
 "בפתש שמות פרשת 

 5תוך  מ  1עמ'  

 

 מך ע אהיה  כי  

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמי ָאנִֹּכי ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפְרעֹּה ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים: ֹּאֶמר ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך    ַוי ַוי

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל    ת ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶזה:אֶ   ת ָהָעם ִמִמְצַרִים ַתַעְבדּוןְוֶזה ְלָך ָהאֹות ִכי ָאנִֹּכי ְשַלְחִתיָך ְבהֹוִציֲאָך אֶ  ַוי

ַמה ְשמֹו ָמה אַֹּמר  ָהֱאֹלִהים ִהֵנה ָאנִֹּכי ָבא ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרִתי ָלֶהם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי 

ֹּ   ֲאֵלֶהם: ֹּאַמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאלֶאְה אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹּשה ֶאְהֶיה ֲאֶשר  ַוי ֹּאֶמר כֹּה ת ג  )שמות  ֶאְהֶיה ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם:   ֶיה ַוי

 1(. יד- יא

ֹּאת ְוֶאְהֶיה ִעְמָך ַוֲאָבְרֶכָך ִכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹּת ָהאֵ  ַהְשֻבָעה ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי    ַוֲהִקמִֹּתי ֶאתל  ּגּור ָבָאֶרץ ַהז

 2.(גכו  בראשית  ) ַאְבָרָהם ָאִביָך:לְ 

ֹּאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִכי ַאָתה ָתִביא ֶאת ְבֵני ִיְש  י ֶאְהֶיה  נֹּכִ ָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ָלֶהם ְואָ ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻשַע ִבן נּון ַוי

 3. (כג  אלדברים  ) ִעָמְך:

ֹּאֶמר ֵלְך ְבכֹּ  ֹּא ְשַלְחִתיָך:ִמ   ֲחָך ֶזה ְוהֹוַשְעָת ֶאת ִיְשָרֵאל ַוִיֶפן ֵאָליו ה' ַוי ֹּאֶמר ֵאָליו    ַכף ִמְדָין ֲהל אֹוִשיַע  ה  ִבי ֲאדָֹּני ַבמָ ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליו ה' ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך ְוִהכִ   ִבי:ית אָ ְבבֵ   ֶאת ִיְשָרֵאל ִהֵנה ַאְלִפי ַהַדל ִבְמַנֶשה ְוָאנִֹּכי ַהָצִעיר יָת ֶאת ִמְדָין ְכִאיש  ַוי

 4. (טז  –ו פסוק יד  פרק  שופטים  ) ֶאָחד:

ְיֶביָך ִמָפֶניָך ְוָעִשִתי ְלָך ֵשם ָּגדֹול ְכשֵ וָ  שמואל  )  ַהְּגדִֹּלים ֲאֶשר ָבָאֶרץ:ם  ֶאְהֶיה ִעְמָך ְבכֹּל ֲאֶשר ָהַלְכָת ָוַאְכִרָתה ֶאת ָכל אֹּ

  5. (טז  ב  

 " " ו"אהיה היהבין "אהפרדה  –  ק ג פסוק יבות פרתרגום אונקלוס שמות פרשת שמ

תך באפקותך ית עמא ממצרים תפלחון קדם יי על  אתא ארי אנא שלחודין לך  הי מימרי בסעדך  ואמר ארי י

 6. הדין טורא

 
כהבטחן,  הראשובסנה.  בהתגלות  יש  היה"  "א  שני  1 עמך"  ישראל ממצרים    למשה  ה"אהיה  עם  להוצאת  מרגיש שהשליחות  אשר 

בד,  או "אהיה" בליה"  היה אשר אהה לבד. והשני, "אתהי  לא  ,. אני אהיה עמך עונה לו הקב"העליו  לים' ם 'גדווהעימות עם פרעה ה
ולה והוא, משה, שלוחו של  עת הגא  ל לשכנע את עם ישראל שאכן הגיעהמותיו של הקב"ה שניתן למשה על מנת שיוכמש  כאחד

כאומר: "אני  , השם "אהיה"  דמך" כבר נרמז למשה סוע יהאהכי באמירה "ש ואפשר  אלה "מקום. מן הסתם יש קשר בין שני "אהיה
משה או שרצה לוודא    א נרמז. ומשל היה שלחני אליכם"וזר ואומר "אשהוא ח , כפי  רהודיבר הכתוב בלשון קצ  עמך"אהיה    –  אהיה
אַמר ...  ֶיה  ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאהְ : "ר לו במפורשמ, נאבני ישראל  זה שם ה' שידבר אל לבם של שאכן   .  " ֶאְהֶיה ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם  ְשָרֵאלִלְבֵני יִ   כֹּה תֹּ

אהיה  אם יהיה היה עמך" ו"א זה   ףדבלשני דפים.  ואות פצלנו   שא, ות ועושר הנוור וי המקשל ריבב ,  בין אם לא אם קשר זה נכוןבין 
 "אהיה אשר אהיה". עלהשני עמנו נזכה גם להשלים את הדף 

אהיה עמך"  ו"  רוחוזבפרשת תולדות.    יצחק אבינו, ראה דברינו  רעב הת  ו ץ גם בשנכך באמירה של הקב"ה ליצחק שלא ירד מהאר  2
ב שּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאב":  לא גראשית  בב  , ככתובבתזכורת ליעקב לשוב אל ארץ אבותיו  אֶמר ה' ֶאל ַיֲעקֹּ ַלְדֶתָך ְוֶאְהֶיה ִעָמְךַויֹּ ֶתיָך ּוְלמוֹּ ",  וֹּ

