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    ז"טבת תשס                    ד"בס
                       

  " ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע "
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע (פרשת ויחי

  
זוכה לא רק , את יוסף, לאחר שנים כה רבות בהן לא האמין שיזכה לראות את בנו, יעקב אבינו

  .לראות את בנו האהוב כי אם גם את נכדיו
  

  :בעת שיוסף ובניו באים לבקרו, תארת את אשר קורה בימי מחלתו של יעקבהתורה מ
  
  בראשית פרק מח .1
  :ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים) א(
  :ּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטהַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב וַ ) ב(
  : ַוְיָבֶרְך אִֹתיְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה ֵאַלי ) ג(
  :ֲאֻחַּזת עֹוָלםְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך יָך ִלְקַהל ַעִּמים ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְרִּביִתָך ּוְנַתִּת ) ד(
  : ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִליַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהםְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ) ה(
  : ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם)ו(
ִהוא ֵּבית ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך ְּבעֹוד ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ) ז(

  :ָלֶחם
  :ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה) ח(
  :ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ָּבַני ֵהם ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ֱאלִֹהים ָּבֶזה ַוּיֹאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם) ט(
  : ַוַּיֵּגׁש אָֹתם ֵאָליו ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהםתלֹא יּוַכל ִלְראֹוְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן ) י(
  : אִֹתי ֱאלִֹהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעךָ ֶהְרָאהַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְראֹה ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ) יא(
  :הַוּיֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרצָ ) יב(
  :ַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו) יג(
 ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ְמַנֶּׁשהַעל רֹאׁש  ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַהָּצִעיר ְוהּוא ֶאְפַרִיםַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ) יד(

  :ַהְּבכֹור
 ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאַמר יֹוֵסףַוְיָבֶרְך ֶאת ) טו(

  :ַהֶּזה
 ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ַהְּנָעִריםִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת  ַהּגֵֹאל אִֹתי ַהַּמְלָאְך ) טז(

  :ָהָאֶרץ
אָֹתּה ֵמַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ַעל ַוַּיְרא יֹוֵסף ִּכי ָיִׁשית ָאִביו ַיד ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַוִּיְתמְֹך ַיד ָאִביו ְלָהִסיר ) יז(

  :רֹאׁש ְמַנֶּׁשה
ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי ַּגם ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ) יט( :ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו לֹא ֵכן ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבכֹר ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל רֹאׁשֹו) יח(

  :ם ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִיםהּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָּדל ְואּולָ 
  

  :בתיאור זה נרצה לעמוד על כמה דיוקים
  
  :נראה שיעקב מדגיש את הקשר המיוחד שלו עם ארץ כנען.א

  . ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה ֵאַלי : ה נגלה אליו בארץ כנען"העובדה שהקב, ראשית
  . ארץ כנען–כי אם גם את מקומה , יעקב אינו מתאר רק את ההתגלות האלוקית

את ההבטחה , ובנוסף. יעקב מתאר ליוסף את ההבטחה לכך שיפרה וירבה ויהיה לקהל עמים, שנית
  . ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלםָהָאֶרץ ַהּזֹאתְוָנַתִּתי ֶאת : לנחול את הארץ

 ְׁשֵני ָבֶניךָ : "הוא מקפיד להדגיש, מתאר יעקב את שני הבנים שנולדו לו ליוסףכש, בניגוד לתיאור זה
  ".ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים

  ?מהי המשמעות של הדגשה זאת
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מהי המשמעות של ".  ִיְהיּו ִליִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון: "מנשה ואפרים, ששני בניו, יעקב מבטיח ליוסף.ב

  ?קביעה זו
אולם אפשר שהשוואה זו באה . מנשה ואפרים, שיוסף זוכה לשני שבטים, כוונה היאבפשטות ה

אלא גם , שהרי יעקב לא מסתפק בקביעה ששניהם יזכו לשבט היוצא מזרעם, להדגיש דבר מה
  ?השוואה זו מה היא באה להדגיש".  ִיְהיּו ִליִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון: "משווה בינם לבין יתר השבטים 

  
ומה עניינה לדבריו אלו של ! ?וכי יוסף אינו יודע? ספר יעקב ליוסף את ספור קבורת רחלמדוע מ.ג

