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1. VAYIKRA 9:22-24 – BLESSINGS ON THE EIGHTH DAY 
 

 ןֹרֲהַאְו הֶשֹמ ֹאבָיַו )גכ( :םיִמָלְשַהְו הָלֹעָהְו תאָטַחַה תֹשֲעֵמ דֶרֵיַו םֵכְרָבְיַו םָעָה לֶא ויָדָי ]ודי[ תֶא ןֹרֲהַא אָֹשִיַו )בכ(
 תֶא ַחֵּבְזִמַה לַע לַכֹאּתַו 'ה יֵנְפִלִמ ׁשֵא אֵצֵּתַו )דכ( :םָעָה לָּכ לֶא 'ה דֹובְּכ אָרֵיַו םָעָה תֶא ּוכֲרָבְיַו ּואְצֵיַו דֵעֹומ לֶהֹא לֶא
 :םֶהיֵנְפ לַע ּולְּפִיַו ּוּנֹרָיַו םָעָה לָּכ אְרַיַו םיִבָלֲחַה תֶאְו הָלֹעָה

 

And Aaron lifted up his hands towards the people and blessed them. He then descended from 
preparing the sin offering, the burnt offering, and the peace offering. And Moses and Aaron went into 
the Tent of Meeting. Then they came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared 
to all the people. And fire went forth from before the Lord and consumed the burnt offering and the 
fats upon the altar, and all the people saw, sang praises, and fell upon their faces. 
 

2. RASHI – AHRON’S BLESSING WAS THE PRIESTLY BLESSING 
 

 :אָשִי ,רֵאָי ,Pְכֶרָבְי - םיִנֲהֹּכ תַכְרִּב .םכרביו
 
AND HE BLESSED THEM with the priestly benediction: “May God bless you … May God cause his face to 
shine upon you … May God raise up his face towards you …” 
 
3. SIFRA – AN ‘UNKNOWN BLESSING’ 
 

 ראי ,ךרמשיו 'ה ךכרבי :)זכ-בכ 'ו רבדמב( ןלהל שריפו בותכה רזח ,העדוי התא יאש המותס הכרב וז :םכרביו
 'וגו ךילא וינפ 'ה אשי,ךנחיו ךילא וינפ 'ה

 

4. SOTAH 38A – IDENTIFYING THIS AS THE PRIESTLY BLESSING HAS HALACHIC IMPLICATIONS 
 

 ןאכ רמאנ םיפכ תואישנב אלש אלא וניא וא םיפכ תואישנב רמוא התא םיפכ תואישנב וכרבת הכ ךדיא אינת
 םיפכ תואישנב ןאכ ףא םיפכ תואישנב ןלהל המ םכרביו םעה לא וידי תא ןרהא אשיו ןלהל רמאנו וכרבת הכ

 
It is taught in another baraita: “So you shall bless” means with lifted hands. Do you say that the priests 
must recite the benediction with lifted hands, or perhaps they may recite it without lifted hands? It is 
stated here: “So you shall bless,” and it is stated there, with regard to the dedication of the Tabernacle: 
“And Aaron lifted up his hands toward the people and blessed them” (Vayikra 9:22). Just as there, 
Aaron blessed the nation with lifted hands, so too here, the Priestly Benediction is recited with lifted 
hands. 
 

