FOUNDATIONS OF JUDAISM – BLESSINGS
WHAT’S A BLESSING?
GAVRIEL Z. BELLINO
Rabbinic Formula
Blessed

Barukh

(are) You

Attah

LORD

Adonai (HaShem)

our God

Eloheiu (Elokeinu)

King

Melekh

(of) the world

Haolam

בָּ רּוְך
אַ ָּתה
יהוה
אֱ ֹלהֵ ינּו
מֶ לְֶך
הָּ ע ֹולָּם

Scriptural Sources
Genesis, Chapter 9
ספר בראשית פרק ט
:יהי כְּ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמ ֹּו
ִ ִ (כו) ַויֹּאמֶ ר בָ רּוְך יהוה אֱ ֹלהֵ י ֵשם ו:(כה) וַ יֹּאמֶ ר ָארּור כְּ נָעַ ן עֶ בֶ ד עֲ בָ ִדים י ְִּהיֶה לְּ אֶ חָ יו
25 And he said: Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. 26 And
he said: Blessed be the LORD, the God of Shem; and let Canaan be their servant.
Genesis, Chapter 24
ספר בראשית פרק כד
ַאב ָרהָ ם אֲ ֶשר ֹלא עָ זַב חַ ְּסּד ֹּו וַ אֲ ִמּת ֹּו מֵ ִעם אֲ דֹּנִ י ָאנֹּ כִ י בַ ּדֶ ֶרְך נ ַָחנִ י יהוה בֵ ית אֲ חֵ י
ְּ (כז) וַ יֹּאמֶ ר בָ רּוְך יהוה אֱ ֹלהֵ י אֲ דֹּנִ י
:אֲ דֹּנִ י
27 And he said: 'Blessed be the LORD, the God of my master Abraham, who hath not forsaken
His mercy and His truth toward my master; as for me, the LORD hath led me in the way to the
house of my master's brethren.
Exodus, Chapter 18
ספר שמות פרק יח
:ּומיַד פַ ְּרעֹּה אֲ ֶשר ִה ִציל אֶ ת הָ עָ ם ִמ ַּת ַחת יַד ִמ ְּצ ָריִם
ִ (י) וַ יֹּאמֶ ר י ְִּתר ֹּו בָ רּוְך יהוה אֲ ֶשר ִה ִציל אֶ ְּתכֶם ִמיַד ִמ ְּצ ַריִם
10 And Jethro said: 'Blessed be the LORD, who hath delivered you out of the hand of the
Egyptians, and out of the hand of Pharaoh; who hath delivered the people from under the hand
of the Egyptians.
Deuteronomy, Chapter 8

ספר דברים פרק ח
:ָארץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשר נ ַָתן לְָך
ֶ ָ(י) וְּ ָאכַלְּ ָּת וְּ ָשבָ ְּע ָּת ּובֵ ַרכְּ ָּת אֶ ת יהוה אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל ה
10 And thou shalt eat and be satisfied, and bless the LORD thy God for the good land which He
hath given thee.
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Deuteronomy, Chapter 28

ספר דברים פרק כח
:(ג) בָ רּוְך אַ ָּתה בָ ִעיר ּובָ רּוְך אַ ָּתה בַ ָשדֶ ה
3 Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field.
I Samuel, Chapter 15

ספר שמואל א פרק טו
:( יג) וַ ָיבֹּא ְּשמּואֵ ל אֶ ל ָשאּול וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו ָשאּול בָ רּוְך אַ ָּתה לַידֹּוָ ד הֲ ִקימֹּ ִתי אֶ ת ְּּדבַ ר יהוה
3 And Samuel came to Saul; and Saul said unto him: 'Blessed be thou of the LORD; I have
performed the commandment of the LORD.'
I Chronicles, Chapter 29
ספר דברי הימים א פרק כט
) (יא:ָאבינּו מֵ ע ֹּולָם וְּ עַ ד ע ֹּולָם
ִ (י) וַ יְּבָ ֶרְך ָּדוִ יד אֶ ת יהוה לְּ עֵ ינֵי כָל הַ ָקהָ ל וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ יד בָ רּוְך אַ ָּתה יהוה אֱ ֹלהֵ י י ְִּש ָראֵ ל
:ָארץ לְּ ָך יהוה הַ ַמ ְּמ ָלכָה וְּ הַ ִמ ְּתנ ֵַשא לְּ כֹּל לְּ רֹּאש
ֶ ָבּורה וְּ הַ ִּתפְּ אֶ ֶרת וְּ הַ נֵצַ ח וְּ הַ הוֹּד כִ י כֹּל בַ ָשמַ יִם ּוב
ָ ְּלְּ ָך יהוה הַ גְּ דֻ לָה וְּ הַ ג
 (יג) וְּ עַ ָּתה אֱ ֹלהֵ ינּו מו ִֹּדים:בּורה ּובְּ י ְָּדָך לְּ גַּדֵ ל ּולְּ ַחזֵק ַלכֹּל
ָ ְּ( יב) וְּ הָ ע ֶֹּשר וְּ הַ כָבוֹּד ִמלְּ פָ נֶיָך וְּ אַ ָּתה מו ֵֹּשל בַ כֹּל ּובְּ י ְָּדָך כֹּחַ ּוג
:ַאר ֶּתָך
ְּ ְּּומהַ לְּ לִ ים לְּ ֵשם ִּתפ
ְּ אֲ נ ְַּחנּו לְָך
10 Wherefore David blessed the LORD before all the congregation; and David said: 'Blessed be
Thou, O LORD, the God of Israel our father, for ever and ever. 11 Thine, O LORD, is the
greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty; for all that is in the
heaven and in the earth is Thine; Thine is the kingdom, O LORD, and Thou art exalted as head
above all. 12 Both riches and honour come of Thee, and Thou rulest over all; and in Thy hand is
power and might; and in Thy hand it is to make great, and to give strength unto all. 13 Now
therefore, our God, we thank Thee, and praise Thy glorious name.

Blessing: Affirmation or Theurgy?
Tosaphot on Berkahot 3a
תוספות מסכת ברכות דף ג עמוד א
 מכאן יש לסתור מה שפי' במחזור ויטרי יהא שמיה רבא שזו תפלה שאנו- ועונין יהא שמיה הגדול מבורך
מתפללין שימלא שמו כדכתיב (שמות יז) כי יד על כס יה שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של
...עמלק
MAY YOUR GREAT NAME BE BLESSED - From this there is what to contradict the view of
Machzor Vitri that Yehei Shmei is our prayer that God’s Name be completed; as it says, “Ki yad
al kes YAH, that His Name will not be whole and His Throne will not be whole until the
destruction of Amalek...
וזה לא נראה מדקאמר הכא יהא שמיה הגדול מבורך משמע דתפלה אחת היא ואינו רוצה לומר שיהא שמו.. .
גדול ושלם אלא יהא שמו הגדול מבורך וגם מה שאומרי' העולם לכך אומרים קדיש בלשון ארמית לפי שתפלה
נאה ושבח גדול הוא על כן נתקן בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים
And this does not seem right, and the intention of this one prayer is not saying that His name
should be great and complete, that that His Name that is great should be blessed, and also that
which the world says. Therefore we say Kaddish in Aramaic for it is a nice prayer and great
praise and has been written in the language of translation so that the angels will not
understand it.
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