נוסח ספרדי

בס"ד
כשמביאים התינוק עומדים כל הקהל ואומרים:

ולוקח המוהל או אדם אחר כוס יין ומברך:

שם יְּהֹ וָּה:
בָּ רּוְך הַ בָּ א בְּ ֵׁ

בֹורא ְּּפ ִרי הַ גֶפֶ ן:
ֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֵׁ ,
סַ ְב ֵרי מָ ָרנָן (עונים :לְ חַ יִּ ים) בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה ,אֱ ֵׁ ָֽ

וכשלוקח אבי הבן את התינוק בידיו אומר:

ומיד אח"כ לוקח בשמים ומברך:

אֱֹלהים רּוחַ נִ ְּשבָּ ָּרה ,לֵׁב־נִ ְּשבָּ ר
ִ
שלָּל ָּרב :זִ בְּ חֵׁ י
ל־א ְּמ ָּרתֶ ָך ,כְּ מֹוצֵׁ א ָּ
שש אָּ נֹכִ י עַ ִ
ָּ
ְּרּוש ָּליִם :אָּ ז
יטיבָּ ה בִ ְּרצֹונְּ ָך אֶ ת־צִ ּיֹוןִ ,תבְּ נֶה חֹומֹות י ָּ
ֹלהים ל ֹא ִתבְּ זֶה :הֵׁ ִ
וְּנִ ְּדכֶה ,אֱ ִ
ְּרּוש ָּליִם
ל־מזְּ בַ חֲ ָך פָּ ִריםִ :אם־אֶ ְּשכָּחֵׁ ְך י ָּ
ַת ְּחּפֹוץ זִ בְּ חֵׁ י־צֶ דֶ ק עֹולָּה ְּוכָּלִ יל ,אָּ ז ַיעֲלּו עַ ִ
ְּרּוש ַליִם ,עַ ל
ִת ְּש ַכח י ְִּמינִ יִ :ת ְּדבַ ק לְּ שֹונִ י לְּ ִחכִ י ִאם־ל ֹא אֶ זְּ כְּ ֵׁרכִ יִ ,אם־ל ֹא אַ ֲעלֶה אֶ ת־י ָּ
ר ֹאש ִש ְּמחָּ ִתי:

ש ִמים:
י/מינֵׁי) בְּ ָּ
בֹורא (עֲצֵׁ יִ /ע ְּשבֵׁ ִ
אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֵׁ ,
ֵׁ ָֽ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה,
שר ִקדֵׁ ש י ְִּדיד ִמבֶ טֶ ן וְּחֹוק בִ ְּשאֵׁ רֹו
אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
ֵׁ ָֽ
ואומר :בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה ,
צּורנּו צַ ּוֵׁה
שם וְּצֶ אֱ צָּ אָּ יו חָּ תַ ם בְּ אֹות בְּ ִרית קֹ דֶ ש .עַ ל כֵׁן בִ ְּשכַר זֹו אֵׁ ל חַ י חֶ לְּ ֵׁקנּו ֵׁ
ָּ
ש ֵׁרנּו .בָּ רּוְך
שם בִ בְּ ָּ
אֲשר ָּ
שחַ ת ,לְּ מַ עַ ן בְּ ִריתֹו ֶ
לְּ הַ צִ יל י ְִּדידּות ז ֶַרע קֹ דֶ ש ְּשאֵׁ ֵׁרנּו ִמ ַ
כֹורת הַ בְּ ִרית :ומיד יטעם המברך מעט מהיין (ויש שנוהגים לטעום לאחר נוסח קריאת השם).
אַ ָּתה יְּהֹ וָּה ֵׁ ,
ואומר :אֱֹלהֵׁ ינּו וֵׁאֹלהֵׁ י אֲ בֹותֵׁ ינּו ַקּיֵׁים אֶ ת־הַ ֶּילֶד הַ זֶ ה לְּ אָּ בִ יו (לי) ּולְּ ִאמֹו ְּוי ִָּק ֵׁרא ְּשמֹו
שה בִ ְּפ ִרי בִ ְּטנָּּה כָּאָּ מּור:
ִשמַ ח הָּ אַ ב בְּ יֹוצֵׁ א חֲ לָּצָּ יו ,וְּתָּ גֵׁל הָּ ִא ָּ
ִש ָּראֵׁ ל (פלוני בן פלוני)2 .י ְּ
בְּ י ְּ
ִשמַ ח־אָּ בִ יָך ו ְִּאמֶ ָך ,וְּתָּ גֵׁל יֹול ְַּד ֶתָךְּ :ונֶאֱ מַ ר :וָּאֶ ֱעבֹר עָּ ַליְִך וָּאֶ ְּראֵׁ ְך ִמ ְּתבֹוסֶ סֶ ת בְּ דָּ מָּ יְִך
י ְּ
ָּואֹמַ ר לְָּך בְּ דָּ מַ יְִך חֲ יִי ָּואֹמַ ר לְָּך בְּ דָּ מַ יְִך חֲ יִיְּ :ונֶאֱ מַ רָּ :זכַר לְּ עֹולָּם בְּ ִריתֹו ,דָּ בָּ ר צִ ּוָּה
ִשחָּ קַ :ו ַּיע ֲִמידֶ הָּ לְּ ַיעֲקֹ ב לְּ חֹק,
ּושבּועָּ תֹו לְּ י ְּ
אֲשר כ ַָּרת אֶ ת־אַ בְּ ָּרהָּ םְּ ,
לְּ אֶ לֶף דֹורֶ :
ִש ָּראֵׁ ל בְּ ִרית עֹולָּם :הֹודּו לַיהוָּה כִ י־טֹוב ,כִ י לְּ עֹולָּם חַ ְּסדֹו( :פלוני בן פלוני) זֶה הַ ָּקטָּ ן,
לְּ י ְּ
ֲשים
ַתֹורה ְּול ִַמצְּ ֹות ְּולָּחֻ ּפָּ ה ּולְּ מַ ע ִ
שנִ כְּ נַס לַבְּ ִרית כְָּך ִי ָּכנֵׁס ל ָּ
שם ֶ
אֱֹלהים ְּיג ְַּדלֵׁהּו ,כְּ ֵׁ
ִ
טֹובִ יםְּ .וכֵׁן י ְִּהי ָּרצֹון וְּנ ֹאמַ ר אָּ מֵׁ ן:

ישב הסנדק על הכסא ,מניחים את התינוק על ברכיו ,ואוחז המוהל בערלה ומברך ברכה זו:

ואומרים הקהל:

שנּו בְּ ִמצְּ ֹותָּ יו וְּצִ ּוָּנּו עַ ל הַ ִמילָּה:
שר ִק ְּד ָּ
אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
ֵׁ ָֽ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה ,

ִשיר הַ מַ עֲלֹות אַ ְּש ֵׁרי כָּל־י ְֵּׁרא יְּהוָּה ,הַ הֹ לְֵׁך בִ ְּד ָּרכָּיו :יְּגִ יעַ כַּפֶ יָך כִ י ת ֹאכֵׁל אַ ְּש ֶריָך וְּטֹוב
ֵׁיתים ,סָּ בִ יב לְּ שֻ לְּ חָּ נֶָךִ :הנֵׁה
ּפֹרּיָּה בְּ י ְַּרכְּ תֵׁ י בֵׁ יתֶ ָך בָּ נֶיָך כִ ְּש ִתילֵׁי ז ִ
לְָּך :אֶ ְּשתָך כְּ גֶפֶ ן ִ
ְּרּוש ָּליִם ,כָּל יְּמֵׁ י חַ ּיֶיָך:
כִ י־כֵׁן ְּיב ַֹרְך גָּבֶ ר י ְֵּׁרא יְּהוָּה :יְּבָּ ֶרכָך יְּהֹ וָּה ִמצִ ּיֹון ְּּוראֵׁ ה בְּ טּוב י ָּ
ִש ָּראֵׁ ל:
שלֹום עַ ל־י ְּ
ְּּוראֵׁ ה־בָּ נִ ים לְּ בָּ נֶיָך ָּ

ואחר כך אומר אבי הבן:

ִ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 לִ יחָּ ה נָּא( :שתי פעמים)
ָּ ָֽ
ִשכֹן חֲ צֵׁ ֶריָך:
ּות ָּק ֵׁרב י ְּ
אַ ְּש ֵׁרי ִתבְּ חַ ר ְּ
ועונים העומדים :נִ ְּשבְּ עָּ ה בְּ טּוב בֵׁ יתֶ ָך ,קֹ דֶ ש הֵׁ י ָּכלֶָך:
מניחים את התינוק על הכסא של אליהו הנביא ואומרים:

של אֵׁ לִ ּיָּהּו הַ נָּבִ יא מַ לְּ אַ ְך הַ בְּ ִרית זָּכּור לַּטֹוב:
זֶה הַ כִ סֵׁ א ֶ

