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נשא
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

במרכז הפרשה מופיעה ברכת כהנים: "וידּבר ה' אל מׁשה ּלאמר: ּדּבר אל ַאהרן ואל ּבניו לאמר ּכה תברכּו את ּבני יׂשראל" (במדבר ו, 
כב-כג) מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: הכהנים נצטווו לברך את ישראל כל בוקר, אולם הברכות מסתיימות בפסוק: 

"וׂשמּו את ׁשמי על ּבני יׂשראל ואני אברכם" (שם כז) דהיינו: הכהנים הינם צינור אשר דרכו הקב"ה מעביר לעם ישראל את 
הברכות, ורק הקב"ה הוא המברך - ''ואני אברכם". כמו כן מצינו בהר גריזים ובהר עיבל שהכהנים והלווים רק אומרים את 
הברכה ואת הקללה, וכך מובא בגמרא ''ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים 
והלוים והארון עומדים למטה...הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה 'ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה' ואלו 
ואלו עונין אמן; הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה 'ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה' ואלו ואלו עונין אמן'' (סוטה 
לב.) אלא שהכהן אינו 'מברך' ואף לא 'מקלל', הוא אך ורק צינור שדרכו נשמע דבר ה', הוא רק 'שליחא דרחמנא'. משל 

למה הדבר דומה? למכשיר טלפון אשר אינו אומר מאומה מעצמו, הוא רק מעביר את דברי האדם הנמצא מהעבר השני 
של הקו, אם המדבר אמר דבר תורה הטלפון 'ישמיע' דבר תורה, ואם ח"ו הוא דיבר לשון הרע זה בדיוק מה שהטלפון 
ישמיע לצד השני. הוא הדין בכהן, הוא אינו מחליט מה לאמר, אם לברך או לקלל, הוא גם אינו יכול לשנות דבר מהאמור 

בתורה ואף לא להציב תנאים כגון: 'יברכך ה' וישמרך על מנת שתשלם לי סכום מסוים של כסף'.
" (שם ה, כא)  וכן מצינו בפרשתנו שהכהן משביע את האישה הסוטה בשבועת האלה: "יִּתֵן ה' אֹותָךְ לְָאלָה וְלִׁשְבֻעָה ּבְתֹוךְ עַּמֵךְ
הכהן אינו מקלל את האישה אלא שהוא רק צינור אשר דרכו ה' יברך את האישה או להפך ח"ו, והדבר תלוי רק 

במעשיה.
שואל הרב: נניח שאישה סוטה העומדת לפני הכהן המתכונן להשביע אותה שבועת האלה, תלך לעזרה לשמוע ברכת 
כהנים על מנת להינצל מהאלה, האם תועיל הברכה להדוף את הקללה? אומר הרב: מובא ברש"י על הפסוק: ''אֵּלֶה יַעַמְדּו 
לְבָרֵךְ אֶת הָעָם עַל הַר ּגְרִזִים'' (דברים כז, יב) ''הפכו פניהם כלפי הר גרזים ואמרו 'ברוך אשר אינו מקלה אביו ואמו' וגו' וחוזרים 
והופכים פניהם להר עיבל ואומרים 'ארור מקלה אביו ואמו' וגו'' וגם כאן יש מקום לשאול: אם עומד לפנינו אדם אשר 
מצד אחד כיבד את אביו ומאידך זלזל באמו, האם יקבל ברכה או קללה? התשובה היא: הוא יקבל שכר על שכיבד את 
אביו ועונש על שלא כיבד את אמו, ואין זו סתירה כלל וכלל. הוא הדין באישה הנ"ל: על הברכה היא תקבל שכר אולם 
זה לא ימנע את העונש המגיע לה עבור מעשיה. אמנם יש מחלוקת בין רבי שמעון ורבי (סוטה כב:) האם הזכות דוחה את 
העונש לזמן מסוים אולם לכולי עלמא הזכות אינה מבטלת את העונש לגמרי; הקללה המגיעה לאישה תחול, ואם תמות 

לאחר שתיית המים היא תקבל את הברכה המגיעה לה בעולם הבא.
והנה לכאורה גם לקב"ה אין כוח כביכול לקבוע את מי לברך ואת מי לקלל, האדם עצמו הוא הקובע אם יחולו עליו 
הברכות או ההיפך על פי מעשיו. חז"ל אמרו: מיום שאמר הקב"ה בסיני "רְאֵה ָאנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַּיֹום ּבְרָכָה ּוקְלָלָה" (שם 
יא, כו) מאותו יום ואילך "מִּפִי עֶלְיֹון לֹא תֵצֵא הָרָעֹות וְהַּטֹוב" (איכה ג, לח) מה פירוש הדברים? הרי ודאי שקב"ה מעניק טובה 

