נוסח תמני בלדי

בס"ד
המנהג שמתעטף אבי הבן בטלית ,ויברך:

המברך (המוהל או מי שכובד בברכה) מחזיק את כוס היין בימינו ,ואומר:

שנּו בְּ ִמצוֹותָּ יו וְּצִ ּוָּנּו לְּ ִהתעַ טֵ ף
שר ִק ְּד ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
בַ צִ יצִ ית:

קרא :הֹודּו לַה' כִ י טֹוב .כִ י לְּ עֹולָּם חַ סדֹו:
ּובשם ה' אֶ ָּ
ֵ
שא.
כֹוס יְּשּועֹות אֶ ָּ
ברי מָּ ָּרנַן( .והשומעים עונים :לְּ חַ יֵי)
סַ ֵ
בֹורא ְּפ ִרי הַ גָּפֶ ן( :אָּ מֵ ן)
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֵ ,

מכינים כסא לאליהו הנביא ואומר אבי הבן או המוהל ,ויש נוהגים שהקהל חוזר אחריו:

זֶה כִ סֵ א לְּ אֵ לִ יָּהּו זָּכּור לְּ טֹוב.

ואינו טועם מן היין כלל ,עד שיגמור התפילות דלקמן.

:ופותחים הציבור כולם יחד:

ׂש ִמים( :אָּ מֵ ן)
בֹורא עֲצֵ יִ /עׂשבֵ יִ /מינֵי בְּ ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֵ ,

שר כְּ בֹודֹו מָּ לֵא עֹולָּםִ .מכָּל עַ יִן נֶעלָּם .בָּ ָּרא מַ לאָּ ְך ְּוגַלגַל וְּאֹופָּ ן
וְּהַ לְּ לּויָּּה בָּ רּוְך אֲ ֶ
אֱֹלהים .יֹודּוָך
ִ
ּובאָּ דָּ ם הָּ שלָּם .וַיבָּ ְּרכֵם לֵאמֹר ְּפרּו ּורבּו ּורדּו בָּ עֹולָּם .יֹודּוָך עַ ִמים
ּותק ֵרב יִשכֹן חֲ צֵ ֶריָך .נִ ׂשבְּ עָּ ה בְּ טּוב בֵ יתֶ ָך
שרי ִתבְּ חַ ר ָּ
עַ ִמים ֻּכלָּם .וְּהַ לְּ לּויָּּה :אַ ֵ
ְּקדֹש הֵ י ָּכלֶָך .וְּהַ לְּ לּויָּּה:
המוהל מברך ברכה זו קודם שימול:

1

שנּו בְּ ִמצֹותָּ יו ,וְּצִ ּוָּנּו עַ ל הַ ִמילָּה :
שר ִק ְּד ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
מיד לאחר המילה ,בעוד שהמוהל פורע המילה ,אבי הבן מברך:

בריתֹו
שנּו בְּ ִמצֹותָּ יו ,וְּצִ ּוָּנּו לְּ הַ כנִ יסֹו בִ ִ
שר ִק ְּד ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
ברהָּ ם אָּ בִ ינּו( :אָּ מֵ ן)
שלְּ ־אַ ָּ
ֶ
מיד לאחר שענו הציבור אָּ מֵ ן ,ממשיכים לומר יחד בקול רם:

ֲׂשים טֹובִ ים:
ַתֹורה ְּול ִַמצֹות ְּולַחֻּ פָּ ה ּולמַ ע ִ
ש ִהכנַסתֹו לַבְּ ִרית ,כְָּך ַתכנִ יסֵ הּו ל ָּ
שם ֶ
כְּ ֵ
אחר כך מברך אבי הבן:

שהֶ חֱ יָּנּו ו ְִּקיְּ מָּ נּו ו ְִּהגִ יעָּ נּו לַזְּ מָּ ן הַ זֶ ה( :אָּ מֵ ן)
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֶ ,
המברך אומר בקול רם :בֹוא בַ בְּ ִרית (פלוני).
ונהגו שהציבור חוזרים אחריו :בֹוא בַ בְּ ִרית (פלוני).
יש נוהגים לומר כאן כולם יחד:

שריָך וְּטֹוב
דרכָּיו :יְּגִ יעַ כַפֶ יָך כִ י ת ֹאכֵל .אַ ֶ
שרי כָּל י ְֵּרא ה' .הַ הֹ לְֵך ,בִ ָּ
ִשיר הַ מַ עֲלֹות אַ ֵ
ֵיתים .סָּ בִ יב לְּ שֻּ לחָּ נֶָךִ :הנֵה כִ י
שתלֵי ז ִ
פֹריָּה בְּ יַרכְּ תֵ י בֵ יתֶ ָך .בָּ נֶיָך כִ ִ
שתָך כְּ גֶפֶ ן ִ
לְָּך :אֶ ְּ
ְּרּוש ָּל ִם .כֹל ,יְּמֵ י חַ יֶיָךּ :וראֵ ה
כֵן ְּי ֹֹֽב ַרְך גָּבֶ ר .י ְֵּרא ה' :יְּבָּ ֶרכָך ה' ִמצִ יֹוןּ .וראֵ ה בְּ טּוב י ָּ
ִׂשראֵ ל:
שלֹום ,עַ ל י ָּ
בָּ נִ ים לְּ בָּ נֶיָךָּ .
בקצת קהילות נהגו לומר :אָּ הּוב יְּבָּ ֵרְך הַ ֶילֶד הַ נִ מֹול הַ זֶ ה ,ו ְִּתהיֶה ִמילָּתֹו לִ תרּופָּ ה.
ָּשרַ .רפ ֹא (י"ג רֹופֵ א)
אָּ הּוב ,בָּ רּוך ,גִ בֹור ,דָּ גּול ,הָּ דּור ,וָּעֵ דַ ,זכַאי ,חַ נּון ,טָּ הֹור ,י ָּ
ִתרפָּ אְּ ,ויִזכֶה
י ְַּרפֵ א הַ ֶילֶד הַ נִ מֹול הַ זֶ ה ,ו ְִּתהיֶה ִמילָּתֹו לִ תרּופָּ ה (יִגדַ ל ְּו ִיגָּמַ ל ְּוי ַ
ֲׂשים טֹובִ ים).
ַתֹורה ְּולַחֻּ פָּ ה ּולמַ ע ִ
ל ָּ
 1ואם מל את בנו ,חותם בסוף הברכה :לִ מֹול אֶ ת הַ בֵ ן.

לאחר שהמברך והשומעים מריחים ,מברך:

ׂשם,
אֲשר ִקדַ ש י ִָּדיד ִמבֶ טֶ ן ,וְּחֹוק בִ שאֵ רֹו ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹו ָּלםֶ .
צּורנּו ,צִ ּוָּה
לקנּוֵ ,
וְּצֶ אֱ צָּ אָּ יו חָּ תַ ם בְּ אֹות בְּ ִרית קֹ דֶ ש .עַ ל כֵן ,בִ ׂשכַר ז ֹאת ,אֵ ל חַ י ,חֶ ֵ
בׂש ֵרנּו.
ׂשם בִ ָּ
שר ָּ
שחַ ת ,לְּ מַ עַ ן בְּ ִריתֹו אֲ ֶ
דֹושים לְּ הַ צִ יל י ְִּדידּות ְּשאֵ ֵרנּו ִמ ַ
בְּ צַ ּוָּאַ ת ְּק ִ
כֹורת הַ בְּ ִרית( :אָּ מֵ ן)
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה'ֵ ,
ואומר תפילה זו לרפואת הנימול והיולדת:

שיזָּבָּ א ּולאַ סָּ אָּ ה
פרק לְּ ֵ
ימ ָּרא ִדשמַ יָּא ,לְּ ִמ ַ
ּודרחֲ מֵ י ִמן ֳקדָּ ם מֵ ְּ
שתלַח אָּ סּותָּ א ְּדחַ יֵי ַ
ִת ְּ
ִׂשראֵ ל.
ָּנֹוקא הָּ דֵ יןְּ ),ד ִהיא צְּ ִריכָּא אָּ סּו בְּ י ָּ
(די ָּ
ּולאמֵ יּה ְּ
ָּנֹוקא הָּ דֵ ין ְּד ִא ְּמ ִהיל לְּ ִקבלַןִ ,
לְּ י ָּ
ֹשה,
ִתסֹון כְּ מָּ א ְּד ִא ַת ִסיאּו מֵ י מָּ ָּרה עַ ל יְּדֵ י מ ֶ
ִירחֵ ם ֲעלֵיהֹוןְּ ,וי ַ
יַסֵ י י ְָּּתהֹון מָּ ֵרי ְּשמַ יָּא ו ַ
קרב וְּתֵ יתֵ י
ישעּ .ותהֵ י ִקצָּ א לְּ עָּ ַקתהֹון לְּ ַרחָּ מָּ א ֲעלֵיהֹון .ו ְִּת ַ
ּוכמַ יָּא ִד ִיריחֹו עַ ל יְּדֵ י אֱלִ ָּ
שלמָּ א ָּק ִריבָּ א ,בַ ע ַ ֲֹֽגלָּא ּובִ זמָּ ן ָּק ִריב ,ו ְִּאמרּו אָּ מֵ ן( :אָּ מֵ ן)
סּותהֹון אָּ סּו ַ
אָּ ְּ
וממשיך ואומר:

ִׂשראֵ ל
ּולאמֹוְּ ,וי ִָּק ֵרא ְּשמֹו בְּ י ָּ
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבֹותֵ ינּוַ ,קיֵם אֶ ת הַ ֶילֶד הַ זֶה לְּ אָּ בִ יו ִ
פרי בִ טנָּּה .כָּאָּ מּור ,יִׂשמַ ח
שה בִ ִ
(פלוני) .יִׂשמַ ח הָּ ִאיש בְּ יֹוצְּ אֵ י חֲ לָּצָּ יו ,וְּתָּ גֵל הָּ ִא ָּ
ַדתָךְּ :ונֶאֱ מָּ ר ,וָּאֶ ֱעבֹר עָּ ַליְִך וָּאֶ ראֵ ְך ִמתבֹוסֶ סֶ ת בְּ דָּ מָּ יְִךָּ .ואֹמַ ר לְָּך
אָּ בִ יָך ו ְִּאמֶ ָך וְּתָּ גֵל יֹול ֶ
בְּ דָּ מַ יְִך חֲ יִיָּ ,ואֹמַ ר לְָּך בְּ דָּ מַ יְִך חֲ יִיְּ :ונֶאֱ מָּ רָּ ,זכַר לְּ עֹולָּם בְּ ִריתֹו .דָּ בָּ ר צִ ּוָּה לְּ אֶ לֶף דֹור:
ִׂשראֵ ל בְּ ִרית
ברהָּ םּ .ושבּועָּ תֹו לְּ יִׂשחָּ קַ :ו ַיע ֲִמידֶ הָּ לְּ ַיעֲקֹ ב לְּ חֹ ק .לְּ י ָּ
אֲשר כ ַָּרת אֶ ת אַ ָּ
ֶ
ֹלהים ְּיג ְַּדלֵהּו( :אָּ מֵ ן)
עֹולָּם :הֹודּו לַה' כִ י טֹוב .כִ י לְּ עֹולָּם חַ סדֹו( :פלוני) הַ ָּקטָּ ן ,אֱ ִ
ֲׂשים טֹובִ יםְּ .וכֵן י ְִּהי
ַתֹורה ְּול ִַמצֹות ְּולַחֻּ פָּ ה ּולמַ ע ִ
שנִ כנָּס לַבְּ ִרית ,כְָּך ִי ָּכנֵס ל ָּ
שם ֶ
כְּ ֵ
ָּרצֹון ,ו ְִּאמרּו אָּ מֵ ן( :אָּ מֵ ן)
ונותן יין מהכוס לכוס קטן ומשגרו ליולדת ,ושותה ונותן לאחרים לשתות .ויש אומרים את אחת מההללות האלו:

מרם.
ֹשה ,בֶ ן עַ ָּ
וְּהַ לְּ לּויָּּה הַ ֶילֶד הַ נִ מֹול הַ זֶ ה ,יְּבָּ ְּר ֵכהּו אֵ לָּ ,רםְּ .ויִתבָּ ֵרְך כְּ בִ רכַת מ ֶ
אֲרם .וְּהַ לְּ לּויָּּה:
שנִ גלָּה עָּ לָּיו בְּ פַ דַ ן ָּ
ּוכבִ רכַת ִמי ֶ
אומרים רבי חנניא בן עקשיא אומר כו' ואח"כ אומרים קדיש 'דעתיד לחדתא' (בעמוד הבא)
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בס"ד
ּולמבנֵי ַקרתָּ א
פרק חַ ַייָּאִ ,
ּולמ ַ
ִתקדַ ש ְּשמֵ יּה ַרבָּ א( :אָּ מֵ ן) דַ ע ֲִתיד לְּ חַ דָּ תָּ א עָּ לְּ מָּ אּ ,ולאַ חָּ אָּ ה ִמיתַ יָּאִ ,
יִתגַדַ ל ְּוי ַ
תריּה
ֻּכראָּ ה ִמן אַ רעָּ אּ ,ולאָּ תָּ בָּ א פֻּלחָּ נָּא ִדי ְּשמֵ יּה לְּ אַ ֵ
עקר פֻּלחָּ נָּא נ ָּ
ּולמ ַ
ישאִ ,
ּולשכ ָּללָּא הֵ יכְּ לָּא ַק ִד ָּ
ְּירֻּשלַםַ .
ִיק ֵרב ְּמ ִשיחֵ יּהְּ ,ויִפרֹוק עַ מֵ יּה .בְּ חַ יֵיכֹון
ֻּרקנֵיּה ,ו ָּ
יק ֵריּהְּ .ויִמלֹוְך מַ לכּותֵ יּהְּ ,ויַצמַ ח פ ָּ
דריּה בְּ זִ יוֵיּה ּובִ ָּ
בְּ הַ ֵ
ִׂשראֵ ל ,בַ ע ַ ֲֹֽגלָּא ּובִ זמָּ ן ָּק ִריב ,ו ְִּאמרּו אָּ מֵ ן :אָּ מֵ ן ,יְּהֶ א ְּשמֵ יּה ַרבָּ אְּ ,מבָּ ַרְך .לְּ עָּ לַם,
ּוביֹומֵ יכֹון ּובחַ יֵיהֹון ְּדכָּל בֵ ית י ָּ
ַשאְּ ,שמֵ יּה
ּולעָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ יָּא ,יִתבָּ ַרְך( :אָּ מֵ ן) ְּויִשתַ בַ ח ְּויִתפָּ אַ ר ְּויִתרֹומַ ם ְּויִתעַ לֶה ְּויִתהַ דַ ר ְּויִתהַ לַל ְּויִתנ ֵ
דשא בְּ ִריְך הּוא( :אָּ מֵ ן) לְּ עֵ ילָּא לְּ עֵ ילָּא ִמכָּל בִ רכָּתָּ אִ ,ש ָּירתָּ א וְּתֻּ שבְּ חָּ תָּ א ְּונֶחָּ מָּ תָּ א ,דַ א ֲִמ ָּירן בְּ עָּ לְּ מָּ א,
ְּד ֻּק ָּ
ו ְִּאמרּו אָּ מֵ ן( :אָּ מֵ ן)
ישתָּ א) ִדי
(ק ִד ְּ
אֹוריתָּ א ַ
למידֵ יהֹון ְּדעָּ ְּס ִקין בְּ ָּ
למידֵ י תַ ִ
למידֵ יהֹון ,וְּעַ ל [כָּל] תַ ִ
ִׂשראֵ ל ,וְּעַ ל ַרבָּ נַן ,וְּעַ ל תַ ִ
עַ ל י ָּ
תרא הָּ דֵ ין ו ְִּדי בְּ כָּל אֲתַ ר ַואֲתַ ר ,יְּהֵ י לְּ הֹון ְּו ַלנָּא ִחנָּא ו ְִּחסדָּ א ו ְַּרחֲ מֵ י ִמן ֳקדָּ ם אֲבּונָּא ְּדבִ שמַ יָּא ,ו ְִּאמרּו אָּ מֵ ן:
בְּ אַ ָּ
(אָּ מֵ ן)
ֻּרקנָּא ּורוַחָּ א ו ְִּחנָּא ו ְִּחסדָּ א ו ְַּרחֲ מֵ יֲ ,ע ֵליכֹון ַו ֲע ַלנָּא וְּעַ ל כָּל ְּקהָּ לְּ הֹון
יְּהֶ א ְּשלָּמָּ א ַרבָּ א ִמן ְּשמַ יָּא ,ו ְִּסיַעתָּ א ּופ ָּ
ּולשלֹום ,ו ְִּאמרּו אָּ מֵ ן( :אָּ מֵ ן)
ִׂשראֵ ל ,לְּ חַ יִ ים ָּ
ְּדכָּל בֵ ית י ָּ
ִׂשראֵ ל .וִינַחֲ מֵ נּו בְּ צִ יֹון ְּויִבנֶה
שלֹום עָּ לֵינּו וְּעַ ל כָּל י ָּ
ֲׂשה ָּ
שלֹום בִ מרֹומָּ יו .הּוא בְּ ַרחֲ מָּ יו וַחֲ סָּ דָּ יו ַיע ֶ
עֹוׂשה ָּ
ֶ
ְּרּוש ָּליִם .בְּ חַ יֵינּו ּוביָּמֵ ינּו בְּ ָּקרֹוב אָּ מֵ ן וְּאָּ מֵ ן:
בְּ ַרחֲ מָּ יו אֶ ת י ָּ