  !?יעקב אל יוסף
  

  :י  השיב שהדבר נאמר בנימת התנצלות"רש
  
  י פרק מח פסוק ז"רש. 2

  :פ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם"ואע
  

  .ור הזה של מקומה של ארץ ישראל מחובר למה שנאמר בסוף הפרשה הקודמתיתכן שהתיא
  :לפני הבאת התיאור של סוף הפרשה עלינו לשאול את עצמנו את השאלה הבאה

  .לכמה זמן תכנן יעקב לרדת. כשנודע ליעקב אבינו שבנו יוסף חי הוא יורד מצרימה
  :כמו שיעקב מתאר, לכאורה המדובר בירידה קצרה

  
  ראשית פרק מה  ספר ב.3
  : ְוִכי הּוא מֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהםעֹוד יֹוֵסף ַחיַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר ) כו(
 ָלֵׂשאת אֹתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף) כז(

  :ֲאִביֶהם
  . ְּבֶטֶרם ָאמּותְוֶאְרֶאּנּוֵאְלָכה ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי ) כח(

  
  !ןלחזורלראות את יוסף 

  :כל זאת בשונה מכוונתו של יוסף
  
  ספר בראשית פרק מה .4
  : ַאל ַּתֲעמֹדְרָדה ֵאַלי ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם) ט(
  :ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך ) י(
  .ָלְך   ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשרָך ָׁשם ִּכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעבְוִכְלַּכְלִּתי אְֹת ) יא(
  

  .לפי זה הכוונה היא עד סוף הרעב
  :אולם התכנית האלוקית לא כך היא

  
  ספר בראשית פרק מו .5
  :ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחקַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ) א(
  :ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני) ב(
  :ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשםַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך ) ג(
  : ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ נִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹהָא) ד(
  

  .לתחילת יישום ברית בין הבתרים, לפי התכנית הזאת הכוונה היא לירידה ארוכה
  

  .י"י כהבטחה שייקבר בא"פירש רש" ואנכי אעלך גם עלה"את ההבטחה 
  .כי הוא חושש לעזוב את הארץ..." ראאל תי"זאת לאחר שנאמר לו 

  
  י על בראשית פרק מו פסוק ג "רש.6
  :שהיה מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ לפי -אל תירא מרדה מצרימה ) ג(
  : הבטיחו להיות נקבר בארץ- ואנכי אעלך ) ד(
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, ותהתחושה של בני ישראל במצרים צריכה להיות של ארעי, שעל אף התיאור האלוקי, ברור עם זאת
  .מתוך כמיהה לשובם ארצה

  :הבעיה היא שהם נוהגים אחרת
  
  ספר בראשית פרק מז .7
  . ָבּה ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹדַוֵּיָאֲחזּוַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ) כז(

  
  .מקימים התנחלויות, בארץ מצרים" נאחזים"הם 

שם היא ממתינה , י"קבורת רחל באכמו גם התיאור של , ראלשאזכורה של ארץ ישיתכן איפוא 
 את ההיאחזות הזאת בארץ מצרים לבקרלארץ ישראל בא " אחוזת עולם"כמו גם הכינוי , לבניה

  .צריך להרגיש זרים, במצרים, כאן. ההיאחזות צריכה להיות בארץ ישראל: כרוצה לומר
  

  .בהמשך נרצה להציע הסבר נוסף
  

כי אם גם , רת את התרגשותו של יעקב על כך שזכה לראות לא רק את יוסףהתורה ממשיכה ומתא
  :)א" י–פסוקים ח  (את בניו

  

  .לכשנדייק בלשון הפסוקים נמצא את גדולתו של יעקב
  ".לֹא יּוַכל ִלְראֹות"  של התורה מתאר את יעקב כמי שעיניו כבדו מזוקן" אוביקטיבי"התיאור ה

 ֶהְרָאה"תאר את תחושתו ואת לבו המלא גיל על כך שזכה לכך שהוא מ. ואילו יעקב עצמו חש אחרת
  .ָ"אִֹתי ֱאלִֹהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעך
אלא שמח על . הוא אינו מיצר על העדר כושר הראיה. כרואה את נכדיויעקב מרגיש את עצמו 

  .תחושת הראיה
ת רואים הוא המסוגל לראות את האור גם כאשר במציאו, האיש שתיקן את תפילת ערבית, יעקב
  ...שפעמים אין צורך בעיניים כדי לראות, הוא המלמד אותנו. חושך

