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 וזאת הברכה
 

 ביום שבו מסיימים את קריאת התורה ומתחילים -נקראת בשמחת תורה ' וזאת הברכה'פרשת 
, )ללא פירוט(תוך אזכור הברכה , א' לאחר הפתיחה בפס. ולא בכדי, מיד את קריאתה מחדש

 רהכאן עובר התומ). ה-ב' פס(עוסק הכתוב במתן תורה ובמהותה , המתברכים והעיתוי, המברך
סדר זה הוא  ).פרק לד(וחותמת בתיאור אחרית ימיו של משה רבנו ) כט-ו' פס(לתיאור הברכות 

יוחנן ' וכפי שמבאר ר. משום שרק לאחר קבלת התורה וקיומה יש מקום לברכות עצמן, דווקאי
 1:לוריא

 

יהם ם הם לקבל ברכה ושתחול עלישראוי) להודיע(, מה ענין הזכרת מתן תורה לכאן
 . בשביל שקבלו התורה

 

, עם ישראל, בחר בנו' מדגיש את העובדה ההיסטורית שה, )ה-ב' פס(תיאור מתן תורה ומהותה 
לאחר שהאומות לא חפצו בה  קיבלו בני ישראל את . כדי לתת לנו את התורה, מכל האומות

 .לפיכך מכנס משה את כל ישראל כדי לברכם. דבקו בה והיא תורתם, התורה
לֹהים את בני ישראל לפני -וזאת הברכה אשר ברך משה איש הא: "פתיחה של פרשתנופסוק ה
 . דורש התייחסות מיוחדת, "מותו

אזכור . ב. אזכור הברכה ללא פירוט. א: יש לפנינו ארבעה נתונים, מבחינת פשוטו של מקרא
 - הברכה אזכור עיתוי. ד.  בני ישראל-אזכור המתברך . ג.  משה רבנו איש האלוקים-המברך 

ברכות משה כאן הן המשך , וכפי שנאמר בספרי דברים, כצוואה לדורות הבאים, לפני מות משה
 2:לברכות של יעקב אבינו לעם ישראל

 

וזאת אשר דבר להם ) מט' בר(מוסף על הברכה ראשונה שברכן יעקב אביהם ', וזאת'
משם , את ישראלשממקום שסיים יעקב אבינו לברך , מצינו למדים. אביהם ויברך אותם
 . 'וזאת הברכה': שנאמר, התחיל משה וברכן

 

אף  שברכות משה הן המשך לברכות של יעקב ו3,ין'ב מוולוז"כאן אפשר להוסיף את דברי הנצי
מרכיבי הפסוק מלמדים על שלמות  ש1יצחק עראמה' רועל ההקדמה לברכות אומר  .בלעםשל 

  :הברכות
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 .רסח' עמ, ג"ירושלים תשנ, )מהדורת הרב יעקב הופמן( משיבת נפשבספרו , ד"מגדולי חכמי אשכנז במאה הי  1
  

3

 'עמ, ג"ניו יורק וירושלים תשנ, מהדורה שלישית, ינקלשטיין וחיים שאול האראוויטץמהדורת אליעזר אריה פ
 . פיסקא שמב393 – 392    
 המאה (פרשן תורה והוגה דעות , הרב נפתלי צבי יהודה ברליןב הוא "הנצי.  בפירושו העמק דבר על אתר 
 .וניםשחיבורו לתורה שייך לפרשנות היהודית הרבנית בדורות האחר) ט"הי    

 
 על אתר  עקדת יצחקחיבורו מ הציטוט לקוח. ו"המאה הט, מחכמי ספרד בדור הגירוש, דרשן ופילוסוף,  רב1  

 ).216' עמ, שער קד, א"וארשא תרע, ספר דברים, מהדורת חיים יוסף פאלאק(
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ע מושפע מאת משה בעת שכבר היה מתפשט שזאת הברכה הוא הענין תוספת טובה ושפ
ואם , מה שלא נקרא כן ראשונה' לֹהים-איש הא'עד שנקרא ) מהראשית(=מההיולאניות  

נקראו כן אנשים למטה ממדרגתו מכל מקום יורה השם על מעלת השעה ההיא ועל 
על מעלת השעה ההיא בו ועל שלמות , מכל מקום יורה השם. שלמות למטה ממדרגתו

שהם שלמים מצד היותם בני ישראל סבא ',  את בני ישראל לפני מותו': אמרהמקבלים 
כי כשידעו כי קרוב יום ִהלקח מעל ראשם המשפיע , וגם להיותם אז לפניו סמוך למיתתו

התעורר לבם אל תכלית הזירוז וההכנה לקבל את הטוב , ה עליהם סלוק עולמיוהאור האל
 .שאת מה שהיה נמנע להם בענין אחרמִאתו וצלחה עליהם רוח אלוקים ויוכלון 

 

מושלם ל חוברים יחד לשילוב " ארבעת הנתונים הנ;לפנינו חשיבה הגותית מן המעלה הראשונה
, מתי לברך: המתברך ומן העיתוי, של שלמות הברכה המושפעת שפע טוב מדרגות המברך

בעקבות . לוקישעדיין קיימת ההזדמנות לזכות לשפע אורו הא, סמוך לפטירת המברך מן העולם
ברכות ב את הנתונים החיוניים למען שלמות 2מגדיר אברבנאל, גישה זו של בעל העקדה

