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   עומדים כל הקהל ואומרים:התינוק  םכשמביאי

רּוְך ם   בָּ שֵׁ א בְּ  :ה'ַהבָּ

ֶריָך :אומר המוהל את הפסוק ו ן ֲחצֵׁ כֹּ שְּ ב יִּ רֵׁ קָּ ַחר ּותְּ בְּ י תִּ רֵׁ  , ַאשְּ

ֶלָך :הקהל גומר את הפסוקו יכָּ דש הֵׁ יֶתָך קְּ טּוב בֵׁ ה בְּ עָּ בְּ שְּ  : נִּ
 האב, עטוף בטלית, מקבל לידיו את התינוק )על הכרית(, ואומר: 

ֹּא   ם ל י אִּ כִּ רֵׁ כְּ ֹּא ֶאזְּ ם ל י אִּ כִּ חִּ י לְּ שֹונִּ ַבק לְּ דְּ י, תִּ ינִּ מִּ ַכח יְּ שְּ ם תִּ יִּ לָּ רּושָּ ְך יְּ חֵׁ כָּ ם ֶאשְּ אִּ

ם ַעל רֹּאש  ַליִּ רּושָּ יַאֲעֶלה ֶאת יְּ תִּ חָּ מְּ  : שִּ

ַמע ל,   שְּ אֵׁ רָּ שְּ ינּו   ה'יִּ ד ה'ֱאֹלהֵׁ  :ֶאחָּ

ְך  ה' ֶמֶלְך  ה' לָּ ם וֶָּעד ה' מָּ לָּ עֹּ ֹלְך לְּ מְּ  )שתי פעמים(  :יִּ

נָּא ָֽ ה נָּא  ה' אָּ יעָּ  )שתי פעמים(  :הֹושִּ

נָּא ָֽ ה נָּא  ה' אָּ יחָּ לִּ  )שתי פעמים(  :ַהצְּ
 , ואומר: האב ומניח אותו על כיסא של אליהו בהשגחתושכובד בתפקיד זה לוקח את התינוק )על הכרית( מן דם אחר המוהל או א

כּור ַלּטֹוב יא זָּ הּו ַהנָּבִּ יָּ לִּ א ֶשל אֵׁ סֵׁ  : ֶזה ַהכִּ

י   :המוהלואומר  יתִּ ּוִּ ָך קִּ תְּ ישּועָּ ָך ה'לִּ תְּ ישּועָּ י לִּ תִּ ַברְּ הּו  ה', שִּ יָּ לִּ י. אֵׁ יתִּ שִּ ֹוֶתיָך עָּ צְּ , ּומִּ

ית  רִּ ַאְך ַהבְּ ָך )ַמלְּ נֵׁה ֶשלְּ ֶניךהִּ פָּ ָך (לְּ תְּ ישּועָּ י לִּ תִּ ַברְּ י. שִּ נִּ כֵׁ מְּ סָּ י וְּ ינִּ מִּ ,  ה', ֲעמֹוד ַעל יְּ

שֹול.   כְּ מֹו מִּ ין לָּ אֵׁ ֶתך וְּ י תֹורָּ ֲהבֵׁ אֹּ ב לְּ לֹום רָּ ב. שָּ ל רָּ לָּ א שָּ מֹוצֵׁ ֶתָך כְּ רָּ מְּ י ַעל אִּ כִּ נֹּ ש אָּ שָּ

יתֶ  טּוב בֵׁ ה בְּ עָּ בְּ שְּ ֶריָך, נִּ ן ֲחצֵׁ כֹּ שְּ ב יִּ רֵׁ קָּ ַחר ּותְּ בְּ י תִּ רֵׁ ֶלָך. ַאשְּ יכָּ דש הֵׁ  ך, קְּ
 .  הסנדק מניח את התינוק על ברכיו

י. האב ממֶנה את המוהל לשליח למילת בנו:ש)יש נוהגים  נִּ י לָּמּול ֶאת בְּ קֹומִּ מְּ וָּה בִּ צְּ יַח מִּ לִּ ָך שְּ ַמֶנה אֹותְּ י מְּ נִּ נְּ  ( הִּ

