
ב  א ֵעֶשׂ ֶשׁ א ָהָאֶרץ ֶדּ ְדֵשׁ אֶמר ֱאלִֹקים ַתּ  ַויֹּ
ִרי ְלִמינֹו  ה ְפּ ִרי עֶֹשׂ ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפּ
ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן. ַוּתֹוֵצא  ֲאֶשׁ
ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ  א ֵעֶשׂ ֶשׁ ָהָאֶרץ ֶדּ
ַוַיְּרא  ְלִמיֵנהּו  בֹו  ַזְרעֹו  ר  ֲאֶשׁ ִרי  ְפּ ה  עֶֹשׂ

י טֹוב. ֱאלִֹקים ִכּ

ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון   ְיִהי 
ִאיָלנֹות  ל  ָכּ ָבֵרְך  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו, 
ם,  ִעָתּ ְבּ רֹוֵתיֶהם  ֵפּ ְלהֹוִציא  ָהֶאְתרֹוג 
ִרים  ּוְמֻהָדּ ָיִפים  טֹוִבים  ֶאְתרֹוִגים  ְויֹוִציאּו 
ל  ָכּ ֶהם  ָבּ ַיֲעֶלה  ְולֹא  מּום.  ל  ִמָכּ ּוְנִקִיּים 
ֵלִמים, ְולֹא ְיִהי ָבֶהם ׁשּום  ְוִיְהיּו ְשׁ ֲחָזִזית 
רֹון, ַוֲאִפילּו ֲעִקיַצת קֹוץ. ְוִיְהיּו ְמצּוִיים  ִחָסּ
ֵהם,  ָכל ָמקֹום ֶשׁ ָרֵאל ַאֵחינּו ְבּ ָלנּו ּוְלָכל ִיְשׂ
ֶהם ִמְצַות ְנִטיָלה ִעם ִמְצַות ְנִטיָלה  ְלַקֵיּם ָבּ
ָעֵלינּו  ָיּבֹא  ֶשׁ ּכֹות  ַהֻסּ ַחג  ְבּ ַהּלּוָלב  ִעם 
יָתנּו  ִצִוּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ לֹום,  ּוְלָשׁ טֹוִבים  ְלַחִיּים 
ם  ּוְלַקְחֶתּ ָך,  ַעְבֶדּ ה  ְיֵדי מֶֹשׁ ַעל  תֹוָרֶתָך  ְבּ
ָהָדר  ֵעץ  ִרי  ְפּ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ַבּ ָלֶכם 
ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ  ת ְתּ ֹפּ ַכּ
ָנַחל.  ְוַעְרֵבי  ָעבֹת 

ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ִויִהי 
ַעְזֵרנּו ּוְתַסְיֵענּו ְלַקֵיּם ִמְצָוה  ַתּ ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ
ל ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה ְוֶאְתרֹוג  זֹו ֶשׁ
ָיּבֹא ָעֵלינּו  ּכֹות ֶשׁ ַחג ַהֻסּ ּה ְבּ ְזַמָנּ ִתְקָנּה ִבּ ְכּ
לֹום, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג  ְלַחִיּים טֹוִבים ּוְלָשׁ
ִהְלָכתֹו. ר ְכּ ֵלם ְוָכֵשׁ ר ְוָנִקי ְוָשׁ ָיֶפה ּוְמֻהָדּ

ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון   ִויִהי 
ל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות  ָבֵרְך ָכּ ְתּ ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ
ֵמִנים ְוטֹוִבים,  ִרּבּוי, ְשׁ רֹוֵתיֶהם ְבּ ְויֹוִציאּו ֵפּ
ֲעָנִבים  ּיֹוִציאּו  ֶשׁ ָפִנים  ַהְגּ ֶאת  ּוְתָבֵרְך 
ִין  ִיְּהֶיה ַהַיּ ֵדי ֶשׁ ֵמִנים ְוטֹוִבים, ְכּ ה, ְשׁ ַהְרֵבּ
ָרֵאל  ָך ִיְשׂ ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם ָמצּוי ָלרֹב ְלָכל ַעְמּ
ָלה  ַהְבָדּ ּוִמְצַות  ִקּדּוׁש  ִמְצַות  ּבֹו  ְלַקֵיּם 
נּו ּוְבָכל  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְוִיְתַקֵיּם ָבּ ָבּ ַשׁ ְבּ
ְמָחה  ִשׂ ְבּ ֵלְך ֱאכֹל  תּוב  ָכּ ֶשׁ ַאֵחינּו ִמְקָרא 
י ְכָבר ָרָצה  ֵלב טֹוב ֵייֶנָך ִכּ ֵתה ְבּ ַלְחֶמָך ּוׁשְ
י ֲאחִֹתי  אִתי ְלַגִנּ יָך. ָבּ ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעֶשׂ
י ַיְעִרי  ִמי ָאַכְלִתּ ָשׂ ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְבּ ַכָלּ
ִאְכלּו  ֲחָלִבי  ִעם  ֵייִני  ִתיִתי  ָשׁ י  ְבִשׁ ִדּ ִעם 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ּדֹוִדים.  ְכרּו  ְוִשׁ תּו  ְשׁ ֵרִעים 

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי  ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
ְוֹגֲאִלי:


