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 (כז-במדבר ו כב)ברכת הכהנים 

 

ר( כב) ר( כג) :לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ יו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַדבֵּ נָּ ֲרכּו ֹכה לֵּאֹמר בָּ ל ְבנֵּי ֶאת ְתבָּ אֵּ  ָאמֹור ִיְשרָּ

 :לֶָּהם

 

ֶרְכָך( כד)  :ְוִיְשְמֶרָך' ה ְיבָּ

ר( כה) יו' ה יָּאֵּ נָּ ֶליָך פָּ  :ִויֻחֶנךָּ  אֵּ

א( כו) יו' ה ִישָּ נָּ ֶליָך פָּ ם אֵּ לֹום ְלָך ְויָּשֵּ  :שָּ

 

מּו( כז) ל ְבנֵּי ַעל ְשִמי ֶאת ְושָּ אֵּ ם ַוֲאִני ִיְשרָּ ֲרכֵּ  ס: ֲאבָּ

 

 פרק כב הלכה כג, קיצור מקור חיים

ואף שרבו כמו רבו . שקצרה היא וכוללת כל הברכות האפשריות, גדולה ברכת כהנים לישראל

ולמתבונן המעמיק . את כולן אפשר לכלול במילים הפשוטות של הברכה, ביאורים על ברכות אלה

 :מתגלה כל מלוא העומק שבהן

ובאו עליך כל ', ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה וגו: בכל הברכות המפורשות, "' יברכך ה"

 (.כל הברכות שבפרשת כי תבוא: רצונונ לומר)' והשיגוך וגוהברכות האלה 

, ישמרך שלא ישלטו עליך אחרים, ישמרך מיצר הרע, ישמור גופך, ישמור נכסיך, "וישמרך"

ישמור , ישמור נפשך בשעת מיתה, ישמור לך הקץ, ישמור לך ברית אבותיך, ישמרך מן המזיקים

 .נפשך בעולם הבא

 .מאור תורה, מאור השכינה, ור עיניםזה מא, "פניו אליך' יאר ה"

יתן חנך ". וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם"כדבר האמור , במשאלותיך, "ויחונך"

 .ויחונך במתנת חינם, במוסר ובחכמה, בבינה ובהשכל, יחונך בדעת, בעיני הבריות

 .מעליךיעביר כעסו , "(קיבול תפילות"הוא שער )בשעת התפילה " פניו אליך' ישא ה"

שלום מלכות , שלום עם כל אדם, שלום בביתך, שלום ביציאתך, שלום בכניסתך, "וישם לך שלום"

 .וגדול השלום. בית דוד



 
 

 

 

 

 

כל כהן יודע . לפרט ולכלל האומה, ברכה הכלולה מכל צרכי האדם בכל שלבי החיים בחומר וברוח

, ון ליבו אל מה שהוא זקוקמכו, מקבל הברכה, וכל אדם מישראל, לפי הבנתו לחשוב כוונת הברכה

ואף גם זאת אם גם בכלל לא , ואף גם מה שהכהן לא חשב, ל"גם מה שלא מבואר בפירושים הנ

ואין מתפקיד הצינור , אל עמו' כי הלא אין הכהן אלא צינור דרכו עוברת ברכת ה, חשב מאומה

והמקבלו בצד , די שהעוסק באספקת החומר לצינור בצד זה. לבדוק את תוכן החומר העובר דרכו

לקבל משפע מקור הברכות , וכל אדם מכוון בברכה להפיק רצון בוראו ויוצאו, שידעו בכך, השני

 ".ואני אברכם"כנאמר , יברך את עמו' וה, הנאצלות בשעת נשיאת כפים בהתאם לצרכיו

 

 (במדבר רבה יא ב) ?או הכהנים' ה –המברך 

רבון העולמים : ה"אמרו ישראל לפני הקב' ה לאהרן ולבניו כה תברכו וגו"בשעה שאמר הקב

הדא , לכהנים את אומר שיברכו אותנו אין אנו צריכין אלא לברכותיך ולהיותינו מתברכים מפיך

פ שאמרתי לכהנים "אע :ה"אמר להם הקב. 'השקיפה ממעון קדשך מן השמים וגוהוא דכתיב 

לפיכך הכהנים פורשים את כפיהם לומר  ,שיהיו מברכין אתכם עמהם אני עומד ומברך אתכם

ולכך הוא אומר משגיח מן החלונות מבין כתפותיהם של כהנים מציץ מן  ,ה עומד אחרינו"שהקב

 .החרכים מבין אצבעותיהם של כהנים

 

 (:שם)וביחס לברכת אברהם אבינו למדנו 

יו הייתי ה משבראתי עולמי ועד עכש"ר אליעזר אמר לו הקב"א? והיה ברכהלמוד לומר מה ת

אבל  ,להים את נח ואת בניו-ואומר ויברך א' להים וגו-ויברך אותם א' זקוק לברך את בריותי שנא

הכהנים יהיו  ,ה הרי הברכות מסורות לכם"אמר הקב... מכאן ואילך הרי ברכות מסורות לך

 .מברכים את בני כשם שאמרתי לאברהם אביהם והיה ברכה לכך נאמר כה תברכו

 


