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  במדבר פרק ו

  :ֶאל מ6ֶֹה 4ֵאמֹר 'דַוְיַד0ֵר ) כב(

  ס: ַ@0ֵר ֶאל ?ֲהרֹ  ְוֶאל 0ָָניו ֵלאמֹר <ֹה ְתָבֲרכ> ֶאת 0ְֵני ִיְ:ָרֵאל 9מ8ר ָלֶה	) כג(

  ס: ְוִי6ְְמֶר%ָ  'דְיָבֶרְכָ% ) כד(

ABֶָ  'דָיֵאר ) כה( Cָניו ֵאֶליָ% ִויחDָ :5  ס 

  ס: Dָָניו ֵאֶליָ% ְוָיֵ:	 ְלָ% 6ָל8	 'דִיEָא ) כו(

  פ: ְוָ:מ> ֶאת 6ְִמי ַעל 0ְֵני ִיְ:ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכ	) כז(

  ויקרא פרק ט 

  :ָהָע	 ַוְיָבְרֵכ	 ַוFֵֶרד ֵמֲע:ֹת ַהַחHָאת ְוָהעָֹלה ְוַהGְָלִמי	ַוEָFִא ?ֲהרֹ  ֶאת ידו ָיָדיו ֶאל ) כב(

 10  :ַוFָבֹא מ6ֶֹה ְו?ֲהרֹ  ֶאל אֶֹהל מ8ֵעד ַוFְֵצא> ַוְיָבֲרכ> ֶאת ָהָע	 ַוFֵָרא ְכב8ד ְיקָֹוק ֶאל ָ<ל ָהָע	) כג(

  :יֶה	ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבי	 ַוFְַרא ָ<ל ָהָע	 ַוFָרBֹ> ַוDְFִל> ַעל Dְנֵ  ַוKֵֵצא ֵא6 ִמ4ְִפֵני ְיקָֹוק ַוKֹאַכל ַעל ַהJְִז0ֵחַ ) כד(

  דברי� פרק י 

 ַעד ד ִלְפֵני ְיקָֹוק ְל6ְָרת8 >ְלָבֵרְ% 6ְ0ִמ0ָ8ֵעת ַהִהוא ִהְבִ@יל ְיקָֹוק ֶאת 6ֵֶבט ַה4ִֵוי ָלֵ:את ֶאת ֲאר8  0ְִרית ְיקָֹוק ַלֲעמֹ) ח(

  :ַה8F	 ַהLֶה

 15  :ַעל ֵ<  לֹא ָהָיה ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִע	 ֶאָחיו ְיקָֹוק ה>א ַנֲחָלת8 ַ<ֲא6ֶר ִ@0ֶר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ% ל8) ט(

  דברי� פרק כא פסוק ה 

6Nְִיְהֶיה <ָ ְוִנ 	יֶהDִ ְיקָֹוק ְוַעל 	0ַָחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ% ְל6ְָרת8 >ְלָבֵרְ% 6ֵ0ְ 	0ְֵני ֵלִוי ִ<י ָב 	ל ִריב ְוָכל ָנַגע> ַה<ֲֹהִני:  

  דברי הימי� א פרק כג פסוק יג 

ָבֵרְ% י	 ה>א >ָבָניו ַעד ע8ָל	 ְלַהְקִטיר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְל6ְָרת8 >לְ 0ְֵני ַעְמָר	 ?ֲהרֹ  >מ6ֶֹה ַו0ָFִֵדל ?ֲהרֹ  ְלַהְקִ@י86 קֶֹד6 ָקָד6ִ 

 20  :6ְ0ִמ8 ַעד ע8ָל	

  שמואל ב פרק ו 

  :ַוְיַכל ָ@ִוד ֵמַהֲעל8ת ָהע8ָלה ְוַהGְָלִמי	 ַוְיָבֶרְ% ֶאת ָהָע	 6ֵ0ְ	 ְיקָֹוק ְצָבא8ת) יח(

  דברי הימי� א פרק טז 

  :י	 ִלְפֵני ָהֱאלִֹהי	ַוFִָביא> ֶאת ֲאר8  ָהֱאלִֹהי	 ַוOִFַיג> אֹת8 0ְת%ְ8 ָהאֶֹהל ֲא6ֶר ָנָטה ל8 ָ@ִויד ַוFְַקִריב> עֹל8ת >6ְָלִמ ) א(

