
 

 

 מתן תורה בימי תשועה

  

 "יברכך ה' וישמרך"

 לגדול בתורה זו ברכה גדולה
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 שלא נחטא 
 בחילול ה' ובגאווה

 בס"ד

 / מירב מגני מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "נשא"

 בפרשתנו מצווה הקב"ה את אהרון ובניו הכוהנים לברך את ישראל. 

  : קראו את הפסוקים

 

 

 

 

 

 

 

  ?סמנו בצבע את פסוקי הברכה. כמה פסוקים סימנתם 

  .ברכת כוהנים נקראת גם הברכה המשולשת. הסבירו מדוע 

  לברך את ישראל. )מודגש בקו( מה ניתן ללמוד את הכוהנים הקב"ה מצווה שלוש פעמים

 מכך?

  ( דרך הכוהנים ) את הברכהשהקב"ה מעניק מאלו מילים למדים ? 

 הברכה הראשונה

 :התבוננו בפסוק כ"ד הפסוק הפותח את הברכה . קראו את פירושו של רש"י על הפסוק 

 

 

 

 

 

 

 

  על פי רש"י? מהי הברכה 

  לברכהלשם מה נוספת ברכת השמירה  ? 

 קראו את פירושו של הנציב מוולוז'ין, בעל פירוש 'העמק דבר': 

 

 

 

 

 

 חס ושלום. , שלא תיהפך לרועץ)שמירה( שמיר )צריך( ברכה בעי)לכל( דכל  וישמרך:

בעי שמירה שלא יהי  בעל נכסים  ...בעי שמירה מן הגאווה וחילול השם וכדומה בעל התורה

 (.ד", כ'עושר לרעתו )העמק דבר, במדבר ו

 .שיתברכו נכסיך: ךיברכ

שהנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשמרו מכל אדם,  .שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך :וישמרך

אבל הקב"ה הוא הנותן  ?מה הנאה יש לו במתנה זו -ו אותה ממנ וכיון שבאים לסטים עליו ונוטלין

 .הוא השומר

ר כ"ב.  אֹמרה' ַוְיַדבֵּ  :ֶאל מֶשה לֵּ

אֹמר כ"ג.  יו לֵּ נָּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל בָּ ֲרכּוַדבֵּ ל  ֹכה ְתבָּ אֵּ י ִיְשרָּ ֶהםֶאת ְבנֵּ מֹור לָּ  :אָּ

ֶרְכָך כ"ד.  :ְוִיְשְמֶרָך ה' ְיבָּ

ר כ"ה.  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ ה' יָּאֵּ נָּיו אֵּ  :פָּ

א כ"ו.  לֹוםה' ִישָּ ם ְלָך שָּ ֶליָך ְויָּשֵּ יו אֵּ נָּ  :פָּ

מּו ֶאת ְשִמיכ"ז.  ם ְושָּ ֲרכֵּ ל ַוֲאִני ֲאבָּ אֵּ  :ַעל ְבנֵּי ִיְשרָּ
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  הנצ"יב מרחיב את מושג הברכה  מעבר לברכת הממון. איזה דוגמא הוא מביא

 לברכה ?  

 ?מה משמעותה של השמירה כתוספת לברכה 

  גם רש"י וגם הנציב מביאים את ריבוי הנכסים כדוגמא לברכה, אך 'השמירה' של כל

 אחד מהם שונה. 

 לפי רש"י השמירה לברכת הממון היא שלא _______.  

 לפי הנציב השמירה לברכת הממון היא שלא ___________________.

 הוא לרעת האדם.שעושר  הסבירו כיצד יכול להיות 

  לסיכום:

 כל ברכה, רוחנית וגשמית צריכה ______כדי שלא תהפך ל_____. השלימו:

 לדוגמא, מי שהתברך בלימוד ה_______ צריך שמירה שלא _______.

ושלא ______ל_____ השם. ומי שמתברך ב_____ צריך שמירה שלא ישתמש בכספו 

 לרעה.

 )עושר / רעה / תורה / ברכה / יגרום / יתגאה / חילול(

  .תנו דוגמא לברכה שאתם מבקשים וכתבו איזו שמירה צריכה הברכה 

 הברכה השנייה 

  .התבוננו בפסוק כ"ה. קראו את פירוש רש"י לפסוק 

 

 

 

 כתבו מה לדעתכם הקשר בין שני חלקי הברכה. ________ רמז: המילה 'פנים'. 

