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.ח"' ק"מהיטבבאר.לזק"מתמידעלת,מחק-סא-מרנא

.ג"ושה"מכלעילגםוראה,לא



קכחכפיסנשיאתהלכותשמד

)~יכפיהםנושאיםכשהכהנים'כוברכנוא"אואומריםשאיןבמקומות]~ימודיםברכתאחר

קולות'שנאותםקריאתולשמועלכהניםאפשראיהצבור(רוב)מפיאמןשיכלהשעד)
.(י)ינשמעיםאינםכאחד
דבורשיכלהעדאהרןשלבקדושתוקדשנואשרברכתלהתחילרשאיםהכהניםואין

."~יהקוראמפיכהניםקריאת
עדיברכךלהתחילרשאיםאינםאהרןשלבקדושתוקדשנואשרהכהניםשברכוואחר
ואףאהרןשלבקדושתוקדשנואשרברכתאחרשעוניםאמן"הצבוריכלמפישיכלה

שלאחרשאףנענין"י.מדאיתר.נאמןימאדמםשמיעיםקצת(אטה)בצבירישאם
לאעדיין"~ייברכךתיבתגםשקוריןאלובמדינותהמקראמפייברכךתיבתשכלתה
לשמועפהישנואשרהעםכלעלחיובשהואלפיעליהםלהמתיןצריךמפיהםאמןכלתה
אמןשיכלהעדאלאלהמתיןצ"אהמקראאבלייןלמעלהש"כמהכהניםמפיהברכהכל

"יןהכהניםעלאלאיןמהמקראלשמועהציבורעלכללחובהשאיןהצבוררובמפי
קילית'שנהמקראמןלשמיעלכהניםאפשראיהציבוררובמפיאמןשיכלהקורםמ"ומ)

.(נשמעיםאינם
שלאמןהצבורכלמפישיכלהעדלהמתיןצריךכהניםהקוראשגם]שאומרהמיויש

אשרברכתשלאמןהצבורכלמפישיכלהעדלהמתיןצריךהמקראוכןמודיםברכת
הכהניםישמעולאבאמןמאריכיןשקצתבעודאותםמקראאוכהניםיקראשאםקדשנו
:לדבריהםלחושומזבנשמעיןאינןקולות'שכאותםהקראתואולהםקריאתו

כדי))"המקראימפיהתיבהשתכלהעדבתיבהלהתחילרשאיםהכהניםאיןככן
.(מהמקראשמיעתםבהתתערבולאהכהניםמפייפההתיבההצבורשישמעו

'בבפסוקביןראשוןבפסוקביןי"יהכהניםמפיברכהשתכלהעדאמןעוניןהצבורואין
."ין'גאו
מיעומישאםאבלהצבוררובמפיאמןשיכלהעדשלוםשיםלהתחילרשאיץ"השואין

.~דין"קכ'בסיש"כמייעליהםלהמתיןצ"אבאמןשמאריכין
:"יןהעולמיםרבוןהכהניםאומריםשלוםשיםשמתחילומיד

שמאהמירוףמפניכהניםשלברכה(כיום)אחראמןלענותרשאיציבורהשליחאיןל
בעתתמכויןשהואשכיוןייןשלוםשיםלברכתלחוורלבויןיוכלולאדעתותתבלבל

.שםע"ושימיה,אמןה"דשם."רשרגב מטכדלעילדנג

"
.לזק"מדבהאלידדראה,,נ"ש,

.אמןכלה.שעדה"דשםי"רשתנד דה"דשםרשיי,שם'גברנה

לה.כע.ן"ר.לעקורה"-הבור' (

ואין.ש"ומה"רח"הברה2'לפ)טור,(איןה"ד1,מי יהכהנים
,שםע"ושו(כראיתרה2ה" ן.אה"דבמדירה"יכ,שםע"שו.עדה"דשם'תוסרנו
.ן'רשא תוסרגז

.ח-בזק"מא"מ,שם' כדלעילרגח

מי
-

.וערגא"מכ .בגמעיףריס

.וזוק"מא"מ,לק"מתמןעולתרמי ,נ"ישא"מככדלללרסיא

.לזק"מרבהה.אל.ג-ב'ק"מז-ש,שםפריצהב,רס רו

ה"ד"הל'לש)טור.שרשוואחריםמשטשם,"רג~ ,רשאיןן'אה"דבמדורה"יכ.ח"שע-ופוט'א

.שםע"התומור.שתגמירביד ,מצהלבושרמיה

ק"מא-תיראה.לחק"מתמןעולת.ג.ק"מז-שרמיו אל,כה

ה"חאמן)ם'החידרכי"יע,לזק"מרבהה' ,(אק"מ

.נ"דטב".מרמז ,שם'גבח,רס

.כחק"מא"מראה:,ד"מכדלעיל~ הובא,ן"הרלפירטא,לדדברנותה-פמשנהרגוט .כהאותבפריטה



שמהקכחכפיסנשיאתהלכות

שאיןמהוימעהלתפלתומהרלחווריוכלולאאחרתלמחשבהדעתוהכיחכראויאמן
.ליעוניןשהצבורבשעהתפלתועלדעתונותןהואאמןעונהכשאינוכן

מכללכהניסשכרכתלפיכהמסברכתשאחרנאמןלחושאיןבתפלההפסקמפניאבל
."ילהואהתפלה

והעיקרשאוכרילנמיויש]רשאיליהדעתמירוףבלאלתפלתושיחוורבעצמומובמחואם
כךכללחוששאיןהכפרמתוךשמתפלליןעכשיושכןוכלעייהראשונהככברא
:"לילמעות

פסוקכיוםאחראמןיענהלא,אחרילביןץ"ששהואביןהכהניםאתהמקיאיכןלא
שלאחריהפכוקלהתחיללדעתמהרלבויןיוכללאשמאכהניםברכתשל'באו'א
.ילל'גאו'באםלהקרותלוישפכוקאיווממנושיתעלם

לפיאפילואמןלענות"שמתיריימיישאהרןשלבקדושתוקדשנואשרברכתאחראבל
הברכהתחלתממנושיתעלםכלללחושאיןשוהלפייברכךתיבתגםשקוריןייןמנהגנו
לוהלחושאיןהברכהבתחלתאבל)'בג'בפכוקלויתחלףשמאאלאחוששיןואין

שממעם
~

ואףלמעותבהלחוששאיןמפנייברכךתיבתכללמקריןשאיןמקומותישה
להיותשצריךחכמיםשדרשומשוםאלאמעותחששמשוםאינואותהשמקריןלמנהגנו
.(]למעלהיש"כמודיבורדיבורכלעלאמירה
אמןאיןץ"שהואואפילו

~
שנשיאתהתפלהצורךשהואמפניבתפלההפכקלוחשובה

מובמחהואואםשלפניוברכהבלאכפיםלנשיאתאפשרואי"ייהתפלהמכללהואכפים
או'אפכוקאחראמןלענותרשאילהקרותלוישפכוקאינהלרעתמהרלכויןשיוכל

:]הכפריימתוךשמקריןעכשיוובפרס'ב

המירוףמפנינ]כפיויישאלאאחריםכהניםשםאיןאפילוכהןשהואץ"שיכןלב
ממורפתשדעתושלוםבשיםולהתחיללכויןלדעתלתפלתולחווריוכללאשמא

מירוףבלא"לתפלתוייוהחרכפיונושאשהואבעצמומובמחהואואםי]הצבורימאימת
.ייכפיםנשיאתתתבמלשלאכדיכפיוישאהואאלאכהןשםאיןאםדעת
כהןשכלכהניםברכתעדויאמרי]לדוכןילעלותבעבודהמעםרגליויעקוריעשהוכיצד
יעקורכהניםלברכתוכשיגיע"ייעולהאינושובלדוכןלעלותבעבודהרגליועוקרשאין

,(הבאשבמעיףהמודא1'לש)ןק"סו"טער תוסרעא
לז"םפיהשםליש.לאה"דשםברכית' יראה,כסק"מא"מ,שםז"מ.כא"מנ"פלה'ינמג

