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 ברכת כהנים כששליח ציבור הוא כהן

 השאלה

 אני כהן, ולפעמים יוצא לי להיות שליח ציבור. האם אני צריך לשאת כפים במצב זה? 

מצד שני, לי לא  שלנו. ית הכנסת, וזה גם המנהג בבאציין שאבא שלי נהג לעלות לדוכן במצב כזה

בלי לעלות לדוכן, אני  מתפללאם אני  נוסף,ב ממתין שאני אלך ליטול ידים. כ"כ נעים שהציבור

סטיקה אצלינו יש בעיית אקו)ותר לשמוע אותי בבית הכנסת מה, ויהיה קל ייכול להתפלל מהבי

 . (בבית הכנסת

 תשובה

 ים. ליש יותר הידור בכך שעויתן לעלות או לא לעלות, שמן הדין נאף 

 . עליך לעלות בקביעותולים, עהוא ששלנו בבית הכנסת  םהיות שהמנהג הקיי

 נימוקים

 (:לד.משנה ברכות )

 את ישא לא - הוא אלא כהן שם אין ואם, הטרוף מפני הכהנים אחר אמן יענה לא התיבה לפני העובר

 .רשאי - לתפלתו וחוזר כפיו את נושא שהוא הבטחתו ואם. כפיו

שמא יתבלבל בתפילתו. אמנם, אם מבואר, ששליח ציבור כהן אינו רשאי לשאת כפיו, מחשש 

מגן ) מובטח לו שיוכל לחזור לתפילתו בלי להתבלבל, כגון בימינו כשיש סידורים, רשאי לשאת כפיו

 .(אברהם על שו"ע קכח סקל"א

( כתב בשם מהר"ם, שמה שמותר לשאת כפיו כשמובטח לו תפילה טו אות ובהגהות מיימוניות )

ן יחיד, ובלעדיו תתבטל נשיאות הכפים. אבל כשיש כהן שיחזור לתפילתו, היינו רק כשהוא כה

 (.שם ס"כ(, וכן פסק השו"ע )סימן קכחאחר, לא ישא כפיו. וכן כתב גם הטור )

. "ן אלא הוא, לא ישא את כפיואם אין שם כה"על כך שכתוב במשנה ש ם מבוסס"של המהרדיוקו 

, שהרי זה חידוש יותר גדול, "אין שם כהן אלא הוא ואפילו"המשנה היתה צריכה לכתוב אורה לכ

 ?לא הוסיפה את המילה הזוומדוע  נושא כפיו.נו אי, אבל גם כשיש שם עוד כהנים

חתו שהוא נושא את כפיו הסיפא של המשנה, שאם הבטם הוא, שזה בגלל "של המהרההסבר 

חר, ולכן לא היה אפשר לכתוב אשאין שם כהן כהזו שייכת רק הסיפא ווחוזרת לתפילתו, רשאי. 

 ברישא של המשנה.  "ילופוא"

 

שיוכל לחזור לתפילתו, רשאי לעלות גם כשיש  ( כתב שאם מובטח לועל אתראמנם, בפרי חדש )

( כתב שאין שם סקס"דהציון )( כתב שכן המנהג. ובשער שם, וגם במגן אברהם )כהנים אחרים

 למחות ביד הנוהגים כמו הפרי חדש.

וכן כתב בילקוט יוסף  (זותיות קיג, קיא)כף החיים כתב בכן דעת המחבר. כמנהג הספרדים  ואמנם,

חדש, וכפי שכתב גם פרי המנהג האשכנזי הרווח הוא כדעת הדומני שולם א .(סימן קכח סעיף נו)

 המגן אברהם.

, במקום שבו יש עוד היאהשאלה את כפים. שכשאין שם כהן מלבדך, אתה צריך לשכן, פשוט  אם

פרי חדש, לך לשאת כפים, והמנהג הוא כדעת הע במקרה כזה אסור "לדעת השושר כא .יםכהנ

ע או כדברי "עשייה כדברי השוכן, השאלה היא אם יש יותר הידור באם ולשאת כפים.  שמתיר

 הפרי חדש. 
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אם בכהן יחיד מקיימים מצוות עשה מהתורה של ברכת כהנים. בגמרא בסוטה נחלקו, הראשונים 

 ( נאמר:לח.)