 25  :ַוְיַכל ָ@ִויד ֵמַהֲעל8ת ָהעָֹלה ְוַהGְָלִמי	 ַוְיָבֶרְ% ֶאת ָהָע	 6ֵ0ְ	 ְיקָֹוק) ב(

  :ק ְלָכל ִאי6 ִיְ:ָרֵאל ֵמִאי6 ְוַעד ִאGָה ְלִאי6 ִ<ַ<ר ֶלֶח	 ְוֶאDָ6ְר ַוֲא6ִי6ָהַוְיַח4ֵ ) ג(

  :ַוKֵFִ  ִלְפֵני ֲאר8  ְיקָֹוק ִמ  ַהְלִוFִ	 ְמ6ְָרִתי	 >ְלַהְזִ<יר >ְלה8ד8ת >ְלַה4ֵל ַליקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְ:ָרֵאל) ד(
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  י ויקרא פרק ט "רש

  :ישא, יאר, ברכת כהני	 יברכ% �ויברכ	 ) כב(

דבר אחר כיו  שראה אהר  שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשי	 ...למה נכנסו �' ויבא משה ואהר  וגו) כג(  30 

. ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל"היה מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב, כינה לישראלולא ירדה ש

מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמי	 וירדה שכינה . שנכנסתי ונתביישתי, אמר לו למשה משה אחי כ% עשית לי

  :לישראל

.   שתשרה שכינה במעשה ידיכ	יהי רצו, )תהלי	 צ יז(אלהינו עלינו ' אמרו ויהי נוע	 ה � ויצאו ויברכו את הע	 

והיו , לא שרתה בו שכינה, שהעמידו משה למשכ  ושמש בו ופרקו בכל יו	, לפי שכל שבעת ימי המלואי	 35 

שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עו  , כל הטורח שטרחנו, ישראל נכלמי	 ואומרי	 למשה משה רבינו

אהר  אחי כדאי וחשוב ממני , )פסוק ו(' אליכ	 כבוד ה תעשו וירא' לכ% אמר לה	 זה הדבר אשר צוה ה. העגל

  :י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכ	 ותדעו שהמקו	 בחר בו"שע

  כב פסוק � ויקרא פרק ט "רמב

וא	 כ  תהיה פרשת דבר אל . י"לשו  רש. ישא, יאר, יברכ%, ברכת כהני	 �וישא אהר  את ידיו אל הע	 ויברכ	  40 

כי , ואולי כ  הוא. מוקדמת לזה) במדבר ו כג(ברכו את בני ישראל שבחומש הפקודי	 אהר  ואל בניו לאמר כה ת

  :ויהי ביו	 כלות משה להקי	 את המשכ ) ז א(סמוכה למה שנאמר ש	 

ויעמד שלמה ) א ח כב"מ(שנאמר , כי אהר  פרש כפיו השמי	 ובר% את הע	 כאשר עשה שלמה, ויתכ  לומר

, נאמר ויעמד ויבר% את כל קהל ישראל קול גדול לאמר) פסוק נה(וש	  ,ויפרוש כפיו השמי	' לפני מזבח ה

 45  :ולפיכ% לא הזכיר הכתוב שצוה אותו משה לעשות כ 

חזר , זו ברכה סתומה שאי אתה יודעה, ויברכ	, ראיתי) ריש פרשת שמיני ל(כ "ובברייתא של פרשת מלואי	 בת

ועדיי  יש לי לומר שכ% . 'פניו אלי% וגו' ישא ה, ויחנ% פניו אלי%' יאר ה, וישמר%' יברכ% ה, הכתוב ופירש להל 

אבל ברכה שנצטוו , ברכה זו שבר% אהר  את הע	 מעצמו סתומה היא ולא פירש לנו הכתוב מה היא, אמרו

שכא  צוה אותו בנשיאות כפי	 ליו	 , או שה	 סבורי	. והיא שוה בכל הכהני	 לעול	, הכהני	 לדורות נתפרשה

 50  :כה זו לו ולבניו לדורותולהל  נתנה בר, זה

  כגפסוק � במדבר פרק ו "רשב

כלומר לא תברכו מברכת פיכ	 כאד	 שאומר תבואתה לראש פלוני כ% וכ% אלא אלי  � כה תברכו את בני ישראל  

