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    ז"טבת תשס                    ד"בס
                       

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

  ברכת יעקב לנכדיו
  בראשית פרק מח .1
  :ֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִיםַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה ַוִּיַּקח ֶאת ְׁש ) א(
  :ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה) ב(
  :ְיָבֶרְך אִֹתיַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען וַ ) ג(
  :ֲאֻחַּזת עֹוָלםְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְרִּביִתָך ּוְנַתִּתיָך ִלְקַהל ַעִּמים ) ד(
  :ְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִליְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצרַ ) ה(
  :ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם) ו(
ְּבעֹוד ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך ) ז(

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

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

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

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

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

  :ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים
  

  סיבת הזכרת קבורת רחל
  י פרק מח פסוק ז"רש. 2

  :ך שהרי מתה סמוך לבית לחםפ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמ"ואע
  

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

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

  
  תוכניתו של יוסף

  ספר בראשית פרק מה .4
  : ַאל ַּתֲעמֹדְרָדה ֵאַליַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַואֲ ) ט(
  :ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך ) י(
  .ָלְך   ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶׁשרי אְֹתָך ָׁשם ִּכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעבְוִכְלַּכְלִּת ) יא(
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  התכנית האלוקית
  ספר בראשית פרק מו .5
  :ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק) א(
  :אֶמר ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִניַוּיֹ) ב(
  :ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשםַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביָך ) ג(
  : ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ י ַאַעְלָך ַגם ָעלֹהָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנִֹכ ) ד(
  

  י"שיקבר בא' ל והבטחת ה"פחדו של יעקב לצאת לחו
  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(
  

  בארץ מצריםי נאחזים "בנ
  ספר בראשית פרק מז .7
  . ָבּה ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹדַוֵּיָאֲחזּוַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן ) כז(

  
  .ברכת הבנים היא ברכת האב

    :ו"ח פסוק ט" פרק מם"רשב.8

  .ברכת הבנים היא ברכת האב - ויברך את יוסף 
  

  ם נצחי לברכותברכת אפרים ומנשה דג
  'ח פסוק כ"י בראשית פרק מ"רש.9

הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו  -ִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמָך ֱאלֹ
  :ישימך אלהים כאפרים וכמנשה

  

  יהושע וגדעוןל רומזיםהנערים 
  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
חנינא בר יצחק צעק מתוך צפורני רגליו '  עתה באתי רבי יהושע בשם ר'שר צבא הויאמר לא כי אני '  וגולנגדו

ה נראה זה סימן בכל מקום שהיה רבי יוסי "הקב שאני נראה שר צבא של מעלן אני וכל מקום' ויאמר שר צבא ה
  ארוך נראה 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 הייתי יכול שעדיין לא עשיתי שליחותי ולמטה לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל 

   הזהר שלא תעשה כשם שעשה לי משה רבך ונדחתילא א
  

  סיבת העדפת אפרים על פני מנשה
  י על בראשית פרק מח פסוק יט "רש.11

  :ה עושה נס על ידו" שהקבשעתיד גדעון לצאת ממנו -'  גם הוא יהיה לעם וגו:שהוא הבכור -ידעתי בני ידעתי ) יט(
  :לישראלתורה  וילמד הארץ שינחיל את  ממנושעתיד יהושע לצאת -ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו 

  : וירח בעמק אילוןכשיעמיד חמה בגבעון ושמו כל העולם יתמלא בצאת שמעו -וזרעו יהיה מלא הגוים 
  

  התגלות המלאך ליהושע
  יהושע פרק ה .12

 ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיּפֹל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו ‘הֲאִני ַׂשר ְצָבא ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ) יד... (ַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ) יג(
  :ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבּדֹו

  :ׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן ַוַּיעַ  ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא‘ַׂשר ְצָבא הַוּיֹאֶמר ) טו(
  

  "הצעיר "התגלות מלאך לגדעון
  שופטים פרק ו .31
 ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָעְפָרה ֲאֶׁשר ְליֹוָאׁש ֲאִבי ָהֶעְזִרי ְוִגְדעֹון ְּבנֹו חֵֹבט ִחִּטים ַּבַּגת ְלָהִניס ִמְּפֵני ‘ַמְלַאְך הַוָּיבֹא ) יא(

