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פרשת בלק

מִסְּפַר ּבְנֵי יִשְׂרָאֵל

מדי הרבה יהודים!
כאשר בלק מלך מואב טיפס למרומי ההרים שבמדינתו, וראה משם את עם ישראל שוכן בעמק שלרגליו, 

תקף אותו פחד גדול. “וַּיָגָר מוֹאָב מִּפְנֵי הָעָם מְאֹד ּכִי רַב הּוא וַּיָקָץ מוֹאָב מִּפְנֵי ּבְנֵי יִשְׂרָאֵל” )במדבר כב, ג(. תופעה 

שכונות  כאשר  יהודים”.  הרבה  “מדי  מפני  הפחד  מסוימים[,  יהודים  אצל  ]וכן  מסוימים  גויים  אצל  נפוצה  זו 

שלמות מתאכלסות ב”ה במשפחות ברוכות ילדים של יהודים יראי שמים, הם חורקים שיניהם.

אמנם ככל ששכונות אלו מרובות באוכלסיית יהודים, הן אינן מתקרבות למה שראה בלק במדבר. היה זה 

יהודים,  מחזה מרהיב-עין: אהלים מלא העין, פרוסים במדבר למרחק שנראה אין-סופי. היו אלו אהלים של 

המלאים ביהודים חרדים! הדבר כלל לא מצא חן בעיני בלק!

התעוררותו של בלעם
ומה עושה בלק? הוא קורא לבלעם, שיבא לראות את מה שהוא רואה, “הִּנֵה עַם יָצָא מִּמִצְרַיִם הִּנֵה כִּסָה אֶת 

ֵב מִּמֻלִי” )שם פסוק ה(. בכך הוא קיווה לעורר את בלעם לקלל את ישראל - “וְעַּתָה לְכָה ּנָא  עֵין הָאָרֶץ וְהּוא ֹישׁ

אָרָה ּלִי אֶת הָעָם הַּזֶה” )פסוק ו(.

אולם, כאשר ראה בלעם את אלפי האהלים פרוסים לנגד עיניו, תגובתו היתה שונה מזו של בלק. המראה 

הזה אכן עורר אותו, אבל לא ההתעוררות אליה קיווה בלק, אלא התעוררות של “ּכִי מֵרֹאשׁ צֻרִים אֶרְאֶּנּו ּומִּגְבָעוֹת 

ּורֶּנּו” )כג, ט(. שלא כמו בלק, בלעם דיבר בנבואה, ולכן הוא ראה את עם ישראל באופן בו ה’ רואה אותם. לכן,  ֲאשׁ

במקום לגרום לו רתיעה וסלידה, ראיית המוני יהודים עוררה אצל בלעם הערצה. בלעם חשב: “יהודים כה רבים! 

זוהי הנאתו הגדולה של הקב”ה בעולם הזה!”

עצם לידתו של עם המונה מספר כה רב של אנשים, שעד לפני זמן לא רב לא היה אלא משפחה בת שבעים 

נפשות, היתה דבר מדהים; אולם לראות את ההמונים הללו בעניים - זה היה מראה המעורר יראת כבוד. ומראה 

זה, הוא שהביא את בלעם לדרגה הרוממה של נבואה אליה זכה. “כי מראש צורים אראנו” פירושו “אני רואה 

אותם בראיה של הקב”ה”. המראה האדיר הזה גרם לפרץ של התרגשות אצל בלעם, אותו ניצל הקב”ה להיות 

כלי לנבואה, ובאותו רגע, מחשבותיו של השי”ת יצאו מפיו של בלעם.

מי סופר?
ֲעקֹב” )כג, י(. כאשר ראה בלעם את מספרם העצום של בני ישראל,  ַֽ וכה היו דבריו של בלעם: “מִי מָנָה ֲעפַר י

אמר: בני ישראל רבים כעפר. ומי מונה את המספר העצום הזה? מי סופר אותם? התשובה היא שה’ הוא זה 

שסופר אותם!

תורת אביגדור
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ה’ סופר אותם ללא הרף. בסוף ספר בראשית הוא ספר אותם, ושוב בתחילת ספר שמות ספר הקב”ה את 

שבעים הנפש היורדים למצרים. וכך, כאשר משפחת בני ישראל גדלה והפכה לשבט, ומשבט לעם, תמיד היה 

הקב”ה סופר ומונה אותם. כך גם כאשר בני ישראל באו למדבר, מנה אותם השי”ת שוב ושוב - בתחילת ספר 

ּפְחֹתָם לְבֵית ֲאבֹתָם”, וכך שוב בפרשת פינחס )כו,  ְ במדבר )א, ב( צווה ה’ “שְׂאּו אֶת רֹאשׁ ּכָל ֲעדַת ּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשׁ

ב(. “מי מנה עפר יעקב” - מי הוא זה שסופר אותם? ה’ הוא זה שסופר אותם!

והנה, הקב”ה ידע היטב כמה מונים בני ישראל. הוא יכול היה לומר למשה רבנו על פי נבואה, “יש לך כך וכך 

יהודים - אל תבזבזו זמן בספירתם”. ובכל זאת, ה’ אמר לו, “ספור”. שוב ושוב, אנו רואים בתורה כיצד ה’ חפץ 

שימנו את בני ישראל. הסיבה לכך שאנו מונים שוב ושוב היא כדי להדגיש לנו את ה”מי מנה עפר יעקב” - 

שהקב”ה עצמו עסוק כל הזמן בלמנות אותנו.

ספירת ראשים
אולם יש כאן שאלה. מדוע ספר השי”ת את עם ישראל לעתים קרובות כל כך? הרי הם לא עמדו לצאת 

למלחמה, שלשם כך יש צורך לספור אותם. מה ההבדל אם יש שש מאות אלף, שש מאות ושלושה, או שש מאות 

במספרים  לעסוק  התמידי  הצורך  מהו  ורב!  עצום  עם  כאן  יש  מקרה  בכל  וחמישים?!  מאות  חמש  ושלושה 

המדויקים?! 