ומיד לאחר חיתוך הערלה  -יברך אבי הבן ברכות אלו:1

שנּו בְּ ִמצְּ ֹותָּ יו וְּצִ ּוָּנּו לְּ הַ כְּ נִ יסֹו
שר ִק ְּד ָּ
ֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם ,אֲ ֶ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה  ,אֱ ֵׁ ָֽ
של אַ בְּ ָּרהָּ ם אָּ בִ ינּו:
בִ בְּ ִריתֹו ֶ
שהֶ חֱ ָּיָֽינּו ו ְִּקּיְּ מָּ נּו ו ְִּהגִ יעָּ נּו לַזְּ מַ ן הַ זֶה:
אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּםֶ ,
ֵׁ ָֽ
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּהֹ וָּה,
ועונים העומדים:

ֲשים
ַתֹורה ְּול ִַמצְּ ֹות ְּולַחֻ ּפָּ ה ּולְּ מַ ע ִ
ש ִהכְּ נ ְַּסתֹו לַבְּ ִרית ,כְָּך ִתזְּ ֶכה לְּ הַ כְּ נִ יסֹו ל ָּ
שם ֶ
כְּ ֵׁ
טֹובִ ים:
נוהגים שכל הקהל אומרים כאן י"ג מדות:

ֹשא
ב־חסֶ ד וֶאֱ ֶ ָֽמת :נ ֵֹׁצֵ֥ר ֶ֙ ֶחסֶ דֶ֙ לָּאֲ ל ָ֔ ִָּפים נ ֵׁ ֵ֥
יְּהֹ וָּ ָ֣ה׀ יְּהֹ ָָּ֔וה ֵׁ ֵ֥אל ַר ֖חּום וְּחַ נּ֑ ּון ֶ ֵ֥א ֶרְך אַ ַ ּ֖פיִם ו ְַּר ֶ ֵ֥
שע וְּחַ ּטָּ ָּ ּ֑אה ְּונ ֵַׁק ֶ֙ה:
עָּ ֹוֹ֛ ן ו ֶ ָּ֖פ ַ
 1זו דעת השו"ע וכל הפוסקים .אך מנהג ירושלים (וחלק קטן מהמרוקאים ,כגון יוצאי פס) שאבי הבן מברך ברכת "להכניסו"
לפני שהמוהל מברך ומל ,ומיד לאחר החיתוך מברך אבי הבן "שהחיינו".

ואומר אחד מהקהל קדיש יהא שלמא:

ִיק ֵׁרב
י ְִּת ַגדַ ל ְּוי ְִּת ַקדַ ש ְּשמֵׁ ּה ַרבָּ א[ .אמן] בְּ עָּ לְּ מָּ א ִדי בְּ ָּרא כִ ְּרעּותֵׁ ּה ְּוי ְַּמלִ יְך מַ לְּ כּותֵׁ ּה ְּויַצְּ מַ ח ּפ ְֻּר ָּקנֵּׁה ו ָּ
ע ָּגלָּא ּובִ זְּ מַ ן ָּק ִריב ו ְִּא ְּמרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
ְּמ ִשיחֵׁ ּה[ .אמן] בְּ חַ ּיֵׁיכֹון ּובְּ יֹומֵׁ יכֹון ּובְּ חַ ּיֵׁי ְּדכָּל בֵׁ ית ִי ְֹּש ָּראֵׁ ל בַ ֲ
שא ְּו ִי ְּתהַ דָּ ר
ִשתַ בַ ח ְּוי ְִּתּפָּ אַ ר ְּוי ְִּתרֹומַ ם ְּוי ְִּת ַנ ֵֹׁ
יְּהֵׁ א ְּשמֵׁ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך לְּ עָּ לַם לְּ עָּ לְּ מֵׁ י עָּ לְּ מַ ּיָּא ,י ְִּתבָּ ַרְך ְּוי ְּ
ְּוי ְִּתעַ לֶה ְּוי ְִּתהַ לָּל ְּשמֵׁ ּה ְּד ֻק ְּד ָּשא בְּ ִריְך הּוא[ .אמן] לְּ עֵׁ לָּא ִמן כָּל בִ ְּרכָּתָּ א ִש ָּירתָּ א ִת ְּשבְּ חָּ תָּ א ְּונֶחָּ מָּ תָּ א
ירן בְּ עָּ לְּ מָּ א ו ְִּא ְּמרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
דַ א ֲִמ ָּ
ּוסלִ יחָּ ה ְּוכַּפָּ ָּרה,
ְּשיזָּבָּ ה ְּּורפּואָּ ה ּוגְּ ֻאלָּה ְּ
יְּהֵׁ א ְּשלָּמָּ ה רבָּ א ִמן ְּשמַ ּיָּא ,חַ ּיִ ים ְּו ָֹּשבָּ ע וִישּועָּ ה ְּונֶחָּ מָּ ה ו ֵׁ
ש ָּראֵׁ ל ו ְִּא ְּמרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
ו ְֵּׁריוַח וְּהַ צָּ לָּה לָּנּו ּולְּ כָּל עַ מֹו ִי ְֹּ
ש ָּראֵׁ ל ו ְִּא ְּמרּו אָּ מֵׁ ן[ :אמן]
עֹו ֶֹשה ָּשלֹום בִ ְּמרֹומָּ יו ,הּוא בְּ ַרחֲ מָּ יו ַי ֲע ֶֹשה ָּשלֹום עָּ לֵׁינּו ,וְּעַ ל כָּל עַ מֹו ִי ְֹּ
 2אם האב הוא המקרא ,יאמר -יהי רצון שאשמח ביוצאי חלצי.
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נוסח ספרדי