)אברהם    ויעקב  יצחק  ות: האבאצל  כבר  מך"  הלשון "אהיה עהרי לנו    בפרשת ויצא.  ואהיה עמך שוב אל ארץ מולדתך  ראה דברינו  
עמך בארץ ואל תרד ואילו  אהיה  –יצחק  צל  בארץ: א עמך קשור   נראה שאהיה.  (ה ברכה"בפסוק "והי  רמז, אולי במשום מה לא זכה
 אהיה עמך ולפיכך צאו מהמקום שאתם שם אל המקום שבו אהיה עמכם.  אצל יעקב ומשה:

לך  בתורה בפרשת ויכאן  פעם אחת  .  נוחל הארץ  המשיכו של משושע מיה  הוא  )!(  שלוש פעמיםת "אהיה עמך"  מי שזכה ג"כ בברכ  3
ֹלא  : "המות מש  עם יהושע לאחר   שון של הקב"הה בדיבור הראפסוק  א    : בפרקספר יהושענוספות בופעמיים  במבוא לשירת האזינו  

ֶשה ֶאְהֶיהיָך ַכֲאֶשר הָ ל ְיֵמי ַחיֶ יש ְלָפֶניָך כֹּ אִ   ִיְתַיֵצב  לפני    ג פסוק ז, ובפרק  ()הפטרת שמחת תורה  "ְזֶבךָ ָך ְוֹלא ֶאעֶ ִעָמְך ֹלא ַאְרפְ  ִייִתי ִעם מֹּ
ַע ַהי: " ריחוכיבוש י שֻׁ אֶמר ה' ֶאל ְיהוֹּ ֶשה ֶאְהֶיה ִעָמְךֲאֶשר ֵיְדעּון ִכי ַכֲאשֶ ל  יֵני ָכל ִיְשָראֵ עֵ וֹּם ַהֶזה ָאֵחל ַגֶדְלָך בְ ַויֹּ ". האם  ר ָהִייִתי ִעם מֹּ

יהושע זקוק לחיזוק  שמא  , או  יהו(ראה קיבל פי שניים מאלראו מלכים ב ב ט שאלישע שאל וכנ)  ממשהלוש  פי שהושע  מר שזכה ינא
 האמרה   ואולי גם על משקל  ,("אעה עבבא בתרא  )  "הפני יהושע כפני לבנ  פני משה כפני חמה,: "כמאמר  משהלאחר    יתר כמי שבא

 . "ין חיזוקרים צריכדברי סופ  - קן חיזוה צריכיאין דברי תור"א: "יט עראש השנה בגמרא 
אֶמר ֵאָליו ה' ִעְמָך  "ראה שם שתחילה פונה אליו המלאך:  .  עוןוא גדמך" הלברכת "אהיה ע  מקראשזכה ב  עוד מי  4 ַוֵיָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ַויֹּ

ֶהָחִיל ר  , אבל אלשיך מפרש  המלאךהיא מפי    שנייה זוגם ברכה  ש  מדגישפירוש רד"ק  ". וחוזרת הברכה בשנית בפסוק לעיל.  ִגבוֹּ
מפרשים את "איש אחד"  שראו עוד שם שיש  שזכה לו משה.    ", בדיוק בנוסחת "כי אהיה עמךשהקב"ה הוא שברך את גדעון בברכ

  "איש אחד" על  פרשים את( ומהם שמ בראשית רבה צט ו, תנחומא שופטים טזמדין לאיש אחד )ינו שייחשבו כל המוני  היעל מדין, 
כי אהיה עמך  מפרש: "מצודת דוד  . ובפרק ז שם( אלשיך, ראו מיעוט צבאו של גדעוןמדין )  שים ינצח אתן שבמעט אנצבאו של גדעו 

 ". ותמהרה ובקל לומר:וצה ר  –כאיש אחד , לך שמעווהכל י -
או  ר  .ח יז  ברי הימים א  דבת גם  אשר חוזר   לבנות את בית המקדש  נולרצובפי נתן הנביא  אחרון חביב דוד המלך בתשובת הקב"ה    5

שדוד    דגישמד להלן  שנראה עו  אעד  בראשית רבה  ומדרש  פטרה.  "ב שפסוק זה הוא המקור לברכת מגן דוד בהיז עק  פסחיםגמרא  
השלמנו את "אהיה  אה שרנדוד  אזכור  . בוהיה "מפרנס את כל ישראל"משום שהיה מלך  "  בכל אשר הלכת  יה עמך"ואהזכה לברכת  
תירו הזמן  , ככל שיור האישים שזכו ל"אהיה עמך"פרשת השבוע ונמשיך בשאב משה  נתחיל ב,  שים ר למדר. נעבורא עמך" שבמק

 . והמקום 
: יהא דברי  את "כי אהיה עמך" ל: "יהי מימרי בסעדך", היינולפיכך הוא מתרגם  וגשמה  ידוע כמי שמרחיק כל אפשרות של הלוס  נקאו  6

ואמר יי : "ידג  שמות  ל  ה" כמות שהוא ואינו מתרגם אותו. ראו התרגוםאהית "בעזרתך. אבל ב"אהיה אשר אהיה" הוא משאיר א

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%951
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a


 "בפתש שמות פרשת 

 5תוך  מ  2עמ'  

 

 משה בסנהההבטחה ל -פרשת שמות ג ד  שמות רבה

מי  "  : הוי ?ום הורגי נפשותים ולמק קום לסט היאך אני יכול ליכנס למריבונו של עולם,  :  אמר לפניו  - "  מי אנכי "

? אמר לו  מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם  ממצרים"?  וכי אוציא את בני ישראל"; " אנכי כי אלך אל פרעה

"  וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"  ;אלא למי שהוא מתיירא  "אהיה עמךים "אין אומר  -"  כי אהיה עמך הקב"ה: "