התשובה היא, שה’ רוצה שנדע שהוא חפץ במספרים! אצל השי”ת, כל יחיד ויחיד מישראל הינו תוספת 

חשובה ביותר! “שאו את ראש” פירושו העלה ורומם אותם, משום שכל אחד מהם הוא חשוב לי ביותר. אל נא 

תחשוב, הלא ישנם מאות אלפי יהודים, ואם כן מה ההבדל אם זה אחד פחות או אחד יותר? לא ולא! “שאו את 

ראש” - רומם כל אחד ואחד מהם, כי כל יחיד ויחיד הוא חשוב בעיני הקב”ה.

לקב”ה יש נחת רוח מכל יחיד ויחיד. כך הן מחשבותיו של השי”ת, וגם אנחנו צריכים לחשוב באופן שכזה, 

ולהעריך כל יהודי ויהודי שאנו רואים, לספור כל אחד ואחד. כל ראש יהודי שאנו סופרים, הוא יקר בפני עצמו. 

כל אחד ואחד עם האישיות שלו, עם תכונותיו המיוחדות, הינו חשוב ויקר בעיני ה’, וכך גם בעינינו. נושא זה הינו 

חשוב ביותר, ולכן נרחיב עליו כעת.

מאי “מְרַחֶפֶת”?
זה צריך  ב(. פסוק  א,  )בראשית  הַּמָיִם”  ּפְנֵי  עַל  מְרַחֶפֶת  אֱלֹקִים  “וְרּוחַ  הנה, בתחילת בריאת העולם כתוב 

ביאור, מהי אותה “רוח אלקים”, ומה הפירוש שהיא היתה “מרחפת על פני המים”? מה מלמדת אותנו התורה 

בזה?

כולה היתה  כלומר בשעה שהארץ  פני המים”  “על  ריחפה  זו  יש להבין, מדוע אומרת התורה שרוח  עוד 

מכוסה במים? הרי משמע מזה לכאורה, שכאשר הארץ כבר לא תהיה מכוסה במים, או אז תחדול “רוח אלקים” 

מ”לרחף” על פני המים, ותשכון על הארץ, אולם לא מצאנו כן בהמשך הפסוקים, וגם לאחר שאמר הקב”ה “יִּקָוּו 

ָה” )שם פסוק ט(, לא כתוב שכעת רוח ה’ שכנה על הארץ. ָמַיִם אֶל מָקוֹם אֶחָד וְתֵרָאֶה הַּיַּבָשׁ הַּמַיִם מִּתַחַת הַּשׁ

התשובה היא, שכבר מתחילתה, מלמדת אותנו התורה יסוד בסיסי, יסוד שהוא עיקר הבריאה ותכליתה, 

זו “מרחפת על פני המים”  אלקים” והיא הנקראת שכינתו יתברך, ומתחילת הבריאה היתה רוח  “רוח  שישנה 

משום שהיא חיפשה מקום לחול עליו ולשכון בו. ה’ יתברך אומר לנו, “חכו וראו, עוד יבא היום בו תמצא שכינתי 

וממתינה  מחפשת  שהשכינה  שתדעו  רצוני  כי  הזה,  הפסוק  את  לכם  מגלה  אני  כעת  כבר  אולם  לנוח,  מקום 

למצוא את מקום מנוחתה”.

החיפוש אחר האדם השלם
גם כאשר הושלמו ימי הבריאה, רוח האלקים המשיכה לרחף ולהמתין, ועדיין לא נחה. זאת משום שמטרת 

הבריאה לא היתה שמים וארץ, וגם לא היבשות הגדולות או ממלכת הצמחים או בעלי החיים. אפילו האדם לא 
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היה מטרת הבריאה! הקב”ה חיכה לאדם מסוים, אותו אדם שיבנה משפחה ועם שיחפשו ויבקשו לדעת את ה’. 

עד שאלו לא יופיעו, תמשיך רוח אלקים לרחף. זה מה שהתורה מלמדת אותנו בתחילתה; שהקב”ה ברא את 

העולם הזה למען מטרה זו - שרוחו תשכון בעולם. 

ורוח אלקים המשיכה לרחף ולהמתין במשך זמן רב - “ֲעשָׂרָה דוֹרוֹת מֵאָדָם וְעַד נֹחַ” )אבות ה, ב(, היו עשרה 

דורות של אנשים גדולים, ועדיין לא מצאה השכינה מקום לנוח ולשכון. וגם כאשר משפחתו של נח באה והלכה, 

חַ וְעַד אַבְרָהָם”. השכינה המשיכה לרחף ולהמתין במשך עשרה דורות נוספים - “ֲעשָׂרָה דוֹרוֹת מִנֹּ

א אַבְרָהָם  בָּ ואז, סוף סוף, הגיע האדם המושלם, האיש לו המתינה השכינה, הלא הוא אברהם אבינו. “עַד ֶשׁ

ם” - מהו השכר אותו קיבל אברהם? שכרו היה בכך שנאמר לו שאותה השכינה שריחפה עד כה  לָּ ֻּ ל שְׂכַר כ ֵּ וְקִב

- תשכון כעת עליו. כאשר הגיע אברהם ובחר להכיר את ה’, רוח אלקים מצאה את מקומה, ומכאן ואילך היא 

תשכון על אברהם ועל זרעו לנצח. 

אדם הגדול בענקים

אברהם אבינו הוא זה שייסד את עם ישראל, ופירוש הדבר שהוא יצר את המקום בו תשרה השכינה. בזכותו 

הפסיקה רוח אלקים לרחף. אפילו התורה הקדושה ניתנה בזכות אברהם אבינו, וכן אמרו במדרש )שמות רבה 

לִפְגֹעַ  ָרֵת  הַּשׁ מַלְֲאכֵי  ּו  ּבִּקְשׁ ָעָה  שׁ “ּבְאוֹתָּה  כדי לקבל את התורה,  א(, על אותה שעה שעלה משה למרום  כח, 

ֶה  ֶה ּדוֹמֶה לְאַבְרָהָם וכו’ אָמַר הַּקָדוֹשׁ ּבָרּוךְ הּוא לְמשׁ ֶל משׁ ֶל ּפָנָיו שׁ ֶה, עָשָׂה ּבוֹ הַּקָדוֹשׁ ּבָרּוךְ הּוא קְלַסְטֵירִין שׁ ּבְמשׁ

ּנֶאֱמַר  ֶ ּנֶאֱמַר לָקַחְּתָ מַּתָנוֹת ּבָאָדָם, וְאֵין אָדָם הָאָמּור ּכָאן אֶּלָא אַבְרָהָם, שׁ ֶ לֹא נִּתְנָה לְךָ ּתוֹרָה אֶּלָא ּבִזְכּות אַבְרָהָם, שׁ

ּבֲָענָקִים”. בזכותו של אברהם, הפך עם ישראל לעם הנבחר; בזכותו של האדם הגדול בענקים,  הַּגָדוֹל  הָאָדָם 

קיבלנו את התורה והשכינה באה לשכון בתוכנו.

