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 דבר תורה על פרשת שמות
 חיים ברנדס: מאת

 
 :פרשת שמות מתחילה עם הפסוקים

,  ֵאת ַיֲעקֹב :ִמְצָרְיָמה, ַהָּבִאים, ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  ְוֵאֶּלהא
 ִיָּׂששָכר ג  .ֵלִוי ִויהּוָדה,  ְראּוֵבן ִׁשְמעֹוןב  .ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו

   .ָּגד ְוָאֵׁשר, ְפָּתִלי ָּדן ְוַנד  .ּוִבְנָיִמן, ְזבּוֻלן

למה . בפרקים האחרונים בספר בראשית מציינים את שמותם של כל בני יעקב
 ?לחזור על הרשימה פעמיים

 
 : י גם הוא מוטרד מהכפילות הזאת ונותן את תשובתו"רש

 ,חזר ומנאם במיתתם, אף על פי שמנאן בחייהם בשמותם"

): מ' ישע(שנאמר , בשמותםשמוציאם ומכניסם במספר ו, שנמשלו לכוכבים

 ."המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא

 
ל מפראג גם מסביר ששנים עשר השבטים הם כמו שתים עשרה "והמהר

, קבוצות הכוכבים מורכבות מהרבה מאד כוכבים בודדים. קבוצות הכוכבים
. כך גם השבטים מורכבים מהרבה אנשים. וביחד אורם יוצר את הקוסמוס

גם בחייהם וגם . מלווים אותנו, בימי קדם ובמשך הדורות, עבודתם ותרומתם
 של חווית בני ישראל ונוקבים יבמותם בניו של יעקב מהווים חלק אינטגראל

 .בשמותם על מנת להדגיש את חשיבותו ומשמעותו של כל אחד ואחד
 

 הדורות הקודמים הם חלק מהדור הנוכחי ומלווים -כך זה גם בתוך כל משפחה  
לכל אחד ואחת במשפחה יש את , בנוסף.  גם היום– במודע או לא –אותו 

 . המקום שלו
 

לכל חבר יש חשיבות ואת . כך גם בקהילה שמשתדלת להיות משפחה מורחבת
מי שאנחנו ומה שאנחנו . אך כל אחד הינו חלק מן הכלל. המקום שלו ושלה

 . כ פועלם ואמונם של החברים"מייצגם ומשיגים מהווה את סה
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ובקרב קהילה יש צרכים שונים ורצונות , בקרב כל משפחה, ב בני ישראלבקר
תמיד יש צורך לאזן בין הצרכים והשאיפות של כל אחד והצרכים . שונים

בסופו של יום עלינו לזכור שהמשפחה המורחבת הזאת . והשאיפות של הכלל
 . צריכה להיות מקום מקבל ומקשיב

 
ן שאורם של כל חברי הקהילה יצור עתיד יהי רצו, כמו הכוכבים, כמו בני יעקב

 .  השנים הבאות45-מזהיר ל
 


