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 אשריך ישראל

ֶביָך ָלְך וְׁ  ִיָכֲחשּו ֹאיְׁ ֶרָך ַוֲאֶשר ֶחֶרב ַגֲאָוֶתָך וְׁ ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַשע ַבה' ָמֵגן ֶעזְׁ ֶריָך ִישְׁ ֹרְך:ַאשְׁ  ַאָתה ַעל ָבמֹוֵתימֹו ִתדְׁ

 1.(כט)דברים לג 

 משנה ט משנה מסכת יומא פרק ח

שנאמר  ,אביכם שבשמים ?מי מטהר אתכם ,מיטהריןלפני מי אתם  ,אשריכם ישראל :אמר רבי עקיבא

ואומר )ירמיה י"ז( מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר  ,)יחזקאל ל"ו( וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

 2.מטהר את ישראל הקב"האת הטמאים אף 

 מסכת עירובין דף נג עמוד ב

תינוקת מאי  3...קת. אשה מאי היא? אמר רבי יהושע בן חנניה: מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינו

היא? פעם אחת הייתי מהלך בדרך, והיתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה. אמרה לי תינוקת אחת: רבי, 

לא שדה היא זו? אמרתי לה: לא, דרך כבושה היא. אמרה לי: ליסטים כמותך כבשוה. תינוק מאי היא? פעם 

על פרשת דרכים. ואמרתי לו: באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי: זו אחת הייתי מהלך בדרך, וראיתי תינוק יושב 

קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה. והלכתי בקצרה וארוכה, כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות 

נשקתיו  -אמר לי: ולא אמרתי לך ארוכה!  -ופרדיסין, חזרתי לאחורי. אמרתי לו: בני, הלא אמרת לי קצרה? 

 4רתי לו: אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד קטנכם.על ראשו, ואמ

 מסכת ברכות דף ו עמוד א

שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו;  -מניח תפילין  הקב"האמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין ש

מר: ה' עז לעמו יתן. ומנין אלו תפילין, שנא -זו תורה, שנאמר: מימינו אש דת למו, ובזרוע עזו  -בימינו 

דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא, רבי אליעזר  -שהתפילין עוז הם לישראל 

הגדול אומר: אלו תפילין שבראש. אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין: הני תפילין דמרי עלמא 

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: תינח ... וי אחד בארץ. מה כתיב בהו? אמר ליה: : ומי כעמך ישראל ג

בחד ביתא, אשריך  -כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי ... אמר ליה:  -בחד ביתא, בשאר בתי מאי? 

 5.בחד ביתא -בחד ביתא, ולתתך עליון  -ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא, או הנסה אלהים 

 עמוד במסכת עבודה זרה דף ה 

                                                      
בא לקלל ונמצא "לא ממי ש ,. אך הפעםוברכותיו לעם ישראל פסוק זה הוא מהחגיגיים שבתורה, ומזכיר דווקא את שבחי בלעם 1

ַטח , אלא מפי הקב"ה ומשה: אשריך עם ישראל! הדמיון לברכת בלעם איננו מקרי. ראה פסוק קודם שם: ""מברך ָרֵאל בֶּ שְׁ ן יִּ כֹּ שְׁ ַויִּ
פּו ָטל ש ַאף ָשָמיו ַיַערְׁ ירוֹּ תִּ ץ ָדָגן וְׁ רֶּ ל אֶּ ב אֶּ  ". עם ישראל כעם מיוחד בין העמים ובהשגחה ישירה של הקב"ה.ָבָדד ֵעין ַיֲעקֹּ

 בתורה. , ממנו יצאנו לאשריך ישראל של שמחת תורה, סיום מחזור הקריאהאחר כותלנו אשריכם ישראל ביום הכיפורים 2
 בקערת האוכל. ראה שם. לגבי שיור פאה  3
כך גם משתמע מהסיומת במקבילה  אותו על שהלך בשדה. שהוכיחהלפי הסיומת נראה שרבי יהושע מתכוון גם לתינוקת )נערה(  4

מנה באותה שעה א"ר יהושע לא נצחני אדם מעולם אלא אותן התינוקות ואותה התינוקת והאל: "איכה רבה )בובר( פרשה אב
הלך יותר מכאן ומצא תינוק ובידו כלי מכוסה, א"ל ראה שם גם מעשים אחרים של חכמתם של נערי ונערות ישראל: " ."הזאת

)אילו רצתה אמא שתדע מה יש בכלי, לא מה את טעון, אמר אילו בעית אימא דתידע מה אנא טעין לא הוה מימר לי כסיסיה. 
נכנס לעיר ומצא תינוקת אחת עומדת וממלאה מים מן הבור, א"ל השקיני מעט מים, א"ל לך ולבהמתך, הייתה מכסה אותו(. 