  :ִמְדָין
  : ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל‘ה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ‘ְלַאְך הַמ ַוֵּיָרא ֵאָליו ) יב(
 ֲאֶׁשר ִסְּפרּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ְוַאֵּיה ָכל ִנְפְלאָֹתיו ְוָלָּמה ְמָצַאְתנּו ָּכל זֹאת ִעָּמנּו ‘ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּגְדעֹון ִּבי ֲאדִֹני ְוֵיׁש ה) יג(

  : ַוִּיְּתֵננּו ְּבַכף ִמְדָין‘ה ְנָטָׁשנּו ה ְוַעָּת ‘ֲהלֹא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעָלנּו ה
  : ַוּיֹאֶמר ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּכף ִמְדָין ֲהלֹא ְׁשַלְחִּתיךָ ‘ַוִּיֶפן ֵאָליו ה) יד(
  : ְּבֵבית ָאִביַהָּצִעיר ִּבְמַנֶּׁשה ְוָאנִֹכי ִהֵּנה ַאְלִּפי ַהַּדלַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִּבי ֲאדָֹני ַּבָּמה אֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ) טו(
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  "נער"יהושע הוא 
  .א"פסוק י, שמות פרק לג.14

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

  

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

,  וככה פירושו,תוב נערואיך יקראהו הכ, היה בן חמשים ושש שנהכ "א, כי שבע שנים כבש ושבע שנים חלק
  .ועל דעתי דרך לשון הקדש שיקרא כל משרת נערומשרתו יהושע בן נון שירות נער 

  
  י בדרך"ת את בנוה לשלוח מלאך ללו"הבטחת הקב

  שמות פרק כג .16
  : ֲהִכנִֹתי ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשרִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניךָ ) כ(
  :ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו) כא(
  :ִּכי ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְוָעִׂשיָת ּכֹל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ְוָאַיְבִּתי ֶאת אְֹיֶביָך ְוַצְרִּתי ֶאת צֲֹרֶריךָ ) כב(
  : ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִּתיוִּכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניךָ ) גכ(
  :ַׁשֵּבר ַמֵּצבֵֹתיֶהםלֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ְולֹא ַתֲעֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ִּכי ָהֵרס ְּתָהְרֵסם ְוַׁשֵּבר ְּת ) כד(
  : ֱאלֵֹהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבךָ ‘ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה) כה(
  :לֹא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא) כו(
  :ִתי ֶאת ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָּתבֹא ָּבֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת ָּכל אְֹיֶביָך ֵאֶליָך עֶֹרףֶאת ֵאיָמִתי ֲאַׁשַּלח ְלָפֶניָך ְוַהּמֹ) כז(

  
  שליחת מלאך היא דרגה נחותה יותר מאשר ליווי אלוקי ישיר

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

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

אמר משה אם ה למשה לך נחה את העם " מנין שכן אמר הקבואימתי נמסרו לשליח בשעה שעבדו עבודת כוכבים
ם מה בינינו לבין עובדי כוכבים לנו נביאים ולהם נביאים  ועוד אמר משה רבון העולאין פניך הולכים אל תעלנו מזה

  לנו שר ולהם שר 
נביאים ושלא ימסרו ישראל לשר כל ה מעובדי כוכבים שלא יעמדו עליהם "ר לוי שתי מדות טובות בטל הקב"א

חו ויהי בהיות יהושע בירי) יהושע ה( שנאמר שכן יהושע ראהו למקומו ימי משה כיון שמת משה חזר אותו השר
  : עתה באתי לכך נאמר הנה אנכי שולח מלאך לפניך'שר צבא הויאמר לא כי אני 

  
  ווי האלוקי קודם שחטאויהל
  שמות פרק יג.18

  : יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם‘ַוה) כא(
  פ: לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם) כב(
  

  שרק מלאך ילווה אותם ותגובת העם" בשורה"ה
  שמות פרק לג.19

ַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש ֵ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(
  :ִקְרְּבָך ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך ִּכי לֹא ֶאֱעֶלה ְּב ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ) ג(
  : ְולֹא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליוַוִּיְׁשַמע ָהָעם ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו) ד(
ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך ְוִכִּליִתיָך ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך  ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ֶרַגע ֶאָחד ‘ַוּיֹאֶמר ה) ה(

