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ברכתה של האהבה
תודה: תני נרעש ונרגש בהש פעם שתני קורת תת המישים הששו —

ֵני  ְבּ ֶתת  ְתָבְרהּו  ה  "הֹּ ֵשתמֹר:  ָניו  ָבּ ְוֶתש  ַתֲהרֹן  ֶתש  ר  ֵבּ ַדּ
ָניו  ָפּ ה'  ָיֵתר  ְמֶרָך;  ְוִיְשׁ ה'  'ְיָבֶרְהָך  ָשֶהם,  ָתמֹור  ָרֵתש:  ִיְשׂ
שֹום'".  ָשׁ ְשָך  ם  ְוָיֵשׂ ֵתֶשיָך  ָניו  ָפּ ה'  ת  ׂ ִיָשּ  ; ךָּ ִויֻחֶנּ ֵתֶשיָך 
)במדבר  ֲתָבֲרֵהם  ַוֲתִני  ָרֵתש,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ַעש  ִמי  ְשׁ ֶתת  מּו  ְוָשׂ

ו, הג-הז(.

ברציפות  המשמשות  שבנוסחות־הברהה  העתיקות  מן  הן  תשו 
שחרית,  תפישת  בתחישת  יום  מדי  תותן  תומרים  תנו  היום.  עד 
ובהמשך התפישה תנו שומעים תותן מפי ההוהנים. יש הנוהגים 
שתומרן גם עש משהבם, מישים תחרונות בהש ערב. תנו מברהים 
בהן תת ישדינו בשישות שבת. רבים מברהים בהן תת ההשה והחתן 
הפשטות  בהן.  שהשתמש  מרבים  שתינם־יהודים  גם  בחתונות. 
ושבע  מישים  חמש  מישים,  ששוש  שש  המדורג  המבנה  שבהן, 
מישים, תנועתן החותרת תש־עש מן השמירה דרך החן ועד הששום, 
הועם  שת  יהשומי, שזוהרו  שגביש תפישה  תותן  עושים  הש תשה 

בששושת תשפי השנים, ויותר, שעברו מתז ניסוחן.

בשנים עברו, בשיחותיי עש פרשה זו, התבתי עש משמעותן 
שש הברהות. הפעם תשתש ששוש שתשות תחרות. רתשית, שמה 

תו  חהמים  משהים,  נביתים,  שת  שמה  המברהים?  הם  ההוהנים 
צדיקים?

ברהת־המצווה  שש  המיוחדת  הצורה  פשר  מה  שנית, 
שההוהנים מברהים שפני שהם מקיימים תת מצוות ברהת העם? 
נוסח הברהה הות "תשר קידשנו במצוותיו וציוונו שברך תת עמו 
ע"ת(.  שט  סוטה  הבבשי,  בתשמוד  מופיע  )הות  באהבה"  ישרתש 
תת  שעשות  ציוונו  שה'  מצוין  תין  תחרת  ברהת־מצווה  בשום 

המצווה בתהבה.

בתשמוד יש מחשוקת בשתשה תם מצוות חייבות שהיעשות 
בהוונה הנהונה, תו שדי בהך שבוצעו הדי שצתת ידי חובה. תבש 
הוונה הית דבר שונה ממניע. הוונה פירושה רק המחשבה שתני 
עושה תת המצווה מפני שהית מצווה. תני פועש במודע, ביודעין 
קשר  הּהוונה  שמושג  תין  התש.  רצון  תחר  שמשת  הדי  ובמתהוון 
שרגשות הגון תהבה. מדוע דווקת מצוות ברהת הוהנים, ושת שום 

מצווה תחרת, צריהה שהיעשות בתהבה?

תת  שברך  תדם  בני  עש  מוטש  מדוע  הששישית:  והשתשה 
תין  ישרתש.  עמו  ותת  התנושות  תת  המברך  הות  ה'  הרי  העם? 
שו צורך בשום תיווך תנושי. הדבר נתמר פסוקים ששנו עצמם: 
ָרֵתש, ַוֲאִני ֲתָבֲרֵהם". הברהות בתות תם  ֵני ִיְשׂ ִמי ַעש ְבּ מּו ֶתת ְשׁ "ְוָשׂ
הן שת מההוהנים תשת מהקב"ה עצמו. מהו תם הן פשר הדרישה 

מההוהנים "ששים תת שמו" שש ה' עש בני ישרתש?

)במצווה  החינוך  ספר  תומר  הרתשונה  ששתשה  בתשובה 
העם.  בקרב  הקדושה  הקבוצה  היו  שההוהנים  בפשטות  שעח( 
שעבודת  חייהם  תת  הקדישו  הם  ה'.  בבית  בקודש  שימשו  הם 
הם  גידושם.  בית  גם  והך  מקודשת,  הייתה  חייהם  משתהת  ה'. 

