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 השמות הברכה והכוכבים

 פיקארד-נח דנא
 

החומש שאנו פותחים השבוע נקרא חומש שמות. כשמו כן הוא, הרבה שמות מופיעים, במיוחד 

 ַהָבִאים ִיְשָרֵאל ְבֵני ְשמֹות ְוֵאלֶּה" :1ון אחרמכושמותיו של הקב"ה. אבל המדרש מסתכל על המילה 

, שקולים הן ישראל כצבא השמים. נאמר כאן שמות ונאמר ָבאּו ּוֵביתוֹ  ִאיש ַיֲעֹקב ֵאת ִמְצָרְיָמה

, אף הקב"ה כשירדו ישראל ''מֹונֶּה ִמְסָפר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָלם ֵשמֹות ִיְקָרא 2בכוכבים שמות שנאמר

ולפי שהם משולים לכוכבים קרא שמות לכולם, הדא הוא דכתיב למצרים מנה מספרם כמה היו, 

 ו' ".וג ִיְשָרֵאל ְבֵני ְשמֹות ְוֵאלֶּה

שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן, להודיע חבתן,  אע"פ: 'י"רש בעקבות המדרש כותב

 ְבֵשם ְלֻכָלם ְצָבָאם ְבִמְסָפר ַהּמֹוִציא: 3כניסן במספר ובשמותם, שנאמרשנמשלו לכוכבים שמוציאן ומ

  '. ִיְקָרא

כמו שבוחרים תפוחים  ם ישראל מתוך תצוגה של עמים,ה' לא בחר את ע מהי החיבה של ה' לישראל?

החיבה אותנו כך.  בראה' היא ש"אשר בחר בנו מכל העמים" הכוונה של בשוק. כדברי המהר"ל, 

 אמר מסוים שבכינוס מסופר. 4ישראלתו של עם ריא, עם בישראל קביעת מהותו שלהיא ביטוי ל

 צעק זה על. דעתו על אותו העבירה שלו ישראל שאהבת ל"זצ קוק ה"הראיי על המשתתפים אחד

 הסביר אז, הופתעו המשתתפים כל!". ישראל אהבת הייתה לא ל"זצ לאבא: "ל"זצ יהודה צבי הרב

  !".ישראל זה מה עמוקה הבנה הייתה לאבא: "ה"הרצי

כלל מתחיל להיראות עם לידת של יחידים, במיוחד האבות והאמהות. ספר בראשית הוא ספר 

כשיו עם תחילת ספר שמות, ישראל עולה על במת ההיסטוריה כעם. מהותו של ספר עהשבטים ורק 

שמות היא בניית המבנה של העם הזה. חיבתו של ה' לעם ישראל היא החלטתו ליצור עם, לא אוסף 

 ".  ְיַסֵפרּו ְתִהָלִתי ִלי ָיַצְרִתי זּו ַעם" :5דים,ישל יח

ט ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר "אברהם שישראל משולים לכוכבים: נאמר ל ר ַהבֶּ ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוֹּיאמֶּ

ָך ר לֹו ֹּכה ִיְהיֶּה ַזְרעֶּ ה הרוחנית. הנפוץ הוא ברמ .  הפירוש6"ַהּכֹוָכִבים ִאם תּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ַוֹּיאמֶּ

אם עם ישראל עושה רצונו של מקום אז הוא ככוכבים, מעל כולם, דכתיב "וָהָיה ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמע 

ת ָּכל ִמְצו-ְבקֹול ה' א   יָך ִלְשֹמר ַלֲעשֹות אֶּ ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ּוְנָתְנָך ה' א  ֹלהֶּ ְליֹון ַעל ָּכל -ָֹתיו ֲאשֶּ יָך עֶּ ֹלהֶּ

 . 8. אחרת הוא כחול הים וכולם דורכים עליו7ץ"ּגֹוֵיי ָהָארֶּ 
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מסביר שספר שמות מתחיל באות וא"ו כי הוא המשך של בראשית, לכן מנין בני ישראל  9הרמב"ן

 לפני מותו קרא יעקב לבניו: ושמותיהם שהיה בפרשת ויחי מופיע שוב בפרשת שמות. 

