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 בס"ד

 / מירב מגני "נשא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

אֹמר"את הפסוק: קראו  .1 נָּיו לֵּ ֲהֹרן ְוֶאל בָּ ר ֶאל אַּ בֵּ ֲרכּו ֶאת  :דַּ ֹכה ְתבָּ

ֶהם מֹור לָּ ל אָּ אֵּ    .כ"ג( ,)ו' "ְבנֵּי ִיְשרָּ

  מופיעה פעמיים בפסוק. כיצד כתובה בפעם הראשונה וכיצד  "אמור"המילה

 בפעם השנייה?

 "הסבירו לפי דבריו את הסיבה לדבר:י לפסוק וקראו את פירוש רש   

 

 

 

 איזו תכונה לדעתכם נדרשת מהכוהנים כדי להצליח לברך את ישראל בכוונה ובלב שלם? 

קראו את הברכה שמברכים הכוהנים לפני 'ברכת כוהנים' ומצאו את 

 התשובה: 

 

 

 

  

  הניםושיש לו שונא אינו יכול לברך ברכת כ כהןקבעו שחז"ל. 

  מדוע. רוהסבי

 

 .קיבלו הכוהנים בירושה מאהרון הכהן האהבהתכונת את  .2

 קראו את המדרש המספר על כך: 
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 "לא תברכם בחפזון ובהלות, אלא בכוונה ובלב שלם .מלא": אמור

קינו מלך העולם, אשר קדשנו בקדושתו של אהרן, ורוך אתה ה' אלב"

 ה"ונו לברך את עמו ישראל באהביווצ

 
באחת ממסעותיו לגלות 

לבית מרזח רבי זושא נכנס 
י שיכורים נומצא ש

משוחחים כשהאחד אומר 
 "אני אוהב אותך!" :לחברו

אתה לא " :וחברו משיבו
כך נמשך  "אוהב אותי!

הוויכוח, עד שאומר לו 
אוהב אם אתה " :חברו
ספר לי מה כואב  - אותי

 - אותי לי? אם אתה מרגיש
 "י?יאמור לי מה מעיק על

מכאן " :אמר הרבי ר' זושא
אהבת ישראל  ילמדתי מה

 אם יהודי מרגיש .אמיתית
את כאבו של הזולת מבלי 

זוהי אהבה  - שיספר לו
. "לברך את עמו "אמיתית

אין  ישראל באהבה", כי
 .ברכה אמיתית בלא אהבה

 
 

 .ן וישב אצל אחד מהםוהלך אהר .שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה

 ,בו וקורע את בגדיוימטרף את ל ,ראה חברך מהו אומר ,בני" :אמר לו

בושתי הימנו שאני  ?אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי"אומר 

ן ווהלך אהר בו.יעד שמסיר קנאה מלהוא יושב אצלו  ".הוא שסרחתי עליו

בו ימטרף את ל ,ראה חברך מהו אומר ,בני" ו:למר ויושב אצל האחר וא

 ?אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה את חברי"וקורע את בגדיו ואומר 

עד שמסיר קנאה הוא יושב אצלו  ".שאני הוא שסרחתי עליובושתי הימנו 

  .)אבות דרבי נתן( וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו בו.ימל



 

 

 
  ימי תשועה                                                               

 הכוהנים מברכים 

 את ישראל באהבה

 כי ללא אהבת העם

 ה לא תחול לעולםהברכ

 

  ?מדוע לדעתכם התאמץ אהרון הכהן להשכין אהבה ושלום בין איש לרעהו 

 מה לדעת המדרש הגורם למריבה בין אנשים? הוכיחו.  

  ן דבר משמח את אבא במשפחה אישבשיעורי 'חינוך מתוך אמונה' למדנו שכמו

בין  חים אוהבים וחיים בשלום זה עם זה, כך אהבה ושלוםואימא יותר מכך שהא

 ים. יחלקי העם גורמת שמחה גדולה לאבא שבשמ

  .הסבירו על פי עיקרון זה את חשיבותה ותרומתה של 'ברכת כוהנים'

 

  ?מה אתה יודע על ברכת כוהנים -בחן את עצמך 

 / לא נכון. סמן נכון

 )ד( _______הרגלים  תכוהנים מברכים רק בשלוש ברכת .1

ברכת כוהנים נאמרת כל יום בתפילת שמונה עשרה בין ברכת 'מודים' לברכת 'שים  .2

 )כ(_______  שלום'

 )ח(_______  הכוהנים מברכים את כל הברכה כשגבם מופנה אל הקהל .3

 )ל(_______  הכוהנים חולצים נעליים לפני הברכה .4

 )ן( _______הנים בזמן שמברכים ומצווה להסתכל על הכ .5

 )ה(____ ___ הלויים או הבכורות נוטלים את ידי הכוהנים לפני הברכה .6

 )כ(החזן מברך את הברכה _______ אם אין כוהנים  .7

 )ב( _______ בזמן הברכה הכוהנים נושאים כפיהם כלפי הציבור .8

 )ו(_ ______ את ברכת כוהנים נוהגים לברך גם בפדיון הבן או הורים את בניהם .9

את האמה לאצבע , את הזרת לקמיצהבשתי הידיים בזמן הברכה הכוהנים מחברים  .10

 )ד(_______  ואת האגודלים זה לזה ומתעטפים בטלית מעל הראש

 בדקו אם צדקתם.

 חברו את כל האותיות הכתובות על יד המשפטים הנכונים. 

 ____ ____ ____ ____.  ___ ____      ____מה קבלתם? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
'ברכת כוהנים' שימו לב ש

היא הברכה היחידה 
את שמוסיפים בנוסח 

 ללא כי המילה 'אהבה',
 אהבה לא תחול הברכה. 
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 ": נשאדבר תורה לשבת פרשת "

הנים לפני ולשון הברכה אותה מברכים הכבפרשתנו מצווים הכוהנים לברך את עם ישראל. 

