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שיעורים בשלום בינינו
פרשת נשא נראית במבט ראשון כאוסף הטרוגני שש ינייני  שאין 
ביניה  שו  קשר. תחישה היא יוסקת במשפחות השויי  שבית 
גרשון ושבית מררי ובתפקידי נשיאת המשכן וכשיו שהוטשו ישיה  
במסיות בני ישראש. אחר כך באי  שני דיני  קצרי  שיניינ  
הרחקת טמאי  מהמחנה ומיישה. אחריה  — פרשת סוטה, ההשיך 
תחתיו.  שַנאפה  חושד  שבישה  אישה  בדבר  האמת  בירור  שש 
אחרי כן באי  דיני הנזיר — האד  המקבש יש יצמו, בדרך כשש 
שתקופה מוגדרת, מגבשות קדושה מיוחדות, ביניהן התנזרות מיין 
ומכש פרי הגפן, הימניות מתספורת ואיסור היטמאות שמת. כאן, 
שוב בשי שו  קשר ברור, מופייה אחת התפישות היתיקות ביוש  
המצויות ידיין בשימוש: ברכת הכוהני . ואז מגיי דיווח ארוך, 
שהביאו  והקרבנות  המתנות  דבר  יש  מתמיהה,  במידה  וחזָרתי 
נשיאי השבטי  בחנוכת המשכן. שתי  ישרה פימי  חוזר הכתוב 
יש אותה רשימה יצמה. שש  מה החזרה הזו? ומה ההיגיון המנחה 

את סידור הינייני  בפרשתנו?

התשובה ניוצה במישה האחרונה בברכת הכוהני : ששו . 
רבי יצחק יראמה, הפרשן בן ספרד שש המאה הט"ו, יוסק בכך 
רק  מציין  אינו  ששו   שדבריו,  יצחק'.  'יקידת  בספרו  באריכות 
היידר משחמה ומריבה. ששו  פירושו ששמות ומוששמות, פיושה 

הרמונית שש מירכת מורכבת, שיתוף פיושה בין שוני , מצב שבו 
כש דבר נמצא במקומו הנכון והכוש מתיישב י  הכששי  הפיזיי  

והמוסריי  המנחי  את היוש : 

האישי   בין  הכרחי  משותף  טוב  הוא  שפי שהששו  
הצריכי  חיבור ודיבוק. והנה הוא אצש  כחוט הכסף 
או הזהב וזושת , אשר בו יתחרזו הרבה מאבני האקדח 
וכיוצא, שהימיד מצב כש החשקי  הה  יש תוכן החרוז 
ההוא כששי ותיקון צורתו וצביונו — כי יש כן נקרא 
כי   — פ"א(  חזית  )מדרש  ששו  "ששו ", שהששו   ה' 
הוא יתברך הקושר היושמות כושן ומקיימן יש צורתן 
ומצבן בצביונן ובקומתן, כי יש כן נקרא "ֵחי ָהיֹוָש " 

)דניאש יב, ז(.1

דברי  ברוח זו כותב ג  אברבנאש בפירושו שמסכת אבות. תפיסה 
זו יסודה בפרק א שש ספר בראשית, שבו יוצר אשוהי  סדר מתוך 
התוהו ובוהו ובורא יוש  שיש בו מקו  מוגדר שכש יצ  ושכש 
מוכר  במירכת  ורכיב  רכיב  כש  כאשר  מתקיי   הששו   ברייה. 
א   הרכיבי .  כש  בין  תוא  משא  ויש  מן המכשוש,  חיוני  כחשק 
יניינ  הבאת הששו   נגשה שכש חשקיה  נתבונן שוב בפרשתנו 

במובן זה שש המישה. 

קש שראות זאת בפרשת סוטה. הפרט שהפשיא את חכמינו 
יותר מכש פרטי הפרשייה החריגה הזו הוא ההוראה שמחות את 
המרי   המי   תוך  אש  ֵספר,  יֵשי  ָאָשה  בתוך  הכתוב  הש ,  ש  
שהאישה שותה. מחיקת ש  הש  היא, בכש הקשר אחר, איסור 
חמור. והנה כאן היא מצווה. חז"ש שמדו מכאן שהקב"ה מוחש יש 
כבודו כדי שהשכין ששו  בין איש שאשתו יש ידי ניקוי האישה 

נשאפרשת

שיישוי נשמת: פינחס בן ייקב אשר אייז, יזריאש בן אריה שייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  שייורי  בששו  בינינו

4 3

את  יחדיו  הכורך  אחד  נושא  שנו  הנה  דברינו,  נכוני   א  
נקיטת מאמצי   הוא  זו  נושא  והמאוריות בפרשה.  כש המצוות 
מיוחדי  ששימורו וששיקומו שש הששו  בין הבריות. את הששו  
שש  סדרה  הוא  במדבר  ספר  שש  רובו  שתקן.  וקשה  שקשקש  קש 
ההיסטוריה  ג   היא  כזו  הפנימית.  היריבות  נושא  יש  וריאציות 

היהודית כושה. 