  
  : )ח" י–ד "פסוקים י (מתוך אותה התרגשות יעקב מברך

  :ברכתו זו מעוררת כמה שאלות
  
  ?את מי מברך יעקב.א

  ..."יֹוֵסףַוְיָבֶרְך ֶאת : "שהרי הברכה פותחת במילים
  ...".ַהְּנָעִריםל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹא : "הברכה ממשיכה, אולם

  !?איה היא הברכה ליוסף
  :ם הסביר שהיא גופא הברכה ליוסף"הרשב

  
    :ו"ח פסוק ט" פרק מם"רשב.8

  .ברכת הבנים היא ברכת האב - ויברך את יוסף 
  

  .היא שלומם וטובתם של בניו, הברכה הגדולה ביותר לאב
  .ירוש זהבהמשך נרצה להוסיף משמעות לפ

  
  :יעקב פותח את ברכתו ליוסף בתיאור הקשר עם האלוקים.ב

  .  ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחקָהֱאלִֹהים
  . ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהָהֱאלִֹהים

  

  :אומר יעקב, אך דווקא כשהוא עובר לברכה עצמה
  

  ... ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ַהּגֵֹאל אִֹתיַהַּמְלָאְך 
  

  !? עצמוהאלוקיםולא ,  הוא שיברך את הנעריםשהמלאךמדוע מבקש יעקב 
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  :יעקב חותם את הברכה ומאחל.ג
  

  'ח פסוק כ"י בראשית פרק מ"רש.9
בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך הבא לברך את  -ִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ֱאלֹ

  :אלהים כאפרים וכמנשה
  

  ?שבהם יברך אדם את בניו, מדוע זכו דווקא מנשה ואפרים
  !?או בן אחר משנים עשר הבנים, יששכר, מדוע לא לוי

  

 כי אם ברכה המפליגה דורות קדימה, לא רק ברכה לשעתה, רבותינו במדרש ראו בברכה אל הנערים
  :)הקטע המסומן בקו,  זה רק את תחילת המדרשלקרוא בשלב(

  
  רבה בראשית פרשה צז פסקה ג .10

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד ) יהושע ה(ד " ההיברך את הנערים זה יהושע וגדעון
ך צפורני רגליו ויאמר חנינא בר יצחק צעק מתו'  עתה באתי רבי יהושע בשם ר'שר צבא הויאמר לא כי אני '  וגולנגדו

ה נראה זה סימן בכל מקום שהיה רבי יוסי ארוך נראה "הקב שאני נראה שר צבא של מעלן אני וכל מקום' שר צבא ה
  היה רבי נראה 

לעלות למעלה לא '  וגואם אין פניך הולכים) שמות לג (עתה באתי עם משה רבך באתי אלא שהיה מתפלל ואומר
ואומר אם אין פניך הולכים אלא  שליחותי ולמטה לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל הייתי יכול שעדיין לא עשיתי

   הזהר שלא תעשה כשם שעשה לי משה רבך ונדחתי
  

  :הסביר כך את תשובתו של יעקב להשגתו של יוסף, ל"בעקבות חז,י "רש
  

  י על בראשית פרק מח פסוק יט "רש.11
  :ה עושה נס על ידו" שהקבשעתיד גדעון לצאת ממנו -'  יהיה לעם וגו גם הוא:שהוא הבכור -ידעתי בני ידעתי ) יט(

  :לישראלתורה  וילמד הארץ שינחיל את שעתיד יהושע לצאת ממנו -ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו 
  : וירח בעמק אילוןכשיעמיד חמה בגבעון ושמו כל העולם יתמלא בצאת שמעו -וזרעו יהיה מלא הגוים 

  
  ?כה לנערים כמכוונת ליהשע וגדעוןרואה את הברה, מה משמעות דרשה זו

  
  ..."הנעריםיברך את ...  הגואל אותיהמלאך: "מכיוון שנוסח ברכתו של יעקב היתה

  .גם אצל יהשע וגם אצל גדעון נמצא הן מלאך והן נערים, עלינו להניח שבשני המקומות
  

  .לצורך אימות הנחה זו נעיין בשני המקומות
  

  : תף יהשע ביריחוכך מתואר המפגש לו שו
  

  יהושע פרק ה .12
 ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיּפֹל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו ‘ֲאִני ַׂשר ְצָבא הַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ) יד... (ַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ) יג(

