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המשך העיסוק בתפקידי משפחות   ,שוניםם נושאיבפרשה  .פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה

פעמים   12החוזר על עצמו קורבנות הנשיאים תיאור , םהכוהני, ברכת נזיררשת פ, , פרשת סוטהבני לוי

 . ועוד

 

ים להבין את איננו יכול. ניסיםניסי ממש אנו רואים יים לרחמי שממתפללים לו כאשר אנו לבימים ה

שיגור אלפי רקטות אין ספק שאירועים הקשים העוברים עלינו לאחרונה אולם לשיקולי בורא עולם 

וא הרוג הק כל הסר ספלמען  .םגלוייהם ניסים  נפשגוף ובום נפגעים ביניממ גורמים  ש האוכלוסיילריכוזי 

לשנים רבות   פצועים רבים נושאים את הפציעות והקשייםעולם ומלואו ושל אבדן  ,אסון כבדסיפור של 

 . שיש להכיר בה ר בהצלה ניסיתמדוב   והבטחוני היבט הארצילם בוקשות או

 

אֹמר: דַ " ופרשנויות מהעבר פרשה את האקטואלי ביותר לקרוא  ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ נָּיו ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל בָּ בֵּ

ֶהם: מֹור לָּ ל אָּ אֵּ ְרכּו ֶאת ְבנֵּי ִיְשרָּ אֹמר: ֹכה ְתבָּ ֶרְכָך ה' ְוִיְשְמֶרָך. לֵּ . ְיבָּ ֶליָך ִויֻחֶנךָּ נָּיו אֵּ ר ה' פָּ נָּיו  יָּאֵּ א ה' פָּ ִישָּ

לֹום. ם ְלָך שָּ ֶליָך ְויָּשֵּ מּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבנֵּ  אֵּ ל, ַוֲאנִ ְושָּ אֵּ םי ִיְשרָּ ֲרכֵּ   ".י ֲאבָּ

ֶרְכָך ה' ְוִיְשְמֶרָך "–מסביר הרב ברוך גיגי  שפע של פרנסה,  –". בפשטות, מדובר בברכה גשמית  ְיבָּ

 .כלכלה, בריאות הגוף

ֶליָך ִויֻחֶנךָּ  " נָּיו אֵּ ר ה' פָּ גם חנינה   "פירושּה הארה רוחנית. "כי נר מצוה ותורה אור  –". הארת פנים  יָּאֵּ

 .מתפרשת בהקשר זה במשמעות רוחנית

לֹום"  ם ְלָך שָּ ֶליָך ְויָּשֵּ נָּיו אֵּ א ה' פָּ פירושּה שלום. שלמות בכל העולמות.  –". נשיאת פנים של הקב"ה  ִישָּ

ובממונם, אך לא הגשמי, או הרוחני. אנשים השלמים בגופם  –ישנם אנשים שזכו לשלמות במישור מסוים 

 ."שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו –כמאמר חז"ל: "ויבא יעקב שלם בנפשם; וכן להפך. 

 

ה'!  –ה'! יאר  –הכוהנים חוזרים ומדגישים את מקור הברכות, את מקור השפע: יברכך ם לב שיש לשי

מּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבנֵּ  " –ה'! ובעקבות זאת  –ישא  ל, ַוֲאנִ ְושָּ אֵּ םי ִיְשרָּ ֲרכֵּ  ".  י ֲאבָּ

טובה, ברכה, הארת הצלה , שכל . צריך להבין ולהאמין שגור בפיהם של ישראלצריך להיות שמו של ה' 

ר את ומזכי קב"ה, ויודע שהוא מקור הטוב. מי שמכיר בטובתו של המאת ה' יתברך –פנים, חנינה, שלום 

מּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבנֵּ  " הודיה ולברכהשמו ל לְושָּ אֵּ םַוֲאנִ  " כאמור  יבורך –"  י ִיְשרָּ ֲרכֵּ  ".   י ֲאבָּ

 

ישראל להכרת הטוב, הכוהנים גורמים לכך   עםהסגולה להשפעת הטוב היא הכרת הטוב. על ידי חינוך 

 .שהקב"ה ימשיך ויברכם

שקדמו   הנושאיםבמכלול פרשת נשא.  למיקומה של פרשת ברכת כוהניםזה הרעיון שר את האפשר לק

באשם מעילות, אשה סוטה ודיני נזיר. בפרשיות אלו יש ממד של משבר מסוים,   יםלברכת כוהנים עוסק

 .וןתיק תאוותנות ממונית או מינית, הדורשת, פגם רוחני. טומאה, יצריות

  –האדם ששם שמים שגור בפיו ו כוהנים מוצגת כתיקון לפגמים האנושיים המתגלים בפרשתנוהברכת 

ך שה' יבריזכה  –ייחס כל טוב בעולם לריבונו של עולם. האדם שמכיר בכך שמקור כל הטוב בקב"ה ומ

 .שלום בכל העולמותאליו ופרישת של הקב"ה נשיאת פנים  ,הארה רוחנית .אותו בגשמיות וברוחניות

 .  במהרה בע"ה ישם לנו שלום

 

 

 

 

 

 

   

 .שבת שלום

 איתןשלר 

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.  נשמת   לעילוי