 : המוהל ומברך 
ה  רּוְך ַאתָּ ם, ֲאֶשר  -אֱ  ה' בָּ עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ילָּה.ֹלהֵׁ נּו ַעל ַהמִּ ּוָּ צִּ יו וְּ ֹותָּ צְּ מִּ נּו בְּ שָּ דְּ  )אמן(  קִּ

 האב מברך ברכות אלו:  חיתוך הערלה לפני הפריעהמיד לאחר  

ה  רּוְך ַאתָּ יתֹו  -אֱ  ה' בָּ רִּ בְּ יסֹו בִּ נִּ ַהכְּ נּו לְּ ּוָּ צִּ יו וְּ ֹותָּ צְּ מִּ נּו בְּ שָּ דְּ ם, ֲאֶשר קִּ עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ֹלהֵׁ

ם  הָּ רָּ ינּו.ֶשל ַאבְּ בִּ  )אמן( אָּ

ה    רּוְך ַאתָּ ַמן ַהֶזה.-אֱ   ה'בָּ נּו ַלזְּ יעָּ גִּ הִּ נּו וְּ מָּ יְּ קִּ ם, ֶשֶהֱחיָּנּו וְּ עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ  )אמן( ֹלהֵׁ

ם ואומרים הקהל: שֵׁ ים.  כְּ ים טֹובִּ ַמֲעשִּ ה ּולְּ ֻחפָּ ה ּולְּ תֹורָּ נֵׁס לְּ כָּ ן יִּ ית, כֵׁ רִּ ַנס ַלבְּ כְּ  ֶשנִּ
 

   :, ומברךהמברך מחזיק בידו כוס יין 
ה  רּוְך ַאתָּ ֶפן. ֹל-אֱ  ה' בָּ י ַהגָּ רִּ א פְּ עֹולָּם, בֹורֵׁ ינּו ֶמֶלְך הָּ  )אמן( הֵׁ

ה  רּוְך ַאתָּ ם, ֲאֶשר  -אֱ  ה'  בָּ עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ם  ֹלהֵׁ רֹו שָּ אֵׁ שְּ חֹוק בִּ ֶבֶטן וְּ יד מִּ דִּ ַדש יְּ קִּ

ֹּאת אֵׁ  ַכר ז שְּ ן בִּ ֶדש, ַעל כֵׁ ית קֹּ רִּ אֹות בְּ ַתם בְּ יו חָּ אָּ ֶצֱאצָּ ה  -וְּ נּו, ַצּוֵׁ נּו צּורֵׁ קֵׁ ל ַחי ֶחלְּ

ה  רּוְך ַאתָּ נּו, בָּ רֵׁ שָּ בְּ ם בִּ יתֹו ֲאֶשר שָּ רִּ ַמַען בְּ ַשַחת לְּ נּו מִּ רֵׁ אֵׁ ידּות שְּ דִּ יל יְּ ַהצִּ   ה'לְּ

ית. רִּ ת ַהבְּ  )אמן( כֹורֵׁ
 גם לתינוק טעימה קטנה באמצעות המוצץ או האצבע.  הגים ליתןהמברך שותה מעט מן היין, ונו

ינּו וֵׁא-אֱ  וממשיך המברך: מֹו  -ֹלהֵׁ א שְּ רֵׁ קָּ יִּ מֹו וְּ אִּ יו ּולְּ בִּ אָּ ם ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶזה לְּ ינּו, ַקיֵׁ י ֲאבֹותֵׁ ֹלהֵׁ

ל  אֵׁ רָּ שְּ יִּ נָּה,  (פלוני בן פלוני ופלונית )בְּ טְּ י בִּ רִּ פְּ מֹו בִּ ל אִּ גֵׁ תָּ יו וְּ צָּ א ֲחלָּ יֹוצֵׁ ַאב בְּ ַמח הָּ שְּ . יִּ