האבות  מדוע  להבין:  צריך  ובאמת  התורה.  לקבלת  זכו  לא  ומשפחתו  אבינו  שאברהם  להעיר,  יש  אולם 

הקדושים לא זכו לשמוע את קולו של הקב”ה אומר, “אנכי ה’ אלקיך”? אותם ענקים, שהביאו עצמם לדרגה בה 

יהיו ראויים ליצור אומה, עליה תשרה שכינתו יתברך, האם לא היו ראויים הם לשמוע את עשרת הדברות ולקבל 

את התורה?!

דרגות בהשראת השכינה

התשובה לכך היא, שעם כל עוצם גדולתם של האבות הקדושים, הקב”ה חפץ ברבים, בעם ישראל, וכמו 

ששאל בלעם “מי מנה עפר יעקב?” - והתשובה היא שהקב”ה מונה אותם! הקב”ה סופר את עם ישראל - יהודי 

אחד, שני יהודים, שלושה, ארבעה. הוא סופר את עם ישראל מכיוון שהשראת השכינה תלויה במספרים! וכך, 

בעולם.  ולשכון  לרדת  היתה  יכולה  לא  עדיין  השכינה  לה’,  מוחלטת  מסירות  של  חיים  חיו  שהאבות  למרות 

הקב”ה  חפץ  אותה  השכינה  עוצמת השראת  אולם  מסוימת,  במידה  השכינה  השראת  עליהם  שהיתה  בוודאי 

להשרות בעולם, עדיין לא הצליחה למצוא מקום לשכון בו. 

יכולה  שהשכינה  כמובן  עליהם.  לשרות  כדי  אנשים  להמוני  זקוקה  אינה  השכינה  כי  וברור  פשוט  הדבר 

לשרות על עשרה צדיקים, על חמישים צדיקים - והיא אכן שורה עליהם! גם אדם יחידי היושב ולומד בביתו, 

שכינת ה’ שוכנת שם. אם רואה אתה אדם היושב ולומד, עליך לדעת שהשכינה נמצאת מעל לראשו של האיש 

ההוא. השכינה נמצאת שם ממש!

אולם כמה וכמה דרגות יש בהשראת השכינה, ואינה דומה השכינה השורה על יחיד היושב ועוסק בתורה 

לשכינה השורה על עשרה יהודים, וכמו שאמרו )סנהדרין לט, א( “כל בי עשרה שכינתא שריא”. הקב”ה אוהב כל 

כך כאשר עשרה יהודים המתכנסים יחד, ולכן גם הוא בא להיות נוכח יחד עמם. השומעים אתם? כאשר עשרה 

שלמה  באמונה  להאמין  צריכים  איתם.  נמצאת  השכינה  תורה,  ללמוד  כדי  יחד  מתכנסים  כשרים  יהודים 

שהשכינה כאן איתנו!
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ענין זה דורש עבודה, לקנות לעצמנו את המודעות הזו. לחשוב בצורה כזו - זוהי שלמות מיוחדת. צריכים 

לחשוב ולהתבונן בזה עד שהדבר יהפוך להיות חלק מדפוס החשיבה שלך, להרגיש שהשכינה נמצאת היכן 

שיהודים שומרי תורה ומצוות מתכנסים יחד. 

כאשר אתה רואה אם יהודיה   הדוחפת עגלת תינוק ברחוב, וילדיה הולכים לצידה ואוחזים בעגלה - אין 

מספיק מקום בצדי העגלה לכל הידיים הקטנטנות שלהם - דע לך שהקב”ה מסתכל עליהם בהערצה גדולה! 

משום שזהו המקום בו מתקיימת מטרת הבריאה. במקום זה שורה השכינה - על משפחה זו ועל המשפחות 

שיגיעו מאותם הילדים. עד כדי כך זה חשוב! כשרואים משפחה יהודית, יש להסתכל עליהם בדרך ארץ רבה! 

משום שהם אלו המורידים את שכינת ה’ לעולם. 

ברוב עם
אולם יש השראת השכינה גדולה יותר מזה - כאשר עשרים ושנים אלף יהודים מתקבצים יחד במקום אחד, 

וכמו שאמרו )יבמות סד, א(, “ת’’ר, ובנחה יאמר שובה ה’ רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על 

פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל”. פירוש הפסוק, ש”רבבות אלפי ישראל” הנם הסיבה ל”שובה ה’” - 

מקום מנוחתה של השכינה. ישנו סוג מיוחד של שכינה השורה על מספר רב כל כך של יהודים. ככל שיש יותר 

יהודים, כך הקב”ה מתקרב אליהם, יותר ויותר.

כולנו זוכרים את המעמד האדיר של סיום הש”ס, כאשר עשרים אלף יהודים התכנסו יחד לשמוח בשמחת 

התורה. איזו חוויה עצומה זו היתה! העיתונים כאן בארה”ב לא דיווחו על כך - הם לא יכלו לדווח על כך משום 

שהדבר פגע בהם נוראות! הם לא יכלו לסבול את העובדה הזו, שיהודים רבים כל כך מתכנסים יחד. כן ירבו! 

