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 ן וברכת כוהניםוברכת אהר
 

ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם  ",שאחרי עבודת היום השמיני במשכןתורה בפרשתנו מספרת ה
ל העירו שהתורה לא פירשה "חז). כב, ט' ויק" (ַוְיָבֲרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים

אבל הם הניחו שברכה זו היא ברכת כוהנים אף על פי שמצוותה , ןויא הברכה שבירך אהרמה ה
 : אינה נזכרת כאן אלא בספר במדבר

 

, וישמרך' יברכך ה, חזר הכתוב ופירש להלן, זו ברכה סתומה שאי אתה יודעה, ויברכם
 ריש פרשת ,מכילתא דמילואים, ספרא" ('פניו אליך וגו' ישא ה, פניו אליך ויחנך' יאר ה

 ).שמיני ל
 

שלא נזכר מתי יש לומר אותה , היא מצווה ערטילאית) כז- כב,ו(ברכת כוהנים שבספר במדבר  
הבבלי מעיר שמכאן . ן שבכאןול מברכת אהר"והיא נתפרשה על ידי חז, וכיצד יש לומר אותה

העמידה ועל פי זה יש לסדר אותה בסופה של תפילת ,  העבודהאחריאחריאחריאחרילמדו שברכת כוהנים באה 
אלא גם , ובירושלמי למדו מכאן שברכת כוהנים נוהגת לא רק בשחרית). א"ע, מגילה יח(

אלא אחרי קרבן מיוחד של , רך את העם לא אחרי קרבן התמידין בושהרי אהר, במוסף
אמר ישמכאן למדו שברכת כוהנים ת, הבבלי גם הוסיף). ב"ע, סז, א: תענית ד' י(המילואים 

 ).א"ע,  לח–ב "ע, סוטה לז(ן נשא את כפיו אל העם בשעת הברכה ואהרשהרי , בנשיאת כפים
 זהעל פי שהרי , מקשה עליון "רמבו, י שהכוונה לברכת כוהנים"בפירושו לפסוקנו אומר גם רש

ן "אבל הרמב. ן בירך את העם בברכת כוהנים עוד לפני שניתן הציווי לברכה זאתויוצא שאהר
ייד אחרי ברכת כוהנים שבספר במדבר מתחילה פרשת  שמ,תירץ מייד את קושיתו בציינו

אם נקבל שיש קשר ). א, ז" (ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן"הנשיאים בכותרת 
 שהנשיאים התחילו לפנילפנילפנילפנינמצא שהציווי על ברכת כוהנים ניתן זמן קצר , כרונולוגי בין הפרשיות

ן נצטווה על ו ניתן לומר שאהר1,איםוהיות שהנשיאים התחילו ביום השמיני למילו. בקרבנותיהם
 .ברכת כוהנים עוד לפני שהתחיל בעבודות היום השמיני המתוארות בפרשתנו

ן שבכאן איננה וברכת אהר, לדעתו. ןון דרך אחרת בהבנת ברכתו של אהר"הציע הרמב,  זאתעם
ך כפי שעשה שלמה המל, ן את בני ישראל על דעתווברכת כוהנים אלא היא ברכה שבירך אהר

ן הכיר בכך שהמדרש בספרא שהבאנו לעיל "הרמב). כב, א ח"מל(בשעת חנוכת בית המקדש 
 2.אך הוא נתן לזה פירוש הנראה מאולץ כדי שפירושו יתקיים, י"משמש ראיה חזקה לשיטת רש

, ל"המבוסס על מסורת חזוי "רשי "שהובא עבפירוש ן "רמבאין אנו יודעים מדוע לא הסתפק 
 תן הנזכרת כאן איננה ברכת הכוהנים המפורטו אחרת לפרש שברכת אהרדומני שיש סיבהאך 

אולם תחילה עלינו להתבונן במשמעותה . ן את ישראלואלא ברכה פרטית שבירך אהר, בבמדבר
                                                           

משה , אגדות היהודים, גינצבורג' לרשימת המקורות ראה ל(ח ניסן "ל היא שיום שמיני זה היה ר"מסורת חז 1
ח ניסן והשמיני למילואים היה בשמיני "המילואים התחילו ברימי , על פי מגילת המקדש). 376הערה , במדבר
 Y. Erder, "The First Date in Megillat Ta'anit in Light of the Karaite: לדיון במחלוקת זו ראה. לחודש

Commentary on the Tabernacle Dedication", JQR, 82 (1992), pp. 263–283. 
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ן לא וומכאן שברכת אהר, ן בדרך של גזירה שווהוהנים מברכת אהרול למדו על ברכת כ"האחרים משמע שחז
 .ן ולא קושיה עליה"שהמקורות האחרים מהווים ראיה לשיטת הרמב, נמצא. הנים המקובלתוהייתה ברכת הכ
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ברכה .  ולהבין את ההבדל בינה לבין ברכה פרטית שכהן מברך את ישראל,של ברכת כוהנים
שיעניק מברכותיו לאדם שאנו רוצים ' ה אל ההיא בעצם תפיל, פרטית שאדם מברך את חברו

 אלא דיבור אל האדם ,'איננה דיבור אל ה' אך ברכת כוהנים הבאה מכח ציווי של ה, שיתברך
 . המברכו    ''''מאת המאת המאת המאת ה

