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טבת תשס"ז

בס"ד

אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע "
" ַה ַמּ ְל ְ
פרשת ויחי )ע"פ שיעורו של הרב אביחי קצין(
יעקב אבינו ,לאחר שנים כה רבות בהן לא האמין שיזכה לראות את בנו ,את יוסף ,זוכה לא רק
לראות את בנו האהוב כי אם גם את נכדיו.
התורה מתארת את אשר קורה בימי מחלתו של יעקב ,בעת שיוסף ובניו באים לבקרו:
.1בראשית פרק מח
ַשּׁה וְ ֶאת ֶא ְפ ָריִ ם:
יך ח ֶֹלה וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׁנֵי ָבנָיו ִעמּוֹ ֶאת ְמנ ֶ
אָב ָ
יוֹסף ִהנֵּה ִ
ֹאמר ְל ֵ
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֶ
)א( וַיְ ִהי ֲ
ֵשׁב ַעל ַה ִמּ ָטּה:
יך וַיִּ ְת ַחזֵּק יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
יוֹסף ָבּא ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִהנֵּה ִבּנְ ָך ֵ
)ב( ַו ַיּגֵּד ְל ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
ָען וַיְ ָב ֶר ְך א ִֹתי:
יוֹסף ֵאל ַשׁ ַדּי נִ ְראָה ֵא ַלי ְבּלוּז ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵ
)ג( ַויּ ֶ
עוֹלם:
יך ֲא ֻחזַּת ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
אָרץ ַהזֹּאת ְלז ְ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
יך ִל ְק ַהל ַע ִמּים וְ נ ַ
ית ָך וּנְ ַת ִתּ ָ
ֹאמר ֵא ַלי ִהנְ נִ י ַמ ְפ ְר ָך וְ ִה ְר ִבּ ִ
)ד( ַויּ ֶ
ְשׁ ְמעוֹן ִי ְהיוּ ִלי:
אוּבן ו ִ
ַשּׁה ִכּ ְר ֵ
וּמנ ֶ
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה ִלי ֵהם ֶא ְפ ַר ִים ְ
נּוֹל ִדים ְל ָך ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ַעד בּ ִֹאי ֵא ֶל ָ
ֶיך ַה ָ
)ה( ְו ַע ָתּה ְשׁנֵי ָבנ ָ
ַח ָל ָתם:
יהם יִ ָקּ ְראוּ ְבּנ ֲ
יהם ְל ָך יִ ְהיוּ ַעל ֵשׁם ֲא ֵח ֶ
אַח ֵר ֶ
הוֹל ְד ָתּ ֲ
וּמוֹל ְד ְתּ ָך ֲא ֶשׁר ַ
ַ
)ו(
ָא ְק ְבּ ֶר ָה ָשּׁם ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָרת ִהוא ֵבּית
ַען ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּעוֹד ִכּ ְב ַרת ֶא ֶרץ ָלבֹא ֶא ְפ ָר ָתה ו ֶ
ַאנִ י ְבּב ִֹאי ִמ ַפּ ָדּן ֵמ ָתה ָע ַלי ָר ֵחל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
)ז ( ו ֲ
ָל ֶחם:
ֹאמר ִמי ֵא ֶלּה:
יוֹסף ַויּ ֶ
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְבּנֵי ֵ
)ח( ַויּ ְ
ֲכם:
ַא ָבר ֵ
ֹאמר ָק ֶחם נָא ֵא ַלי ו ֲ
ָתן ִלי ֱאל ִֹהים ָבּזֶה ַויּ ַ
אָביו ָבּנַי ֵהם ֲא ֶשׁר נ ַ
יוֹסף ֶאל ִ
ֹאמר ֵ
)ט( ַויּ ֶ
יוּכל ִל ְראוֹת ַו ַיּגֵּשׁ א ָֹתם ֵא ָליו וַיִּ ַשּׁק ָל ֶהם וַיְ ַח ֵבּק ָל ֶהם:
)י( וְ ֵעינֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּ ְבדוּ ִמזּ ֶֹקן לֹא ַ
ַר ֶע ָך:
ֶיך לֹא ִפ ָלּ ְל ִתּי וְ ִהנֵּה ֶה ְראָה א ִֹתי ֱאל ִֹהים גַּם ֶאת ז ְ
יוֹסף ְראֹה ָפנ ָ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ֵ
)יא( ַויּ ֶ
אָר ָצה:
אַפּיו ְ
יוֹסף א ָֹתם ֵמ ִעם ִבּ ְר ָכּיו וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָ
ַיּוֹצא ֵ
)יב( ו ֵ
ימין יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּגֵּשׁ ֵא ָליו:
ַשּׁה ִב ְשׂמֹאלוֹ ִמ ִ
ימינוֹ ִמ ְשּׂמֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ְמנ ֶ
ֵיהם ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִבּ ִ
יוֹסף ֶאת ְשׁנ ֶ
)יג( וַיִּ ַקּח ֵ
ַשּׁה
ָדיו ִכּי ְמנ ֶ
ַשּׁה ִשׂ ֵכּל ֶאת י ָ
ָשׁת ַעל רֹאשׁ ֶא ְפ ַר ִים וְ הוּא ַה ָצּ ִעיר וְ ֶאת ְשׂמֹאלוֹ ַעל רֹאשׁ ְמנ ֶ
)יד( וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת יְ ִמינוֹ ַויּ ֶ
ַה ְבּכוֹר:
עוֹדי ַעד ַהיּוֹם
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק ָה ֱאל ִֹהים ָהר ֶֹעה א ִֹתי ֵמ ִ
ֹאמר ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ְלּכוּ ֲאב ַֹתי ְל ָפנָיו ְ
יוֹסף ַויּ ַ
)טו( וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת ֵ
ַהזֶּה:
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ְנּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי ְ
)טז( ַה ַמּ ְל ְ
אָרץ:
ָה ֶ
אָביו ְל ָה ִסיר א ָֹתהּ ֵמ ַעל רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם ַעל
ֵרע ְבּ ֵעינָיו וַיִּ ְתמ ְֹך יַד ִ
אָביו יַד יְ ִמינוֹ ַעל רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם ַויּ ַ
ָשׁית ִ
יוֹסף ִכּי י ִ
ַרא ֵ
)יז( ַויּ ְ
ַשּׁה:
רֹאשׁ ְמנ ֶ
ָד ְע ִתּי גַּם
ָד ְע ִתּי ְב ִני י ַ
ֹאמר י ַ
אָביו ַויּ ֶ
אָבי ִכּי זֶה ַה ְבּכֹר ִשׂים יְ ִמינְ ָך ַעל רֹאשׁוֹ) :יט( וַיְ ָמ ֵאן ִ
אָביו לֹא ֵכן ִ
יוֹסף ֶאל ִ
ֹאמר ֵ
)יח( ַויּ ֶ
גּוֹים:
ַרעוֹ ִי ְהיֶה ְמלֹא ַה ִ
אָחיו ַה ָקּטֹן ִי ְג ַדּל ִמ ֶמּנּוּ ְוז ְ
ְאוּלם ִ
הוּא ִי ְהיֶה ְלּ ָעם ְוגַם הוּא ִי ְג ָדּל ו ָ