ר ִיְקָרא " ם ֵאת ֲאשֶּ ם ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים: ִהָקְבצּו ְוִש ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלכֶּ ְתכֶּ  . שמעו10"ְמעּו ְבֵני ַיֲעֹקבאֶּ

ליעקב שיסביר לכם את העבר ושמעו אל ישראל אשר יתאר לכם את המשך תהליך הבנייה והארגון 

 של העם.

ות , שכל הצבאות והמחנ'ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאםבוא וראה, כתוב, ': '11נסיים בעזרת דברי הזהר

ְעָדר מהם ֹלא ִאישוהכוכבים, הקב"ה הוציאם כל אחד ואחד בשם,  בכל הכוכבים והמזלות של  .12נֶּ

כל הרקיעים נתמנו נגידים ופקידים לשמש העולם, כל אחד ואחד כראוי לו, ואין לך עשב קטן בכל 

הקב"ה העולם, שאינו שולט עליו כוכב ומזל ברקיע, ועל כוכב ההוא יש ממונה אחד המשמש לפני 

כל הכוכבים שברקיעים, כולם משמשים על עולם הזה, וכולם ממונים  .כל אחד ואחד כראוי לו

לשמש כל דבר ודבר לאותם שבעולם הזה. ואינם צומחים ואינם גדלים, עשבים ואילנות ודשאים 

ועשבי השדה, חוץ במראה הכוכבים העומדים עליהם ונראים עליהם פנים בפנים, כל אחד ואחד 

 .'אוי לוכמו שר

. לפי התאוריות המודרניות התאור הנ"ל של התהוות עם ישראל מזכיר את התפתחות היקום,

הזמן החומר  לאורך החומר היה תוהו ובהו, אין מבנה ואין חיבור בין החלקיקים.בתחילת הדרך, 

 בשביל החלב, גלקסיות אחרות, מצבורילו : מערכת השמש, מערוכות דומות 13התארגן ונוצרו מבנים

גלקסיות וכו'. במערכת השמש כל כוכב לכת שונה מהשני, כל לווין של כוכב לכת, כל אסטרואיד, 

קרבו אל התצדק ואחריו שבתאי  כוכבבעבר הרחוק ממלא פונקציה. מודלים חדשים מסבירים איך 

טרם מצאו בשום כזה דבר  לחיות בו.המאשפר כדור הארץ ך סדרו מקום לוכ ,התרחקו ממנוהשמש ו

 אחרת בגלקסיה. מערכת

לכל אחד תפקיד משלו, . 14כך בעם ישראל "ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי ֵמאֹות ָשֵרי ֲחִמִשים ְוָשֵרי ֲעָשֹרת"

. יעקב בירך את בניו, דהיינו קבע לכל אחד וכו'התפקידים לא ניתנים להחלפה: כהן, לוי, ישראל, 

 . מתחיל הבצועשמות  בפרשתקובע את המבנה, . יעקב בכללאת מקומו ואת תפקידו 

ידיעה שלנו על היקום עד לפני חודשים ספורים, כל ד נדבך. הכוכבים הם מקור אור ביקום. וע

הפיזיקה המודרנית הבינה מזמן . ומניתוחו ים ומגלקסיותהאור המגיע מכוכבליטת מק הנובע

קטרומגנטים. אל גם קרני גמה, כולם גליםו סגול-אדומים, האולטרה-השהאור הנראה, האינפר

 עם ישראל מקרין כמו שהכוכבים מקרינים בהרבה תדרים כך אותה מהות, רק האורך הגל שונה. 
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זה מה שנקרא אור עם ישראל. ם של לקלוט את המסרי ע יכולותאומה"בהרבה תחומים שונים, ו

 .15לגויים
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