
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

 להיות כוכבים אמיתיים – לך לךפרשת 

אני בוחרת זרעו ולירושת הארץ.  כיותבפרשתנו הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו הבטחות להמש

 ַהּכֹוָכִבים ּוְסֹפר ַהָשַמְיָמה ַהֶבט־ָנא ַוּיֹאֶמר ַהחּוָצה ֹאתֹו ַוּיֹוֵצאבשורה המובאת בפסוק: "להתמקד ב

ברכה  המוכר והידוע,טומנת בחובה, במובן  , אשר"ַזְרֶעָך ִיְהֶיה ֹּכה לֹו ַוּיֹאֶמר ֹאָתם ִלְסֹפר ִאם־ּתּוַכל

 ִאיש ִאם־יּוַכל ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ֶאת־ַזְרֲעָך ְוַשְמִּתי" -מעין זו שכבר ניתנה לאברהם במישור הכמותי, 

רלוונטית לכל דור, ואף בזמננו, בעת שקמים עלינו זו ברכה  ."ִיָמֶנה ַגם־ַזְרֲעָך ָהָאֶרץ ֶאת־ֲעַפר ִלְמנֹות

ישנן משמעויות עמוקות נוספות, עליהן יחד עם זאת, לדימוי עם ישראל לכוכבי השמים  .נוילכלות

עמדו בהרחבה חכמי ישראל. מפאת קוצר היריעה, אביא כאן רק שלוש פרשנויות, הנראות 

 במיוחד בעיני. אקטואליות 

 מציאות אחרת –מראה הכוכבים  .א

אברהם לא ידע וכי  -נראית תמוהה  ספור את הכוכביםלביט פיזית בשמיים ולהאברהם מ בקשהה

כי בכל  לשם מה היה צורך להוציאו החוצה? הרש"ר הירש מבהיר ?שמספר הכוכבים הוא רב

 לאותו ניתנת, יוקאל למאמר המצטרפת חווייתית סמלית המחשה מקום, בו מוצאים בתנ"ך

 במראה הכוכבים הרעיון העמוק שהקב"ה המחיש כאן לאברהם .יותר מקיפה תפיסה מאמר

 ,של אברהם, אשר התייאש מתקוותו לבן היה מנוגד למחשבתוו בשמיים, הצביע על הנהגה אחרת

 קיים, בשמים, שם. השמים את ה"הקב לו הראה לכן" –בשל נתוניו הטבעיים והנסיבות הארציות

 הרוצה: ולפיכך ...'ה בידי במישרין נברא הכל שם, בראשית מעשה רואים אנחנו שם; שונה עולם

". מעבר להתייחסות ...בכוכבים יסתכל, תיווך ובלא במישרין האל בכח שנבראה, מציאות לראות

, ישראל קיום את ממחיש הכוכבים מראה הספציפית לאברהם אבינו, מדגיש הרש"ר הירש כי

 משולים הם הרי, ונדכאים מושפלים ישראל נדחי אם גם": בהנהגתו הישירה של ה' התלוי

 עומד הוא הרי, יהודי הוא הרי וצוקה צרה בכל'; ה במאמר במישרין תלוי מהם אחד כל: לכוכבים

 כוחות לכל מעל אותו מעלה' ה בדרכי ההליכה... "בשמו לו הקוראת" פרטית השגחה תחת

  ." ...הטבע

 מיוחד כוכב –כל אחד  .ב

מלמדנו כי אברהם נדרש לצאת החוצה מן הנהגת העולם הזה, והקב"ה גילה לו  המלבי"םגם 

מחדד כי הבקשה אף . המלבי"ם שהוא וזרעו אינם נתונים תחת משטרי הכוכבים והמזלות

 המדויקת מאברהם להביט )ולא להביט ולראות או רק לראות( מדגישה שימת לב ועיון המחשבה

ני בפ חשוב עולם מהם אחד כל יהיה שזרעך לו הוסיף ם כןוא" : ייחודיותו של כל נבראברעיון 

 מן אחד כוכב יחסר ואם, ני עצמובפ עולם הוא כוכב שכל לכוכבים מספר מונה' שה כמועצמו... 