  :ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבּדֹו
  : ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא‘ַׂשר ְצָבא האֶמר ַוּיֹ) טו(
  
  

  . אלוקיםמלאךהלא הוא ', יהשע פוגש את שר צבא ה
  

  :'גם גדעון נפגש עם מלאך ה
  
  שופטים פרק ו .31
 ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָעְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִרי ְוִגְדעֹון ְּבנֹו חֵֹבט ִחִּטים ַּבַּגת ְלָהִניס ִמְּפֵני ‘ְך הַמְלַאַוָּיבֹא ) יא(

  :ִמְדָין
  : ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל‘ה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ‘ַמְלַאְך הַוֵּיָרא ֵאָליו ) יב(
 ֲאֶׁשר ִסְּפרּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלאָֹתיו ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל זֹאת ִעָּמנּו ‘ֹון ִּבי ֲאדִֹני ְוֵיׁש הַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדע) יג(

  : ַוִּיְּתֵננּו ְּבַכף ִמְדָין‘ ְוַעָּתה ְנָטָׁשנּו ה‘ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ה
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  : ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין ֲהלֹא ְׁשַלְחִּתיךָ  ַוּיֹאֶמר ֵלְך ‘ַוִּיֶפן ֵאָליו ה) יד(
  : ְּבֵבית ָאִביַהָּצִעירִהֵּנה ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאנִֹכי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּבי ֲאדָֹני ַּבָּמה אֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) טו(

  
  .יהשע והן גדעוןהן , מתאימים שניהם" נערים"גם לתואר 

  
  : ְּבֵבית ָאִביַהָּצִעירִהֵּנה ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאנִֹכי  : את גדעון אנו מוצאים מעיד על עצמו

  
  :ועל יהשע מעידה התורה

  
  .א"פסוק י, שמות פרק לג.14

 ַנַערּוְמָׁשֲרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ב ֶאל ַהַּמֲחֶנה  ֶאל מֶׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁש ‘ְוִדֶּבר ה
  :לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל

  

בהמשך נרצה לבאר בדרך ) ן"רמב(אפשר להעיר בסוגריים מה משמעות המושג נער אצל יהושע 
  "נער"נוספת את המשמעות של המושג 

  

  ן שמות פרק לג פסוק יא "רמב.51
:) זבחים קיח(וחכמים אמרו , )יהושע כד כט (חיה יהושע מאה ועשר שניםא "נער כתב רומשרתו יהושע בן נון ) יא(

ומשרתו ,  וככה פירושו,ואיך יקראהו הכתוב נער, היה בן חמשים ושש שנהכ "א, כי שבע שנים כבש ושבע שנים חלק
  .ועל דעתי דרך לשון הקדש שיקרא כל משרת נעריהושע בן נון שירות נער 

  
  .ל הולמת את לשון הפסוק"דרשת חזש, מצאנו איפוא

  .שהמלאך מברך את הנערים, שכן על שניהם יכולים אנו לומר
  .המברך ומעודד אותם' פוגשים את מלאך ה, "הצעיר"וגם גדעון " הנער"גם יהשע 

  
  !?אולם עדיין נותר לנו להבין מהי המשמעות של קביעה זו

  
נרצה לרגע לסטות " נערים"ו" מלאך"ועל המשמעות של , כדי להבין את המשמעות של הזיהוי הזה

  .שיסביר לנו את מהות העניין, לדבר אחר
  :למען הביאו אל הארץ המובטחת. מפני אויביו, ה מבטיח לעם ישראל כי ישלח מלאך להגנתם"הקב

  
  שמות פרק כג .16

  : ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי ְלָפֶניךָ ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ) כ(
  :ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו) כא(
  :ר ֲאַדֵּבר ְוָאַיְבִּתי ֶאת אְֹיֶביָך ְוַצְרִּתי ֶאת צֲֹרֶריךָ ִּכי ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְוָעִׂשיָת ּכֹל ֲאֶׁש ) כב(
  : ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִּתיוִּכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניךָ ) כג(
  :ם ְולֹא ַתֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָהֵרס ְּתָהְרֵסם ְוַׁשֵּבר ְּתַׁשֵּבר ַמֵּצבֵֹתיֶהםלֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא ָתָעְבדֵ ) כד(
  : ֱאלֵֹהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבךָ ‘ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה) כה(
  :ַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלאלֹא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְס ) כו(
  :ֶאת ֵאיָמִתי ֲאַׁשַּלח ְלָפֶניָך ְוַהּמִֹתי ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָּתבֹא ָּבֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל אְֹיֶביָך ֵאֶליָך עֶֹרף) כז(

