
TEFILAH IN TANAKH 

PIECING TOGETHER THE PUZZLE OF BIRKHOT KRIYAT SHMA 

 

R”S”R Hirsch [Breishit 48:11] 

 תפילה יהודית אינה השתפכות מתוך פנימיותו של האדם; אלא פירושה: מילוי הלב באמיתות הבאות מחוץ לאדם 

Jewish prayer is not an external outpouring of that which came from within man (inwards to outwards), 
but is rather the inculcation of external truths into the heart of man (outwards to inwards) 

 
 

“Barchu” in Tanakh 

 

Tehillim 134-135 

ְיָבֶרְכ�   ג). (י"ּוָבְרכּו ֶאת י י ַּבֵּלילֹות. (ב) ְׂשאּו ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש"ָהֹעְמִדים ְּבֵבית י י "ׇּכל ַעְבֵדי י י"ָּבְרכּו ֶאת י א) ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה(
 ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.  י"י

 ק"רד
 בבית ה' ולהודות על שמו:  להתפלל  כל עבדי ה'. הם החכמים והחסידים העומדים ממטתם בלילות ובאים

לאל  ידים  נשיאות  פי'  כי  דעתי  ולפי  ומברכים את ישראל  כפיהם  נושאים  נשיאות כפים שהיו הכהנים  ידיכם.    שאו 
 … בתפלה

יברכך. לדעת המפרשים יהיה פירושו שהכהנים יאמרו לישראל בברכתם יברכך, ולפי דעתי הם דברי המשורר שאמר  
  אם תברכוהו הוא יברך אתכם ברכו את ה' אמר 

 הכבוד ומשם תבא הברכה לכל ישראל. מציון. כי שם 
כאשר יצוה    עושה השמים שנותנים הברכה בעולם והוא עשה הארץ שתתן יבולה לברכה   עושה שמים וארץ. כלומר

 הוא יתברך: 
 

י ַזְּמרּו  " ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱא�ֵהינּו. (ג) ַהְללּו ָיּה ִּכי טֹוב י  י"ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית י  ב). (י"ַעְבֵדי י י ַהְללּו" א) ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם י (
  ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים.

ַּבָּׁשַמִים  י ָעָׂשה " י ַוֲאֹדֵנינּו ִמׇּכל ֱא�ִהים. (ו) ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ י "ד) ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו. (ה) ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול י(
  ָתיו.ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוׇכל ְּתֹהמֹות. (ז) ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹו

  ַפְרֹעה ּוְבׇכל ֲעָבָדיו.ח) ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה. (ט) ָׁשַלח אֹוֹתת ּוֹמְפִתים ְּבתֹוֵכִכי ִמְצָרִים ּבְ (
ְמְלכֹות ְּכָנַען. (יב) ְוָנַתן ַאְרָצם  י) ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים. (יא) ְלִסיחֹון ֶמֶל� ָהֱאֹמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶל� ַהָּבָׁשן ּוְלֹכל מַ (

  ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו.
י ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם. (טו) ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם.  " י ִזְכְר� ְלֹדר ָוֹדר. (יד) ִּכי ָיִדין י " י  י ִׁשְמ� ְלעֹוָלם" יג) י (

רּוַח ְּבִפיֶהם. (יח) ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם    (טז) ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. (יז) ׇאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש
  ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם.

י  "ָּברּו� י כא). (י"ָּבְרכּו ֶאת י י"ִיְרֵאי י   י"ָּבְרכּו ֶאת י כ) ֵּבית ַהֵּלִוי. ( י"ָּבְרכּו ֶאת י ֵּבית ַאֲהֹרן י"ָּבְרכּו ֶאת י יט) ֵּבית ִיְׂשָרֵאל(
 ם ַהְללּו ָיּה. לָ ֹׁשֵכן ְירּוׁשָ  ִמִּצּיֹון

 
 ק"רד
י… בבית  י"שעומדים  בבית  העומדים  אתם  ואתם  "י.  אלהינו.  בית  בחצרות  שעומדים  הכהנים  והם  י 

