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  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב  )1(
מאי מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל: אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן מסיים בה הכי: הערב 
נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי 

עוסקי תורתך, ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל. ורב המנונא אמר: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את שמך ו
  . הלכך לימרינהו לכולהו תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה. אמר רב המנונא: זו היא מעולה שבברכות.

  
  רבי עקיבא איגר מסכת ברכות דף יא עמוד ב 

  .הגירסא אמר ר"פ הלכךברי"ף והרא"ש הלכך כו'.  שם
  
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד א  )2(

ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו, שנאמר +יחזקאל א'+ כמראה 
רוכי ודאי הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפל על פני, לייטי עלה במערבא, משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא. אבל ב

ברוך זוכר הברית. במתניתא תנא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: נאמן בבריתו וקיים  -מברך. מאי מברך 
  . ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו הלכך נימרינהו לתרוייהו אמר רב פפא:במאמרו. 

  
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד ב  )3(

ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך? והאמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: מאימתי מברכין על  על הגשמים כו'.
אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו, ורבי  מודיםמשיצא חתן לקראת כלה. מאי מברכין? אמר רב יהודה:  -הגשמים 

ות לך ה' אלהינו... עד תשתחוה, ברוך אתה ה' רוב יוחנן מסיים בה הכי: אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו מספיקין להוד
אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו אמר רבא: אימא האל ההודאות.  -ההודאות. רוב ההודאות ולא כל ההודאות? 

  רוב ההודאות והאל ההודאות
  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף ו עמוד ב  )4(

ן לקראת כלה. מאי מברך? אמר רב יהודה אמר רב: מודים אנחנו משיצא חת -אמר רבי אבהו: מאימתי מברכין על הגשמים 
לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו. ורבי יוחנן מסיים בה הכי: אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו כו', 

ות? אמר רבא, אימא: אל עד אל יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונו, ברוך רוב ההודאות. רוב ההודאות ולא כל ההודא
  . אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו: אל ההודאות ורוב ההודאותההודאות. 

  
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב  )5(

כי נפיק אומר: ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם 
אמר רב: רופא חולים. אמר שמואל: קא  -יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך. מאי חתים? 

אמר רב פפא: הלכך נמרינהו אמר: מפליא לעשות. שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי! אלא: רופא כל בשר. רב ששת 
  . לתרוייהו, רופא כל בשר ומפליא לעשות

  
  תלמוד בבלי מסכת שבת דף כ עמוד א  )6(

אמר רב: רוב כל אחד ואחד. ושמואל אמר: כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן.  -ובגבולין כדי שתאחוז כו'. מאי רובן? 
שתהא שלהבת עולה מאיליה, ולא שתהא שלהבת עולה על ידי דבר אחר. עץ יחידי,  תנא רב חייא לסיועיה לשמואל: כדי

  . בעינן רוב עביו, ובעינן רוב היקפו אמר רב פפא: הלכךרב אמר: רוב עביו. ואמרי לה: ברוב היקפו. 
  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כא עמוד ב  )7(

את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והנפרע לאחריה מאי מברך? ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם (האל) הרב 
אמר רב לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם. רבא אמר: האל המושיע. 

  . : ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם האל המושיעהלכך נימרינהו לתרוייהופפא: 
  
  ף מו עמוד א תלמוד בבלי מסכת חולין ד )8(

במקום מרה.  -ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא, ערקו רבה ורב יוסף; פגע בהו ר' זירא, אמר להו: ערוקאי, כזית שאמרו 
, בעינן כזית במקום מרה, ובעינן כזית במקום שהיא אמר רב פפא: הלכך רב אדא בר אהבה אמר: במקום שהיא חיה.

  . חיה
  
  ד א תלמוד בבלי מסכת חולין דף סה עמו )9(

אמר רב פפא: הלכך, בעינן ובחגבים כל שיש לו כו'. מאי רובו? אמר רב יהודה אמר רב: רוב ארכו, ואמרי לה: רוב הקיפו; 
  . רוב ארכו, ובעינן רוב הקיפו