  
  .לכאורה אין אלא לברך על בשורה זו

  .אולם הדבר אינו פשוט כל עיקר
ה בעצמו "אבל אלו זכיתם היה הקב, ולך לפניכםכשמלאך ה, המדרש קובע שיש כאן דרגה נמוכה

  :)קראו בשלב זה רק את שלוש השורות הראשונות (הולך לפניכם
  

  מדרש רבה שמות פרשה לב פסקה ב .17
 אלו זכיתם אני בעצמי נעשיתי לכם שליח כדרך שעשיתי לכם במדברה לישראל " אמר הקבמלאךהנה אנכי שולח 

 יומם ועכשיו שלא זכיתם הריני מוסר אתכם לשליח שנאמר הנה אנכי שולח  הולך לפניהם'וה) שמות יג(שנאמר 
  :מלאך

אמר משה אם אין ה למשה לך נחה את העם " מנין שכן אמר הקבואימתי נמסרו לשליח בשעה שעבדו עבודת כוכבים
להם נביאים לנו  ועוד אמר משה רבון העולם מה בינינו לבין עובדי כוכבים לנו נביאים ופניך הולכים אל תעלנו מזה

  שר ולהם שר 
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נביאים ושלא ימסרו ישראל לשר כל ימי ה מעובדי כוכבים שלא יעמדו עליהם "ר לוי שתי מדות טובות בטל הקב"א
ויהי בהיות יהושע ביריחו ויאמר ) יהושע ה( שנאמר שכן יהושע ראהו למקומו משה כיון שמת משה חזר אותו השר

  :נאמר הנה אנכי שולח מלאך לפניך עתה באתי לכך 'שר צבא הלא כי אני 
  

  שמות פרק יג.18
  : יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם‘ַוה) כא(
  פ: י ָהָעםלֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפנֵ ) כב(

  
  .לכן העם מתאבל, כי לא אעלה בקרבך, שולח מלאך) ה"הקב(אני , זו משמעות הפסוקים הבאים

  

  שמות פרק לג.19
ְצָחק  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְליִ ֵלְך ֲעֵלה ִמֶּזה ַאָּתה ְוָהָעם ֲאֶׁשר ֶהֱעִליָת  ֶאל מֶֹׁשה ‘ַוְיַדֵּבר ה) א(

  :ּוְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה
  : ְוֵגַרְׁשִּתי ֶאת ַהְּכַנֲעִני ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסיְוָׁשַלְחִּתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ) ב(
  : עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך ִּכי לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך ִּכי ַעם ְקֵׁשהֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ) ג(
  : ְולֹא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליוַוִּיְׁשַמע ָהָעם ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו) ד(
יִתיָך ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך  ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך ְוִכּלִ ‘ַוּיֹאֶמר ה) ה(

  :ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך 
  

  )ב"י'' פס('  דברי משה אל הזה יסביר לנו גם את פשר
  

  שמות פרק לג .20
תֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ּוְמָׁשרֲ  ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה  ֶאל מֶׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים‘ְוִדֶּבר ה) יא(

  :ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל
 ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ‘ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה) יב(

  :יְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעינָ 
  :ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה) יג(
  :ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ַוּיֹאַמר ) יד(
  : ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזהִאם ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכיםַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) טו(
ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו ) טז(

  :ָהֲאָדָמה
  : ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשםר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשהַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁש  ֶאל מֶׁשה ‘ַוּיֹאֶמר ה) יז(
  

  

ה הודיע כמה פרקים קודם לכן "הרי הקב..." ואתה לא הודעתני"שכן יש להבין מה זאת אומרת 
  ?"אין אין פניך הולכים אל תעלנו מזה: "ומה פשר הקביעה! ?שהוא שולח מלאך