.נ"ש,ממגול,לעגם רברבשם)נבאותחמודוךשםלחםערל

'פרש'ררבהם' .כ"מחרש.פר.כסק"סא"במהיבא.(תביאכי

חשיבות)מרוטנבורגמ"מהרבישיםהארוךמרדכירעג .שםז-בסהובא.(לח'תשוא"חומנהגיםצמקים

.שםא"ממ"הר.כתבה"רח-1,ד"תה"סברכותט-תוי א"מממקנתעדר

,שםחזםדי].לי .ב"ימלא"מלסוףלקמןגםוראה,שםא"מערה

.ג"ושמכיבכראיהרעד 'הלמ.]רמ.'מפנה"דא,לרברכיתמשנהי-רשרעו

,שםא"ומז"מ,טור.ה"הר"פתפלה .ירק"סשץרעת

.א"מכסיףכרלעילרעט _ישחומגר,נכא"מכרפ

.ג"ושץ'מטל.לעגםיראה,שםש-ירא'תוסרפא ער,.נ"הנהקרס'הסשסוףגםוראה.כמק"מא"מרפב

מלהלהקרותמעכבאינו1ד~ד1זיא-סםש-1מ לניןןק"מ,.הםלסברתמ-מלחושאיןמןואםפלה

.כ"כע"ושתיר,שםכרמותמשנהכפג.זה

,2א"לאה"רשםברכות'"יןרפד .שםכישנהרפה

בשםיאותפטיותפלה'הלמייטוניותהגהותרפד ימנהגפסקיםתשיעית)מריטנבירגמהרסם

א"חם' .שםע-וזושור.(לח'תשי

.שםושנייעפיר,שםטיימוניותהגהותרפו םל.יכרלע.יעקירש"ימה"רי"]רפת

,ג"ושב"'



קכחכפיסנשיאתהלכותשמו

כהניםברכתאותומקראיהיהואחרכהניםברכתויברךלדוכןויעלהלגמריממקימי
ינן

לאולכן"יןלמעלהש"כמלשניםאלאקוראיםשאיןיןכהןאוכהניםלויקראלאאבל
אלאלהמקראעניןאין11בבקשהכהניםקוראשאינושכיון'כוברכנוא"אוהמקראיאמר

מכלל11שבקשה]]כפיםנשיאתבהםשאיןהימיםבכלשאומריםכמוץ"השיאמרנה
יחוורכהניםברכתשיגמורואחריינלמעלהש"כמהפסקחשובהאינהשלכןהתפלה
.ייןשלוםשיםוימייםלמקומו

שיעמודמזביותר"'יבאמצעשחולאסוףועדמראשץ"השלתפלתלבוכיוןהמקראואם
ויהיה'כונרכנוא"אויאמרלהורותנאהאחרמידץ"השבמקוםהתיבהלפניהמקרא
בהליכתמופסקתהתפלהתהיהשלאכדי),יןשלוםשיםשםהואוימייםאותומקרא
.~](התיבהלפנילמקומומהדוכןץ"הש

מובטחאינואפילוכפיואתץ"הששישא'"יאומריםיששלוםשיםמסייםוכשהמקרא
לתפלתלבויןשיוכלוגם(שלוםלשיםלחזור)מובמחהואשהמקראוהואלתפלתולחזור
ה.שיהעד"'כריןי:אש':ץ"לשלהקרתשיצטרךמהימרידנוולאשלוםשיםערץ"הש
.נמובמחיםהכלהמפרמתוךשמתפלליןעכשיואךמובמחץ"הש
ם"לםיכולאינובאמצעששחאומוףועדמראשץ"השלתפלתהמקראכיוןלאאםאבל
ברכהולזמרלחזורשצריךשמילחשתפלתכדיןץ"השחזרתדיןשלכתחלה"נשלוםשים
מ"ויושבתשלבשבעה"וה]מנ"קי'בסיש"כמהמדרעלכולןלוארצריךח"מיאחת

הריבאמצעוכששחננכעונהששומעבעצמוהתפללכאלו1"הץ"השלתפלתוכשכיון
דיע".ק'.נמש"כמלחשבתפלתכןהזהאםלראשלחור.צרץ.כברששמעמההפסיד

ם"לםלוואין"שמענשלאמההפסידהריאחריםלדבריםלבבופנהבאמצעאםוכן
.,נץ"הששימייםשאפשרכיוןשלוםשים
~נהתפלהלראשלחפרהצריכוהולאתחתיואחרועוברלחווריודעואינושמעהץ"שאבל

:"וי"קכ'במיש"כמץ"הששמעהלמקוםחווראלאהציבורמורחמפני

שלאכדי'בתפלהנרגליולעקורהתירושאוהואנןאלאכהןשםכשאיןה,יכללג
"'נלמעלהש"כמלכךהראויהתפלהבכלחכמיםתיקוןשהיאכפיםנשיאתתתבמל

ל.לעגםיראה,לאק"מא-בתהובא.שםחמוריתלחםש .ל"םסיף

,שםמריטנברגמהרםבשםשםמייטוניותהגהותשא משמעות,שםי"ב

.שםלבוש.שםע"שי .רף.מעשב

,נ"שא"מיח"מכדלעילשג ובס,מ"מדש

,ר"מ-ק" ,שםי-הבשמעות.שםמרוטנברגמהריםתשףשה

.ורעה"דקרו"סי-]שו דרכיוראה.שם'"ב-התפלהלכליין.כשלא."אעפשז

.אאותקבו"ממשה מעשח

"
.ב ע"שו,שםם-מרךדשםשםמייתוניותוהגהותטוךשט

.כ"מ

.ולאכסק"מא"מ,גגאיתדברכיתפיההמידותלחםשי .ושטאה'מעשיא

.שםע"ושוטוררפט .מהק"מתמדעולת,א"מכלבישרצ

,נ"הנסימעיףרצע מכדלללרצב

ץ"כיניהש-ץ'מנמיףכרוקמן:,ב"מקמו" בהאהיבא,מ"הרכתבמדהח"בוראה.ישהכהל

.1אותמשהדמך.מאמיקרבהאליה,לאמיק .נ"ישטזמעיףרצג

[גג-פ]וטרדתישםי-רשבשםקער'סיאגוררצד

.שםע"שי.מגילה- .שםמרוטנברגמהרםבשםשםאיילוניותהגהותרצה

.שםע"שי '"עפ.ט'"םהחרשותל-תהישייתבשםשםאטררצו

.שםע"שו,שםשינעת'מושהית .יחק-ס,-ט"ערצו

היבא,שםמימיניותותהיתממשמעית.שםי-]רחצ .לגק"סא"מ,סוק"מו"בט

_שםא"מח"בגםיראה.שםז-טרטט



שמזקכחכפיסנשיאתהלכות

"השאםאפילוכפיםלנשיאתהראויםאחריםכהניםשםישאםאבל

"
שיחוורמובמח

.לדוכןלעלותרגליולעקוררשאיאינוהדעתמירוףבלאלתפלתו
אפילו)]'לעללתנצריךלואמרואסאבלידיוליצולאולעלותלולשרשלאהעםויוהרו
אינואםבעשהעוברשהריי'לכןנקודם.אבעבודהלואמרואםנ'נ(מובמחאינו

מדבריהיאשתפלהבעשהלעבורלואיןהתפלהובלבולמירוףחששומפני,עולהנן

.י"נמופרים
"'נכהניםכשקוראיםהכנמתבביתשהואי"אעפכלוםעובראינוי'נלואפשרכשאיאבל)

כל,"'ע,'רגללעקור,לאמור,שאילכללץ"השאתלקרנתמתכניי,אינשהקוראמפני
אחורינסתראםכגוןהכנמתבביתהואאפילועובראינולומחכויןאינושהקורא

מכויןאינוהקוראהמתםשמןמפניהקוראיראנושלאהכנמתשבבית]העמודימנ

אלאלומתכויןהקוראאיןשבודאיץ"השש"ובוידועיםהנראיםלכהניםאלאבקריאתו
.בלבדםהכהניםלשאר
ומנעוהו"]נבעבודהרגליועקרשלאכיוןכלוםעובראינוץ"להשגםמתכויןהיהואפילו
שאמורואף]]תעשהנואלבשבתורהדברילעקורחכמיםבידכחשישמלעלותחכמים
כמוהכהניםשיקראושיודעכיוןבעבודהרגליולעקורלווהיהתורהדברילעקורלגרום

איסורמ"מנ"נלמעלהשנתבאר
~

והתירואמרווהםאמרווהםמופריםמדבריאלאאינוה
אימור

~
להתקנםלהשאפשרמצוהלצורךרגליובעקירתבתפלהלהפסיקשלאכאןה

.(אחריםי"ע
רגליובעקירתאימורואיןאחריםכהניםישאפילולדוכןלעלותכהןץ"לשז]מתיריןנויש

ועכשיו,]למעלהנש"כמלתפלתושיחוורשמובמחוהואהואמצוהודברהואיל
כהןץ"ששהרבהבמקומותנהגוולכן,]נמובמחיםכולםהריהמפרמתוךשמתפללין

