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.1א. דברים רבה י״א 
(א) הלכה: אדם מישראל שעבר לפני התיבה וטעה, כיצד הוא צריך לעשות? כך שנו חכמים: העובר
לפני התיבה וטעה, יעבור אחר תחתיו. לימדונו רבותינו: אמר ר' יוסי בר חנינא: טעה בשלוש ברכות
הראשונות, חוזר בתחילת מגן. רב הונא אמר: אם טעה בשלוש ברכות אמצעיות, חוזר להאל הקדוש.
רב אמר: אם טעה בשלוש אחרונות, חוזר לתחילת מודים. דבר אחר: העובר לפני התיבה וטעה, יעבור
אחר תחתיו. ומנין הוא מתחיל? מתחילת הברכה שטעה. ומהיכן למדו? מאבות העולם. למה? שלא היה

אחד מתחיל, אלא ממקום שפסק חברו. כיצד? אברהם בירך את יצחק. מנין? דכתיב (בראשית כה):
ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ומה נתן לו? ר' יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר: בכורה נתן לו,
כעניין שנאמר (שם): וימכור את בכורתו ליעקב. ר' נחמיה אמר: ברכה נתן לו, כעניין שנאמר (שם
כז): ויתן לך האלהים. עמד יצחק לברך את יעקב, אמר ממקום שפסק אבא, משם אני מתחיל. אבא

הפסיק בויתן, אף אני מתחיל בויתן. מנין? שנאמר: ויתן לך אלהים. ובמה חתם יצחק? בקרייה,
שנאמר (שם כח): ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. עמד יעקב לברך את השבטים, אמר: איני פותח
אלא בקרייה, שנאמר (שם מט): ויקרא יעקב אל בניו. ובמה חתם? בזאת, שנאמר (שם): וזאת אשר
דבר להם אביהן. עמד משה לברך את ישראל, אמר: איני פותח, אלא בזאת. מנין? ממה שקרינו

בעניין: וזאת הברכה.

Genesis 14:18-23 .2ב.
Malki-Tzedek blesses Avram

בראשית י״ד:י״ח-כ״ג 
יא ֶלֶ֣חם ָוָי֑יִן ְו֥הּוא ם הֹוִצ֖ ֶלH ָׁשֵל֔ ֶד֙ק ֶמ֣ (יח) ּוַמְלִּכי־ֶצ֙
ר ָּב֤רּוH ַאְבָר֙ם הּו ַוּיֹאַמ֑ -ל ֶעְליֹֽון׃ (יט) ֽוַיְָבְרֵכ֖ ן ְלֵא֥ כֵֹה֖

-ל יִם ָוָאֶֽרץ׃ (כ) ּוָברּוH֙ ֵא֣ -ל ֶעְל֔יֹון קֵֹנ֖ה ָׁשַמ֥ ְלֵא֣
ֹֽל׃ ר ִמּכ X ַוּיִֶּתן־֥לֹו ַמֲעֵׂש֖ יX ְּביֶָד֑ ֶעְל֔יֹון ֲאֶׁשר־ִמֵּג֥ן ָצֶר֖
ֶפׁש י ַהּנֶ֔ ם ֶּתן־ִל֣ ם ֶאל־ַאְבָר֑ ֹ֖ אֶמר ֶמֶֽלH־ְסד ֹ֥ (כא) ַוּי

ם ֹ֑ ֶלH ְסד ם ֶאל־ֶמ֣ אֶמר ַאְבָר֖ ֹ֥ ח־ָלHֽ׃ (כב) ַוּי ׁש ַקֽ ְוָהְרֻכ֖
יִם ָוָאֶֽרץ׃ -ל ֶעְל֔יֹון קֵֹנ֖ה ָׁשַמ֥ י ֶאל־ה' ֵא֣ ִתי יִָד֤ ֹ֨ ֲהִרימ

ח ַעל ְוִאם־ֶאַּק֖ ד ְׂשֽרֹוH־נַ֔ (כג) ִאם־ִמחּו֙ט ְוַע֣
ְרִּתי י ֶהֱעַׁש֥ ר ֲאִנ֖ H ְו֣_א תֹאַמ֔ ִמָּכל־ֲאֶׁשר־ָל֑