 7. ה אניאהיה עמך וכל מה שתרצה אעשי שלפ ,וחיובדבר הזה תהיה ניכר שאתה של -

 משה לאבות בין  – "א  ע  קיאסנהדרין גמרא 

ְלָת ֶאת  "  :ועל דבר זה נענש משה רבינו, שנאמר ֵצל לֹא ִהצַּ ֶזה ְוהַּ ע ָלָעם הַּ ֵבר ִבְשֶמָך ֵהרַּ ְרֹעה ְלדַּ ּוֵמָאז ָבאִתי ֶאל פַּ

ֶמָך ים נגליתי על אברהם יצחק  הרי כמה פעמ לא משתכחין! על דאבדין ו : חבלה"הקבאמר לו  8.כג( ה " )שמותעַּ

קום התהלך בארץ לארכה  "  :על מדותי, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהםשדי, ולא הרהרו  ויעקב באל  

גור  "  :צחקולא הרהר על מדותי. אמרתי לי...    ולא מצא  - , בקש מקום לקבור את שרה  "ולרחבה כי לך אתננה 

ולא הרהר אחר  ...    עד שעשו מריבה  ות ולא מצאו, בקשו עבדיו מים לשת"כךבארץ הזאת ואהיה עמך ואבר

, ביקש מקום לנטוע אהלו ולא מצא, עד שקנה  "הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה "  :אמרתי ליעקב מדותי. 

לה, ועכשיו  יבתח  "מה שמך"  :ר מדותי. ולא אמרו לי מה שמך. ואתה אמרת ליולא הרהר אח  -במאה קשיטה  

  9" וכו'. עמך צלת את והצל לא ה"  :לי  רמאתה או

 משה   תשובת –ת הברכה פרשת וזאלג כט  מדרש תנאים לדברים )הופמן( דברים 

הנה אנכי  "   :למשה  ה"הקב  רבשעה שאמ  ,את מוצא  10.דם שמתגברין בכוח גדול שלמעלןבני א  -"    עם נושע בה'"

ואנו    11רשַּ אומות העולם משתמשין בְ   ,מיםבון העוליר  :ה" הקבמשה לפני    ראמ  ,כג כ(  )שמותאך לפניך"  לח מלוש

 
ק:  לעיל על יצח  דומה הוא מתרגם את הפסוק  באופן".  י ישראל אהיה שלחני לותכוןלבנמר  אשר אהיה ואמר כדנן תי  למשה אהיה

לארץ אבותיך  וק ליעקב: " שוב  הפס את  ",  דור בארעא הדא ויהי מימרי בסעדך ואברכינך"  -"  "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך
 עם אלהיםבהם נזכר ה' או אנכי או ם רבים פסוקי ", וכךתוב לארע אבהתך ולילדותך ויהי מימרי בסעדך" –" ה עמךולמולדתך ואהי

דבר    -  ואהיה עמך   גור בארץ הזאתכו ג על "אהיה עמך" של יצחק: "שכל טוב )בובר( בראשית    שותיו כנראה גם מדר ובעקב.  "ְךמָ "עִ 
ת לך שלא יזיקוך  ותהיה שכינתי מסייע "של יעקב החוזר לארץ הוא מפרש:    "יה עמךה"א)אבל ב  " מכל רע  קדשי יהיה עמך להושיעך

אהיה "  עם   י אונקלוס, אין הצדקה לחיבור הישיר של "אהיה עמך" כהבטחה למשה עם "אהיה אשר אהיה" אועפ""(.  ו ובני כנעןעש
ולעניינינו, גם "מימרי    ;היה עוד נזכה להשליםשבעזרת א"אהיה אשר אהיה"  איר נושא זה לדף  שנ כשמו של הקב"ה.    אליכם"שלחני  

 ה לסייע למשה בשליחותו. , ודי בשלא כל אדם זוכה להיוחדת טחה מיא הבבסעדך" ה
ה  ":  ה"לקריאת הקבבתגובה ראשונה של משה    7 ְגָשיו  ָקָתם ָשַמְעִתי ִמפְ ְבִמְצָרִים ְוֶאת ַצעֲ ר  ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִמי ֲאשֶ ָראֹּ ְוַעָתה  ", "   וכו' ֵני נֹּ

ֵצא   ה ְוהוֹּ ִצי ", עונה משה: "ִיםל ִמִמְצרָ ְשָראֵ ֶאת ַעִמי ְבֵני יִ ְלָכה ְוֶאְשָלֲחָך ֶאל ַפְרעֹּ ה ְוִכי אוֹּ ִכי ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפְרעֹּ א ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל  ִמי ָאנֹּ
ִכי ְשַלְחִתיָך  ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך ְוֶזה ְלָך הָ "ה: "על כך עונה לו הקב".  ִיםִמִמְצרָ  ת ִכי ָאנֹּ פסוקים כאן, בפרט  וכו' ". המדרש 'משחק עם האוֹּ

חציו השני: רשה נפרדת על  נדרשת )ראו בפרט החלוקה של פסוק יב לשניים ובניית דאותם בהתאם לדרשה היב ומחלק  -וקים יאפס
המלך  שמתיירא מ יזוק ועידוד למי ח מתחיל כמשפט "(. "אהיה עמך" ר ַהֶזהִים ַתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָההָ יֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִמְצרַ ְבהוֹּצִ "

  – : "אהיה עמך  חווט   תכוראו   תי ללככהבטחה  , אך ממשיך  וידע את עוצמתו(  מנעוריו בבית פרעה  ה )שמשה הכיר היטבהגדול פרע
  – שליחות הגאולה ממצרים  את לכל מה שיידרש על מנת לממש  עדיין מצומצמת  עושה". אפשר שהכוונה היא מה שתרצה אני וכל  
יא ארוכת טווח, יכול לשמוע  יודע ששליחות משה המשך סיפור המקרא ולמי שכבר מכיר את ה  , אךושוהמופתים שיידר  תהאותוכל  

