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 כוהניםהברכת 
 

הם יורדים ועומדים על מעלות  ,בריםיהנים גמרו להקטיר את האואחרי שהכא 
 הנים שזכו בעבודות הפנים. ולשמאל הכ ,האולם

 
הנים הם והנים העומדים על מעלות האולם, לפני שהם מברכים ברכת כוהכב 

מתפללים שתתקבל ברכתם ושתהיה לרצון, וכך הוא נוסח תפילתם: "יהי רצון 
ברכה  ,יתנו לברך את עמך ישראלויומלפניך ה' אלקינו שתהיה ברכה זו שצ

 שלמה, ואל יהי בה מכשול ועוון מעתה ועד עולם".
 

חוץ  ,פשוטות םהנים מגביהים את ידיהם למעלה מראשיהם ואצבעותיהוהכג 
 הן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מהציץ.ומכ

 
ונו לברך את עמו ובקדושתו של אהרון וצהנים מברכים "אשר קידשנו והכד 

הנים את פניהם דרך ימין כלפי העם וישראל באהבה", אחרי הברכה מחזירים הכ
 הנים.וומברכים ברכת כ

 שת הפסוקים.ואחד מקריא אותם מילה מילה עד שישלימו את של
שת והנים מסיימים את כל שלואלא כשהכ ,אין העם עונים אמן אחרי כל פסוק

 העם עונים: "ברוך ה' אלקים אלקי ישראל מן העולם ועד העולם".הפסוקים כל 
 

הנים את פניהם מהציבור, מורידים את ידיהם ובסיום הברכה מחזירים הכה 
ואומרים: עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון 

 קודשך מן השמים וברך את עמך את ישראל.
 

                                                 
 תורת הקודשים ס"ק ט. ,רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ה, לחם משנה שם, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו א
 רמב"ם הלכות תפילה וברכת כוהנים פי"ד הי"ב, ליקוטי הלכות סוטה פ"ז.סוטה לט.,  ב
 , ליקוטי הלכות סוטה פ"ז.פי"ד ה"ט רמב"ם הלכות תפילה וברכת כוהניםסוטה לח.,  ג
 רמב"ם הלכות תפילה וברכת כוהנים פי"ד ה"ט ,י"ב, ליקוטי הלכות סוטה פ"ז. סוטה לז:, ד
 סוטה לט., רמב"ם הלכות תפילה וברכת כוהנים פי"ד הי"ב, ליקוטי הלכות סוטה פ"ז. ה
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