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 ברכת כוהנים –נשוא  פרשת

בסוף ברכת , אשר משולבת בסידור בסוף תפילת העמידה, (כז-כה', ו במדבר) מופיעה ברכת כוהניםבפרשתנו 

ובהמשך נתייחס למנהג מעניין הקשור לברכת , נו תחילה בתורהנעיין כדרכ 2.ובברכת הילדים בערב שבת 1התורה

 .כוהנים

 : ְוִיְשְמֶרָך 'ה ְיָבֶרְכָך

 : ִויֺחנֶךָ ֵאֶליָך ָפנָיו  'ה  ָיֵאר

 :ָשלוֹם ְלָך ְוָיֵשם  ֵאֶליָך  ָפנָיו 'ה ִיָשא
 

מספר ה; חרי הפועל הראשוןא' הזכרת שם הושני פעלים  פסוקבכל : מבנה ספרותי הרמוני "ברכה המשולשת"ל

של " ותרחבהת"והתפשטות על  דמעילאורך שלושת הפסוקים אותיות  55-52-15 שלהמילים ו 7-5-3 עולה שלה

. ובמרכז הפסוק האמצעי במרכז הברכה ותעומד" ֵאֶליָך ָפנָיו  'ה"שלוש המילים  .בחיים שלנו כביכול' ברכת ה

 ָפנָיו - 'ה"גם רואים את שלוש המילים , ת של שלושת הפסוקיםכשקוראים רק את המילה האמצעי, ייתרה מזאת

 : רעיונית משמעותיתהתפתחות  מצביע עלגם התוכן , אך לא רק מבחינה צורנית. "ֵאֶליָך -

  ְוִיְשְמֶרָך' ְיָבֶרְכָך ה" - בדרך ברכה לשמירההברכה הראשונה היא".  

 ָפנָיו ֵאֶליָך ִויֺחנֶךָ' ָיֵאר ה" - אלעל ישר' ה חןאת הארת פנים ומתארת את ברכה השנייה ה".  

 ָפנָיו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלוֹם' ִיָשא ה" - על עמו ישראל ושימת שלום' בברכה האחרונה יש תוספת ברכת ה". 
 

כבר . של מחנה ישראל" שלום הבית"את ברכת כוהנים  מוסיפה, לאחר תיאור מחנה בני ישראל בפרשת במדבר

א : "ו שאהרן נשא את ידיו לברך את עם ישראל אחרי הבאת הקרבןפרשת שמיני קראנמשכן בבחנוכת ה  ַאֲהרֹןוַּיִּשָּ

ם  עָּ ל הָּ יו אֶּ ת יָּדָּ ה  ַוְיָבְרכֵםאֶּ עֹּלָּ את ְוהָּ טָּ חַּ ֲעשֹּת הַּ ד מֵּ יםוַּיֵּרֶּ ְשלָּמִּ יְֵּצאּו : ְוהַּ ד וַּ ל מוֹּעֵּ הֶּ ל אֹּ ה ְוַאֲהרֹּן אֶּ שֶּ ת  ַוְיָבֲרכּווַּיָּבֹּא מֹּ אֶּ

עָּ  א ְכבוֹּד ההָּ ם' ם וַּיֵּרָּ עָּ ל הָּ ל כָּ אך נוסח הברכה מובא דווקא בפרשתנו ללמדנו שהברכה של  (.כג-כב', ויקרא ט" )אֶּ

שורה בתוך ' ובזכות כך שכינת ה, עבודת הכוהנים בתוך המקדש מקרינה על כל מחנה ישראל גם לדורות הבאים

מּו: "כפי שנאמר בפסוק לאחר ברכת כוהנים, עם ישראל י תאֶּ  ְושָּ ל ְשמִּ ל ְבנֵּי עַּ אֵּ י יְִּשרָּ ֲאנִּ ם וַּ ֲרכֵּ (. כז', ו במדבר" )ֲאבָּ

מתפרשת גם משמעות הפועל כך . אכן תחולוכך הברכה ', להזכיר בישראל את ברכת ה, אם כן, תפקיד הכוהנים

ל ְבנֵּי ְוָשמּו " -על בני ישראל ' ם השֵּ " שימת" :בפרשה הקצרה של ברכת כוהנים מ-ו-ש י עַּ ת ְשמִּ ל אֶּ אֵּ היא " ...יְִּשרָּ

לוֹּםְוָיֵשם " -חול ישירות על עם ישראל ל' שגורמת לברכת ה    ."ְלָך שָּ
 

  3:טיפוס לעולם התפילות והברכות-בפרשתנו שימשה כבר במקרא כאב" ברכת הכוהנים"

 כֶּם 'ה"את הקוצרים בלשון  בועז מברך םָּ  (. ד', רות ב" )'ה ְיָבֶרְכָך: "והם משיבים לו, "עִּ

 ע : "בירושלים' בתפילתו על מקדש ה "הניםוברכת כ"נוסח משתמש ב הוא, בתפוצותאל דניכש ה ְשמַּ תָּ ְועַּ

ֲחנּונָּיו -א   ל תַּ ְבְדָך ְואֶּ לַּת עַּ ל ְתפִּ ינּו אֶּ ם  ְוָהֵאר ָפנֶיָךֹלהֵּ מֵּ שָּ ְשָך הַּ ְקדָּ ל מִּ ן אֲ עַּ עַּ  (.יז', דניאל ט" )דֹּנָּי-ְלמַּ

 ל עם ישראל להיות ע .על כל אומות העולםאותה ז ומרחיב "ר סדוד המלך משלב את ברכת הכוהנים במזמו

כֶּת " ְמלֶּ ש כֲֹהִניםמַּ דוֹּ י קָּ ראוי לנסח את השפעת וברכת עם ישראל  ,ולכן, לכל אומות העולם( ו, ט"שמות י" )ְוגוֹּ

