
 
 

 פרשת נשא

 "ְיָבֶרְכָך ה', וְִיְׁשְמֶרָך. ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך, וִיֻחֶּנָּך. ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך, וְָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום. ". (במדבר ו' כ"ד')

הענינים בין התורה. פרשות בסדר ביותר הארוכה הפרשה היא נשא            פרשת
היום. עד הכהן אהרון צאצאי ידי על הנאמרת כהנים" "ברכת בולטת בה              הנדונים
של השני חלקה ישמרך. יברכך, - היום גם לנו ברורות הברכה ממילות              חלק
מאור לנו המזכיר פניו" "יאר - היום עד לנו המוכרים ביטויים שני כולל               הברכה
פנים לך ("יראה בנו ישמח שהקב"ה כך הביטוי את מפרש רש"י ואכן              פנים
טֹוב) (ְוֵׂשֶכל "ֵחן שנמצא שכוונתו "יחנך" - הברכה להמשך שמקביל מה             שוחקות")
משוא פחות. מובן זאת לעומת הברכה של סופה ד'). ג' (משלי ְוָאָדם" ֱאלִֹהים               ְּבֵעיֵני
ועוד. אפלייה העדפה, פרוטקציה, - שלילית משמעות היום בעיננו מקבל            פנים
כעסו". יכבוש אליך- פניו ה' "ישא כותב הוא כ"ו פסוק את מפרש רש"י               כאשר

 ברצוני להציע כאן כוון אחר.
מלשון הוא ה' ישא - השלישית השורה את להסביר כדי אחר רעיון להציג               ניתן
ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר ְבֵחיֶקָך, ָׂשֵאהּו ֵאַלי "ִּכי-תֹאַמר לדוגמה פיזי פירוש יש לנשיאה             נשיאה.
ההפך העצמה, או קידום של פירוש גם יש לנשיאה י"ב). י"א ֶאת-ַהּיֵֹנק" (במדבר              ָהֹאֵמן
ַהָּמקֹום" ֲאָך וִיַנּשַֹ ַעְצְמָך, ַהְׁשִּפיל "ָלֵכן הרמב"ן: באגרת שרשום כפי           מהשפלה
להיות שנבחר מי וכן י"ד) כ"ה ָאיִן" (משלי ְוֶגֶׁשם ְורּוַח, "ְנִׂשיִאים - נשיאים נקראים               העננים
ְנִׂשיֵאי "וַַּיְקִריבּו הפרשה: בהמשך מיד לראות שניתן כפי נשיא, יהיה            במעלה
ב'). ז' ַעל-ַהְּפֻקִדים" (במדבר ָהעְֹמִדים ֵהם ַהַּמֹּטת, ְנִׂשיֵאי ֵהם ֲאבָֹתם: ֵּבית ָראֵׁשי             ִיְׂשָרֵאל,
ולכן ואויבים שונאים לעצמו רוכש הפרמידה במעלה העולה שאדם הוא טבעי             אך

 המשך הברכה - "וישם לך שלום" למרות שתעלה לגדולה עדין יהיה לך שלום.
 וכך, נביט על הברכה ונוכל לחלק כל שורה לשני חלקים:

 הקב"ה יברך אותך וגם ישמור אותך מאותם וְִיְׁשְמֶרָך ְיָבֶרְכָך ה'
 החומדים את הברכה

 ה' יאיר פניו אליך וגם תמצא חן בעיני אנשים וִיֻחֶּנָּך ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך

 ה' ינשאך וגם יתן לך שלום עם הסובבים וְָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך

היא השלמה הברכה לקנאה. סימטריה, לחוסר גורמת מתנה כי מכאן ללמוד             ניתן
 כאשר אנו מצליחים להתגבר על חוסר הסימטריה.

 .יהיו הדברים לעילוי נשמת סביי שהלכו לעולמם - שבת שלום


