
 

  

    

 
    

  

ú"éùäæòá     בסגליו�	 
  òùú úðùå ÷"ôì"        �אב �שיעור פר� ח	כקסימ� או	ח  
הלכות תפילה   
  

     ïîéñ÷ë"ç -  íééôë úàéùð 'ìä    

אי� ביהכנ"ס אוועקגיי� פו�  ני�כהזאל� די הייבט א� 'רצה', ש"צ ווע� דער ) ח

אפילו אויב ער קומט נישט א� איידער דער ש"צ  פלא� כדי צו דוכנ'ע�, ערזיי

ענדיגט רצה, איז אוי� גוט, אבער אויב איז ער געבליב� שטיי�, או� ער איז נישט 

   נ'ע�.געגאנגע� פו� זיי� פלא� ביי רצה, זאל ער שוי� נישט דוכ אוועק

ווע� די כהני� הייב� א� צו גיי� דוכנ'ע� זאל� זיי זאג� 'יהי רצו� מלפני� ה' ט) 

אלקינו שתהא ברכה זו שצויתנו לבר� את עמ� ישראל ברכה שלימה, ולא 

ול ועוו� מעתה ועד עול�', או� מ'איז מארי� מיט  די תפילה, ביז שכיהא בה מ

ד� ה� דער סיו� פו� �. ווע� דער ציבור ענדיגט זאג� אמ� נא� די ברכה פו� מודי

 ,'�מיר פיר� זי� היינט אז די כהני� שטייע� שוי� ביי� די ברכה פו� 'הטוב שמ

דעריבער זאל� זיי קוד� זאג� מודי�  פלא� וואו זיי דוכנ'ע� פו� אנהויב 'רצה',

מיט� ציבור, או� נאכדע� דע� יהי רצו�, כדי ער זאל ענדיג� אינאיינע� מיט� 

  .(באה"ט) ש"צ

די כהני� שטעל� זי� מיט� פני� קעג� דע� ארה"ק או� מיט� רוק� צו� ) י

ציבור, או� די פינגערס האלט מע� איינגעבויג� אי� די הענט, ביז ווע� דער ש"צ 

ענדיגט זאג� 'מודי�'. אויב עס איז דא צוויי כהני� רופט דער ש"צ אויס 

אלקינו וא' אבותינו', "כהני�". דער ר"א זאגט אז דער ש"צ זאל נישט זאג� '

אנדערע זאג� אז ער זאל דאס יא זאג� שטילערהייט ביז די ווערטער 'כהני�' 

 �וואס דאס זאגט ער בקול ר�, או� דערנא� זאגט ער שטילערהייט 'ע� קדוש

, או� 'ע� קדושת	 כאמור' זאגט אוי	 וי פירט מע� זי	 ביי אונזאו� אזכאמור'. 

דער ציבור (לבוש וסידור היעב"� וכ� נהגו בבית מדרשו של החת� סופר ז"ל, 

דא� דרייט מע� זי� אויס מיט�  אבער די כהני� זאל� נישט זאג� (משנ"ב סקל"ו).

  פני� צו� ציבור.

"צ 'כהני�' נאר ער אויב אבער עס איז נאר דא איי� כה�, זאגט נישט דער ש

  דרייט זי� אליינס אויס מיט� פני� צו� ציבור.

ווע� די כהני� דרייע� זי� אויס דע� פני� צו� ציבור זאג� זיי די ברכה ) יא

  קדשנו בקדושתו של אהר� וצונו לבר� את עמו ישראל באהבה'.'אשר 

הייב� אוי! די הענט קעג� די אקסלע�, די רעכטע האנט הייבט י� די כהניב) 