השלימו: כש_____ של _____ מאירות ושוחקות אלינו אז ממלא ה______ שלנו מאירים 

 ואנו נושאים חן בעיני כל רואינו.  

 הברכה השלישית 

 :התבוננו בפסוק כ"ו. קראו את פירוש ה"אבן עזרא" לפסוק 

 

 

 

 

חלקי הברכה._______________________________.  2כתבו מה לדעתכם הקשר בין 

 .ב_______ מוגנים מכל _____השלימו: כשהקב"ה _______ על ישראל אזי הם חיים 

 )רע / משגיח / שלום(

 פניו נשואות אליך. : הפך 'אעלים עיני מהם' כי בכל מקום שתפנה יהיהישא ה' פניו אליך

 כטעם לא יגע בך רע. לא מאבן, לא מחיה רעה ולא מאויב. וישם לך שלום:

 תן לך חן:יי ויחנך:יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות:  :יאר ה' פניו אליך
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 מה אתה יודע על ברכת כוהנים:  -בחן את עצמך 

 .סמן נכון/ לא נכון 

 ברכת כוהנים מברכים רק בשלושה רגלים._______)ד( .1

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

 שלום'_______.)כ(

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

 הכוהנים חולצים נעליים לפני הברכה_____________)ל( .4

 מצווה להסתכל על הכוהנים בזמן שמברכים._______)ן( .5

 הלויים או הבכורות נוטלים את ידי הכוהנים לפני הברכה___)ה( .6

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

 בזמן הברכה הכוהנים נושאים כפיהם כלפי הציבור_______)ב( .8

את ברכת כוהנים נוהגים לברך גם בפדיון הבן או הורים את  .9

 בניהם____________)ו(

בזמן הברכה הכוהנים מחברים את הזרת לקמיצה ואת האמה לאצבע בשתי הידיים  .10

 ואת האגודלים זה לזה ומתעטפים בטלית מעל הראש________)ד(

 אם צדקתם. בדקו

 _____________. חברו את כל האותיות הכתובות על יד המשפטים הנכונים.  מה קבלתם? 

  נשא":דבר תורה לשבת פרשת "

 בפרשתנו מצווה הקב"ה את אהרון ובניו הכוהנים לברך  את ישראל:

 :ְוִיְשְמֶרָך ה' ְיָבֶרְכָך

 :ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנךָ  ה'ָיֵאר  

 :ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום ה'ִיָשא 

ה'" מכוונת לכל הברכות, הן הגשמיות  ְיָבֶרְכָךהנציב בפירושו "העמק דבר" מפרש כי ברכת "

והן הרוחניות, אך כל הברכות כולן צריכות שמירה שלא יהפכו לקללה. כדוגמא לברכה רוחנית 

אדם להתגאות בלימודו או לגרום מביא הנציב את לימוד התורה. אם לא תהיה שמירה עלול ה

 לחילול השם. וכן ברכת העושר צריכה שמירה שלא ישתמש האדם בכספו לרעה.

 ריבוי הציוויים שבפסוקים מלמדים על אהבת ה' אותנו, את עמו, ועל הרצון לברכנו. 

הבה נתאמץ ללמוד באהבה את התורה הקדושה במיוחד לפני חג מתן תורה ובכך להוכיח את 

 ת ה' ואת תורתו.  אהבתנו א
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 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 ִבְרַכת הֹכֲהִנים

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 יא הטקסט המקראיברכת 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 

 

 הודאה באשמה –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 ביצע. ההודאה של החוטא חייבת להיות טא החמור שעליו להודות בחהוא צריך להתוודות, כלומר ל ולפני הכ

 .  היא מלמדת על חזרה בתשובה אמיתיתל, כי והכ

 

 

 

 
 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', אשתו ______ , וש"ושם האיש ______ ושם  .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 –בלשון הפרשה 

 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

________________________________________________________________ 
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 מה נכון? כתבו נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים

 נכון / לא נכון -  2630מנו  30י גרשון מגיל בנ .א

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

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

 נכון / לא נכון – טמא למתיםיזהר 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                          

 


