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את
את הָ עוֹלָ ם ,וְ ַא ָּתה ה ּוא ֱאל ֵֹקינ ּו ִמ ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
ַא ָּתה ה ּוא ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו עַ ד ׁ ֶשלּ א בָ ָר ָ
את עוֹלָ ְמ ָך ְּבגִ ין לְ הִ ׁ ְש ְּתמו ָֹדעָ א ְּ(כ ֵדי
הָ עוֹלָ םּ ,ו ֵמעוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ ם ַא ָּתה ֵקלּ ,ובָ ָר ָ
לְ הו ִֹדיעַ ) ֱאלָ ה ּו ָת ְך ְּב ֶא ְמצָ ע ּות (עַ ל י ְֵדי) ּתו ָֹר ְת ָך הַ ְּקדו ׁ ָֹשה ְּכמ ֹו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ ו ֵֹתינ ּו
ִש ָר ֵאלִּ ,כי הֵ ם עַ ְּמ ָך
אשית”ִּ ,ב ׁ ְשבִ יל ּתו ָֹרה ּובִ ׁ ְשבִ יל י ְ ׂ
“ב ֵר ׁ ִ
זִכְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ הְּ ,
וְ נַ ֲחלָ ְת ָך ֲא ׁ ֶשר ָּב ַח ְר ָּת ָּבהֶ ם ִמ ָּכל הָ ֻא ּמוֹת ,וְ נָ ַת ָּת לָ הֶ ם ֶאת ּתו ָֹר ְת ָך הַ ְּקדו ׁ ָֹשה,
וְ ֵק ַרבְ ָּתם לְ ׁ ִש ְמ ָך הַ ָגּדוֹל.
ָ
וְ עַ ל ִק ּי ּום הָ עוֹלָ ם וְ עַ ל ִק ּי ּום הַ ּתו ָֹרה ָּבא ּו לָ נ ּו (נִ צְ ַט ִ ּוינ ּו) ִמ ְּמך ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו ׁ ְשנֵ י צִ ּו ּויִים,
“פר ּו ּו ְרב ּו” ,וְ כָ ַתבְ ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך “וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם”,
ָּכ ַתבְ ָּת ְּבתו ָֹר ְת ָך ּ ְ
ָ
את יָצַ ְר ָּת
את ִּכי ִאם לָ ׁ ֶשבֶ ת ,וְ לִ כְ בו ְֹדך ָּב ָר ָ
וְ הַ ַּכ ָ ּונָ ה בִ ׁ ְש ֵּתיהֶ ן ֶא ָחתִּ ,כי לֹא לְ תֹה ּו בָ ָר ָ
ַאף עָ ִש ָיתְּ ,כ ֵדי ּׁ ֶשנִ הְ יֶה ֲאנַ ְחנ ּו וְ צֶ ֱאצָ ֵאינ ּו (וְ צֶ ֱאצָ ֵאי צֶ ֱאצָ ֵאינ ּו) וְ צֶ ֱאצָ ֵאי ָּכל עַ ְּמ ָך
ִש ָר ֵאל ֻּכלָ נ ּו יו ְֹדעֵ י ׁ ְש ֶמ ָך וְ לו ְֹמ ֵדי תו ָֹר ֶת ָך.
ֵּבית י ְ ׂ
ָ
ְ
ּובְ כֵ ן ָאבוֹא ֵאלֶ ָיך ה’ ֶמלֶ ך ַמלְ כֵ י הַ ְּמלָ כִ ים ,וְ ַא ּ ִפיל ְּת ִח ָנ ִּתי ,וְ עֵ ינַ י לְ ך ְתל ּויוֹת עַ ד
ׁ ֶש ְּת ָח ֵנּנִ י וְ ִת ׁ ְש ַמע ְּתפִ ָּל ִתי לְ הַ ז ְִמין לִ י ָּבנִ ים ּובָ נוֹת ,וְ גַ ם הֵ ם יִפְ ר ּו וְ י ְִרבּ ּו הֵ ם ּובְ נֵ יהֶ ם
ּובְ נֵ י בְ נֵ יהֶ ם עַ ד סוֹף ָּכל הַ דּ וֹרוֹת לְ ַתכְ לִ ית ׁ ֶשהֵ ם וַ ֲאנִ י ֻּכ ָּלנ ּו נַ עֲ סוֹק ְּבתו ָֹר ְת ָך
הַ ְּקדו ׁ ָֹשה לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד לִ ׁ ְשמֹר וְ לַ עֲ שׂ וֹת ּולְ ַק ֵיּם ֶאת ָּכל ִ ּדבְ ֵרי ַתלְ מ ּוד ּתו ָֹר ְת ָך
ְּב ַאהֲ בָ ה ,וְ הָ ֵאר עֵ ינֵ ינ ּו ְּבתו ָֹר ֶת ָך וְ ַד ֵּבק לִ ֵּבנ ּו ְּב ִמצְ ו ֶֹת ָיך וְ י ֵַחד לְ בָ בֵ נ ּו לְ ַאהֲ בָ ה
ּולְ י ְִר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך.