5. RAMBAN – HOW DID AHRON GIVE A BLESSING USING AN [AS YET] UNKNOWN FORMULA? 
 

 לא רבד תשרפ היהת ןכ םאו .י"שר ןושל אשי ראי ךכרבי םינהכ תכרב םכרביו םעה לא וידי תא ןרהא אשיו
 אוה ןכ ילואו ?הזל תמדקומ )גכ ו רבדמב( םידוקפה שמוחבש לארשי ינב תא וכרבת הכ רמאל וינב לאו ןרהא
 ויפכ שרפ ןרהא יכ רמול ןכתיו ."ןכשמה תא םיקהל השמ תולכ םויב יהיו" )א ז( םש רמאנש המל הכומס יכ
 ויפכ שורפיו 'ה חבזמ ינפל המלש דמעיו" )בכ ח א םיכלמ( רמאנש המלש השע רשאכ םעה תא ךרבו םימשה
 בותכה ריכזה אל ךכיפלו ."רמאל לודג לוק לארשי להק לכ תא ךרביו" דמעיו רמאנ )הנ קוספ( םשו ,"םימשה
  .ןכ תושעל השמ ותוא הוצש
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 העדוי התא יאש המותס הכרב וז םכרביו" יתיאר )ל ינימש תשרפ שיר( כ"תב םיאולמ תשרפ לש אתיירבבו
 רמול יל שי ןיידעו ."'וגו ךילא וינפ 'ה אשי ךנחיו ךילא וינפ 'ה ראי ךרמשיו 'ה ךכרבי ןלהל שריפו בותכה רזח
 הכרב לבא ,איה המ בותכה ונל שריפ אלו ,איה המותס ומצעמ םעה תא ןרהא ךרבש וז הכרב :ורמא ךכש
 תואישנב ותוא הוצ ןאכש םירובס םהש וא .םלועל םינהכה לכב הוש איהו ,השרפתנ תורודל םינהכה ווטצנש
.תורודל וינבלו ול וז הכרב הנתנ ןלהלו ,הז םויל םיפכ  
 

6. RABBI PROF. JOSEPH TABURI – DIFFERENCE BETWEEN PRIVATE BLESSINGS AND GOD’S BLESSINGS 
 

 םיצור ונאש םדאל ויתוכרבמ קינעיש 'ה לא הליפת םצעב איה ,ורבח תא ךרבמ םדאש תיטרפ הכרב
 'ה תאמ םדאה לא רוביד אלא ,'ה לא רוביד הנניא 'ה לש יוויצ חכמ האבה םינהוכ תכרב ךא ,ךרבתיש
 ,עומש םא היהו ,עמש ,םירבדה תרשע וארק ,וכרב ןהו" :)ב ,ז-ג,ד( דימת תכסמב הנשמב ....וכרבמה
 ם"במרה בתכ םג ךכ ..."םינהכ תכרבו ,הדובעו ,ביציו תמא ,תוכרב שלש םעה תא וכרב ,רמאיו
 ירביא תא םינהוכה ולעהש ירחא התייה שדקמבש םינהוכה תכרבש ,)ה ,ו( ןיפסומו ןידימת תוכלהב
 הלועהו תאטחה תושעמ דריו חבזמל םירביאה תא הלעה ןרהא וניתשרפב לבא ...  חבזמל דימתה
 ,ןכ לע .םש םיחנומ תונברקה ירביאו חבזמה לע שא ןיא ירהש ,רבד 'הל "ןתנ" אל ןיידע ךא ,םימלשהו

 ןכ ירחא ...תיטרפ הכרב אלא הניא ןרהא לש וז הכרבו ,םעל 'ה תכרבכ םינהוכ תכרבל םוקמ ןיידע ןיא
 דמיל וז הסינכבש ... י"שר שריפ רבכ וז הסינכ לעו ,)גכ ,ט( דעומ להאל בוש וסנכנ ןרהאו השמש רמאנ

 לכ לא 'ה דובכ אריו םעה תא וכרביו ואציו" :םייסמ קוספהו ...תרוטקה השעמ תא ןרהא תא השמ
 תכרבל היואר העש איה תרוטקה תרטקה רחאלש וז העשש המוד ךא ,השרפתנ אל וז הכרב ."םעה
 חיניש 'ה תאמ יוויצל קוקז וניא אוהו ,םיאולימה ימיב הנוהכב שמיש ירה השמו .'ה תאמ םינהוכה
 תובקעב ,ןכאו .'ה יפ לע אוה השוע אוהש המ לכו ןמאנה ודבע אוה ירהש ,םעה לע 'ה תכרב תא
.םעה לא 'ה דובכ הארנ ,םעה תא ןרהאו השמ וכרבש הכרבהו תרוטקה תרטקה  