אבער נישט צופיל העכער כדי די צוויי מע� אוי! אביסל העכער פו� די לינקע, 

אגודלי� זאל� זי� אנריר�, ד.ה. די רעכטע זאל ליג� אוי� די לינקע, אז עס 

  (באה"ט).אווירי�  5זאל זיי� 

מ'שפרייט אויס די הענט או� מ'צוטיילט די פינגער אוי! א� אופ� אז עס זאל 

, צוויש� צוויי או� צוויי פינגער לעכער צוויש� די פינגער) 5 ה..(ד אווירי� 5זיי� 

י צווייטע אוויר, צוויש� איי� אצבע או� אגודל איז דדי איז איי� אוויר, צוויש� 

אגודל או� די צווייטע איז די דריטע, או� אזוי אוי� ביי די אנדערע האנט, זיי 

שפרייט� אויס די הענט אז די אינעווייניגסטע טייל פו� די הענט זאל זיי� קעג� 

אנדערש ווי ביי�  אויבערשטע טייל זאל זיי� קעג� די הימל.די ערד, או� די 

דאווענע� ווע� מ'האלט די הענט אויסגעדרייט אוי" ארוי" ווי איינער וואס בעט 

  עפעס פו� זיי� חבר.

 אנדע� וואס דער ש"צ זאגט פאר די, די כהני� הייב� א� צו זאג� 'יברכ�' יג)

נאר דא איי� כה�, זאגט דער ש"צ פאר אוי� ערשטע ווארט, אבער אויב איז 

'יברכ�' זאל דער שליח ציבור קוד� אוי� דער רמ"א זאגט אז , (באה"ט)יברכ� 

  אלע מדינות. פארזאג�, או� אזוי פירט מע� זי� אי� 

פארזאג� יעדעס איינציגע ווארט, או� די נאכדע� זאל דער שליח ציבור 

זאגט אז מע� האט נישט  (או"ח סי' קכ"ט ס"א) תשובה: דער מחבר אי� שו"ע

מתק� געווע� אז מע� זאל זאג� ברכת כהני� ביי מנחה משו� שכרות. ווייל 

אמאל איז געווע� אז ביי יעדע סעודה האט מע� געטרינקע� וויי�, דער סדר 

או� אזוי ווי מנחה דאווענט מע� געווענלי� נא� די סעודת היו� האט מע� 

חייש געווע� אויב דער כה� וועט זיי� שיכור, או� אזוי ווי א כה� טאר נישט טו� 

 ער איז שיכור. די עבודה ווע� ער איז שיכור, טאר ער אוי� נישט דוכנ'ע� ווע�

תשובה:  ברכת כהני� זאגט מע� נאר אי� די זמני� וואס די כהני� זענע� 

עולה לדוכ� אי� די מקומות וואס מ'פירט זי� אזוי. למשל אי� אר"י דוכנ'ט 

 מע� יעד� טאג.

אז מ'דוכנ'ט נאר ביי שחרית, זאגט י' קכ"ח ס"א) (או"ח סדער מחבר אי� שו"ע 

מוס! או� נעילה או� יוה"כ. אבער ביי מנחה נישט ווייל עס איז דעמאלטס 

שכיח שכרות, ווייל געווענלי� האלט� דעמאלטס מענטש� נא� די סעודה 

וואו מ'האט געטרונקע� וויי� או� א כה� טאר נישט דוכנ'ע� ווע� ער האט 

 געטרינקע� וויי�.

ממילא, יו� כיפור, וואס נא� מנחה דאווענט מע� תפילת נעילה, אפילו 

מ'פאסט או� מ'טרונקט נישט קיי� וויי�, זאגט מע� נישט קיי� ברכת כהני� אז 

מ'זאל זי� נישט טועה זיי� מיט א צווייטע מנחה. אבער ביי סת� א תענית 

שוי� אזוי ציבור וואס מ'דאוונט מנחה שפעט פארנאכטס פאר� זמ�, איז דאס 

ווי תפילת נעילה, האב אי� נישט מורא אז מ'וועט זי� טועה זיי� מיט אנדערע 

.� טעג, זאגט מע� יא נשיאת כפי



כהני� זאג� נא�, ביז ווע� זיי ענדיג� דע� ערשט� פסוק, או� דעמאלטס 

ער ציבור 'אמ�', אזוי איז ווייטער אוי� ביי� צווייט� פסוק, או� ביי� ענטפערט ד

אז דער ש"צ דאר" זאג� דער פרי חדש או� אנדערע אחרוני� דריט� פסוק. 

