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הן הם יודו ויברכו
על ברכות ותפילות

הקדמה לברכות
מה זה ברכה?
דוגמאות מן המקרא

ֹלהים ָ͏בּ ָרא אֹת͏וֹ
ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ְ͏בּ ַצ ְלמ͏וֹ ְ͏בּ ֶצ ֶלם ֱא ִ
בראשית א כז-כח וַ ְ͏יִּב ָרא ֱא ִ
ֹלהים ְ͏פּר͏וּ ְ͏וּרב͏וּ
אמר ָל ֶהם ֱא ִ
ֹלהים וַ ͏יּ ֹ ֶ
זָ ָכר ͏וּנְ ֵק ָבה ָ͏בּ ָרא א ָֹתם׃ וַ ָיְב ֶרְך א ָֹתם ֱא ִ
͏וּב ָכל ַח͏יָּ ה ָהר ֶֹמ ֶ͏שׂת
͏וּבע͏וֹף ַה ָ͏שּׁ ַמיִם ְ
͏וּמ ְלא͏וּ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִכ ְב ֻ͏שׁ ָה ְ͏וּרד͏וּ ִ͏בּ ְדגַ ת ַה͏יָּ ם ְ
ִ
ַ͏ﬠל ָה ָא ֶרץ׃
בראשית ט א

͏וּמ ְלא͏וּ
אמר ָל ֶהם ְ͏פּר͏וּ ְ͏וּרב͏וּ ִ
ֹלהים ֶאת נ ַֹח וְ ֶאת ָ͏בּנָ יו וַ ͏יּ ֹ ֶ
וַ ָיְב ֶרְך ֱא ִ

ֶאת ָה ָא ֶרץ׃
אמר͏וּ ָל͏הּ ֲאח ֵֹתנ͏וּ ַא ְ͏תּ ֲהיִ י ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה
בראשית כד ס וַ ָיְב ֲרכ͏וּ ֶאת ִר ְב ָקה וַ ͏יּ ֹ ְ
וְ יִ ַיר͏שׁ זַ ְר ֵ͏ﬠְך ֵאת ַ͏שׁ ַ͏ﬠר ͏שׂ ֹנְ ָאיו׃
דברי הימים ב ו יב-טו וַ ͏יַּ ֲ͏ﬠמֹד ִל ְפנֵ י ִמזְ ַ͏בּח ה׳ נֶ גֶ ד ָ͏כּל ְק ַהל יִ ְ͏שׂ ָר ֵאל וַ ͏יִּ ְפר ֹ͏שׂ ַ͏כּ ָ͏פּיו׃
ִ͏כּי ָ͏ﬠ ָ͏שׂה ְ͏שֹׁלמֹה ִ͏כּ͏יּ͏וֹר נְ ח ֶֹ͏שׁת וַ ͏יִּ ְ͏תּנֵ ה͏וּ ְ͏בּת͏וְֹך ָה ֲ͏ﬠזָ ָרה ָח ֵמ͏שׁ ַא͏מּ͏וֹת ָא ְר͏כּ͏וֹ וְ ָח ֵמ͏שׁ
ק͏וֹמת͏וֹ וַ ͏יַּ ֲ͏ﬠמֹד ָ͏ﬠ ָליו וַ ְ͏יִּב ַרְך ַ͏ﬠל ִ͏בּ ְר ָ͏כּיו נֶ גֶ ד ָ͏כּל ְק ַהל
ַא͏מּ͏וֹת ָר ְח͏בּ͏וֹ וְ ַא͏מּ͏וֹת ָ͏שׁל͏וֹ͏שׁ ָ
ֹלהים
ֹלהי יִ ְ͏שׂ ָר ֵאל ֵאין ָ͏כּמ͏וָֹך ֱא ִ
אמר ה׳ ֱא ֵ
יְמה׃ וַ ͏יּ ֹ ַ
יִ ְ͏שׂ ָר ֵאל וַ ͏יִּ ְפר ֹ͏שׂ ַ͏כּ ָ͏פּיו ַה ָ͏שּׁ ָמ ָ
͏וּב ָא ֶרץ ͏שׁ ֵֹמר ַה ְ͏בּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ַל ֲ͏ﬠ ָב ֶדיָך ַהה ְֹל ִכים ְל ָפנֶ יָך ְ͏בּ ָכל ִל ָ͏בּם׃
ַ͏בּ ָ͏שּׁ ַמיִ ם ָ
͏וּביָ ְדָך
ֲא ֶ͏שׁר ָ͏שׁ ַמ ְר ָ͏תּ ְל ַ͏ﬠ ְב ְ͏דָּך ָ͏דּוִ יד ָא ִבי ֵאת ֲא ֶ͏שׁר ִ͏דּ ַ͏בּ ְר ָ͏תּ ל͏וֹ וַ ְ͏תּ ַד ֵ͏בּר ְ͏בּ ִפיָך ְ
את ַ͏כּ͏יּ͏וֹם ַה͏זֶּ ה
ִמ ֵ͏לּ ָ