כמו שמפרש , ואני אשמע קולכ	 כאשר תאמרו ואברכ	 לישראל, י"כמו שמפרש יברכ% י, ברכ	 אניתתפללו שא

אני אברכ	 לישראל כמו שיתפללו , כשיברכו כהני	 לישראל בשמי ולא בשמ	, ושמו את שמי על בני ישראל

 55  :י"הכהני	 ואומרי	 יברכ% י
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  י דברי� פרק י פסוק ח "רש

וסמ% . הבדיל	 המקו	 מכ	, בשנה הראשונה לצאתכ	 ממצרי	 וטעית	 בעגל ובני לוי לא טעו �בעת ההוא 

  :אלא עמדו באמונת	, מקרא זה לחזרת בני יעק  לומר שאP בזו לא טעו בה בני לוי

  :הלוי	 �לשאת את ארו  

 60  :והוא נשיאת כפי	, הכהני	 � לשרתו ולבר% בשמו ' לעמוד לפני ה

  � פרק י פסוק ח� דברי"רשב

ויאספו ' כדכת, בעת ההיא של מעשה העגל שמצאו ח  בעיני המקו	 �י את שבט הלוי "בעת ההיא הבדיל י) ח(

  :אליו כל בני לוי

  :הכהני	 לישראל �ולבר% בשמו 

 65  אב� עזרא דברי� פרק י פסוק ח

  :כי אלעזר היה נושא את כפיו �ולבר% בשמו . בני לוי ע	 בני אהר  �לשרתו ) ח(

  � דברי� פרק י פסוק ח"רמב

בשנה הראשונה שיצאת	 ממצרי	  �בעת ההיא , מוסב לעני  ראשו  �את שבט הלוי ' בעת ההיא הבדיל ה) ח(

יאמר כי מ  העת ההיא הובדלו לפניו , וא	 כ . י"לשו  רש, הבדיל	 המקו	 מכ	, וטעית	 בעגל ובני לוי לא טעו

מלאו ) שמות לב כט(או ירמוז למה שאמר לה	 . ית בחדש השניכי לא הבדיל	 במעשה עד השנה השנ, יתבר% 70 

  :כי יהיה זה לכ	 מלוא ידי	 בעבודת כהונה ולויה', ידכ	 היו	 לה

שמות (כי בעת שאמר לו פסל ל% שני לוחות אבני	 , )לעיל פסוק א(השני כראשו  " בעת ההיא"והנכו  בעיני כי 

ועשו בגדי קדש לאהר  ) ש	 כח ד(צה ג	 לאהר  ונצטוה ואז נתר, נתרצה לישראל ונצטוה על המשכ , )לד א

שהיתה בה	 משחת	 , ולכ% אמר כי אלעזר כה  תחת אביו, וצוהו במלואי	, אחי% ולבניו לקדשו לכהנו לי

כי מ  היו	 ההוא היה לפניו שיהיו שבטו נתוני	 , ועשה הבדלת כל השבט עני  אחד. לכהונת עול	 לדורות	 75 

כי ג	 ה	 נושאי	 , כי שבט הלוי נבדל בעת ההיא להיות הכהני	 מה	, או יאמר. המשכ נתוני	 לו לעבוד עבודת 

. וה	 שישרתו לש	 ויברכו בשמו, )להל  לא ט(' וכ  ויתנה אל הכהני	 בני לוי הנושאי	 את ארו  ברית ה, הארו 

  :כאומר אז הבדיל	 לשרתו ויהי כ  עד היו	 הזה, בעבור כהונת אלעזר �וטע	 עד היו	 הזה 

  משנה מסכת תמיד 

 80  פרק ד משנה ג

  :ונתנו	 מחצי הכבש ולמטה במערבו ומלחו	 וירדו ובאו לה	 ללשכת הגזית לקרות את שמע... 