 :כדלהלן
 

שמשה רבינו זכה : והוא, )שער קד, העקדה כאןבעל (ראיתי מדברי אנשים מחכמי הדור 
מצד הברכה בעצמותה שהיא  -האחת : שברכותיו יהיו שלמות מארבע בחינות

והוא מצד , יתה שלמה הברכה הזאת מבחינה אחרתיוה…מיוחדת ושלמה ממנו
והיה גם כן " איש"שהיה בטבעו : רוצה לומר ',משה איש האלֹקים'שהיא , המברך

" איש"ולכן היה . לפי שהיה נפרד מהכוחות הגשמיות ומתדבק עם הנבדלים, "אלֹקים"
והבחינה השלישית היא מצד המתברך … יחדדלכל נבׂש: רוצה לומר". אלֹקים"ו

כי הוא יתעלה . רשם יעקב אביהםויה ישראל כי היו מעולים ונכבדים מצד ששה
והוא .  והבחינה הרביעית מצד הזמן…בחר באברהם מכל פרטי העולם לשלמותו

הארבע בחינות אשר מצידן תהיה ברכתו יותר ואחרי שזכר  .'לפני מותו': אמרו
. אחרי כן יפרט אותה לכל שבט ושבט,  זכר אותה בכלל לכל ישראל,שלמה ומתקיימת

בהיות , בלו את התורה מסיניילפי שק,  הוא ברכת ישראל-' מסיני בא' ה': כי הנה באמרו
 ...בלוהיששאר האומות שעיר ופארן לא ק

 

מתוך יראת שמים '  הסביר את הנתונים הנזכרים בפסוק מצד הדבקות של האדם בה3ם"המלבי
 :וכלשונו, הן ביחסים שבין אדם למקום והן ביחסים שבין אדם לחברו, עם מידות ודרך ארץיחד 

 

שעניין הברכה הוא שהמברך בכוונתו יעלה בדביקות נפשו אל מקור העליון אשר שם 
וגם יכין את המתברך שיהיה . את הברכה ויזיל מי הבריכה מדליו על המתברך' וה הוצי

שיכין את המתברך שיהיה מוכן לקבל . א: ענינים'  גמוכן אל השפע ההוא ובזה צריך
שיהיה התקרבות .  ג;את עצמו שיעלה בסולם הדבקות עד מקור הברכה.  ב;שפע הברכה

שהברכה מצד עצמה תעורר ' וזאת הברכה'וזה שנאמר , בור בין מברך ובין המתברךיוח
ו אין בו קנאה ומי שהוא עני, הושהיה בו מידת הענו' אשר ברך משה'. זכות על ישראל

שהיה ' לֹהים-איש הא '4.ל ונפשו קשורה בנפשות כל ישראלוושנאה יהיה אוהב את הכ
שהם מוכנים לקבל הברכה תמיד וכבר ' את בני ישראל'. מקור הברכות' דבוק תמיד אל ה

י קבלת התורה וגם מצד נפשותיהם "ע' י ברכת האבות וברכת ה"חלה עליהם הברכה ע
אחדות אביו , ]יא, מ ב"משנה ב[על דרך שאמרו ( כמו אביהם נתדבקו במשה רבם שהוא

כי אז ,  גם מצד העת ראוי שתתקיים ברכתו-' לפני מותו'). ואחדות רבו של רבו קודמת

                                                           
ן יצחק דו. 545 - 544' עמ, ט"ירושלים תשנ, מהדורת אבישי שוטלנד,  דברים,פירוש על התורה: בספרו  2

 ).ו"ט-ד"המאות הי ( מאחרוני פרשני ימי הביניים ומראשוני פרשני תקופת הרנסאנס וההומניזם הואאברבנאל
מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל מן העיר ' ר. 507 - 506' עמ, ז"ירושלים התשט,  לפסוקנותורה אורבפירושו   3

 פירושו צמח על רקע שאיפתו .מקראדרשן ופרשן , רב. ט"במאה הי) פולניה(וולוטשיסק שבמחוז וולין 
ראו על כך את מחקרו החשוב . להילחם בתנועת הרפורמה שעלולה היתה לדעתו לערער את יסודות היהדות

 .ס"לוד תש,  מאבקו בהשכלה וברפורמה בבוקרשט–ם "המלבי, ר יעקב גלר"ר ד"של מו
 הענווה –' ם אשר על פני האדמהוהאיש משה עניו מאוד מכל האד': "ראו מאמרי,  על ענוותנותו של משה4

 .ב"תשס, פרשת בהעלֹתך, 446' דף שבועי מס, "כיסוד למידות ודרך ארץ
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: כמו שאמר אליהו אל אלישע, ימלא דבריהם' וה', ו הצדיקים נפשותיהם נוכח הכיזכ
 ).ט, ב ב"מ(' שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך'

 
הם חלק בלתי נפרד מעצם קיומה הראוי , שארבעת הנתונים הקשורים לברכה,  למדיםנמצאנו

ם "אברבנאל והמלבי, ניתן ליצור פירוש המורכב מדבריהם של בעל העקדה, לפיכך. של הברכה
 ויחסם לזולת מאידך,  גיסאמחד' כאשר שלמות הברכה יסודה בדבקות בעלי הברכה בה, ביחד
כאשר בני ישראל , עם סיום הקריאה בתורה והתחלתה מחדש ובמיוחד בשמחת תורה ,גיסא

 .ראויים לברכה
 

 ר אברהם גוטליב"ד
 המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 "הכתר "-ומפעל מקראות גדולות 
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