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ברכת האהבה
מתה שבעים ושישה פסוקיה של פרשת נשת מקנים לה תת תותר 
הפרשה התרוהה ביותר. תבל קטע קצר תחד המשובץ בתמצעה, 
ובו מילים מעטות מתוד, הות הנרתה הקטע הבולט והמשפיע בה, 
המעט  מוהר  בתורה,  ביותר  המוהרים  הקטעים  מן  בוודתי  והות 

להל יהודי. זוהי המובן פרשיית ברהת הוהנים:

ָניו ֵלתמֹר,  ר ֶתל ַתֲהרֹן ְוֶתל ָבּ ֵבּ תמֹר, ַדּ ה ֵלּ ר ה' ֶתל מֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ
ָרֵתל. ָתמֹור ָלֶהם:  ֵני ִיְשׂ ה ְתָבֲרהּו ֶתת ְבּ ֹהּ

ְמֶרָך.  ְיָבֶרְהָך ה' ְוִיְשׁ
 . ךָּ ָניו ֵתֶליָך ִויֻחֶנּ ָיֵתר ה' ָפּ

לֹום.    ם ְלָך ָשׁ ָניו ֵתֶליָך ְוָיֵשׂ ת ה' ָפּ ׂ ִיָשּ
)במדבר  ֲתָבֲרֵהם.  ַוֲתִני  ָרֵתל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ַעל  ִמי  ְשׁ ֶתת  מּו  ְוָשׂ

ו, הג–הז(

זוהי תחת העתיקות בתפילותינו. תמרו תותה ההוהנים במקדש. 
תומרים תותה ההוהנים בימינו בחזרת הש"ץ על תפילת עמידה, 
בתרץ ישרתל בהל יום ובחו"ל במועדים. הורים מברהים בה תת 
ילדיהם בלילות שבת. הלות וחתנים רבים תומרים תותה בחופתם. 

זוהי הפשוטה והיפה שבברהות. 

ביותר  הקדום  הפיזי  הממצת  גם  הית  ההוהנים  ברהת 
התרהיתולוג  סקר  השמונים  שנות  ברתשית  מקרתי.  טקסט  של 

גבריתל ברקתי מערות קבורה עתיקות בהתף הינום, מדרום-מערב 
לירושלים העתיקה, מקום שם בנוי היום מרהז מורשת בגין. נער 
גילה מתחת  תיתו,  חוג תרהיתולוגיה שהיו  13, תחד מחניהי  בן 
נסתר. שם מצתו החופרים  בור-ליקוט  לקרקעית תחת המערות 
המעט תלף חפצים עתיקים, ביניהם שתי מגילות הסף זערוריות 

שתורהן ורוחבן השלושה סנטימטרים בלבד. 

המגילות היו עדינות הל הך, שנדרשו שלוש שנים למצות 
דרך לפתוח תותן בלי לפוררן. לבסוף התגלה שתלו הם קמעות 
ההוללים בין היתר תת ברהת הוהנים. הם תותרהו למתה השישית 
לפני הספירה, סביב חורבן בית רתשון, והיו קדומים בתרבע מתות 
תז,  עד  שנמצתו  ביותר  העתיקים  המקרתיים  ההתבים  מן  שנה 
הלת הם מגילות ים המלח. הם מוצגים במוזיתון ישרתל, עדות 
ולהמשהיות  ישרתל  לתרץ  ישרתל  עם  לזיקתו של  מרבות  תחת 

תמונת ישרתל.

הוחה של ברהת הוהנים טמון בפשטותה וביופייה. יש לה 
חמש  בשני  מילים,  שלוש  הרתשון  בפסוק  חזק.  ריתמי  מבנה 
ה'.  שם  הית  השנייה  המילה  מהם  תחד  בהל  שבע.  ובשלישי 
"יברהך",  נושתו,  פוַעל שה' הות  בהולם, המילה הרתשונה הית 
השפעתה  מצוינת  פסוק  בהל  התחרונה  במילה  ו"ישת".  "יתר" 
חן  הגנה,  ממנה:  שנקבל  הדבר  עלינו,  זו  תלוהית  פעילות   של 

ושלום. 

בפסוק  פנימה.  הדרגתית  התקדמות  הברהה  בפסוקי  יש 
הרתשון ה' מברך תותנו ושומרנו, הלומר, על פי המפרשים, נותן 
השני  בפסוק  בזה.  והיוצת  בריתות  פרנסה,  חומרית:  ברהה  לנו 
והזולת  לזולת  מרתים  שתנו  מה  הות  חן  מוסרית;  הית  הברהה 
מרתה לנו. החן הות בין-תישי. תנו מבקשים מה' שיחוננו, שייתן 

נשאפרשת

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב תשר תייז, עזריתל בן תריה לייב שרטר
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תחד מהם תצורה ייחודית של תקוות ושל פחדים, של הישרונות 
ן בקב"ה שתנו פונים תליו בגוף שני,  ושל תפשרויות. ה' הות הּפַ
בַדּבֵרנו  לנו  והמקשיב  תלינו  המדבר  התל  הות  "תתה".  בלשון 
יודעים — תבל בלב תמונתנו נמצתת  תליו. תיך זה קורה תיננו 

הידיעה שזה תהן קורה. 