בתיאור זה נרצה לעמוד על כמה דיוקים:
א.נראה שיעקב מדגיש את הקשר המיוחד שלו עם ארץ כנען:
ָען.
ראשית ,העובדה שהקב"ה נגלה אליו בארץ כנעןֵ :אל ַשׁ ַדּי נִ ְראָה ֵא ַלי ְבּלוּז ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יעקב אינו מתאר רק את ההתגלות האלוקית ,כי אם גם את מקומה – ארץ כנען.
שנית ,יעקב מתאר ליוסף את ההבטחה לכך שיפרה וירבה ויהיה לקהל עמים .ובנוסף ,את ההבטחה
עוֹלם.
יך ֲא ֻחזַּת ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
אָרץ ַהזֹּאת ְלז ְ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
לנחול את הארץ :וְ נ ַ
ֶיך
בניגוד לתיאור זה ,כשמתאר יעקב את שני הבנים שנולדו לו ליוסף ,הוא מקפיד להדגישְ " :שׁנֵי ָבנ ָ
נּוֹל ִדים ְל ָך ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם".
ַה ָ
מהי המשמעות של הדגשה זאת?
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אוּבן וְ ִשׁ ְמעוֹן יִ ְהיוּ ִלי" .מהי המשמעות של
ב.יעקב מבטיח ליוסף ,ששני בניו ,מנשה ואפריםִ " :כּ ְר ֵ
קביעה זו?
בפשטות הכוונה היא ,שיוסף זוכה לשני שבטים ,מנשה ואפרים .אולם אפשר שהשוואה זו באה
להדגיש דבר מה ,שהרי יעקב לא מסתפק בקביעה ששניהם יזכו לשבט היוצא מזרעם ,אלא גם
אוּבן וְ ִשׁ ְמעוֹן יִ ְהיוּ ִלי" .השוואה זו מה היא באה להדגיש?
משווה בינם לבין יתר השבטים ִ " :כּ ְר ֵ
ג.מדוע מספר יעקב ליוסף את ספור קבורת רחל? וכי יוסף אינו יודע?! ומה עניינה לדבריו אלו של
יעקב אל יוסף?!
רש"י השיב שהדבר נאמר בנימת התנצלות:
 .2רש"י פרק מח פסוק ז
ואע"פ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם:

יתכן שהתיאור הזה של מקומה של ארץ ישראל מחובר למה שנאמר בסוף הפרשה הקודמת.
לפני הבאת התיאור של סוף הפרשה עלינו לשאול את עצמנו את השאלה הבאה:
כשנודע ליעקב אבינו שבנו יוסף חי הוא יורד מצרימה .לכמה זמן תכנן יעקב לרדת.
לכאורה המדובר בירידה קצרה ,כמו שיעקב מתאר:
 .3ספר בראשית פרק מה
ָפג ִלבּוֹ ִכּי לֹא ֶה ֱא ִמין ָל ֶהם:
משׁל ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַויּ ָ
יוֹסף ַחי וְ ִכי הוּא ֵ
)כו( ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ֵלאמֹר עוֹד ֵ
רוּח ַי ֲעקֹב
ַתּ ִחי ַ
יוֹסף ָל ֵשׂאת אֹתוֹ ו ְ
ַרא ֶאת ָה ֲעגָלוֹת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ֵ
יוֹסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶהם ַויּ ְ
)כז( וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליו ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ֵ
יהם:
ֲא ִב ֶ
ְא ְר ֶאנּוּ ְבּ ֶט ֶרם אָמוּת.
יוֹסף ְבּנִ י ָחי ֵא ְל ָכה ו ֶ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ַרב עוֹד ֵ
)כח( ַויּ ֶ

לראות את יוסף ןלחזור!
כל זאת בשונה מכוונתו של יוסף:
.4ספר בראשית פרק מה
יוֹסף ָשׂ ַמנִ י ֱאל ִֹהים ְלאָדוֹן ְל ָכל ִמ ְצ ָריִ ם ְר ָדה ֵא ַלי אַל ַתּ ֲעמֹד:
אָמר ִבּנְ ָך ֵ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָליו כֹּה ַ
אָבי ו ֲ
)ט( ַמ ֲהרוּ ַועֲלוּ ֶאל ִ
וּב ָק ְר ָך וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ְך:
ֶיך וְ צֹאנְ ָך ְ
וּבנֵי ָבנ ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
ית ָקרוֹב ֵא ַלי ָ
גּשׁן וְ ָהיִ ָ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ֶא ֶרץ ֶ
)י( וְ י ַ
ית ָך וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָל ְך.
וּב ְ
אַתּה ֵ
ָרשׁ ָ
)יא( ְו ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי א ְֹת ָך ָשׁם ִכּי עוֹד ָח ֵמשׁ ָשׁ ִנים ָר ָעב ֶפּן ִתּוּ ֵ

