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  הוראת התורה של הכוהנים וברכות התורה  –שמיני  פרשת
 

 : הפסוקים הבאיםבפרשתנו מופיעים , מיד לאחר מותם של שני בני אהרן

ר אמֹר ַאֲהרֹן ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ ָכר ַיִין :לֵּ ְשְת  ַאל ְושֵּ ד אֶֹהל ֶאל ְבבֲֹאכֶם ִאָתְך ּוָבנֶיָך ַאָתה תֵּ  ֺחַקת ָתֺמתּו אְוֹל מוֹעֵּ

יֶכם עוָֹלם ין ּוֲלַהְבִדיל :ְלדֹרֹתֵּ ין ַהקֶֹדש בֵּ ין ַהחֹל ּובֵּ א ּובֵּ ין ַהָטמֵּ ל ְבנֵּי ֶאת ּוְלהוֹרֹת :ַהָטהוֹר ּובֵּ ת ִיְשָראֵּ  ָכל אֵּ

 (י-ח', י ויקרא): מֶֹשה ְבַיד ֲאלֵּיֶהם 'ה ִדֶבר ֲאֶשר ַהֺחִקים
 

סמיכות  של ה צדדיתברצוני להתמקד כאן בשאל. ל מות שני בני אהרןשטראגי לא נתייחס כאן לסיפור ה

אהרן נצטווה : לכך במפרשים מובאים מספר הסברים. מאידך ואיסור שתיית היין ,מחדמות בני אהרן  :הפרשיות

נּו" :(ו, א"ל) כלשון הפסוק במשלי, האבדן הנורא של מות שני בניולהשתכר כדי להתגבר על  לאכאן  ָכר תְּ אֹובֵׁד שֵׁ  לְּ

יִַין י וְּ ָמרֵׁ ביותר שיש לו תפקיד חשוב , התורה מדגישה כביכול לאהרן דווקא במצב קשה זה :נהפוך הוא". נֶָפש לְּ

בני תורה לובהפצת המילאו תפקיד מרכזי בהוראת  כוהניםה, ואכן. את בני ישראל בעתיד תוְֹלהוֹר, בחיים ככוהן

י ִכי" :(ז', ב) מלאכיספר נאמר בשכפי , ישראל הבאים לירושלים תֵׁ ן ִשפְּ רּו כֹהֵׁ מְּ תֹוָרה ַדַעת יִשְּ שּו וְּ  ִכי ִמִפיהּו יְַּבקְּ

ַאְך ָבאֹות' ה ַמלְּ החשוב להמשיך בתפקידו התורה מצווה את אהרן  דווקא במצב הנורא של אובדן שני בניו". הּוא צְּ

 .התורהובהפצת במיוחד בהוראת  ,שרת את בני ישראלכמ
 

 יםאומרים קטעאנו  ת התורה בכל בוקרולאחר ברכ: שאלה מעניינת בסידור התפילהיר על בסיס זה נרצה להסב

ָך: "ברכת כוהניםהפרשה של נבחרה מהתורה 1 .מהמשנה ומהתלמוד, ך"מהתנ ֶרָך 'ה יְָּבֶרכְּ מְּ ִישְּ ר: וְּ ֶליָך ָפנָיו' ה יָאֵׁ  אֵׁ

ֶליָך ָפנָיו' ה ִיָשא: ִויֺחנֶךָ  ם אֵׁ יָשֵׁ ָך וְּ הרי גם ישראל ולוי ש, תמוההה היא בחירהלכאורה (. כו-כד', דבר ובמ" )ָשלֹום לְּ

נבחרה דווקא פרשה , אם כן, מדוע .את ברכת הכוהניםכים ברמאשר , כוהניםרק ה ולא, מחויבים בלימוד התורה

   ?מה הקשר של ברכת כוהנים לברכות התורהו, זו

תפקיד הכוהנים . מתפרשים בפשטות רבה הדברים, על פרשת השבועלכן פי הדברים שאמרנו קודם על , אולם

ל ְבנֵּי ֶאת ּוְלהוֹרֹת: "צורה ברורהב בפרשתנומוגדר  כיון ". מֶֹשה ְבַיד ֲאלֵּיֶהם 'ה ִדֶבר ֲאֶשר ַהֺחִקים כָל אֵּת ִיְשָראֵּ