אני   לכולכם  העומדים בחצרות אלהינו, והם ישראל, שהיו מתפללים בעזרות, שלא היו נכנסים להיכל,
י טוב  כי  כנגד  " אומר: הללויה  וזה אמר  יי.  בבית  לעמוד  או לעתיד בבית    י שיבנה שלמה,"העתידים 

 המקדש שיבנה מלך המשיח… 
 המנהיגים את העולם… צבא השמים, והמלאכים והם –גדול מכל אלהים 

לא יהיה זה לעולם. כי יבא זמן  ,  בגלות  אף על פי שהנחלה שנתן להם היא ביד אחרים, והם  –כי ידין  
 שיקח האל דין עמו ומשפטם מן הגוים…

 שיכלו ויאבדו עושי העצבים, לעתיד בבוא הגואל  דרך תפלה. או כן יהיה –כמוהם 



Divrei HaYamim I Chapter 29 

י  "בּו ַלי ם ִּכי ְּבֵלב ָׁשֵלם ִהְתַנְּד א) ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ַהֶּמֶל� ְלׇכל ַהָּקָהל … ַוִּיְּתנּו ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ָהֱא�ִהים … ַוִּיְׂשְמחּו ָהָעם ַעל ִהְתַנְּדבָ (
ִיְׂשָרֵאל ָאִבינּו   ֱא�ֵהי י"י ְלֵעיֵני ׇּכל ַהָּקָהל ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ָּברּו� ַאָּתה י"ַוְיָבֶר� ָּדִויד ֶאת י ְוַגם ָּדִויד ַהֶּמֶל� ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה. (י)

ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא   י"ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְל� י  י ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד" ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם. (יא) ְל� י 
ֹוֵׁשל ַּבֹּכל ּוְבָיְד� ֹּכַח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְד� ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלֹּכל. (יג) ְוַעָּתה ֱא�ֵהינּו  ְלֹכל ְלרֹאׁש. (יב) ְוָהֹעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶני� ְוַאָּתה מ 

י ֱא�ֵהי  " ַלי ֱא�ֵהיֶכם ַוְיָבְרכּו ׇכל ַהָּקָהל   י"ָּבְרכּו ָנא ֶאת י מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל� ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּת�… ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ְלׇכל ַהָּקָהל
ד  י ְוַלֶּמֶל�. …(כו) ְוָדִויד ֶּבן ִיָׁשי ָמַל� ַעל ׇּכל ִיְׂשָרֵאל… ַוָּיׇמת ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ְׂשַבע ָיִמים ֹעֶׁשר ְוָכבֹו"ֲאֹבֵתיֶהם ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַלי

 ַוִּיְמ�� ְׁש�ֹמה ְבנֹו ַּתְחָּתיו. … 

 

Nechemia Chapter 9, 10: 29-30 

  י" ַוִּיְקְראּו ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת י   א) ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ֶנֶאְספּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבצֹום ּוְבַׂשִּקים … ַוָּיקּומּו ַעל ׇעְמָדם(
ַע ְוַקְדִמיֵאל ָּבִני ֲחַׁשְבְנָיה ֵׁשֵרְבָיה הֹוִדָּיה ְׁשַבְנָיה ְפַתְחָיה  י ֱא�ֵהיֶהם. (ה) ַוּיֹאְמרּו ַהְלִוִּים ֵיׁשּו"ֱא�ֵהיֶהם … ַוִּיְזֲעקּו ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל י

י ְלַבֶּד�  " ֱא�ֵהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכֹבֶד� ּוְמרֹוַמם ַעל ׇּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה. (ו) ַאָּתה הּוא י  י"ָּבְרכּו ֶאת י קּומּו
ת ֻּכָּלם ּוְצָבא  ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוׇכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוׇכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוׇכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה אֶ ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת 