 ואם ני עצמובפ מלא עולם הוא מישראל ל אחדכ כן, הבריאה לכלל חסרון זה יהיה המציאות

ם ג לו והראה... כולו העם לאושר ל שכןוכ, הכללי העולם לשלמות נוגע חסרון הוא מהם איש יחסר

 פועל כוכב שכל, הכוכבים מערכת י"ע הטבע מאת המסודרת ההנהגה את' ה שמנהיג שכמו כן

 משרתיו צבא שהם שניה מערכה י"ע ההשגחה לפי מסודרת שניה הנהגה ערך כן  ...מיוחדת פעולה



 סגולה ל אחד יש לווכ הכוכבים כמספר מכוונים שהם אברהם זרע שהם למטה ומקדישיו

 ...".מיוחדת

 לזהור ככוכבי השמיים .ג

יקרות את הרובד האיכותי הצפון בדימוי זרע אברהם לכוכבי -ממשיך ומאיר באורהרבי מלובביץ' 

"ימים יבואו ונשמות ישראל יזהרו ככוכבי השמים. אורן יהיה בהיר וזך, וגם ההולכים השמיים: 

' מסביר בנימה הרבי מלובביץאור הגדול שיפיצו נשמות ישראל". באפלה ימצאו את דרכם בזכות ה

אופטימית כי אכן, זכינו להתגשמותה של נבואה זו, הכיצד? "אנו, בניו של אברהם, יכולים 

וצריכים להיות כוכבים זוהרים המאירים על הסובבים אותם. בזכות אור התורה והקדושה 

עם  )להחיות את היום: פרשת שבוע יומיתל, יש בכוחנו להאיר את העולם כולו" -המאיר בנו במתנת א

 (.24הרבי מלובביץ', עמ' 

 הכוכבים שלנולסיום, 

לכל העוסקים  הלכה למעשהיפות ליישום לעיל, בתמציתיות שהובאו  ,שלוש הפרשנויות לדידי,

ים לעולם אין להתייאש ולהניח הנחות ביחס לילדבהמשך לדברי הרש"ר הירש, ראשית,  .בחינוך

הכל תלוי בהנהגתו הישירה של הבורא, וניתן רק בהתאם לנתונים טבעיים ולנסיבות ארציות, שכן 

דומה כי כל אחד מאתנו מכיר דוגמאות הממחישות  לעלות ולהצליח גם מעל לכל כוחות הטבע.

כל ילד הוא עולם בפני עצמו עם סגולות "ם, מלביבהתאם להסבר הזאת מעבר לכל דמיון. שנית, 

שישפיעו על שלמות ואושר העולם וכישורים הייחודים לו, ואותם יש למנף ולהעצים ליתרונות 

עלינו לדאוג לכך שנשמות ילדנו יזהרו ככוכבי  מדברי הרבי מלובביץ' ניתן ללמוד כי כולו. שלישית,

 .התורה התאם לערכיבאמצעות חינוכם בוימצאו את דרכם השמיים 

ים לחזקנו ולהעצימנו, בפרט בימ הנדונותאני סבורה כי יש בכוחן של שלוש הפרשנויות , בנוסף

עת כתיבת שורות אלה, גל טרור מכה בארצנו, מותיר פצעים בגופם שאנו חווים. ב הסבוכים

אנשים יקרים, שחייהם   אובדן; אנו חשים כיצד ובנפשם של רבים וטובים ומעכיר את האווירה

להניח את  שנזכה נתפלל ונייחל נגדעו בידי בני עוולה, מהווה חסרון לשלמות ולאושר העולם כולו.

לצאת  נזכה ,כך .את מבטחנו במציאות שנבראה במישרין בידי ה'שים נהחישובים הארציים ו

אורה של  אחראי להפצתה ,זוהרייחודי וכוכב  כל אחד מאתנו חוש בעצם היותונ מאפלה לאורה,

 התורה!

 !ורק טובשבת שלום 

לבורא בשמחת תורה ה'תשע"ו, שהחזיר נשמתו , ֵמֵאש ֻמָצל אּודלעילוי נשמת ר' יצחק שטרן, 

 חודש לאחר פטירת אשתו.

 


