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 פרשת נשא 

 

 ואני אברכם

 .כז, במדבר ו

  תכונה נפלאה לברכת כהנים

 

 :שבמצוה זו מצינו תכונה נפלאה, של פרשת נשא הוא בברכת כהנים" רביעי"סיום חלק 

״אם בחוקותי תלכו גו׳ ונתתי  [1]בלשון הכתוב,  ברכת ה׳ באה בתור שכר על קיום המצוות,  בדרך כלל

כמו מצות כיבוד ,  שהתורה מפרטת השכר על קיום המצוה,  וכפי שמצינו בכמה וכמה מצוות,  גשמיכם בעתם״

 .וכיוצא בזה [2]"'״למען יאריכון ימיך גו -אב ואם 

מבלי הבט כלל ,  יהיה מי שיהיה,  דכל אחד ואחת מישראל  –בברכת כהנים לא מצינו שום תנאי כלל ,  אמנם

עד לסיומן ,  שהן ברכות הכי נעלות,  חלים עליו כל הברכות שבברכת כהנים,  על אופן הנהגתו בתורה ומצוות

 !ש״השלום שקול כנגד הכל״ [3]כפירוש רש״י, דכאשר שלום כאן הכל כאן, ״וישם לך שלום״-

רק שהיא נמשכת באמצעות ,  אלא ברכת הקב״ה,  (ברכת הכהן)ברכת כהנים אינה ברכת בשר ודם :  זאת ועוד

שאין קבלת ,  אל תתמה ותאמר מה תועיל ברכת הדיוט זה"ש [4]וכנפסק להלכה בשולחן ערוך,  הכהנים

שעל ידי ברכת כהנים נמשכת ברכה ,  ונמצא.  הברכה תלויה בכהנים אלא בהקב׳׳ה שנאמר ואני אברכם״

 !לכל אחד ואחת מישראל בלי שום תנאי כלל( ״ואני אברכם״)ברכת הקב״ה בכבודו ובעצמו , אמיתית

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#137a5ce120bd0253__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#137a5ce120bd0253__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#137a5ce120bd0253__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#137a5ce120bd0253__ftn4


 

 

 -  [6]"ונקדשתי בתוך בני ישראל"כי רק אז ישנו ה [5]שצריך להיות עשרה מישראל  –התנאי היחידי הוא 

ובמילא נמשכת   -״אכל בי עשרה שכינתא שריא״  [7]וכמאמר,  ששורה שם קדושתו של הקב׳׳ה באופן גלוי

 [.ברכתו של הקב׳׳ה בכבודו ובעצמו באופן גלוי

כל אחד ,  לברך את עמו ישראל באהבה,  אלא חובה ומצות עשה מן התורה על כל כהן וכהן,  ואין זו רשות

ואין בה שום הגבלה של זמן   -מבלי לחקור על מצב הנהגתו וכיוצא בזה ,  אנשים נשים וטף,  ואחת מישראל

 והחיוב הוא ״שיברכו הכהנים את ישראל בכל יום״, דמצוה זו נוהגת בכל מקום ובכל זמן, ומקום

וטוב לב הוא ,  וגם לפי מנהגנו ש״אין נשיאת כפים אלא ביום טוב משום שאז שרויים בשמחת יום טוב] 

 :הרי - [8]"יבורך

שאז מברכים ברכת ,  אלא גם לכל הימים עד היום טוב שלאחריו,  הברכה אינה לימי היום טוב בלבד(  א)

 (.'ובתוספת חיות ובאופן מחודש כו)כהנים עוד פעם 

או על )נהוג לברך ברכת כהנים בכל יום ויום   -ובפרט אצל אחינו בני ישראל הספרדים   -בכמה קהלות (  ב)

ובפרט אלו הגרים בעיירות גדולות עם ריבוי בתי )ואם כן הברירה ביד כל אחד ואחת (.  כל פנים בכל שבת

ואז יחולו עליו כל הברכות דברכת ,  להכנס לבית הכנסת ששם מברכים ברכת כהנים(  כנסיות מכל החוגים

 (![.אף על פי שהוא ״אשכנזי״ ואין מנהגו לברך ברכת כהנים בכל יום)כהנים 

 .רשימת השומעים בלתי מוגה, סיון' קטע משיחת ט

  .445' ג ע"ח ח"תשמ'מ ה"תו

 

 .פ בחוקותי"ר 
 .יב, שמות כ  ]2[
 .ו, ויקרא כו  ]3[
 .ב"ח סנ"ח סקכ"ז או"אדה  ]4[
 .שו״ע אדה״ז שם ס״א  ]5[
 .וש״נ. ב, וראה ברכות כא. לב, אמור כב  ]6[
 .א, סנהדרין לט  ]7[

 .שו״ע אדה ״ז שם סנ״ז  ]8[
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