כיון שהשקית אותו ובהמתו, אמר לה הרי עשית כמעשה רבקה, אמרה לו אני עשיתי כמעשה רבקה ואתה לא עשית כמעשה 
 ."אליעזר

בכל בית יש פסוק או צמדי פסוקים מתאימים ומשלימים  בתפילין של ראש של הקב"ה יש ארבעה בתים, כמו בתפילין שלנו. 5
)חז"ל מצאו יותר מארבעה פסוקים וצריך להכניס את כולם ...(. באחד הבתים יש את הצמד: "אשריך ישראל מי כמוך וכו' " 

ץ אֲ , מתפילת דוד: "כג שמואל ב זמפרשתנו, לצד הפסוק מ ָחד ָבָארֶּ י אֶּ ָרֵאל ּגוֹּ שְׁ יִּ ָך כְׁ ַעמְׁ י כְׁ ָעם ּומִּ ת לוֹּ לְׁ דוֹּ פְׁ ים לִּ כּו ֱאֹלהִּ ר ָהלְׁ שֶּ
ם ּג ַריִּ צְׁ מִּ ָך מִּ יָת לְׁ ר ָפדִּ ָך ֲאשֶּ ֵני ַעמְׁ פְׁ ָך מִּ צֶּ ַארְׁ ת לְׁ ָראוֹּ נֹּ דּוָלה וְׁ ם ַהּגְׁ ת ָלכֶּ ַלֲעשוֹּ ָלשּום לוֹּ ֵשם וְׁ ם ֵואֹלָהיווְׁ יִּ ". שני פסוקים אלה משקפים וֹּ

ָרָכיו יח: "-יז דברים כובאת מוטיב ההאמרה ההדדית בין הקב"ה וישראל, ככתוב  דְׁ ת בִּ כֶּ ָללֶּ ים וְׁ ָך ֵלאֹלהִּ ת לְׁ יוֹּ הְׁ ם לִּ ָת ַהיוֹּ ֱאַמרְׁ ת ה' הֶּ אֶּ
: לוֹּ קֹּ ַע בְׁ מֹּ שְׁ לִּ ָפָטיו וְׁ שְׁ ָתיו ּומִּ וֹּ צְׁ ר ֻחָקיו ּומִּ מֹּ שְׁ לִּ צְׁ  וְׁ ר ָכל מִּ מֹּ שְׁ לִּ ר ָלְך וְׁ בֶּ ר דִּ גָֻלה ַכֲאשֶּ ַעם סְׁ ת לוֹּ לְׁ יוֹּ הְׁ ם לִּ ָך ַהיוֹּ ירְׁ ֱאמִּ ָתיוַוה' הֶּ ". ראה וֹּ

 פרשת כי תבוא.ב אנו מאמיריך ואתה מאמירנובגמרא שם בחלק שקצרנו וראה גם דברינו 
 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%95
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)ישעיהו לב  "אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור"מאי דכתיב:  :א"ר יוחנן משום רבי בנאה

יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד  -אשריהם ישראל, בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים  6?כ(

זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי "יצרם, שנאמר: אשריכם זורעי על כל מים, ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר: 

  8." )ישעיהו נה א(הוי כל צמא לכו למים" :, ואין מים אלא תורה, שנאמר7" )הושע י יב(חסד

תנא דבי אליהו: לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור  -משלחי רגל השור והחמור 

 9למשאוי.