אערוך מהלל ניבי
אֶ ֱערְֹך מַ ְּהלַל נִ יבִ י ,לִ פְּ נֵי אֱֹלהֵ י אָּ בִ י ,לִ כְּ בֹוד חֶ ְּמדַ ת לְּ בָּ בִ י ,אֵ לִ יָּהּו הַ נָּבִ יא.
ש ֵרת צּור ִמ ְּׂשגַבִ י.
שרֹוןִ ,איש ִמ ֶגזַע אַ הֲ רֹןְּ ,מ ָּ
נָּטַ ע הָּ אֵ ל בִ ישֻּ רּון ,חֲ בַ צֶ לֶת הַ ָּ

שּורה אֵ לָּיו אָּ בִ יא.
ֲשר פָּ נָּיו ָּראָּ ה ,הֵ ן כ ִַביר יָּדֹו מָּ צְּ אָּ הְּ ,ת ָּ
חֲ ִסין ָּקדֹוש אֶ ְּק ָּראָּ הִ ,איש א ֶ
ּוב ְּב ִרית דַ ם הַ ִמילָּה ,ב ֹא יָּב ֹא ָּרץ כַצְּ בִ י.
חֵ ן חֵ ן לֹו ִאיש לֹו נִגְּ לָּה ,בַ חֲ לֹום חֶ זְּ יֹון ָּל ְּילָּהִ ,
קּומי ְּשבִ י.
שר צִ יֹון ִע ִירי ,י ֹאמַ ר לָּּה ִה ְּת ַנע ֲִרי ,מֵ עָּ פָּ ר ִ
זָּכּור לְּ טֹוב י ִָּאיר נ ִֵרי ,יְּבַ ֵ
דּומיָּה לִ י ,כָּל עֹוד נִ ְּשמָּ ִתי בִ י.
צּורי גֹואֲלִ י ,וְּל ֹא ִ
קֹול זִ ְּמ ַרת ִשיר מַ הֲ לָּלִ י ,י ְִּרצֶ ה ִ