:~]עיקרשכןכיהראשונהכמבראלנהוגישמנהגשאיןבמקוםאבלעניןבכלכפיונושא

ולאכהניםלהםהואיקראלאהכהניםשארעםלדוכןעולהואינוכהןץ"כשהשלך

מכלללהםאמורח]שנאמרנלהקרותיכולשאינואחרלכהןה"והאותםמקראיהיה
ברכתמקראיהיהץ"שהשנכוןשלכתחלהולפין]מישראלנאלאמהםאינושהאומר
."ישראלנןץ"הששיהיהלכתחלהמשתדליןלפיכךלמעלהנןש"כמכהנים

.לק"מא-משבא .נ"הנג"מכרלעילשבב

.שםשכו .לוק"סהמבבבארהובא,סיבחדשפרישנד

.הקורםבמעיףשבה תמידעילת.לאק"סא"במהובא,כק"מצםנחלתשנו

.ג"ושל"ם,מקלעילגםוראה,מזק"מ שמז

.שםא-ח'י~ .בג,ובמדברשנח שנט

.מכיבן-וצושוך,הרדד"'פ.תפלההלד"ראב _ב"מבשל

,לחמימה'בתומהיבא,ר"ה.ה"פברכיתלתי~ירושלא לשנה"רא

א"בתהובא,י"הגבהגדולהננסה.ם' כנף,.איתשםשונעת'מהגהותיראה.א"ומקעלדק"ס

_שםמשנה

תתץ"מנ"פלה'מגותנשכישםמייתוניותהגהותשיב מיאסר

א"רמ.שםמרוטנברגמהריםבשםקע" ,ג"ממלקמן.ג"מלעילגםוראה.כ"מ

.סלגק;רבןה.אלשיג לעיראה,לק"מא"משיד
.ג"ושב"'םל' .נ"ישג"מכדלעילשטד

.ג-מב"מעלקמןגםיראה.א"ימקממק"מא"מראהשטו מלעילוראה

,נ"הנב"מקו" ועתהבעבודהרגליועקרולאלעליתליאמריכשלאשיו

.כדלקמן,לוניר'אפ'אכהניםכשקוראים .לק"סא"תשית

יראה.מק"מרבהבאליההובא,רצג"מהידז"שזבשיט ,דק"מא"במהובא,בהןכלה"דח"ב(ץ'-ע)

,מר.מנחות'בתיםהובא.ד"הההלברכיתירושלמישב מגש"יברא,כלה"מדא

.כב"ם.ג"פלה'
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יכשהש

-

אותםומקראכהניםוקורא]כונןברכנוא"אוויתחילאצלוישראליעמודכהן
אםאפילושלזמניישיםץ"השומכייםכהניםברכתשיגמרועדושותקשינעומדץ"והש
התפלהלחלקלנולמהבמקומועומדץ"שהששכיוןץ"השלתפלתהמקראלבוכיון

.(]שנתבארנןכמולדוכןעולהץ"כשהשכ"משא)לשנים
.כללהקראהבלאשיברכו,שאומרנימיישלהקרותשיכולישראלשםאיןואם
אלאלהקרותלכהןמנעוהושלאכהןשהואפ"אעמקראהואץ"שהשאומרימנייויש

אפשרכשאיאבל)"פשומונןלפיהכתובכמשמעותלהקרותשאפשרבמקוםלכתחלה
משלהםאמירהשתהאלהםאמור"מע.חכמקצת,שדרשמדרשעל"מכיןען,כאחרבענין
:("עיקרנתוכןאותםשמקראה"והכהניםקוראשכהן

הדעתמירוףמשום]ניגונימנת'גאו'בכהניםבברכתלנגןרשאיםהכהניםאיןלה
ומיושרשוהקוללהשמיעיפהולדקדקלבויןצריכיםלניגוןמניגוןלצאתשכשרוצים

קוראשהמקראואףיתחלותיבהאופכוקאיזהידעולאבזהדעתםשממרידיםי"וע
מראשאחדניגוןינגנואלאהמקראקריאתכ"גישכחודעתםתצרףאםמ"מלפניהם

כוףנתנועד

:אחדניתבעניןבתפלתוהרבהנגוניןלנגןלואין.בתפלתץ"לשה"וה

עיניהםיהיהאלאדעתםיכיחוולאבעםיבימולאהעםמברכיםשהכהניםבשעהלך

ברוךהקדוששיברךמתפלליםהםשהרי]נתבכוונהבתפלהשעומדכמיסמהכלפי
פניהםויהיו"לברכהניכוונוכןגםהברכהאתהמקבליםוהעם,ישראליתכלאתהוא
~דעתמניכיחושלאבהםיכתכלוולאלמעלהנתןשנתבארממעם"הכהנימנתפנינגד
."אחרניבמקוםיכתכלושלאשכןוכל
יוכלושלאכדיוידיהםפניהםעלמצוהשלהמליתלשלשלהרבהבמקומותנהגוולכן

.בידיהמנןולאבפניהםלאבהםהעםולאבעםלהכתכל
לנדלהכתכליוכלישלאכדיפמהמעלהמליתמשלשליךשהכהממנהגואלוובמדינות

היכהלידייבאוולאבידיהםלהכתכליוכלולאעצמןשהםכדילמליתחוץידיהםאבל
י"נהכהניםבידילהכתכליוכלושלאכדיפניהםעלכ"גהמליתמשלשליןוהעםנ"נהדעת
ומנהג

~
חוצצתמליתומהאולאונראיםגלויםהכהניםכפינשיאתלהיות]~נכוןשיותרה

רת.אמלייך'שלכן"ם'כהנ"קוראשהיאשבעןשלב ,ב"ושמליבכדלעיל,אוש

.שםע-ו~,שםות~מי"מהגהותשלג ק"מז-ט.שםמישוביותהגהותשלד

.ח' ,מלגבלעילשלה

,ץק"מז-טשלב .א"מכולסוט,שםטשנהרסןשלז

.שםו"מראהשלח .לטק"סרבהאליהשלט

,א,[לזחסוטהחסזא]רשם .שםרבהאליהשמא

,מבק"מפזעמרתוראה,הדש'פי ,א,כבז"חושכית.'חקר

ראה,(ד"חבלמנהג)כהמםלברכתהמקיבלהניגוןשמב ם,אתמתג"חד"לקו

.בזניגוןהניגונים' מהיאהזמןמוטתשמג
.א"מכע-שן.בו" .מזק"מז-טשדם

,ג"מכ~-וצוטוךהץפיירתפלההלמ-]רםשמה ,ג"מכלבוששמו

.שםע"ישמורומביםשמז ,א,[לנחסוטהשמח

_דשאסכהשמט

א,מזנה'הג'בתיםהובא.ה"הר"פלה'כעירושלמישי מור.שםם"רמב,תתזז"מלה'מגכי-מה.ם'בכהנה"ר

ק"מהמץלפירוש)שםע"ישו(ובוצעהת"ד'"הבלפירוש) ,מח-ד"טמלקמןגםוראה.(להק"סא"ומש

_שםא-תשנא .ו"ממלקמןגםוראה,שםא-רט,שםי-1שגב

,שםלקמןגםוראה.שםא-רט,מיאיתמשה.דרכשגג ררכשנד

,מחק-ס,-ט.שםמשה' רבהאליה.נבק"מתמדעולת,י"המבהגדולהכנמתשנה

,מזק"ס
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ויכרכםהעםאל.ידיאתאהרןוישא"הכתובנמשמעותהואכןכילהעםכפיהםבין
ישראלביןמפסקתאינהברזלשלמחיצהאפילואמרוולאלעםבינוחוצץדבריהיהשלא

הכנטתבביתמהכהניםהמתברכיםצבורכשישאלאי~שיתבארנכמושבשמיםלאביהם
שהרי"מעכבנה.איןשבדיעבדאלאעמהםמתברךהכנמתלביתחוץשהואמיגםאד
במלההעםפנישעלמליתאבל)ן~שיתבארנכמולדוכןעוליםכולםכהניםשכולהעיר

.(חוצצתהואינהמלבושיהםכשארגופםלגבי
:"ליזהריןנוהגיןאךמותרתבעלמאראיהאבללהסתכלאלאאמרוולא

כנגדפניםאלא.נ.אם.כהנשברכתנ"ברכהעבכללאינםהכהמם'ר,שאחעםלז פנימנ

אינהברזלשלמחיצהאפילוובצדיהםמלפניהםאבלי"למעלהנש"כמנ" נןשבשמיםלאביהםישראלביןמפמקת

.ניהכהניםכלפיפניהםשיחזירורק"
קצתבולסוההיכלמזרחיבכותלהעומדיםאותםכגוןי"נכלאחריהםשלאחריהםוצדדים
כלפיפניהםהופכיםהכותלאצלשהעומדיםפ"אעלפניועומדיםוהכהניםהכנמתלבית