    פארזאג� דוקא פו� אינעווייניג אי� סידור, או� נישט פו� אויסנווייניג.

, ווייל עס שטייט 'כה תברכו' כהני� דאר! זיי� אוי! לשו� הקודש יד) ברכת

דער ציבור מעג זיצ� אבער זייער פני� דאר� זיי� קעג� , שטייענדיגבלשו� הזה, 

, אבער דער מנהג איז אז יעדער שטייט פאר די כהני� באימה (באה"ט) די כהני�

אויפגעהויב�  סקנ"א).(כדמשמע במאירי ואשכול הובא במשנ"ב  וביראה או� מיט א כובד ראש

או� מיט  א כה� וואס קע� נישט אויפהייב� די הענט קע� נישט דוכנ'ע�.די הענט, 

  א הוי� קול.

טו) נא� ברכת כהני� זאגט דער שליח ציבור שי� שלו�, או� די כהני� 

דרייע� זי� צוריק אויס מיט� פני� צו� היכל, או� זיי זאג� 'רבו� העולמי� עשינו 

� מ� שגזרת עלינו עשה אתה מה שהבטחתנו השקיפה ממעו� קדש מה

דער רמ"א זאגט אז זיי זאל� מארי� זיי�  .השמי� ובר� את עמ� את ישראל'

מסיי� זיי� 'שי� שלו�' או� דער  מיט די תפילה ביז ווע� דער שליח ציבור וועט

ציבור וועט ענטפער� אמ� אוי! ביידנס ברכות, אויב די כהני� קענע� נישט אזוי 

  לאנג מארי� זיי�, זאל� זיי זאג� 'אדיר במרו�'

די כהני� טאר� זי� נישט צוריק דרייע� דאס פני� ביז ווע� דער שליח  טז)

צוזאמענלייג� די הענט ביז ווע� זיי ציבור הייבט א� 'שי� שלו�', זיי טאר� נישט 

זיי זאל� בלייב� שטיי� אויפ� פלא� או� זיי זאל� זי� פו� דארט  .דרייע� זי� צוריק

  נישט אוועק ריר� ביז ווע� דער שליח ציבור ענדיגט 'שי� שלו�'.

ר ענדיגט זאג� אמ� נא� בואז מ'דאר! ווארט� ביז דער ציא דעה דא עס איז 

  �.שי� שלו

� דרייע� זי� אויס, סיי ביי� אנהויב או� סיי ביי� סו! זאל זיי ווע� די כהני) יז

 �עס איז א מדובר אי� די פוסקי� וועלכע רעכטע זייט. די זי� נאר דרייע� דור

בור, דער לבוש זייט עס איז די רעכטע זייט, צי זיי� רעכטע זייט אדער לימי� הצי

נגענומע� זי	 רמ"ע מפאנו או� אנדערע גדולי הפוסקי� האב� א (הל' לולב סי' תרנ"א)

ב"ק צו אויסדרייע� לצד שמאל. מנהג רבוה"ק ז"ל ווע� מ'דרייט זי	 אויס בליל ש

זייט, אוי" די זייט ווי מ'גייט מיט� ס"ת צו�  ינקעבואי בשלו� איז אוי" די ל

  . באלעמער

דער רמ"א זאגט אז נאכ� דוכנ'ע� זאל� זיי נישט צוריר� די שמוציגע שי�, או� 

אויב יא זאל� זיי זי� וואש� איידער זיי גייע� ווייטער דאווענע� די קומענדיגע 

  תפילה.