ם׃ ֶאת־ַאְבָרֽ

(18) And Melchizedek king of Salem brought forth
bread and wine; and he was priest of God the
Most High. (19) And he blessed him, and said:
‘Blessed be Abram of God Most High, Maker of
heaven and earth; (20) and blessed be God the
Most High, who hath delivered thine enemies into
thy hand.’ And he gave him a tenth of all. (21)
And the king of Sodom said unto Abram: ‘Give
me the persons, and take the goods to thyself.’ (22)
And Abram said to the king of Sodom: ‘I have
lifted up my hand unto the LORD, God Most
High, Maker of heaven and earth, (23) that I will
not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that
is thine, lest thou shouldest say: I have made
Abram rich;

Genesis 25:5 .3ג.
Avraham blesses Yitzchak

בראשית כ״ה:ה׳ 
ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־֖לֹו ְליְִצָחֽק׃ ן ַאְבָרָה֛ .And Abraham gave all that he had unto Isaac (5)(ה) ַוּיִֵּת֧
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Rashi on Genesis 25:5 .4ד. רש"י על בראשית כ״ה:ה׳ 
(ה) ויתן אברהם וגו' ָאַמר ַר' נְֶחְמיָה ְּבָרָכה

ִדיַאַּתיַקי, ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה ְלַאְבָרָהם ְוָהיָה ְּבָרָכה
ַהְּבָרכֹות ְמסּורֹות ְּביְָדX ְלָבֵרH ֶאת ִמי ֶׁשִּתְרֶצה,

ְוַאְבָרָהם ְמָסָרן ְליְִצָחק (בראשית רבה):

(5) AND ויתן אברהם וגו AND ABRAHAM GAVE
etc. — R. Nehemiah said, he gave him the
blessing as a legacy. The Holy One, blessed be
He, had said to Abraham (12:2) “Be thou a
blessing” which means “the blessing are entrusted
to you that you may bless whomsoever you
please”, and Abraham transferred them to Isaac
(cf. Genesis Rabbah 61).

Genesis 27:28 .5ה.
Yitzchak blesses Yaakov

בראשית כ״ז:כ״ח 
י יִם ּוִמְׁשַמֵּנ֖ ים ִמַּטל֙ ַהָּׁשַמ֔ (כח) ְוִיֶּֽתן־ְלX֙ ָהֱא_ִה֔

ׁש׃ ֹֽ ן ְוִתיר ב ָּדָג֖ ֹ֥ ֶרץ ְור ָהָא֑
(28) May God give thee of the dew of heaven, And
of the fat places of the earth, And plenty of corn
and wine.

Genesis 28:1-2 .6ו. בראשית כ״ח:א׳-ב׳ 
ֶרH אֹ֑תֹו ַויְַצֵּו֙הּ֙ו ב ַויְָב֣ ֹ֖ ק ֶאֽל־יֲַעק א יְִצָח֛ (א) ַוּיְִקָר֥

H֙ה ִמְּב֥נֹות ְּכָנַֽען׃ (ב) ֥קּום ֵל ח ִאָּׁש֖ אֶמר ֔לֹו ֽ_א־ִתַּק֥ ֹ֣ ַוּי
X ְוַקח־ְלX֤ ִמָּׁש֙ם י ִאֶּמ֑ ל ֲאִב֣ יָתה ְבתּוֵא֖ ם ֵּב֥ ָנֽה ֲאָר֔ ַּפֶּד֣

י ִאֶּמXֽ׃ ן ֲאִח֥ ה ִמְּב֥נֹות ָלָב֖ ִאָּׁש֔

(1) And Isaac called Jacob, and blessed him, and
charged him, and said unto him: ‘Thou shalt not
take a wife of the daughters of Canaan. (2) Arise,
go to Paddan-aram, to the house of Bethuel thy
mother’s father; and take thee a wife from thence
of the daughters of Laban thy mother’s brother.