  משנה אפרק ה 
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רכו את הע	 אמר לה	 הממונה ברכו ברכה אחת וה  ברכו קראו עשרת הדברי	 שמע והיה א	 שמוע ויאמר ב

  : שלש ברכות אמת ויציב ועבודה וברכות כהני	 ובשבת מוסיפי  ברכה אחת למשמר היוצא

 85  פרק ז משנה ב

באו ועמדו על מעלות האול	 עמדו הראשוני	 לדרו	 אחיה	 הכהני	 וחמשה כלי	 ביד	 הטני ביד אחד והכוז 

  את הע	 ברכה אחת ביד אחד והמחתה ביד אחד והבז% ביד אחד וכP וכסויה ביד אחד וברכו 

  אלא שבמדינה אומרי	 אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחת 

  במקדש היו אומרי	 את הש	 ככתבו ובמדינה בכנויו 

 90  במדינה הכהני	 נושאי	 את כפיה	 ידיה	 כנגד כתפותיה	 ובמקדש על גבי ראשיה  

  חו- מכה  גדול שאי  מגביה את ידיו למעלה מ  הצי- 

וישא אהר  את ידיו אל הע	 ) 'ויקרא ט(גדול מגביה את ידיו למעלה מ  הצי- שנאמר רבי יהודה אומר אP כה  

  :ויברכ	

  משנה ומשנה מסכת סוטה פרק ז 

 95   ?ברכת כהני	 כיצד

  במדינה אומרי	 אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחת 

  במקדש אומר את הש	 ככתבו ובמדינה בכנויו 

ה  גדול שאינו מגביה את ידיו במדינה כהני	 נושאי	 את ידיה  כנגד כתפיה  ובמקדש על גבי ראשיה  חו- מכ

  למעלה מ  הצי- 

וישא אהר  את ידיו אל הע	 ) 'ויקרא ט(יהודה אומר אP כה  גדול מגביה ידיו למעלה מ  הצי- שנאמר ' ר 100 

  :ויברכ	

  משנה מסכת תענית פרק ד משנה א 

ת שערי	 בשלשה פרקי	 בשנה כהני	 נושאי  את כפיה  ארבע פעמי	 ביו	 בשחרית במוסP ובמנחה ובנעיל

  :בתעניות ובמעמדות וביו	 הכפורי	

 105  � מסכת תמיד פרק ה משנה א "פירוש המשנה לרמב

לפי שה  כול  תפלה על  ,ואחר כ% אמר שה	 מברכי  את הע	 שלש ברכות וה	 אמת ויציב ורצה ושי	 שלו	

אבל ברכת כהני	 הידועה והיא . וכל זה יהיה כשה	 בלשכת הגזית, ולפיכ% אמר בה	 וברכו את הע	, ישראל

  .הרי ה	 אומרי	 אותה על מעלות האול	 אחר גמר עבודת התמיד כמו שיתבאר בפרק שאחר זה' וכו' יברכ% ה
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  � הלכות תמידי� ומוספי� פרק ו הלכה ד "רמב

וה  פותחי  , והממונה אומר לה	 ברכו ברכה אחת, מעלי  האיברי	 לכבש מתכנסי  כול  ללשכת הגזיתואחר ש 110 

  ,וקורי  אהבת עול	 ועשרת הדברות ושמע והיה א	 שמוע ויאמר ואמת ויציב ורצה ושי	 שלו	

  י מסכת ברכות ד� יא עמוד ב "רש

  לבר% את הע	 �וברכת כהני	 

  תוספות מסכת ברכות ד� יא עמוד ב 

:) כו' ד ד"פ(בתענית ' לאחר הקטרת אמורי	 דאמרי ואי  זה דוכ  שהרי לא היו עומדי	 לדוכ  עד �וברכת כהני	  115 

פעמי	 אחד לפני הקטרה ואחד לאחר ' כ הוה ליה למתני ד"וא' שלשה פעמי	 ביו	 הכהני	 נושאי  כפיה	 וכו

  .הקטרה אלא בלא נשיאות כפי	 אמרו ברכת כהני	 כמו שאנו אומרי	

  תלמוד בבלי מסכת סוטה ד� מ עמוד ב 

  . לפי שאי  עוני  אמ  במקדש? וכל כ% למה

. אלהיכ	 מ  העול	 ועד העול	' קומו ברכו את ה+ נחמיה ט: +'שנא? מני  שאי  עוני  אמ  במקדש: תנו רבנ  120 

על , ומרומ	 על כל ברכה ותהלה] ויברכו ש	 כבוד%+ [נחמיה ט: +שנאמר? ומני  שעל כל ברכה וברכה תהלה