  :ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך 
  

  סירובו של משה להצעה
  שמות פרק לג .20

הֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ּוְמָׁשֲרתֹו יְ  ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה  ֶאל מֶׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים‘ְוִדֶּבר ה) יא(
  :ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל

 ְוַאָּתה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ‘ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה) יב(
  :ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני

  :ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה) יג(



 4

  :ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ַוּיֹאַמר ) יד(
  :ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזהִאם ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים ַאל ַוּיֹאֶמר ֵ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 ְּבֵׁשםַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשהַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּד  ֶאל מֶׁשה ‘ַוּיֹאֶמר ה) יז(

  
   משה אינו מסכים לליווי של מלאך–סיבת הסירוב 

  י שמות פרק לג"רש.21
ואשר אמרת ', ואתה לא הודעתני וגו' אתה אומר אלי וגו. תן עיניך ולבך על דבריך,  ראה- ראה אתה אומר אלי ) יב(

  :שאין אני חפץ בה, אין זו הודעה, כי שולח מלאךהנה אנ) שמות כג כ(לי 
: ופניך הולכים בקרב) 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(
  

  המלאך שנדחה בזמן משה מגיע אל יהושע
  ה בראשית פרשה צז פסקה גמדרש רב.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 הייתי יכול שעדיין לא עשיתי שליחותי ולמטה לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל

  .דחתיהזהר שלא תעשה כשם שעשה לי משה רבך ונאלא 
  

  דרגת משה ודרגת יהושע
  .מסכת בבא בתרא דף עה.23
  " לבנה כפני יהשע ופני חמה כפני משהפני "
  

  ?מיהו המלאך
  י בראשית פרק מח פסוק טז "רש.24

ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב '  כענין שנאמלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי - המלאך הגאל אתי ) טז(
  :אנכי האל בית אל' וגו
  

  "וידגו לרוב" ההבטחה פשר
  י בראשית פרק מח "רש. 25

   שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם כדגים הללו
  

  מצב בו לא לומדים תורה משול לדגים הנמצאים ביבשה
  מסכת ברכות דף סח עמוד א. 26

 בא  פפוס בן תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה . בכל נפשך  אפילו  נוטל  את נפשך
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 פני רשתות שמביאין עלינו בני אדם למקום אמר להם מפני  מה  אתם  בורחים אמרו לו מ
 ונדור  אני  ואתם  כשם  שדרו  אבותי  עם  אבותיכם  אמרו לו אתה הוא שאומרים  עליך  פקח  שתעלו  ליבשה 

טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין  במקום  מיתתנו  על  אחת  כמה  שבחיות  לא  פקח  אתה  אלא  
שיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה  שכתוב  בה  כי  הוא  חייך  ואורך  ימיך  כך אם אנו הולכים  אף אנחנו עכוכמה

  ...ו"ומבטלים ממנה עאכ
  ...הברכה לנכדים היתה שיזכו לשמור על חיות ולהיות כמו דגים אפילו כשהם נמצאים ביבשה

  
  ]. ב"תרל[ שנת -פרשת ויחי שפת אמת . 27
י "סף שהוא להיות כל דבר נדבק ונקשר בשורשו שהוא חיות הנקודה הפנימיות מהשיו' כי כל ברכה הוא מבחי... 

י " עמתברכין כל שיתא יומין' מיניויברך ויקדש ' וכן בשבת כ. ממילא יש ברכה כי בשורש יש תמיד התחדשות
ז "דין עי שמעי"ובנ. ז ניתוסף להם חיות מחדש על כל ימי הבריאה"י ברא כל הנבראים עי"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
עיקר החיות ' מ יהי"מ. כ עושין מעשים גשמיים"אף שהם בקרב הארץ וע' והוסיף הפי. 'כאילו לא טעמו כו

וקשה כי רק . 'כאפרים כו' ישימך כו' וכ. ל"כנולהיות תמיד דבוק בשורש זה הברכה ' ש כי הם חיינו כו"י כמ"להש
מ "דור שאחר השבטים ומ' אך כי לאשר הי. ואמאי נתיחד הברכה ישימך כאפרים ומנשה' כראובן ושמעון יהיו כו

  . ל להיות דבוק בשורש אף שהם למטה במדרגה"י הברכה כנ"וזה ע. נתעלו להיות בכללם
  