כשמגיע ומעניש לפי התנהגות האדם! הפירוש הוא שהקב"ה אינו משנה במאומה את מה שכתוב בתורה, אדם שמתנהג 
לפי התורה הרי ברכתו בצדו, ומי שלא שת לבו לציית אל דבר ה' - ההיפך ח"ו. אין צורך להחליט כל פעם מחדש אם 
להיטיב או להיפך; משל לאדם הקונה מצרכים בצרכניה, החנווני לא צריך לדון כל פעם מחדש כמה לחייב אותו על כל 
מוצר, לכל דבר יש מחיר. כך הקב"ה הציג לפנינו רשימה של תרי"ג מצוות - 'מצרכים', מי שמחליט לקיים חלק מהן 
יקבל את שכרו מושלם. נמצא שהאדם הוא הקובע לפי מעשיו כמה שכר או עונש יקבל, באותה מידה שהוא קובע כמה 
ישלם לחנווני. אדם לא יכול לבוא בטענה אל החנווני: 'מדוע האיש שיצא לפני שילם סכום קטן ואני משלם סכום כל כך 
גבוה?' כיון שהתשובה תהיה: 'האדם שיצא לפניך לקח רק לחם וחלב, אתה לקחת בשר, יין, גבינות וכו' הסכום הוא 
שונה!' הוא הדין בלימוד התורה, ככל שהאדם משקיע יותר בלימוד התורה במסירות נפש, הרי ששכרו יהיה גדול יותר; 
הברכה והקללה לפנינו והבחירה בידינו. הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו שבניו יהיו ככוכבי השמים, אבל גם כעפר 

הארץ, הבחירה היא בידינו אם לעלות עד לכוכבי השמים או לרדת ח"ו עד עפר הארץ. 
והנה מוסיף הרב, מעשי האדם קובעים לא רק מה יהיה גורלו הפרטי אלא אף גורלם של כלל ישראל ושל הבריאה כולה. 
אמנם בגשמיות האדם אינו שולט על הבריאה, אולם ברוחניות בהחלט השליטה נתונה בידו; הדוגמה הבולטת לכך הם 
הגשמים, עם ישראל הוא הקובע על פי מעשיו את כמות ואיכות הגשמים שירדו במהלך השנה. כל הבריאה מתנהלת על פי 
מעשינו; הוא אשר אמר דוד המלך: ''וּתחּסרהּו ּמעט מאלקים'' (תהלים ח, ו) כיון שאמנם הקב"ה הוא שופט העולם, הוא דן ופוסק 
את הדין, אולם מי שמכתיב כביכול מה יהיה הפסק הוא האדם על ידי מעשיו. נמצא אם כן שלא הכהן קובע אם תחול 
הברכה או הקללה, וגם לא הקב"ה, אלא אנחנו קובעים על פי מעשינו מה יחול עלינו - ברכה או ח"ו ההיפך. הגמרא 
אומרת: ''בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני 

כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע'' (שבת פח.) ועל ידי הכתרים הללו הוכתרנו להיות מלכים ושליטים על העולם.
והנה יחד עם השמחה המלווה מהכתרת מלך, המלך צריך להיות מספיק חכם בכדי להבין את האחריות הגדולה הרובצת 
עליו. הרי כשה' נגלה לשלמה המלך בחלום הלילה ואמר לו: ''ׁשַאל מה אּתן לך'' (מלכ"א ג, ה) שלמה המלך ענה לו: ''ונתּת לעבּדך 
לב ׁשמע לׁשּפט את עּמך להבין ּבין טֹוב לרע'' (שם ט) אמר לו ה': ''יען אׁשר ׁשַאלּת את הּדבר הּזה ולא ׁשַאלּת ּלך ימים 
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רּבים...עׁשר...הּנה נתּתי לך לב חכם ונבֹון'' (שם) וכמובן ה' העניק לו גם חכמה וגם עושר ואריכות ימים. וכל כך למה? כיון 
שהבין שלמה המלך את האחריות המוטלת למלך ישראל. כעת אם נשכיל להבין את גודל האחריות הרובצת עלינו לשלוט 
על העולם כולו, הרי שבקשתינו צריכה להיות אך ורק חכמה גדולה כדי שננהל את העולם בתבונה ובדעת. זוהי המתנה 

הגדולה שקיבלנו בחג השבועות: כלי חמדה שבעזרתו נחכים כיצד להנהיג את עצמנו ואת העולם כולו.
עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל 

שבת שלום  יצחק חלבה

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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