  .כל ברכה וברכה ת  לו תהלה

  תוספות מסכת סוטה ד� מ עמוד ב 

ו כשהיו שומעי  ש	 הקדוש "תימה והלא היו עוני  ברו% שכמל � וכל כ% למה לפי שאי  עוני  אמ  במקדש 

וזה היה הפסק גדול מעניית אמ  .) דP לט ש	(ובפרק טרP בקלפי :) יומא דP לה(כדתנ  בפרק אמר לה  הממונה  125 

ועוד שהיו נופלי  על פניה	 שהרי כשהיו שומעי  את הש	 מפי כה  גדול בשעת הגרלה היו נופלי  על פניה	 

כדאיתא בירושלמי הקרובי	 היו נופלי  על פניה	 והרחוקי	 היו אומרי	 ברו% ש	 כבוד מלכותו לעול	 ועד 

ש שהיו אומרי	 "פ הקרובי	 היו נופלי	 וכ"שהיה מתעל	 מה  ונראה דהת	 הואלו ואלו לא היו זזי  מש	 עד 

ו אבל הרחוקי	 לא היו נופלי  אלא בלא נפילה היו אומרי	 והיה ש	 הקדוש מתעל	 ומשכח מ  "בשכמל

ו "ו ושמא היו עוני  בשכמל"מ קא חזינ  שהיו מפסיקי  בעניית  בשכמל"השומעי	 קוד	 שהיו זזי  מש	 מ 130 

ו שומעי  ש	 הנכבד והנורא ולא היו ממתיני  עד סוP הפסוק ולפי שלא היו מפסיקי  בי  פסוק לאלתר כשהי

  .לפסוק חשוב להו כמו ברכה אחת

דP (ב דמסכת תענית "ואותה תהלה מפרש בפ �ומרומ	 על כל ברכה ותהלה ' ומני  שעל כל ברכה תהלה שנא

  .ו"שהיא בשכמל:) טז

 135  פרק א ) ליברמ�(תוספתא מסכת תענית 

  הלכה יא
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אלהי ישראל מ  העול	 ועד העול	 ואי  עוני  אמ  במקדש מני  שאי  עוני  אמ  ' ברו% ה' במקדש מה ה  או

ומרומ	 על כל ' מני  על כל ברכה וברכה ועל כל תהלה ותהלה שנ' אלהיכ	 וגו' קומו וברכו את ה' במקדש שנ

  ברכה ותהלה על כל ברכה ברכה ועל כל תהלה תהלה 

 140  הלכה יב

אלהי ישראל מ  העול	 ועד העול	 ברו% גואל ישראל וה  עוני  אחריו ברו% ש	 ' ברו% ה' ל הראשונה הוא אומע

  'כבוד מלכותו וגו

  תלמוד בבלי מסכת חגיגה ד� טז עמוד א 

, ובנשיא, בקשת: ברי	 עיניו כהותכל המסתכל בשלשה ד: מתורגמניה דריש לקיש, דרש רבי יהודה ברבי נחמני

 145  . ובכהני	

  ', דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענ  ביו	 הגש	 הוא מראה דמות כבוד ה � בקשת 

  . ונתת מהוד% עליו+ ז"במדבר כ+דכתיב  �בנשיא 

  .שהיו עומדי  על דוכנ  ומברכי  את ישראל בש	 המפורש, המסתכל בכהני	 בזמ  שבית המקדש קיי	

  � הלכות תפילה ונשיאת כפי� פרק יד "רמב

 150  הלכה א

שבמנחה כבר סעדו מפני , אבל א במנחה אי  נשיאת כפי	, בשחרית במוסP ובנעילה הכהני	 נושאי	 את כפיה	

ואפילו ביו	 תענית אי  נושאי  כפיה  במנחה גזרה , כל הע	 ושמא שתו הכהני	 יי  ושכור אסור בנשיאת כפי	

  .מנחת תענית מפני מנחת כל יו	

  הלכה ז

, כשיהיו הכהני	 מברכי  את הע	 לא יביטו בע	 ולא יסיחו דעת  אלא יהיו עיניה	 כנגד האר- כעומד בתפלה 155 

אלא כל הע	 , ואי  אד	 רשאי להסתכל בפני הכהני	 בשעה שה  מברכי  את הע	 כדי ה שלא יסיחו דעת	