יהי שלום בחילינו
ִׂש ָּראֵ ל.
ְּשלְּ וָּה ְּבי ְּ
שלֹום ְּבחֵ ילֵינּו .ו ַ
י ְִּהי ָּ
ְּב ִסימָּ ן טֹוב בֵ ן בָּ א לָּנּוְּ .ביָּמָּ יו יָּבֹוא הַ גֹואֵ ל:
שדַ י י ְִּתלֹונָּן.
הַ ֶילֶד י ְִּהי ַר ֲענָּןְּ .בצֵ ל ַ
תֹורה (אָּ ז) י ְִּתבֹונָּן .יְּאַ לֵף דָּ ת לְּ כָּל שֹואֵ ל:
ּובַ ָּ
ּומקֹורֹו י ְִּהי בָּ רּוְך .זְּ מַ ן חַ יָּיו י ְִּהי אָּ רּוְך.
ְּ
וְּשֻּ לְּ חָּ נֹו י ְִּהי עָּ רּוְך וְּזִ ְּבחֹו ל ֹא י ְִּתגָּאֵ ל:
ֲשר יִגְּ דַ ל י ְִּהי גֶבֶ ר.
ְּשמֹו ֵיצֵ א ְּבכָּל עֵ בֶ ר .א ֶ
ּולְּ י ְִּראֵ י אֵ ל י ְִּהי חָּ בֵ ר .י ְִּהי ְּבדֹורֹו כִ ְּשמּואֵ ל:
שן ְּבכָּל טֹובָּ ה.
ׂשיבָּ ה .י ְִּהי דָּ ֵ
עֲדֵ י זִ ְּקנָּה ְּוגַם ֵ
ְּשלֹום לֹו ְּורֹב אַ הֲ בָּ ה .אָּ מֵ ן כֵן י ֹאמַ ר הָּ אֵ ל:
ו ָּ
הַ נִ מֹול ְּבתֹוְך עַ מֹו .י ְִּחיֶה לְּ אָּ ִביו ּולְּ ִאמֹו.

כֹהֵ ן לְּ אֵ ל עֶ לְּ יֹון הּואִ ,פינְּ חָּ ס הּוא אֵ לִ יָּהּו ,הַ נָּבִ יא י ְִּק ָּראּוהּו ,הַ גִ לְּ עָּ ִדי הַ ִת ְּש ִבי.

ִׂש ָּראֵ ל:
ְּוי ְִּהיֶה אֱֹלהָּ יו ִעמֹוְּ .וגַם כָּל בֵ ית י ְּ

ִׂש ָּראֵ לּ ,ובַ ת צּור ְּשמָּ ּה כָּזְּ ִבי.
שבֶ ט י ְּ
יֹום ִקנֵא ִקנְּ אַ ת הָּ אֵ ל ,הָּ ַרג בְּ כֹחַ וָּאֵ ל ,נְּ ִׂשיא ֵ

