בס"ד

פרשת נשא -השלום הוא התנאי לברכת כהנים

ברכה מיוחדת בה מתברכים אנו בכל יום היא ברכת כהנים ,יברכך ד' וישמרך ,יאר ד' פניו אליך ויחונך ,ישא ד'
פניו אליך וישם לך שלום.
נשים לב לשינוי החד שפותחת הפרשה בלשון רבים כמ"ש "וידבר ד'...אמור להם" ואילו הברכה עצמה נאמרה
בלשון יחיד ,יברכך ישמרך וכו'
 והשאלה הנשאלת מדוע נאמרה ברכה זו בלשון יחיד שונה מהסדר הלשוני בפסוקים הקודמים
 ובפרט שברכה זו אינה שייכת ביחיד אלא ברבים כדברי המשנה מגילה כג :ואין נושאין את כפיהם בפחות
מעשרה?

נבאר הענין על פי משנתו של מייסד תורת החסידות רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע שהחודש מלאו  033שנה
לפטירתו וכך מבאר הבעש"ט (עה"ת נשא) את מעלת השלום –
השלום הוא ככלי המשמר את המאכל המונח בתוכו .משל לאוצר יקר שערכו לא יסולא בפז שמפאת היותו
משמש פתיון לאינשי דלא מעלי לקחתו לעצמם ,החליטו בעליו לשימו בתוך מקום סגור ,לבל ישלטו בו זרים,
ברור הוא שככל שהמקום סגור ומסוגר ללא פירצות או חלונות ופתחים פתוחים כך שמור האוצר יותר מפני
הגנבים לבל יגנבו את האוצר וכך ישמר האוצר לבעליו ,ואם משאירים פירצות פתוחות או חלונות פתוחים כך גם
עלולים לרוקן את האוצרות הטמונים בו.
כך היא הברכה והשלום אם חלילה אין שלום עלולים אומות העולם לינק מן הברכה המושפעת לישראל ולהעבירה

לרשותם לכן תנאי קודם לברכה הוא השלום.

והשאלה הנשאלת היא מדוע השלום מהווה הבסיס לקיומה של הברכה?
התשובה לכך היא בביאור המושג מחלוקת  -שהוא מלשון חלוקה כלומר חלקים חלקים מדבר שלם ,אלו הם
תוצאותיה של המחלוקת והנה ידוע ע"פ ספרי החסידות שכינוי לשפע היורד לנו ממרומים מכונה צינור דהיינו כמו
שהצינור מעביר מים מקצהו האחד למשניהו כך הקב"ה מעביר לנו שפע ואם הצינור שלם ללא חורים וסדקים אזי
המים יעברו בשלימותם למקום היעד אבל במצב של פירוד וחלוקה הכל נהפך לחלקים חלקים וא"א לשפע לעבור
בשלימותו אל מקום היעד שהרי הוא נשפך בדרכו .הדברים פשוטים עד למאוד אולם עמוקים וקשים הם בביצוע
המעשי.
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ולכן לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלום משום שרק דרכו הצינור מושלם וסגור הרמטי וניתן
להעביר את השפע.

ולכן הברכה והשלום הם תלוים זה בזה והחפץ בברכה ידבק בשלום וחייב אדם לנהוג באהבה ואחוה שלום וריעות
ע ם הסובב אותו עם אשתו ובניו שכניו ידידיו עובדים ושאר אנשים איתם הוא בא במגע וזהירות רבה נחוצה לבל
ישנא אף אחד מישראל וכמו שנוהגים אנו לפתוח את התפילה בכל יום הריני אוהב כל אחד מישראל כנפשי
ומאודי וכו'

ועל פי האמור הדברים מבוארים נפלא -שהרי נתבאר לנו שהשלום הוא תנאי לקיומה של הברכה ובזמן שזאת
המציאות בעם ישראל הם נקראים בלשון יחיד "ויחן שם ישראל כנגד ההר פרש"י כאיש אחד בלב אחד.
ולכן הקב"ה מדגיש לאהרן ובניו בציוי הברכה כה תברכו את בני ישראל " כלומר באופן זה (של שלום ואחדות) אמור להם יברכך
כאשר השלום שורר בנ יהם ואפשר לומר יברכך בלשון יחיד אז ניתנת האפשרות לברכם ומובטח לברכה שתתקיים לאורך זמן.
ספר החסידות "נועם מגדים" הוסיף ע"פ האמור שלכן הנוסח הברכה מרמזים אנו אקב"ו לברך את עמו ישראל

באהבה כאשר ישראל הם באהבה יש כח ויכולת לברכה לשרות.
ויה"ר שנזכה לחזק אפילו במעט מדה זו ועל ידי זה לזכות שהשלום והאחדות יהיו מנת חלקינו.

בברכת שבת שלום,
הרב אליהו אלחרר
רב העיר מודיעין
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