  .הכהני	 ואינ	 מביטי	 בפניה	 מתכווני  לשמוע הברכה ומכווני	 פניה	 כנגד פני

  הלכה ט

ומגביהי  ידיה	 , הכהני	 עולי  לדוכ  אחר שישלימו הכהני	 עבודת תמיד של שחר, כיצד ברכת כהני	 במקדש

ואחד מקרא , חו- מכה  גדול שאי  מגביה ידיו למעלה מ  הצי-, מעלה על גבי ראשיה  ואצבעותיה  פשוטותל 160 

ואי  הע	 עוני  אחר כל פסוק אלא עושי  , אות  מלה מלה כדר% שעושי  בגבולי  עד שישלימו שלשה הפסוקי	

  . ל מ  העול	 ועד העול	אלהי	 אלהי ישרא' וכשישלימו כל הע	 עוני	 ברו% יי, אותה במקדש ברכה אחת

  הלכה י

, וזה הוא הש	 המפורש האמור בכל מקו	, א"ו ה"א וא"ד ה"ואומר את הש	 ככתבו והוא הש	 הנהגה מיו

ומשמת , שאי  מזכירי  את הש	 ככתבו אלא במקדש בלבד, ת"P דל"ובמדינה אומרי	 אותו בכינויו והוא באל 165 
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ילו במקדש כדי שלא ילמוד אותו אד	 שאינו חשוב שמעו  הצדיק פסקו הכהני	 מלבר% בש	 המפורש אפ

ולא היו חכמי	 הראשוני	 מלמדי  ש	 זה לתלמידיה	 ובניה	 ההגוני	 אלא פע	 אחת לשבע , ושאינו הגו 

  . כל זה גדולה לשמו הנכבד והנורא, שני	

  הלכה יד

באי  ועומדי  על מעלות האול	 ומברכי  , במקדש מברכי  ברכת כהני	 פע	 אחת ביו	 אחר תמיד של שחר 170 

בכל מקו	 משתדלי  שיהיה , אבל במדינה מברכי  אותה אחר כל תפלה חו- ממנחה כמו שאמרנו, כדר% שאמרנו

  .ישראל שנאמר אמור לה	 מכלל שאי  המקרא מה	 המקרא אות 

  הלכה טז� הלכות תפילה ונשיאת כפי� פרק ד "רמב

לפיכ% צרי% לישב , כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני השכינה

ושא מעט קוד	 התפלה כדי לכוי  את לבו ואחר כ% יתפלל בנחת ובתחנוני	 ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נ 175 

חסידי	 הראשוני	 היו שוהי  , לפיכ% צרי% לישב מעט אחר התפלה ואחר כ% יפטר, משאוי ומשליכו והול% לו

  .שעה אחת קוד	 תפלה ושעה אחת לאחר תפלה ומאריכי  בתפלה שעה

  ה וכתיב כל הימי�"דתוספות מסכת סוטה ד� לח עמוד א 

דלאחר שנתנו איברי	 על :) דP לב(ה דסדר תמיד "ולא הוה נשיאות כפי	 בכל יו	 אלא בעבודת תמיד כדתנ  בפ

 180 גבי כבש ומלחו	 ירדו ובאו לה  ללשכת הגזית אמר לה  הממונה ברכו ברכה אחת וה	 ברכו קראו עשרת

ברכות אמת ויציב ועבודה וברכת כהני	 והוא הדי  ' הדברות שמע והיה א	 שמוע ויאמר וברכו את הע	 ג

  .במוספי  ובתמיד של בי  הערבי	

  � "פרטי המצוות על סדר ההלכות לרמב

  הלכות תפלה וברכת כהני	

 185  .שנייה לבר% כהני	 את ישראל בכל יו	. כל יו	י בתפלה ב"אחת לעבוד את י: יש בכלל  שתי מצוות עשה

  ] טו " דפוס יש� [ספר יראי� סימ� רסט 

נאה הדבר שתהא שריית שכינה למעלה מראשיה	 ובמדינה אי  שכינה וטעמא במקדש שריא על ידי הכהני	 ו

י הכהני	 הלכ% כנגד כתפיה	 שאחרי שצרי% נשיאת כפי	 כבעני  הזה נקרא נשיאות דבר המקובל ונאה "שורה ע

  ].'ג ב"שבת קל[דאלו למעלה מכתפיו נראה כשוטה בעמידה וכתיב זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות 

