נוסח אשכנז

בס"ד

כשמביאים התינוק עומדים כל הקהל ואומרים:

ש ֵׁרנּו ,בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה
שם בִּ בְּ ָּ
שר ָּ
שחַ ת לְּ מַ עַ ן בְּ ִּריתֹו אֲ ֶ
לְּ הַ צִּ יל י ְִּּדידּות ְּשאֵׁ ֵׁרנּו ִּמ ַ
כֹורת הַ בְּ ִּרית( .אמן)
ֵׁ

שם יְּהֹ וָּה:
בָּ רּוְך הַ בָּ א בְּ ֵׁ
ִּשכֹן חֲ צֵׁ ֶריָך,
ּות ָּק ֵׁרב י ְּ
ואומר המוהל את הפסוק :אַ ְּש ֵׁרי ִּתבְּ חַ ר ְּ
והקהל גומר את הפסוק :נִּ ְּשבְּ עָּ ה בְּ טּוב בֵׁ יתֶ ָך ְּקדש הֵׁ י ָּכלֶָך:

המברך שותה מעט מן היין ,ונוהגים ליתן גם לתינוק טעימה קטנה באמצעות המוצץ או האצבע.

האב ,עטוף בטלית ,מקבל לידיו את התינוק (על הכרית) ,ואומר:

ְּרּוש ָּליִּם ִּת ְּש ַכח י ְִּּמינִּ יִּ ,ת ְּדבַ ק לְּ שֹונִּ י לְּ ִּחכִּ י ִּאם ל ֹא אֶ זְּ כְּ ֵׁרכִּ י ִּאם ל ֹא
ִּאם אֶ ְּש ָּכחֵׁ ְך י ָּ
ְּרּוש ַליִּם עַ ל ר ֹאש ִּש ְּמחָּ ִּתי:
אַ ֲעלֶה אֶ ת י ָּ
ִּש ָּראֵׁ ל ,יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵׁ ינּו יְּהֹ וָּה אֶ חָּ ד:
ְּשמַ ע י ְּ
עלָּם וָּעֶ ד( :שתי פעמים)
יֶהוֶה מֶ לְֶך יָּהוָּה מָּ לְָּך י ְִּּהֹוה י ְִּּמֹלְך לְּ ֹ
הֹושיעָּ ה נָּא( :שתי פעמים)
ָּ ָֽאנָּא יְּהֹ וָּה ִּ
אנָּא יְּהֹ וָּה הַ צְּ לִּ יחָּ ה נָּא( :שתי פעמים)
ָּ ָֽ
המוהל או אדם אחר שכובד בתפקיד זה לוקח את התינוק (על הכרית) מן האב ומניח אותו על כיסא של אליהו בהשגחתו ,ואומר:

של אֵׁ לִּ יָּהּו הַ נָּבִּ יא זָּכּור לַּטֹוב:
זֶה הַ כִּ סֵׁ א ֶ
יתי .אֵׁ לִּ יָּהּו
ּומצְּ ֹותֶ יָך עָּ ִּש ִּ
יתי יְּהֹ וָּהִּ ,שבַ ְּר ִּתי לִּ ישּועָּ ְּתָך יְּהֹ וָּהִּ ,
ואומר המוהל :לִּ ישּועָּ ְּתָך ִּקּוִּ ִּ
שלְּ ָך לְּ פָּ נֶיך ,עֲמֹוד עַ ל י ְִּּמינִּ י וְּסָּ ְּמכֵׁנִּ יִּ .שבַ ְּר ִּתי לִּ ישּועָּ ְּתָך יְּהֹ וָּה,
מַ לְּ אַ ְך הַ בְּ ִּריתִּ ,הנֵׁה ֶ
תֹורתֶ ך וְּאֵׁ ין לָּמֹו ִּמכְּ שֹול.
שלֹום ָּרב לְּ ֹאהֲ בֵׁ י ָּ
שלָּל ָּרבָּ .
שש אָּ נֹכִּ י עַ ל ִּא ְּמ ָּרתֶ ָך כְּ מֹוצֵׁ א ָּ
ָּ
ִּשכֹן חֲ צֵׁ ֶריָך ,נִּ ְּשבְּ עָּ ה בְּ טּוב בֵׁ יתֶ ךְּ ,קדש הֵׁ י ָּכלֶָך.
ּות ָּק ֵׁרב י ְּ
אַ ְּש ֵׁרי ִּתבְּ חַ ר ְּ
הסנדק מניח את התינוק על ברכיו.