חסידים  אלפי  עשרות  כאשר  כן,  כמו  ביותר!  נפלא  דבר  זהו  יחד  המתקבצים  יהודים  אלף  עשרים  ה’!  ברוך 

מתקבצים יחד לשמוח בשמחת נישואי בן האדמו”ר, רוקדים ושמחים יחד - אין לתאר את החדווה והשמחה! 

והאושר הגדול ביותר הוא בזה שהשכינה נמצאת שם בעוצמה כזו שקשה לנו לתפוס. 

ומה היתה השראת  יותר.  ועוצמתית  יהודים, כך השארת השכינה חזקה  יותר של  גדול  ככל שיש קיבוץ 

השכינה הגדולה ביותר? כותב הרמח”ל בספרו דרך ה’ )ח”ב, ד, ה( שהיה זה כאשר ששים ריבוא מישראל ]היינו 

האנשים, ובפועל היו שם למעלה משני מיליון[ עמדו יחדיו למרגלות הר סיני. בזו הפעם הראה הקב”ה את עצמו 

לברואיו באופן הגלוי ביותר. השכינה ירדה לעולם באופן השלם ביותר, יותר מכל מה שהיה אי פעם. וזאת משום 

שהיה מספר כה גדול של יהודים - זוהי הסיבה שהשי”ת השרה שכינתו בעוצמה הרבה ביותר בהיסטוריה.

אין השכינה שורה על עצים ואבנים
הבה ונעמיק עוד בנושא זה, שהוא בעל חשיבות עליונה. האמת תיאמר, שככל שנשקיע מחשבה בענין הזה, 

עדיין זה לא יספיק. המושג הזה, שהקב”ה משרה שכינתו עלינו, על בני ישראל, הוא אדיר כל כך, והוא צריך 

תמיד להיות בראש שלנו. 

כאשר הקב”ה גילה לאברהם אבינו שהוא זה שנבחר, שהוא זה שממנו יצא העם בנבחר, אמר לו ה’, “לִהְיוֹת 

לְךָ לֵאלֹקִים ּולְזַרְֲעךָ אֲַחרֶיךָ” )בראשית יז, ז(. ומסבירה הגמרא )יבמות סד, א(, “בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה, 

אין זרעך אחריך על מי שורה, על העצים ועל האבנים?” השכינה אינה שורה על אבנים, על מדרכות או על 

עמודי חשמל. השכינה שורה אך ורק על אנשים! לכן רוח האלקים פסקה מלרחף על פני המים רק כאשר עם 

ישראל הגיע לעולם. כאשר נוצר עם ישראל, ירדה שכינתו של הקב”ה ושכנה עלינו, והיא עודנה שוכנת עלינו 

עד עצם היום הזה. חשוב שנפנים את הידיעה הזו: רוח אלקים שוכנת עלינו עכשיו, ברגע זה ממש, על כל אחד 

אחד מאיתנו - גברים, נשים, וילדים - אנו נושאים על ראשינו את רוח אלקים! 

הפסוק “ורוח אלקים מרחפת על פני המים” הגיע לסיומו עם יצירתו של עם ישראל, ורוח זו לא תסור ממנו 

לעולמים. לאחר שנבחר עם ישראל, לעולם לא תשרה השכינה על אף עם אחר, לא על האמריקאים, לא על 

ההולנדים, ולא על אף אחד אחר - לא על איש מלבד עמו ישראל.
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הקב”ה אוהב את “מספר בני ישראל”

ה’ שורה עלינו! תשכחו מפילוסופיה, תשכחו  - ששכינת  הזו אל קרבנו  אנו צריכים להחדיר את האמת 

מהשאלה “מי הוא ה’ באמת?” - כל זה הוא “למעלה ממך”, זה מעל היכולת שלנו להסביר. לנו אכפת ממה שה’ 

גילה לנו, וקב”ה גילה לנו, שעל אף ש”מלא כל הארץ כבודו”, למרות שהוא נמצא בכל מקום, בכל זאת, הוא הופך 

השכינה  והשראת   - באחרים  מאשר  מסוימים  במקומות  יותר  לעוצמתית  נוכחותו,  הרגשת  את  שכינתו,  את 

היא  יתברך  שכוונתו  משום  בעמו,  ה’  רוצה  לכן  ישראל”.  בני  “מספר  נמצאים  בו  במקום  היא  ביותר  הגדולה 

יגדל בלי סוף כי השכינה שורה על עם  ששכינתו תתפשט בעולם כולו, כל שניתן. הקב”ה חפץ שעפר יעקב 

יחד במקום אחד, הקב”ה משרה שכינתו ברמה  יהודים הנמצאים  יותר  וככל שיש  ישראל בהתאם למספרם, 

גבוהה יותר. במקומות אלו נוכחותו של הקב”ה מוחשית יותר - אפשר להרגיש אותה. ולכן ה’ אינו מסתפק בשני 

מיליון כמו שהיו בהר סיני - הוא רוצה עוד ועוד! 

“חלב ישראל” - עבור מי?

כאשר   אנו עוברים בבורו פארק, וויליאמסבורג, מאה שערים או בני ברק, ורואים מספר רב של יהודים יראי 

שמים - צריכים להרגיש תענוג מזה, כי השכינה נמצאת שם! כאשר יש קבוצה קטנה של יהודים המקדישים את 

ונשים, בנים  - אנשים  יהודים  גדודים של  גדודים  יש  נפלא! אבל כאשר  זהו דבר  ה’,  ולעבודת  חייהם לתורה 

ובנות, כולם שומרי תורה ומצוות, זה כבר משהו שונה לגמרי. 

כפי שנתבאר, ישנן כמה וכמה דרגות בהשראת השכינה, וריבויו והכפלתו של מספר היהודים, הוא הדבר 

ביותר. לכן אנו כה שמחים על כך שמספרם של היהודים  והעוצמתית  שמביא את השראת השכינה הגדולה 

שומרי תורה ומצוות הולך וגדל ברוך ה’. אנו פוסעים ברחובות ניו יורק ורואים משאית ארוכה, שבצידה מתנוסס 

בגאון הכיתוב: “חלב ישראל”. למי זה מיועד? לאיטלקים? לסינים? לא ולא! המשאית הזו משרתת יהודים יראי 

שמים! והנהג הוא יהודי ירא שמים עם פאות. איזה תענוג לראות מראות כאלה! בימינו, מוצרים כשרים למהדרין 

מן המהדרין, הולכים ומתרבים בכל מקום. זה משמח אותנו מאוד, אולם עלינו לשמוח עוד יותר מכך שריבוי זה 

מביא נחת רוח להשי”ת. הוא שמח כאשר הוא רואה יהודים יראי שמים מתקבצים יחד, משום שעל ידי זה יש 

מקום לשכינתו יתברך לשרות בעולמו.

