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ברכת כהני בספרי מחווה ומהות
א .מקורות יסוד
 .1ספרי במדבר פיסקא לט – מצור טקסט הספרי שהכי ד"ר מנח כ".
 .2מקבילה בבבלי סוטה לח – .מצור טקסט שהכי ד"ר מנח כ".

ב .קול ר
 .1עיינו בספרי במדבר פיסקא לט בדרשה "שיהא כל הקהל שומע" ,ובבבלי לח .בדרשה על קול ר .השוו בי
הניסוח בספרי ובבבלי.
 .2רמב" הלכות ברכת כהני פי"ד הי"ב.
 .3נחדד את הבנת "קול ר" ,באמצעות עיו במחלוקת אחרוני הא יש שומע כעונה בברכת כהני:
א(

עיינו בסו בית הלוי על ספר בראשית ד"ה מה שאמר חכ אחד.

ב(

חזו איש אורח חיי ,הלכות ברכת המזו סימ כט ,ס"ק א – החקירה ,וס"ק ג'.

ג(

להרחבה – עמק הנצי"ב )פירוש הנצי"ב לספרי( ,על דרשת "הקהל כולו שומע".

ד(

רשימות שיעורי הגרי"ד על סוכה ,עמ' קלט סעי ד.

ה(

עמק ברכה ,הלכות נשיאת כפי ,סימ ה' )הסבר דומה בהר צבי או"ח א' סימ נז(.

 .4תנו את הדעת לטיב הדי של קול ר ,להבנת די שומע כעונה.
 .5נושא הבא – אמור לה ,הקריאה כהני.
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במדבר פרק ו,
הרֹ וְ ֶאל ָנָיו ֵלאמֹר "ֹה ְת ָברֲכֶ #את ְנֵי יִ ְָ %ר ֵאל (מ'ר
)כב( וַיְ ַד ֵר ה' ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר) .כג( ַ ֵר ֶאל ֲ
ָל ֶה).
ְָ )%ל ָ* ָל').
י* וְ י ֵ
ֶ) .,כו( יִ ָ0א ה' ָ+נָיו ֵא ֶל ָ
יחָ -
י* וִ .
ָאר ה' ָ+נָיו ֵא ֶל ָ
)כד( יְ ָב ֶר ְכ ָ* ה' וְ יִ ְ ְמ ֶר ָ*) .כה( י ֵ
ֲכ).
ַאנִ י ֲא ָבר ֵ
)כז( וְ ָ%מֶ #את ְ ִמי ַעל ְנֵי יִ ְָ %ר ֵאל ו ֲ
ספרי במדבר ,פיסקא לט
הרֹ וְ ֶאל ָנָיו ֵלאמֹר "ֹה ְת ָברֲכֶ #את ְנֵי יִ ְָ %ר ֵאל (מ'ר
)כב( וַיְ ַד ֵר ה' ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר) .כג( ַ ֵר ֶאל ֲ
ָל ֶה).
]*[ "וידבר" וג' "דבר אל אהר ואל בניו לא' כה תברכו את בני יש'".
לפי שכל מעשה פרשה באהר ,הביא את אהר והביא את בניו לכלל דיבור.
שזה כלל ,כל זמ שדיבור לכהני) מעשה לכהני) ,דיבר ליש' מעשה ליש',
דיבר ליש' מעשה בכל אד) ,צרי* להביא את הגרי).
]" [1כה תברכו את בני יש'"  :בלשו הקודש .שבכל מקו) שנ' 'ענייה' ו'אמירה' ו"ככה" ,בלש'
הקו'.
]" [2כה תברכ' את בני יש'"  :בעמידה.
אתה או' בעמידה> .או בעמידה <05ושלא בעמידה.
ת"ל "ואלה יעמדו לבר* את הע) על הר גריזי)" )דברי) כז מב(.
נא' כא ברכה ונא' להל >ברכה.<04
מה ברכה האמור להל בעמידה ,א Aברכה האמ' )להל( כא בעמידה.
ר' נת או' :אינו צרי* ,שכבר נא' "ונגשו הכהני) בני לוי" וג' "בש) ייי" )דברי) כא ה(.
מקיש ברכה לשירות; מה שירות בעמידה ,א Aברכה בעמידה.
]" [3כה תברכו את בני יש'"  :בנשיאות כפי).
אתה או' בנשיאות )(]כ[פי) ,או בנשיאת כפי) ושלא בנשיאת כפי).
ת"ל "וישא אהר את ידיו על הע) ויברכ)" )ויקרא ט כב( ,מה אהר בנשיאת כפי) ,א Aבניו
בנשיאת כפי).
ר' יונת או':
מה > <43להל ראש חודש וקורבנות צבור וכה גדול> ,א Aכא ראש חוד' וקרבנות ציבור וכה
גדול.<04
ת"ל "כי בו בחר ייי" )דברי) יח ה( ,מקיש בניו לו; מה הוא בנשיאת כפי) ,א Aבניו בנשיאת כפי).
]" [4כה תברכו את בני יש'"  :בש) המפורש.
אתה או' בש) המפורש ,או >אינו <04אלא בכינוי.
ת"ל "ושמו את שמי" ,במקדש בש) המפורש ,במדינה בכינוי.
ר' יאשיה או'" :בכל מקו) אשר אזכיר את שמי" )שמות כ כ( ,זה מקרא מסורס;
שבכל מקו) שאני נגלה עלי* ש) תהא מזכיר את >שמי.<04
והיכ אני נגלה עלי*? בבית הבירה .א Aאתה לא תהא מזכיר את שמי אלא בבית הבירה.
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מיכ אמרו :ש) המפורש אסור ליאמר בגבול.
]" [5כה תברכו את בני יש'"  :אי לי אלא ברכה ליש',
ברכה לגרי) לנשי) לעבדי) מנ'? ת"ל "ואני אבר'".
ברכה לכהני) מנ'? ת"ל "ואני אב'".
]" [6כה תבר'"  :פני) כנגד פני)> .את' או' פני) כנגד פני) <04או מול כנגד פני)?
ת"ל "אמור לה" ,פני) כנגד פני).
]" [7כה תבר' את בני יש'"  :שיהא כל הקהל שומע.
או בינ ובי עצמ?
ת"ל "אמור לה" ,שיהא כל הקהל שומע.
מנ' שחז צרי* }צרי*{ לומר לה) 'אימרו'?
ת"ל "אמור לה".
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]משנה ו[ מתני'.
ברכת כהני) כיצד?
במדינה אומר אותה שלש ברכות ,ובמקדש  :ברכה אחת;
במקדש אומר את הש) ככתבו ,ובמדינה  :בכינויו;
במדינה כהני) נושאי) את ידיה כנגד כתפיה ,ובמקדש  :על גבי ראשיה,
חו Lמכה גדול ,שאינו מגביה את ידיו למעלה מ הצי;L
ר' יהודה אומר :א Aכה גדול מגביה ידיו למעלה מ הצי,L
שנאמר) :ויקרא ט כב( "וישא אהר את ידיו אל הע) ויברכ)".
גמ'.
1