  
  י שמות פרק לג"רש.21

ואשר אמרת לי ', ואתה לא הודעתני וגו' אתה אומר אלי וגו. תן עיניך ולבך על דבריך,  ראה- תה אומר אלי ראה א) יב(
  :שאין אני חפץ בה, אין זו הודעה, הנה אנכי שולח מלאך) שמות כג כ(
:  בקרבופניך הולכים) יז יא' שמואל ב(כמו , אני בעצמי אלך, לא אשלח עוד מלאך,  כתרגומו- ויאמר פני ילכו ) יד(
   :כי על ידי מלאך אל תעלנו מזה, בזו אני חפץ -ויאמר אליו ) טו(
  

. ה"ה שאינו מעוניין במלאך כי אם בהתגלות ישירה של הקב"י שמשה אומר לקב"על כך עונה רש
ולכן המלאך . 17עיינו שוב במקור  (.ה אכן מקבל את בקשתו"והקב. ואם אין פניך הולים אל תעלנו

  .לא נגלה
  .את רמת ההתגלות בעקבות חטא עבודה זרה" הורידו "בני ישראל

  .אולם משה רבנו מבקש שתישמר ההתגלות הייחודית לעם ישראל בין עמי עולם
  .שרים יש גם לאומות העולם, שכן

 אל תעלנו –ולא ', רצוננו בהתגלות פני ה". אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה: "ולכן אומר משה
  ".ולא שרף, אני. ךולא מלא, אני"בחינת . מזה
  ".השגחה העקיפה"וכל ימיו של משה לא נמסרים ישראל בידי ה. ה אכן נענה"הקב

  ."'שר צבא ה"לאחר פטירתו של משה ההתגלות היא בעזרת , אולם בימי יהשע
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  :אל יהשע' וכך מתאר המדרש את דברי שר צבא ה
  

  מדרש רבה בראשית פרשה צז פסקה ג.22
לעלות למעלה לא ' אם אין פניך הולכים וגו) שמות לג( ואומר אלא שהיה מתפלל עם משה רבך באתיעתה באתי 

 ואומר אם אין פניך הולכים אלא הייתי יכול שעדיין לא עשיתי שליחותי ולמטה לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל
  .הזהר שלא תעשה כשם שעשה לי משה רבך ונדחתי

  

  ".מלאכית"ולהסכים גם להתגלות . ל מלאךשסרב לקב, המלאך מבקש מיהשע שלא לנהוג כרבו
  

  .לאור דברי המדרש נראה להסביר את הזיהוי של הנערים עם יהשע וגדעון
  

  .דרגה בפני עצמו הוא, אדון הנביאים, משה רבנו
  :)א" פסוק י20מקור  (ה פנים אל פנים"שיחו עם הקב

  

  ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה  ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר  ֶאל מֶׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים‘ְוִדֶּבר ה
  : ּוְמָׁשֲרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל

  

  .הפסוק מחולק לשני חלקים וממשיך לעסוק גם ביהשע
  .המדבר עם השכינה פנים אל פנים, החלק האחד מתאר את עוצם מדרגתו של משה

  .מן האוהלשאינו מש , והשני מדבר על יהשע
  

  ?מהו הקשר בין שני חלקי הפסוק
  

  .קשר של השלמה יש כאן, לכאורה
בזכות , מתחבר אל משה רבו וזוכה להמשיך את שושלת העברת התורה, נערו של משה, יהשע

  .התדבקותו במשה
  

  .אך אולי מותר גם לומר אחרת
  

  ".נער: "התואר לו זוכה יהשע הוא
  

  ?מה משמעו של ביטוי זה
  

  :ולכן הסביר מה שהסביר) 56( את גילו של יהשע באותו הזמן חשב עבורנואנו לעיל שהבן "הרמב
  

  .נראה להוסיף פירוש אחר, לאור הפסוק שהבאנו קודם, אולם
  .ה פנים אל פנים"היוצא ומדבר עם הקב, חציו הראשון של הפסוק מתאר את רום מעלתו של משה

  ".ֶהלַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהאֹ: "יהשע, לעומתו
  . יהשע נותר באוהל ואינו מקבל את ההתגלות באופן ישיר

  
  .מסכת בבא בתרא דף עה.23
  " לבנה כפני יהשע ופני חמה כפני משהפני "
  