ל  ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ּכַ  ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם  י ָהֱא�ִהים"ַהָּׁשַמִים ְל� ִמְׁשַּתֲחִוים. (ז) ַאָּתה הּוא י ְׂשִּדים ְוַׂשְמָּת ְּׁשמֹו ַאְבָרָהם…ְוַע֤
ים ת ֻחִּק֥ ים ְיָׁשִרי֙ם ְותֹו֣רֹות ֱאֶמ֔ ם ִמְׁשָּפִט֤ ן ָלֶה֜ ִים ַוִּתֵּת֨ ם ִמָּׁשָמ֑ ר ִעָּמֶה֖ ְדָּת ְוַדֵּב֥ ְעָּת   ַהר־ִסיַנ֙י ָיַר֔ ת ׇקְדְׁש֖� הֹוַד֣ ים. ְוֶאת־ַׁשַּב֥ ת טֹוִבֽ ּוִמְצֹו֖

ם ּוִמְצ֤וֹות ְוֻחִּק  י�…ְואַ ָלֶה֑ א ָׁשְמ֖עּו ֶאל־ִמְצֹוֶתֽ ֹ֥ ם ְול �…ַוַּיְקׁשּ֙ו ֶאת־ׇעְרָּפ֔ ה ַעְבֶּדֽ ם ְּבַי֖ד ֹמֶׁש֥ יָת ָלֶה֔ ה ִצִּו֣ ָּת֩ה ֱא֨לֹוַּה ְסִלי֜חֹות ַחּ֧נּון  י֙ם ְותֹוָר֔
ים ַרִּב֔ י� ָהֽ ם…ְוַאָּת֙ה ְּבַרֲחֶמ֣ א ֲעַזְבָּתֽ ֹ֥ ֶסד ְול ִים ְוַרב־ֶח֖ ֶר�־ַאַּפ֥ ְרָּת    ְוַר֛חּום ֶאֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָאַמ֥ ר…ַוְּתִביֵא֙ם ֶאל־ָהָא֔ ם ַּבִּמְדָּב֑ א ֲעַזְבָּת֖ ֹ֥ ל

ים  ַרִּב֗ י� ָהֽ ם…ּֽוְכַרֲחֶמ֣ י ַגָּו֔ ְת֙� ַאֲחֵר֣ כּו ֶאת־ּתֹוָרֽ � ַוַּיְׁשִל֤  ִּיְמְר֜דּו ָּב֗ ם…ַוַּיְמ֨רּו ַוֽ ַרֲחֶמ֖ ַלֲאֹבֵתיֶה֖ ם ְּכֽ ים …ְוַתִּציֵל֥ ן ָלֶה֙ם ֽמֹוִׁשיִע֔ י�  ִּתֵּת֤
י֙� ּוְבִמְׁש  ידּו ְולֹא־ָׁשְמ֤עּו ְלִמְצֹוֶת֙ ָּמה ֵהִז֜ � ְוֵה֨ ם ֶאל־ּתֹוָרֶת֗ ם ַלֲהִׁשיָב֣ ַעד ָּבֶה֜ ים. ַוָּת֨ ים  ַרּ֥בֹות ִעִּתֽ י� ָהַרִּב֛ ם… ּֽוְבַרֲחֶמ֧ ְטאּו־ָב֔ י� ָחֽ ָּפֶט֣

ל־ַחּ֥נּון ְוַר֖חּום  י ֵאֽ ם ִּכ֛ א ֲעַזְבָּת֑ ֹ֣ ה ְול ם ָּכָל֖ א־ֲעִׂשיָת֥ ֹֽ ֶס֒ד…  ל ית ְוַהֶח֒ ר ַהְּבִר֣ ל ַהָּג֜דֹול ַהִּגּ֣בֹור ְוַהּנֹוָר֮א ׁשֹוֵמ֣ ינּו ָהֵא֨ �ֵה֠ ה ֱא֠ ָּתה…ְוַעָּת֣ ָאֽ
ינּו֙  ינּו ָׂשֵר֙ ְענּו. ְוֶאת־ְמָלֵכ֤ יָת ַוֲאַנְ֥חנּו ִהְרָׁשֽ ת ָעִׂש֖ י־ֱאֶמ֥ ינּו ִּכֽ א ָעֵל֑ ל ׇּכל־ַהָּב֣ יק ַע֖ ה ַצִּד֔ א   ֹּכֲהֵנ֣ינּו ַוֲאֹבֵת֔ ְוַאָּת֣ ֹ֤ � ְול א ָעׂ֖שּו ּתֹוָרֶת֑ ֹ֥ ינּו ל