לשמוח בתוך ההמונים

כאשר אנו רואים המוני יהודים יראי שמים, עלינו לשמוח, משום שהקב”ה שמח! האם חשבת על זה אי 

פעם, כאשר ראית קבוצה גדולה של יהודים? הקב”ה חושב על כך כל הזמן, אז עליך לחשוב על זה לכל הפחות 

פעם אחת בחייך!

ככל שהוא רואה יותר יהודים, כך הקב”ה שמח יותר ויותר. כאשר הוא רואה עשרה יהודים, הקב”ה שמח 

בהם - “כל בי עשרה שכינתא שריא”. כאשר הוא רואה 22,000 מבני ישראל, זו שמחה עוד יותר עצומה עבורו. 

וששים ריבוא יהודים גרמו שמחה עצומה כל כך אצלו יתברך, שזה הביא ל”וירד ה’ על הר סיני”.

אם ה’ אוהב לספור אותנו; אם הוא שמח כאשר הוא רואה את מספר בני ישראל, אז עלינו לחשוב יחד עמו, 

ולהיות מאושרים מכך גם כן. ולכן, כאשר אנו הולכים ברחובות ורואים יהודים - כמובן שאנחנו מחפשים יהודים 

שומרי תורה ומצוות - אם רואים שכונות המתאכלסות בעוד ועוד יהודים יראי שמים, הדבר הזה הוא אושר 

גדול עבורנו. צריכים להרגיש שזה הרכוש שלנו, זו העשירות שלנו, משום שזה מראה שהשכינה שורה בישראל. 

יוצאים החוצה ביום ששי, ורואים המוני ילדים וילדות, נערים ונערות, השבים הביתה ממקומות לימודיהם 

- כולם יראי אלקים! מכל עבר הם באים, יורדים בהמוניהם מהאוטובוסים ומהטנדרים, כולם ממהרים הביתה 

לכבוד שבת! איזה מראה נהדר! 
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החנויות מלאות באנשים העורכים קניות לכבוד שבת. ברוך ה’! חלות יפהפיות מוצגות בחלונות הראווה, מי 

אוכל את החלות הללו? הם מיועדות אך ורק עבור “עפר יעקב”, עבור “מספר בני ישראל”. מי שמרגיל את עצמו 

לחשוב אופן זה, הרי שבזה הוא מתדמה לקונו.

אדמת קודש בברוקלין
לבו של הקב”ה נמצא בערים ובשכונות המלאות ביהודים יראי שמים! יכול אני להעיד על עצמי, שכאשר 

אני פוסע ברחובות בורו פארק, אני עושה זאת בדרך ארץ הגדולה ביותר. אני אומר לעצמי, “אני הולך כעת על 

אדמת קודש”. תושבי בורו פארק -  אתם חייבים לחשוב על זה! רחובות שלמים, גושי בנינים ארוכים, המלאים 

שומרי תורה ומצוות. זהו מקום של קדושה; זו אדמה קדושה. הנה מזוזה אחת, ועוד מזוזה, ועוד אחת! אין סוף 

למזוזות! וכשמסתכלים על הגגות - אין אנטנות ב”ה! אין “צלחות” לקליטת מרעין בישין! אפילו הגגות של בורו 

פארק קדושים! השכינה כבר אינה מרחפת - היא נחה מעל בתי בורו פארק. כשאני נמצא בבורו פארק אני אמור 

תמיד, “השכינה נמצאת כאן בבורו פארק”. אינני עושה זאת כדי להביע עמדה או כדי למשוך תשומת לב. זהו 

ביטוי לאמונה, וכך האדם יוצר לעצמו שכל של תורה.

כמובן שהדברים אמורים אך ורק כלפי יהודים יראים ושלמים. יהודים המתנהגים ומתלבשים כמו גויים - 

אינם מקום להשראת השכינה. השכינה אינה שורה אלא במקום בו יהודים חיים על פי התורה.

פן ירבה - כן ירבה!  
אנו מודים לה’ על  קהילות הקודש, הקמות ופורחות בכל מקום, אולם אנו שואפים ליותר. אנחנו רוצים 

שכל אמריקה תתמלא ביהודים יראי שמים, כי ככל שהם יתרבו, כך תתרבה שמחתו של הקב”ה.

כמובן שאויבינו אינם שמחים מכך, בלשון המעטה - ועליכם לדעת זאת. זאת משום שהם אינם רואים את 

מה שבלעם ראה; הם אינם זוכים לראות את השראת השכינה. הם מסתכלים על עם ישראל במבט של בלק, 

וכמו בלק גם בהם מתקיים “ויקץ מפני בני ישראל”. אולם אנו מסתכלים על כך במבט של בלעם, שהוא מבטו 

של הקב”ה, ואומרים: ברוך ה’! כן ירבה וכן יפרוץ! השכינה שורה בישראל!

חשיבותו של ילד יהודי
כעת נמשיך עוד בלימוד דבריו של בלעם, שנאמרו בנבואה, כאשר הוא הביט על מיליוני היהודים שחנו 

בקצה מואב. “מִי מָנָה ֲעפַר יֲַעקֹב?” שאל בלעם, והתשובה, כפי שלמדנו, היא שה’ הוא זה שסופר אותם. “ּומִסְּפָר 

אֶת רֹבַע יִשְׂרָאֵל” - נבואה זו מתייחסת ללידתו של ילד מישראל, וכפי שפירשו חז”ל )נדה לא, א(. כאשר איש 

ואשה יהודיים נישאים  - הקב”ה אוהב את זה, הוא מעוניין בזה, משום שהוא ממתין לנחת הגדולה ביותר - 

לידתו של ילד יהודי. כאן הכריז בלעם, על פי ה’, על עוצמת שיעור הקומה של עם ישראל. נבואתו מלמדת 

אותנו כי כל ילד יהודי נוסף הוא בעל החשיבות הגדולה ביותר עבור הקב”ה, הקב”ה חפץ בזה ומעוניין בזה.