."נןברכהבכללאינןהכהנים
הםהכנמתלביתלבאיכוליםואינםבמלאכתםשמרודיןאנוסיםשהםכיוןשבשדותועם

לביתלבואויכולבעירנישהואמיכלאבלן"הכהנימנאחוריהםאפילוברכהבכלל

שאיןבעצמומראהבאואינותורהשלכדתפניםאלפניםהברכהלקבל"הכנמתני
אחוריהואאםברכהבכללאינולכךבשבילההכנמתלביתלבאבעיניוחשובההברכה

העומדיםואפילוהברכהלקבלהכנמתלביתלבאויכולבעירשהואמיכללכןהכהנימנלן

אםמ"משםמקוםלהםשאיןמפניהכנמתלביתליכנהיכוליםואינםהכנמתביתבחצר
נגדשהואמערבלצדלעמודיכוליםשהריברכהבכללאינםמזרחיכותלאחוריעומדים

ילנהכהניםכלפיהכנמתלביתפניהםיהפכוהכנמתביתלצדדייעמדואוהכהניםפני

קונהאחדכלשעכשיופיעלאףאנומיםאינםמזרחיבכותלהכנמתבביתהעומדיםוכן
למקוםלילךיכוליםמ"מהבירובמקוםלעמודיכולאחדואיןהכנמתבביתמקוםלו

שלמערביתברוחאוהבימהעל)הכנמתנליביתבאמצעלעמודאופנוישהואהכהנים
לשמועאפשראםהכנמתביתלצדדיאומערבלצדהכנמתביתבחצראוהכנמתבית
.(כהניםברכתשם
הכותלכגוףהואהרילכותלמחוברשההיכלשכיוןלזמרעליהםזכותשלומד"מיניויש

ממשהכהניםבצדדיהעומדיםכאלוהםוהריממשלכותלממוךעומדיםהכהניםוכאלו

.א"סלשלדאה,,כב,טקרא'1שגז .הבאבמעיףשנז

,ג"מכלעילגםראהשנח ,ג"ושח"מלשנט

.ב,כבז"ח.ב,טהיאהלכית'חקרראה,שט .כחווא"חק"אגוראה,שםא-תא,שס

במריכה.ד"מכהנייעסיר,ב"עשםסול'גרשסיב ד

,'שאהורעםה" ,א"עשם%גשסיג

,נ"ישבגמעץשסיד .שםע"ושוטור,ב"עשםוזושסיה

.ה"הי"פטתפלההלם-רצןשסרו

ק"מו"ט.עםה"דח"ב.הסה"די"נ,א,לסשם'עמשוחז "רםל.לעגםראה,לוק"מא"מ,כ

.עט' .שםו"ט.שםא"משסיח

ישועטור.שבשדותה"רשם."רש,ב,להשם'גבשסיט םלקמןגםיראה..שם

,ב"מתקפא" ..דאניםהאה"דשםמוטה'תוס.א,לההשנהראששע

.אםה"דח"ב.נן.אה"דשםהשנהראש."רששעא רשעב

.מחיצהה"דשם'תימ,דלא.ה"דשםמיטהי.~ ,כאק"מו"ט

_שםא-חשעג .שםא"משעד

,כק"מז-ששעה
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ולילךמורחימכותללהתרחקהרין~נמעשהאנשיאבלהכהניםכלפיפניהםשיהפכורק
:ממשצידיהםנגדאוהכהניםפנינגדפניהםשיהיהעדקצתמערבלצד

לדוכןעילימכולסעשרהאלאשםאיןאסכהניסשכולההכנסתביתאו,נלעירלח
.והמףנפהנשיםאמןאחריהםעונהומישבשדותנלןלאחיהםמברכיןלמי

שהקריאהכלוםבכךאיןאותםשמקראמיואיןכהניםלהםשקוראמישאיןפ"ואע)
עולהשאינושכהןהאומרימניולדברילמעלהנלןש"כמכללמעכבותאינןוההקראה

דעתותימרףשלאמובמחהואאפילועולהשאינוץ"השכאןגםולהקרותלקרותיכול
.(מקרא,קוראהוא'הר"אחרימעיכהניםיש,כהןהוא'שהר
]אמןשיאחריהםעוניםוהעשרהויברכויעלומעשרההיתריםמעשרהיותרשםישואם

שאףבעשהנננהעשרהאלויעברושלאהכנסתבביתכהניםלקרותשלאויוהרו)
.(היתריםהםמימפיסמימ"מי"נמעשרהלהיתריםאלאמחכויןאינושהקורא

אחריהםעונהה~וישראלומברכיםעוליםהכהניםכלהריאחדישראלשםישואם
.]נילמעלהשנתבארממעםהברכהלקבלהואראויאחדישראלשאפילו

לקבלחשוביםאינםמ"מכהניםבברכתישראלעםמתברכיםשהםפ"אעכהניםאבל
בביתהברכהמקבליםעשרהמהםכשאיןלפיכךעשרההםכ"אאלאבלבדםהברכה
.שכשדותנילאחיהםומברכיםעוליםכולםהכנסת

:בלבדםשניהברכהלקבלחשוביםאינםמ"מהברכהבכללשהםפ"אעוהסףהנשיםוכן

אלתושמנרכימעבדישכללסכיפסלקשלסלנמראיןמברכיםשהכהממבישעהלס
לאהפסוקיםאומריםהיוואםרבושמברכולברכהומכויןמאויןואינורבובשליחות

."נילברכהולבויןלשתוקישלכךלברכהלבויןיכוליםהיו
הארכתבשעתפסוקיםכ"גלומרנהגובניגוניםהרבהמאריכיםשהכהניםעכשיומ"ומ

התיבהמקראשהמקראבשעהיאמרווהאומריםלאמרמנןשלאאוביותראךהנגוןננן
:"1במגןממשיכה,

הוסיףואםכהניםברכתשלפמוקים'הגעליותרמדעתולהוסיףרשאיאינוכהןננ
ולכן)י"נהעםכלפיפניםובהחורתנינכפיםבנשיאתאמראם]נןתוסיףבלעלעובר
.(פניהםוהחוירוכפיהםפשמושכברמפני]'נ'כוהשקיפהאומרים

לשלגםדאה.במורהובא.הידפיהת,ברכדדשלנץ'שעו .ו"ימל.ג"מכ

סיר.ט"הי"פטתפלה'הל.ם"רמב.שםמיטה'גרשעז

,ה"מכע"ושי .שםע"ושוטוררמשים,שםירושלמישעת

.קריאהן.לענ-ו"מט"וע.מקראלענין-א"מכשעט לעשפ

.מלהל' .ג"מלל'כדלעשפא

,שםושנייעפיר.מ~'גבשפם ,ג"ושג"מל.כדלעשפג

.ג"מלל'כדלע-ב.מהףאצושבזהשפד מעשפה

.אף'

ק"מא"מ,בגק"מ"מ,ר'.אישחה"דשםסימה'"דששפז וראה,לח

.41זך'חגש"לקי .לזק"מא-מ.כבק"מז-ש,'רושלמ'ה"דח"בשפז

.ו"טע"ישטור,לי,משם'גבשפח מלעלץ'ערראהשפט

,מידגז" _ריר'במפ"יכ_שםא-יחשצ

,לטק"מא-מ.כהק"מו"טשצא .מאזע"ישטור,ב,מחהשנהראששצב

.לאו'מאמדתהב,לאמוכהא"רשבשצג עשצד

בבאיךז"מבברורהמשנהוראה.נ"שמרזלעיל" .מב"מא"חח"או'צבהר,הלכה

,נ"ישד"מכל'כדלעשצח
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בלשייךשלאתוסיףבלעלעובראינוביוםפעמיםכמהאלופסוקים'גאומראםאבל
:"פעמיםנ'בהמצוהבעשיתולא,עצמהנןהמצוהעלבמוסיףאלאתוסיף

הגיעושלאצינירומצאאחרהכנמתלביתהלךכ"ואהכפיושמראכהןלשכךמא
שכברפ"אע11כפיםנשיאתעלומברך"שניתשכפיולישאיכולכהניםלברכת

:ניןלמעלהש"כמהראשונהכפיםבנשיאתחובתוידייצא

ואםמעכבתותהתפלהואיןכפיונושאמתפללציבורומצאעדייןהתפללשלאכהןנוב
יהיהשאם"ויתפללתהכנסתלביתחוץילךתפלהומןיעבורלדוכןיעלהשאםירא

,אלעלות,ל,אמראםאגל]"נעשהר,יעניעלהלא,כהנים,כשיקראהכנכתבבית
היאשהתפלהבעשהיעבורשלאלעלותצריךאלאלהתפללהחוצהילךלאידיולימול
קריאתומןשיעבורמתייראואםתיתורהשלעשהמצותמפניונדחיתמופרימתנמדברי
להאומרים"ראשוןתפסוקיקראכולהלקרותפנאיאיןואםברכותיהבלאיקראנהשמע