 נְָתנָה ֶאֶרץ...   ֶסָלה נּוִאתָ  ָפנָיו ָיֵאר ִויָבְרֵכנּו ְיָחֵננּו ֹלִהים-א  ": ברכת כהנים"על כל אומות העולם בנוסח של 

 . "ָאֶרץ ַאְפֵסי ָכל אֹתוֹ ְוִייְראּו ֹלִהים-א   ְיָבְרֵכנּו :ֹלֵהינּו-א   ֹלִהים-א   ְיָבְרֵכנּו ְיבּוָלּה

                                                                 
1
 .לפרשת שמיני" אוצר התפילות"גם ראו    
2
 .לפרשת ויחי" אוצר התפילות"גם ראו    
3

 .ל"ואכמ, "נשא"לפרשת " דיוקי תורה"ראו ב   
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  שירי "עיון ב; "האולם מעלותעל "ברכת כהנים "מברכים הכוהנים את  (ז"ז ה"סוטה פ)לפי התוספתא

והרי הכוהנים  4,בולטות לברכת כוהניםלשוניות רבות ולות ד מראה מקבי"קל-כ"בתהלים ק" המעלות

מֵּנּו כֲֹהנֶיָך: "המברכים את העם נזכרים בהם מפורשות יָך יְרַּ ידֶּ ֲחסִּ ק וַּ דֶּ ְלְבשּו צֶּ ע  ְוכֲֹהנֶיהָ : ... יִּ יש יֶּשַּ ַאְלבִּ

מֵּנּו מֵּן יְרַּ יהָּ רַּ ידֶּ ֲחסִּ מופיעות ..." ' ְיָבֶרְכָך ה"הנים המילים הפותחות את ברכת כ(. ב, ד"קל; טז.ט, ב"קל) "וַּ

" ברכת כהנים"ש אולי לרמוז לנו, (ג, ד"קל; ה, ח"קכ) "ִמִצּיוֹן" המילה פעמיים בשירי המעלות בתוספת

ֲאלּו : "קשורה מבחינת תוכן וצליל לירושלים" ָשלוֹם"ברכת ה .המקדש בירושלים מולנאמרת   ְשלוֹםשַּ

םְירּו ְךְשלָ יִּ  ָשָלִ יִּ : כעין' המתפללים במקדש בירושלים מרגישים את קירבת ה .(ו, ב"תהלים קכ" )יּו אֲֹּהבָּ

יב לָּּה וַּה" בִּ ים סָּ רִּ ם הָּ לִַּּ ם' ְירּושָּ לָּ ד עוֹּ ה ְועַּ תָּ עַּ םוֹּ מֵּ יב ְלעַּ בִּ  (.ב, ה"תהלים קכ" )סָּ
 
 

מציירים " שירי המעלות"כך , כשם שברכת כוהנים מבטאת את ההתארגנות של עם ישראל במדבר סביב למשכן

ם: "תמונה של עם ישראל סביב המקדש בירושלים לִַּּ ים יְרּושָּ רִּ יב הָּ בִּ ּה סָּ יב' הוַּ  לָּ בִּ םוֹּ  סָּ ה ְלעַּ תָּ עַּ ד מֵּ " עוֹּלָּם ְועַּ

ז "ובדומה מדגיש גם מזמור ס, לירושלים 'גם דניאל מתאר בתפילתו את כמיהתו למקדש ה. (ב, ה"קכ תהלים)

ץ: "ישראל חלה על ארץ' כשברכת ה, את הברכה לכל אומות העולם רֶּ ּה נְָּתנָּה אֶּ נּו - יְבּולָּ ְרכֵּ ים-א   ְיבָּ ינּו-א   ֹלהִּ  ".  ֹלהֵּ
 

הלכתית ניתן ליישב תמיהה , לאור הבנה זו של התארגנות עם ישראל סביב המשכן במדבר או המקדש בירושלים

י: "ה מגדיר את תפקיד הכוהנים לכל הדורות, ח"הפסוק בדברים י: גדולה על מנהג ישראל רבָּ  בוֹּ כִּ יָך-א  ' ה חַּ  ֹלהֶּ

כָּל יָך מִּ טֶּ ד ְשבָּ ֲעמֹּ ת לַּ רֵּ ם ְלשָּ נָּיו הּוא' ה ְבשֵּ ל ּובָּ ים כָּ יָּמִּ לומד מכך הלכה ( ז"קס שופטים פרשת ספרי)והמדרש , "הַּ

שבקהילות רבות בחוץ  ,פוסקים רבים תמהים". לארץ בחוצה ובין בארץ בין"שברכת כוהנים נוהגת , למעשה

ניתן ליישב מנהג זה , לאור הנאמר לעיל. הם בימים טובים בלבד ולא בכל ימות החוללארץ הכוהנים נושאים כפי

כיון שברכת כוהנים מבוססת ביסודה על התארגנות תקינה של עם ישראל סביב המשכן או המקדש : בפשטות

כי עם , כביכול לתפוצות ישראל לברך את ברכת הכוהנים בשאר ימות השנה "לא מרשה"המנהג , בירושלים

כשיש שמחה מיוחדת , לימים טוביםכביכול את ברכת כוהנים רק " הגביל"המנהג  .שראל בגלות רחוק מארצםי

 .בכך גם קשר מיוחד לארץ ישראלו, עלייה לרגל לירושליםהמצוות יחד עם 

 שבת שלום

 

                                                                 
4
 מספר דבריו על והוספנו, Liebreich LJ The Songs of Ascents and the Priestly Blessing JBL 74 (1955), 33-36ראה   

 .הוכחות