אֹותָך ְּשלִּ יחַ
(יש נוהגים שהאב ממנֶה את המוהל לשליח למילת בנוִּ :הנְּ נִּ י ְּממַ נֶה ְּ

קֹומי לָּמּול אֶ ת בְּ נִּ י).
ִּמצְּ וָּה בִּ ְּמ ִּ

ומברך המוהל:

שנּו בְּ ִּמצְּ ֹותָּ יו וְּצִּ ּוָּנּו עַ ל הַ ִּמילָּה.
שר ִּק ְּד ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ

(אמן)

מיד לאחר חיתוך הערלה לפני הפריעה האב מברך ברכות אלו:

שנּו בְּ ִּמצְּ ֹותָּ יו וְּצִּ ּוָּנּו לְּ הַ כְּ נִּ יסֹו
שר ִּק ְּד ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
של אַ בְּ ָּרהָּ ם אָּ בִּ ינּו( .אמן)
בִּ בְּ ִּריתֹו ֶ
ְּהגִּ יעָּ נּו לַזְּ מַ ן הַ זֶ ה( .אמן)
שהֶ חֱ יָּנּו ו ְִּּקיְּ מָּ נּו ו ִּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֶ ,
ֲשים טֹובִּ ים.
תֹורה ּולְּ חֻ פָּ ה ּולְּ מַ ע ִּ
שנִּ כְּ נַס לַבְּ ִּרית ,כֵׁן ִּי ָּכנֵׁס לְּ ָּ
שם ֶ
ואומרים הקהל :כְּ ֵׁ
המברך מחזיק בידו כוס יין ,ומברך:

בֹורא ְּפ ִּרי הַ גָּפֶ ן.
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֵׁ ,
שם
שר ִּקדַ ש י ְִּּדיד ִּמבֶ טֶ ן וְּחֹוק בִּ ְּשאֵׁ רֹו ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה אֱ ֹלהֵׁ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
צּורנּו ,צַ ּוֵׁה
וְּצֶ אֱ צָּ אָּ יו חָּ תַ ם בְּ אֹות בְּ ִּרית קֹ דֶ ש ,עַ ל כֵׁן בִּ ְּשכַר ז ֹאת אֵׁ ל חַ י חֶ לְּ ֵׁקנּו ֵׁ
(אמן)