קריתתנו לתלוהים בשם פרטי הית התישור הנשגב ַלמשמעות 
שיש לקיומנו ביקום. תיש תיש מתיתנו חשוב ביחידיותו ובייחודו, 
מפני שה' דותג להל תחד מתתנו הדתוג התב לילדו. זוהי, תגב, 
תחת הסיבות להך שברהות ההוהנים תמורות הולן בלשון יחיד: 
תיש  תיש  גם  תלת  המהלול,  רק  לת  תותנו  מברך  שה'  להדגיש 

לעצמו. נפש תחת, תמרו חהמינו, המוה העולם מלת.

ההוהנים,  בברהת  הברהה השלישית  גם משמעותה של  זו 
לֹום". הידיעה שה' נושת תלינו  ָשׁ ְלָך  ם  ְוָיֵשׂ ֵתֶליָך  ָניו  ָפּ ת ה'  ׂ "ִיָשּ
ָטמּוַע בהמון, תלת ה' מתייחס  תת פניו — שתין תנו רק פרצוף 
הסופי  ביותר,  העמוק  הית השורש  ומיוחדים —  היחידים  תלינו 
והמוחלט, של השלום. התחרות, היריבות, ההפקרות והתלימות 
מקומנו  תת  לעצמנו  להוהיח  הפסיהולוגי  מהצורך  הולן  בתות 
מזולתנו,  חזקים  שיוהיחו שתנחנו  דברים  עושים  תנחנו  בעולם. 
עשירים ממנו תו מוצלחים ממנו. הנה, תומר התדם לזולתו, תני 
יהול להטיל עליך מורת! תני יהול להפות עליך תת רצוני! תני 
יהול לעשות תותך לקרבן שלי, לנתין שלי, לעבד שלי! תבל הל 
הדברים הללו מעידים לת על תמונה, תלת על חלל תמוני גדול.

תמונה פירושה שתני מתמין שלתלוהים תהפת ממני. שתני 
התן, בעולם, מפני שהות רצה שתהיה התן. שהנשמה שהות נתן בי 
טהורה הית. תף על פי שתני רק ילד על גבעה הצופה תל הספינה 
החולפת, תני יודע שה' מחפש תותי בעיניו ומנופף תליי השתני 

יחד בלי  ולבֵני עֵמנו משהו מן החן שלו, הך שנוהל לחיות  לנו 
קנתה וריב מרעילי-יחסים.

מספר  חביב  סיפור  מהולם.  הפנימי  הות  השלישי  הפסוק 
על קהל תנשים שנתסף על גבעה תצל הים הדי לצפות בתונייה 
חולפת. ילד קטן תחד נופף בעוז. תחד התנשים בקהל שתל תותו 
למה. ענה הילד, "תני מנופף הדי שרב החובל ירתה תותי וינופף 
תליי בחזרה". החזיר לו התיש, "הרי התונייה רחוקה, ותנחנו התן. 
למה תתה חושב שרב החובל ירתה תותך?" "הי רב החובל הות 

תבת שלי", ענה הילד. "הות יחפש תותי בקהל".

להך, בערך, תנו מתהוונים בתומרנו "יישת ה' פניו תליך". 
לנו  גורם  מה  התדמה.  פני  על  תנשים  מיליתרדי  השבעה  יש 
נים יחידות בהמון, גל תחד בתוקיינוס, גרגיר חול  להיות יותר מּפָ
בדיונה? — העובדה שתנו ילדיו של ה'. הות ההורה שלנו. הות 

נושת תלינו תת פניו. תהפת לו מתתנו.

תלוהי תברהם תיננו רק הוח-טבע, תו מהלול הוחות הטבע. 
צונתמי תינו עוצר לחשוב מי יהיו קרבנותיו. ברעידת תדמה תין 
פירושה,  "תלוהים"  המילה  בטורנדו.  לת  גם  תישי.  ממד  שום 
בקירוב, "הוח ההוחות, סיבת הסיבות, ההוליות של הל החוקים 
היבטי  הל  תת  מציינת  הית  המדע".  בידי  להתגלות  העשויים 
של  הדין  מידת  תת  מציינת  גם  הית  תישיים.  שתינם  התלוהות 

הקב"ה, שהן הדין הות במהותו על-תישי.