ָאבִ ינ ּו הָ ָאב הָ ַר ֲח ָמןֵּ ,תן לְ כֻ ָּלנ ּו ַח ִיּים ֲא ֻר ִּכים ּובְ ר ּוכִ יםִ ,מי כָ מו ָֹךָ ,אב הָ ַר ֲח ִמים זוֹכֵ ר
יְצ ּו ָריו לְ ַח ִיּים ְּב ַר ֲח ִמים ,זָכְ ֵרנ ּו לְ ַח ִיּים נִ צְ ִח ִיּים ְּכמ ֹו ׁ ֶשהִ ְת ּ ַפ ֵּלל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינ ּו “ל ּו
“בי ְִר ָא ֶת ָך”.
עאל] י ְִחיֶה לְ פָ נֶ ָיך”ּ ,ופֵ ְר ׁש ּו ַרבּ ו ֵֹתינ ּו זִכְ רוֹנָ ם לִ בְ ָרכָ הְּ ,
[י ׁ ְִש ָמ ֵ
אתי לְ בַ ֵּק ׁש ּולְ הִ ְת ַחנֵ ן ִמ ְּלפָ נֶ ָיךֶ ׁ ,ש ְיּהֵ א ז ְַרעִ י וְ ז ֶַרע ז ְַרעִ י עַ ד עוֹלָ ם
ִּ(כי) עַ ל ֵּכןָּ ,ב ִ
ז ֶַרע ָּכ ׁ ֵשר ,וְ ַאל י ִָּמצֵ א בִ י ּובְ ז ְַרעִ י ּובְ ז ֶַרע ז ְַרעִ י עַ ד עוֹלָ ם ׁש ּום ּ ְפס ּול וָ ׁ ֶש ֶמץַ ,א ְך
ארי
ׁ ָשלוֹם וֶ ֱא ֶמת וְ טוֹב וְ י ׁ ָָשר ְּבעֵ ינֵ י ֱאלֹהִ ים ּובְ עֵ ינֵ י ָא ָדם ,וְ יִהְ י ּו ַּבעֲ לֵ י תו ָֹרהָ ,מ ֵ
ארי ִמצְ וָ ה,
ארי ָרזָא (סוֹד)ָ ,מ ֵ
ארי ַתלְ מ ּודָ ,מ ֵ
ארי ִמ ׁ ְשנָ הָ ,מ ֵ
ַּ(בעֲ לֵ י) ִמ ְק ָראָ ,מ ֵ
ארי ִמדוֹת ְּתר ּו ִמ ּיוֹת ,וְ יַעַ בְ ד ּו ָך ְּב ַאהֲ בָ ה ּובְ י ְִר ָאה פְ נִ ִימית,
ארי גְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדיםָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
וְ לֹא י ְִר ָאה ִחצוֹנִ ית ,וְ ֵתן לְ כָ ל ִ(א ׁיש וָ ִא ׁיש ֵ ּדי פַ ְרנָ ָסת ֹו ּולְ כָ ל) ְגּוִ ָיּה ּו ְגּוִ ָיּה ֵמהֶ ם ֵ ּדי
ַמ ְחסו ָֹר ּה ְּבכָ בוֹד ,וְ ֶתן לָ הֶ ם ְּב ִריא ּות וְ כָ בוֹד וָ כ ַֹח ,וְ ֶתן לָ הֶ ם קו ָֹמה וְ יוֹפִ י וְ ֵחן וָ ֶח ֶסד,
וְ יִהְ יֶה ַאהֲ בָ ה וְ ַא ְחוָ ה וְ ׁ ָשלוֹם ֵּבינֵ יהֶ ם ,וְ ַתז ְִמין לָ הֶ ם ִז ּו ּוגִ ים הֲ ג ּונִ ים ִמ ֶז ַּרע ַּתלְ ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמים ִמ ֶז ַּרע צַ ִ ּד ִיקים ,וְ גַ ם ִז ּו ּוגֵ יהֶ ם יִהְ י ּו ְּכמו ָֹתם ְּככָ ל ֲא ׁ ֶשר הִ ְת ּ ַפ ַּללְ ִּתי עֲ לֵ יהֶ ם,
ִּכי ז ִָּכרוֹן ֶא ָחד עוֹלֶ ה לְ כָ אן ּולְ כָ אן.
