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  מנהג ברכת כהנים בארץ ישראל ובחו"ל

  כז-במדבר ו, כב  .א

 ֹּכה ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר:  ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר
  ס: ְוִיְׁשְמֶר' ה ְיָבֶרְכ  ס: ָלֶהם ָאמֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְתָבֲרכּו

  ס: ָׁשלֹום ְל ְוָיֵׂשם ֵאֶלי ָּפָניו' ה ִיָּׂשא  ס: ִויֻחֶּנּךָ  ֵאֶלי ָּפָניו' ה ָיֵאר
  ס: ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְׁשִמי ֶאת ְוָׂשמּו

 מצות עשה כורמב"ם   .ב

  .שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום

 תשבץ קטן, קצז  .ג

ז"ל אומר אם כהן מתפלל לפני התיבה ביום טוב. אם  מהר"ם
 יש שאר כהנים בעיר לעלות לדוכן אין לו לעלות

 בית יוסף או"ח קכח  .ד

 יום בכל כפיהם נושאים הכהנים אין למה מולן י"מהר נשאל
 לטבול הכהנים שמנהג מפני והשיב עשה מצות שהוא מאחר
 המנהג עלה ולכן בחורף לטבול להם קשה יום ובכל ...קודם
  עכ"ל. ...טוב ביום דוקא
 מפני שכתב מה כי מספיק ואינו מקומו מנהג לקיים עצמו דחק

 ואם ...היא קולא לידי דאתי חומרא האי קודם לטבול שנוהגים
 עשה שלש כך בשביל יבטלו למה ולטבול להחמיר נהגו הם
 מצרים מלכות וכל ישראל ארץ בני של כחם ויישר... יום בכל

  .טובלים ואינם יום בכל כפיהם שנושאים

 משיב דבר ב, קד, הנצי"ב  .ה

 ד"הגאב ץ"מהרי הגאון מחותני כמדומה ששמעתי וזכורני
 להנהיג ל"ז א"הגר רבינו הסכים' א שפעם ל"זצ דוואלזין

 השמים מן ועכבוהו. מדרשו בבית יום בכל נשיאת כפיים
. ע"ל בווילנא הנוראה המחלוקת בעת האסורים לבית ונלקח

' א ביום הסכים ל"ז ח"מוהר הרועים אביר הגאון ז"חו כ"ואח
 העיר חצי נשרף לילה ובאותו. כפים לישא יצוה המחרת שביום

 בסתרי סוד דבר איזה בזה שיש והתבוננו וראו שבעיר. כ"ובה
 מה. עד יודע אתנו ואין. ל"בחו כ"ב י"ע היורד הברכה השפעת

 בית אפרים או"ח ו  .ו

בדבר המנהג הנהוג בכל מדינות אלו שלא יהיו הכהנים 
נושאים כפיהם כ"א ביום טוב לבד ויש מי שלבו נוקפו בדבר 

לפי שהמ"ע מן התורה הוא שיהיו נושאים כפיהם בכל יום אם 
  ...למנהג זה ואם יש כח לבטלו אם לא יש מקום ויסוד

תשובה בתחלה אבאר לו כי המנהג שאנחנו נוהגין היום שלא 
או כהנים כפיהם כ"א בי"ט ויש מקומות שנהגו אף בשבתות יש

מאן גבר  ...הוא מנהג קדום יותר מן חמשה מאות שנה
לבטל המנהג אף אם היה גדול בחכמה כמו הב"י ז"ל  טשיפטפ

כיון שהמנהג נתייסד עפ"י וותיקין ונעשה מעשה בפני גדולי 
הראשונים מהר"מ מרוטנבורג ותלמידו התשב"ץ והכל בו 

י"ל והאגור והרמ"א והלבוש והט"ז ומג"א וכל שאר גדולי ומהר
ועתה  ...הדורות עד זמנינו זה לא היה אדם שפרכס בדבר

אהובי ידידי ירא וישפוט כעין שכלו את הגבורים אנשי השם 
האלה אשר הקטן שבתלמידי תלמידיהם קטנם עבה ממתנינו 

האם אמר יאמר ליצא ביד רמה ערוך אתם מלחמה ובכחו 
ידו יעשה חיל ועזר כנגדו לבטל המנהג אשר יסדו רבים ועוצם 

וגדולים זה זמן רב ואף אם היה נעלם מאתנו טעם הדבר 
ובהיותי מעיין בזה אנהירינהו לעיינין מן שמיא  ...לגמרי

