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Birchat Kohanim from Aharon or from Hashem? 

ויקרא פרק ט פסוק כב   
(כב) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם. 

What did he say? 

רש"י ויקרא פרק ט פסוק כב   
(כב) ויברכם - ברכת כהנים יברכך,פ יאר, ישא: 

במדבר פרק ו 
ת נִזְֽרֹו: פ  ל ּתֹוַר֥ ה ַע֖ ן יֲַעֶׂש֔ ֵּכ֣

ר:  ֹֽ ה ֵּלאמ ק ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְקָֹו֖ (כב) ַויְַדֵּב֥
ל ָא֖מֹור ָלֶהֽם: ס  ֑ אֵ רָ ׂשְ י יִ ֣ נֵ ת־ּבְ ּו אֶ כ֖ רֲ בָ ה תְ ר ּכֹ֥ אמֹ֔ ו לֵ י֣ נָ ל־ּבָ אֶ ן֙ וְ רֹ (כג) ּדַּבֵ֤ר אֶֽל־ַאהֲ

ָך: ס  ק ְויְִׁשְמֶרֽ (כד) יְָבֶרְכָ֥ך יְקָֹו֖
יָך ִוֽיֻחֶּנָּֽך: ס  ק׀ ָּפָנ֛יו ֵאֶל֖ ר יְקָֹו֧ (כה) יֵָא֨

ם ְלָ֖ך ָׁשֽלֹום: ס  יָך ְויֵָׂש֥ ק׀ ָּפנָי֙ו ֵאֶל֔ א יְקָֹו֤ (כו) יִָּׂש֨
י ֲאָבֲרֵכֽם:   ל ַוֲאִנ֖ י ַעל־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑ (כז) ְוָׂש֥מּו ֶאת־ְׁשִמ֖

• a) Perhaps Naso Preceded Shemini 
    רמב"ן ויקרא פרק ט פסוק כב

 וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם - ברכת כהנים, יברכך, יאר, ישא. לשון רש"י. ואם כן (כב)
 תהיה פרשת דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל שבחומש הפקודים (במדבר ו כג)

  מוקדמת לזה. ואולי כן הוא, כי סמוכה למה
 :שנאמר שם (ז א) ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן

• b) Perhaps this Bracha has nothing to do with Naso 
 ויתכן לומר, כי אהרן פרש כפיו השמים וברך את העם כאשר עשה שלמה, שנאמר (מ"א ח כב) ויעמד
 שלמה לפני מזבח ה' ויפרוש כפיו השמים, ושם (פסוק נה) נאמר ויעמד ויברך את כל קהל ישראל קול

  גדול לאמר, ולפיכך לא הזכיר הכתוב שצוה
 :אותו משה לעשות כן

• **c) Hashem Copied Aharon (see Yerushalmi below) 
 ובברייתא של פרשת מלואים בת"כ (ריש פרשת שמיני ל) ראיתי, ויברכם, זו ברכה סתומה שאי אתה
 יודעה, חזר הכתוב ופירש להלן, יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וגו'.
 ועדיין יש לי לומר שכך אמרו, ברכה זו שברך אהרן את העם מעצמו סתומה היא ולא פירש לנו
  .הכתוב מה היא, אבל ברכה שנצטוו הכהנים לדורות נתפרשה, והיא שוה בכל הכהנים לעולם
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• c) Perhaps it was commanded by Hashem 2x 
 :או שהם סבורים, שכאן צוה אותו בנשיאות כפים ליום זה, ולהלן נתנה ברכה זו לו ולבניו לדורות

   תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת תענית פרק ד דף סז טור ג /ה"א 
 ויברכם ברכה סתומה אבל לא שמענו אי זו היא עד שבא הכתוב ופירשה יברכך יי' וישמרך יאר יי'

  פניו אליך ויחנך ישא יי' פניו אליך וישם לך שלום

Why leave it vague in Torat Kohanim? 

Baum suggestion - Establishing the Functional & Teaching  role of Kohanim 
precedes their  “Mystical” role & therefore we understate the blessing role. 

   רד"ק מלאכי פרק א פסוק ו 
 לכם הכהנים בוזי שמי - הפך כבוד הבן לאב הוכיח תחלה לכהנים שהיה להם להוכיח ולהורות כמו
  שאמר ובאת אל הכהנים הלוים ולא די שאין אתם מוכיחים אלא שאתם סומכים ידי הרעים שמביאים

 :קרבן נבזה

ויקרא פרק יג   
ן  רֹ֣ ַעת וְהּובָא֙ אֶל־ַאהֲ ֶרת ְוָהָי֥ה ְבעֹור־ְּבָׂש֖רֹו ְלֶנ֣גַע ָצָר֑ ַח֙ת ֣אֹו ַבֶה֔ ת ֽאֹו־ַסַּפ֙ ם ִּכֽי־יְִהֶי֤ה ְבעֹור־ְּבָׂשרֹ֙ו ְׂשֵא֤ (ב) ָאָד֗

יו ַהּכֲֹהִנֽים:  ד ִמָּבָנ֖ ל־ַאַח֥ ֹו אֶ ן א֛ הֵ֔ ּכֹ הַ
ַעת  גַ֙ע ָעמֹ֙ק ֵמ֣עֹור ְּבָׂש֔רֹו ֶנ֥גַע ָצַר֖ ה ַהּנֶ֙ ן ּוַמְרֵא֤ ְך׀ ָלָב֗ גַע ָהַפ֣ ר ַּבּנֶ֜ ָּבָׂשר ְוֵׂשָע֨ ן ֶאת־ַהֶּנ֣גַע ְּבֽעֹור־ַה֠ ה ַהּכֵֹה֣ (ג) ְוָרָא֣

א אֹֽתֹו:  ן ְוִטֵּמ֥ הּו ַהּכֵֹה֖ ֑הּוא ְוָרָא֥

  דברים פרק יז פסוק ט 
ר ַהִּמְׁשָּפֽט ת ְּדַב֥ ם ְוָדַרְׁשָּת֙ ְוִהִּג֣ידּו ְלָ֔ך ֵא֖ ים ָהֵה֑ ר יְִהֶי֖ה ַּבּיִָמ֣ ט ֲאֶׁש֥ ם ְוֶאל־ַהּׁשֵֹפ֔   :ּוָבאָת֗ ֶאל־ַהּכֲֹהנִי֙ם ַהְלִוּיִ֔

[רבינו] בחיי דברים פרק יז פסוק ט   
(ט) ובאת אל הכהנים הלוים. שהם מורי התורה  

 A message for every Jew/Parent
Substance followed by a blessing