2

הן הם יודו ויברכו

אמר ָ͏דּוִ יד ָ͏בּר͏וְּך
דברי הימים א כט י-יד וַ ָיְב ֶרְך ָ͏דּוִ יד ֶאת ה׳ ְל ֵ͏ﬠינֵ י ָ͏כּל ַה ָ͏קּ ָהל וַ ͏יּ ֹ ֶ
ב͏וּרה
ע͏וֹלם׃ ְלָך ה׳ ַה͏גְּ ֻד ָ͏לּה וְ ַה͏גְּ ָ
ע͏וֹלם וְ ַ͏ﬠד ָ
ֹלהי יִ ְ͏שׂ ָר ֵאל ָא ִבינ͏וּ ֵמ ָ
ַא ָ͏תּה ה׳ ֱא ֵ
͏וּב ָא ֶרץ ְלָך ה׳ ַה ַ͏מּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִ͏מּ ְתנַ ֵ͏שּׂא
וְ ַה ִ͏תּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַה͏נֵּ ַצח וְ ַהה͏וֹד ִ͏כּי כֹל ַ͏בּ ָ͏שּׁ ַמיִם ָ
ב͏וּרה
͏וּביָ ְדָך ͏כּ ַֹח ͏וּגְ ָ
מ͏וֹ͏שׁל ַ͏בּ͏כֹּל ְ
ְלכֹל ְלרֹא͏שׁ׃ וְ ָהע ֶֹ͏שׁר וְ ַה ָ͏כּב͏וֹד ִמ ְ͏לּ ָפנֶ יָך וְ ַא ָ͏תּה ֵ
͏וּמ ַה ְל ִלים ְל ֵ͏שׁם
מ͏וֹדים ֲאנַ ְחנ͏וּ ָלְך ְ
ֹלהינ͏וּ ִ
͏וּל ַח͏זֵּ ק ַל͏כֹּל׃וְ ַ͏ﬠ ָ͏תּה ֱא ֵ
͏וּביָ ְדָך ְלגַ ֵ͏דּל ְ
ְ
͏וּמי ַ͏ﬠ ִ͏מּי ִ͏כּי נַ ְ͏ﬠצֹר ͏כּ ַֹח ְל ִה ְתנַ ֵ͏דּב ָ͏כּזֹאת ִ͏כּי ִמ ְ͏מָּך ַה͏כֹּל
ִ͏תּ ְפ ַא ְר ֶ͏תָּך׃ וְ ִכי ִמי ֲאנִ י ִ
͏וּמ͏יָּ ְדָך נָ ַת͏נּ͏וּ ָלְך׃
ִ
יתי ֶאת ַה ָ͏דּ ָבר ַה͏זֶּ ה וְ ֵלְך
י͏וֹאב ִה͏נֵּ ה נָ א ָ͏ﬠ ִ͏שׂ ִ
אמר ַה ֶ͏מּ ֶלְך ֶאל ָ
שמואל ב יד כא-כב וַ ͏יּ ֹ ֶ
י͏וֹאב ֶאל ָ͏פּנָ יו ַא ְר ָצה וַ ͏יִּ ְ͏שׁ ַ͏תּח͏וּ וַ ָיְב ֶרְך ֶאת
ָה ֵ͏שׁב ֶאת ַה͏נַּ ַ͏ﬠר ֶאת ַא ְב ָ͏שׁל͏וֹם׃ וַ ͏יִּ ͏פֹּל ָ
אתי ֵחן ְ͏בּ ֵ͏ﬠינֶ יָך ֲאד ֹנִ י ַה ֶ͏מּ ֶלְך ֲא ֶ͏שׁר
