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37b ('משנה ו)   38b(בלא לוייה) 

 ֵאֶלי� ָּפָניו ה' ָיֵאר   ס: ְוִיְׁשְמֶר� ה' ְיָבֶרְכ�: ָלֶהם ָאמֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְתָבֲרכּו ֹּכה ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר : ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר .1
  כז-כב, ו במדבר: ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְׁשִמי ֶאת ְוָׂשמּו   ס: ָׁשלֹום ְל� ְוָיֵׂשם ֵאֶלי� ָּפָניו ה' ִיָּׂשא     ס: ִויֻחֶּנּךָ 

  כב, ט ויקרא :ְוַהְּׁשָלִמים ְוָהֹעָלה ַהַחָּטאת ֵמֲעֹׂשת ַוֵּיֶרד ַוְיָבְרֵכם ָהָעם ֶאל ָיָדיו ֶאת ַאֲהֹרן ַוִּיָּׂשא .2

  יב, כז דברים :ּוִבְנָיִמן ְויֹוֵסף ְוִיָּׂששָכר ִויהּוָדה ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם ְּגִרִזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵר� ַיַעְמדּו ֵאֶּלה .3

  ח, י דברים :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ִּבְׁשמוֹ  ּוְלָבֵר� ְלָׁשְרתוֹ  ה' ִלְפֵני ַלֲעֹמד ה' ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ָלֵׂשאת ַהֵּלִוי ֵׁשֶבט ֶאת ה' ִהְבִּדיל ַהִהוא ָּבֵעת .4

  ה, יח דברים: ַהָּיִמים ָּכל ּוָבָניו הּוא ה' ְּבֵׁשם ְלָׁשֵרת ַלֲעֹמד ְׁשָבֶטי� ִמָּכל ֱא�ֶהי� ה' ָּבַחר בוֹ  ִּכי .5

  ה, יב דברים :ָׁשָּמה ּוָבאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנוֹ  ָׁשם ְׁשמוֹ  ֶאת ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל ֱא�ֵהיֶכם ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי .6

  כ, כ שמות :ּוֵבַרְכִּתי� ֵאֶלי� ָאבֹוא ְׁשִמי ֶאת ַאְזִּכיר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ְּבָכל ְּבָקֶר� ְוֶאת ֹצאְנ� ֶאת ְׁשָלֶמי� ְוֶאת ֹע�ֶתי� ֶאת ָעָליו ְוָזַבְחּתָ  ִּלי ַּתֲעֶׂשה ֲאָדָמה ִמְזַּבח .7

  ג, יב בראשית :ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפֹחת ֹּכל ְב� ְוִנְבְרכּו ָאֹאר ּוְמַקֶּלְל� ְמָבְרֶכי� ַוֲאָבֲרָכה .8

  ט, כב משלי :ַלָּדל ִמַּלְחמוֹ  ָנַתן ִּכי ְיֹבָר� הּוא ַעִין טֹוב .9

  יז, א משלי :ָּכָנף ַּבַעל ָּכל ְּבֵעיֵני ָהָרֶׁשת ְמֹזָרה ִחָּנם ִּכי .10

  ז- ו, כג משלי :ִעָּמ� ַּבל ְוִלּבוֹ  ָל� ֹיאַמר ּוְׁשֵתה ֱאֹכל הּוא ֶּכן ְּבַנְפׁשוֹ  ָׁשַער ְּכמוֹ  ִּכי :ְלַמְטַעֹּמָתיו ִּתְתָאיו ְוַאל ָעִין ַרע ֶלֶחם ֶאת ִּתְלַחם ַאל .11

  ז, כא דברים :ָראּו �א ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו �א ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו .12

 

I 'ברכת כהנים :משנה ו (which must be said בלשון הקודש – expansion from  ב'משנה )  - v. 1 

a Differences between recitation outside of ("במדינה") מקדש and recitation in the מקדש  

i 3 independent (במדינה) ברכות vs. 1 (במקדש) ברכה 

ii recitation of 'ה’s Name as cognomen ( ני"-"אד   (במקדש) vs. as it is written (במדינה - 

iii כהנים lift hands even with their shoulders (במדינה) vs. above their heads (במקדש)  

1 exception: כה"ג never lifts above his head so as not to lift above the ציץ 

2 dissent: כה"ג -  ר' יהודה does lift his hands above ציץ for ברכת כהנים as per v. 2 

b דרשות on first phrase – כה תברכו 

i teaches that it must be said בלשון הקודש  

 from analogy to v. 3 :חכמים 1

 "כה" from :ר' יהודה 2

ii teaches that it must be recited while standing – from analogy to v. 3 

 from analogy to v. 3 :חכמים 1

 inferred from vv. 4-5 :ר' נתן 2

(a) v. 4 sets up ברכת כהנים as analogue to (עבודה) שירות   

(b) v. 5 teaches that “service” must be done standing 

iii teaches that it must be said with upraised hands (נשיאות כפיים)  

 inferred from analogy of v. 1 to v. 2 :חכמים 1

(a) challenge: (ר' יוחנן) –only applies to ר"ח ,כה"ג and public worship (as was on ר"ח ניסן as described in v. 2) 

  כל הימים – to his sons – both with upraised hands אהרן comparing ,(הוא ובניו) inferred from v. 5 :ר' נתן 2

iv teaches that it must be said בשם המפורש (the Explicit Name of God) 

1 inferred from end of v. 1 – ושמו את שמי 

(a) however: only applies in מקדש as per v. 6  

(b) alternatively: revamped read of v. 7 leads to same conclusion  

v teaches that all of ישראל – even converts etc. are included (in spite of "בני ישראל") due to "אמור להם" 

vi teaches that it must be said face-to-face (כהנים facing people) from אמור להם 

vii teaches that it must be said aloud – from אמור להם 

  -  אמור להם to 2 (or more) as per כהנים we only call :אביי 1

  - אמור להם as per "כהנים" may call out כהן only a :ר' חסדא 2

c ancillary rulings and observations about ברכת כהנים 

i 'ה loves ברכת כהנים as per v. 1 

ii Any כהן who participates is blessed as per v. 8 

iii Any כהן who doesn’t perform נשיאות כפיים violates 3 כה תברכו, אמור להם, ושמו את שמי – מצוות עשה 

iv Any כהן who doesn’t go up to the דוכן during ברכת עבודה may no longer come up as per v. 2 

1 Challenge: ר' אמי ור' אסי used to come up later 

2 Answer: as long as they began moving from their place during עבדודה, it is all right 

v Tangential ruling: we only give כוס של ברכה to a generous person as per v. 9 

vi Tangents regarding miserly people: homilies on vv. 10-12 

1 Including: prohibitions against getting benefit from them (v. 11)  

2 Including: explanation of the declaration made by the elders at עגלה ערופה (later :מו) 