וממשיך המברך :אֱֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲ בֹותֵׁ ינּוַ ,קיֵׁם אֶ ת הַ ֶילֶד הַ זֶ ה לְּ אָּ בִּ יו ּולְּ ִּאמֹו ְּוי ִָּּק ֵׁרא ְּשמֹו
ִּשמַ ח הָּ אַ ב בְּ יֹוצֵׁ א חֲ לָּצָּ יו וְּתָּ גֵׁל ִּאמֹו בִּ ְּפ ִּרי בִּ ְּטנָּה,
ִּש ָּראֵׁ ל (פלוני בן פלוני ופלונית) .י ְּ
בְּ י ְּ
ִּשמַ ח אָּ בִּ יָך ו ְִּּאמֶ ָך וְּתָּ גֵׁל יֹול ְַּד ֶתָך"ְּ .ונֶאֱ מַ ר" :וָּאֶ עֱבֹור עָּ ַליְִּך וָּאֶ ְּראֵׁ ְך
ַככָּתּוב" :י ְּ
ִּמ ְּתבֹוסֶ סֶ ת בְּ דָּ מָּ יְִּך ְּואֹמַ ר לְָּך בְּ דָּ מַ יְִּך חֲ יִּי ָּואֹמַ ר לְָּך בְּ דָּ מַ יְִּך חַ יִּי"ְּ .ונֶאֱ מַ רָּ " :זכַר לְּ עֹולָּם
ִּשחָּ קַ ,ו ַיע ֲִּמידֶ הָּ
ּושבּועָּ תֹו לְּ י ְּ
אֲשר כ ַָּרת אֶ ת אַ בְּ ָּרהָּ ם ְּ
בְּ ִּריתֹו דָּ בָּ ר צִּ ּוָּה לְּ אֶ לֶף דֹורֶ ,
ִּש ָּראֵׁ ל בְּ ִּרית עֹולָּם"ְּ .ונֶאֱ מַ רַ " :ויָּמָּ ל אַ בְּ ָּרהָּ ם אֶ ת יִּצְּ חָּ ק בְּ נֹו בֶ ן
לְּ ַיעֲקֹ ב לְּ חֹ ק לְּ י ְּ
ֹלהים" .הֹודּו ַל ְּיהֹ וָּה כִּ י טֹוב ,כִּ י לְּ עֹולָּם חַ ְּסדֹו.
שר צִּ ּוָּה אֹתֹו אֱ ִּ -
ְּשמֹונַת י ִָּּמים כַאֲ ֶ
וחוזרים הקהל ואומרים :הֹודּו ַליְּהֹ וָּה כִּ י טֹוב ,כִּ י לְּ עֹולָּם חַ ְּסדֹו.
וממשיך המברך :פלוני בן פלוני ופלונית ,זֶה הַ ָּקטֹן גָּדֹול י ְִּּהיֶה.
ֲשים טֹובִּ ים ,אָּ מֵׁ ן.
תֹורה ּולְּ חֻ פָּ ה ּולְּ מַ ע ִּ
שנִּ כְּ נַס לַבְּ ִּרית ,כֵׁן ִּי ָּכנֵׁס לְּ ָּ
שם ֶ
ואומרים הקהל :כְּ ֵׁ
ואומרים כולם 'עלינו לשבח':