מקבץ שירים קצרים

שמַ ע ִמ ִפי ַרבֹוִ ,איש א ֲָּר ִמית ִמ ְּשכָּבֹוַ ,קנ ִָּאים הֵ ם פֹוגְּ עִ ים בֹוַ ,וי ֹאמֶ ר אָּ ִריק חַ ְּר ִבי.
ִדין ָּ
ַוי ָָּּקם ִמתֹוְך עֵ דָּ ה ,רֹמַ ח בְּ יָּדֹו הָּ דָּ הַ ,ויֶחֱ ַרד חֲ ָּרדָּ ה ,נִ ְּתגַבֵ ר כְּ מֹו לָּבִ יא.
ֹשה אֹותָּ ם הֵ בִ יא.
דָּ ַקר בְּ חַ ְּרבֹו אֹותָּ ם ,כְּ דֶ ֶרְך ְּשכִ יבָּ תָּ ם ,עַ ל הָּ אָּ ֶרץ חֲ בָּ טָּ םּ ,ולְּ מ ֶ
חֹובי.
ׂשכָּר מֻּ ְּשלָּם ,בְּ ִרית כְּ הֻּ נַת עֹולָּםַ ,ו ְּיכַפֵ ר ֲעלֵי ִ
בִ ְּׂשכַר ז ֹאת אֵ ל חַ י עֹולָּם ,נָּתַ ן לֹו ָּ

תהא השעה

הזאת ,שעת רחמים ,ועת רצון  -מלפניך.

יברכך ה' מציון

וראה בטוב ירושלים .וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

צּורי גֹואֲלִ י אָּ בִ י.
שמַ יִםִ ,
ׂשה לֹו דַ ר ָּ
ּוש ַניִם ,בְּ ִדבְּ ֵריהֶ ם ְּשנּויִים ,עָּ ָּ
ׂשר ְּ
נִ ִסים עֶ ֶ

יברכך ה'

אֱמֶ ת בְּ פִ יהּו הָּ יָּה ,לְּ אַ לְּ מָּ נָּה עֲנִ יָּה ,עֵ ת אֶ ת בְּ נָּּה הֶ חֱ יָּהּ ,ולְּ נַפְּ שֹו אָּ מַ ר שּובִ י.

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

ש ְּרתָּ ה ,בְּ ָּרכָּה בֹו וְּהָּ יְּתָּ ה ,כַד הַ ֶקמַ ח ל ֹא כָּלְּ תָּ ה ,ו ִַתגְּ ְּדלִ י ו ִַת ְּר ִבי.
שמֶ ן גַם הּוא ָּ
הַ ֶ
ֹאמרּו ה' הּוא ,אֱמֶ ת וְּאַ ָּתה נָּבִ יא.
שבֶ ט פִ יהּוַ ,וי ְּ
רֹודפִ ים אַ חֲ ֵרי תֹהּוִ ,הכָּה בְּ ֵ
ְּ
ֹלשה ,מָּ טָּ ר ל ֹא נָּתַ ן אַ ְּרצָּ ה ,הּוא הַ מֹוצִ יא הַ מֵ ִביא.
שנִ ים ְּש ָּ
ׂשהִ ,מ ְּספַ ר ָּ
ְּו ָּגזַר אֹמֶ ר עָּ ָּ
נָּתַ ן לֹו הָּ אֵ ל מַ ְּהלְּ כִ ים ,בְּ עֹולַם הַ מַ לְּ אָּ כִ יםּ ,ולְּ עִ תֹות הַ צְּ ִריכִ ים ,הּוא נִ גְּ לָּה ַכע ֲָּר ִבי.
ישע אֵ לָּיו ָּק ָּראַ ,וי ֹאמֶ ר אָּ בִ י אָּ בִ י.
ֻּשה ּובְּ טָּ הֳ ָּרה ,עָּ ֹלה עָּ לָּה בַ ְּסעָּ ָּרה ,אֱלִ ָּ
בִ ְּקד ָּ

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

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

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

יתי אֶ ְּראֵ הּו ,י ְַּש ִקיף בְּ עַ ד אֶ ְּשנ ִַבי.
ִתן אֶ ְּמצָּ אֵ הּו ,פֶ תַ ח בֵ ִ
נַפְּ ִשי ַל ְּילָּה ִאּו ְַּתהּוִ ,מי י ֵ

סימן

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