ֹום ֲעבָ  א ֲעָב֑דּו�… ִהֵּנ֛ה ֲאַנְ֥חנּו ַהּי֖ ֹ֣ ם…ל ָת ָּבֶהֽ ר ַהִעיֹד֖ י� ֲאֶׁש֥ ְדֹוֶת֔ י� ּוְלֵע֣ יבּ֙ו ֶאל־ִמְצֹוֶת֔ ה  ִהְקִׁש֙ ים ְּבָאָל֣ ם … ָבִא֞ ר ָהָע֡ ים… ּוְׁשָא֣ ִד֑
ים אֲ  ת ָהֱא�ִה֔ ֶכ֙ת ְּבתֹוַר֣ ה ָלֶל֨ ינּו ּוִמְׁש ּוִבְׁשבּוָע֗ ים ְוִלְׁש֣מֹור ְוַלֲעׂ֗שֹות ֶאת־ׇּכל־ִמְצֹו֙ת ְיֹהָו֣ה ֲאֹדֵנ֔ ֱא�ִה֑ ֶבד־ָהֽ ה ֶעֽ ה ְּבַי֖ד ֹמֶׁש֣ ר ִנְּתָנ֔ יו  ֶׁש֣ ָּפָט֖

יו   ְוֻחָּקֽ

 
 

“Barchu” in Chazal 
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ַּבֲעָׂשָרה ָוהּוא  "; ְנָבֵר� ֵלא�ֵהינּו" ַּבֲעָׂשָרה אֹוֵמ' ". ָּבְרכּו"  ָוהּוא או' ִּבְׁש�ָׁשה  ";  ְנָבֵר�" ֵּכיַצד ְמַזְּמִנין? ִּבְׁש�ָׁשה אֹוֵמ' 
ָּבְרכּו ֶאת  "  ָאַמ' ֶר' ֲעִקיָבה: ַמה ָּמִצינּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאָחד ְמרּוִּבים ְוֶאָחד ְממּוָעִטים, אֹוֵמ'"... … ברכו "  אֹוֵמר(ין)

 ". י ַהְּמבֹוָר� "כּו ֶאת יָּבְר "  ֶר' ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר:". י"י

 משנת ארץ ישראל
ברם משני התלמודים למשנתנו  רוב הראשונים מפרשים בפשטות שכוונת רבי עקיבא לברכת קריאת שמע,

כן פירשו פרשנים רבים, ראו המאירי, מלאכת שלמה ועוד)...לעומת זאת, (  משתמע שהכוונה לברכת התורה
נוסחה זו מופיעה רק במסכת סופרים . לפני קריאת שמע" ברכו..." לאמירתאין רמז   בספרות המשנה והתלמוד

ו) ובסידורים הקדומים. בחלק מקטעי תפילה מן הגניזה הנוסחה נמצאת, ובחלקם היא חסרה . מכל מקום, "י ה"(פ
   א)... "ד מ"הנוהג התנאי לברך על קריאת התורה נזכר במפורש (מגילה פ
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 ְוִאְׁשִּתיק, ְוָלא ֲאַמר ," 'ָּבְרכּו ֶאת ה" ַּבר ָּפָּפא ִאיְּקַלע ְלֵבי ְּכִניְׁשָּתא ַּדֲאִבי ִגיָּבר, ָקם ְקָרא ְּבִסְפָרא ַוֲאַמר ַרְפָרם  
ַּבֲהֵדי ְּפלּוְגָּתא ְלָמה ְל�? ְועֹוד,  ֲאַמר ָרָבא: ַּפְתָיא אּוָּכָמא,  ."ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבֹוָר�" :ֲאַווׁשּו ּכּוֵּלי ָעְלָמא ."ַהְמבֹוָר� "

 .ְנהּוג ָעְלָמא ְּכַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָהא



 