ראשונהשפרשהלהאומריםראשונהפרשהאו)התורהמןהואבלבדראשוןשפסוק
:(,"ו"ב"בסש"כמתא"מראור

ולעלותלהפסיקצריךתיידיולימולאולדוכןלעלותלוואמרובתפלההעומדכהןיכועוג
כהניםשםישאםפוסקאינולואמרולאואם"אחרימתכהניםשםישאפילו אחרימתן

שנתבארממעםעובראינוכהניםכשקוראיםהכנסתבביתשהואפ"ואע)
נשיאתתתגמלשלאכדיועולהפוסקאחריםכהניםשםאיןואם(ג"לבסעיףלמעלה
:'תכפים

נ'ת,בידיאובפניו]'תמזמיןלושישמי"'תמופריםמדבריכפיםלנשיאתהפסוליםאלונוד

שמנומרותדהיינו,בוהקניותתןשהןאולצדיהןתייעקומותאוכפופותהןשידיוכגון
שהעםמפניכפיותןאתישאלאעקומיםאובוהקניותפניואםוכןדקותתןןבנקודות
במקום]ברגליותמומיןלושישמיה"והן'הדעתתהיסחלידיובאים"'בותמסתכלין
.בהםומסתכליןגלויםשהמזמין"]תשוקייםבתיבלאלדוכןשעולין
שבמקדשלעבודהשפוסליןפיעלאף]]תכפיםלנשיאתפוסליןאינןשבסתרמומיןאבל

,ך"םלד"מלעילראהשצו .שםא"רשבוראה,מק"סא-תשצו

.ח"מכע"הממור,שםהשנהיאששצת מעשצם

"
.ישחד "פטשםתייחוניות.הגהותת

ערך)הערוךבישיםהאיתי הלקם'שנל'במעתקת)התאומםבת,תשבשם(אן,חל

,ט"מכע"שו,(בג'.מ .מאק"סא-תתא

.ג"ושג"מל'לעראהחב סילללגםראהתג

,ג"ושב"מקו' .ג"ושג"מלל'לעגםיראה,שםא"מתר

_שםא-תתה "רמוראה,ט"מתו

.נ"ישגה' .נ"ישנ"םלעילראהתו

.ג"ושג"מללעלגםוראה,מק"מא-תתת .םד"חז-ב,]תט
,שםבהאהיבא.הצג' ,ג"וששםל'לעוראה.שתתי

.נדק"סא"מ.כזק"ממץ,א,בזתעניתראהוציא הלם"רמם,ב,מדמגילהמשנהחיב

,ב"הו"פמתפלה' .ל"םע"שו

.ם"יהרמבה"ד."ביראה,שםךרייתאוציג גמתיר

א"מוראה,עקושיתידיהעקומיתה"די-~ר.שם' .לך'א,,כהל,א"חק"אוראה,מגק"ס

,שםע"ושישיר,שם'עמתטו םישועשוךתטו

.מבק"סא-מ,ט"סרכה" .שםע"ושו'"בראהפיז

_שםכומנהתיר חיט
א,מזגה'חג'בתיםהיבא,ה"הד"תלה'מג'רישלמ' .ל"מלבוש,תתטז"מלה'מג'כדדכ.ם'בכהנה"ד

,מדק"סד'תמעולת היירא]תכ

,שםושרעהמבים.מ~ .ה"סצא'.םל'לע"ע,שםע"שו,שםי-1תנא תוסראהתנם

ה"דא,קטוכמנהית'אה"דא,כזתענית' מגש"רא,לא

.ט'"מג"כלה'



קכחכפיסנשיאתהלכותשעב

לשרתו'הלפנילעמודז"תשנאמרנ"תעמידהלעניןאלאלעבודהכפיםנשיאתהוקשהולא
עלללמדאלאהכתובבאלאשאם),]אחרתלדברולאהוקשהלעמידהבשמוולברך
לעכבתההכתובעליוושנהלשרתלעמוד,]נאמרתכברהריבעמירהשהיאשירות

:('וגושםהעומדיםח]שנאמרת

באחתאפלוסומאוכןתןדמעהולפות~שעיניואוקנותה~עליורדשרירומייכןמה
.בושמכתכליןמפני"תןכפיואתישאלאמעיניו

שאותובין]תןמוםאותובושישהכלומכיריםבורגיליםשהםדהיינובעירודשהיהואם
.ןז"עיני1'נשהכגמאהואל1.1אפכש1אתשא';ן"1'1רגלבידיוביןבפניוהואמום
במוםבעיריום'לששההמיוכל

~
שבאאובהשדרעירושהיאוהואבעירודשנקראה

באאלאהעירמבנילהיותבהלהשתקעבאלאואפילויוםשלשיםבהושההבהלגור
לפי]יומתןבשלשיםבעירודשנקראשנהחציאושנהמשרתאוכופראומלמדלהיות

כמויוםד"בלסהואעיןוהרגלבוומכתכליןבדבריםעמווליחןלישאהעירבנישרגילים
יום'לבהושההאחרתלעירבאקראיהולךאםאבל,דתן"קי'בכישנתבארהלשוןהרגל
לישארגיליןהעירבנישאיןלפי(חודשתםב"יבהשישההעד)בעירודשנקראאינו
:"עמותןוליתן

מזמיןכמהבפניוישאפילותתןפניהםעלמליתהכהניםלשלשלהמקוםמנהגאםנוו
ה~ורצהכןהמנהגאיןאםאבלהרעתתתלהיכחלחוששאיןכיוןכפיואתישא

ויכיחובולהכתכליבואומחביריומשונהשהואשכיוןאכזרמליתולשלשלבושמום
העירבניהורגלושלאשכיוןלהתיראיןמליתםלשלשלהכהניםכלרצוואפילודעתם
ובאיןהואמוםבושישה~שבשבילהעםמכיריםעכשיוכשישלשלומליתםלשלשל
שבשבילשניכרכמנהגםשלאמליתוומשלשלכפיונושאלבדוהואאםש"ובבולהכתכל

."כותתלהכתכלויבואוהואשבומום
כמהישאפילו]תתפניהםשעלהמליתמןלפניםהןהכהניםשידיהמקוםמנהגאםוכן

פניהםלבכותהקהלמנהגאםה"שחמרתתי,שאמיוישכפיותתנאתישאבידיומומים

:]תתכןנוהגיןואיןכפיוישאמומיןכמהוידיובפניוישאפילובמלית

,תתמו"םכגילהכי-מה.מז"םג"כלה'מגש-רא,אםה"ד .שםע"שו

ע"שי,ומשמעה"די-1,'"רבשםמלידלה'מגאגורהתלד _שם

ע"שי,שםי-בוהיבא,כה"מא"חהשןתרומתתלה _שם

.'ף'מעתלד עתלו

,חשם'גמ,ב,זב"במשנה.שםהרשןתרומת" .א"מע

,מדק"מא"מ.שםהזבתרומתתלה כדלעתלט

.י"מלל' ,א"מלע-שו.ונראהה"ד'"בוומ

,בז'עא"חק"אגוראה,מהק"סא"מ,שםי-ךתמא לעגםוזותסב

.שםל' .שםא"מממג

,כחק"מז-שתמד .גהק"מרבהאליהוראה,שםא"רממשמעיתתמה

הגהות,כעשיןג-סח,שםש"רא.שםמנחות'תוסתנג יראה.באיתשםתייחוניות

,כזתעניתחננאלרבני ,מזק-וטנדק-סא-ת'ועי.ין'המגה"רא

,ה,.דבריםתנד תוםראהתנה

לקמןגםראה.שםג"ממ"וע.שםש"ירא' _א"נ

,ה,ח'שםתנו .נ"ישג"מכלעלראהתנו

לעמור":שובנכתבשלכךלזמרן'אב"וא)ז,ח'שםתנח לפנ
.("ה' ב"הו"פטתפלה'הלמ-הרמסלפירושב,כדמגילהחנט

.ל"םע"שי.יהשור מגוצל

ה"ד(ב,סושם)ן-ור(שם)י-רשלמדוששםלה' .שםע"שו.ובלגן

,שםע"ושיסיר.מ~'יתחלא גמתלם

,שםישוטטור,רשה"ר'"ירשמ~' ב,כרלה'מג'בתוסהיבא.ה"הר"פמגלהירושלתיתלג
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ידיייי"מז
כ"אאלא,בהןתתמכתכליןשהעםמפניכפיוישאלאופואהאכמיכצבועות