מאוד: "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לברך את עמו ישראל  נתמענייהיא שמקיימים את המצווה 

כי אינו ממשיך את  . עוד קבעו חז"ל שכהן שיש לו שונא אינו יכול לברך ברכת כוהניםבאהבה"

תברכם בחפזון ובבהלות דרכו של אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. רש"י מדגיש "שלא 

, בלי רגשות טינה או ח"ו שנאה". מכאן נוכל ללמוד על חשיבות אהבת אלא בכוונה ובלב שלם

 ישראל, עד כדי כך שהברכה אינה יכולה לחול אם אין אהבה. 

י ה', בזמן שאנו אוהבים זה את זה הקב"ה שמח בנו, בניו. אהבת העם מאוד חשובה בעינ

אהבת ישראל היא הבסיס לעבודת ה'. ברכת כוהנים שנאמרת מידי יום מחזקת את האהבה 

 בעם ומחברת אותנו לאבינו שבשמים.

רבי זושא לימדנו שאהבה אמיתית היא היכולת להרגיש את הכאב של החבר מבלי שיספר 

 .אין ברכה אמיתית בלא אהבה ל באהבה", כי"לברך את עמו ישרא דבר.

 

 

 חידות וחידודים / הרב הראל זילברנגל,
 רב בית הספר "מורשת מנחם", גבעת שמואל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכת כהנים –מצווה בפרשה 

 שת".קים ועל כן נקראת גם "ברכה משול. הברכה מורכבת משלושה פסומופיעה בפרשה יםִבְרכַּת הֹכֲהנִ 

כת כאשר ידיהם מושטות כלפי הציבור. פסוקי ברים, הכהנים בנשיאת כפיעל ידי בחזרת הש"ץ הברכה נאמרת ום כי

  ל בפדיון הבן.כהנים משמשים לברכה גם בהזדמנויות אחרות, למש

. בירושלים נמצאו במערת קבורה לוחיות כסף הקדום ביותר שנמצא עד כה אייא הטקסט המקרברכת כהנים ה

ששימשו כנראה בתור קמע, ועל אחת מהן מופיעה ברכת כהנים. הלוחית מתוארכת לסוף ימי בית המקדש הראשון, 

 שנה!! הלוחית מוצגת כיום במוזאון ישראל. 2600לפני הספירה, כלומר לפני  660שנת 

 

 אה באשמההוד –מידה בפרשה 

אחד הנושאים בפרשה עוסק בעוון הגדול והחמּור של גזל. התורה כמובן מחייבת את הגוזל להשיב את הדבר שלקח 

בנוסף לעונש כספי שהוא יחויב לתת לנגזל וגם להקריב קרבן, כדי להראות שברצונו להתקרב בחזרה אל ה'. אולם 

לפני א החמור שביצע. ההודאה של החוטא חייבת להיות טעליו להודות בחהוא צריך להתוודות, כלומר ל ולפני הכ

 .  היא מלמדת על חזרה בתשובה אמיתיתל, כי והכ

 

 

 



 

 

 
  ימי תשועה                                                               

 הכוהנים מברכים 

 את ישראל באהבה

 כי ללא אהבת העם

 ה לא תחול לעולםהברכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 הפעם הפסוקים לקוחים ממגילת רות הנקראת בחג השבועות.

 א'( ____ ______ ויהי רעב בארץ" )א',"ויהי בימי  .א

 ב'(.ם שני בניו  _____ ו______" )א', ו ______ , וש"ושם האיש ______ ושם אשת .ב

 ד'(. אחת _____ ושם השנית ____ " )א'," וישֹאו להם נשים מואביות. שם ה .ג

 ז(.______" )א', ט"-ואלוקיך  ,____ - עמך ,"ותאמר רות: כי אל אשר תלכי ____ .ד

ד הוליד את _____ , וישי הוליד את  ______ " .ה  ב(.)ד', כ" "ועובֵּ

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –ן הפרשה בלשו

 ט( ינויים ואת השיבוצים על פי ה' )ד', מ"משה ביצע את המִ  .א

 ________________________________________________________________ 

 ג'(בכל המחנות, לא רק במחנה שכינה )ה', ה' שוכן  .ב

_______________________________________________________________ 

 ב'(.בודת ה' צריך להתרחק מהתענוגות )ו', אדם שיפריש את עצמו לע .ג

________________________________________________________________ 

 

  

 מה נכון? כתבו נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים

 נכון / לא נכון -  2630מנו  30בני גרשון מגיל  .א

 נכון / לא נכון – הטמא לנפש מורחק מכל המחנות .ב

 נכון / לא נכון –שה הסוטה הוא מנחת שעורים יקרבן הא .ג

 נכון / לא נכון – למתיםטמא יזהר לא להיהנזיר צריך לה .ד

 נכון / לא נכון – הנזיר יכול לאכול צימוקים .ה

 נכון / לא נכון - הנשיאים תרמו למשכן עגלות צב .ו

 נכון / לא נכון – נתנאל בן צוער היה נשיא שבט דן .ז

 שאלת אתגר:

 באיזה ענין קשורה הסדרה החשבונית הזו  -  3,5,7

 לפרשת השבוע?

 

 

 

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 כהן       בני גרשון                  

 יין ושכר                 בני מררי         

 יריעות המשכן                מצורע             

 קרשי המשכן          תרומה                  

 חנוכת המשכן                 נזיר                      

 טומאה       ברכת כהנים              

 שבט יהודה         הנשיאים                 

 השלום     נחשון                          

 