Tanchuma Lekh Lekha 12 

ג). ְלַאַחר ֶׁשָהָיה ַמֲאִכיָלן ּוַמְׁשָקן, ָהיּו  "א:ל "ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם (בראשית כ
ְלַבַעל ַהַּבִית ֶׁשּנֹוֵתן ְלָכל ַהְּבִרּיֹות ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה ְונֹוֵתן ָּבֶהם    ָּבְרכּו  תֹו. ְוָאַמר ָלֶהם: ִלי ַאֶּתן ְמָבְרִכין? ְמָבְרִכין אֹו

א, ָצר ֶאת ָהֻעָּבר  ְוָהיּו אֹוְמִרים לֹו: ֵהיָכן הּוא? ָאַמר ָלֶהם: ַׁשִּליט ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ּוֵמִמית ּוְמַחֶּיה, מֹוֵחץ ְורֹופֵ   רּוַח.
ָהיּו ׁשֹוֲאִלין    ִעין ָּכ�,ִּבְמֵעי ִאּמֹו ּומֹוִציאֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ְמַגֵּדל ְצָמִחים ְוִאיָלנֹות, מֹוִריד ְׁשאֹול ְוָיַעל. ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ׁשֹומְ 

ָּברּו� נֹוֵתן ֶלֶחם  , רּו� ה' ַהְמֹבָר� ְלעֹוָלם ָוֶעדּבָ  ֵּכיַצד ְנָבֵר� אֹותֹו ּוַמֲחִזיִקין לֹו טֹוָבה. ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם, ִאְמרּו:
ן (בראשית  ּוָמזֹון ְלָכל ָּבָׂשר, ְוָהָיה ְמַלְּמָדם ְּבָרכֹות ּוְצָדקֹות. הּוא ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב, ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחרָ 

  .ן ֶאת ַהּתֹוָרהִיְרַאת ָׁשַמִים ּומֹוֶרה ָלהֶ  ב:ה'). … ֶׁשָהָיה ְמַלְּמָדן "י
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')… ֵאין ִלי ֶאָּלא ֲאִכיַלת ָמזֹון ֶׁשָּטעּון  דברים ח':י " (ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכּתָ "  ּוְמַנִין ֶׁשֵהן ְמָבְרִכין ַעל ַהָּמזֹון? ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָעה, ָטעּון ְּבָרָכה  ְּבָרָכה ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו, ּתֹוָרה ְמַנִין? ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ַקל וָֹחֶמר: ּוָמה, ִאם ָמזֹון, ֶׁשהּוא ַחֵּיי ׁשָ 

ִּדין הּוא ֶׁשִּתְטֹען ְּבָרָכה ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה… ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲאִחי ַרִּבי  ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו, ּתֹוָרה, ֶׁשֵּיׁש ָּבּה עֹוָלם ַהָּבא, 
ֶזה  ", י ֶאְקָרא "ִּכי ֵׁשם י "  ב:ג')"דברים ל " (י ֶאְקָרא, ָהבּו ֹגֶדל ֵלא�ֵהינּו! "ִּכי ֵׁשם י " ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: "  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר:

ּוְכֶׁשהּוא  . "י ַהְמֹבָר� ְלעֹוָלם "ָּברּו� י "  ּוָמה ֵהן עֹוִנים ַאֲחָריו?  ֵאּלּו ָהעֹוִנים ַאֲחָריו. ", ינּו ָהבּו ֹגֶדל ֵלא�הֵ "  ַהְמָבֵר�; 
ּוְנרֹוְמָמה  , י ִאִּתי "ַּגְּדלּו ַלי"  ְוֵכן ָּדִוד אֹוֵמר: ". ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֵעד "  קֹוֵרא ִבְׁשמֹו, ְיהּו עֹוִנין ַאֲחָריו:

 ד:ד'). "תהלים ל" ( ְׁשמֹו ַיְחָּדו!
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 ַּבַּׁשַחר ְמָבֵר� ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריהָ  ַמְתִני׳

 ". יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶׁש�"  ה:ז'} "ַמאי ְמָבֵר�? ָאַמר ַרִּבי ַיֲעֹקב ָאַמר ַרִּבי אֹוַׁשְעָיא: {ישעיהו מ ְּגָמ׳