 190  סוטה ד� לז עמוד ב קר� אורה מסכת 

א	 , ראיתי לבאר די  מצוה זו דברכת כהני	 אימתי הוא זמנה ומצותה בגבולי . 'משנה ברכת כהני	 כיצד כו

  .ובשעת איזה עבודה נאמרה. וא	 יש לה שייכות לעבודה. ת היא"מה
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ולבר% . בתפלה בכל יו	' לעבוד את ה, מצות אלו ה	 מחויבי	 בכל יו	' דב, תפלה כתב' ל בהל"	 ז"והנה הרמב

וגבי . אלא זמנ  תמידי הוא. אי  לה	 זמ  קבוע', המצות אלו ה	 בגדר א' משמע דב. 	 את ישראל בכל יו	כהני

. וחכמי	 תקנו ערב ובקר וצהרי	. וכמו שכתבתי בזה בחידושי ברכות. ת"תפלה אחת בכל יו	 יוצא ידי מצוה ד 195 

. ורשות הוא להתפלל בכל היו	. רב ותפלה במקו	 ק. וג	 כנגד זמני עבודה. ותקנה זו היא מאבותינו הראשוני	

כ לא מסתבר דנית  לה	 רשות לבר% כמה "אבל מצוה זו דברכה ע. 'הלוואי כו) א"א ע"ברכות כ(ל "כמשאז

צרי% לדקדק טעמא . וא	 כ  הא דתנינ  דהכהני	 נושאי  כפיה	 בכל תפלה ותפלה. פעמי	 ביו	 לציבור אחד

  .מאי

ב "תמיד ל(בו דבמקדש היו הכהני	 נושאי  כפיה	 בעבודת תמיד וכדתנ  כת' ה וכתיב כו"ד. ל בדP לח"ז' והתוס 200 

מבואר . ה במוספי  ובתמיד של בי  הערבי	"וה. וברכת כהני	. 'וברכו את הע	 כו. 'אמר לה	 הממונה כו) ב"ע

ה נושאי  כפיה	 בכל אלו התפלות שה	 "ל דמש"כ י"וא. ל דבכל עבודת ציבור היו נושאי  כפיה	"מדבריה	 ז

זה לא נתבאר . נשיאות כפי	' ה במוספי  ובתמיד של בי  הערבי	 הי"ומה שכתבו דה... . גד תמידי	 ומוספי	כנ

מ דבשעת עבודות אלו "ש, ל דמשמע להו הכי מהא דנושאי  כפי	 בגבולי  בכל אלו התפלות"וצ. בשו	 מקו	

א "תפלה כתב דבמקדש לא היו נושאי  כפי	 אלא פ' ד מהל"ל בפי"	 ז"אבל הרמב. כ נושאי  כפיה	"גבמקדש  205 

ז "סוטה פ(וכ  איתא בתוספתא . וכסתמא דתמיד. אחר תמיד של שחר בשעה שעומדי  על מעלות האול	, ביו	

ש "ל קשה מ"	 ז"פ לשיטת הרמב"עכ... . ברכת כהני	 במקדש בשעה שהכהני	 עומדי  על מעלות האול	) ה"ה

  .ובגבולי  נושאי  כפי	 כמה פעמי	 בכל תפלה. א ביו	"א פ"דבמקדש לא היה נשיאות כפי	 כ

' וכמו שכתבו התוס. ונראה בזה דוודאי ליכא איסורא לישא כפי	 אפילו כמה פעמי	 ביו	 אפילו בצבור אחד

. ולהכי תיקנו לבר% בכל עת האסP הצבור לתפלה. דליכא בל תוסיP בהכי) ה ומנא"ד(ב "ח ע"ה דP כ"ל בר"ז 210 

ת "אבל במקדש שאומרי  הש	 ככתבו מרוב קדושתו העמידו על ד. דאומרי  הש	 בכינויו, וזה דווקא בגבולי 

  . א ביו	 לבד"לבר% פ

וכמו . בשלמא במקדש יש לומר דזמנה וחיובה אחר הקרבת התמיד. ועוד אשוב לדו  במצוה זו באופ  חיובא... 

