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 במדבר פרק ו 
 %מ$ר ִיְ"ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ְתָבֲרכ  �ֹה ֵלאמֹר ָ�ָניו ְוֶאל �ֲהרֹ� ֶאל ַ�ֵ�ר) כג( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) כב(

ֶ+ָ* ֵאֶליָ) ָ(ָניו ְיקָֹוק ָיֵאר) כה(    ס   : ְוִיְ�ְמֶרָ) ְיקָֹוק ְיָבֶרְכָ)) כד(    ס   : ָלֶה&  ְיקָֹוק ִיָ.א) כו(    ס   : ִויח,
 : ֲאָבֲרֵכ& ַוֲאִני ִיְ"ָרֵאל ְ�ֵני ַעל ְ�ִמי ֶאת ְוָ"מ ) כז(    ס   : ָ�ל$& ְלָ) ְוָיֵ"& ֵאֶליָ) ָ(ָניו

 

 י"רש
 :שומעי& כול& שיהיו 1 לה� אמור ):באמרכ& (ט"דישנ ז"בלע, שמור זכור כמו 1 ה�ל אמור) כג(

 :נכסי) שיתברכו 1 יברכ	) כד( :של& ובלב בכוונה אלא, ובהלות בחפזו� תברכ& לא, מלא 1 אמור
, אד& מכל לשמרו יכול אינו לעבדו מתנה שהנות�, ממונ) ליטול שודדי& עלי) יבואו שלא 1 וישמר	

 הוא הנות� הוא ה"הקב אבל, זו במתנה לו יש הנאה מה, ממנו אותה ונוטלי� עליו לסטי& שבאי& וכיו�
 פני&, שוחקות פני& ל) יראה 1 אלי	 פניו' ה יאר) כה( :בספרי בו דרשו מדרשי& והרבה. השומר
 בש& יברכו& 1 שמי את ושמו) כז( :כעסו יכבוש 1 אלי	 פניו' ה ישא) כו( :ח� ל) ית� 1 ויחנ	 :צהובות
 :לכהני& אברכ& ואני אחר דבר. הכהני& ע& ואסכי& לישראל 1 אברכ� ואני :המפורש

 

 ן"רמב
 כי) כב ט ויקרא (השמיני ביו& ויהי בסדר הזכרתי כבר 1 תברכו כה לאמר בניו ואל אהר� אל דבר) כג(

 פירשו ולבניו לאהר� לדורות צוה וכא�, ההוא ביו& אות& ולבר) הע& אל ידיו את לשאת אהר� את צוה
 וכמו. העול& עד חיי& הברכה את' ה צוה ש& כי, המשכ� בהקמת והזכירה. אות& שיברכו הברכה
 ברכה אותה אומרי& היו במקדש, בכנויו ובמדינה המפורש בש& במקדש) ב לז סוטה (רבותינו שאמרו

' ה יברכ	 וטע&) כז1כד( :המיוחד בש& מיוחדת במקדש הברכה כי, ברכות שלש ובגבולי� אחת
 יאר ועוד. ושמור זכור כטע&, אותה שתשמור והשמירה, מלמעלה הברכה כי, האמת דר) על 1 מר	ויש

 ויחנ). שכינה מאור זה אומר נת�' ר) מא נשא (בספרי אמרו וכ), ב) המביטי& 1 פניו את הגדול 1 הש&
 ועוד. שעה בכל לפני ח� מעלת תהא הלואי עולמי עולמי) ד ט ר"ב (שאמרו כעני�, בעיניו ח� שתשא 1

 נת�' ר) מב נשא (בספרי אמרו וכ), בבית) הכל 1 שלו& ל) ויש& ממעל השמי& אל 1 פניו הש& ישא
 המדבר אני כי 1 אברכ& ואני, ישראל בני על הגדול 1 שמי את ושמו. דוד בית מלכות שלו& זה אומר
 :ושלו&, הנני

 

 בעל הטורים 
). ה, ש& טו(וכה יהיה זרע) ). ה, בראשית כב ( להזכיר זכות ואני והנער נלכה עד כה1 כה תברכו) כג(

ה פעמי& "וכ). ד, דברי& ו(ה אותיות בפסוק שמע ישראל "וכ). יד, יהושע יז(' וזהו אשר עד כה ברכני ה
.  כהני& בברכה ומסיי& בשלו&ברכתולכ) מתחיל . ה פעמי& שלו& בחומש"וכ. לשו� ברכה בחומש

ברכות יברכ) וישמר) יאר ' כנגד ו, מלא. אמור לה&). אי, תהלי& כט(יבר) את עמו בשלו& ' וזהו ה
 ):י1ח, תהלי& יט(' משפטי ה' יראת ה' מצות ה' פקודי ה' עדות ה' תורה ה' כנגד ו. ויחנ) ישא שלו&