2
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6
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12
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] [1תנו רבנ) :במדבר ו( "כה תברכו"  :בלשו הקודש ,אתה אומר :בלשו הקודש ,או אינו
אלא בכל לשו?
נאמר כא "כה תברכו" ונאמר להל )דברי) כז( "אלה יעמדו לבר* את הע)",
מה להל בלשו הקודש ,א Aכא בלשו הקודש;
רבי יהודה אומר :אינו צרי* ,הרי הוא אומר" :כה" ,עד שיאמרו בלשו הזה.
] [2תניא איד*" :כה תברכו"  :בעמידה ,אתה אומר :בעמידה ,או אינו אלא אפי' בישיבה?
נאמר כא "כה תברכו" ונאמר להל "אלה יעמדו לבר*" ,מה להל בעמידה ,א Aכא
בעמידה;
ר' נת אומר :אינו צרי* ,הרי הוא אומר) :דברי) י( "לשרתו ולבר* בשמו",
מה משרת בעמידה ,א Aמבר* בעמידה.
ומשרת גופיה מנל?
דכתיב) :דברי) יח( "לעמוד לשרת".
] [3תניא איד*" :כה תברכו"  :בנשיאות כפי) ,אתה אומר :בנשיאות כפי) או אינו אלא
שלא בנשיאות כפי)?
נאמר כא "כה תברכו" ונאמר להל )ויקרא ט כב( "וישא אהר את ידיו אל הע) ויברכ)",
מה להל בנשיאות כפי) ,א Aכא בנשיאות כפי).
קשיא ליה לר' יונת :אי מה להל כה גדול וראש חודש ועבודת צבור,
א Aכא כה גדול וראש חודש ועבודת ציבור!
ר' נת אומר :אינו צרי* ,הרי הוא אומר) :דברי) יח( "הוא ובניו כל הימי)",
מקיש בניו לו ,מה הוא בנשיאות כפי) ,א Aבניו בנשיאות כפי),
וכתיב" :כל הימי)" ,ואיתקש ברכה לשירות.
] [4ותניא איד*" :כה תברכו את בני ישראל"  :בש) המפורש ,אתה אומר :בש) המפורש או
אינו אלא בכינוי?
ת"ל) :במדבר ו( "ושמו את שמי" ,שמי המיוחד לי;
יכול א Aבגבולי כ?
נאמר כא "ושמו את שמי" ונאמר להל )דברי) יב( "לשו) את שמו ש)",
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23
24

25
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מה להל בית הבחירה ,א Aכא בבית הבחירה.
רבי יאשיה אומר :אינו צרי* ,הרי הוא אומר) :שמות כ( "בכל המקו) אשר אזכיר את שמי
אבוא אלי*",
בכל מקו) ס"ד?
אלא מקרא זה מסורס הוא :בכל מקו) אשר אבוא אלי* וברכתי* ש) אזכיר את שמי,
והיכ אבוא אלי* וברכתי*? בבית הבחירה ,ש) אזכיר את שמי בבית הבחירה.
] [5תניא איד*" :כה תברכו את בני ישראל"  :אי לי אלא בני ישראל; גרי) ,נשי) ,ועבדי)
משוחררי) מני?
ת"ל) :במדבר ו( "אמור לה)" ,לכולהו.
] [6תניא איד*" :כה תברכו"  :פני) כנגד פני) ,אתה אומר :פני) כנגד פני) ,או אינו אלא
פני) כנגד עור?A
ת"ל" :אמור לה)" ,כאד) האומר לחבירו.

] [7תניא איד*" :כה תברכו"  :בקול ר) ,או אינו אלא בלחש? ת"ל" :אמור לה)" ,כאד) שאומר
לחבירו.
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בית הלוי דרוש ומילי דאגדתא – בראשית
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חזו איש אורח חיי סימ כט