 .לשנים, להם אמור: מרשנא, כהן קורא אינו חדולא, כהנים קורא לשנים: נקטינן, אביי אמר

 (:מד.)ובגמרא במנחות 

 .עשה' בג עובר - לדוכן עולה שאינו כהן וכל...: ששת רב אמר

 (:ד"ה כלוכתבו התוספות )

 להם שיאמר צריך.( לט דף) בסוטה כדאיתא עלה לו כשאומר דוקא -' וכו לדוכן עולה שאינו כהן כל

 סוטה) נאמרין ואלו רקפ ליה מפיקו עשה מיניה נןדדרשי גב על ואף... קודש ידיכם שאו הכנסת חזן

 עולה אחד כהן לושאפי ת"ר אומר מ"ומ .מינה שמעינן תרתי ,אחד כהן ולא כהנים נקראו שנים.( לח

 .מדרבנן הפחות לכל

מדברי רבנו תם נראה שהוא הבין, שלכהן יחיד, היות שאין קוראים לו לעלות, אין חיוב מהתורה 

 לעלות, אבל יש חיוב מדרבנן. 

 ( כתב:שםובטור )

 .לרבים דוקא דמשמע להם מאמור ליה דילפינן עובר אינו אחד אלא שם אין שאם בנו פרץ,הר כתב

 .מהם אחד לכל להם אמור ופירוש קאי ובניו אהרן על דלהם נראה ואינו

כלומר, דעת רבנו פרץ, הלא הוא הסמ"ק, כדעת רבנו תם, שלכהן יחיד אין חיוב מהתורה לעלות, 

 טו המפרשים. התחב הטור דעתבה. שם אינו עולה, אינו עובר בג' עוממילא א

 ן עובר בעשהאם קראו לו, הכהאבל חובה לקרוא לכהן יחיד. כותב, שלדעת הטור אין  יוסףהבית 

שלא קראו לא שכיוון א ,יש חיוב לעלותשלדעת הטור,  והוסיף,ח. "וכן כתב גם הב, אם לא יעלה

 ה. לו, אינו עובר בעש

חידש עוד, שיש ח בין הקריאה ובין חובת העליה, ו"של הב המשיך את החילוק (אות ב)בפרישה ו

ח "דעת הבלכן, ואם קוראים לו.  ןלא יעלה, אלא שאיועובר בעשה אם  גם חיוב עליה לכהן יחיד

ר בעשה ח השאלה אם נחשב שעוב"אלא שלדעת הבישה, יש לכהן יחיד חיוב עליה מן התורה, והפר

 ר בעשה. שאלה אם עובהשה, הקריאה מנותקת מפריתלויה בקריאה, ואילו לדעת ה

כותבים עוד חייב לעלות מן התורה, וכן מבואר להדיא שגם כהן יחיד  (:חל סוטה)במאירי גם 

, ומסקנתו, שרוב בשאלה זו( שהאריך חלק יד סימן גועיין עוד בשו"ת חבל נחלתו ) פוסקים רבים,

 שונים והפוסקים סוברים שיש חובה מהתורה גם לכהן יחיד.הרא

 

 :ם מרוטנבורג"מדרכו של מהר הלפרש את המשנה בדרך שונ כתב (נדחלק א סימן )ץ "שאילת יעבב

 בלא כפיו את לישא רשאי אינו הוא אלא כהן שם אין אם קתני דווקא אלא ...הוא דווקנא תנא דהאי

 אם עובר אינו כהנים קוראין וכשאין, כהנים קורא דאינו נקטינן. אחר כהן שם דאין דכיון. הבטחה

 ,בקריאה אלא חיובא דליכא כיון ,כפים נשיאת דמתבטלא לן איכפת ולא. ח"קכ' סי כבריש. עולה אינו

 .למיחש לן אית טפי הותחלה שכבר תפלה ליבוטל לחוש שיש ומאחר. להון יימרון כד כדמתרגמינן

 משום, עשה' בג עבור לזה אומרין אין, לעלות למיקרינהו מיבעי דהשתא אחרים כהנים שם בשיש אבל