דששאינופ"אע"כפיותתאתישאבכךמלאכתםהעיראנשירובואם"בעירותדש

:בעירו

ןתתן"אלפין"ולעינין"עינין"לאלפישאומרכגוןהאותיותלחתוךיודעשאינומינקח

שעשן)יערתכאומרמחזי'היארכשאומרמ"מכהניםבברכתן"עישאיןשאף

שקוראמיוכן])כבולתתולשבולתשבולתלכבולתשקוראמיוכן")אצלותשויןף"ואל

י)כךתקוראיןעירובניכלכ"אאלאכפיואתישאלאבזהכיוצאכלוכן))ןת"ההין"לחתי
שתךלאלפיכךף"לאלן"עיניןלהבהיןיודעיםאינםככולםשרובםאלובמדינותכגון

.")בינינותזהפכול
שבולתביןמבחיניםשאיןמאדאנשיםהרבהשמצוייםבמקומותשאףשאומרתתמיויש

מפניאלאכראויהאותלזמריכולשאיןמחמתהפכולשאיןלפי)כפיהםנושאיםלכבולת
האותיותקריאתכשמשנהעליותמהיםשהםהדעתתתהיכהלידיהעםאתשמביא

ן.אז"ילפהברכהמןדעתםמכיחיםיאיןליחוששיןאיןזהבשינוירגיליםשהןובמקומות
עשןשאיןשכיוןכראויקוריםהמקוםאנשיכלאםאפילון"אלפין"לעיניקוראאםלחוש

.הדעתלהיסחלחושאיןכהניםבברכת
היתרואין")תהברכהלשוןמשמעותשמשתנהמפניהואשהפכולהראשונהככבראועיקר
:(ן)היאתכךהברכהמשמעותשאצלםכךקוריןככולםשרובםבמקומותאלא

כפיואתנושאאינו"שערותתן'בהביאשלאאלאשנהג"יבןהואאפילוקמןתןמס
אחריםכהניםעםאבל)"לברכתותכפופיםלהיותהצבורכבודשאין]עצמותיבפני

להתחנךכדיעמהםנושאכפיותהאתלישאשיודעשניםג"יבןאינואפילוגדוליםשהם
מהןפמורשהואמצותשארעלשמברךכמו,כפיותןנשיאתעללברךורשאי"במצותתן

."כופרימתןמדבריבהןאותוומחנכיןי"התורהתמן
שיתמלאעדן"בקביעותתולאבאקראיעצמובפניאפילוכפיונושאשערות'בומשהביא

זקנונתמלאשלאמיבקביעותיחידישיכרכםכבודםשאין"תלהצבורכבודמשוםתלזקנו

.מליבע"ישוטור,ב,כדלה'מגמשנהתמו ימה"ד."בשמז
.מראותמרנתה.ב"מללבוש,יאםש" .חדש'פר

,שםע"דנימין.שת'גבממח מור,שם.ברייתאתמס

גג"מל'לעראה.ג"מלע"ושי .מה1)ח'חוב(.נו)ת"'גד'וראה,ז"ממ

.('מפנה"דשםרשיי)א,הקללה1לש11תג .מזק"מא"ת.כן.עשג"הממאירי.בבל-רששוא

.לק"מז"מ,שםם-]רחחוב "ירששת'גרוצנג
,לאה"ר' םא"חז-ישןוצוד

.בת"מהעראבןב"חם-מהד,שצד" .נוק"מרבהה'אל.מזק"מא-ת,שםז-ש

,מק"מ.רבהה'אל.שםץ'מתנה _שם,-שתיו

,ג"מללבישראהחט .שםלבושראהוצנת

.שםא"מ.ליק"סתמירעולת,שםמ"מהרראהחנט הלקת

.ץ"מע"אהואב'

.ד"מלהנייעמיר,א"עשםמגילהתשנהוצתי יצסייו
,ו"מגה"מלעילגםראה:,מחק"סא"משמיע"שי .מ"מקצם"מ

,תמלא:ה.רב,כרן'ל,בה,,אין,ה.רשת'תוסתסב מגש.וא.הירעה.רא,מבובפירה

.,מ"פנ.פלה' .נרפיתןה.רב,כרן.ל,כה,(אבלה.רא,,מ)מנילהן.ר

.ד.מלע.שו א,ה.רשםלה.מנ.'ישתסו
.שםמנילהן.י.,:' סהסד

.א,]הה" .שם;.,ש.שם'פ,תתסה
.ממק.פ".תתסו .פכרלקמןתסו

.ב.פ,ים' פלקמןיאהתסע

.:.ושנ-א";פשמג" ;.,ש.שתתהיההמשנה"בפשםן.רש.יא'תוסתסס
.שם תע

.ב,"]יין," .מ.פנ:"פלעלנםיאה.ר.פללבושתעא
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להתמלאותשראוילשניםשהגיעמייכל
~

נתמלאשלאפ"אע]תלכיבןדהיינוקנו
~

קנו

תליבקבעיחידיאפלוכפיוונושאכנתמלאדינו

נשאיןהכהניםשאיןאלובמדינותאבליוםבכלכפיוכיטעשאאלאקבענקראואינו
ורשאי"באקראיתלאלאה~איןורגלרגלבכלכפיונושאאפילוברגלתליאלאכפיהן
יבאשלאבשערותיולדקדקשצריךרק),כיתןמבןפחותהואאפילויחידיכפיולישא

:(לבמלהתליברכהלידי

כפיכםובפרישכםשנאמרתיכפיוישאלאבשוגגתהאפילו"הנפשתןאתשהרגכהןנ
עשהיאפילימלאים.דמכם.ד.שימענמ.אתפלהתרבי'כגםמכםעיניאעלים
עשהשאםאומרימתננויש'וגושומעאינניתפלהתרבוכיגםנאמר]שהריתי"תשובהתי
בעליעללהקלוישבמרדוכשעומדאלאכפיםנשיאתממנומנעוולאכפיונושאתשובה
.נוהגיןתניוכןבפניהםדלתלנעולשלאתשובה

ישאהדברנתבררשלאכיוןבמרדוועומדדמיםשופךשהוא"אחריותימרנניםהעםואם
שכלוידועואפילוחדשיולוכלולאשמאכי,כפיותינושאומתתינוקמלאםוכןכפיו
הרהאשהדחףאםוכןכפימתיןמנשיאתלפסלואיןלמצוהשנתכויןכיוןחדשיולו

:חדשיותנןלוכלואםאפילופמורהעובראתשההורג"כפיותןנושאוהפילה

קנכוהו)"תןרה~עבודהעובדיםשאינםהישמעאליםלדתאפילודתותישהמירכהןנא
י"תראשוןבתורהקוראואינוכפיונושאואינותינמקדושתומחולל(להיות]תןחכמים

בווחוררה~לעבודהדתוהמיראפילותשובהעשהאםאבלתשובהעשהשלאוהוא
."'לקדושתותחוור
כפיםנשיאתמונעיןאיןעריותגילויאפילודמיםושופךדתוממיסרחוץעבירותושאר
.י'שיהבארתכמו,'בותחורלאאפילו