בס"ד

אערוך מהלל ניבי

יהי שלום בחילינו

אֶ ֱערְֹך מַ ְּהלַל נִ יבִ י ,לִ ְּפנֵׁי אֱֹלהֵׁ י אָּ בִ י ,לִ כְּ בֹוד חֶ ְּמדַ ת לְּ בָּ בִ י ,אֵׁ לִ ּיָּהּו הַ נָּבִ יא.

ִש ָּראֵׁ ל.
ְּשלְּ וָּה בְּ י ְּ
י ְִּהי ָּשלֹום בְּ חֵׁ ילֵׁינּו .ו ַ

שרֹוןִ ,איש ִמ ֶגזַע אַ הֲ רֹןְּ ,מ ָּש ֵׁרת צּור ִמ ְּשגַבִ י.
נָּטַ ע הָּ אֵׁ ל בִ ישֻ רּון ,חֲ בַ צֶ לֶת הַ ָּ

בְּ ִסימָּ ן טֹוב בֵׁ ן בָּ א לָּנּו .בְּ יָּמָּ יו יָּבֹוא הַ גֹואֵׁ ל:

כֹהֵׁ ן לְּ אֵׁ ל עֶ לְּ יֹון הּואִּ ,פינְּ חָּ ס הּוא אֵׁ לִ ּיָּהּו ,הַ נָּבִ יא י ְִּק ָּראּוהּו ,הַ גִ לְּ עָּ ִדי הַ ִת ְּשבִ י.

הַ ֶּילֶד י ְִּהי ַר ֲענָּן .בְּ צֵׁ ל ַשדַ י י ְִּתלֹונָּן.

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

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

ִדין ָּשמַ ע ִמ ִּפי ַרבֹוִ ,איש א ֲָּר ִמית ִמ ְּשכָּבֹוַ ,קנ ִָּאים הֵׁ ם ּפֹוגְּ ִעים בֹו ,וַּי ֹאמֶ ר אָּ ִריק חַ ְּרבִ י.

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

ַוּי ָָּּקם ִמתֹוְך עֵׁ דָּ ה ,רֹמַ ח בְּ יָּדֹו הָּ דָּ הַ ,וּיֶחֱ ַרד חֲ ָּרדָּ ה ,נִ ְּתגַבֵׁ ר כְּ מֹו לָּבִ יא.

וְּשֻ לְּ חָּ נֹו י ְִּהי עָּ רּוְך וְּזִ בְּ חֹו ל ֹא י ְִּתגָּאֵׁ ל:

ֹשה אֹותָּ ם הֵׁ 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 ֶ

ְּשמֹו יֵׁצֵׁ א בְּ כָּל עֵׁ בֶ רֲ .א ֶשר יִגְּ דַ ל י ְִּהי גֶבֶ ר.

בִ ְּשכַר ז ֹאת אֵׁ ל חַ י עֹולָּם ,נָּתַ ן לֹו ָּשכָּר מֻ ְּשלָּם ,בְּ ִרית כְּ הֻ נַת עֹולָּםַ ,ו ְּיכַּפֵׁ ר ֲעלֵׁי חֹובִ י.