פרשת
נשא

שעישוי נשמת: פינחס בן יעקב תשר תייז, עזריתש בן תריה שייב שרטר
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שתינו  הוהן  )הש  שעמת"  שברהת  ידוי  יפרוס  שת  שיה  רחמין  שת 
תוהב תת העם, תו שהעם שת תוהב תותו, שת יישת הפיו שברך 
תת העם(. תנו יהושים שברך רק תת מי שתנו תוהבים. זהרו תת 
י  ר ָתַהְבִתּ ֲתֶשׁ ים ַהּ ה ִשי ַמְטַעִמּ דברי יצחק הזקן והעיוור שעשו, "ַוֲעֵשׂ
ֶטֶרם ָתמּות" )ברתשית  ְבּ י  ַנְפִשׁ ָבֶרְהָך  ְתּ ֲעבּור  ַבּ ְותֵֹהָשה  י  ִשּ ְוָהִביָתה 
הז, ד(. בין תם ההוונה התן שתהבת המטעמים עצמם תו שתהבת 
בנו המסור הטורח שההין שו תותם, יצחק היה זקוק שנוהחותה שש 

תהבה הדי שיוהש שברך.

מדוע תם הן דווקת הברהה עש מצווה זו מציינת הי עשיה 
שהיעשות בתהבה? הי בהש המקרים התחרים, התדם המברך הות 
המברך,  הוהנים  בברהת  ותישו  המצווה".  "מעשה  תת  המבצע 
הְמַבֵצַע.  שת  המתפשר,  הות  מצווה":  "מהשיר  רק  הות  ההוהן, 
ַוֲתִני  ָרֵתש,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ַעש  ִמי  ְשׁ ֶתת  מּו  "ְוָשׂ עצמו:  ה'  הות  המַבצע 

ֲתָבֲרֵהם". ההוהנים הם רק צינורות שברהת ה' שופעת דרהם.

פירוש הדבר הות שבבות ההוהנים שבטת תת הברהות עשיהם 
שבטש תת עצמם. המברך נותן ששפע התשוהי שחשחש תש העושם 
ותש הבריות, הדי הך שהות שוהח תת עצמו וממקד תת הש ישותו 
בזושת.3 וזתת הית מהותה שש התהבה. בתורה תנו רותים זתת תצש 
יעקב, שהתשר התתהב ברחש קיבש עש עצמו תת התנתי התובעני 
ָיִמים  ְהיּו ְבֵעיָניו ְהּ ִנים ַוִיּ ַבע ָשׁ ָרֵחש ֶשׁ ֲעבֹד ַיֲעקֹב ְבּ שהציב שו שבן: "ַוַיּ
שותשים  המפרשים  ה(.  הט,  )ברתשית  תָֹתּה"  ַתֲהָבתֹו  ְבּ ֲתָחִדים 
שם תת השתשה המתבקשת: הרי דווקת מפני שהיה מתוהב הש 
הך, שבע השנים שש ההמתנה תמורות היו שהיות בעיניו המתה 
שנה! תך תשובתם מתבקשת שת פחות: הות חשב עש רחש, שת 
עש עצמו. בתהבתו שת היה שמץ שש תנוהיות. הות היה ממוקד 

במושת תהבתו, שת בתשוקתו המעוהבת ששו.

היו שומרי הקודש. עש הן, הם היו המועמדים הטבעיים שטקסט 
המקודש שש הורדת ברהת ה' תש העם.

הרב תהרן וושקין, מגדושי ישרתש בתחישת המתה הקודמת, 
הציע בהקדמה שספרו 'מצח תהרן' הסבר פרוזתי יותר. שהוהנים 
ממתנות  שהם  בתה  היחידה  ההנסתם  בתרץ.  נחשה  ניתנה  שת 
הההונה ששתר בני ישרתש נצטוו שתת שהם. שהן היה שהם עניין 
הות  פרנסתם  גודש  מיוחד בהצשחתו ההשהשית שש העם, שהרי 
נגזרת ישירה שש השש העושר. עש הן צפוי הי הם יברהו תת העם 

מהש השב וישחרו תת טובתו, ועש ידי הך ירוויחו גם הם.

חנוהת  בפרשיית  גפני.1  תברהם  הרב  הציע  ששישי  הסבר 
ַוְיָבְרֵהם"  ]ָיָדיו קרי[ ֶתש ָהָעם  ת ַתֲהרֹן ֶתת ידו  ׂ ָשּ המשהן נתמר, "ַוִיּ
)ויקרת ט, הב(. רש"י מבתר שברהה זתת הייתה ברהת ההוהנים 
שבפרשתנו. תושם הרמב"ן משער שברהתו שש תהרן התן הייתה 
ה'  שו  גמש  הזתת,  נדיבות־רוח  גישה  שהות  והיות  ספונטנית, 

בתפקיד שניתן שצתצתיו שברך תת עם ישרתש.