 .דרבנן תפלה מיפסקא דילמא בעלמא חשש

, ר בעשהקוראים כהנים, ואם כן, אין הכהן עוב, אין שליח הציבורכהן אלא ן שם כשאי כלומר,

, הלא חריםכשיש שם כהנים אאבל . שיחזור לתפילתואינו נושא כפיו אם אינו מובטח ולכן 

 כדי שלא יעבור בג'צריך לעלות, לו אינו מובטח שיחזור לתפילתו, וראים כהנים, ואם כן, אפיק

 . דעת הפרי חדשכדעתו לכן וביטול התפילה. , משום חששא של עשה
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ים מלבדו היות שההלכה היא שאם יש כהנלומר, שוץ, "שאילת יעבחות דבריו של היש לד ואמנם,

ת "שו)ז "כפי שכתב הרדב ,כוללת את שליח הציבוראינה  כוונת המקריא כהניםלא יעלה, אם כן 

 (:גד סימן רצחלק 

' בג עובר הרי ת"וא. תפלתו יפסיק שלא רואה אני בזה ישראל את לברך אחרים כהנים שם יש אם אבל

 שנא לא נמי והכא ...לעלות אותו מזהירין כן אם אלא עובר דאינו מוכח הירושלמי דמן .ליתא ?עשה

 שטרוד זה אבל לפנויים אלא מזהיר אינו כהנים קורא צ"שש י"אעפ בתפלתו עסוק שהוא דכיון

 קורא החזן שהרי עולה אינו אמאי אחרים כהנים שם ויש כהן צ"ש ה"דאלת .בכלל הוי לא בתפלתו

 .כלל עובר ואינו הקריאה בכלל אינו ודאי אלא כהנים

נמצא עולה גם אם יש שם כהנים אחרים,  בוריששליח הצבמקום שהמנהג זה, יש לומר שולפי 

ש הפסקת דחה חיוב ג' עשה שלו את חשלשליח הציבור, וממילא יכוונו גם שכשקראו כהנים, הת

 התפילה דרבנן, ויהיה חייב לעלות.

 :סףטעם נוז נותן "שהרדבאלא 

 רשאי ואינו עשה מצות חיוב עליו חל לא עדיין לעבודה צ"ש כשהגיע שהרי אחרינא טעמא איכא עוד

 . יעלה לא שוב בעבודה רגליו את עקר שלא כהן וכל תפלתו את ולפסוק רגליו את לעקור

, ליו, וממילא חוזר הדיןהיה רשאי לעקור רגשוב לא יאם שליח הציבור לא יעקור רגליו, כן, ואם 

 ן לעלות.שרוב הפוסקים נוקטים שאי

 

 רוב הפוסקים נקטו כדעת מחד,ב, שתי האפשרויות שקולות. , מנקודת מבט של חיוכןאם 

 רווח יותר הוא שכהנים כן עולים. ה המנהג האשכנזיאבל  ם מרוטנבורג, שלא יעלה."המהר

 ? יותרהאפשרויות שקולות, מה יהיה הידור גדול תי כשש

ג מחמת שכך המנה ראשית,לעלות. אם אין שיקול נוסף, ההידור הגדול יותר הוא ד, ש"לענתבר מס

ם "; רמב:סוטה לח)מתברך ים מצוות עשה, כפי שנתבאר, וגם כהן שעולה, מקי בנוסף,הרווח יותר. 

ן, אבל כבר כתב נתיבות נבאולי עובר על איסור דר הואקים עת הרבה פוסלד ,ואמנם. (יב תפילה טו,

לא המנהג הוא נן בשוגג אין צורך בכפרה, וכאן הבשעל איסור דר (ג"סקאורים בירלד, )המשפט 

 קל יותר מאיסור דרבנן בשוגג.  להקל, והרי זה בוודאי

 שמקום העמידה של החזןם, כגון טירחא דציבורא או יזאת, אם מעורבים שיקולים נוספעם 

  .ע, ולא לעלות"השולהעדיף את דעת  בר שישע את התפילה, מסתמשפיע על היכולת לשמו

ציבור נושא כפיו גם כשיש  שליחהמנהג הוא ששלנו ת ס, בבית הכנכפי שאמרתעל פי כן, ואף 

 ן קבוע. ולכן כך יש לנהוג באופ ים אחרים,כהנ


