
 

  

 תש"פ דברים| פרשת 3עלון מס' 
 

גם כי  כם כפיכם אעלים עיני מכםשובפר
 תרבו תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו

 .)הפטרה(
 

בפשטות נאמר כאן שיש קשר לפרישת  א.
 כפים עם בקשה להקב"ה. 

אך לא איתברר לן על מה יש דין פריסת 
 כפים. 

 

וכד כהניא פרסין ידהון ובתרגום שם כתב:  ב.
אפי שכנתי מנכון.  מסליקנא לצלאה עליכון

 ע"כ. 
חזינן מדבריו דלמד דלשון פרישת כפיים 
הנאמר כאן הכוונה לברכת כהנים שהיא 

 בפרישת כפיים. 
ואף מברכות לב' ב' עולה כן, דאיתא אמר רבי 

כל כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו יוחנן 
ע"כ. והוא מהאי  שנאמר ידיכם דמים מלאו

ם... הרי קרא, דברישיה כתיב ובפרישכם כפיכ
לן דגם בגמ' ס"ל דפרישכם כפיכם קאי על 

 ברכת כהנים.
 

אמנם מצינו חדוש גדול בפי' הרד"ק שם  ג.
דמדבריו עולה דלא קאי על ברכה כהנים 

 אלא על תפלה, דז"ל שם: 
פרישת כפיים היא לתפלה כמו אפרוש כפי 
אל ה', ואיך לא תבושו ותפרשו אלי כפיכם 

עיני מכם  ששפכו דמים, לפיכך אני אעלים
ולא אקבל תפלתכם, אפי' תרבו תפלה 

ודלא כמשמעות  ותצעקו כל היום. ע"כ.
 התרגום והגמ'. 

 
 

וכן עולה להדיא שיש דין נשיאת כפיים  ד.
בתפילה מדברי הרמב"ן שכתב על הפסוק 
)שמות פ' יז' פסוק יא'( ,,והיה כאשר ירים 

ורבותינו אמרו במדרש משה ידו....'' וז"ל: ...
היה עושה וכי משה ( 'ספר הבהיר אות קלח)

אסור לאדם לשהות שיגבר עמלק עליו, אלא 
. ע"כ. משמע שלש שעות כפיו פרושות השמים

 מדבריו דהתפלה היא בנשיאת כפיים.
 
 ברם בביאור הגר"א על ישעי' שם כתב וז"ל:  ה.

מבואר בזוהר בתפלה ובפרשכם כפיכם גו'. 
, אלא ובברכת כהנים שניהם בנשיאת כפים

הכפות למטה בהפרשה היינו  שבברכת כהנים
למעלה להושיט הברכה ואחורי הידיים 
ובתפלה הכפיים למעלה , מלמעלה למטה

....  להעלות התפלה מלמטה שיקובל למעלה
ובפרשכם כפיכם היינו נשיאת וזה שכתב כאן 

, כפיים אעלים עיני ההשגחה וההשקפה לברך
גם כי תרבו תפלה אינני שומע ממכון שבתי 

 עכ"ל.  השמים
הרי דס"ל להגאון דהכוונה בפרישת כפיים 

יש חיוב  א גם לברכת כהנים וגם לתפלההי
 לפרוש כפיים. 

 

  ' איתא וז"ל: עא 'שו"ת באר שבע סיוב ו.
מנעורי תמהתי למה אין אנו נוהגים להתפלל 
בזקיפת ידים למעלה כמו שנהגו אבותינו 

כמו שנאמר הרמותי ידי אל ה' עליון  ,מעולם
 ארימית ידי בצלו קדם ה' ונקלוסארגם וגו' ות

  ,וכו'
 

 נשיאת כפים בברכת כהנים ובתפילה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובבראשית רבה בפרשת חיי שרה בפסוק 
ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק איתא 
אמר רב הונא צפת שידו שטוח בתפלה אמרה 