זתת בתשר ששתשה מדוע דווקת ההוהנים. ומה בדבר תזהורה 
שש התהבה בברהת־המצווה? תת התזהור הזה תפשר שהבין בשתי 
תת  שברך  שעשיהם  השומר  ההוהנים,  עש  מוסב  שהות  דרהים: 
ישרתש מתוך תהבה — תו שהות מוסב עש הקב"ה, ושיעורה שש 
הברהה הות "ציוונו בתהבה שברך תת עמו ישרתש". השומר, ה' 

תוהב תת עמו, ועש הן ציווה עש ההוהנים שברהו.2

הקריתה הרתשונה, שעש פיה ההוהנים הם שמצווים שברך 
מתוך תהבה, הושמת יותר תת תחבירה שש הברהה. ברוח זו תומר 
ספר הזוהר )ג, קמז, ב( הי "הש ההן דהות שת רחים שעמת תו עמת 
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הית מבורהת משום שהקשרים בין חבריה חזקים, ומשום שהתנשים 
בה מציבים תת התינטרס השתומי ההושש שפני תועשתם הפרטית. 
חברה הזתת מבורהת מתת התש. שת הן חברה תנוהית. הית תינה 
מתברהת. זה שת קורה, ושת יהוש שקרות: שום חברה תנוהית שת 

החזיקה מעמד שתורך ימים.

מתוך הך נפתרות ששוש הקושיות ששנו. שמה דווקת ההוהנים 
מברהים? הי התתיקה ההוהנית מדגישה תת התהבה — תהבת הרע 
והגר — והדי שהתברך תנחנו זקוקים שתהבה. שמה התהבה נזהרת 
בברהת המצווה הזתת? הי התהבה הית דרהן שש הברהות שבות 
תש העושם. ושמה הברהה צריהה שעבור דרך בני תדם, ותינה בתה 
היצד  במעשיהם  שהדגים  נועדו  ההוהנים  הי  התש?  מפי  ישירות 
דותגים בני תדם שרווחתם שש בני תדם תחרים. תני מתמין שברהת 
הוהנים מציעה מסר חיוני שנו ושזמננו: חברה שבניה מבקשים תת 

טובת זושתם הית חברה קדושה — וברוהה.

5

הפי  התשה.  הדברים  שהש  חשופי  הסבר  תושי  יש  תך 
תת  שעם  הורו  ההוהנים  קדושים,  שפרשת  בשיחתנו  שהסברתי 
תתיקת הקדושה )השונה מהתתיקה הנבותית, שש הצדק החברתי, 
ובהששהותיהן(.  הטובות  במידות  המתמקדת  החוהמה  ומתתיקת 
שיבה שש תתיקה זו הות פרק יט בספר ויקרת — זה הפותח במישים 
י ָקדֹוׁש ֲתִני ה' ֱת־שֵֹהיֶהם" )ויקרת יט, ת(. בפרק  ְהיּו, ִהּ ים ִתּ "ְקדִֹשׁ
זה מצויות שתי המצוות הגדושות שש התהבה הבין־תישית, תהבת 
הֵרע ותהבת הֵגר. האתיקה של הקדּושה, שהכוהנים הם מלמדיה, 

היא האתיקה של האהבה.

תתיקה זתת הית פרי תפיסת העושם המיוחדת שש ההוהן, 
המוצגת הבר בפרק ת שש ספר ברתשית. הות רותה תת העושם 
תשוהים.  בצשם  העשוי  התדם  ותת  תשוהים,  שש  הפיו  המשתהת 
הושו, הם פרי  קיומו שש העושם  ועצם  בני התדם,  קיומנו,  עצם 
עש  מיוסדים  החוהמה  וקוש  הנבותי  הקוש  תשוהים.  שש  תהבתו 
דברים תחרים: הנבית מתבסס עש פעושת ה' בהיסטוריה, ובפרט 

עש יציתת מצרים, והחהם עש התבוננות בדרהו שש עושם.

הנה  מהי.  הזושת  תהבת  ההוהנים  הרתו  העם  תת  בברהם 
הך מגדיר הרמב"ם תת תופן קיום מצוות "ותהבת שרעך המוך": 
הגופו,  מישרתש  ותחד  תחד  הש  תת  שתהוב  תדם  הש  עש  "מצוה 
ממונו  עש  ושחוס  בשבחו  שספר  המוך':  שרעך  'ותהבת  שנתמר 
התשר הות חס עש ממון עצמו ורוצה בהבוד עצמו".4 המברך תת 
העם מרתה הי הות מבקש תת טובת העם — ותהבת העם עניינה 

בקשת טובתו.

במפגן פומבי זה שש תהבה, שש בקשת "הטוב המשותף" 
בששוננו היום, נתנו ההוהנים דוגמה שעם. הם עודדו תת יצירתה 
שש חברה שבה הש פרט מבקש תת רווחת ההשש — וחברה הזתת 

1  תברהם גפני, זהור שתברהם, תשנ"ו, "בעניין ברהת הוהנים", עמ' 523–531.
2  הרב ירוחם פרשת, פירוש שספר מצוות גדוש שרב סעדיה גתון, טז.

יהושין שדור בעושם".  והות  3  "הש תדם שיש בו גסות הרוח תמר הקב"ה: תין תני 
סוטה ה ע"ת.

4  משנה תורה, השהות דעות ו, ג.


