ את כל המערכת הענקית הזאת ,יציבה
ומאוזנת .ידוע עוד ,כי מידי פעמ מתפוצצימ כוכבימ ,המתכווצימ ונבלעימ בתוכ
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עצממ .כלומר ,הקב”ה משגיח בצורה פלאית ,שהאיזונ בשמימ לא יופר והמ.פר
הקריטי לא יפחת ,כדי שכוחות המשיכה העזימ ,לא יגרמו להתנגשות הכוכבימ
זה בזה.
נשוב לברכתו של משה רבנו.

.ÃčāĤĘĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ĕčý ėø āđėėă ø ę āđĕă Đÿ ęėþ Ĝăø Đü đø ęėþ Ħø Čþ Đčă Ā Ĥø Đü ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐÃ
כוונתו לומר ,שעמ ישראל פרה ורבה בצורה ני.ית ,והגיע למ.פר המינימומ
לעּמֹו ) .(600,000ההצהרה ÅĐ ĕĜČÃ
המאפשר חיבור של ַעמ לאלוקיו וחיבור ה’ ַ
 ,ÃęėĕģđĘČיכולה לחול רק על ָעמ ,ורק על מינימומ של  600,000נפש ומעלה.
מנ הרגע ששמ ה’ נקרא על עמ ישראל ,הוא יישאר ככ לעולמ .כלומר ,אינ מצב
שעמ ישראל ירד מ.פרית מ־ 600,000נפש .ה’ ,המשגיח על איזונ הכוכבימ בכל
התרחשות ,הוא גמ משגיח על האיזונ המ.פרי בעמ ישראל .זו בפירוש ,השגחה
פרטית וני.ית .ככ פירש רש”י – קיימימ לעולמ ככוכבימ.
אכ משה לא מ.תפק במ.פר הזה אלא מברכ את העמ בברכה נו.פת משלו:

.ÃęĕĚü ĞĀ Ġø ă ğĘþ Čþ ęėþ ėă Ā ęėĕþ Ęý Ğú ğĝāý ĕ ęėþ Ħý āđčČú ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ

)דברימ א ,יא(

 ,Ãęėĕלבינ  .Ãęėþ Ħý āđčČú ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃה’ נגלה לאבות בא־ל ש־די,
יש להבחינ בינ þ Đāý ĘąČù ÅĐÃ
כלומר ,ב.ימנ פרו ורבו )ש־די מלשונ ַש ֵ ּדי – השלכ ,בארמית( .כל הופעה של ה’ בנבואה
בא־ל ש־די ,לוותה בת.מינ של בפריה ורביה.
משומ ככ ,כשמשה רבנו ממשיכ לברכ את עמ ישראל בגידול נו.פ שהוא פי ֶאלֶ פ,
יכמ ָּכ ֶכמ ֶאלֶ פ ְּפ ָע ִמימ.
הוא משתמש בביטוי  Ãęėþ Ħý āđčČú ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃי ֵֹ.פ ַעלֵ ֶ
וגמ זה לא .ופ הברכות .יש גמ ’עד בלי די’ .על כנ מ.יימ משה ואומר:

.Ãęėþ ĘĀ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ęėþ Ħø Čþ Ėø Ĥý čĕĀ đÃü