'כהני�' ביז ווע� דער גאנצער עול� האט  ער ש"צ רופט נישט אויסיח) ד

שוי� געענדיגט נאכזאג� 'אמ�', או� די כהני� טאר� אוי� נישט אנהייב� די ברכה 

בקדושתו של אהר�' ביז דער ש"צ האט שוי� געענדיגט אויסרופ� 'אשר קדשנו 

רכה זאל� זיי נישט זאג� 'כהני�', נאכדע� וואס די כהני� האב� געענדיגט די ב

 �יברכ� ביז ווע� דער גאנצער ציבור ענדיגט זאג� אמ� נא� די ברכה. אזוי אוי

בשעת ברכת כהני� זאל� זיי נישט זאג� די קומענדיגע ווארט ביז דער ש"צ 

האט געענדיגט אינגאנצ� זאג� דאס ווארט, או� דער ציבור זאגט נישט נא� אמ� 

דער טע� איז  � אינגאנצ� געענדיגט זאג� די ברכה.ביז ווע� די כהני� האב� שוי

אז דער ציבור זאל קענע� קלאר הער� יעדעס איינציגע ווארט פו� די כהני� ווי 

  .מישט ווער� פונע� ש"צ, או� זיי זאל� נישט צועס איז די מצוה

דער רמ"א זאגט אז די כהני� זאל� נישט אנהייב� 'רבו� העולמי�' ביז דער 

  ציבור ענדיגט אינגאנצ� נאכזאג� אמ�.

    

  

   
  

   

  

   

  

תשובה: דער עצי חיי� זי"ע מר� הגה"ק רבי חיי� צבי טייטלבוי� זצ"ל, 

� חידושי� על הש"ס בעמח"ס עצי חיי� על התורה, מועדי�, שו"ת או

ומקוואות. איז געבויר� געוואר� בשנת תמ"ר או� נסתלק געוואר� ו' שבט תרפ"ו 

 יאר. 46ביי די 

ער איז געווע� א זו� פונע� קדושת יו"ט זי"ע, ב� הגה"ק בעל ייטב לב זי"ע, 

 ב� הגה"ק רבי אלעזר ניס� זי"ע מדראביטש, ב� מר� הגה"ק בעל ישמח משה.

געווע� רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע, או� זיינע ברודער איז זיי� אינגערער 

, שוואגערס זענע� געווע� הגה"ק מריינזשייוו זצ"ל, הגה"ק מקערעצקי זצ"ל

 .הגה"ק מביקאווסק זצ"ל

זיי� שווער איז געווע� הגה"ק רבי שלו� אליעזר מראצפערט זי"ע, ב� מר� 

מרדכי דוב מהארנאסטייפל הגה"ק בעל דברי חיי� זי"ע, וחת� גיסו הגה"ק רבי 

 זצ"ל, חת� מר� הגה"ק בעל דברי חיי� זי"ע.

זיינע זו� זענע� געווע� הגה"ק רבי יקותיאל יודא ז"ל הי"ד אב"ד סיגעט, או� 

כ"ק מר� רבינו הגה"ק בעל בר� משה ז"ל. או� די איידימער הגאוה"צ 

כטער עט מסלאטפינא, ציעשנוב, קלויזענבורג, מוזשוי, או� נא� אסא� זו� או�

 זכר צדיק לברכה. וואס זענע� נפטר געוואר� אינגערהייט הי"ד.

שטייט אז די ברכה פו� 'שי� שלו�' איז  (סי' קכ"ז ס"ב) תשובה: אי� רמ"א

 �פארבינד� מיט ברכת כהני�, או� ווע� מ'זאגט ברכת כהני� זאגט מע� שי

מ'זאגט נישט ברכת כהני�, זאגט מע� דע� נוסח פו� 'שלו�  ווע�שלו�, או� 

 רב'. 

ווייל אינע�  (ש�)דער טע� ברענגט דער ליקוטי מהרי"ח בש� המט"מ 

ו� שי� שלו� איז דא 'מעי�' די ברכות פו� ברכות כהני�, ממילא זאגט נוסח פ

.� מע� די ברכה נאר ווע� מ'האט געזאגט בעפאר ברכת כהני

ביי שחרית  זאג�דער ליקוטי מהרי"ח ברענגט אוי� אז אנדערע פיר� זי� צו 

 או� ביי מנחה שי� שלו�, או� נאר ביי מעריב זאגט מע� 'שלו� רב'.

 ,'�מיר פיר� זי� אבער עפ"י האריז"ל אז מ'זאגט אלעמאל נאר 'שי� שלו

אי� כ! (סקי"ג) אי� משנה ברורה  (סק"ז)או� עס ווערט אזוי געברענגט אי� באה"ט 

� (סקכ"ד). החיי