הרגעים הגדולים של החופה
יהודית. הקב”ה נמצא, שכינתו שורה,  נוכל ללמוד על חשיבותו האדירה של האירוע ששמו חופה  מכאן 

והוא מביט ומחכה לרגע הגדול הזה של חופה וקידושין. המעמד הזה הוא קדוש כל כך, משום שזהו התפקיד 

החשוב ביותר של הנישואין - להביא יהודים לעולם הזה. 

החתן והכלה - מן הסתם דעתם אינה מיושבת עליהם באותה השעה, הם טרודים ומבולבלים. מחשבותיה 

תפוסות בקישוטיה ובתכשיטיה, והוא לחוץ שמא עניבתו אינה ישרה. מכל מקום, קשה להם לחשוב כעת על 

הדבר הנפלא הזה - שהם הולכים כעת לבנות מקום להשארת השכינה. אולם לכל הפחות אנחנו נחשוב על כך 

- עד כמה נפלא ונשגב התפקיד אותו הם עומדים למלא! הם מתאחדים כדי להביא את שכינת ה’ לעולם! ולכן 

השי”ת נמצא ממש כאן, מתחת לחופה, יחד אתם! כמה אדיר הרגע הזה - זוהי תחילתה של הבאת עוד שכינה 

לעולם!   
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בזכות נשים צדקניות
כעת נוכל להתחיל להבין את גדולתן של נשות ישראל הצדקניות, שחונכו על ברכי המסורת של הקמת 

משפחות ברוכות ילדים. זו אינה מסורת חדשה, אולם למרבה הצער, באירופה, בדור האחרון שלפני המלחמה, 

הן אלו שבונות את  - שנשות ישראל  ה’, באמריקה הודלק מחדש המושג הזה  לגווע. ברוך  זו החלה  מסורת 

האומה היהודית.

ויש לה חלק חשוב ביותר של הבאת  זו שייסדה את תנועת בית יעקב בארה”ב,  הרבנית קפלן ע”ה, היא 

השכינה לאמריקה. היא עצמה זכתה לארבעה עשר ילדים ב”ה, והיא החדירה שאיפה זו באלפי תלמידותיה - 

להקים משפחות גדולות. היא גידלה דורות, לא רק של מורות, אלא של אמהות, של נשים שהקימו משפחות 

יהודיות של בני תורה. מרן הגר”א קוטלר זצ”ל אמר שלולא הרבנית קפלן, הכוללים לא היו יכולים להתקיים 

באמריקה. היא גידלה בנות ששאיפתן היתה לקים בתים של תורה, ושבעליהן ישבו וילמדו בכולל. בזכות נשים 

צדקניות אלו, הצועדות בעקבותיהן של האמהות הקדושות, השכינה שורה היום בעם ישראל.

משמעותו של ילד
ָה הַּבָאָה אֶל  ּ בסוף מגילת רות )ד, יא(, כאשר בועז נשא את רות לאשה, בירכו אותו העם “יִּתֵן ה’ אֶת הָאִשׁ

ּתֵיהֶם אֶת ּבֵית יִשְׂרָאֵל”. פסוק זה מלמד אותנו מה היתה כוונתן של רחל ולאה  ְ ֶר ּבָנּו שׁ ּכְרָחֵל ּוכְלֵאָה ֲאשׁ ּבֵיתֶךָ 

כאשר הם בנו את משפחתן - הן ידעו שהן בונות את בית ישראל. זוהי התכלית של הקמת משפחה - ליצור 

מקום לשכינתו יתברך. 

ישנם אנשים, שכאשר הם רואים שלהם יש רק ילד אחד, למשל, ולחברם יש שני ילדים, הם עלולים לפתח 

קנאה כלפי השני. אולם נתבונן נא - במה הם מקנאים? זה כמו ילד שיש לו צעצוע אחד ולחבירו יש שנים, וגם 

הוא רוצה שיהיו לו שנים. קנאתם נובעת מחוסר הבנה מהי המשמעות של ילד יהודי. רחל ולאה הבינו מהי 

משמעותו של ילד יהודי, ומה המשמעות של ללדת ולגדל ילד כזה. ילד יהודי פירושו בניית בית ישראל, ובניית 

בית ישראל פירושו ליצור מקום להשראת השכינה בעולם. ככל שגדל החלק בבניית בית ישראל, כך גדל החלק 

בהישג העצום הזה - הבאת השכינה לשכון בינינו. 

למעשה, המושג הזה, להוליד ילדים עבור השי”ת, הינו מסורת שנמסרה לנו מאמנו הראשונה. כאשר חוה 

ילדה בפעם הראשונה, היא אמרה מילים משמעותיות ביותר, המילים הראשונות שנאמרו אי פעם בזמן לידה, 

על כן חשוב לנו מאוד ללמוד אותם. ומה אמרה חוה כאשר נולד קין? “קָנִיתִי אִישׁ אֶת ה’”. כידוע, ישנם הרבה 

פירושים בראשונים לפסוק זה, ובוודאי שכל הפירושים היו בכלל כוונת חוה. אולם הפירוש הנוגע לענייננו הוא 

ש”קניתי איש את ה’” היינו “קניתי איש בשביל ה’”. הבאתי לעולם אדם שיהיה מקום להשראת השכינה. הבאתי 

לעולם עבד חדש לקב”ה. 

אשה יהודיה שזכתה ללדת ילד יהודי, עליה לחשוב, ככל שהיא יכולה: “אני עובדת את ה’. אני עושה את זה 

למענו יתברך, כדי שיהיה עוד מקום להשראת השכינה”.