 (. חקרבפרשת  )דברינו ב"ה מקייםצדיק גוזר והקזכירה את הכלל רחבה בהרבה שמ הבטחה כאן 
ה   הסתמכנו על המקבילה בשמות רבה  . שםנתונים תחת הבניןה  אותם על דברים קשים אלה של משה כבר הרחבנו לדון בדברינו    8

  .יןוכאן העדפנו את הנוסח שבגמרא סנהדר כב
  בדף   וכן  ין משה לאבותב  דברינובובאת  מ)  ו דהמקבילה בשמות רבה  גם  . ראו  ואראתחילת פרשת  דרשה שמובאת ברש"י בקצרנו ב  9

יתנה  נש  ל  לעיאצל יצחק    : "ואהיה עמך"ההבטחה  ציטוט . העדפנו כאן את המקור בגמרא סנהדרין בשל  (אותם הנתונים תחת הבנין
והוספתי  "כי אהיה עמך",  אם הבטחתיך    יא:משה הכלפי  טענת הקב"ה  .  (לעיל  2)הערה    לאברהםם  אולי גלשון דומה  בגם ליעקב ו

  ו קוימשלא תמיד    זה  בשםניתנו הבטחות  פרעה? אם לאבות    של סירוב הראשון  אחרי הכבר  למה אתה מתייאש    ,י לך גם שזהו שמ
א נודעתי  ושמי ה' ל"פסוק  ה  עםגם הקשר  תחזק  מבאופן זה,  ?  ממהר להרהרמשה    לא הרהרו אחר מדותי", למה אתה"  ובכל זאת

שעליה נקרא שמי ה'   לא נכרתי להם במדת אמתות שלי... תי להם ושמי ה' לא נודע" :ואראפרשת ו ג שמות בפירוש רש"י כו "להם
לך משה  והבטחה זו.  ם קיוהאבות וחשו . אמרתי להם "אהיה עמך" ולא תמיד ראו  "ולא קיימתי רי הבטחתים נאמן לאמת דברי, שה

ִכיהקשית: "הוספת ומיד כאשר  פורש: "כי אהיה עמך" ואמרתי במ ַמר ֲאֵלֶהם...  ֵאל  ֶאל ְבֵני ִיְשרָ ָבא    ִהֵנה ָאנֹּ "? ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְשמוֹּ ָמה אֹּ
על  בדברינו  למשה אגב יש תשובה חזקה עליה הרחבנו  , אז למה אתה קובל כבר כאן?  "ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיהאת סוד שמי "גם  קבלת  

יודע אני שאתה עתיד להצילם, אלא מה איכפת לך באותן  "של ישראל! וכלשון שמות רבה:  צערם  , והיא:  הנתונים תחת הבנין 
שרק הלך  צער    –כאשר ראה את צערם של ישראל    , אבלשל הקב"ה  . משה לא שכח את הבטחת "אהיה עמך"?"הנתונים תחת הבנין

, וכביכול גבר  היה עמכם" שלו עם העם אליו נשלח לגאולבלבו "אנשתלה    –מול פרעה  אל  הראשונה  והתעצם בעקבות עמידתו  
 י "אהיה עמך". זו גדולתו של מנהיג אמת.  מכם" על פנע"אהיה 

ל שניתן  כוח הגדוגדול" שלמעלה. או שמא בשזו סגולתו של עם ישראל שהוא "נושע בה' ", היינו יודע להתגבר בכוח האמונה ב"  10
ַשע ַבה' מָ ַאְשֶריָך  : "ל בפרשת וזאת הברכהרכת משה לבני ישראבהחתימה של  ו  להם מלמעלה. ז ָך ַעם נוֹּ ֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶשר  ִיְשָרֵאל ִמי ָכמוֹּ

ֵתימוֹּ ִתְדרֹּ  ְיֶביָך ָלְך ְוַאָתה ַעל ָבמוֹּ  ". ְךֶחֶרב ַגֲאָוֶתָך ְוִיָכֲחשּו אֹּ
 (. בכט ויקרא רבה ם סולם יעקב )ולים ויורדים בחלואומות העולם עתיאור שרי  ראו  ה. אות ר שמנהיגשלכל אומה יש ש 11

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%92%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%92%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%92%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9f-2
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 5תוך  מ  3עמ'  

 

ֲעֵלנּו ִמֶזהִאם ֵאין ָפֶניָך ֹהְלִכים אַּ "  12, משתמשין בשר ע ֵאפֹוא")שם לג טו(:  "  ל תַּ ֶמה ִיָּודַּ משה    רוכן אמ  13.)שם(  ?" ּובַּ

ם כש  .יהםכך תהא נוהג עם בניהם אחר  ,כשם שהיית נוהג עם אבותיהם מלפניהם  ,בון העולמים יר  :ה"הקבפני  ל

את ואהיה  רץ הז גור בא"  :ביצחק  אמר כשם שנ  ,יב א(  שית )ברא  " ויאמר ה' אל אברם לך לך"  :נ' באברהםש

הא כשם שהיית    -  )שם כח יג(  לך אתננה"  הארץ אשר אתה שוכב עליה"  :ביעקב  אמרכשם שנ  ,)שם כו ג("  עמך

 14. כך תהא נוהג עם בניהם אחריהם , ג עם אבותיהם מלפניהםנוה

 אצל יעקב  עמך  אהיה – ן כאר( פרשת ויצא סיממדרש תנחומא )בוב

לא   ? ה"הקבכך הניחני   :והיה יעקב מהרהר ואומר  .ה" הקבל הימים שהיה יעקב בביתו של לבן לא דיבר עמו  כו

אתה מבקש    :ה"הקבבלבו, א"ל    הרהרמה    ה"הקבידע    ?כח טו(  בראשית)  "והנה אנכי עמך"   :ה"הקבכך אמר לי  