Genesis 49:1-2 .7ז.
Yaakov blesses his sons

בראשית מ״ט:א׳-ב׳ 
אֶמר ֵהָאְֽספּ֙ו ְוַאִּג֣יָדה ֹ֗ יו ַוּי ב ֶאל־ָּבָנ֑ ֹ֖ א יֲַעק (א) ַוּיְִקָר֥

ית ַהּיִָמֽים׃ (ב) ם ְּבַאֲחִר֥ א ֶאְתֶכ֖ ת ֲאֶׁשר־יְִקָר֥ ם ֵא֛ ָלֶכ֔
ל ב ְוִׁשְמ֖עּו ֶאל־יְִׂשָרֵא֥ ֹ֑ ִהָּקְב֥צּו ְוִׁשְמ֖עּו ְּבֵנ֣י יֲַעק

ֲאִביֶכֽם׃

(1) And Jacob called unto his sons, and said:
‘Gather yourselves together, that I may tell you
that which shall befall you in the end of days. (2)
Assemble yourselves, and hear, ye sons of Jacob;
And hearken unto Israel your father.

Genesis 49:28-29 .8ח. בראשית מ״ט:כ״ח-כ״ט 
זֹאת ר ְו֠ ל ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֑ י יְִׂשָרֵא֖ ֶּלה ִׁשְבֵט֥ (כח) ָּכל־ֵא֛
ר יׁש ֲאֶׁש֥ ם ִא֛ ֶרH אֹוָת֔ ם ֲאִביֶה֙ם ַויְָב֣ ר ָלֶה֤ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨

H אָֹתֽם׃ ְּכִבְרָכ֖תֹו ֵּבַר֥

(28) All these are the twelve tribes of Israel, and
this is it that their father spoke unto them and
blessed them; every one according to his blessing
he blessed them.

Deuteronomy 33:1 .9ט.
Moshe blesses the Shevatim

דברים ל״ג:א׳ 
ים יׁש ָהֱא_ִה֖ ה ִא֥ H מֶֹׁש֛ ר ֵּבַר֥ ה ֲאֶׁש֨ את ַהְּבָרָכ֗ ֹ֣ (א) ְוז

י מֹוֽתֹו׃ ל ִלְפֵנ֖ ֶאת־ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑
(1) And this is the blessing wherewith Moses the
man of God blessed the children of Israel before
his death.
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Deuteronomy 33:29 .10י. דברים ל״ג:כ״ט 
ע ַּבֽה' ָמֵג֣ן ם נֹוַׁש֣ י ָכ֗מֹוX ַע֚ ל ִמ֣ יX יְִׂשָרֵא֜ (כט) ַאְׁשֶר֨
ה H ְוַאָּת֖ יX֙ ָל֔ X ְויִָּכֲֽחׁ֤שּו אֹיְֶב֙ ֶרב ַּגֲאָוֶת֑ X ַוֲאֶׁשר־ֶח֖ ֶעזְֶר֔

H׃ (ס) ֹֽ ימֹו ִתְדר ַעל־ָּבמֹוֵת֥

(29) Happy art thou, O Israel, who is like unto
thee? A people saved by the LORD, The shield of
thy help, And that is the sword of thy excellency!
And thine enemies shall dwindle away before
thee; And thou shalt tread upon their high places.

Psalms 1:1 .11יא.
Tehillim (King David)

תהילים א׳:א׳ 
ים ִע֥ ר ׀ ֥_א ָהַלH֮ ַּבֲעַצ֪ת ְרָׁש֫ יׁש ֲאֶׁש֤ ֵרי־ָהִא֗ ְׁשֽ (א) ַא֥
ים ֣_א יָָׁשֽב׃ ִצ֗ ב ֵל֝ ד ּוְבמֹוַׁש֥ ָּטִאים ֥_א ָעָמ֑ ֶרH ַח֭ ּוְבֶד֣

(1) Happy is the man that hath not walked in the
counsel of the wicked, nor stood in the way of
sinners, nor sat in the seat of the scornful.

Psalms 84:5 .12יב. תהילים פ״ד:ה׳ 
ֹוד ְיַֽהְל֥לּוX ֶּסָֽלה׃ X ֝ע֗ י ֵביֶת֑ ְׁשֵרי יֹוְׁשֵב֣ Happy are they that dwell in Thy house, they (5)(ה) ַא֭

are ever praising Thee. Selah
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