ִמי ָקא  " עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע "  ה:ז'} "ְּכִדְכִתיב ָקָאְמִריַנן. ֵאָּלא ֵמַעָּתה, {ישעיהו מ"!  יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא נֹוַגּה"  ֵליַמא 
ִליָׁשָנא ְמַעְּלָיא! ֵאָּלא ֲאַמר  ", נֹוַגּה" ִליָׁשָנא ְמַעְּלָיא. ָהָכא ַנֵמי ֵליַמא ",  ַהֹּכל"  ְוָקֵריַנן" ָרע"  ָאְמִריַנן ְּכִדְכִתיב? ֵאָּלא ְּכִתיב 

 … ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ִמַּדת יֹום ַּבַּלְיָלה ּוִמַּדת ַלְיָלה ַּבּיֹום  ָרָבא:

  ֵאָּלא " ַאֲהַבת עֹוָלם" ָהִכי: ֵאין אֹוְמִרים ַּתְנָיא ַנֵמי ".... ַאֲהָבה ַרָּבה "  ְוִאיָד� ַמאי ִהיא? ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ֲאַמר ְׁשמּוֵאל: 
ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתי� ַעל ֵּכן  "  א:ב'} " ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: {ירמיהו ל", ַאֲהַבת עֹוָלם "  ְוַרָּבַנן ָאְמִרי: ".  ַאֲהָבה ַרָּבה"

ַעד ֶׁשּלֹא ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע, ָצִרי� ְלָבֵר�; ִמֶּׁשָּקָרא   ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ֲאַמר ְׁשמּוֵאל: ִהְׁשִּכים ִלְׁשנֹות". ְמַׁשְכִּתי� ָחֶסד 
 "... ַאֲהָבה ַרָּבה" ְקִריַאת ְׁשַמע, ֵאין ָצִרי� ְלָבֵר�, ֶׁשְּכָבר ִנְפַטר ּבְ 

רֹות, ְׁשַמע, ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע,  ְוֵהם ֵּבְרכּו, ְוָקְראּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדּבְ  "!ָּבְרכּו ְּבָרָכה ַאַחת" :ְּתַנן ָהָתם: ָאַמר ָלֶהם ַהְּממּוֶּנה
ְּבָרָכה ַאַחת ַלִּמְׁשָמר  ַוּיֹאֶמר, ּוֵבְרכּו ֶאת ָהָעם ָׁש�ׁש ְּבָרכֹות: ֱאֶמת ְוַיִּציב, ַוֲעבֹוָדה, ּוִבְרַּכת ֹּכֲהִנים. ּוַבַּׁשָּבת מֹוִסיִפין 

ַמאי ְּבָרָכה  " :ִּכי ָהא ְּדִרִּבי ַאָּבא ְוִרִּבי יֹוֵסי ַּבר ַאָּבא, ִאְּקַלעּו ְלַההּוא ַאְתָרא, ְּבעֹו ִמַּנְייהּו ?"ְּבָרָכה ַאַחת " ַמאי  .ַהּיֹוֵצא
ָהִכי   :ֲאתֹו ַׁשְיילּוהּו ְלַרב ְיהּוָדה, ֲאַמר ְלהּו .ָלא ֲהָוה ִּביֵדיּה  ,ַוֲאתֹו ַׁשְיילּוהּו ְלַרב ַמָּתָנה .ָלא ֲהָוה ִּביַדְייהּו  "?ַאַחת

ִּכי ֲאָתא   ."יֹוֵצר אֹור" :ַוֲאַמר ִרִּבי ְזִריָקא ֲאַמר ִרִּבי ַאֵמי ֲאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש ."ַאֲהָבה ַרָּבה " :ֲאַמר ְׁשמּוֵאל
  ...ַרב ִיְצָחק ַּבר יֹוֵסף, ָאַמר, ָהא ְּדַרִּבי ְזִריָקא ָלאו ְּבֵפירּוׁש ִאְּתַמר ֶאָּלא ִמְּכָלָלא ִאְּתַמר 

 