המשימה הזו אינה קלה - “בעצב תלדי בנים” אולם “לפום צערא אגרא” )אבות ה, כג( - ככל שהדבר קשה 

יותר, כך השכר גדול יותר, וכיון שלידת ילדים וגידולם אינו דבר קל, השכר על כך הוא עצום!  זו זכות עצומה! 

נכון שזה קשה, אולם עם מעט מחשבה, זה הופך להיות הדבר החשוב ביותר בעולם. היא מגדלת ילדים ומביאה 

עוד שכינה לעולם!

בניית עצמה
והנה אין ספק שאם יהודיה המגדלת ילדים יראי שמים עושה הרבה מעבר להבאת השכינה לעולם - היא 

גם בונה בכך את עצמה! כל אישיותה מתעלה ומשתפרת, היא מסלקת את האנוכיות שבה. גידול ילדים הוא כמו 

לימוד מוסר, אלא שהוא טוב יותר. במשך כל היום כולו, היא עובדת על מדת החסד. חסד ועוד חסד במשך כל 

ועוד חסד במשך הלילה. היא מטפלת בילדה כאשר הוא תינוק קטן, ומסירותה אליו אינה  ואח”כ עוד  היום, 



פרשת בלק | תורת אביגדור י 

פוסקת גם כאשר הוא גדל, וזה אף פעם לא נגמר - אפילו הסבתא עדיין דואגת לילדיה ולנכדיה. אם יהודיה היא 

כל כולה חסד. 

בריה  היא  כאשר  הבא  העולם  אל  הזה  מהעולם  תצא  זמנה,  בהגיע  יהודית,  משפחה  המגדלת  זו  אשה 

ילד  יושרו. כמה פעמים היא החסירה שעות שינה בגלל  מושלמת, משום שכל קמטי האנוכיות שבאישיותה 

למרות  מילדיה,  אחד  עם  במשחק  זמן  להשקיע  הוצרכה  היא  בהם  המקרים  את  לספור  אפשר  אי  שבוכה? 

זו, בביתה  ובנתה את עצמה בעולם הזה. אשה  יישרה את קמטיה,  שחיכתה לה הרבה עבודה. האם היהודיה 

הקטן והצנוע, בונה את עצמה, היא בונה את בנינה הרוחני לממדים אדירים!

בניית העולם
אבל יש עוד בנין אותו היא בונה - היא בונה את העולם! העולם חייב לה הכרת הטוב. נכנסים לבית כנסת, 

ורואים מנין של יהודים יראי שמים, תלמידי חכמים - מהיכן הם הגיעו? אמהותיהם גידלו אותם! אמם היא זו 

שטיפלה בכל צרכיהם, היא זו שהאכילה אותם בכפית. היא זו שקמה אליהם באמצע בלילה, ומסרה את חייה 

סנטימטר.  אחר  סנטימטר  אותם  גידלתי  האם,  אומרת  כב(  ב,  )איכה  וְרִּבִיתִי”  טִּפַחְּתִי  ֶר  “ֲאשׁ גידולם!  למען 

והאמהות הן אלו המביאות את שכינת ה’ לעולם.

הללו.  התורה  מקומות  נבנו  בזכותן  אבל  בכולל,  ולא  בישיבה  לא  הכנסת,  בבית  נמצאות  אינן  האמהות 

תשכחו  אל  זקנים.  ועטויים  ובשטריימלך  שחורות  במגבעות  חבושים  חרדים,  יהודים  רואים  ברחוב,  הולכים 

שהאמהות הן שגידלו אותן ולהן מגיעה מלא ההערכה על ההישג הנפלא הזה - הורדת השכינה לעולם.

מי יכול היה לחשוב?
פעם הלכתי לנחם אבלים, בביתו של תלמיד חכם שנפטר. אלמנתו ישבה שם בין הנשים, ואני ראיתי מול 

עיני את בניה. שורה ארוכה של בנים, כולם חשובים ויקרים, כל אחד ואחד מהם תלמיד חכם בפני עצמו. חשבתי 

היא  וטיפחה!  גידלה  ילדה,  היא  ויקרים  משובחים  בנים  איזה  הזו!”  האשה  השיגה  גדול  הישג  “איזה  לעצמי, 

ובעלה חיו למען מטרה - למען השראת השכינה!

אין לי ספק שכאשר הם התחתנו, הם לא הבינו באופן מלא את משמעות הדבר. אני בטוח שבעלה היה איש 

יקר, תלמיד חכם, ושהם נישאו בקדושה ובטהרה, לשם שמים; אך אף על פי כן, הם לא יכלו להבין את גודל 

זוהי  ה’!  עובדי  כולם  יקרים,  בנים  התורה!  אדירי  הלבנון!  ארזי  משפחה!  איזו  השכינה!  השראת  של  ההישג 

המשמעות של הקמת משפחה יהודית - יצירת מקום להשראת השכינה בעולם!

הוא נמצא כאן!
וכך, נבואתו של בלעם “מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל” היא למעשה אחד העקרונות הבסיסיים 

ביותר של העולם הזה - אנו למדים שהשכינה שוכנת בין המוני יעקב ומספר בני ישראל. 

השכינה נמצאת כאן ממש, וצריכים להאמין בזה! חשוב על זה עד שזה יהפוך לחלק מדפוס החשיבה שלך 

שהשכינה שורה במקום בו יש יהודים יראי שמים. זו אינה הרגשה הבאה מאליה, אדם חייב  להרגיש  - עליך 

להרגיל את עצמו לחשוב כך, להתבונן עוד ועוד בדבר הזה - שהשכינה שורה על מספר בני ישראל. זה חלק 

מאמונתנו, וכמו כל חלקי האמונה, היא דורשת עמל רב ועבודה רבה.

ובסוף   - אותו”  מסייעין  ליטהר  “הבא  אולם  עליו,  ולעבוד  הרצינות  במלא  לקחת  צריכים  אותו  דבר  זהו 

תצליח. אסור לנו לשכוח את האמת הזו, שהשכינה שורה בישראל. זהו אחד הדברים החשובים ביותר אותו 

עלינו להכיר ולזכור, שהשכינה שורה בתוך עמנו. ממש כאן, ברגע זה ממש, השכינה שורה עלינו. ברוך ה’ - הוא 

נמצא כאן!