ַא ָּתה ה’ יו ֵֹדעַ ָּכל ַּתעֲ ל ּומוֹתּ ,ולְ פָ נֶ ָיך נִ גְ ל ּו ַמצְ ּפ ּונֵ י לִ ִּביִּ ,כי כַ ָ ּונָ ִתי ְּבכָ ל ֵא ֶּלה לְ ַמעַ ן
ׁ ִש ְמ ָך הַ ָגּדוֹל וְ הַ ָּקדו ֹׁש ּולְ ַמעַ ן ּתו ָֹר ְת ָך הַ ְּקדו ׁ ָֹשה ,עַ ל ֵּכן עֲ נֵ נִ י ה’ עֲ נֵ נִ י ַּבעֲ ב ּור הָ ָאבוֹת
הַ ְּקדו ׁ ִֹשים ַאבְ ָרהָ ם יִצְ ָחק וְ יַעֲ קֹבּ ,ובִ גְ לָ לָ ם ּתו ׁ ִֹשיעַ ָּבנִ ים לִ הְ יוֹת הָ עֲ נָ פִ ים דּ ו ִֹמים
לְ ׁ ָש ְר ׁ ָשםּ ,ובַ עֲ ב ּור ָ ּדוִ ד עַ בְ ְ ּד ָך ֶרגֶ ל ְרבִ יעִ ית ַּב ֶּמ ְר ָּכבָ ה ,הַ ְמ ׁשו ֵֹרר ְּבר ּו ַח ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ׁ ִשיר הַ ַּמעֲ לוֹת ַא ׁ ְש ֵרי ָּכל י ְֵרא ה’ הַ הֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו :יְגִ יעַ ַּכ ּ ֶפ ָיך ִּכי תֹאכֵ ל ַא ׁ ְש ֶר ָיך
וְ טוֹב לָ ְךֶ :א ׁ ְש ְּת ָך ְּכגֶ פֶ ן ּפֹ ִר ָיּה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי בֵ ֶית ָך ָּבנֶ ָיך ִּכ ׁ ְש ִתלֵ י ז ִֵיתים ָסבִ יב לְ ׁ ֻשלְ ָחנֶ ָך:
הִ ֵנּה כִ י כֵ ן ְיב ַֹר ְך ָגּבֶ ר י ְֵרא ה’ :יְבָ ֶרכְ ָך ה’ ִמ ִ ּצ ּיוֹן ּו ְר ֵאה ְּבט ּוב יְר ּו ׁ ָשלָ יִם ֹּכל י ְֵמי ַח ֶי ָּיך:
ִש ָר ֵאל:
ּו ְר ֵאה בָ נִ ים לְ בָ נֶ ָיך ׁ ָשלוֹם עַ ל י ְ ׂ
ָאנָא ה’ ׁשו ֵֹמעַ ְּתפִ ָּלה י ְֻק ַיּם ָּבנ ּו הַ ּ ָפס ּוק וַ ֲאנִי זֹאת ְּב ִר ִיתי או ָֹתם ָא ַמר ה’ ,ר ּוחִ י ֲא ֶׁשר
עָ לֶ ָיך ּו ְדבָ ַרי ֲא ֶׁשר ַש ְׂמ ִּתי ְּבפִ ָיך לֹא יָמ ּו ׁש ּו ִמ ּ ִפ ָיך ּו ִמ ּ ִפי ז ְַרעֲ ָך ּו ִמ ּ ִפי ז ֶַרע ז ְַרעֲ ָךָ ,א ַמר ה’
ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עוֹלָ ם :יִהְ י ּו לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ ִּבי לְ פָ נ ֶָיך ה’ צ ּו ִרי וְ גו ֲֹאלִ י.

