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פרשת

נשֹא
ברכת הכוהנים

בפרשתנו מופיעה ברכת הכוהנים (במדבר ו', כד-כו), אשר משולבת בסידור בסוף חזרת שליח 

הציבור על תפילת העמידה, בסוף ברכת התורה ובברכת הילדים בערב שבת. 

ְוִיְׁשְמֶרָך:   ה'ה'  "ְיָבֶרְכךָ     

ִויֻחֶּנָּך:  ֵאֶליָךֵאֶליךָ  ָּפָניוָּפָניו  ה'ה'  ָיֵאר    

ָׁשלֹום"  ְלךָ  ְוָיֵׂשם  ֵאֶליָךֵאֶליךָ  ָּפָניו  ה'  ִיָּׂשא   

ל"ברכה המשולשת" מבנה ספרותי הרמוני: בכל פסוק שני פעלים והזכרת שם ה' אחרי 

לאורך  האותיות   25-20-15 ושל  המילים   7-5-3 של  העולה  הפועל הראשון; המספר 

שלוש  שלנו.  בחיים  ה'  ברכת  של  והתרחבות  התפשטות  על  מעיד  הפסוקים  שלושת 

אלה  מילים  האמצעי.  הפסוק  ובמרכז  הברכה  במרכז  עומדות  ֵאֶליָך"  ָּפָניו  "ה'  המילים 

מהוות את מרכז הברכה גם בקריאה אחרת - קריאת המילה האמצעית שבכל פסוק. אך 

לא רק מבחינה צורנית; גם התוכן מצביע על התפתחות הברכה: 

התקרבות ה' לאדם - מיחס כללי עד ליחס אישי ומועדף:  א. 

ברכה … הארת פנים … נשיאת פנים.

מתנת ה' לאדם - מהצורך הבסיסי ביותר עד השאיפה הגדולה ביותר לעתיד:  ב. 

שמירה … חן … שלום.

"שלום  את  הכוהנים  ברכת  מוסיפה  במדבר,  בפרשת  ישראל  בני  מחנה  תיאור  לאחר 

הבית" של מחנה ישראל. כבר בחנוכת המשכן בפרשת שמיני קראנו שאהרן נשא את 

ידיו לברך את עם ישראל אחרי הבאת הקרבן: 

ֹמֶׁשה  ַוָּיֹבא  ְוַהְּׁשָלִמים:  ְוָהֹעָלה  ַהַחָּטאת  ֵמֲעֹׂשת  ַוֵּיֶרד  ַוְיָבְרֵכם  ָהָעם  ֶאל  ָיָדיו  ַאֲהֹרן ֶאת  "ַוִּיָּׂשא 

ְוַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ויקרא ט', כב-כג)

בתוך  הכוהנים  עבודת  ללמדנו שהברכה של  בפרשתנו,  דווקא  מובא  נוסח הברכה  אך 

המקדש מקרינה על כל מחנה ישראל, ובזכות כך שכינת ה' שורה בתוך עם ישראל, כפי 

שנאמר בפסוק לאחר ברכת הכוהנים: 

"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם" (במדבר ו', כז)
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תפקיד הכוהנים הוא, אם כן, להזכיר בישראל את ברכת ה', וכך הברכה אכן תחול. כך 

מתפרשת גם משמעות החזרה על הפועל ָׂשם בפרשה הקצרה של ברכת הכוהנים: ׂשימת 

ֵשם ה' על בני ישראל - "ְוָׂשמּוְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל..." היא שגורמת לברכת ה' לחול 

ישירות על עם ישראל - "ְוָיֵׂשםְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום". 

ברכת הכוהנים שבפרשתנו שימשה כבר במקרא כאב-טיפוס לעולם התפילות והברכות: 

בועז מברך את הקוצרים בלשון "ה' ִעָּמֶכם", והם משיבים לו: "ְיָבֶרְכָך ה'" (רות ב', ד). 

דניאל משתמש בתפילתו על מקדש ה' בירושלים, כשהיה בבבל, בנוסח ברכת הכוהנים: 

"ְוַעָּתה ְׁשַמע ֱא-לֵֹהינּו ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו ְוָהֵאר ָּפֶניָךְוָהֵאר ָּפֶניָך ַעל ִמְקָּדְׁשָך ַהָּׁשֵמם ְלַמַען ֲא-דָֹני" 

(דניאל ט', יז)

דוד המלך משלב את ברכת הכוהנים במזמור ס"ז ומרחיב אותה על כל אומות העולם. על 

עם ישראל להיות "ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" (שמות י"ט, ו) לכל אומות העולם, ולכן, ראוי לנסח 

את השפעת וברכת עם ישראל על כל אומות העולם בנוסח של ברכת הכוהנים: 

"ֱא-ֹלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניוְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה" (תהילים ס"ז, ב)

לפי התוספתא (סוטה פ"ז ה"ז) מברכים הכוהנים "על מעלות האולם". הכוהנים המברכים את 

העם נזכרים בשירי המעלות (תהילים ק"כ-קל"ד) באופן מפורש: 

"ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו... ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו" (קל"ב, ט-טז)

"ְׂשאּו ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבֲרכּו ֶאת ה'" (קל"ד, ב)

בנוסף לכך, ישנן מקבילות לשוניות רבות בתוך שירים אלו לברכת הכוהנים:1 המילים 

בתוספת  המעלות  בשירי  פעמיים  מופיעות  ה'",  "ְיָבֶרְכָך  הכוהנים,  ברכת  את  הפותחות 

מול המקדש  נאמרת  הכוהנים  לנו שברכת  לרמוז  אולי  ג),  קל"ד,  ה;  (קכ"ח,  "ִמִּצּיֹון"  המילה 

ִם  בירושלים. ברכת ה"ָׁשלֹום" קשורה מבחינת תוכן וצליל לירושלים: "ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשלִָ

ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך" (תהילים קכ"ב, ו). 

המתפללים במקדש בירושלים מרגישים את קרבת ה': 

ִם ָהִרים ָסִביב ָלּה ַוה' ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם" (תהילים קכ"ה, ב) "ְירּוָׁשלִַ

בדומה להיותו של המשכן במרכז מחנה ישראל, ולהיותו של המקדש במרכז ארץ ישראל, 

טוען המשורר שעם ישראל הוא כמקדש של הקב"ה - "ה' ָסִביב ְלַעּמֹו".

.Liebreich LJ, "The Songs of Ascents and the Priestly Blessing", JBL 74 (1955), 33-36 ראו   .1
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לאור הבנה זו של התארגנות עם ישראל סביב המשכן במדבר או המקדש בירושלים, 

ניתן ליישב תמיהה הלכתית גדולה על מנהג ישראל. הכתוב מגדיר את תפקיד הכוהנים 

לכל הדורות: 

"ִּכי בֹו ָּבַחר ה' ֱא-ֹלֶהיָך ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעֹמד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם ה' הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים" (דברים י"ח, ה)

והמדרש (ספרי דברים, פסקא קס"ז) לומד מכך הלכה למעשה, שברכת הכוהנים נוהגת "בין בארץ 

ובין בחוצה לארץ". פוסקים רבים תמהים על המנהג הקיים בקהילות רבות בחוץ לארץ, 

שהכוהנים נושאים כפיהם בימים טובים בלבד ולא בכל יום. לאור האמור לעיל, ניתן 

ליישב מנהג זה בפשטות: כיוון שברכת הכוהנים מבוססת ביסודה על התארגנות תקינה 

של עם ישראל סביב המשכן או המקדש בירושלים, המנהג "לא מרשה" כביכול לתפוצות 

ישראל לברך את ברכת הכוהנים בשאר ימות השנה, כי עם ישראל בגלות רחוק מארצו. 

המנהג הגביל את ברכת הכוהנים רק לימים טובים, כשיש שמחה מיוחדת יחד עם מצוות 

העלייה לרגל לירושלים, ובכך גם קשר מיוחד לארץ ישראל.