ּולְּ י ְִּראֵׁ י אֵׁ ל י ְִּהי חָּ בֵׁ ר .י ְִּהי בְּ דֹורֹו כִ ְּשמּואֵׁ ל:

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

עֲדֵׁ י זִ ְּקנָּה ְּוגַם ֵׁשיבָּ ה .י ְִּהי דָּ ֵׁשן בְּ כָּל טֹובָּ ה.

אֱמֶ ת בְּ ִפיהּו הָּ יָּה ,לְּ אַ לְּ מָּ נָּה עֲנִ ּיָּה ,עֵׁ ת אֶ ת בְּ נָּּה הֶ חֱ יָּהּ ,ולְּ נ ְַּפשֹו אָּ מַ ר שּובִ י.

ְּשלֹום לֹו ְּורֹב אַ הֲ בָּ ה .אָּ מֵׁ ן כֵׁן י ֹאמַ ר הָּ אֵׁ ל:
ו ָּ

שמֶ ן גַם הּוא ָּש ְּרתָּ ה ,בְּ ָּרכָּה בֹו וְּהָּ יְּתָּ ה ,כַד הַ ֶקמַ ח ל ֹא כָּלְּ תָּ ה ,ו ִַתגְּ ְּדלִ י ו ִַת ְּרבִ י.
הַ ֶ

הַ נִ מֹול בְּ תֹוְך עַ מֹו .י ְִּחיֶה לְּ אָּ בִ יו ּולְּ ִאמֹו.

ֹאמרּו ה' הּוא ,אֱמֶ ת וְּאַ תָּ ה נָּבִ יא.
רֹוד ִפים אַ חֲ ֵׁרי תֹהּוִ ,הכָּה בְּ ֵׁשבֶ ט ִפיהּו ,וַּי ְּ
ְּ

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

ֹלשה ,מָּ טָּ ר ל ֹא נָּתַ ן אַ ְּרצָּ ה ,הּוא הַ מֹוצִ יא הַ מֵׁ בִ יא.
ְּו ָּגזַר אֹמֶ ר עָּ ָּשהִ ,מ ְּסּפַ ר ָּשנִ ים ְּש ָּ
נָּתַ ן לֹו הָּ אֵׁ ל מַ ְּהלְּ כִ ים ,בְּ עֹולַם הַ מַ לְּ אָּ כִ יםּ ,ולְּ ִעתֹות הַ צְּ ִריכִ ים ,הּוא נִ גְּ לָּה ַכע ֲָּרבִ י.
ישע אֵׁ לָּיו ָּק ָּרא ,וַּי ֹאמֶ ר אָּ בִ י אָּ בִ י.
הֳרה ,עָּ ֹלה עָּ לָּה בַ ְּסעָּ ָּרה ,אֱלִ ָּ
ֻשה ּובְּ טָּ ָּ
בִ ְּקד ָּ

מקבץ שירים קצרים
תהא השעה

הזאת ,שעת רחמים ,ועת רצון  -מלפניך.

יתי אֶ ְּראֵׁ הּו ,י ְַּש ִקיף בְּ עַ ד אֶ ְּשנַבִ י.
נ ְַּפ ִשי ַל ְּילָּה ִאּו ְַּתהּוִ ,מי יִתֵׁ ן אֶ ְּמצָּ אֵׁ הּוּ ,פֶ תַ ח בֵׁ ִ
שּורה אֵׁ לָּיו אָּ בִ יא.
חֲ ִסין ָּקדֹוש אֶ ְּק ָּראָּ הִ ,איש ֲא ֶשר ּפָּ נָּיו ָּראָּ ה ,הֵׁ ן כַבִ יר יָּדֹו מָּ צְּ אָּ הְּ ,ת ָּ
חֵׁ ן חֵׁ ן לֹו ִאיש לֹו נִ גְּ לָּה ,בַ חֲ לֹום חֶ זְּ יֹון ָּל ְּילָּהּ ,ובִ בְּ ִרית דַ ם הַ ִמילָּה ,ב ֹא יָּב ֹא ָּרץ כַצְּ בִ י.
קּומי ְּשבִ י.
שר צִ ּיֹון ִע ִירי ,י ֹאמַ ר לָּּה ִה ְּת ַנע ֲִרי ,מֵׁ עָּ פָּ ר ִ
זָּכּור לְּ טֹוב י ִָּאיר נ ִֵׁרי ,יְּבַ ֵׁ
דּומּיָּה 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 ִ

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.
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.

'ברית יצחק' – יצחק ממן מוהל –  – 0545662712מוזמנים לבקר באתרbrit-itzak.com :