תפלת אבות על בנים
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ָא ָנּא ֱאל ֵֹקי ז ֵַּכנִ י לְ ַקיֵים ַמה ׁ ֶשצִ וִ ָיתנִ ו ּולְ ַמ ְד ֶּתם או ָֹתם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם
לְ ַד ֵּבר ָּבם .וְ י ְִת ַקיֵים ִּבי ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב ּו ְדבָ ַרי ֲא ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ִּתי ְּבפִ ָיך לֹא
יָמ ּוש ּו ִמ ּ ִפ ָיך ּו ִמ ּ ִפי ז ְַרעֲ ָך ּו ִמ ּ ִפי ז ֶַרע ז ְַרעֲ ָך ָא ַמר ה’ ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עוֹלָ ם.
ִש ָר ֵאל לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִם .וְ לֹא יַט ּו י ִָמין
וְ יִהְ י ּו ָּבנַ יי מו ֵֹרי הו ָֹראוֹת ְּכ ׁ ֵשרוֹת ְּבי ְ ׂ
ּו ְ ׂשמֹאל ִמ ֶ ּד ֶר ְך הַ י ׁ ְָש ָרה ּו ְדבַ ר ׁ ֶש ֶקר י ְִר ֲחק ּו .וְ לֹא י ְִמצְ א ּו ָּבם מ ּום וְ לֹא
“מי יָג ּור
ִמ ָ ּדה ָרעָ ה ִמ ָק ְטנָ ם וְ עַ ד גְ דוֹלָ ם .וְ יִהְ י ּו ָּבנַ י ֵמאו ָֹתם ׁ ֶש ָּכת ּוב ִ
ְּב ָאהֳ לֶ ָיך ִמי י ׁ ְִשכּ וֹן ְּבהַ ר ָק ְד ׁ ֶש ָך הוֹלֵ ְך ָּת ִמים ּופוֹעֵ ל צֶ ֶדק וְ דּ וֹבֵ ר ֱא ֶמת
ִּבלְ בָ ב ֹו לֹא ָרגַ ל עַ ל לְ ׁשוֹנ ֹו לֹא עָ ָ ׂשה לְ ֵרעֵ ה ּו ָרעָ ה וְ ֶח ְר ּ ָפה לֹא נָ ָ ׂשא עַ ל
ְקרוֹבוֹ” וגו’:
יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶ ָיך ׁ ֶשאוֹלִ יד ָּבנִ ים ּו ָּבנוֹת וְ לֹא יָמ ּות ׁש ּום ֶא ָחד ִמ ָּבנַ יי
ְּב ַחיַי .וְ לֹא ַא ַחת ִמ ְּבנו ַֹתי ְּב ַחיַיֶ .א ַּקח נָ ׁ ִשים לְ ָּבנַ יי ,וְ לֹא יָמ ּות ּו
נְ ׁשו ֵֹתיהֶ ם ִמקוֹצֶ ר ׁ ָשנִ ים .וְ ֶאז ְֶּכה לְ הַ ִ ׂשיא ְּבנו ַֹתי לְ ַאנָ ׁ ִשים הַ ג ּונִ ים
וְ צַ ִד ִיקים ,וְ לֹא יָמ ּות ּו ַּבעֲ לֵ יהֶ ן ְּבקוֹצֶ ר ׁ ָשנִ ים .וְ לֹא ִּתפָ ֶטר ז ּוגָ ִתי.