  10סימן טז מדרש תנחומא פרשת ויחי

 ויפרך וירבך" ואל שדי יברך אותך" :(, יצחק כשברך יעקב א"לק )תהלים קיט "אתבונןמזקנים " :אמר משה

 "ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצוהו" :שנאמר ,בקריאה ?במה חתם בסוף ברכתו ,(ג )בראשית כח

וזאת אשר " :וחתם "ויקרא יעקב אל בניו" :שנאמר ,ויעקב במה שפסק אביו משם התחיל .)בראשית כח(

וזאת " :שנאמר ,פתח ממקום שפסק יעקב ,ומשה כשברך את השבטים .להם אביהם" )בראשית מט כח( דבר

ואף דוד כשהתחיל בשירה פתח במקום שפסק משה באשרי האיש )תהלים  .וחתם באשריך ישראל "הברכה

 11מזקנים אתבונן. :הוי ,א(

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנה

מי כמוכה " :ישראל אומרים .אל ישורון :אין כאל ורוח הקודש אומרת :ומרים, ישראל א"אין כאל ישורון"

 :ישראל אומרים(. דברים לג כט" )אשריך ישראל מי כמוך" :ורוח הקודש אומרת( שמות טו יא) " באלים ה'

 " )דברי הימיםומי כעמך ישראל גוי אחד" :ורוח הקודש אומרת( דברים ו ד" )שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד"

 :ורוח הקודש אומרת (ב ג" )שיר השירים כן דודי בין הבנים כתפוח בעצי היער" :ישראל אומרים(. יז כאא 

  12(.שם ב בכן רעיתי בין הבנות" ) כשושנה בין החוחים"

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנו

מה טובה עתיד  :מור לנוא ,רבינו משה :אמרו לו ,נתקבצו כל ישראל אצל משה" ... אשריך ישראל מי כמוך"

משל לאדם  13.אשריכם מה מתוקן לכם ,איני יודע מה אומר לכם :אמר להם ?אוליתן לנו לעתיד לב הקב"ה

 ,כל הגפנים הללו שלך ,כל האילנות הללו שלך :והיה מחזרו ומראה אותו ואומר לו ,שמסר את בנו לפידגוג

                                                      
פסוק החותם את פרק לב בישעיהו המדבר בשבחי שלטון מלך ישר וצדיק. לפשוטו של הפסוק המצוטט ראה דעת מקרא ושאר  6

ם הפרשנים שם, אבל לקיחתו לדרשה על התורה איננו בהכרח עניין מופלג. ראה שם גם הפסוקים: " ָמרוֹּ ה ָעֵלינּו רּוַח מִּ ַעד ֵיָערֶּ
ָהָיהוכו' ", " ָלם וְׁ ַטח ַעד עוֹּ ֵקט ָובֶּ ָדָקה ַהשְׁ ַדת ַהצְׁ ם ַוֲעבֹּ ָדָקה ָשלוֹּ  ".ַמֲעֵשה ַהצְׁ

ק ָלכֶּםראה הפסוק המלא שם: " 7 דֶּ ה צֶּ רֶּ יֹּ א וְׁ ת ה' ַעד ָיבוֹּ ש אֶּ רוֹּ דְׁ ֵעת לִּ יר וְׁ ם נִּ ירּו ָלכֶּ ד נִּ סֶּ י חֶּ פִּ רּו לְׁ צְׁ ָדָקה קִּ צְׁ ם לִּ עּו ָלכֶּ רְׁ  ".זִּ
י ָכל ָצמֵ ": שם ראה הפסוק המלא 8 ָחלָ הוֹּ ן וְׁ יר ַייִּ חִּ א מְׁ לוֹּ ף ּובְׁ סֶּ א כֶּ לוֹּ רּו בְׁ בְׁ כּו שִּ לּו ּולְׁ ֱאכֹּ רּו וֶּ בְׁ כּו שִּ ף לְׁ ר ֵאין לוֹּ ָכסֶּ ם ַוֲאשֶּ כּו ַלַמיִּ  ".בא לְׁ
בא מדרש תנא דבי אליהו ומשלים את דרשת הפסוק מישעיהו לב בה פתח המדרש, ומוסיף שהתורה איננה רק שוטפת כמים  9

יששכר שהעיסוק הוא מלאכה קשה כעול על השור וכמשא על החמור )וכשאיבת מים(. ראה דברינו  ואשרי כל העוסק בה, אלא
בזמן שעוסקים בתורה ובגמילות חסדים. ראה הסיפור הקשה  –מותנה  בפרשת ויחי. זאת ועוד, "אשריכם" כאן הוא חמור גרם

בכה רבן יוחנן בן על רבן יוחנן בן זכאי שראה, בשעת המצור על ירושלים, את בתו של נקדימון בן גוריון מלקטת גללי בהמה: "
בזמן שאין עושין רצונו של אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ו -זכאי ואמר: אשריכם ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום 