לפי זה הכוונה היא עד סוף הרעב.
אולם התכנית האלוקית לא כך היא:
.5ספר בראשית פרק מו
אָביו יִ ְצ ָחק:
)א( וַיִּ ַסּע יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ ַו ָיּבֹא ְבּ ֵא ָרה ָשּׁ ַבע וַיִּ ְז ַבּח ְז ָב ִחים ֵלאל ֵֹהי ִ
ֹאמר ִהנֵּנִ י:
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַמ ְראֹת ַה ַלּיְ ָלה ַויּ ֶ
)ב( ַויּ ֶ
ימ ָך ָשׁם:
ירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַר ְי ָמה ִכּי ְלגוֹי גָּדוֹל ֲא ִשׂ ְ
יך אַל ִתּ ָ
אָב ָ
ֹאמר אָנ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ִ
)ג( ַויּ ֶ
ֶיך:
ָשׁית יָדוֹ ַעל ֵעינ ָ
יוֹסף י ִ
אַע ְל ָך גַם ָעלֹה וְ ֵ
)ד( אָנ ִֹכי ֵא ֵרד ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַר ְי ָמה וְאָנ ִֹכי ַ

לפי התכנית הזאת הכוונה היא לירידה ארוכה ,לתחילת יישום ברית בין הבתרים.
את ההבטחה "ואנכי אעלך גם עלה" פירש רש"י כהבטחה שייקבר בא"י.
זאת לאחר שנאמר לו "אל תירא "...כי הוא חושש לעזוב את הארץ.
.6רש"י על בראשית פרק מו פסוק ג
)ג( אל תירא מרדה מצרימה  -לפי שהיה מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ:
)ד( ואנכי אעלך  -הבטיחו להיות נקבר בארץ:
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ברור עם זאת ,שעל אף התיאור האלוקי ,התחושה של בני ישראל במצרים צריכה להיות של ארעיות,
מתוך כמיהה לשובם ארצה.
הבעיה היא שהם נוהגים אחרת:
.7ספר בראשית פרק מז
ֵאָחזוּ ָבהּ וַיִּ ְפרוּ וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹד.
גּשׁן ַויּ ֲ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ֶא ֶרץ ֶ
)כז( ַויּ ֶ

הם "נאחזים" בארץ מצרים ,מקימים התנחלויות.
יתכן איפוא שאזכורה של ארץ ישראל ,כמו גם התיאור של קבורת רחל בא"י ,שם היא ממתינה
לבניה ,כמו גם הכינוי "אחוזת עולם" לארץ ישראל בא לבקר את ההיאחזות הזאת בארץ מצרים
כרוצה לומר :ההיאחזות צריכה להיות בארץ ישראל .כאן ,במצרים ,צריך להרגיש זרים.
בהמשך נרצה להציע הסבר נוסף.
התורה ממשיכה ומתארת את התרגשותו של יעקב על כך שזכה לראות לא רק את יוסף ,כי אם גם
את בניו )פסוקים ח – י"א(:
לכשנדייק בלשון הפסוקים נמצא את גדולתו של יעקב.
יוּכל ִל ְראוֹת".
התיאור ה"אוביקטיבי" של התורה מתאר את יעקב כמי שעיניו כבדו מזוקן "לֹא ַ
ואילו יעקב עצמו חש אחרת .הוא מתאר את תחושתו ואת לבו המלא גיל על כך שזכה לכך ש" ֶה ְראָה
ַר ֶעך"ָ.
א ִֹתי ֱאל ִֹהים גַּם ֶאת ז ְ
יעקב מרגיש את עצמו כרואה את נכדיו .הוא אינו מיצר על העדר כושר הראיה .אלא שמח על
תחושת הראיה.
יעקב ,האיש שתיקן את תפילת ערבית ,הוא המסוגל לראות את האור גם כאשר במציאות רואים
חושך .הוא המלמד אותנו ,שפעמים אין צורך בעיניים כדי לראות...
מתוך אותה התרגשות יעקב מברך )פסוקים י"ד – י"ח(:
ברכתו זו מעוררת כמה שאלות:
א.את מי מברך יעקב?
יוֹסף"...
שהרי הברכה פותחת במילים" :וַיְ ָב ֶר ְך ֶאת ֵ
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַהנְּ ָע ִרים."...
אולם ,הברכה ממשיכהַ " :ה ַמּ ְל ְ
איה היא הברכה ליוסף?!
הרשב"ם הסביר שהיא גופא הברכה ליוסף:
.8רשב"ם פרק מ"ח פסוק ט"ו :
ויברך את יוסף  -ברכת הבנים היא ברכת האב.

הברכה הגדולה ביותר לאב ,היא שלומם וטובתם של בניו.
בהמשך נרצה להוסיף משמעות לפירוש זה.
ב.יעקב פותח את ברכתו ליוסף בתיאור הקשר עם האלוקים:
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק.
ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ְלּכוּ ֲאב ַֹתי ְל ָפנָיו ְ
עוֹדי ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה.
ָה ֱאל ִֹהים ָהר ֶֹעה א ִֹתי ֵמ ִ
אך דווקא כשהוא עובר לברכה עצמה ,אומר יעקב:
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַהנְּ ָע ִרים...
ַה ַמּ ְל ְ
מדוע מבקש יעקב שהמלאך הוא שיברך את הנערים ,ולא האלוקים עצמו?!
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ג.יעקב חותם את הברכה ומאחל:
.9רש"י בראשית פרק מ"ח פסוק כ'
ַשּׁה  -הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך
ְבּ ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר יְ ִשׂ ְמ ָך ֱאלֹ ִהים ְכּ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ֶ
אלהים כאפרים וכמנשה:

מדוע זכו דווקא מנשה ואפרים ,שבהם יברך אדם את בניו?
מדוע לא לוי ,יששכר ,או בן אחר משנים עשר הבנים?!
רבותינו במדרש ראו בברכה אל הנערים ,לא רק ברכה לשעתה ,כי אם ברכה המפליגה דורות קדימה
)לקרוא בשלב זה רק את תחילת המדרש ,הקטע המסומן בקו(:
.10רבה בראשית פרשה צז פסקה ג
יברך את הנערים זה יהושע וגדעון הה"ד )יהושע ה( ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד
לנגדו וגו' ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי רבי יהושע בשם ר' חנינא בר יצחק צעק מתוך צפורני רגליו ויאמר
שר צבא ה' שר צבא של מעלן אני וכל מקום שאני נראה הקב"ה נראה זה סימן בכל מקום שהיה רבי יוסי ארוך נראה
היה רבי נראה
עתה באתי עם משה רבך באתי אלא שהיה מתפלל ואומר )שמות לג( אם אין פניך הולכים וגו' לעלות למעלה לא
הייתי יכול שעדיין לא עשיתי שליחותי ולמטה לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל ואומר אם אין פניך הולכים אלא
הזהר שלא תעשה כשם שעשה לי משה רבך ונדחתי

רש"י ,בעקבות חז"ל ,הסביר כך את תשובתו של יעקב להשגתו של יוסף:
.11רש"י על בראשית פרק מח פסוק יט
)יט( ידעתי בני ידעתי  -שהוא הבכור :גם הוא יהיה לעם וגו'  -שעתיד גדעון לצאת ממנו שהקב"ה עושה נס על ידו:
ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו  -שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל:
וזרעו יהיה מלא הגוים  -כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק אילון:

מה משמעות דרשה זו ,הרואה את הברכה לנערים כמכוונת ליהשע וגדעון?
מכיוון שנוסח ברכתו של יעקב היתה" :המלאך הגואל אותי ...יברך את הנערים"...
עלינו להניח שבשני המקומות ,גם אצל יהשע וגם אצל גדעון נמצא הן מלאך והן נערים.
לצורך אימות הנחה זו נעיין בשני המקומות.
כך מתואר המפגש לו שותף יהשע ביריחו:
.12יהושע פרק ה
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָפּנָיו ְ
אתי וַיִּ פֹּל יְ ֻ
ֹאמר לֹא ִכּי ֲא ִני ַשׂר ְצ ָבא ה‘ ַע ָתּה ָב ִ
יריחוֹ ) ...יד( ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ִבּ ִ
)יג( וַיְ ִהי ִבּ ְהיוֹת יְ ֻ
ֹאמר לוֹ ָמה ֲאדֹנִ י ְמ ַד ֵבּר ֶאל ַע ְבדּוֹ:
ַויּ ֶ
הוֹשׁ ַע ֵכּן:
ַעשׂ יְ ֻ
אַתּה ע ֵֹמד ָע ָליו ק ֶֹדשׁ הוּא ַויּ ַ
ַע ְל ָך ֵמ ַעל ַר ְג ֶל ָך ִכּי ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
הוֹשׁ ַע ַשׁל נ ַ
אמר ַשׂר ְצ ָבא ה‘ ֶאל ְי ֻ
)טו( ַויֹּ ֶ

יהשע פוגש את שר צבא ה' ,הלא הוא מלאך אלוקים.
גם גדעון נפגש עם מלאך ה':
.13שופטים פרק ו
ֵשׁב ַתּ ַחת ָה ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ְבּ ָע ְפ ָרה ֲא ֶשׁר ְליוֹאָשׁ ֲא ִבי ָה ֶע ְז ִרי וְ ִג ְדעוֹן ְבּנוֹ ח ֵֹבט ִח ִטּים ַבּגַּת ְל ָהנִ יס ִמ ְפּנֵי
)יא( ַו ָיּבֹא ַמ ְלאַ ְך ה‘ ַויּ ֶ
ִמ ְדיָן:
ֹאמר ֵא ָליו ה‘ ִע ְמּ ָך ִגּבּוֹר ֶה ָח ִיל:
אַך ה‘ ַויּ ֶ
ֵרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ
)יב( ַויּ ָ
בוֹתינוּ ֵלאמֹר
אַתנוּ ָכּל זֹאת וְאַיֵּה ָכל ִנ ְפ ְלא ָֹתיו ֲא ֶשׁר ִס ְפּרוּ ָלנוּ ֲא ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ִגּ ְדעוֹן ִבּי ֲאדֹנִ י וְ יֵשׁ ה‘ ִע ָמּנוּ ו ְָל ָמּה ְמ ָצ ְ
)יג( ַויּ ֶ
ֱלנוּ ה‘ וְ ַע ָתּה נְ ָט ָשׁנוּ ה‘ וַיִּ ְתּנֵנוּ ְבּ ַכף ִמ ְדיָן:
ֲהלֹא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֶהע ָ
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יך:
הוֹשׁ ְע ָתּ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַכּף ִמ ְדיָן ֲהלֹא ְשׁ ַל ְח ִתּ ָ
ֹח ָך זֶה וְ ַ
ֹאמר ֵל ְך ְבּכ ֲ
)יד( וַיִּ ֶפן ֵא ָליו ה‘ ַויּ ֶ
אָבי:
ַשּׁה ְואָנ ִֹכי ַה ָצּ ִעיר ְבּ ֵבית ִ
אַל ִפּי ַה ַדּל ִבּ ְמנ ֶ
יע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנֵּה ְ
אוֹשׁ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ִבּי ֲאדֹנָי ַבּ ָמּה ִ
)טו( ַויּ ֶ