.נ"ךןא"מגג"םכדלעילתעב ,יכברה"די-ךתעג

.שםע"שי ,מנץלקמןראהתעד

.נק"מא-מ,לאק"מז-שתעה _שםא-חתעו

"מל'ולע,יק-סג-נ"סא-תוציין,מהק"מא"מתעו "מגה

.ג-וצן.החזקהעלבזהמוממיןדרבנן'ל'דבמ,י .מה'עח'היב(,.,נ)גדפת'יראה

,ב,]לת,רמ]תצח וכיה.ם'דפיםבכמה)נ"התפלה'תהלו-פסם-רתןולעט

ג"ממ,כהןה"דח"ובבי"בבהובא.(קאפחנמהרירת סיק"ממ,כעטין

.ה"סע"ושר,מ,קיג' ,סו,אוטעיה'וצפ

,שםע"שו.מ~מ-]רםתפא ,לבק"מץ'ט.שםח"בתפב

אותשםתיימוניותוהגהות.ח.תת"םלה'מגמרומיתפג .שםא"רמה"הה"פגטיןמירושלתי,א

_שםא-רתתפר הירושלמי"פ]לדנתושםי.].היושםת-]רםתפה

.ב"מנלקמןגםיראה,י"מלע"שי,ל"הנ והגהיתבפוזמיהיבא,אברהםך-]שמשוןבנותפו

,שםע"שו.שםטימית.מ

ק"מא"מ.לגק"מו"ט.שםמימימיתיהגהות.מרדכתפז .נב

א-מהגהקתהגדולהכנמת,קץ"מה"מהרלבת"שותפח ,בק"מ

,ו"ה.ב"פרוצחהלם"רמבראהתפס ם-]יםתצ

.נ"הו"פמתפלההי 'הלם"רמבוראה,הלמביםבכוונתנדק"סא-תתצא

של"מלקמן,א"היג"ופיץ'הא"פאמורות.מאכלות .ב"מ

,שםא"מ"עוהצב כץ'חהלכותחקריראהתצג

~

,ב מ,תראהתצר
,ןיר,הספרבישם,לאה"דא,קםמנחיה' .גאוןנשורנאירןבשםמור

חשובית)י-ורר..א1"ראבגיבתענית.שם'תוסתצה "רש

וםגרשורבנו.שםמנחות'בתיםהיבא,קל"מ' מימה'בתוםהיבא.(ר"מה"רגמחשיבות)הגולהמאוך

והגהות.ח'תת"מלה'מגומרומיושוך,'יכה"דא,לס הסרעה)ע"שו.גאותשםתיימוניות

(עקרשכן)א"ורמ(' ,ו"מל

ק"מרבהה.אל.אבלש"טה"דה"ב,תנןה"די"בוצצו א"רמ,(ז"יבהשם)ם-הטבבמשמעות-ע-מס

,מ"מל ,נבמעץלקמןוצצו



שעהקכחכפיסנשיאתהלכות

איןן'תלעבודהפסולשערלפ"ואע"במנידתיעצמומללאאפלוכפיונושאערללפיכר
בלבדלעמידהאלאהוקשהלאכילשירותברכהשהוקשהמשוםכפיםלנשיאתלפוסלו

.ר"מסעיףלמעלהש"כמ
כמוכפיולישאלשיכור"ת7חכמיםאסרובמקצתת7לעבודהברכהוהוקשההואילמ"ומ

וסמכותה'וגותשתאלושכריין]שת7"כמבמקדשעבודהלעבודלשיכורתורהשאסרה

איסור
~

מברךכהןאףבייןאסורנזירמהנזירלפרשתמברךכהןפרשתשנסמכהלמהה
מותרנזירמהנזירקוליבמקדשמשרתוקולינזירקולימברךכהןעלונתנובייןת7יאסור
פוסליןמזמיןאיןוגסהייןמגפןיעשהאשרמכלאלאאמורואינוהמשכריםמשקיםבשאר

אותומונעיםהמשכריםמשקיןשארואין]בותרפוסליןמומיןאיןמברךכהןאףבו
לפנילדבריכולשאינועדנשתכראפילובמקדשתהבמשרתכמו,כפימת7מנשיאת
כ"משאהמלךעםומדברעומדשהואלתפלהת7ןדומהאינהכפיםשנשיאת"המלךת7

'לומת7שללשכרותוהגיעכ"אאלא(להםאמורש"כמ)העםאלשמדברכפיםבנשיאת

."המצוהת7ימכלפשרשאן
נ'רביעיתת7עלאלאמונהרואינושהואכלבתןמותרמשרתמה]'במקדשת7משרתוקולי

כששונאואלא,הרהת7ן~באאינורביעיתעלואףלשכרת7יזכדיבושישן"שכרשנאמר
י"פמורת7מיםמעםלתוכושנתןאובוהפסיקאםאבלאחתבבתרביעיתשכרותדרך
מיםמעמלתוכושנתןאופעמים'כבייןרביעיתשתהאםמברךכהןאףבנזירכ"משא
ישאלאפעמיםבכמהשתאוואפילומזוגשהואפ"אעמרביעיתיותרשתהואםמותר

."מת7י"צ'בסינתבארהייןאתמפיגומהי',מעליותינושימירעדכשי
המשכריםאוכליםאומשקיןמשארנשתכראפילוכפיםבנשיאתשיכורן'אוסרימת7ויש

ולא(נוהגיםוכן)]כפימת7נשיאתקודםהמשכרמשקהכלללשתותאסורולכתחילה
:]]בלבדת7מומיןלעניןאלא"]נתירתןקולינתנו

ובליעלמעלליםרעשהואפ"עאףכפיםנשיאתהמעכביםמהדבריםאחדבוהיהיאנב
שמצותז]כפיות7נושאאחריומרנניםהעםוכלבמצותמדקדקואינןנ]פנימת7זען

מןוהמנע(רשעתךעל)רשעהוסףלרשעאומריםואיןכפיולישאכהןלכלהיאעשה

_שםא-תתעה הלם"רמב,ב,כבזבחיםמשנהתצט
פיוהמקרשביאת' .ה"ה

.ד"השםתפלההים-ימתחק ,א,מזמניתתקא

.מ,'דקדאוצקן .שםתעותתקג

.קמו"מח"האוצרקצמח"וע,ב,כישםל-רישתקד ,ג-ב,שדתד"ל

.א,משםחקה .גהק"סא-ת,מהאיתפרישהתקז

.ב"הא"פהמקרשביאתהלם"רמבראהתקז .שםא"מחקת

.שםכמבוארש"קן.לענוכה,צם'"רםדלעילתקט ע,ברכותישארז"בהמולענין

.ה"ם.קפה'.ם.לקמן" .(ג"עבז)ו"חגנתיבירוחשכינובכוונתשםא"מתקי

ק"וסח"מא"מד"ו'הגםוראה.א,בהן.רכ'עתקיא :נה

.עושהמהיידעואיטשעושהדהיני ,נדק"סא"מתקיב

.שםמשנהובבמףה"השםם"רמבראהתקיג כריתיתתקיז

.ב,ג' ממק,ושב,,שמג"מא"חא-הרשןת,תשזבתקיז

.להק"סז-יבם,ב"השםמ"בכםהיבא.ם"הרמב ,היאשםם"רמבתקטז

.ח"מלע"ושיסיר,שםתפלוג'הלם-רצןתקיז ,ד-ג"מתקיע

,מזק"מרבואאליה.פיק"מתמןעילת,שםז-שתקיט .שםז"םתקנ

_א,בזתשיתתקכא ,שםתמידעולתראהתקבב

.נוק"סא"מ,הגבייהגדולהכנמתתקבג הלם"רמבתקנך

גטיןלתי~הירו'"עפהיופעיתפלה' מלטישועמור,מ"הה"פ



קכחכפיסנשיאתהלכותשעו

בכהניםתלויההברכהקבלתשאיןה~הדיומברכתתועילמהותאמרתתמהואלמצות"
גילויכגוןחמורותבעבירותאחריומרנניםואפילו,]ת7אברכםואנישנאמרה"בהקבאלא

חוץ),]כפיותןנושא%כבוחוורואינועובר.ואפילאמתהואשהרנוןנודעואפילועריות
(ח]דברת7לכלכנכרישהואתמןבפרהסיאשבתמחילול

~

מונעיםעבירותשארשאיןי
דמיםידיכםמשום)דמיםושפיכת(קנכת7ןמשום)דתממיראלאן]כפימת7נשיאת

:("מלאותה

עלעובראםאבלבהםשויןוכהניםשישראלמצותעלכשעובראמוריםדבריםבמהננ
כגוןהכהונהמעלותמכלופמלוהוחכמימת7ינקנמוהו]לכהממת7ןהמיוהדוהמצוה

אינו,מצוהת7ןמתי'~משאינולמתשנסמאאו"חלוצהת7ןאוגרושהת7יישנשאכהן
.ראשוןבתורהלקרותאפילוקדושהבונוהגיםואיןת7ןןכפיונושא
אמורשהואמהנשיםרביםדעתעלהנאהשידורעדפכולמתהאוגירשהואפילו בהןת7ן

רביםדעתעלידורכשלאאבלהתרהת7יןלואיןרביםדעתעלשהוררשנדר" לפינדרועלוישאלחכםאצלילךשמא

ן.אלמתבנסמאאגל"""ית'לערתיקפישהנרי ת7תלמתיםעודיסמאשלאעליוויקבלשישובדיאלאלידורצריך

":

אונשואהת7תנאפילואוארוכהשנינתהבתלושיששכהןאומרימת7תןישנד

לקרשומחוייביםואיןמחללתהיאאביהאת"ינתהת7ת~הכתםשמןשהמירהת7תי
שארשאיןכפיונושאמ"מאבלת7שהכהונהמעלותושארראשוןבתורהלקרית,עודת7ת

לפיכדבריהמת7תןנהגוולא)בבתות17ש"ובבוהןאפילוכפיםנשיאתמונעיםעבירות
נפנידי'יכשהעיהתראהנעטיםכשנינתהאלאמחללתהיאאביהאת)""נאמרשלא

:(")דברתילכלקדושהבונוהגיןעכשיואבלכנהדרין

לפי])כפיותינושאאינוחללהונח~גרושהשהןכהונהמאיכוריהנולדדהיינוהחיינה
אםלפיכך)י)"ת'1כימןע"באהש"כמדברלכלכורהואוהרינ)בכיהונות7שאינו