. בסופהבסופהבסופהבסופההוא ' מקומה בסדר עבודת המשמעות זו של ברכת כוהנים מתבררת מתוך העובדה ש
כך היה גם בסדר של קריאת שמע . התפילמה - של כל יום' אנו מכירים זאת מעבודת ה

, קראו עשרת הדברים. והן ברכו): "ב, ז-ג, ד(וברכותיה כפי שאלה תוארו במשנה במסכת תמיד 
. "וברכת כהנים, ועבודה, אמת ויציב, ברכו את העם שלש ברכות, ויאמר, והיה אם שמוע, שמע

ד כלותו לשרת מזבח ע: "וכך היה הסדר גם בעבודת הקרבנות כפי שתוארה על ידי בן סירא
 "יתפאר' בשפתיו ובשם ה' וברכת ה. אז ירד ונשא ידיו על כל קהל ישראל, ומשפטיו הגיע אליו

שברכת , )ה, ו(הלכות תמידין ומוספין ם ב" הרמבכתבכך גם . )שמב' עמ, לב–כט: נ, בן סירא(
: ר כתב ובמקום אח,הכוהנים שבמקדש הייתה אחרי שהעלו הכוהנים את איברי התמיד למזבח

הלכות תפילה ונשיאת " (אחר תמיד של שחר, קדש מברכין ברכת כהנים פעם אחת ביוםבמ"
 ). יד, כפים יד

. ה שהעבודה התקבלה לרצון"על פי זה ניתן לומר שברכת הכוהנים היא מעין אישור מאת הקב
 ,"זאת הברכה היה הכהן מברך לכל מביא מנחה"ש, ע מזכיר בדבריו את טענת המכחישים"ראב

 הההה""""שהקבשהקבשהקבשהקבברכת הכוהנים היא הברכה , אך כפי שראינו לעיל. ולכן היא באה אחרי פרשת הנזיר
וזאת הסיבה הפסיכולוגית שהעם ממתין , מברך את עם ישראל המביא את קרבן הציבור

. בסיומה של עבודת יום הכיפורים, בדריכות כה גדולה לברכת הכוהנים בסוף תפילת נעילה
מעניק ' אישור שהעבודה התקבלה לרצון ושה, לעבודתנו אותו' ת המהווה מעין תגובה זו ברכ

 .לנו מברכותיו
 לפנילפנילפנילפנישם באה ברכת הכוהנים . מתיאור עבודת המקדש במסכת תמיד נראה מצב שונה, ואולם

במקום אחר אמנם כתבתי שיש כאן שינוי ששינו . שהכוהנים מעלים את איברי התמיד למזבח
אמנם : הגעתי למסקנה אחרת, אך בעקבות העיון בפרשתנו 3,ל במעמדה של ברכת כוהנים"חז

אבל היא באה מיד אחרי הקטרת , נכון הוא שברכת כוהנים במקדש באה לפני העלאת האיברים
ואנו יודעים שבימי הבית השני העריכו מאוד את עבודת הקטורת שהיא הריח הניחוח . הקטורת

שים להביא את תפילותיהם הפרטיות לפני ובשעה זו נהגו אנ,  היא שעת הרצון-' העולה לפני ה
כאישורו של , סיומה של עבודת הקטורת היא השעה המתאימה בדיוק לברכת כוהנים, אם כן. 'ה

 .ה שהעבודה והתפילות נתקבלו לרצון"הקב
ן העלה את האיברים למזבח וירד מעשות החטאת והעולה ואהר. נחזור עתה לפרשתנו

. שהרי אין אש על המזבח ואיברי הקֹרבנות מונחים שם, דבר' לה" נתן"אך עדיין לא . והשלמים
אלא ברכה פרטית של אינה ברכה זו ו ,לעם' אין עדיין מקום לברכת כוהנים כברכת ה, על כן
ן נכנסו וחרי כן נאמר שמשה ואהרא. מעין הבעת תודה לעם שתמך בו בשעת העבודה, ןואהר

על סמך מדרש , י" וכבר פירש רש,מה היא באהכניסה זו אינני יודע ל). כג, ט(שוב לאהל מועד 
 או שמשה הקטיר ,כלומר. ן את מעשה הקטורתושבכניסה זו לימד משה את אהר, בתורת כוהנים

ן הקטיר את הקטורת ואו שאהר, ן צפה בו ולמד כיצד להקטיר אותהואת הקטורת ואהר
ברכה זו ". ֶאל ָּכל העם'  ַוֵּיָרא ְכבֹוד הַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ":והפסוק מסיים. של משה ובהדרכת

אך דומה ששעה זו שלאחר הקטרת הקטורת היא שעה ראויה לברכת הכוהנים , לא נתפרשה
שיניח את ' והיא אינו זקוק לציווי מאת ה, משה הרי שימש בכהונה בימי המילואים. 'מאת ה
בעקבות , ואכן. 'ל פי השהרי הוא עבדו הנאמן וכל מה שהוא עושה הוא ע, על העם' ברכת ה

 .אל העם' נראה כבוד ה, הקטרת הקטורת והברכה שברכו משה ואהרן את העם
 

 יוסף תבורי' פרופ
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