 

7. RASHI VAYIKRA 9:23 – THE JOINT BLESSING OF MOSHE AND AHRON 
 

 לָכֶש יִפְל ."םֶכיֵדְי הֵשֲעַמְּב הָניִכְש הֶרְשִּתֶש ןֹוצָר יִהְי ,ּוניֵלָע ּוניֵהYֱא 'ה םַעֹנ יִהיִו" ּורְמָא .םעה תא וכרביו ואציו
 םיִמָלְכִנ לֵאָרְשִי ּויָהְו ,הָניִכְש ֹוב הָתְרָש ֹאל םֹוי לָכְב ֹוקְרֵפּו ֹוּב ׁשֵמִשְו ןָכְשִמַל הֶשֹמ ֹודיִמֱעֶהֶש םיִאּוּלִמַה יֵמְי תַעְבִש
 רַמָא ]ָכְל .לֶגֵעָה ןֹוֲע ּונָל רֵפַכְתִנֶש עַדֵנְו ּוניֵניֵב הָניִכְש הֶרְשִתֶש ּונְחַרָטֶש חַרֹטַה לָכ ,ּונֵבַר הֶשֹמ ,הֶשֹמְל םיִרְמֹואְו
 ויָתֹונְבְרָק יֵדְי לַעֶש ,יִנֶמִמ בּוׁשָחְו יאַדְכ יִחָא ןֹרֲהַא - "'ה דֹובְכ םֶכיֵלֲא אָרֵיְו ּוׂשֲעַת 'ה הָוִצ רֶשֲא רָבָדַה הֶז" םֶהָל
 .ֹוּב רַחָב םֹוקָמַהֶש ּועְדֵתְו םֶכָב הָניִכְש הֶרְשִת ֹותָדֹובֲעַו

 
AND THEY CAME OUT AND BLESSED THE PEOPLE — They said [the words that conclude “The Prayer of 
Moses” (Ps. 90:17)]: “May the beauty of the Lord our God be upon us” [i.e.] “May it be God’s will that 
the Shechinah rest upon the work of your hands.”  [They invoked just this blessing] because during the 
whole seven days of the installation when Moses was setting up the Tabernacle and officiating and 
then dismantling it daily, the Shechinah had not rested upon it and the Israelites felt ashamed, saying 
to Moses: “Moses our teacher, all the trouble we have taken was only that the Shechinah should dwell 
among us, so that we may know that the sin of the golden calf has been atoned for on our behalf!” He 
therefore had said to them (9:6): “This is the thing which God commanded that ye should do so that 
the glory of God may appear to you” -- “My brother Aaron is more worthy and excellent than I am, and 
through his sacrifices and service the Shechinah will rest upon you, and you will know that God has 
chosen him to bring His Shechinah upon you.”  
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8. LUBAVITCHER REBBE – AHRON’S FORMULA WAS PERFECT FOR THAT MOMENT 
 

 ךוניח הז היה םאו ,אשנ תשרפב קר רמאנ םינהכ תכרב לע יוויצהש ...םינהכ תכרב יהוזש רמול השק
 תא הויצ השמש םשכ קוידב ,ינימש תשרפב הפ שרופמ יוויצ ךכ לע תויהל היה ךירצ ,םיפכ תאישנל
 לכ לע תלטומה השע תוצמ איה םיפכ תאישנ ,דועו ?הז םויב ןרהא השעש ךוניחה תודובע לכ לע ןרהא
 ,ןהכ השמ םג היה םיאולימל ינימשב ,דועו ?וז םינהכ תכרבב ןרהא ינב ופתתשה אל עודמ ךכ םאו ,ןהכ
 םיפכ תאישנב ףתתשה אל אוה עודמ ךא ,"הנוהכל םלוכ וושוה" םיאולימל ינימשבש י"שר שריפ יפכ
 ?םוי ותואב
 