גם לתואר "נערים" מתאימים שניהם ,הן יהשע והן גדעון.
אָבי:
ַשּׁה וְ אָנ ִֹכי ַה ָצּ ִעיר ְבּ ֵבית ִ
אַל ִפּי ַה ַדּל ִבּ ְמנ ֶ
את גדעון אנו מוצאים מעיד על עצמוִ :הנֵּה ְ
ועל יהשע מעידה התורה:
.14שמות פרק לג ,פסוק י"א.
ַער
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן נ ַ
וּמ ָשׁרֲתוֹ ְי ֻ
משׁה ָפּנִ ים ֶאל ָפּנִ ים ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ וְ ָשׁב ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ְ
וְ ִד ֶבּר ה‘ ֶאל ֶ
תּוֹך ָהא ֶֹהל:
ָמישׁ ִמ ְ
לֹא י ִ

אפשר להעיר בסוגריים מה משמעות המושג נער אצל יהושע )רמב"ן( בהמשך נרצה לבאר בדרך
נוספת את המשמעות של המושג "נער"
.15רמב"ן שמות פרק לג פסוק יא
)יא( ומשרתו יהושע בן נון נער כתב ר"א חיה יהושע מאה ועשר שנים )יהושע כד כט( ,וחכמים אמרו )זבחים קיח(:
כי שבע שנים כבש ושבע שנים חלק ,א"כ היה בן חמשים ושש שנה ,ואיך יקראהו הכתוב נער ,וככה פירושו ,ומשרתו
יהושע בן נון שירות נער ועל דעתי דרך לשון הקדש שיקרא כל משרת נער.

מצאנו איפוא ,שדרשת חז"ל הולמת את לשון הפסוק.
שכן על שניהם יכולים אנו לומר ,שהמלאך מברך את הנערים.
גם יהשע "הנער" וגם גדעון "הצעיר" ,פוגשים את מלאך ה' המברך ומעודד אותם.
אולם עדיין נותר לנו להבין מהי המשמעות של קביעה זו?!
כדי להבין את המשמעות של הזיהוי הזה ,ועל המשמעות של "מלאך" ו"נערים" נרצה לרגע לסטות
לדבר אחר ,שיסביר לנו את מהות העניין.
הקב"ה מבטיח לעם ישראל כי ישלח מלאך להגנתם ,מפני אויביו .למען הביאו אל הארץ המובטחת:
.16שמות פרק כג
יא ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֲה ִכנ ִֹתי:
ֶיך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך וְ ַל ֲה ִב ֲ
אָך ְל ָפנ ָ
)כ( ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
ֲכם ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ:
וּשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ אַל ַתּ ֵמּר בּוֹ ִכּי לֹא יִ ָשּׂא ְל ִפ ְשׁע ֶ
)כא( ִה ָשּׁ ֶמר ִמ ָפּנָיו ְ
יך:
ֲר ָ
יך וְ ַצ ְר ִתּי ֶאת צֹר ֶ
ַב ִתּי ֶאת אֹיְ ֶב ָ
ית כֹּל ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר וְ אָי ְ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ וְ ָע ִשׂ ָ
)כב( ִכּי ִאם ָשׁ ַ
בוּסי וְ ִה ְכ ַח ְד ִתּיו:
ְה ְי ִ
ֲני ַה ִחוִּי ו ַ
ְה ְכּ ַנע ִ
ְה ְפּ ִר ִזּי ו ַ
ְה ִח ִתּי ו ַ
יא ָך ֶאל ָה ֱאמ ִֹרי ו ַ
ֶה ִב ֲ
ֶיך ו ֱ
אָכי ְל ָפנ ָ
ֵל ְך ַמ ְל ִ
)כג( ִכּי י ֵ
יהם:
יהם ִכּי ָה ֵרס ְתּ ָה ְר ֵסם וְ ַשׁ ֵבּר ְתּ ַשׁ ֵבּר ַמ ֵצּב ֵֹת ֶ
ֲשׂ ֶ
ֲשׂה ְכּ ַמע ֵ
יהם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם וְ לֹא ַתע ֶ
)כד( לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֵלאל ֵֹה ֶ
ַה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
יך ו ֲ
ימ ָ
וּב ַר ְך ֶאת ַל ְח ְמ ָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
יכם ֵ
ֲב ְד ֶתּם ֵאת ה‘ ֱאל ֵֹה ֶ
)כה( ַוע ַ
יך ֲא ַמ ֵלּא:
ָמ ָ
אַר ֶצ ָך ֶאת ִמ ְס ַפּר י ֶ
ֲק ָרה ְבּ ְ
)כו( לֹא ִת ְהיֶה ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה ַוע ָ
יך ע ֶֹרף:
יך ֵא ֶל ָ
ָת ִתּי ֶאת ָכּל אֹיְ ֶב ָ
ֶיך וְ ַהמּ ִֹתי ֶאת ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָתּבֹא ָבּ ֶהם וְ נ ַ
ימ ִתי ֲא ַשׁ ַלּח ְל ָפנ ָ
)כז( ֶאת ֵא ָ