פרשת נשא משמדת אותנו שישינו שישות מאמץ מיוחד כדי 
שהביא ששו  בין איש שאשתו, בין קהישות, משפחות ומנהיגי , 
ובין המשמשי  בקודש שבין אנשי  משאר שדרות הי  השואפי  

שמימד שש קדושה. 

אין זה מקרה אפוא שברכת הכוהני , כמוה כרובן המכריי 
חז"ש,  אמרו  הששו ,  שששו .  בתפישה  נחתמת  תפישותינו,  שש 
כושה  שהתורה  כותב  הרמב"   הקב"ה.  שש  משמותיו  ש   הוא 
שש  סדרה  היא  נשא  פרשת  ביוש .2  ששו   שהשכין  כדי  ניתנה 
שייורי  מישיי  המשמדי  אותנו איך שהבטיח, במידת האפשר, 
שכוש  ירגישו שמכירי  בה  ומכבדי  אות , ושהחשדות יתפוגגו 
צריך  שהתפשש;  די  אין  הזה  הששו   את  שהשיג  כדי  כי  ויימחו. 

שימוש.

ר' יצחק יראמה, עקדת יצחק, במדבר, השיר הארביה ושביי .  .1
משנה תורה, השכות מגישה וחנוכה ד, יד.  .2

מן החשד. אחר חורבן המקדש ביטש רבן יוחנן בן זכאי את ההשיך 
הזה, אך הוא משמד אותנו ג  כיו  כמה חשוב ששו  הבית ביוש  

הירכי  היהודי.

הפרשיות שיניינן תפקידי השויי  שמשפחותיה  משמדות 
אותנו שכש משפחה זכתה שתפקיד שש כבוד במסי. נראה כי בני 
מררי ובני גרשון, שינייניה  מובאי  בפרשת נשא, היו מרוצי  
מהכבוד שניתן שה  — שהבדיש מבני קהת, שתפקיד  נדון בפרשת 
במדבר, ואשר אחד מה , קורח, התרי  יש מימדו הנחות ביחס 

שמשה ואהרן והצית אש מרד. 

באותה רוח, הפירוט הארוך שש מתנות שני  ישר נשיאי  
הוא דרך דרמטית שהראות שנו כי כש אחד מה  חשוב דיו שתוקדש 
שו פסקה מששו בתורה. אנשי  המרגישי  שמזשזשי  בה , ששא 
נותני  שה  תפקיד והכרה הראויי  שה , יושי  שיתי  מישי  
הרסניי  — ג  יש כך יייד מישה קורח. התורה נותנת שכש נשיא, 
שכש שבט, מקו  וכבוד; וכדי שנבין את חשיבות הדבר יושה זאת 
דווקא כאשר הפסקה החדשה המוקדשת שכש נשיא אינה מוסיפה 
מידי חדש. יצ  קיומה הוא היניין. מתן הכבוד שכש שבט ושבט 

הוא דרך ששמור יש ההרמוניה השאומית — יש הששו . 

בחינות.  מכמה  ביותר,  המיניין  הוא  הנזיר  שש  מקרהו 
ביהדות מתקיי  מתח בין ההדגשה כי כש אד  יקר בייני ה' וכש 
אשיטה  שש  קיומה  שבין  איתו,  בברית  יומד  ישראש  מבני  אחד 
דתית בדמות שבט שוי בכשש והכוהני  בפרט. נראה כי הנזירות 
היא דרך שפתוח בפני אשה שאינ  כוהני  מסשוש קדושה מיוחד, 
דומה שזה שש הכוהני  אף כי שא זהה. ג  זו דרך שהשכין ששו : 
שמנוי התמרמרות שש אנשי  הישושי  שהרגיש כי ה  מודרי  

משידה מן האשיטה הדתית. 