שבת שלום ומבורך!
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ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך )תהלים נא, יז( – אדון הכל, אני מתחנן שתחנני ותפתח פי, כי 

אפילו להגיד תהילת ה’ אני נצרך לעזרתך, כי אין פתיחת פה בלי עזר ה’, ואף לכוון מחשבותי 

ודיבורי.

תפלת שמונה עשרה ]על שם שמונה עשרה הברכות, והברכה הנוספת )ולמלשינים( תוקנה 

ביבנה וחז’’ל לא שינו השם של אנשי כנסת הגדולה ונשאר שם התפלה שמונה עשרה[ נתקנה 

בלשון רבים מכמה טעמים:

א( תפלתן של צבור אינה חוזרת לעולם ריקם )דברים רבה ב, יב(. ובהשתתפות עם הצבור 

ב(.  ד,  )ע’’ז  זכותיה  נפישא  צבור  הצבור.  זכות  עם  משתתף  הריהו  רבים,  בלשון  שמתפלל  בזה 

וכשמתפלל גם ביחד עם הצבור נתרבה עוד יותר כח וזכות התפלה. דרשו ה’ בהמצאו )ישעיה נה, 

ו( הוא בציבור )יבמות מט, ב(.

ג’  ב( תיקנו התפילות כנגד קרבנות הצבור )ברכות כו, ב(. הקרבנות היו עבודת הכלל, וגם 

התפלות הן עבודת הכלל. וכשמתפלל גם ביחד עם הצבור ממש הוא הוראה שלמה, על עבודת 

הכלל.

אברהם  עם  ה’  שעשה  הברית  זוהי  א(.  צד,  )ב’’ק  תחלה  נענה  הוא  חבירו  בעד  המתפלל  ג( 

אבינו, ואברכה מברכיך )בראשית יד, ג(. ולכן המתפלל על זרע אברהם זוכה לברכה זו שחל על 

המברך את ישראל.

ברוך – לשון בֶרך, כי כורעים ברך בהכנעה למֵטיב. וככל שהטובה מרובה כך ההכנעה יותר 

גדולה, )חובות הלבבות, הקדמה לשער עבודת האלקים( ולכן כהן גדול כורע בתחילה ובסוף של 

כל ברכה, והמלך כיון שכרע שוב אינו זוקף )ברכות לד, ב(.

)מסילת  ומקשיב  אליך  ופניו  נגדך  העומד  כאדם  מקשיב  יתברך  שהוא  נוכח,  לשון   – אתה 

ישרים פי’’ט(. וכבוד הוא שיכולים לדבר אליו יתברך בלשון אתה, וחביבים ישראל שלא הצריכן 

לשליח )יומא נב, א(.

זכות זו, לדבר אל ה’ כאל נוכח, היא מעיקרי אופני בקשת השלימות בכלל, ומעיקרי תפקידי 

ה’.  קונה האדם הרגשה חושית בהכרת  הוא,  ברוך  זו אל הקדוש  פניה  ידי  על  התפילה בפרט. 

מסיבה זו נחוץ מאד להתרגל במחשבה זו, שמדברים בלשון נוכח למי שמאזין היטב ומקשיב 

בהתעניינות לכל דבריך. אמנם אף כי אינו דבר קל, יען אין החוש עוזר לזה )וכדברי המסילת 

יפתח  לב  ושימת  בזה  ההתמדה  רוב  עם  קולנו(,  שמע  בברכת  להלן  והובא  הנ’’ל  פי’’ט  ישרים 

המעיין של הכרת ה’ ואז תתחיל עבודת התפילה באמת.

פרושים וקיאורים על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

מדוע ברא ה’ את השינה - הלא זה בזבוז זמן ממש?!

תשובה:

ומדוע הוא ברא את הצורך לאכול?! גם זהו בזבוז זמן! וכמו כן יש לשאול על כל צרכי הגוף 

- לשם מה הם נבראו?!

זוהי שאלה טובה, ואסביר לך את התשובה. הקב”ה ברא את עולמו כדי שנכיר אותו. אולם 

- כיצד יכירו בני אדם את ה’ בעולם הזה בעוד הם עסוקים כל כך בענייניהם? אדם חושב רק 

על עצמו ואינו זוכר את בוראו. לכן המציא לנו השי”ת דרכים כיצד נזכור אותו. אדם נעשה 

רעב, הוא מוכרח לאכול, וכאשר הוא מקבל פרוסת לחם, הוא פונה לה’ ואומר: “תודה לך ה’! מה 

הייתי עושה ללא לחם? הלא איני יכול לחיות ללא לחם!” הלחם גורם לאדם להרגיש הכרת 

הטוב כלפי השי”ת, ומביאו לידי אהבת ה’, וכך ממלא האדם את תכליתו בעולם.

או, לחילופין, אדם מרגיש עייפות, וגופו זקוק נואשות למנוחה. האם הוא ישן כמו שחתול 

מסוגלים  שאינם  אנשים  ישנם  כך!  על  לה’  להודות  עליו  לישון,  מסוגל  הוא  אם  לא!  ישן? 

להירדם! השינה היא מתנה נפלאה, מתנה עליה צריכים אנו להודות לה’! לכן הקב”ה גרם לך 

להיות עייף - כדי שתזכור אותו ותודה לו. אמור את זה בפיך: “שינת לילה נעימה ומתוקה!” זהו 

דבר המענג יותר מכל תענוגות העולם. ובבוקר אתה קם רענן, ומרגיש בן אדם חדש, ואומר 

לה’, “מודה אני לפניך - תודה לך ה’!” השינה נבראה כדי לגרום לבני אדם להכיר טובה לקב”ה. 

זוהי רק אחת מהתועלויות שבשינה, וישנן עוד תועלויות, אבל זו היא התועלת שעל ידה 

האדם בא לידי ידיעת והכרת הבורא, ובכך הוא משלים את עצמו, כפי רצונו יתברך.

מדור זה נתרם לע"נ:

מתוך תשוקות שהשיק הרק זצ"ל לשואלים

לע"נ שאול קן לטיפה