ות צמוד לברכבברך אמור ל( לוי וישראלגם )יהודי  כל, תורהאת בני ישראל ללמד מוטלת החובה  כוהניםה שעל

בכך מובן . של הוראת התורהאת הברכה הגדולה לעם ישראל מפיצים הרי הם ש, התורה את ברכת הכוהנים

כל אדם לכן , הכוהנים הם שמלמדים תורה לעם ישראלכיון ש: מקומה של ברכת כוהנים לאחר ברכת התורה

מלמדים את התורה שהם ל את ברכת כוהנים כעין הכרת הטוב לכוהנים עברכות התורה מישראל אומר לאחר 

  . עם ישראלל

וכבר התפלל , מי שלא בירך את ברכות התורה: אחזק את הדברים על יד הוכחה נוספת

שמופיעה ממש לפני , "אהבה רבה"יצא ידי חובתו בברכת  -עם ברכותיה " שמע"קריאת 

, את ישראל' באותה ברכה נהדרת מדובר על אהבת ה(. ב"א ע"ברכות י" )שמע"קריאת 

ָברּוְך : "חותמת בנוסח" אהבה רבה"ברכת . התורה וארץ ישראל לעם ישראל ועל מתן

ַאֲהָבה -' ַאָתה ה ל בְּ ָראֵׁ ַעּמֹו ִישְּ ר בְּ נוסח זה לקוח מברכתו של הכוהן הגדול ביום ". ַהבֹוחֵׁ

  , בכך מוכח2 .א"ז מ"משנה יומא פעל פי ה" הבוחר בישראל"כיפור לעם ישראל בנוסח 

 ,אשר מלמד את עם ישראל תורה, גדול לעם ישראלהיא ביסודה ברכתו של הכוהן ה" הבוחר בישראל"שברכת 

ִכיל: "מדגיש את לימוד התורהעצמו הברכה תוכן ואכן  ַהשְּ ָהִבין ּולְּ נּו לְּ ִלבֵׁ ן בְּ תֵׁ ֹמעַ . וְּ ד. ִלשְּ ַלּמֵׁ ֹמד ּולְּ מֹר . ִללְּ ִלשְּ
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 .על ברכות התורה יש שתי יחידות. שחרית, במדור של תפילות חול, www.tefilah.orgראו באתר    
הנוסח הוא ( שם הכיפורים יום עבודת סדר הלכות ומאי)ש "לפי הרא; "בישראלהבוחר  –על ישראל : "א"ז ה"רושלמי יומא פי 2

ן " :רומזים לברכת כוהנים" אהבה רבה"ייתכן שמושגים נוספים בברכת  ".הבוחר בעמו ישראל" נּוכֵׁ נּו  ְתָחנֵּ דֵׁ ַלּמְּ ר... ּותְּ ינּו  ְוָהאֵּ ינֵׁ עֵׁ
תוָֹרֶתָך נּו ... בְּ ץ ְלָשלוֹםַוֲהִביאֵׁ פוֹת ָהָאֶר ַבע ַכנְּ ַארְּ ר: "על פי ברכת כוהנים" ...מֵׁ ֶליָך ָפָניו' ה ָיאֵּ ם ... ִויֺחֶנךָ  אֵׁ ָישֵׁ ָך וְּ -כד', במדבר ו".)ָשלוֹם לְּ

ר ' ָברּוְך ַאָתה ה"גם החתימה (. כו ל ְבַאֲהָבהַהבוֹחֵׁ ֹ ִיְשָראֵּ מזכירה את נוסח ברכת " רבה אהבה"והדגשת האהבה בברכת " ְבַעּמו
 .ל"ואכמ, (א"ט ע"סוטה ל) "באהבה ישראל עמו את לברך וצונו אהרן לש בקדושתו קדשנו אשר": כוהנים
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ַאֲהָבה מּוד תֹוָרֶתָך בְּ י ַתלְּ רֵׁ ַקיֵׁם ֶאת ָכל ִדבְּ ַלֲעשֹות ּולְּ ינֵׁ: וְּ ר עֵׁ ָהאֵׁ תוָֹרֶתָךוְּ ֹוֶתיָך. ינּו בְּ ִמצְּ נּו בְּ ק ִלבֵׁ ַדבֵׁ אדם הגיוני שכל  ."וְּ

ברכתו של הכוהן המלמד יסודה היא בכי הרי ברכה זו , ברכות התורה לשחובתו ידי " אהבה רבה"ת יוצא בברכ