 המ םשל ,הומתו .אשי ,ראי ,ךכרבי :י"שר ףיסומש ,"םינהכ תכרב" םילימה רחאל י"שר ירבדמ ל"יו
 ףא ?"אשי ,ראי ,ךכרבי" איה םינהכ תכרבש עדוי ןטק דלי וליפא ירה ?ולא םילימ ףיסוהל י"שר ךירצ
 ,שמוחב תאז דמל אל ןיידע אוהש םושמ ,תאז עדוי דליש ךכ לע ךמוס וניא י"שרש ,קחודב רמאנ םא
 ?תוכרבה שלש לכ תא טרפמ אוה עודמ ,"'וגו ךכרבי" ורמאב היה יד
 

 םויקל ותנווכ ןיא "םינהכ תכרב - םכרביו" וירבדב י"שר תנווכש אוה ליעל רומאה לכל רבסהה
 םויסב לארשי תא ךרבל ותוצרב ,ןרהאש אלא ,אשנ תשרפב קר תרמאנה ,םינהכ תכרב לש הוצמה
 םהבש םירבדל םיאתמ םנכות יכ ,םינהכ תכרב לש םיקוספב לארשי תא ךרבל ומצעב רחב ,ותדובע
 שלש יכ ,"אשי ,ראי ,ךכרבי" התיה הכרבהש י"שר טרפמ וז הביסמו .לארשי תא ךרבל ןרהא ץפח
 .ןרהא תכרב לש הנכות תא תועיבמ ולא םילימ

 

 יד היה אל ךכ םשלו .ןכשמב הניכשה הרשתש ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" איה ןכשמה תילכת
 אוה יכ ,ןרהא לש הדובעלו תונברקל ךרוצ היה אלא ,םיאולימל ינימשה לש הליגרה םויה תדובעב
 ןבומ ןכ לעו ."וב רחב םוקמהש ועדתו םכב הניכש הרשת ותדובעו ויתונברק ידי לעש בושחו יאדכ"
 .ותדובע םויסב לארשי תא ןרהא ךרב עודמ

 

 אל ןיידעש םיאולימה ימי תעבש רחאל לארשי ואר רשאכש ,ןכמ רחאלש קוספב י"שר ןייצמש יפכו
 ןכלו ."לגעה ןווע ונל רפכתנש עדנו וניניב הניכש הרשתש ונחרטש חרוטה לכ" ונעט םה ,הניכשה התרש
 לגע ידי לע אוה־ךורב־שודקה ול רפכמש עידוהל" ,"תאטחל רקב ןב לגע" ןרהא לש ןושארה ונברק היה
 ."השעש לגעה השעמ לע הז
 

 םיעבומ םינהכ תכרב לש ולא םילימב יכ ."אשי ,ראי ,ךכרבי" :ןאכ י"שר ירבד לש תועמשמה יהוזו
 ןושארה רבדה :ךתוא ךרבי ה"בקה - "]'ה[ ךכרבי" :ותכרבב ןרהא ןווכתה םהילעש םינינעה תשלש
 אוה דציכו ,לגעה השעמל רושק היה ןרהא :הנעטל םוקמ היה זא יכ ,ןרהא תאמ הנניא הכרבהש אוה
 ומצעב ה"בקה שקבמ ןרהא ,אלא ?לגעה השעמ לע הרפכה תועצמאב הרשת הניכשהש הכרב תתל לוכי
  ."ךכרבי" - לארשי תא ךרבי
 

 הניכשה תארשהש ידכו .הלעמ לש םינפ תראה ,הניכשה תארשה היהתש - "ראי" :אוה הכרבה ןכותו
 :י"שר שרפמש יפכ ,"ןווע אשונ" היהי ה"בקהש - "אשי" :ןרהא שקבמ ,םייקתהל ולכוי םינפה תראהו
 .לגעה השעמ לע רפכיו "וסעכ שובכי - אשי"

 