ודייקנא ואשכחנא טעמא רבא למנהגא והגדולים שנדחקו קצת 
בטעם המנהג מקום הניחו לי להתגדר בו כאשר אבאר בעזה"י 

שהכהנים  ...עמא רויחא בלי גמגום ופקפוק כלל והואט

איך נאכיל אותם דבר  ...שבזמנינו אינם כהנים ודאי רק ספק
האסור להם ונצוה אותם לישא כפיהם דהא זר הנושא כפיו 

ולפ"ז אדרבא צריך ... עובר בעשה דכה תברכו אותם ולא זרים
ם ליישב מנהג א"י ומלכות מצרים דנהוג גבייהו שישאו כפיה

וכן למנהגינו שנושאין כפיהם ...בכל יום איך לא חששו לזה
  א...למה לא חיישינן דדלמא עבדי איסורברגלים ו

ובזה נחה שקטה דעתי בחילוק שבין בני א"י ומלכות מצרים 
לבין בני גולה שבמדינות אילו משום דבני א"י ומלכות מצרים 

שביתתם במקומם כמאז כן עתה ולא היה עליהם טלטול 
ושפיר הם כהני חזקה אף על פי  ...ושין ובגולה לא הלכוהגיר

שאין כתב יחוסם בידם משא"כ אנן בני מדינות אלו ומדינות 
וקרוב בעיני ... אשכנז שהורקנו מכלי אל כלי ומגולה אל גולה

שאחר שנת תתנ"ו שאז היה שעת חירום ברוב מדינות הללו 
הרבה  ולפי שראו חכמי הדורות שנתבלבלו... כנודע בספרים

עמדו וגדרו גדר גדול בדבר שלא לישא כפיו בכל יום רק ביום 
 .טוב כדי שלא תשתכח תורת כהונה מהם

 שו"ע או"ח קכח, מד  .ז

 שאז משום, ט"בי אלא כ"נו שאין אלו מדינות בכל נהגו רמ"א:
 כן שאין מה; יברך הוא לב וטוב, טוב יום בשמחת שרויים
 על בהרהורים שטרודים, השנה בשבתות' אפי, ימים בשאר

 בתפלת אלא כ"נו אין, ט"בי' ואפי; מלאכתם ביטול ועל מחייתם
  .ט"יו בשמחת וישמחו נ"מבהכ אז שיוצאים, מוסף

 ספר מצוות גדול עשין כ  .ח

צוה הקב"ה את הכהנים שיברכו את ישראל כאשר יאמרו להם 
כה  לברכם דכתיב בפרשה נשא דבר אל אהרן ואל בניו לאמר

תברכו את בני ישראל אמור להם ומתרגם אונקלוס כד יימרון 
שאינו עובר בעשה אלא אם כן  . וכן מוכיח בירושלמילהון

מזהירין אותו דקאמר רבי שמעון בן פזי [כד] הוה תשיש וקאי 
אחורי עמודי, רבי אלעזר נפיק לברא, פירוש כשהיו חלשים היו 

שלא יאמרו להם נסתרים מאחורי העמודים או יוצאים לחוץ 
  לברכם מפני שאז לא היו עוברים

 דברים טז  .ט

ֶהי' ה ִלְפֵני ְוָׂשַמְחּתָ   ...ֶהי-אֱ ' ַלה ָׁשֻבעֹות ַחג ְוָעִׂשיתָ   ַאָּתה ֱא
ֶהי' ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ...ּוִבֶּת ּוִבְנ   ...ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ֱא

 חגיגה טז ע"א  .י

 כל לקיש דריש מתורגמניה נחמני ברבי יהודה רבי דרש
 ובנשיא בקשת כהות עיניו דברים בשלשה המסתכל
 דוכנן על עומדין שהיו קיים המקדש שבית בזמן ...ובכהנים
  המפורש בשם ישראל את ומברכין

  .אצבעותיהם קשרי על שורה שהשכינה :רש"י

 רמב"ם תפילה טו,ז  .יא

 קבול שאין, זה הדיוט ברכת תועיל ומה ותאמר תתמה ואל
 ושמו שנאמר הוא ברוך בהקדוש אלא בכהנים תלוי הברכה

 מצותן עושים הכהנים, אברכם ואני ישראל בני על שמי את
  .כחפצו ישראל את מברך ברחמיו ה"והקב בה שנצטוו

 יב-דברים יא, י  .יב

ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא 
ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲע ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְל ְּכַגן 

ַהָּיָרק:  ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים 
ֶהי ֹּדֵרׁש -ר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים:  ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' אֱ ּוְבָקֹעת ִלְמטַ 

הַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשנָ ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית -ֹאָתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה' אֱ 