וסו: התיבות ) . ו כנגד הש& של ארבע אותיות" התחלת התיבות עולה כ1 יברכ	 ידוד וישמר	) כד(
תיבות ' וג). ח, תהלי& קכא(ישמר צאת) ובוא) ' וזהו ה. תיבותה "ה כנגד הש& של מ") עולה מ"ה

וזכות . ו שני&" את זה טזהו אותיות על ש& האבות שראו "ובה& ט. אבות' בפסוק כדי להזכיר זכות ג
בר) את אברה& ' וה) א, בראשית כד(בזכות אברה& דכתיב ביה . יברכ). ו"השבטי& ע& האבות ה& ט

ואברכה ). ש&(והיה ברכה ). ב, ש& יב(ואברכ) . ברכות שנאמרו בו' גד גושלשה תיבות בפסוק כנ. בכל
 כנגד יצחק שראה בעקידה ומת 1  יאר)כה( :בגימטריא בנכסי& ובגו:. יברכ) ידוד). ג, ש& ש&(מברכ) 

להפ) ראי שהיה עולה . יאר). לא' פ(כדאיתא בפרקי רבי אליעזר , ה את עיניו והחייהו"והאיר הקב
 1  ישא)כו( :חומשי תורה' דורות ושמר ה' כיצחק שהיה אחר כ, אותיות' תיבות וכ' ויש בו ה. ראיה

' ויש בו ז. ושבתי בשלו&) כא, ש& כח(וכתיב ביה ) א, בראשית כט(כנגד יעקב דכתיב וישא יעקב רגליו 
, שמות יט(ה תאמר לבית לבית יעקב "ה אותיות כנגד כ"וכ. שני&' תיבות כנגד השבטי& אשר נולדו בז

). ז, דברי& כח(על ש& ובשבעה דרכי& ינוסו לפני) . ו&דרכי& יש& ל) של' תגי� שבז' יש בו ז. ויש&). ג
 בגימטריא 1 ואני אברכ�) כז( :הוי מקדי& שלו& לכל אד& ואפילו בשלו& גוי. בגימטריא עשו. שלו&

הו בכל המקו& ז. וסמי) ליה ויהי ביו& כלו&. ואני אברכ&' ושמו את שמי וגו. אסכימה עלי ידיכ&
סמ) חנוכת מזבח לברכת . ויהי ביו& כלות). שמות כא(אשר אזכיר את שמי אבוא אלי) וברכתי) 

. ועוד כדי שלא תשלוט עי� הרע במלאכת& לכ) ברכ& תחלה. ו חנוכהכהני& רמז לחשמונאי& שיעש
) יא, תהלי& כט(יבר) את עמו בשלו& ' וכ� דוד סמ) ה. וסמ) למשכ� שבזכות המשכ� יהיה שלו&

 ):א, ש& ל(למזמור שיר חנכת הבית 
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  פרשת נשא -ספר קדושת לוי 
והכלל . ברכו את בני ישראל אמור לה�אל משה לאמר דבר אל אהר� ואל בניו לאמר כה ת'  הוידבר

דהיינו , צל)' ה) ה,תהלי& קכא(דהנה הבעל ש& טוב היה מוכיח תמיד את העול& בזה הפסוק , הוא כ)
ולכ) צרי) .  עושה&כמו שהצל עושה מה שאד& עושה כ) הבורא ברו) הוא כביכול עושה מה שאד

. הבורא ברו) הוא ג& כ� עמו טובותהאד& לעשות מצות ולית� צדקה ולרח& על העניי& כדי שיעשה 
פירוש כמו שהוא עושה ג& כ� הבורא , כי פירוש המלה של כה הוא כ), והנה המדה הזאת נקרא כה

 ממה שהעגל רוצה רכי יות, וזה ידוע שהבורא ברו) הוא רוצה להטיב לעמו ישראל. ברו) הוא עושה
ח או שאר "ורא ברו) הוא כל תפילת יוצרי) האד& כשעומד להתפלל לפני הב. לינוק פרה רוצה להניק

) ט,אבות ב(דברי תחנוני& צרי) להתפלל רק שיהיה להבורא ברו) הוא תענוג מזה כמו שאמרו במשנה 
 של אד& רק כדי מעשהפירוש שיהיה ה, א& למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמ) כי לכ) נוצרת

אזי נקרא מקבל וכשאד& רוצה לקבל וזה ידוע כשאד& מתפלל בשבילו . שיהיה להבורא תענוג מזה
אבל כשאד& מתפלל רק שיהיה לבורא ברו) הוא תענוג מזה . דבר אוחז הגב יד לאר; והתו) יד למעלה

אזי נקרא משפיע שהוא משפיע כביכול בהבורא ברו) הוא והמשפיע אוחז גב יד למעלה ותו) היד 
גב ידיה& כנגד פניה& כמו מי שירצה דהיינו שאוחזי& , והנה ברכת כהני& הוא בנשיאות כפי&. למטה

דהיינו שיברכו את ישראל כדי שיהיה להבורא , וזה פירוש הפסוק כה תברכו את בני ישראל. להשפיע
 הבורא ברו) הוא כ)ברו) הוא תענוג מזה ותהיו את& משפיעי& כביכול בהבורא ברו) הוא ואחר 

ה כמו שישראל עושי& "ה נקרא כישפיע לכ& כל טובות וברכות על ישראל כמו שאמרנו שזה המד
 :כביכול הבורא ברו) הוא ג& כ� עושה ומשפיע לעמו ישראל טובות וברכות חיי& ושלו& אמ�

 
 העמק דבר

חדא בנשיאת כפי& כמו האומר . ק"לפי הפשט שני אופני ברכות כהני& היו ג& בבהמ. אמור לה�) כג(
א אמר לה& הממונה ברכו ברכה " דיה והובא בברכות"תמיד פ' במס' וחדא בתפלה כדאי. לחבירו

 הדבר בפרשת שמיני רכ התוספות ש& וכבר ביארנו מקו"וכמש. וברכת כהני&' אחת וברכו את הע& כו
ה פירש הכתוב כא� דנוסחות שתי הברכות שוי� היינו כה תברכו "ומש. גבי ברכת אהר� ביו& השמיני

 :ובאמירה לישראלהוא בנשיאת כפי& . אמור לה� :בשעת התפלה שלא באמור לה&
פ ולא "ז עה"ז ט"כ בספר דברי& ט"כמש. נכלל בזה לכל אד& כפי הראוי לו להתבר). 'יברכ	 ה) כד(

. הברכה תהא לפי הברכה שנתבר) עד כה. אלהי) אשר נת� ל)' כברכת ה' ריק& וגו' יראה את פני ה
תוספת לכל '  יברכ) התכלליכ) נכלל בזו הברכה ה. ולעוסק במסחור בסחורתו. לעוסק בתורה בלימודו

בעל תורה בעי שמירה מ� . ו"דכל ברכה בעי שמירה שלא יהפכו לרוע; ח.  וישמר	 :אד& במה שיש לו
בעל נכסי& בעי שמירה שלא יהי עושר לרעתו כמו בקרח . וכמשמעו שלא ישכח. ש וכדומה"הגאוה וחה

 נדרש. עני� הטעו� ברכהוכדומה כל . וכמשמעו שמירה מגניבה ואבידה. ונבות היזרעאלי וכדומה
 :לשמירה מ� הגור& לצער

היינו . ומשמעות פניו. ולא שזהו הצלחת המזל' היינו שהכל יראו שעלי) זורח ה. 'וגו' יאר ה) כה(
. עליו' ה אבל אינו ניכר שא) השגחת ה"ויש שהוא מושגח מהקב. השגחתו כעי� לשו� ופניתי אליכ&

פניו '  מיקרי יאר התוהיא מצלח' כירי& שהשגחת האבל כאשר הכל מ. כ ההשגחה שלא באורה"וא
' כלשו� המקרא בס. קבלת התפלה ובקשה מיקרי ח� וחסד.  ויחנ	 :יהיה פניו אלי) בהארה. אלי)

ומשה רבינו בשעת העגל . ואי� קווי אלא תפלה כדתניא דמכילתא וספרי. חננו ל) קוינו' ה) לג ב(ישעיה 
' כ בס"משו& שאתה אמרת כי מצאת ח� בעיני כמש. תושישמע תפל' אמר בסמיכות לבו בטוח בה

ח משו) עליו ביו& "ב כל העוסק בתורה בלילה חוט ש"ומזה הטע& דרשו בחגיגה ד: י. ב" יג"שמות ל
על ' מה יהיה חסדו אשר יצוה ה' פי. חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי' שנאמר יומ& יצוה ה

והכל יראו . פניו' והנה אחר שיאר ה. שתקובל תפלתו. היינו תפלה לאל חיי. העוסק בשירה בלילה
ה הסמי) "מש. ממילא מוב� שיבקשו בני אד& ממ) להתפלל ברעותיה&'  אתה בעיניו יתבשאהו

 :שתקובל תפלת) ג& עבור אחרי&. הברכה לזה ויחנ)
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