 (.כתובות דף סו עמוד ב" )מוסרן ביד אומה שפלה -מקום 
 מקור מדרש זה הוא בבראשית רבה ויחי פרשה ק. הבאנו את נוסח תנחומא משום שהוא בהיר יותר. 10
ויעקב קרא חזרנו לפרשתנו, וזאת הברכה. זאת הברכה אשר מתגלגלת ומתחברת בשרשרת הדורות, למן יצחק שקרא ליעקב  11

לבניו, המשך ביעקב שחתם בוזאת ומשם המשיך משה ובזאת, ומשם לפרשתנו שחותמת באשריך ישראל וממנה לקח דוד לפתוח 
ובמה חתם דוד? "כל הנשמה תהלל יה הללויה". אז במה נמשיך אנו: בהלל  את ספר תהלים באשרי האיש. זאת הקריאה לאשריך.

 "הללויה הללו עבדי ה' ". –
כי תפארת עוזמו : ישראל אומרים .עם זו יצרתי לי: זה אלי ואנוהו ורוח הקודש אומרת :ישראל אומרים"נמשך שם:  והדואט 12

ועוד בשיר השירים רבה פרשה ב על הפסוק: "אני לדודי ודודי לי", שירת  ."ישראל אשר בך אתפאר: אתה ורוח הקודש אומרת
ה' רועי לא ...  :ואני אמרתי לו ... אל יחסר המזג :הוא אמר ליך": "האהבה בין הקב"ה לכנסת ישראל, וגם שם נמצא "אשרי

אחותי רעיתי יונתי תמתי,  :הוא קראני .הוא זמרני ואני זמרתיו, הוא קלסני ואני קלסתיו :אמר רבי יהודה ב"ר אלעאי .אחסר
אשריך : הוא אמר לי .ה דודי אף נעיםהנך יפ :הנך יפה רעיתי, ואני אמרתי לו :הוא אמר לי .זה דודי וזה רעי :ואני אמרת ליה

ואני מיחדת שמו בכל יום  ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ,: הוא אמר לי .מי כמוך באלים ה': ישראל מי כמוך, ואני אמרתי לו
 ".שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד: פעמים

ַשע ַבה' מָ אחרי הפסוק הנפלא: " 13 ָך ַעם נוֹּ י ָכמוֹּ ָרֵאל מִּ שְׁ יָך יִּ רֶּ ָךַאשְׁ רֶּ זְׁ וכו' ", ואחרי כל המדרשים היפים הנ"ל )אותם אולי בני  ֵגן עֶּ
 ישראל לא הכירו ...(, שואלים בני ישראל: מה מתוקן לנו לעתיד לבוא. ומה תשובת משה?

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a9%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%a8%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a9%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%a8%d7%9d


 ח"עתש וזאת הברכה, שמחת תורה

 3מתוך  3עמ' 

 

כך אמר  .אשריך מה מתוקן לך ,דע מה אומר לךאיני יו :אמר לו 14כשיגע להראותו .כל הזיתים הללו שלך

" מה רב טובך אשר צפנת ליראיך" – אשריכם מה מתוקן לכם ,איני יודע מה אומר לכם :משה לישראל

ישראל נושע בה' "עם שאין ישועתו אלא בשכינה,  -"  אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'". (תהלים לא כ)

 15(.ישעיה מה יז" )תשועת עולמים
 

  מחחג ש
 שישו ושמחו בשמחת תורה, 

 חזק חזק ונתחזק
 מחלקי המים

                                                      
 הפדגוג התעייף )התייגע( מלהראות לבן את כל הטוב שצפוי לו, או שמא הבן התייגע ולא כל כך הבין.  14
משה, למה תחפשו רחוק ולמרחוק, לעתיד לבוא? הנה לפניכם מה שמתוקן לכם: אשריך ישראל. ראה כל בקיצור, אומר להם  15

האילנות שלפניך: תורה, גמילות חסדים, צדקה, כפרה ומחילה ביום הכיפורים, סוכות שבו נשלשה השמחה, שמחה לגומרה של 
וד תורה ומדע רחב ומעמיק. מה עוד תבקש ישראל? תורה, ובדורנו, כל זה בארץ ישראל בריבונות ישראל בדור דעה של לימ

 אשריך! רק שתדע לנצור ולשמור את האושר הזה.


