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   נשאפרשת השבוע גיעות מנ
  
  

 חג השבועותהשראת רכה הרב לורבים מיחסים את אפרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. 
שה הם על הפרר הקדוש ר' צדוק הכהן מלובלין מציין שגם המדרש על הפרשה וכן הזוה .לה הצמוד

  .גולש לשבת הזו וחג מהתורה פע ושכל זאת נובע ממעיין ה .ארוכים ביותר
 םהכוהניהמשך העיסוק בתפקידי משפחות בני לוי , פרשת סוטה , נזיר , ברכת  - בפרשה נושאים רבים

  . ועוד קורבנות הנשיאיםהמפרט את מספר רב של פעמים תיאור החוזר על עצמו ו
  

ֹּכה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאֹמר:אנו קוראים בפרשה  "
. ָאמֹור ָלֶהם: ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי  ָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום.יִ  ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך. ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר

  ".ֵאל, ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכםי ִיְׂשָר ַעל ְּבנֵ 
ואילו שמירה, היא שמירה על  ,לקיים. ברכה היא כידוע ריבוי ותוספת הברכהקשה על רב ערן טמיר מה

'ישמרך  -היש, על הקיים, על הנמצא כבר במציאות. ואם כן לכאורה הסדר בפסוק היה צריך להיות הפוך 
אחר כך תוספת ברכה, ומדוע הקדימה התורה ברכה לשמירה  ה' ויברכך'. קודם שמירה על הקיים ורק

"בהדיוט (באדם) מוכרחת לבוא בתחילה השמירה על ? מבאר הרב קוק  " ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר באומרה "
הקיים, ואח"כ הברכה, התוספת וההגדלה, שרק בהיותה כבר במציאות והוחסנה (מלשון חוסן, חוזק, 

'. הברכה היא היא ההויה, אז חל עליה גם כן תוכן של שמירה, מה שאין כן בברכת יציבות) במערכת ה
הממשיכה עמה את השמירה, וכל מה שהוא מתברך מן השמים הרי הוא משתמר גם כן על ידי הברכה 

". כלומר, מצד השכל האנושי ותפיסת החיים  ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר"עצמה. ולפיכך קדמה הברכה לשמירה: 
עשי ראוי באמת להקדים שמירה לברכה, אך אנו, עם ישראל, שייכים לסדר חיים אחר באופן ריאלי ומ

סדר אלוקי שיש בו תמיד התפתחות והתחדשות "המחדש בטובו בכל יום תמיד...", ועל כן עלינו,  -לגמרי 
 במחשבותינו, ברצוננו ובמעשינו, ורק כך נוכל באמת -ככלל וכפרטים, להוסיף כל הזמן להתפתח ולצמוח 

'סטטוס קוו',  -לשמור על הנמצא, על מה שהשגנו עד כה. אך אם חלילה 'נסתפק' רק בשמירה על הקיים 
   .אחור עד כדי איבוד מה שהצלחנו להשיג עד עתהללא רק שלא נתקדם, אלא נתנוון, ניחלש וניסוג 

"כל בית ישראל כך גם ניתן להסביר מדוע הרמב"ם, המחנך הגדול, הקדים את מצות קידוש ה' לחילול ה' 
מצווין על קידוש ה' הגדול הזה שנאמר 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' ומוזהרין שלא לחללו שנאמר 'ולא 

הפוך: "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי תחללו את שם קודשי' ". זאת, אף על פי שסדר הפסוק בתורה 
באופן טבעי יתרחק מכל סוג של צה ופועל לקדש שם ה' בעולם מי שרוללמדנו שאלא בתוך בני ישראל", 

בעולם ימצא את עצמו אך ללא כל קדושה הרי ש רק שלא לחלל את ה' קבע לעצמו 'ך מי שה' .א חילול
תוספת  -שתדל לנהל את כל חיינו מתוך מגמת ברכה לכן כדאי לה של חול, והקדושה ממנו והלאה...

 .ונוסיף בע"ה ונתברך בעודהגענו אליו עד עתה שוריבוי, צמיחה ופריחה ואז נצליח גם לשמר את כל מה 
  

 )             , סוף דרוש חמישימדבר שורזצ"ל כותב ( הראי"ה ? "ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי  " –ומה כוונת הברכה 
לכל הדבקים בו. והנה כל אחד מישראל יש לו חלק  ברךשהפנים הם כח הקדושה המושפעת מאורו ית" 

זמן שלא הוציא אל הפועל, עוד הפנים עומדים רחוק ממנו,  בפנים העליונים הקדושים בכוחם. אלא שכל
. ואם האדם בעצמו מוציא מהכוח ) ירמיה לא, ב ( " ִנְרָאה ִלי' ה ָרחֹוקמֵ " הם חלק, כמו אע"פ שיש לו ב

 " ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא' ה ֵאֶליליונים, כמו אל הפועל את קדושתו, נקרא שהוא מקרב ונושא את עצמו אל הפנים הע
יעזרנו להוציא הקדושה אל הפועל, ונמצא  ברךת' יכהנים תברכנו, שהאבל ברכת  ) תהילים כה, א(

ועזרו  ברך כי בהופעת אורו ית ". ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום י זה "ל ידכביכול הוא נושא ומקרב את פניו אלינו. וע
  מקודש, כל החלקים יתאחדו לטוב וקדושה" 
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 ז"ל.אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל  נשמת  לעילוי