שמָּ נּו כְּ ִּמ ְּש ְּפחֹות
שנּו כְּ גֹויֵׁי הָּ א ֲָּרצֹות .וְּלא ָּ
שלא עָּ ָּ
אשיתֶ .
שבֵׁ חַ ַל ֲאדֹון הַ כל .לָּתֵׁ ת גְּ ֻדלָּה לְּ יֹוצֵׁ ר בְּ ֵׁר ִּ
עָּ לֵׁינּו לְּ ַ
ּומ ְּתפַ לְּ לִּ ים אֶ ל אֵׁ ל לא
שהֵׁ ם ִּמ ְּשתַ חֲ וִּים לְּ הֶ בֶ ל ו ִָּּריק ִּ
ְּגֹורלֵׁנּו כְּ כָּל הֲ מֹונָּםֶ .
שם חֶ לְּ ֵׁקנּו ָּכ הֶ ם ו ָּ
שלא ָּ
הָּ אֲדָּ מָּ הֶ .
שהּוא נֹוטֶ ה
ּומֹודים לִּ ְּפנֵׁי מֶ לְֶך מַ לְּ ֵׁכי הַ ְּמלָּכִּ ים הַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּואֶ .
ִּ
ּומ ְּשתַ חֲ וִּים
כֹור ִּעים ִּ
יֹושיעַ ַ :ו ֲאנ ְַּחנּו ְּ
ִּ
רֹומים .הּוא אֱלהֵׁ ינּו אֵׁ ין עֹוד .אֱמֶ ת
ּושכִּ ינַת עֻזֹו בְּ גָּבְּ הֵׁ י ְּמ ִּ
שמַ יִּם ִּממַ עַ לְּ .
ּומֹושב י ְָּּקרֹו בַ ָּ
ַ
שמַ יִּם וְּיֹוסֵׁ ד אָּ ֶרץ.
ָּ
שמַ יִּם ִּממַ עַ ל
ֱלהים בַ ָּ
שבתָּ אֶ ל לְּ בָּ בֶ ָך .כִּ י יְּהוָּה הּוא הָּ א ִּ
תֹורתֹוְּ .ויָּדַ ְּעתָּ הַ יֹום וַהֲ ֵׁ
מַ לְּ כֵׁנּו .אֶ פֶ ס זּולָּתֹוַ .ככָּתּוב בְּ ָּ
וְּעַ ל הָּ אָּ ֶרץ ִּמתָּ חַ ת .אֵׁ ין עֹוד:
וְּעַ ל כֵׁן נְּ ַקּוֶה לְּ ָך יְּהוָּה אֱלהֵׁ ינּו לִּ ְּראֹות ְּמהֵׁ ָּרה בְּ ִּת ְּפאֶ ֶרת ֻעזֶָך .לְּ הַ עֲבִּ יר גִּ לּולִּ ים ִּמן הָּ אָּ ֶרץ .וְּהָּ אֱלִּ ילִּ ים כָּרֹות
שר י ְִּּק ְּראּו בִּ ְּשמֶ ָך לְּ הַ ְּפנֹות אֵׁ לֶיָך כָּל ִּר ְּשעֵׁ י אָּ ֶרץ .יַכִּ ירּו ְּוי ְֵּׁדעּו כָּל
שדַ יְּ .וכָּל בְּ נֵׁי בָּ ָּ
ִּיכ ֵָּׁרתּון .לְּ תַ ֵׁקן עֹולָּם בְּ מַ לְּ כּות ַ
שבַ ע כָּל לָּשֹון .לְּ פָּ נֶיָך יְּהוָּה אֱלהֵׁ ינּו יִּכְּ ְּרעּו ְּויִּפלּוְּ .ולִּ כְּ בֹוד ִּש ְּמָך י ְָּּקר
יֹושבֵׁ י תֵׁ בֵׁ ל .כִּ י לְּ ָך ִּתכְּ ַרע כָּל בֶ ֶרְךִּ .ת ָּ
ְּ
שלְּ ָך ִּהיא ּולְּ עֹולְּ מֵׁ י עַ ד
ִּיקבְּ לּו ֻכלָּם אֶ ת על מַ לְּ כּותֶ ָך .ו ְִּּת ְּמלְך ֲעלֵׁיהֶ ם ְּמ הֵׁ ָּרה לְּ עֹולָּם וָּעֶ ד .כִּ י הַ מַ לְּ כּות ֶ
יִּתֵׁ נּו .ו ַ
תֹורתֶ ָך .יְּהוָּה י ְִּּמלְך לְּ עֹולָּם וָּעֶ דְּ :ו ֶנאֱמַ ר .וְּהָּ יָּה יְּהוָּה לְּ מֶ לְֶך עַ ל כָּל הָּ אָּ ֶרץ .בַ יֹום הַ הּוא
ִּת ְּמלְך בְּ כָּבֹודַ .ככָּתּוב בְּ ָּ
ּושמֹו אֶ חָּ ד:
י ְִּּהיֶה יְּהוָּה אֶ חָּ ד ְּ
ואומר אחד מהקהל קדיש יהא שלמא:

י ְִּּתגַדַ ל ְּוי ְִּּת ַקדַ ש ְּשמֵׁ ּה ַרבָּ א[ .אמן] בְּ עָּ לְּ מָּ א ִּדי בְּ ָּרא כִּ ְּרעּותֵׁ ּה ְּוי ְַּמלִּ יְך מַ לְּ כּותֵׁ ּה .בְּ חַ יֵׁיכֹון ּובְּ יֹומֵׁ יכֹון ּובְּ חַ יֵׁי ְּדכָּל
ִּש ָּראֵׁ ל בַ ֲע ָּגלָּא ּובִּ זְּ מַ ן ָּק ִּריב .ו ְִּּא ְּמרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן] יְּהֵׁ א ְּשמֵׁ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם ּולְּ עָּ לְּ מֵׁ י עָּ לְּ מַ יָּא:
בֵׁ ית י ְּ
שא בְּ ִּריְך הּוא[ .בריך הוא] ִּמן כָּל
ַשא ְּוי ְִּּתהַ דָּ ר ְּוי ְִּּתעַ לֶה ְּוי ְִּּתהַ לָּל ְּשמֵׁ ּה ְּד ֻק ְּד ָּ
ִּשתַ בַ ח ְּוי ְִּּתפָּ אֵׁ ר ְּוי ְִּּתרֹומֵׁ ם ְּוי ְִּּתנ ֵׁ
י ְִּּתבָּ ַרְך ְּוי ְּ
מרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
ְּש ָּירתָּ א תֻ ְּשבְּ חָּ תָּ א ְּונֶחֱ מָּ תָּ א דַ א ֲִּמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א .ו ְִּּא ְּ
בִּ ְּרכָּתָּ א ו ִּ
מרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
ִּש ָּראֵׁ ל .ו ְִּּא ְּ
יְּהֵׁ א ְּשלָּמָּ א ַרבָּ א ִּמן ְּשמַ יָּא וְּחַ יִּ ים עָּ לֵׁינּו וְּעַ ל כָּל י ְּ
מרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
ִּש ָּראֵׁ ל ו ְִּּא ְּ
שלֹום עָּ לֵׁינּו וְּעַ ל כָּל י ְּ
ֲשה ָּ
שלֹום בִּ ְּמרֹומָּ יו הּוא ַיע ֶ
עֹושה ָּ
ֶ
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נוסח אשכנז

בס"ד

יום ליבשה

 /ר' יהודה הלוי

שה ִּשבְּ חּו גְּ אּולִּ ים.
שה נ ְֶּה ְּפכּו ְּמצּולִּ יםִּ ,ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
יֹום לְּ יַבָּ ָּ
שה ִּש ְּבחּו גְּ אּולִּ ים.
ִּה ְּטבַ עְּ ָּת בְּ תַ ְּר ִּמיתַ ,רגְּ לֵׁי בַ ת ֲענ ִָּּמיתּ ,ופַ עֲמֵׁ י שּול ִַּמית ,יָּפּו בַ נְּעָּ לִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ

ּוב ְּב ִּרית דַ ם הַ ִּמילָּה ,ב ֹא יָּב ֹא ָּרץ כַצְּ בִּ י.
חֵׁ ן חֵׁ ן לֹו ִּאיש לֹו נִּגְּ לָּה ,בַ חֲ לֹום חֶ זְּ יֹון ָּל ְּילָּהִּ ,
שר צִּ יֹון ִּע ִּירי ,י ֹאמַ ר לָּּה ִּה ְּת ַנע ֲִּרי ,מֵׁ עָּ פָּ ר קּו ִּמי ְּשבִּ י.
זָּכּור לְּ טֹוב י ִָּּאיר נ ִֵּׁרי ,יְּבַ ֵׁ
דּומיָּה לִּ י ,כָּל עֹוד נִּ ְּשמָּ ִּתי בִּ י.
צּורי גֹואֲלִּ י ,וְּל ֹא ִּ
קֹול זִּ ְּמ ַרת ִּשיר מַ הֲ לָּלִּ י ,י ְִּּרצֶ ה ִּ

שה ִּש ְּבחּו גְּ אּולִּ ים.
הֹודי ְּיש ְֹּררּון ,אֵׁ ין כָּאֵׁ -ל יְּשּורּון ,וְּאֹויְּבֵׁ ינּו פְּ לִּ ילִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
ְּוכָּל רֹואֵׁ י יְּשּורּון ,בְּ בֵׁ ית ִּ