י͏וֹאב ַה͏יּ͏וֹם יָ ַדע ַ͏ﬠ ְב ְ͏דָּך ִ͏כּי ָמ ָצ ִ
אמר ָ
ַה ֶ͏מּ ֶלְך וַ ͏יּ ֹ ֶ
ָ͏ﬠ ָ͏שׂה ַה ֶ͏מּ ֶלְך ֶאת ְ͏דּ ַבר ַ͏ﬠ ְב ֶ͏דָּך׃
͏וּמ ֵ͏בּית ָא ִביָך
͏מּ͏וֹל ְד ְ͏תָּך ִ
͏וּמ ַ
אמר ה׳ ֶאל ַא ְב ָרם ֶלְך ְלָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
בראשית יב א-ג וַ ͏יּ ֹ ֶ
ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ͏שׁר ַא ְר ֶא͏ךָּ ׃ וְ ֶא ֶ͏ﬠ ְ͏שָׂך ְלג͏וֹי ͏גָּ ד͏וֹל וַ ֲא ָב ֶר ְכָך וַ ֲאגַ ְ͏דּ ָלה ְ͏שׁ ֶמָך וֶ ְהיֵ ה
͏וּמ ַק ֶ͏לּ ְלָך ָאאֹר וְ נִ ְב ְרכ͏וּ ְבָך ͏כֹּל ִמ ְ͏שׁ ְ͏פּחֹת ָה ֲא ָד ָמה׃
ְ͏בּ ָר ָכה׃ וַ ֲא ָב ֲר ָכה ְמ ָב ְר ֶכיָך ְ
אמר ל͏וֹ לֹא
בראשית כח א-ד וַ ͏יִּ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאל יַ ֲ͏ﬠקֹב וַ ָיְב ֶרְך אֹת͏וֹ וַ יְ ַצ͏וֵּ ה͏וּ וַ ͏יּ ֹ ֶ
ת͏וּאל ֲא ִבי ִא ֶ͏מָּך וְ ַקח
יתה ְב ֵ
ִת ַ͏קּח ִא ָ͏שּׁה ִמ ְ͏בּנ͏וֹת ְ͏כּנָ ַ͏ﬠן׃ ק͏וּם ֵלְך ַ͏פּ ֶ͏דּנָ ה ֲא ָרם ֵ͏בּ ָ
יַפ ְרָך וְ יַ ְר ֶ͏בָּך
ְלָך ִמ ָ͏שּׁם ִא ָ͏שּׁה ִמ ְ͏בּנ͏וֹת ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֶ͏מָּך׃ וְ ֵאל ַ͏שׁ ַ͏דּי ָיְב ֵרְך א ְֹתָך וְ ְ
͏וּלזַ ְר ֲ͏ﬠָך ִא ָ͏תְּך ְל ִר ְ͏שׁ ְ͏תָּך
יִ͏תּן ְלָך ֶאת ִ͏בּ ְר ַ͏כּת ַא ְב ָר ָהם ְלָך ְ
ית ִל ְק ַהל ַ͏ﬠ ִ͏מּים׃ וְ ֶ
וְ ָהיִ ָ
ֹלהים ְל ַא ְב ָר ָהם׃
ֶאת ֶא ֶרץ ְמגֻ ֶריָך ֲא ֶ͏שׁר נָ ַתן ֱא ִ