יֹאֶמר ה' ֶאל יֲַּעֹקב שּוב ֶאל ֶאֶרץ  "   :ממה שקראו בענין  ? מנין  .ואהיה עמך  רשע הפרש עצמך מלבן ה  ?שאהיה עמך וַּ

ְדֶתָך ְוֶאְהֶיה ִעָמְך  15."ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹולַּ

 עמך כנגד אין הבטחה לצדיקאהיה  –פרשת וישלח  עו בראשית רבה 

  ה " הקבם הבטיחן  שני בני אד  :ר' פנחס בשם ר' ראובן(.  ח  לב " )בראשית  ויצר לו  יעקב מאדירא  וי"  סימן א:

ש:  ונתייראו והבחור  שבנביאיםבאבות  שבא.  הבחור  יעקב, הבחור  זה  יה "  :שנאמר  16בות  לו  בחר  יעקב  "  כי 

הבחור שבנביאים    ."יעקבויירא  "  :שנאמר  ,, ובסוף נתיירא"והנה אנכי עמך"  :ה"הקב  , ואמר לו(ד  קלה  הליםת)

ויאמר  "   –  , ולבסוף נתיירא "כי אהיה עמך "  :ה"הקבואמר לו  ,  (כג  קו  )שם"  בחירולולי משה  "  :נאמרזה משה, ש 

 17. י שנתייראאלא למ "רא אותו אל תי" ינו אומר א ,(לד כא)במדבר   "ה' אל משה אל תירא אותו

אלא מכאן שאין הבטחה    ! א יעקב מאדאעפ"כ וייר  -  תיךאבו  ארץ  שוב אל  :אמר לו המקום  :א"ר יודןסימן ב:  

,  יקךואין דבר רע מז  -(  יב  )שמות ג  " ה עמךויאמר כי אהי "   :ר' אחא אמרם  בשנא  . רב הוזהלצדיק בעולם ה

 18  .בעולם הזה הבטחה לצדיקין  א שא אל !(כד ד )שם "המיתו ויבקש ו ה' ויפגשה  ויהי בדרך במלון: " וכתיב

 
 מיכאל הוא השר של ישראל, אבל משה מבקש יותר.  12
ָכל  י ְוַעְמָך מִ נּו ְוִנְפִלינּו ֲאנִ ָך ִעמָ ָך ֲהלוֹּא ְבֶלְכתְ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעמֶ ּוַבֶמה ִיָּוַדע ֵאפוֹּא ִכי ָמצָ לג טז: "שמות    ,ראו הפסוק השלם שם  13

.  שהוא בנזיפהזה של פרשת כי תשא  של פרשת משפטים עם  החיובי  ערבב כאן את השליח  ". הדרשן מר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמהָהָעם ֲאשֶ 
 . בפרשת משפטים הנני שולח מלאך לפניךראה דברינו 

ה שהוא  נראובעקיפין  שהם "עם נושע בה' ",  להם    הוא מזכיר פרשת וזאת הברכה, בפסוק האחרון שמשה מדבר אל בני ישראל,  ב  14
לסליחה  ה  טיעוני משלאך ועם  עונש שליחת המרשן מקשר אמירה זו עם  הד.  עםהמושיע את השהוא  : ה'  מדבר גם כלפי השכינה

ארץ ומשה טוען שאם אין הקב"ה בכבודו ובעצמו  וא ההבטחה על ה, בגין האבות. עיקר הטיעון כאן הלבחטא העגלבנים שחטאו  
- נו, שמות ג פסוקים זשתבטחות הקב"ה לגאולה בתחילת פרראו המנחה את העם בהמשך מסעו אל הארץ, אזי: "אל תעלנו מזה". 

. משה כאילו טוען:  והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתישונות הגאולה: לכולל אזכור האבות ופרשת וארא הבאה ת תחיל ח והחזרה ב 
בפסח(.    כוס חמישי והבאתי י מלאך? )ראה דברינו  ע"תהיה  שית "והבאתי"  "ה ואילו הלשון החמיע"י הקבהם  אלה  ארבעה לשונות  

שכאן עונה משה נציע  .  התיישב בארץ ועבדהשוב אצל יצחק ששנזכר  עמך"  היה  של "ואבמדרש  לקטע  בעיקר  אבל אנחנו נתפסנו  
. כאן בחטא  בתחילת השליחות צרה רוחיאני קשענת "אהיה עמך" שהבטחתני ולי בט קב"ה באת אבמדרש הקודם. אתה השלקב"ה 

ים "והבאתי" כמו  יאתה חייב להשלים את לשון הגאולה החמישי ולק  יך בטענת "אהיה עמך" שהבטחת לאבות.העגל, אני פונה אל
"ואהיה  יים "ואהיה עמך".  ארץ ישראל לא התקהשלמת הגאולה בכניסה לבלי    –  והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי  :את  שקיימת

את "אהיה לחוות    –יכנס לארץ  ל משה ותחנוניו להסיבה נוספת להתעקשותו ש  יהשיטין אולוהרי לנו בין  עמך" קשור בארץ ישראל.  
 של יצחק.  את ואהיה עמך""גור בארץ הז התחבר אלשהובטח לאבות, לחזור ול ך"עמ

ח ואמר לו  דבור נגלה עליו, אף על פי שהבטי וכן יעקב כל זמן שהיה בבית לבן לא היה ה: " מן יויצא סי  הרגיל תנחומאובמקבילה ב 15
משעה שהוא פורש ממנו אני מקיים    ? ושהאלא מה אני ע  , ת כבודי בבית לבן הרשעלטמא א   יכול  איני :ה"הקבאמר   .הנה אנכי עמך 