יהי שלום בחילינו

שה ִּשבְּ חּו גְּ אֻלִּ ים.
ּותל ֵַׁקט נִּ פְּ ז ִָּּרים ,כִּ ְּמל ֵַׁקט ִּשבָּ לִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
ְּד ָּגלַי כֵׁן ָּת ִּרים ,עַ ל הַ נִּ ְּשאָּ ִּריםְּ ,

ִּש ָּראֵׁ ל.
ְּשלְּ וָּה ְּבי ְּ
שלֹום ְּבחֵׁ ילֵׁינּו .ו ַ
י ְִּּהי ָּ

שה ִּשבְּ חּו גְּ אֻלִּ ים.
ּומבֶ טֶ ן לְּ ִּש ְּמָך ,הֵׁ מָּ ה נִּ מֹולִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
הַ בָּ ִּאים עִּ ְּמָך ,בִּ בְּ ִּרית חֹותָּ ְּמָךִּ ,

ְּב ִּסימָּ ן טֹוב בֵׁ ן בָּ א לָּנּוְּ .ביָּמָּ יו יָּבֹוא הַ גֹואֵׁ ל:

שה ִּש ְּבחּו גְּ אֻלִּ ים.
הַ ְּראֵׁ ה אֹותֹותָּ ם ,לְּ כָּל רֹואֵׁ י אֹותָּ ם ,וְּעַ ל ַכנְּ פֵׁ י כְּ סּותָּ םַ ,יעֲשּו גְּ ִּדילִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ

שדַ י י ְִּּתלֹונָּן.
הַ ֶילֶד י ְִּּהי ַר ֲענָּןְּ .בצֵׁ ל ַ

שה ִּש ְּבחּו גְּ אֻלִּ ים.
שמֶ ת ,הַ ֶכר נָּא ְּדבַ ר אֱמֶ ת ,לְּ ִּמי הַ חֹותֶ מֶ תּ ,ולְּ ִּמי הַ ְּפ ִּתילִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
לְּ ִּמי ז ֹאת נִּ ְּר ֶ

תֹורה (אָּ ז) י ְִּּתבֹונָּן .יְּאַ לֵׁף דָּ ת לְּ כָּל שֹואֵׁ ל:
ּובַ ָּ

שה ִּש ְּבחּו גְּ אּולִּ ים.
שּהְּ ,ונָּסּו הַ צְּ לָּלִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
שּה ,וְּהַ ֲעלֵׁה אֹור ִּש ְּמ ָּ
תֹוסיף לְּ ג ְָּּר ָּ
שּה ,וְּאַ ל ִּ
שנִּ ית לְּ ַק ְּד ָּ
וְּשּוב ֵׁ

ּומקֹורֹו י ְִּּהי בָּ רּוְך .זְּ מַ ן חַ יָּיו י ְִּּהי אָּ רּוְך.
ְּ

שה ִּשבְּ חּו גְּ אּולִּ ים.
רֹוממּוָך בְּ ִּש ָּירה ִּק ְּדמּוָךִּ ,מי כָּמֹוכָּה ה' בָּ אֵׁ לִּ יםִּ .ש ָּירה חֲ דָּ ָּ
י ְִּּד ִּידים ְּ

וְּשֻ לְּ חָּ נֹו י ְִּּהי עָּ רּוְך וְּזִּ ְּבחֹו ל ֹא י ְִּּתגָּאֵׁ ל:

תֹושיעַ בָּ נִּ ים וְּתָּ בִּ יא גְּ ֻאלָּה לִּ בְּ נֵׁי בְּ נֵׁיהֶ ם:
ִּ
בִּ גְּ לַל אָּ בֹות

ֲשר יִּגְּ דַ ל י ְִּּהי גֶבֶ ר.
ְּשמֹו יֵׁצֵׁ א ְּבכָּל עֵׁ בֶ ר .א ֶ

אערוך מהלל ניבי

ּולְּ י ְִּּראֵׁ י אֵׁ ל י ְִּּהי חָּ בֵׁ ר .י ְִּּהי ְּבדֹורֹו כִּ ְּשמּואֵׁ ל:

אֶ ֱערְֹך מַ ְּהלַל נִּ יבִּ י ,לִּ פְּ נֵׁי אֱֹלהֵׁ י אָּ בִּ י ,לִּ כְּ בֹוד חֶ ְּמדַ ת לְּ בָּ בִּ י ,אֵׁ לִּ יָּהּו הַ נָּבִּ יא.
ש ֵׁרת צּור ִּמ ְּשגַבִּ י.
שרֹוןִּ ,איש ִּמ ֶגזַע אַ הֲ רֹןְּ ,מ ָּ
נָּטַ ע הָּ אֵׁ ל בִּ ישֻ רּון ,חֲ בַ צֶ לֶת הַ ָּ

שן ְּבכָּל טֹובָּ ה.
שיבָּ ה .י ְִּּהי דָּ ֵׁ
עֲדֵׁ י זִּ ְּקנָּה ְּוגַם ֵׁ
ְּשלֹום לֹו ְּורֹב אַ הֲ בָּ ה .אָּ מֵׁ ן כֵׁן י ֹאמַ ר הָּ אֵׁ ל:
ו ָּ
הַ נִּ מֹול ְּבתֹוְך עַ מֹו .י ְִּּחיֶה לְּ אָּ ִּביו ּולְּ ִּאמֹו.

כֹהֵׁ ן לְּ אֵׁ ל עֶ לְּ יֹון הּואִּ ,פינְּ חָּ ס הּוא אֵׁ לִּ יָּהּו ,הַ נָּבִּ יא י ְִּּק ָּראּוהּו ,הַ גִּ לְּ עָּ ִּדי הַ ִּת ְּש ִּבי.

ִּש ָּראֵׁ ל:
ְּוי ְִּּהיֶה אֱֹלהָּ יו ִּעמֹוְּ .וגַם כָּל בֵׁ ית י ְּ

ִּש ָּראֵׁ לּ ,ובַ ת צּור ְּשמָּ ּה כָּזְּ ִּבי.
שבֶ ט י ְּ
יֹום ִּקנֵׁא ִּקנְּ אַ ת הָּ אֵׁ ל ,הָּ ַרג בְּ כֹחַ וָּאֵׁ ל ,נְּ ִּשיא ֵׁ

מקבץ שירים קצרים

שמַ ע ִּמ ִּפי ַרבֹוִּ ,איש א ֲָּר ִּמית ִּמ ְּשכָּבֹוַ ,קנ ִָּּאים הֵׁ ם פֹוגְּ עִּ ים בֹוַ ,וי ֹאמֶ ר אָּ ִּריק חַ ְּר ִּבי.
ִּדין ָּ
ַוי ָָּּקם ִּמתֹוְך עֵׁ דָּ ה ,רֹמַ ח בְּ יָּדֹו הָּ דָּ הַ ,ויֶחֱ ַרד חֲ ָּרדָּ ה ,נִּ ְּתגַבֵׁ ר כְּ מֹו לָּבִּ יא.

תהא השעה

הזאת ,שעת רחמים ,ועת רצון  -מלפניך.