  שאלה עליו עכ"ל.ודאי אדם גדול הוא לכך 
את כפי  וכמו שנאמר כצאתי את העיר אפרוש

ר ירים משה וכמו שנאמר והיה כאש .אל ה' וגו'
ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ות"א  .ידו וגו'

והוה ידוהי פרישן בצלו עד דעאל שמשא וכמו 
שנאמר ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' 

 ....וגו' וכפיו פרושות השמים וגו' וכאלה רבים
ואי אפשר לומר שלא היו נוהגין להתפלל כך 
בזקיפת ידים למעלה אלא דוקא אנשים 

ם וגדולים כגון האבות ונביאים רשומים חשובי
ולכן אין אנו נוהגין עכשיו להתפלל  ,ומלכים

כך בזקיפת ידים למעלה משום דמחזי כיוהרא. 
דהא ליתא שהרי בפרקי רבי אליעזר בפרק 
הנ"ל אחר דקאמר מכאן אתה למד שש"ץ 
אסור להתפלל אם אין שם שנים עומדים וכו' 
אמר וז"ל וכל ישראל עומדים חוץ לאהליהם 
ורואים למשה פורש כפיו אל השמים והם 

 פורשים כפיהם אל השמים וכו' עכ"ל. 
ושמא י"ל מאחר שנמצאו נוהגים אומות 
העולם עכו"ם להתפלל כך בזקיפת ידים 

לכן אין אנו נוהגים עכשיו  ,למעלה כמפורסם
להתפלל כך וכה"ג אמרו רז"ל בפסוק לא 
תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך אף על 

אהובה לפני הקב"ה בימי האבות  פי שהיתה
עכשיו שנאה מאחר שעשאוה אלו כנעניים חק 

 . ע"כ. לע"א כן נ"ל
חזינן מדברי הבאר שבע דאף כי יש לחיוב 
להתפלל בפרישת כפיים, עכ"ז הואיל ונמצאו 
נוהגים אומות העולם עכו"ם להתפלל כך 
בזקיפת ידים למעלה לכן אין אנו נוהגים 

 .עכשיו להתפלל כך
 

וקשה דאם אכן הטעם שהפסיקו להתפלל  ז.
בפרישת כפיים הוא משום דהעכו"ם מתפללין 

דלא  כך, א"כ נימא גם לגבי ברכת כהנים
 נפרוש כפיים כיון דהוא מנהג של עכו"ם. 

 

וצ"ל דחלוק מה דפורשים כפיים בברכת  ח.
כהנים לפרישת כפיים בתפלה, משום 
דפרישת כפיים בתפלה אין זה מגוף החפצא 
של מעשה התפלה, משא"כ נשיאת כפיים 
בברכת כהנים זה עצמו מהחפצא של ברכת 
כהנים, דהא בגמ' סוטה לח' א' אמרינן כה 
תברכו בנשיאת כפיים, וכמו"כ ילפינן לה 
התם ממה שנא' לגבי אהרון וישא אהרון את 
ידיו אל העם ויברכם, דכשם דהתם הוי 
בנשיאת כפיים אף כל ברכת כהנים הוי 

 בנשיאת כפיים. 
וחזינן דנשיאת כפיים בברכת כהנים הוי 
לעיכובא, וכמו שהניח בפשטות הריטב"א 

 "ל: בחדושיו סוכה לא' ב' שכתב וז
ומה שאמרו בכהן שעלה לדוכן והוסיף אחת 
משלו שעובר בבל תוסיף ולא אמרינן דכל 
ברכה וברכה בלחודה קיימא, שאני התם 

וכיון שהכל עושה עם שצריך פרישת כפים 
פרישת כפים הוה ליה כלולב דרבי יהודה 

ולא אמרינן האי לחודיה קאי  ,שהוא צריך אגד
 ...ע"כ. והאי לחודיה קאי

איתא בנוב"י או"ח מהדו"ק סי' ה' וז"ל: ולהדיא 
ועל דבר הכהן שידיו מרתתות ואינו יכול 
להגביה ידיו, אם יכול לישא כפיו בלא נשיאת 

נלע"ד שנשיאת כפים אפילו דיעבד  ...כפים. 
הדוכן וכשם  היכא דאי אפשר ג"כ מעכב

שהעמידה מעכב אפילו בדיעבד כך נשיאת 
 עכ"ל. כפים.