  
  תלמוד בבלי מסכת חולין דף עו עמוד ב  )10(

כמה רובו? כי אתא רב דימי אמר ר' אסור. ו -מותר, אם לאו  -ת"ר: נשבר העצם ויצא לחוץ, אם עור ובשר חופין את רובו 
 .אמר רב פפא: הלכך, בעינן רוב עוביו, ובעינן רוב הקיפויוחנן: רוב עוביו, ואמרי לה: רוב הקיפו. 
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 וֲדֲעָתך ַעָלן. ָלא ____ֶּסֶדר  \ת כֶ סֶ מַ ְוֲהְדָרך ֲעָלן, ֲדְעָתן ֲעָלך  ____ֶּסֶדר  \ת כֶ סֶ מַ ֲהְדַרן ַעָלְך 
 ַָאֵתי.ְולֹא ִּתֽתַנִׁשי ִמיַנן, ָלא ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְולֹא ְּבָעְלָמא דְ  ____ֶּסֶדר  \ת כֶ סֶ מַ ִנֽתַנֵׁשי ִמיָנְך 

ֶזה ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' אלוקינו ואלוקי ַאבֹוֵתינּו ֶׁשְתֵהא ּתֹוַרְתָך אּומּוִנֵתנּו ָּבעֹוָלם הַ 
 ַהָּבא. וְתֵהא ִעָמנּו לעֹוָלם 

 ַחִניָנא ַּבר ַּפָּפא,  )1(

 ַרִמי ַּבר ַּפָּפא,  )2(

 ַנְחָמן ַּבר ַּפָּפא,  )3(

 ַאַחאי ַּבר ַּפָּפא,  )4(

 ַאָּבא ַמִרי ַּבר ַּפָּפא,  )5(

 ַרֽפַרם ַּבר ַּפָּפא,  )6(

 ָרִכיש ַּבר ַּפָּפא,  )7(

 סּוְרָחב ַּבר ַּפָּפא,  )8(

 ַאָדא ַּבר ַּפָּפא,  )9(

 ָדרּו ַּבר ַּפָּפא. )10(

ָלנּו ת ִּדְבֵרי ּתֹוָרְתָך ְּבִפינּו ּוִפיִפּיֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ּכּוַהֲעֵרב ָנא ה' ֱאלֹקינּו, אֶ 
ָרְתָך ִלְׁשָמה, ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּכּוָלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹו

. ְלעֹוָלם ִהיא ִלי. ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען, לֹא ֵאבֹוׁש ֶֹתָך: ִּכיֵמאְֹיַבי, ְּתַחְּכֵמִני ִמְצו
מן אמן ְלעֹוָלם, לֹא ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם, ִחִּייָתִני. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ַלֽמֵדִני ֻחֶּקיָך. אמן א

 סלה ועד.

ָרׁש, ַּׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמדְ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְּלָפֶניָך ה' אלוקינו ואלוקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ 
ְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי ְולֹא ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות. ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ָאנּו מַ 

נו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ּתֹוָרה ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים. ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים. ָא
י ָהעֹוָלם ָׂשָכר ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר. ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים. ָאנּו ָרִצים ְלַחּיֵ 
ְנֵׁשי ָדִמים ַהָּבא, ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ַׁשַחת. ֶׁשֱנאַמר ְוַאָּתה ֱאלֹקים, ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַא

  ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח ָּבְך. ּוִמְרָמה, לֹא

 ֵּכן ּֽתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ____ֶּסֶדר  \ת כֶ סֶ מַ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' אלקי, ְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזֽרַּתִני ְלַסֵיים 
ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ְסָדִרים ּוֽסָפִרים ַאֵחרים ּוְלַסְיָמם, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּו

י ּוְלַזְרִעי ַתְלמּוד ּתֹוָרְתָך ְּבַאֲהָבה ּוְזכּות ּכֹל ַהְתָנִאים ְוָאמֹוָרִאים ּוַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹוד לִ 
ַּתְנֶחה ָך, ֶׁשלֹא ָּתמּוש ַהּתֹוָרה ִמֽפי ּוִמִפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם. ַוִיְתַקֵיים ִּבי ְּבִהְתַהֶּלכְ 
פּו ְּלָך, ְׁשנֹות אָֹתְך ְּבָׁשְכְּבָך, ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך; ַוֲהִקיצֹוָת, ִהיא ְתִׂשיֶחָך. ִּכי ִבי, ִיְרּבּו ָיֶמיָך; ְויֹוִסי

ַעּמֹו -תַחִּיים. אֶֹרְך ָיִמים, ִּביִמיָנּה; ִּבְׂשמֹאוָלּה, עֶֹׁשר ְוָכבֹוד. ה' עֹז, ְלַעּמֹו ִיֵּתן; ה', ְיָבֵרְך אֶ 
   :ָּׁשלֹוםבַ 