לכאורה אין אלא לברך על בשורה זו.
אולם הדבר אינו פשוט כל עיקר.
המדרש קובע שיש כאן דרגה נמוכה ,כשמלאך הולך לפניכם ,אבל אלו זכיתם היה הקב"ה בעצמו
הולך לפניכם )קראו בשלב זה רק את שלוש השורות הראשונות(:
.17מדרש רבה שמות פרשה לב פסקה ב
הנה אנכי שולח מלאך אמר הקב"ה לישראל אלו זכיתם אני בעצמי נעשיתי לכם שליח כדרך שעשיתי לכם במדבר
שנאמר )שמות יג( וה' הולך לפניהם יומם ועכשיו שלא זכיתם הריני מוסר אתכם לשליח שנאמר הנה אנכי שולח
מלאך:
ואימתי נמסרו לשליח בשעה שעבדו עבודת כוכבים מנין שכן אמר הקב"ה למשה לך נחה את העם אמר משה אם אין
פניך הולכים אל תעלנו מזה ועוד אמר משה רבון העולם מה בינינו לבין עובדי כוכבים לנו נביאים ולהם נביאים לנו
שר ולהם שר
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א"ר לוי שתי מדות טובות בטל הקב"ה מעובדי כוכבים שלא יעמדו עליהם נביאים ושלא ימסרו ישראל לשר כל ימי
משה כיון שמת משה חזר אותו השר למקומו שכן יהושע ראהו שנאמר )יהושע ה( ויהי בהיות יהושע ביריחו ויאמר
לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי לכך נאמר הנה אנכי שולח מלאך לפניך:
.18שמות פרק יג
ָליְ ָלה:
יוֹמם ו ָ
יוֹמם ְבּ ַעמּוּד ָענָן ַלנְ ח ָֹתם ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ַליְ ָלה ְבּ ַעמּוּד ֵאשׁ ְל ָה ִאיר ָל ֶהם ָל ֶל ֶכת ָ
ֵיהם ָ
)כא( וַה‘ ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
יוֹמם וְ ַעמּוּד ָה ֵאשׁ ָליְ ָלה ִל ְפ ֵני ָה ָעם :פ
ָמישׁ ַעמּוּד ֶה ָענָן ָ
)כב( לֹא י ִ

זו משמעות הפסוקים הבאים ,אני )הקב"ה( שולח מלאך ,כי לא אעלה בקרבך ,לכן העם מתאבל.
.19שמות פרק לג
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֶאל ָה ֶ
ֱל ָ
ְה ָעם ֲא ֶשׁר ֶהע ִ
אַתּה ו ָ
ֲלה ִמזֶּה ָ
)א( וַיְ ַד ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ֵל ְך ע ֵ
ֲך ֶא ְתּ ֶננָּה:
ַרע ָ
וּל ַי ֲעקֹב ֵלאמֹר ְלז ְ
ְ
בוּסי:
ֵר ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
אָך וְ ג ַ
ֶיך ַמ ְל ְ
ְשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָפנ ָ
)ב ( ו ָ
אַתּה ֶפּן ֲא ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך:
ֱלה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ִכּי ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ָ
וּד ָבשׁ ִכּי לֹא ֶאע ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
)ג( ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
אַבּלוּ וְ לֹא ָשׁתוּ ִאישׁ ֶע ְדיוֹ ָע ָליו:
)ד( ו ִַיּ ְשׁ ַמע ָה ָעם ֶאת ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה ו ִַיּ ְת ָ
הוֹרד ֶע ְדיְ ָך
יך וְ ַע ָתּה ֵ
ית ָ
ֱלה ְב ִק ְר ְבּ ָך וְ ִכ ִלּ ִ
אַתּם ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ֶרגַע ֶא ָחד ֶאע ֶ
ֹאמר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ֱאמֹר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
)ה( ַויּ ֶ
ֱשׂה ָלּ ְך:
יך וְ ֵא ְד ָעה ָמה ֶאע ֶ
ֵמ ָע ֶל ָ

זה יסביר לנו גם את פשר דברי משה אל ה' )פס'' י"ב(
.20שמות פרק לג
ָמישׁ
ַער לֹא י ִ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן נ ַ
וּמ ָשׁ ֲרתוֹ ְי ֻ
משׁה ָפּ ִנים ֶאל ָפּ ִנים ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ וְ ָשׁב ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ְ
)יא( ְו ִד ֶבּר ה‘ ֶאל ֶ
תּוֹך ָהא ֶֹהל:
ִמ ְ
אָמ ְר ָתּ
אַתּה ַ
הוֹד ְע ַתּ ִני ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַלח ִע ִמּי וְ ָ
ְאַתּה לֹא ַ
אַתּה א ֵֹמר ֵא ַלי ַה ַעל ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה ו ָ
משׁה ֶאל ה‘ ְר ֵאה ָ
ֹאמר ֶ
)יב( ַויּ ֶ
את ֵחן ְבּ ֵעי ָני:
יך ְב ֵשׁם וְ גַם ָמ ָצ ָ
יְ ַד ְע ִתּ ָ
וּר ֵאה ִכּי ַע ְמּ ָך ַהגּוֹי ַהזֶּה:
ֶיך ְ
ֲך ְל ַמ ַען ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
הוֹד ֵענִ י נָא ֶאת ְדּ ָר ֶכ ָך וְ ֵא ָדע ָ
ֶיך ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
)יג( וְ ַע ָתּה ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ַה ִנח ִֹתי ָל ְך:
ֵלכוּ ו ֲ
ֹאמר ָפּנַי י ֵ
)יד( ַויּ ַ
ֲלנוּ ִמזֶּה:
ֶיך ה ְֹל ִכים אַל ַתּע ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֵאין ָפּנ ָ
)טו( ַויּ ֶ
ֶיך ֲאנִ י וְ ַע ֶמּ ָך ֲהלוֹא ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָך ִע ָמּנוּ ו ְִנ ְפ ִלינוּ ֲא ִני ְו ַע ְמּ ָך ִמ ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָדע ֵאפוֹא ִכּי ָמ ָצ ִ
וּב ֶמּה יִ וּ ַ
)טז( ַ
ָה ֲא ָד ָמה:
ֲך ְבּ ֵשׁם:
ָא ָדע ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינַי ו ֵ
ֱשׂה ִכּי ָמ ָצ ָ
משׁה גַּם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאע ֶ
ֹאמר ה‘ ֶאל ֶ
)יז( ַויּ ֶ

שכן יש להבין מה זאת אומרת "ואתה לא הודעתני "...הרי הקב"ה הודיע כמה פרקים קודם לכן
שהוא שולח מלאך?! ומה פשר הקביעה" :אין אין פניך הולכים אל תעלנו מזה"?
.21רש"י שמות פרק לג
)יב( ראה אתה אומר אלי  -ראה ,תן עיניך ולבך על דבריך .אתה אומר אלי וגו' ואתה לא הודעתני וגו' ,ואשר אמרת לי
)שמות כג כ( הנה אנכי שולח מלאך ,אין זו הודעה ,שאין אני חפץ בה:
)יד( ויאמר פני ילכו  -כתרגומו ,לא אשלח עוד מלאך ,אני בעצמי אלך ,כמו )שמואל ב' יז יא( ופניך הולכים בקרב:
)טו( ויאמר אליו  -בזו אני חפץ ,כי על ידי מלאך אל תעלנו מזה:

על כך עונה רש"י שמשה אומר לקב"ה שאינו מעוניין במלאך כי אם בהתגלות ישירה של הקב"ה.
ואם אין פניך הולים אל תעלנו .והקב"ה אכן מקבל את בקשתו) .עיינו שוב במקור  .17ולכן המלאך
לא נגלה.
בני ישראל "הורידו" את רמת ההתגלות בעקבות חטא עבודה זרה.
אולם משה רבנו מבקש שתישמר ההתגלות הייחודית לעם ישראל בין עמי עולם.
שכן ,שרים יש גם לאומות העולם.
ולכן אומר משה" :אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה" .רצוננו בהתגלות פני ה' ,ולא – אל תעלנו
מזה .בחינת "אני ,ולא מלאך .אני ,ולא שרף".
הקב"ה אכן נענה .וכל ימיו של משה לא נמסרים ישראל בידי ה"השגחה העקיפה".
אולם בימי יהשע ,לאחר פטירתו של משה ההתגלות היא בעזרת "שר צבא ה'".
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וכך מתאר המדרש את דברי שר צבא ה' אל יהשע:
.22מדרש רבה בראשית פרשה צז פסקה ג
עתה באתי עם משה רבך באתי אלא שהיה מתפלל ואומר )שמות לג( אם אין פניך הולכים וגו' לעלות למעלה לא
הייתי יכול שעדיין לא עשיתי שליחותי ולמטה לא הייתי יכול שעדיין היה מתפלל ואומר אם אין פניך הולכים אלא
הזהר שלא תעשה כשם שעשה לי משה רבך ונדחתי.

המלאך מבקש מיהשע שלא לנהוג כרבו ,שסרב לקבל מלאך .ולהסכים גם להתגלות "מלאכית".
לאור דברי המדרש נראה להסביר את הזיהוי של הנערים עם יהשע וגדעון.
משה רבנו ,אדון הנביאים ,דרגה בפני עצמו הוא.
שיחו עם הקב"ה פנים אל פנים )מקור  20פסוק י"א(:
משׁה ָפּ ִנים ֶאל ָפּ ִנים ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ וְ ָשׁב ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה
ְו ִד ֶבּר ה‘ ֶאל ֶ
תּוֹך ָהא ֶֹהל:
ָמישׁ ִמ ְ
ַער לֹא י ִ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן נ ַ
וּמ ָשׁרֲתוֹ יְ ֻ
ְ

הפסוק מחולק לשני חלקים וממשיך לעסוק גם ביהשע.
החלק האחד מתאר את עוצם מדרגתו של משה ,המדבר עם השכינה פנים אל פנים.
והשני מדבר על יהשע ,שאינו מש מן האוהל.
מהו הקשר בין שני חלקי הפסוק?
לכאורה ,קשר של השלמה יש כאן.
יהשע ,נערו של משה ,מתחבר אל משה רבו וזוכה להמשיך את שושלת העברת התורה ,בזכות
התדבקותו במשה.
אך אולי מותר גם לומר אחרת.
התואר לו זוכה יהשע הוא" :נער".
מה משמעו של ביטוי זה?
הרמב"ן שהבאנו לעיל חשב עבורנו את גילו של יהשע באותו הזמן ) (56ולכן הסביר מה שהסביר:
אולם ,לאור הפסוק שהבאנו קודם ,נראה להוסיף פירוש אחר.
חציו הראשון של הפסוק מתאר את רום מעלתו של משה ,היוצא ומדבר עם הקב"ה פנים אל פנים.
תּוֹך ָהאֹ ֶהל".
ָמישׁ ִמ ְ
ַער לֹא י ִ
לעומתו ,יהשע" :נ ַ
יהשע נותר באוהל ואינו מקבל את ההתגלות באופן ישיר.
.23מסכת בבא בתרא דף עה.
"פני משה כפני חמה ופני יהשע כפני לבנה"

הוא "נער" שאינו מש מתוך האוהל.
וממילא זהו פשר דברי חז"ל בזיהוי הנערים כיהשע וגדעון:
הברכה שמברך יעקב את הנערים היא שהמלאך יברך אותם.
שהברכה תשרה במעונם גם כאשר יהיו בדרגה של התגלות "מלאכית".
המלאך הוא הנגלה בעת צרה ,כשלא רואים את השגחת ה' בבהירות.
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.24רש"י בראשית פרק מח פסוק טז
)טז( המלאך הגאל אתי  -מלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי כענין שנא' ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו'
אנכי האל בית אל:

בזמנו של משה לא היה הדבר כן .הדבר מתממש בזמנם של הנערים .אותם שדרגתם נמוכה יותר
מדרגתו של משה.
בזמנו של יהשע ,הזוכה להתגלות שר צבא ה'.
וכן בזמנו של גדעון ,הזוכה להתגלות מלאך ה'.
וגם אם הוא זוכה להתגלות ה' ,אין זה אלא " כשם שעשה להם נפלאותיו חינם ,כן יעשה לנו" )לשונו
של רש"י שם(
בזה נבין גם את ייחודם של מנשה ואפרים.
במה זכו אפרים ומנשה ,שהם אלו המהווים דגם שבו מברך האב את בניו?
מדוע לא כלוי ,או כיששכר ,או כאחד מבניו של יעקב?!
הבדל מהותי יש בין שני הנכדים הללו ,לבין כל השבטים.
מלאכת החינוך מלאכה נכבדה היא ומורכבת .הצלחה במשימה זו ראויה תמיד לשבח.
אולם ,אינה דומה הצלחה חינוכית המושגת ב"מגרש הביתי" ,בתוככי אוירה של קדושה בארץ
ישראל ,להצלחתם של שני בנים הממשיכים ב"רוח ישראל סבא" )כפשוטו וכרוחו( ,על אף שקרקע
גידולם הפיסית והתרבותית רחוקה שנות אור מן הרוח הראויה.
יעקב עומד אל מול נכדיו אלו והוא מלא התפעלות וסיפוק מכך ש"אפרים ומנשה כראובן ושמעון"
הם.
אם )אפילו( אלו ממשיכים בדרכי ,אות הוא על עומק המסר העובר מדור לדור .והישג זה ראוי להיות
הדגם שלאורו יברכו אבות את בניהם.
לכן מדגיש יעקב את ארץ כנען .כבא לומר :אני וילדי גדלנו באווירת הבית העטופה בקדושה .אך
אתם ,ילידי מצרים בה גדלתם ,אתם דרגה בפני עצמם.
האתגר הוא להמשיך במימוש השליחות גם במצבים קשים .בגלות ,בחושך ובייסורים.
יעקב הוא ה"מתמחה" בתפילת החושך והוא הרוצה להעביר את היכולת להתמודד גם עם מצבים
קשים.
גם יוסף יכול לשמש דוגמה בשמירה על הייחוד הרוחני גם בסביבה עוינת ומתוך קושי וסבל.
הוא גם זה ,שאמו מתה בדרך ,ואפילו לא יכלו לקוברה בחלקת הקבר המשפחתית.
יעקב מברך את יוסף שיזכה להעביר את הכוח הזה גם לבניו אחריו.
המלאך ,הוא זה המתלווה אל האדם ,גם כאשר אינו מצוי במצב של אור וטוב .כשהוא נמצא בצרה,
בגלות ובתקופות חשוכות.
יעקב חפץ שבניו יזכו לתקופות מאירות בחייהם .אולם מניסיונו הוא ,יודע יעקב שחשוב שיהיו לו
לאדם את היכולות להתמודד גם עם מצבים קשים .שיהיה מחובר אל הקודש בכל נימי נפשו ,עד
אשר כל קשיי המציאות לא ינתקו אותו מכך.
אם יש זמן ,ניתן להוסיף את ההערה הבאה:
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְדגּוּ ָלרֹב
יעקב חותם את ברכתו לנערים במילים :וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי ְ
אָרץ.
ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
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רש"י מסביר:
 .25רש"י בראשית פרק מח
כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם

אולם יתכן שהתיאור כדגים יש לו משמעות נוספת.
הגמרא במסכת ברכות מתארת דו שיח המתקיים בין ר' עקיבא ,המקהיל קהילות ברבים ללמוד
תורה על אף גזירת מלכות רומי ,לבין פפוס יהודה המביע תמיהה על כך:
 .26מסכת ברכות דף סח עמוד א
בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך .תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן
יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני
מלכות
אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום
למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו
ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא
פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו
עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה
עאכ"ו...

העוסק בתורה ,מלמד ר' עקיבא את פפוס ,מצוי במקום החיות .הפוסק מלעסוק בתורה משול הוא
לדג העולה ליבשה.
מקום חיותם של הדגים במים .המעלה את הדגים אל היבשה כגוזר עליהם גזירת מוות.
והנה יעקב בברכתו לנערים להיות כדגים ,מברך אותם שירבו "בקרב הארץ".
והלא הדגים ,מקום משכנם בים ולא ביבשה?!
בעל ה"שפת אמת" ראה בנוסח זה של הברכה המשך ליסוד אותו ראינו:
 .27שפת אמת פרשת ויחי  -שנת ]תרל"ב[.
 ...כי כל ברכה הוא מבחי' יוסף שהוא להיות כל דבר נדבק ונקשר בשורשו שהוא חיות הנקודה הפנימיות מהש"י
ממילא יש ברכה כי בשורש יש תמיד התחדשות .וכן בשבת כ' ויברך ויקדש מיני' מתברכין כל שיתא יומין ע"י
שנתברר בשבת כי הש"י ברא כל הנבראים עי"ז ניתוסף להם חיות מחדש על כל ימי הבריאה .ובנ"י שמעידין ע"ז
בש"ק מתברכין .וכ"פ אא"ז מו"ר ז"ל מ"ש וידגו כו' בקרב הארץ ובמד' פי' כדגים שפותחין פיהם לטיפה מים
כאילו לא טעמו כו' .והוסיף הפי' אף שהם בקרב הארץ וע"כ עושין מעשים גשמיים .מ"מ יהי' עיקר החיות להש"י
כמ"ש כי הם חיינו כו' ולהיות תמיד דבוק בשורש זה הברכה כנ"ל .וכ' ישימך כו' כאפרים כו' .וקשה כי רק כראובן
ושמעון יהיו כו' ואמאי נתיחד הברכה ישימך כאפרים ומנשה .אך כי לאשר הי' דור שאחר השבטים ומ"מ נתעלו
להיות בכללם .וזה ע"י הברכה כנ"ל להיות דבוק בשורש אף שהם למטה במדרגה.

הברכה שמברך יעקב את צאצאיו היא שיהיו כדג ביבשה...
האדם צריך להיות מחובר למקור החיות הפנימית ,עד שגם בהיותו עוסק בענייני הארץ ,במעשים
גשמיים הוא מעלה ומרומם את העיסוק בהם לרמה של עשייה רוחנית.
זו יכולתם המיוחדת של אפרים ומנשה ,אותם שגדלו בגלות מצרים והצליחו לחיות ולהתעלות ,עד
אשר זכו לדרגת השבטים עצמם – "כראובן ושמעון".
ולכן יעקב מברך את צאצאיו ,להיות כאפרים ומנשה ,היודעים לקבל גם את ברכת המלאך ,המצוונו
לחיות חיים אמיתיים ,גם כאשר אנחנו כדג ביבשה...