כמו")בעשרתיעוברכפיונושא
~
.(,)כפיותשנשאר

.ט"מל.לביש.שםטור,ז"יהשםן-גחןתקהה ממרעק"סרבהאליה.אבלש"ימה"דח"בתק13

.ט"מלא-ורם(ג"וכהשם)ת-]הרתבמשתנות במעגם.ראה

.הקורם.ף' .חרש'פרתקזז

ד"ח.ג"ששפה"מלקמן.א"מלס"מכדלללתקנח ם

.ט"מלזן-יפקאה'מצ'הל.'"מקא"יקוה"סב" ק"ספזעמרתיראה

זהב'תור.ב,כד"חהלכית'חקר,י~ .ת"השיחלקתחלת רמבתקשט

,שםא-ירחטורם" .א"מנש'רכדלדולתקל

.נ"םרישכרלעילושקלא תמעולתמ"סלבושולשלב

,צק"סד' .נדק"מא"מתקלג

.שמואלמרבשםכהניםברכת'הלהאשכילתקלד '"מהר.כא'.םז"חא-]הרשתשובות

"םביהב" .מ"סע"שי.קלה
,מק"מא-בתהיבא,נס'.םהראיםת"שיתקלה ראהתקלו

,ד"םשעג"םר"יוע"שי ,א"ממע"שו,שםאתותבי-מחך.שםהאשכולתקלו

,א,כהז"חהלכית'חקריראה ,מ"מן-שו,שםא"וכמבהאשכולתקלת

.א,סוכורות]תקלט לענ)שםבכורותתקם

האשכיל,(במקדשעבודהן' ,מק"סא"מ.שםאבוהבא"ימהר

ע"שי,שםאביהב'"ימהרהאשכיל.שםבכורותתקמא .א"ממ

"םמשה.בדרכהובא,שיק'ת"מן'מנהדרמבכיתקמב ,א"ממ.א"רמבאיתקלה

,עיק"מרבהאליה.צדק"מתמירעולתתקמג .שםא"ירממרדכיתקמר

.נבק"מ".מתקמה ,שםא"ירממריכיתקמו

,שםתוזמיתקמו ק"מז-ש,מאק"מא-תתלמת

,שק"סרבהאליה.לי ות].ותש.בגאות'"דגבהגזולהמנסתשייריתקמש

,עאק"מטב.הבבארהובא,מצבכ"חינקבשבות ,מ,כאייקראתקו

,194ווה"חש"לקוראהתקנא "פטתפלההלמ-]רםתקנב

,כ"ממע"שי,ה"הי .לגושתקנג

_כ"מתקגד פרתקנה

.חרש' .ב.מל.רלעתקוו



שעזקכחכטיסנשיאתהלכות

כפיםשנשיאתפ"עאף""כפיותנושאאינומחלוצההנולדכגוןדבריהםשלחללואפילו
מןדברלעקורחכמיםבידכחישלעלותלואמרואםבעשהועוברהתורהמןהיא

.")"תעשהתואלבשבהתורה
וממעם

~
ן)"למעלהתש"כמלהםאמרואפילועוליןאיןמופריםמדברילים,הפמכלה

יאמרושלארצהקודםהכנמתמביתלצאתלהםישפגמםמפנישלאשהפסוליםאלא
שחכמיםשכיוןהכנמתמביתלצאתעליהםחיובאיןמ"ומשםש"כמפגומיםשהםעליהם
.כלוםעובריםאיןכפיםמנשיאתמנעום
מי''1שנתוך",",שנהגת,מ,נמקכגןהמנהגמחמתכפיםמנשיאתהנמנעיםכהניםאגל

וטובבשמחהלהיותלוישוהמברךבשמחהשרוישאיןמפניכפיונושאאינוהאבלות
אלוובמדינותשיברךקודםממעמיםלולעשותשצווה]ן"ביצחקתשמצינוכמו"לבתה

שכלנ""שנוהגימת
~

עלשלשיםוכלאמוועלאביועלחודשב"יעדאפילוהאכילותמן
בימיםאפלו"ן"הואתאלאכהןשםאיןאפילוכפיונושאאינוז""קרובימתשאר
ה"ה,בהכיסא,אין,ניטלשמחתלילךאמור'שהרבשמחהשרוינקראשאינו1,"מובים
עליוחללאשעדייןפיעלאףי""הרגלתימותכלבשמחהאמורשהריברגלמתוהקובר

שרויאינומ"מהמצותתהבכלחייבשהואמ"ביואפילון""האונןתוכן"ן"האבילותת

יעברושלאכהניםץ"הששקוראקודםהכנמתמביתלצאתחייביןכולםהריבשמחה
.]ל"כפיהמתלישארשאיםהםהדיןמןשהרי"ל"בעשהת

.תשיפגומיםשהםעליהםיאמרושלאכדילנ"רצהתקודםלצאתלהםויש
מיוםקודםלהםאמרואםלעלותחייבים,ל"תידיהםלימולאו"ל"לעלותתלהםאמרוואם

לכהניםכשאומריםהכנמתבביתיהיולאלכןט"תבעשהיעברושלאכדיעבודהברכת
:"ל"תידיהםלימול

בלאשרויאשהבלאשהשרוימפניכפיותכןלישארוצהואינופנוישהואכהןיכןנו
אולעלותלויאמרושלאכהניםקריאתקודםהכנמתמביתלצאתחייב]"תשמחה

.ידיולימול
ולצאתכפיולישאשלאהרוצהמ"ומ)נשוישאינופ"אעכפיושנושאהואהמנהגאבל

,עחק"מרבהה'אל.מגק"סא-מתקנו .ג"ושג"מכדלעילתקנח

,נ"הנהמעיףתקוט בטקס

.נמהע-ו~.במריהכתובה"ד." שלתקסא

.,תדב-"סמגילה'מרדכ.בג"מלקם' ,מדק"מא"מ.לבום

_ז,בזבראשיתתקוצב משםמרדכיתקסג

.שםא-רם.,תת" א"מ.לביש.יהאותמשהדרכי,שםהלקת'שבלתקסד

שםא"ורמב"משצא"מר"י'ע"שווראה)מיק"מ מ

,(ב"משצג" .מליבלעילוראה.שםא"מ.ט'איתמשהדרסתקסה

,מהק"מא"מתקסים אל.סגו)ק-סא-תמקריז

,פאק"מרבהה' ראהתקדיח
.יק"משםך"יבש.ב"משצט"משםע"שי ,עטק"מרבהאליה.]סק-סא-תתקניט

עא"מלעיליראה.א"משמא"משםע"שיראהתקע .ג"מ

,ג"ממלבדן.ר"ממא-רם,ג"ממ~-שו,שםתוחמיתקנא וע

,נ"ישג"מל.לעגם" ,שם'"בדאה,.שםלביטתקעב

_שם'מררכתקעג ט..המרדכבמעםדק"מא"מתקער

גםיראה.כיק"מ" ,ה"סלעיל ,ו-מהק"מא-תתקעה

.כ"ימב"מע"שי,שם.מרדכתקעו כדלעתקעו

,ג"ושב"מל' .ח"מכרלעיל,רצהקודםוהינו,שםא-רתתקעת

רפא.כג"מהלקט'שבל,תתטו"מממלה.מרדכתקשט .מרק"מא"מיראה,ד"ממ

_ב,מבנמיתתקפ



קכחכפיסנשיאתהלכותשעת

נושאעמואשתושאיןנשויאבל"]לכמוךת7מהעללושישבידומזדיןאיןהכנכתמבית
:(]]הכלתתלדבריכפיו

מ"שרלשאןמשלםנ]מונת7ביוםאלאכפיםנשיאתשאיןאלומדינותבכלנהגו,נ
עלמרודיםהםבשבתותאפילוימיםבשארכ"משאיברךהואלבומוםמ"יוכשמדת

.ז]בשמדהת7שרוייםואינםמלאכתםבימולועלמדיתם
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לחושואין)לכתחילהמותרקריאהבלאכתםקדושיךעםכהניםכרלזמראבלתןלמעלה
גרושהבןאלאכהניםבכללאינושהואעליויאמרוקדושיךעםכהניםשיאמרשכשישמעו

לכהןמותרב1הכיוצאשממעם]הואתיכךהתפלהשנוכחיודעיםשהכל"לפיתיוחלוצה
:(]התי"קל'בכיש"כמתורהלמפראחרלכהןלקרות

ך"וישמרך"יברכולצפוןלדרוםפניהםבהםשהופכיןהכהניםנהגוהתיבותבאלונח
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