  .שאינו מש מתוך האוהל" נער"הוא 
  

  :ל בזיהוי הנערים כיהשע וגדעון"וממילא זהו פשר דברי חז
  

  .הברכה שמברך יעקב את הנערים היא שהמלאך יברך אותם
  ".מלאכית"שהברכה תשרה במעונם גם כאשר יהיו בדרגה של התגלות 

  .בבהירות' כשלא רואים את השגחת ה, המלאך הוא הנגלה בעת צרה
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  י בראשית פרק מח פסוק טז "רש.24
' ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו'  כענין שנאמלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי - המלאך הגאל אתי ) טז(

  : בית אלאנכי האל
  
  

אותם שדרגתם נמוכה יותר . הדבר מתממש בזמנם של הנערים. בזמנו של משה לא היה הדבר כן
  .מדרגתו של משה

  .'שר צבא ההזוכה להתגלות , יהשעבזמנו של 
  .'מלאך ההזוכה להתגלות , גדעוןוכן בזמנו של 

לשונו  ("כן יעשה לנו, חינםכשם שעשה להם נפלאותיו " אין זה אלא ', וגם אם הוא זוכה להתגלות ה
  )י שם"של רש

  
  .בזה נבין גם את ייחודם של מנשה ואפרים

  ?שהם אלו המהווים דגם שבו מברך האב את בניו, במה זכו אפרים ומנשה
  !?או כאחד מבניו של יעקב, או כיששכר, מדוע לא כלוי

  
  .לבין כל השבטים, הבדל מהותי יש בין שני הנכדים הללו

  .הצלחה במשימה זו ראויה תמיד לשבח. נכבדה היא ומורכבתמלאכת החינוך מלאכה 
בתוככי אוירה של קדושה בארץ , "מגרש הביתי"אינה דומה הצלחה חינוכית המושגת ב, אולם

על אף שקרקע , )כפשוטו וכרוחו" (רוח ישראל סבא"להצלחתם של שני בנים הממשיכים ב, ישראל
  .רוח הראויהגידולם הפיסית והתרבותית רחוקה שנות אור מן ה

  
" אפרים ומנשה כראובן ושמעון"יעקב עומד אל מול נכדיו אלו והוא מלא התפעלות וסיפוק מכך ש

  .הם
והישג זה ראוי להיות . אות הוא על עומק המסר העובר מדור לדור, אלו ממשיכים בדרכי) אפילו(אם 

  .הדגם שלאורו יברכו אבות את בניהם
  

אך . אני וילדי גדלנו באווירת הבית העטופה בקדושה: ומרכבא ל. לכן מדגיש יעקב את ארץ כנען
  .אתם דרגה בפני עצמם, ילידי מצרים בה גדלתם, אתם

  
  .בחושך ובייסורים, בגלות. האתגר הוא להמשיך במימוש השליחות גם במצבים קשים

  
בתפילת החושך והוא הרוצה להעביר את היכולת להתמודד גם עם מצבים " מתמחה"יעקב הוא ה

  .קשים
  .גם יוסף יכול לשמש דוגמה בשמירה על הייחוד הרוחני גם בסביבה עוינת ומתוך קושי וסבל

  .ואפילו לא יכלו לקוברה בחלקת הקבר המשפחתית, שאמו מתה בדרך, הוא גם זה
  .יעקב מברך את יוסף שיזכה להעביר את הכוח הזה גם לבניו אחריו

  
, כשהוא נמצא בצרה. מצוי במצב של אור וטובגם כאשר אינו , הוא זה המתלווה אל האדם, המלאך

  .בגלות ובתקופות חשוכות
  

יודע יעקב שחשוב שיהיו לו , אולם מניסיונו הוא. יעקב חפץ שבניו יזכו לתקופות מאירות בחייהם
עד , שיהיה מחובר אל הקודש בכל נימי נפשו. לאדם את היכולות להתמודד גם עם מצבים קשים

  .נתקו אותו מכךאשר כל קשיי המציאות לא י
  

  :ניתן להוסיף את ההערה הבאה, אם יש זמן
  
  

ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק  :יעקב  חותם את ברכתו לנערים במילים
  .ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
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  :י מסביר"רש