דאי  לומר . אבל בגבולי  אי% הוא חיובא. ויברכ	. 'וישא אהר  כו. 'וירד מעשות כו) ב"כ', ויקרא ט(שנאמר 

תפלה בצבור נראה . ל דתפלה דאורייתא"	 ז"לדברי הרמב' ואפי. דהא תפלה דרבנ . דמחויבת היא בשעת תפלה 215 

. ת"כ ליכא למימר דיש לה שייכות ע	 התפלה מה"וא. א אלא בעשרה"ונשיאת כפי	 א. דלא הוי אלא דרבנ 

דזה מיקרי נמי בכל . א בכל לילה"פ' ל נראה דיכול לקיי	 אפי"	 ז"ועוד דנראה דעשה של תפלה לדברי הרמב

ל "ה יעקב ז"ואחי הגאו  מו. ל דאיתקש לעבודה"כתבו הראשוני	 זכמו ש, א אלא ביו	"ונשיאת כפי	 א. יו	

כ במקדש הוא אחר "דנ. ל דתפלה דאורייתא"	 ז"ו כתב מזה לסיועי לדברי הרמב"ח תשובה פ"בספרו בא

מ "דנהי דאורייתא היא מ. ואי  זה מספיק כמו שכתבתי. ש"נ בגבולי  זמנה אחר עבודת התפלה ע"וה, העבודה 220 

ומה עני  זה לעבודת . ל"	 ז"הרמב' וכמו שכ. 'יחיד ויחיד לעבדו בשאלת צרכיו ממנו ית חיובא הוא על כל

ת "ז בזמ  דאיכא קרב  מצוה מה"אבל כ. נ"ת ה	 אי  ה"כ ש	 במעמדות ד"ומש. המקדש שהיא עבודת צבור

בצבור לא וכיו  דהאסיפה להתפלל . אבל חיוב התפלה מצוה אחריתא הוא על כל יחיד ויחיד. לעמוד על קרבנ 
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דלא מסתבר לומר דנתחייבו הכהני	 והצבור להתאסP . אכתי תיקשי מתי הוא חיוב נשיאת כפי	. ת"שמענו מה

 225  ...לקבל ברכה מ  הכהני	 בלי שו	 עבודה אחרת

והיינו בבית . שמי המיוחד לי. 'דכתיב ושמו את שמי כו, ת הוא"ב מצוה זו בגבולי  לאו דוהיה נראה קצת דחיו

דכתב סתמא . ל וודאי לא נראה כ "	 ז"ומדברי הרמב. אבל מסתפינא לומר כ . אבל לא בגבולי . הבחירה דווקא

בגבולי  כ  משמע ובגמרא נמי לא משמע כ  מהא דאמרינ  בברייתא יכול אP . ע לבר% את ישראל בכל יו	"דמ

ש "כיו  דילפינ  בגז. ונהי דיש לדחות דהא בהא תליא. אלא דאומרי  אותה בכינוי. כ היא ג	 בגבולי "דמצות נ

אכתי . דעיקרה בש	 המיוחד, ממילא שמעינ  דלא שייכא מצוה זו בגבולי . דאי  אומרי  הש	 ככתבו בגבולי  230 

וכ  . ומשמע דבגבולי  מיירי. עשה' אינו עולה עובר בגכל כה  ש) ב"ע(ל לקמ  "לא משמע הכי מהא דאמר ריב

כה  מהו שיטמא . בשמעתי ) ה כל כה "ב ד"ע(ל לקמ  "ז' שהביאו התוס) א"ז ה"נזיר פ(מוכח מדברי הירושלמי 

האשה ' וכ  משמע בכולא שמעתא דכתובות פ. ובגבולי  איירי הת	. ת"לנשיאת כפי	 משו	 דעשה ידחה ל

  .ש"בי מעלי  מנשיאת כפי	 ליוחסי  עג) ב"ד ע"כ(שנתארמלה 

ל ושמו את "ת, הביא בש	 ספרי זוטא יכול אP בגבולי  יהיו מברכי	 בש	 המיוחד) א"תשי, א"ש ח"יל(ובילקוט  235 

אי במקדש מברכי  ואי  מברכי  . כדאיתא בברייתא הכא', מה להל  מקדש כו, ולהל  הוא אומר את שמי. שמי

. ת היא"ע ד"ל משמע דבגבולי  נמי מ"מכל הנ. אP בגבולי , ר את שמיאמרת בכל מקו	 אשר אזכי, בגבולי 
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