א מבית  צ  ?מבקש את שאהיה עמך  :ה"הקבא"ל    ?כי לא אעזבך  :לא כך אמר לי  :והיה יעקב מהרהר בלבו ואומר  .רי ואהיה עמו את דב
לו    רשאמ  ?ולמה ברח...    ברח לצאת מפני לבןיעקב לבא אל לבן וברח  : "פרק להפרקי דרבי אליעזר  וב   ."לבן ושוב אל ארץ אבותיך

תנחומא  ". ועוד ב ה עמךלמולדתך ואהינתי עליך בחוצה לארץ אלא שוב אל ארץ אבותיך ויעקב יעקב איני יכול לשכון שכי  :הב"ה
הים אל  ויאמר אל  :נאמר, ש, וכשחזר היה עמונאמר והנה אנכי עמך יא היה עמו, שלאכסנ  וכשיצאית: "בתמצ   ויצא סימן כב)בובר(  

בהתגלות בחלום    יעקב. הקב"ה מבטיח לוהקב"הן יעקב  בי  שיחבמטבע לשון חשובה  הוא  "ואהיה עמך"  ".  ' ואהיה עמךיעקב וגו
  – "  ק בעולם הזהה לצדינאין הבטחכי "דור אחרי שהובטח?  . יעקב נודר "אם יהיה אלהים עמדי" )למה הוצרך לנ"והנה אנכי עמך"

ארץ שהרי "עמו  ם עמדי" גם בחוץ לו"אלהי  ""אנכי עמך".  למולדתך ואהיה עמךשוב אל ארץ אבותיך ו, וכאן "(להלןמוטיב זה  עוד על  
אנכי "  : ד  מובראשית רבתי  למצרים? ראה  ומה בירידה    רק בארץ.  - , אבל "אהיה עמך"  עמהם"שכינה    –וכל מקום שגלו  "  י בצרה"אנכ
    ".אנכי בצרהעמו ...   שותף עמהם בירידה ב"העמך, לומר לך כל זמן שישראל בירידה כביכול הק עמך. ולא אמר אהיה ארד

 , האם יש הבדל?"הבחיר שבאבות"ובנוסחים אחרים  16
 )במלחמת סיחון(.  "אל תירא אותו"הקב"ה אוצר לו: מה שאצל משה לא כתוב שהתיירא ואנו למדים זאת מ 17
לו: פרוזביוטיס כשהוא אצל המלך, היפוקומרין הולכין עימו, כמה סוסין וכמה    ר אמ: "ד קבגניזה )מאן( עמו  -ים  קטעי מדרשוב  18

יצא לילך,  .  ךויאמר כי אהיה עמ  ?: אני עימך, מה את מבקש מן אדםלקיםהאלו    ר. אמ?!ואני שלוחך ואני הולך לי לעצמי,  שמשין
יעקב    ה' ויבקש המיתו".ויהי בדרך במלון ויפגשהו  יב?  כתך שהוא מהלך בדרך מה  . היא ויקח משה את אשתו ואת בניו וגו'  יב:דכת

ן הבטחה לצדיק בעולם הזה" )גם לא  ומשה הובטחו "אהיה עמך" ובכל זאת פחדו ונתייראו. מדוע? משום שמנגד עומד הכלל: "אי
שם גם  ראו    ם החטא". : "שמא יגרוףנוסר  הסבשם גם ראינו    ,רשת ויצאבפ  לצדיקאין הבטחה  (. ראה דברינו  ולם הבא נראה לומרלע

ן  העצירה במלו סיפור  –לסיפור מאתגר אחר בפרשת השבוע ואגב כל זאת הגענו . "ד גיחוןהרבה קטיגורין יעמדו מכאן וע: "הביטוי

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9b%d7%95%d7%a1-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%94
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 אצל יהושע עמך אהיה  –מטות  פרשתכב ו במדבר רבה 

מאה  חיות  והיה צריך יהושע ל  19. (ה  )יהושע א  "עמך  כאשר הייתי עם משה אהיה"  :כתיב ביהושע   :אמרו רבותינו

י  נקום נקמת בנ"  :למשה  ה"הקבבשעה שאמר    ?שנים  עשרשנותיו  מולמה נתקצרו    .שנה כמשה רבינו  ועשרים

  , ר הדברלא איח  ,תוֶ אף על פי שנתבשר בשורות מָ )במדבר לא ב(,    "ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך

יון שבא להלחם עם  כלא עשה כן,  ע  יהושאבל  ז(.  -)שם לא ו  "... ויצבאו על מדין   משה  וישלח אותם"  :זדרזאלא נ

מלכים הור  : אמר  ,ל"א  אני  מת  , גםאם  אני  מיד  שעשה    , מיד  רבינול כשם  עשה  .משה  מעכב    ? מה  התחיל 

:  ה" הקבאמר לו    " )יהושע יא יח(. ע את כל המלכים האלה מלחמהימים רבים עשה יהושמר: " שנא  ,במלחמתם

 20..עשר שנים .שנותיך מעשית הריני מקצר   כךו הואיל

 יהושע למיתת נשיקה זכה   –חס  פרשת פינכז יב ספרי זוטא )הורוביץ( במדבר 

  ? מנין אף מיתת אהרן  ,ה" הקב  אין לי אלא מיתת משה מפי  ...  זהויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים ה"

כאשר הייתי עם משה אהיה  "  :שנאמר  ?ושעומנין אף מיתת יה   .)דברים לב נ(  "רן אחיךכאשר מת אה"  :אמרת

  21. )ישעיה נח ח( "פניך צדקך כבוד י"י יאספךוהלך ל"  :אמרת ?ומנין אף מיתת הצדיקים .(ה  )יהושע א "מךע

 דוד )משה( ועקב יבמשולש  – פרשת ויצאעד א בראשית רבה 

ְקִתי ֵאֶליָך  "  :, כתיב"ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך" ְרִת   ה'ָזעַּ ָתה ָאמַּ ְחִסי ֶחְלִקי    י אַּ ְבֶאֶרץ  מַּ