  
  י בראשית פרק מח "רש. 25

  רע שולטת בהם  שפרים ורבים ואין עין הכדגים הללו
  

  .אולם יתכן שהתיאור כדגים יש לו משמעות נוספת
  

המקהיל קהילות ברבים ללמוד , עקיבא' הגמרא במסכת ברכות מתארת דו שיח המתקיים בין ר
  :לבין פפוס יהודה המביע תמיהה על כך, תורה על אף גזירת מלכות רומי

  

  מסכת ברכות דף סח עמוד א. 26
תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה  בא  פפוס בן . ת נפשךבכל נפשך  אפילו  נוטל  א

יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר  ליה  עקיבא  אי  אתה מתירא מפני 
  מלכות

שהיו מתקבצים ממקום  דגים  שהיה  מהלך  על  גב  הנהר  וראה  לשועל אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה 
אמר להם רצונכם שתעלו  למקום אמר להם מפני  מה  אתם  בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם 

 ונדור  אני  ואתם  כשם  שדרו  אבותי  עם  אבותיכם  אמרו לו אתה הוא שאומרים  עליך  פקח  שבחיות  לא  ליבשה 
 אף אנחנו יותנו אנו מתיראין  במקום  מיתתנו  על  אחת  כמה  וכמהטפש אתה ומה במקום חפקח  אתה  אלא  

עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה  שכתוב  בה  כי  הוא  חייך  ואורך  ימיך  כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה 
  ...ו"עאכ

  

הפוסק מלעסוק בתורה משול הוא . מצוי במקום החיות, עקיבא את פפוס' מלמד ר, העוסק בתורה
  .לדג העולה ליבשה

  .המעלה את הדגים אל היבשה כגוזר עליהם גזירת מוות. מקום חיותם של הדגים במים
  

  ". הארץבקרב "מברך אותם שירבו , והנה יעקב בברכתו לנערים להיות כדגים
  !?מקום משכנם בים ולא ביבשה, והלא הדגים

  
  :וראה בנוסח זה של הברכה המשך ליסוד אותו ראינ" שפת אמת"בעל ה

  
  ]. ב"תרל[ שנת -פרשת ויחי שפת אמת . 27

י "יוסף שהוא להיות כל דבר נדבק ונקשר בשורשו שהוא חיות הנקודה הפנימיות מהש' כי כל ברכה הוא מבחי... 
י " עמתברכין כל שיתא יומין' מיניויברך ויקדש ' וכן בשבת כ. ממילא יש ברכה כי בשורש יש תמיד התחדשות

ז "י שמעידין ע"ובנ. ז ניתוסף להם חיות מחדש על כל ימי הבריאה"ברא כל הנבראים עיי "שנתברר בשבת כי הש
כדגים שפותחין פיהם לטיפה מים ' פי' בקרב הארץ ובמד' וידגו כוש "ל מ"ר ז"ז מו"פ אא"וכ. ק מתברכין"בש

י "יקר החיות להשע' מ יהי"מ. כ עושין מעשים גשמיים"אף שהם בקרב הארץ וע' והוסיף הפי. 'כאילו לא טעמו כו
וקשה כי רק כראובן . 'כאפרים כו' ישימך כו' וכ. ל"ולהיות תמיד דבוק בשורש זה הברכה כנ' ש כי הם חיינו כו"כמ

מ נתעלו "דור שאחר השבטים ומ' אך כי לאשר הי. ואמאי נתיחד הברכה ישימך כאפרים ומנשה' ושמעון יהיו כו
  . ק בשורש אף שהם למטה במדרגהל להיות דבו"י הברכה כנ"וזה ע. להיות בכללם

  

  ...הברכה שמברך יעקב את צאצאיו היא שיהיו כדג ביבשה
  

במעשים , עד שגם בהיותו עוסק בענייני הארץ, האדם צריך להיות מחובר למקור החיות הפנימית
  .גשמיים הוא מעלה ומרומם את העיסוק בהם לרמה של עשייה רוחנית

עד ,  אותם שגדלו בגלות מצרים והצליחו לחיות ולהתעלות,זו יכולתם המיוחדת של אפרים ומנשה
  ".כראובן ושמעון "–אשר זכו לדרגת השבטים עצמם 

  
המצוונו , היודעים לקבל גם את ברכת המלאך, להיות כאפרים ומנשה, ולכן יעקב מברך את צאצאיו

  ...כדג ביבשהגם כאשר אנחנו , לחיות חיים אמיתיים
  

  