ֹשה אֹותָּ ם הֵׁ בִּ יא.
דָּ ַקר בְּ חַ ְּרבֹו אֹותָּ ם ,כְּ דֶ ֶרְך ְּשכִּ יבָּ תָּ ם ,עַ ל הָּ אָּ ֶרץ חֲ בָּ טָּ םּ ,ולְּ מ ֶ
חֹובי.
שכָּר מֻ ְּשלָּם ,בְּ ִּרית כְּ הֻ נַת עֹולָּםַ ,ו ְּיכַפֵׁ ר ֲעלֵׁי ִּ
בִּ ְּשכַר ז ֹאת אֵׁ ל חַ י עֹולָּם ,נָּתַ ן לֹו ָּ
צּורי גֹואֲלִּ י אָּ בִּ י.
שמַ יִּםִּ ,
שה לֹו דַ ר ָּ
ּוש ַניִּם ,בְּ ִּדבְּ ֵׁריהֶ ם ְּשנּויִּים ,עָּ ָּ
שר ְּ
נִּ ִּסים עֶ ֶ
אֱמֶ ת בְּ פִּ יהּו הָּ יָּה ,לְּ אַ לְּ מָּ נָּה עֲנִּ יָּה ,עֵׁ ת אֶ ת בְּ נָּּה הֶ חֱ יָּהּ ,ולְּ נַפְּ שֹו אָּ מַ ר שּובִּ י.
ש ְּרתָּ ה ,בְּ ָּרכָּה בֹו וְּהָּ יְּתָּ ה ,כַד הַ ֶקמַ ח ל ֹא כָּלְּ תָּ ה ,ו ִַּתגְּ ְּדלִּ י ו ִַּת ְּר ִּבי.
שמֶ ן גַם הּוא ָּ
הַ ֶ

יברכך ה' מציון
יברכך ה'

וראה בטוב ירושלים .וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

וישמרך .יאר ה' פניו אליך ויחנך .ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי
אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ.

ֹאמרּו ה' הּוא ,אֱמֶ ת וְּאַ ָּתה נָּבִּ יא.
שבֶ ט פִּ יהּוַ ,וי ְּ
רֹודפִּ ים אַ חֲ ֵׁרי תֹהּוִּ ,הכָּה בְּ ֵׁ
ְּ
ֹלשה ,מָּ טָּ ר ל ֹא נָּתַ ן אַ ְּרצָּ ה ,הּוא הַ מֹוצִּ יא הַ מֵׁ ִּביא.
שנִּ ים ְּש ָּ
שהִּ ,מ ְּספַ ר ָּ
ְּו ָּגזַר ֹאמֶ ר עָּ ָּ
נָּתַ ן לֹו הָּ אֵׁ ל מַ ְּהלְּ כִּ ים ,בְּ עֹולַם הַ מַ לְּ אָּ כִּ יםּ ,ולְּ עִּ תֹות הַ צְּ ִּריכִּ ים ,הּוא נִּ גְּ לָּה ַכע ֲָּר ִּבי.
ישע אֵׁ לָּיו ָּק ָּראַ ,וי ֹאמֶ ר אָּ בִּ י אָּ בִּ י.
ֻשה ּובְּ טָּ הֳ ָּרה ,עָּ ֹלה עָּ לָּה בַ ְּסעָּ ָּרה ,אֱלִּ ָּ
בִּ ְּקד ָּ
יתי אֶ ְּראֵׁ הּו ,י ְַּש ִּקיף בְּ עַ ד אֶ ְּשנ ִַּבי.
ִּתן אֶ ְּמצָּ אֵׁ הּו ,פֶ תַ ח בֵׁ ִּ
נַפְּ ִּשי ַל ְּילָּה ִּאּו ְַּתהּוִּ ,מי י ֵׁ
שּורה אֵׁ לָּיו אָּ ִּביא.
ֲשר פָּ נָּיו ָּראָּ ה ,הֵׁ ן כַבִּ יר יָּדֹו מָּ צְּ אָּ הְּ ,ת ָּ
חֲ ִּסין ָּקדֹוש אֶ ְּק ָּראָּ הִּ ,איש א ֶ

וזכני לגדל ,בנים ובני בנים ,חכמים ונבונים ,אוהבי ה' יראי אלוקים ,אנשי אמת
זרע קודש בה' דבקים .ומאירים את העולם ,בתורה ומעשים טובים ,ובכל מלאכת
עבודת הבורא.

זרעא חיא
סימן

וקיימא ,זרעא די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא.

טוב ,ומזל טוב ,יהא לנו ולכל ישראל ,אמן.
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