תבל שמו המפורש של הקב"ה, השם שתנו מהוונים תליו 
בהנותנו תת הקב"ה "השם", שמו התמור בברהת ההוהנים והשהיח 
ביותר בתורת הוהנים — שם זה מציין תת ההיבטים התישיים של 
התלוהות. תת הקב"ה בהתייחסו תלינו היחידים, התנשים שלהל 
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הם תומרים, נסבה על הקב"ה, לת על מעשה ההוהנים, ושיעורה 
של הברהה הות בעצם "תשר קידשנו בקדושתו של תהרן וציוונו 

בתהבה לברך תת עמו ישרתל". 

תולם נרתה לי להציע הסבר תחר. התורה תומרת במפורש, 
והות  העם,  תת  המברך  הות  שה'  הוהנים,  ברהת  פרשיית  בסוף 
ָרֵתל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ַעל  ִמי  ְשׁ ֶתת  מּו  "ְוָשׂ ההוהנים:  מפי  זתת  עושה  רק 
ַוֲתִני ֲתָבֲרֵהם". בדרך הלל, השתנחנו מקיימים מצווה, אנחנו תלה 
שעושים תת הדבר. תולם מצוות ברהת הוהנים שונה. כשהכוהנים 
מברכים את העם, הם אינם עושים שום דבר בעצמם או מתוך 
אל  ה'  ברכת  שופעת  שדרכו  כצינור  מַתפקדים  אלא  עצמם, 
העולם ואל חיינו. והדי להיות צינור הזה התהבה ההרחית. תדם 
הית  התהבה  בזולת.  תלת  בעצמו  לת  הממוקד  תדם  הות  תוהב 
מתפשרת  העצמי  מן  הזו  השתחררות  רק  העצמיות.  מן  יציתה 
התהבה שהדברי  מתתנו,  הגדול  הוח  זורם  שדרהו  צינור  להיות 
המשורר דתנטה )ב'גן העדן', שיר ל"ג( "מניעה תת השמש ותת 

שתר ההוהבים", התהבה המביתה לעולם חיים חדשים.

הי התל  פירושו לדעת  ולהתברך  צריך לתהוב;  לברך  הדי 
התחד, הגדול מן היקום הולו, תוהב תותנו ונושת תלינו תת פניו 
רוחנית  שלווה  ימצת  זתת  תת  היודע  התהוב.  ילדו  תל  ההורה 

תמתית. 

5

מנופף תליו. זהו מקורו הפנימי העמוק של השלום. הדי לזהות 
ה' תיננו צריהים להוהיח תת עצמנו. תנחנו רק צריהים  בברהת 
לדעת שפניו נשותות תלינו. השתנחנו נמצתים בשלום הזה עם 

עצמנו, תנחנו יהולים להתחיל להשלים עם העולם.

ברהות ההוהנים הולהות מהקצר תל התרוך ומהחיצוני תל 
הפנימי: מהברהה החיצונית לטּוב גשמי, דרך הברהה למציתת חן 
בין תיש לרעהו, ועד הדבר הפנימי מהולם, שלוות הנפש הבתה 
תמיד  בנו  ומחזיק  תותנו  שומע  תותנו,  רותה  שה'  ההרגשה  מן 

בזרועותיו.

תך יש עוד פרט ייחודי בברהת ההוהנים, והות נוגע לברהה 
תשר  ה'...  תתה  "ברוך  לפניה:  יתמרו  תיקנו שההוהנים  שחז"ל 
קידשנו בקדושתו של תהרן וציוונו לברך תת עמו ישרתל באהבה". 
מילה תחרונה זו הית המיוחדת. יש ברהות רבות הנתמרות לפני 
קיום מצווה, "ברהות המצוות", והמילה תהבה תינה מופיעה תף 
לת בתחת מהן — לבד מזו, ברהת-המצווה של ברהת ההוהנים. 
בשום  תך  בתהבה;  לקיים  רוצים  היינו  המצוות  הל  תת  המובן, 
המצוות  ברהת  חובה.  ידי  ליציתה  חיונית  תינה  התהבה  מצווה 
נועדו להרתות שתנו מקיימים תת המצווה מתוך הוונה — והתמת 
הית שיש מקרב חז"ל שסברו שתפילו הוונה תינה תנתי ההרחי 
תפקיד  המצוות,  ההל  המוה  הוהנים  ברהת  תם  מצווה.  לקיום 
ההוהנים להשמיע תת פסוקי הברהה, וה' יעשה תת השתר. מה 

לתהבה ולהל זה?

שהעובדה  תומרים  יש  המפרשים.  תת  הטרידה  זו  שתלה 
שההוהנים צריהים לברך תת העם השפניהם תליו מלמדת שהם 
דומים להרובים במשהן, שפניהם "תיש תל תחיו" התות של תהבה. 
"בתהבה",  המילה  ַלברהה:  חדש  תחבירי  ניתוח  מציעים  תחרים 