וִ יהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶ ָיך ה’ ׁ ֶש ַּתז ְִמין לְ כָ ל ָּבנַ יי ֶאת ַּבת ז ּוגוֹּ ,ולְ כָ ל ַא ַחת
ִמ ְּבנו ַֹתי ֶאת ֶּבן ז ּוגָ ּה הַ ְמי ּו ָחד לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמהֶ ם ,וְ לֹא י ְַק ִד ֵימם ַא ֵחר
ְּב ַר ֲח ִמים ,וְ לֹא י ִָדח ּו ִמ ּ ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים .וְ יוֹלִ יד ּו ָּבנַ י ּובְ נו ַֹתי ְּב ַמ ָזּל טוֹב
ּובְ ׁ ָשעָ ה טוֹבָ ה .וְ כָ ל הַ ִּסיבּ וֹת ֵּבין ֶאל ִֹקים [אלקיות] וְ הַ ׁ ְשגָ ִחיוֹת ֵּבין
ַמעֲ ְרכִ יוֹת ֵּבין ְּב ִח ִיריוֹת יִפְ עֲ ל ּו לְ טוֹבָ ָתם ּולְ זְכ ּו ָתם ְּבבָ נֵ י ַח ֵיּי ּובִ ְמזוֹנֵ י
ְרוִ ִיחי .וְ לֹא י ְֶח ַסר לָ הֶ ם לְ עוֹלָ ם ָמזוֹן וְ ֶט ֶרף ֵּב ָיתם .וְ הַ צִ ילֵ ם ִמ ְמאו ָֹרעוֹת
ּופְ ע ּולוֹת ָרעוֹת .וְ לֹא י ְֶח ְטא ּו לֹא ְּבזָדוֹן וְ לֹא ְּב ׁשוֹגֵ ג לֹא ְּבאוֹנֶ ס וְ לֹא
ְּב ָרצוֹן .וְ י ׁ ְִש ְמר ּו ֶאת ְּב ִרית קו ֶֹד ׁש ִמ ָּכל ט ּו ְמ ָאה וְ עֶ ְרוָ הּ .ובְ עֵ ת ָרא ּוי
י ְַקיְימ ּו ִמצְ וַ ת ּ ִפ ְריָה וְ ִרבְ יָה .וְ הַ ׁ ְש ֵּכן ֵּבין ִא ׁיש לְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ַאהֲ בָ ה וְ ַא ֲחוָ ה
וְ ׁ ָשלוֹם וְ ֵרע ּות ,וְ כֵ ן ֵּבין ְקרוֹבֵ יהֶ ם .וְ ֶאז ְֶּכה לָ זוֹן או ָֹתם ִּב ְק ַטנ ּו ָתם
ְּבכָ בוֹדְּ ,בלִ י ֶח ְר ּ ָפה ּובִ זָיוֹן .וְ יִהְ י ּו ּתו ָֹר ָתם א ּו ְמנָ ָתם ְּבכָ בוֹד .וְ לֹא יִצְ ַט ְרכ ּו
לְ ְּב ִר ּיוֹת .וְ ֶאז ְֶּכה לִ ְראוֹת ְּב ִ ׂש ְמ ָח ָתם .וְ לֹא יִהְ יֶה ָּבהֶ ם עָ ָקר וַ עֲ ָק ָרה
ּו ְמ ַש ֵּכלָ ה .וְ י ְִמצְ א ּו ֵחן וְ ׁ ְשכֵ ל טוֹב ְּבעֵ ינֵ י ֱאל ִֹקים וְ ָא ָדם .וְ לֹא ֶאעֱ זֹב
או ָֹתם ְּביַד ֲא ֵח ִרים ַחס וְ ׁ ָשלוֹם .וְ יִהְ י ּו ׁשו ְֹמעִ ים ְּבקוֹל ֲאבִ יהֶ ם וְ ִא ָּמם
וְ ַר ָּבנֵ יהֶ ם ,וְ ָאח ָק ָטן י ׁ ְִש ַמע לְ גָ דוֹל וִ יְכַ ְּב ֵדה ּו .וְ יִהְ יֶה טוֹב וְ נָ עִ ים ׁ ֶשבֶ ת
ַא ִחים גַ ם י ַָחד ְּב ַאהֲ בָ ה ַר ָּבהּ .ובְ נו ַֹתי ִּתהְ יֶנָ ה יָפוֹת וְ נָ אוֹת ּו ַּבעֲ לוֹת
ֵ ׂשכֶ ל וְ ֲח ִסידוֹת צְ נ ּועוֹת צִ ְד ָקנִ יוֹת וַ ֲח ִסידוֹת ְמע ּו ָטרוֹת ְּב ִמדּ וֹת טוֹבוֹת
וְ כָ ל ְּכב ּו ָדה ַּבת ֶמלֶ ְך ּ ְפנִ ָימה ִּתהְ יֶינָ ה ׁ ְשלֵ מוֹת ְּבלִ י מ ּוםּ .ובָ ֵר ְך ַמעֲ ֵ ׂשה
י ִָדיְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֶאז ְֶּכה לְ הַ ְרבּ וֹת לָ הֶ ם מוֹהַ ר ּו ַמ ָּתן ָּכ ָרא ּוי לִ בְ נֵ י גִ ילָ ןּ .ו ֵמהֶ ם
ִש ָר ֵאל ָא ֵמן
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