           
             *         *          * 

 



 

 

 

 

 

אך אמנם בפענח רזא ]אחד מהראשונים  ט.
רבינו יצחק בר' יהודה הלוי[ בפרשת נשא 
מצינו דברים דלא כאמור, והוא ס"ל דאין 
נשיאת כפיים מיסוד המצוה של ברכת כהנים 

 וז"ל שם:
על שם  מי ר"ת למפרע שא"ושת "א" מושו''

שאו ידיכם קודש וברכו את ה', והרמז לדעתי 
בא בר"ת מפני שבתחלה ישאו ידיהם קודם 
שמברכין הברכה שלפניה, זהו ג"כ שאו ידיכם 
קודש תחלה והדר וברכו את ה'. ואע"ג דבכל 
המצות צ"ל הברכה עובר לעשייתן, הוא הוא 
דנשיאת הידים לא הוא מהמצוה אלא לברך 

וא"כ שפיר עובר  את ב"י הוא הוא המצוה
לעשייתן הוא, רק שטוב יותר לישא הידים 
תחלה לכונת הורדת השפע מן העשר, גם 
להכין עצמו תחלה לכך, כי לכ"ד צריך הכנה. 

 עכתו"ד.   
חזינן דדעתו איננה כפי דעת הריטב"א והנוב"י 
שהובא לעיל והוא ס"ל דנשיאת כפיים 
בברכת כהנים אינה מגוף החפצא, דהא כתב 

,,דנשיאת הידיים לא הוא מהמצוה להדיא 
 אלא לברך את בית ישראל הוא הוא המצוה". 

              *        *       * 
והנה לפי דעת הריטב"א והנוב"י שהובא  י.

לעיל הא כתבו דנשיאת כפיים הוא לעיכובא 
ממש ויש עדיפות לנשיאת כפיים על פני כל 

 הדברים דהוו לעיכובא, ומשום דכאן

כשם שאמירת ברכת כהנים הוא מעשה 
הברכה עצמו כך נשיאת כפיים הוא מעשה 
הברכה וכפי שאסברא לן בביאוה"ג בשם 
הזוהר דמה שהכפות למטה ואחורי הידיים 
למעלה הוא בכדי להושיט את הברכה 

 מלמעלה למטה.
נמצא כאמור דנשיאת כפיים דזהו גוף מעשה 

הכהנים לא שייך למימר מאי הברכה של 
דקאמר בתשו' באר שבע דכיון דאומות 
העולם עושין כן לכן לא נישא כפיים בברכת 
כהנים וטעם הדבר דבשלמא בתפלה דכל 
נשיאת הכפיים הוי רק מעלה צדדית בתפלה 
שייך לומר דכיון דהוי חוקות הגויים לא 
נושאים כפיים בתפלה, משא"כ ברכת כהנים 

דמעשה ברכת כהנים אטו  דזהו גופא החפצא
 מחמת זה נבטל כל ברכת כהנים??!

וממילא מיושב שפיר מאי דהקשינו מאי שנא 
נשיאת כפיים דברכת כהנים שלא התבטלה, 

 משום שעיקר המצוה בכך. 
 

וכתבנו בפ' נשא לחלק בין חיוב נשיאת  יא.
כפיים בברכת כהנים לדין קול רם שאינו חלק 

 מהחפצא של ברכת כהנים.
ינו בתפילה אף נשיאת כפיים אינה ולדבר

 חלק מהמצוה וכנ"ל.
 