  . תורה לעם ישראל

 

הסבר אם כי ה. ל"זצ מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוקבשם , ברצוני להציע כאן הסבר נוסף

דברי מרן הרב קוק לאותה שאלה נפלאים ביותר מבחינה , הקודם הוא נכון מבחינה היסטורית

ֶלֶכת"עם ישראל נבחר בהר סיני להיות , לפי דבריו: רעיונית גֹוי כֲֹהִנים ַממְּ  (ו, ט"י שמות) "ָקדֹוש וְּ

תורה לכל  המלמדים ומפיצים, בני ישראל מתפקדים ככוהנים אוניברסאליים. לכל העמים כולם

להיאמר אחרי ברכת " ברכת כוהנים"ומסיבה זו נבחרו דווקא הפסוקים של , אומות העולם

 התורה היא נכס אוניברסאלי לאנושות3 :פירושו זה של מרן הרב קוק מלמד מסר נפלא. התורה
 

 לכל שליחכ כהן כביכולתפקד ולעם ישראל חייב לכך גם כל , כשם שהכוהנים מלמדים תורה לעם ישראלו4 ,כולה

 הןב, שלוש ברכות התורהמבנה וברצף של יפה בגם פירוש זה משתלב . תורההולהפצת הוראת האנושות כולה ל

אחר  ;"לעסוק בדברי תורה"פרטי ומברך לומד תורה באופן אדם הבהתחלה : האופקים מתרחבים באופן הדרגתי

אשר בחר בנו מכל " –ישראל מכל העמים עם את בחירת ועל ידי כך מחזק , "מלמד תורה לעמו ישראל"הוא כך 

: את משמעות לימוד התורה מדרגה אחת נוספת המרחיב, על פי פירושו של מרן הרב קוק, ברכת כוהנים". העמים

 .תורה לכל באי עולםולהפיץ את הללמד " ממלכת כוהנים"עם ישראל מחויב כ

" ברכת כוהנים"בחירת מוסברת ובכך , שראלוללמד תורה לעם י תוְֹלהוֹרהוא שתפקיד הכוהנים , אם כן, למדנו

יב ללמוד תורה לאנושות וחמשכל עם מישראל זכאי ו, הסברו של מרן הרב קוק מוסיף .מיד לאחר ברכת התורה

 ". ממלכת כוהנים"ייעודו של כולה בתוקף 

 

 ,"מורשת רדיו"להודות לנאותה בשבילי זו ההזדמנות . תורהחמשת חומשי אמצע בבדיוק ממוקמת פרשת שמיני 

תורה לכל עם להפיץ ו תוְֹלהוֹר ליניתנה ש על ההזדמנות המיוחדת, הצוות הנפלאלכל ובמיוחד לידידיה תנעמי ו

 ל אומרים"חז .מדי כל יום שישי רבבות שומעים שותפים ללימוד התורה ברבים". רדיו מורשת"ב ישראל

בארץ שמסביר ( א"א ע"ספות פסחים נתו)ורבנו תם , (ב"ע ח"קנ בתרא בבא" )מחכים ישראל דארץ אוירא"ש

אני ו ,"רשת מורשת"מיוחדת ללמד תורה ברכים ברדיו אני שמח על הזכות ה". לומדים תורה ברבים"ישראל 

ובמקביל מאתר  www.tefilah.orgאתר מ" אוצר התפילות"מזמין את השומעים להוריד את הגרסה הכתובה של 

 . ולהפיץ תורה בעם ישראל בארץ ישראל תוְֹלהוֹרכדי , כדי לעיין בדברים ולהיעזר בהם כרצונכם, דיו מורשתר
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' עמ, כ"תשכ, ירושלים, מוסד הרב קוק, "עולת ראיה"ל על ברכות התורה בסידורו "ראה בפירושו של הרב אברהם יצחק כהן קוק זצ 
עיונים  -באורו ( "עורך)חמיאל ' ים יבתוך חי" ה על הסמיכות בין ברכת כוהנים לברכות התורה"הראי"חמיאל ' חיים יראה ; א"ס

 .37-68, ו"תשמ, ההסתדרות הציונית העולמית, "ל ומבדרכי הוראתה"במשנתו של הרב אברהם יצחק הכון קוק זצ
4

 ..הסימניה אינה מוגדרת! שגיאהד הערה לים למעלה "דברי הרמבראה  
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