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ב תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יז עמוד 

: ואמרי לה במתניתא תנא, אמר רבי יוחנן. שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה: תניא
. מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר

,בני אלים' הבו לה+ ט"תהלים כ+שנאמר - מנין שאומרים אבות : תנו רבנן

, כבוד ועז' הבו לה+ ט"תהלים כ+שנאמר - ים גבורות ומנין שאומר

. בהדרת קדש' כבוד שמו השתחוו לה' הבו לה+ ט"תהלים כ+שנאמר - ומנין שאומרים קדושות 

וסמיך ליה וידעו , והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו+ ט"ישעיהו כ+שנאמר - ומה ראו לומר בינה אחר קדושה 
. תעי רוח בינה

ולבבו יבין ושב + 'ישעיהו ו+דכתיב - ה ראו לומר תשובה אחר בינה ומ

. וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח' וישב אל ה

, לפיכך קבעוה בשביעית, מתוך שעתידין ליגאל בשביעית: אמר רבא- ? ומה ראו לומר גאולה בשביעית

. לפיכך קבעוה בשמינית, שצריכה רפואה, מיניתמתוך שנתנה מילה בש: אמר רבי אחא? ומה ראו לומר רפואה בשמינית

ודוד כי , שבר זרוע רשע+ 'תהלים י: +דכתיב, כנגד מפקיעי שערים: אמר רבי אלכסנדרי- ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית 
. בתשיעית אמרה- אמרה 

כם תתנו ופריכם תשאו לעמי ואתם הרי ישראל ענפ+ ו"יחזקאל ל+דכתיב - ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים 
. ישראל כי קרבו לבוא

, נעשה דין ברשעים- וכיון שנתקבצו גליות 

, וכולל זדים עמהם, כלו המינים- וכיון שנעשה דין מן הרשעים 

, מתרוממת קרן צדיקים- וכיון שכלו המינים 

. יו אהביךשאלו שלום ירושלים ישל+ ב"תהלים קכ+שנאמר , בירושלים- והיכן מתרוממת קרנם 

בא דוד- וכיון שנבנית ירושלים 

. והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי+ ו"ישעיהו נ+שנאמר , באתה תפלה- וכיון שבא דוד 

. באת עבודה שנאמר עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי- וכיון שבאת תפלה 

. נניזבח תודה יכבד+ 'תהלים נ+שנאמר , באתה תודה- וכיון שבאת עבודה 

וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה + 'ויקרא ט+דכתיב - ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה 



. והשלמים

ברכה דהקדוש . ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם+ 'במדבר ו+דכתיב - ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים 
.יברך את עמו בשלום' ה+ ט"ם כתהלי+שנאמר , שלום- ברוך הוא 