ִיי חַּ ולמולדתך    ב אל ארץ אבותיך שו"  –"  חלקי בארץ החיים"אתה אמרת    :הקב"הא"ל    ...    (.תהלים קמב ו" )ם הַּ

אלא משתשוב אל ארץ אבותיך    , נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה  :אמי בשם ריש לקיש אמר 'ר...    ואהיה עמך"

 22! (ט  )שמואל ב ז"  בכל אשר הלכתהיה עמך  או"  :מרו א  הולהלן את   "עמך יה  ואה " :מרוא   כאן אתה  .אהיה עמך

, אבל יעקב ע"י שהוא  "ואהיה עמך בכל אשר הלכת"  :אומר לו  ואה   ,אלא דוד ע"י שהוא מפרנס את ישראל

 23".למולדתך ואהיה עמך שוב אל ארץ אבותיך ו" :הוא אומר לו  ,מפרנס את ביתו

 
לעזוב את  קשר בין יעקב שמצטווה  ה  ,אלה  ת וברקע דרשו  .ה זו פרשב   בדרך במלוןדברינו  עליו הרחבנו ב  בדרכו של משה למצרים

בהבטחת "אהיה ולהביאם לארץ    לגאול את בני ישראל ממצריםובין משה שנשלח  ך"  בהבטחת "אהיה עמלחזור לארץ  ארם נהריים ו
 ? יעקב בפרט, מו האבותהאם משה נשלח להשלים את מה שלא השליעמך". 

 . לעיל 3כפי שמובא בהערה   "ךע לברכת "אהיה עמשלוש פעמים זכה יהוש .ולא רק כאן 19
זה יהושע   -כבוד חכמים ינחלו  תצוה ט: "דרש תנחומא  ראו שבחו במ  .שעמדרשים רבים משבחים את "אהיה עמך" שזכה לו יהו  20

יהושע  ויצו את : "זוטרתא )לקח טוב( דברים פסיקתא". וב כאשר הייתי עם משה אהיה עמך :ה"הקבשירש כבוד ממשה רבינו שא"ל 
הולך את חכמים זה יהושע  ":  ואתחנן רמז תתכדילקוט שמעוני  " וב. ברשותך יהו יוצאים ובאים. ואנכי אהיה עמךאכי אתה תבי

".  עמך  כאשר הייתי עם משה אהיה  : ומה כתיב  .שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו   ,שנדבק למשה
נסים    שכל  לה(, זה יהושע שירש כבוד משה רבו   כבוד חכמים ינחלו )משלי ג  : עליו הכתוב אומרו ג כא: "מדרש הגדול דברים  וב

מדרשים וכהנה  ד כהנה  ". ועוה(  כאשר הייתי עם משה אהיה עמך )יהושע א  :ה נעשו ליהושע בן נון. וכן הוא אומרשנעשו למש
ר שכשם שמותו של משה  ו סבבוש הארץ והיה  בקר המדרש את יהושע שלא השלים את כישים בשבחו של יהושע. וכאן מהדור

יבוש הארץ. כאילו כל ברכת "אהיה  ארע לו כאשר ישלים את כוהשלמת "אהיה עמך" יבוא לאחר שישלים את משימותיו, כך גם י
 רעיון זה דורש עיון נוסף אך נראהו.  ץ ומשעה שזה יושלם, תושלם גם שליחותו של יהושע ויימלאו ימיויה בכיבוש הארעמך" תל

בספר יהושע  יח    ם יג,ראו פרקי'ירושה קשה' לתקופת השופטים.  והשאיר    ל יהושע שלא השלים את כיבוש הארץעשיש כאן ביקורת  
 הפותחים את ספר שופטים.  פרקיםהעם שם  פרק כאהחותמים את את הפסוקים  השווו

אין    ,תת משה מפי הקדשיעל פי ה' בנשיקה מלמד שמ: "רכהפרשת וזאת הבלד ה  מדרש תנאים לדברים )הופמן( דברים  בובפירוט    21
 ?יתת משה למיתת אהרןן ממהרי אנו למידי  -   ההרמת אהרן אח' בהר  לב נ( כאשר  )  ר:אמ  ?אף מיתת אהרן  יןלי אלא מיתת משה ומנ

לא מיתת משה אין לי א  .אף מיתת משה מפי קודש  ,ת אהרן מפי קדשמה מית  -   אלא ממיתת אהרן למיתת משה  ,ואין הדבר כן 
תי  ה( כאשר הייא    ע)יהוש:  ר אמ  ?אף מיתת יהושע  יןומנ  .מיתת מרים  גם אף...  )במד' כז יג(    ר:אמ   ?תת מריםי אף מ  יןומנ  ,ואהרן

". נח ח(  יהו)ישע  ' יאספךוהלך לפניך צדקך כבוד ה  ר:אמ  ?אף מיתת הצדיקים  יןומנ  ,ושעת יהאין לי אלא מית  .מך עם משה אהיה ע
, מכח מה זכה יהושע למיתת  עפ"י מדרשים אלהשמונה גם הוא את כל מי שזכה למיתת נשיקה.    מדרש פטירת משהראה דברינו  

 עד יום מותו. ל זכה ש"אהיה עמך" אב  ת מספר ימיך אמלא",לא זכה יהושע לברכת "א קה? מכח הברכה "אהיה עמך". נשי
" בתגובתו  ִעָמְך  ה'ְך ֲעֵשה ִכי  לֵ בית המקדש. ראה שם הביטוי "ות את  בתשובת הקב"ה, באמצעות נתן הנביא, לרצונו של דוד לבנ  22

