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ביה"כ אהל נחמה

ויקרא פרק ט

רש"י

)כב( ויברכם  +ברכת כהני יברכ ,-יאר ,ישא:
ָדיו ֶאל ָה ָע
הרֹ ֶאת >ידו< י ָ
)כב( ַו ִ ָא ֲ
וירד  +מעל המזבח:
ֵרד ֵמ ֲעֹת ַה ַח ָ את וְ ָהע ָֹלה
וַיְ ָב ְר ֵכ ַו ֶ
)כג( ויבא משה ואהרן וגו'  +למה נכנסו ,מצאתי
הרֹ ֶאל א ֶֹהל
וְ ַה ְ" ָל ִמי) :כג( ַו ָ בֹא מ ֶֹ%ה וְ ֲ
ֵרא ְכב&ד יְ קֹוָק בפרשת מלואי בברייתא הנוספת על תורת
ֵצא' וַיְ ָברֲכ' ֶאת ָה ָע ַו ָ
מ&עד ַו ְ
ֵ
כהני שלנו למה נכנס משה ע אהר  ,ללמדו על
ֶאל ָ*ל ָה ָע:
מעשה הקטרת .או לא נכנס אלא לדבר אחר,
הריני ד ירידה וביאה טעונות ברכה ,מה ירידה מעי עבודה ,א 5ביאה מעי עבודה ,הא למדת למה
נכנס משה ע אהר  ,ללמדו על מעשה הקטרת .דבר אחר כיו שראה אהר שקרבו כל הקרבנות ונעשו
כל המעשי ולא ירדה שכינה לישראל ,היה מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא
ירדה שכינה לישראל .אמר לו למשה משה אחי כ -עשית לי ,שנכנסתי ונתביישתי .מיד נכנס משה עמו
ובקשו רחמי וירדה שכינה לישראל :ויצאו ויברכו את העם  +אמרו ויהי נוע ה' אלהינו עלינו )תהלי צ
יז( ,יהי רצו שתשרה שכינה במעשה ידיכ .לפי שכל שבעת ימי המלואי ,שהעמידו משה למשכ
ושמש בו ופרקו בכל יו ,לא שרתה בו שכינה ,והיו ישראל נכלמי ואומרי למשה משה רבינו ,כל
הטורח שטרחנו ,שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עו העגל .לכ -אמר לה זה הדבר אשר צוה
ה' תעשו וירא אליכ כבוד ה' )פסוק ו( ,אהר אחי כדאי וחשוב ממני שע"י קרבנותיו ועבודתו תשרה
שכינה בכ ותדעו שהמקו בחר בו:
רמב"ן ויקרא פרק ט

)כב( וישא אהר את ידיו אל הע ויברכ  +ברכת כהני ,יברכ ,-יאר ,ישא .לשו רש"י .וא כ תהיה
פרשת דבר אל אהר ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל שבחומש הפקודי )במדבר ו כג(
מוקדמת לזה .ואולי כ הוא ,כי סמוכה למה שנאמר ש )ז א( ויהי ביו כלות משה להקי את
המשכ :
ויתכ לומר ,כי אהר פרש כפיו השמי ובר -את הע כאשר עשה שלמה ,שנאמר )מ"א ח כב( ויעמד
שלמה לפני מזבח ה' ויפרוש כפיו השמי ,וש )פסוק נה( נאמר ויעמד ויבר -את כל קהל ישראל קול
גדול לאמר ,ולפיכ -לא הזכיר הכתוב שצוה אותו משה לעשות כ :
ובברייתא של פרשת מלואי בת"כ )ריש פרשת שמיני ל( ראיתי ,ויברכ ,זו ברכה סתומה שאי אתה
יודעה ,חזר הכתוב ופירש להל  ,יברכ -ה' וישמר ,-יאר ה' פניו אלי -ויחנ ,-ישא ה' פניו אלי -וגו'.
ועדיי יש לי לומר שכ -אמרו ,ברכה זו שבר -אהר את הע מעצמו סתומה היא ולא פירש לנו הכתוב
מה היא ,אבל ברכה שנצטוו הכהני לדורות נתפרשה ,והיא שוה בכל הכהני לעול .או שה
סבורי ,שכא צוה אותו בנשיאות כפי ליו זה ,ולהל נתנה ברכה זו לו ולבניו לדורות:
שמות פרק לט פסוק מג

רש"י

אכה ו ְִהֵ9ה ָע'
ַרא מ ֶֹ%ה ֶאת ָ*ל ַה ְָ 8ל ָ
ַו ְ
א ָֹתֲ *ַ :א ֶ%ר ִצ'ָה יְ קֹוָק ֵ* ָע' וַיְ ָב ֶר ְ-
א ָֹת מ ֶֹ%ה:

ויברך אותם משה  +אמר לה יהי רצו שתשרה שכינה במעשה
ידיכ) ,תהלי צ יז( ויהי נוע ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו
וגו' ,והוא אחד מאחד עשר מזמורי שבתפלה למשה:
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