 הראשונה של נתן. 
ו ליהושע,  החזרה כאן ליעקב, אחרי שהפלגנ.  בפרשת ויצא   ואהיה עמךשוב אל ארץ מולדתך  דברינו  כבר הרחבנו לדון בדרשה זו    23

מסכמת על  כברכה  – "בכל אשר הלכתואהיה עמך לא: "ד, אעמך". ולא עויה  "אהאת דוד שגם הוא זכה לברכת לב במטרה לשהיא 
דוד לב ג: "כל טוב )בובר( בראשית  מדרש שובלשון  בית אב.  לך גדולה מזו של יעקב שהיה ראש  ך" של דוד שהיה מ"אהיה עמ .  העבר

ס את ביתו לבד לא כתיב ביה אלא  פרנ, אבל יעקב שהיה מלומר ואהיה עמך בכל אשר הלכת  הכתובשראל צריך  שהיה מפרנס כל י
". ואיפה עפ"י השוואה זו נמצא משה שהוציא את עם ישראל ממצרים ופרנס שישים רבוא ארבעים שנה במדבר?  ואהיה עמך לבד

אתה אומר לי לך  "  :שאלת משה  שם היא  וו שעיקרה שהבאני זלפנ, לחלק ראשון  שמות ג ד לעיל   למדרש  ים לחזורכאן אנו צריכ
כמה    ,כמה חיות יש בהן  ?מנין לי לספק במאכל ובמשתה  ?היכן אני משכים בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצנה  ,ראליש  והוצא את

יא יוצאת  מן חררה שההיא: "  ,שם קב"ה  תשובת ה  וכו' ".  להםכמה מיני מזונות התקנת    ,כמה תינוקות יש בהן  , מעוברות יש בהן
תשובת  אך  אך גם הוא רק שלושים יום.    ,נסהיינו    –"  אני עתיד להנהיגם  איךמהן ממצרים מספיק להן שלשים יום אתה יודע  ע

ואל תירא כי אהיה עמך, אחר שאוציא אותם אני  ":  חוזרת ל"אהיה עמך" וזו לשונהג יב  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות  מדרש  
מי שברא יום הוא בורא פרנסתו,  ם,  יאם אזמין להם פרנסת משאוצ ג יב: "ת  בובר( שמו ל טוב )כש". ובמדרש  מזמין להם פרנסתם

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa%d7%9a-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%9a
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 גדעון חבר עם מתבעז  – ה פרק ט משנה מסכת ברכות

והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם  "  :שנאמר  ,לום חברו בשםאדם שואל את שוהתקינו שיהא  

ואומר )משלי כג( אל תבוז כי זקנה אמך   ",ה' עמך גבור החיל"ואומר )שופטים ו( )רות ב(  " ויאמרו לו יברכך ה'

   24':ו תורתך עת לעשות להתך ר' נתן אומר הפר ואומר )תהלים קיט( עת לעשות לה' הפרו תור

 לשונם של חכמים -מסכת ברכות יז ע"א 

ורתי, נצור תורתי  על דלתי ת  ך לדעת את דרכי ולשקוד ל לבבך ובכל נפשמרגלא בפומיה דרבי מאיר: גמור בכ 

עמך בכל  ועון, ואני אהיה    מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה  בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי, שמור פיך

   25מקום.
 

ֵתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְטֵשנּו:  26. נז(ח מלכים א ) ְיִהי ה' ֱאֹלֵהינּו ִעָמנּו ַכֲאֶשר ָהָיה ִעם ֲאבֹּ

 ם שבת שלו 

 המים   מחלקי 

שמות וגאולת  ספר    -  הדורות הבאיםוהאבות  בין  ראש גשר המחבר  הוא  בפרשתנו  שה  "כי אהיה עמך" של מ  מים אחרונים:

 מקרא.שך הוהמ  בראשיתספר  מחברים בין  כ  יםמצר

 

 
   

 

 
אחרי החררה בא נס המן ונס השלו ועדיין  ".  םומי היה רועה את הצאן שהיית נוהג עד עתה, מי שרועה את הצאן הוא ירעה אות

אֵכָלה: "גייא  במדבר  ,  תאוננים מ ב  זועקמשה   ר ְתָנה ָלנּו ָבָשר ְונֹּ איפוא  נראה  "?.  ֵמַאִין ִלי ָבָשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם ַהֶזה ִכי ִיְבכּו ָעַלי ֵלאמֹּ
 מים.נשמח לשמוע לקח טוב משואבי ה  היה עמך" של מי גדול יותר.ו"א  -מי פרנס יותר את ישראל  יש תחרות קשה  בין דוד למשה  ש

פשיה וכי תימא: בעז מדעתיה דנ  -התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו וכו'. מאי ואומר?  : "דף סג עמוד א  כותרב  מוסיפה הגמראו  24
תא שמע אל תבוז כי זקנה אמך. ואומר עת לעשות    -תא שמע ה' עמך גבור החיל. וכי תימא: מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון    -קאמר  

האם נוכל    ,(לעיל  4  )ראו הערה  ךלגדעון הייתה מפי הקב"ה ולא מפי מלא  הגמרא בברור שהאמירה  כריעהכאן מ".  לה' הפרו תורתך
 לצרף גם את בעז לברכת "אהיה עמך"?

ראו בפרט לשון    רבא ועוד.  אביי, ,  רב,  נן דיבנהרבכמים  חכהתקינו ונהגו  היינו לשונות של ברכה ש  יה"א בפומוד "מרגלראה שם ע  25
וחברי  אני בריה  קפתם והערכתם את 'בעלי הבתים' שעושים במלאכה ומקדישים זמן ללימוד תורה: "הברכה של חכמי יבנה בהש

בריה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי כך  
 ". : אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםשנינו -אני איני מתגדר במלאכתו, ושמא תאמר: אני מרבה והוא ממעיט  

 בתפילת שלמה  26
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