ל  גֵׁ תָּ ֶמָך וְּ אִּ יָך וְּ בִּ ַמח אָּ שְּ תּוב: "יִּ ְך  ַככָּ אֵׁ ְך וֶָּארְּ ַליִּ ֶנֱאַמר: "וֶָּאֱעבֹור עָּ ֶתָך". וְּ יֹוַלדְּ

ם   עֹולָּ ַכר לְּ ֶנֱאַמר: "זָּ י". וְּ ְך ַחיִּ ַמיִּ דָּ ְך בְּ ַמר לָּ י וָּאֹּ ְך ֲחיִּ ַמיִּ דָּ ְך בְּ ַמר לָּ אֹּ ְך וְּ יִּ מָּ דָּ בֹוֶסֶסת בְּ תְּ מִּ

תֹו   בּועָּ ם ּושְּ הָּ רָּ ַרת ֶאת ַאבְּ ֶאֶלף דֹור, ֲאֶשר כָּ ה לְּ ּוָּ ר צִּ בָּ יתֹו דָּ רִּ יֶדהָּ  בְּ ק, ַוַיֲעמִּ חָּ שְּ יִּ לְּ

נֹו ֶבן   ק בְּ חָּ צְּ ם ֶאת יִּ הָּ רָּ ל ַאבְּ מָּ ֶנֱאַמר: "ַויָּ ית עֹולָּם". וְּ רִּ ל בְּ אֵׁ רָּ שְּ יִּ ק לְּ חֹּ ב לְּ ַיֲעקֹּ לְּ

תֹו אֱ  ה אֹּ ּוָּ ים ַכֲאֶשר צִּ מֹוַנת יָּמִּ ים". הֹודּו לַ -שְּ דֹו.  ה' ֹלהִּ עֹולָּם ַחסְּ י לְּ י טֹוב, כִּ  כִּ

דֹו.   ה'הֹודּו לַ חוזרים הקהל ואומרים: ו עֹולָּם ַחסְּ י לְּ י טֹוב, כִּ  כִּ

ֶיה. וממשיך המברך: הְּ דֹול יִּ ן גָּ טֹּ  פלוני בן פלוני ופלונית, ֶזה ַהקָּ

ן.אומרים הקהל: ו מֵׁ ים, אָּ ים טֹובִּ ַמֲעשִּ ה ּולְּ ֻחפָּ ה ּולְּ תֹורָּ נֵׁס לְּ כָּ ן יִּ ית, כֵׁ רִּ ַנס ַלבְּ כְּ ם ֶשנִּ שֵׁ  כְּ
 

 : 'עלינו לשבח'  אומרים כולםו
נּו מָּ לא שָּ צֹות. וְּ ֲארָּ גֹויֵׁי הָּ נּו כְּ שָּ ית. ֶשלא עָּ אשִּ רֵׁ ר בְּ יֹוצֵׁ ה לְּ ֻדלָּ ת גְּ ַח ַלֲאדֹון ַהכל. לָּתֵׁ ַשבֵׁ ינּו לְּ לֵׁ חֹות   עָּ פְּ שְּ מִּ כְּ

פַ  תְּ יק ּומִּ ֶהֶבל וָּרִּ ים לְּ ַתֲחוִּ שְּ ם מִּ ל ֲהמֹונָּם. ֶשהֵׁ כָּ נּו כְּ לֵׁ גֹורָּ ֶהם וְּ נּו כָּ קֵׁ ם ֶחלְּ ה. ֶשלא שָּ מָּ ֲאדָּ ים ֶאל אֵׁ הָּ לִּ ל לא  -לְּ

רּוְך הּוא. שֶ  דֹוש בָּ ים ַהקָּ כִּ לָּ י ַהמְּ כֵׁ י ֶמֶלְך ַמלְּ נֵׁ פְּ ים לִּ ים ּומֹודִּ ַתֲחוִּ שְּ ים ּומִּ עִּ נּו כֹורְּ יַע : ַוֲאַנחְּ הּוא נֹוֶטה יֹושִּ

י מְּ  הֵׁ בְּ גָּ יַנת ֻעזֹו בְּ כִּ ַמַעל. ּושְּ ם מִּ ַמיִּ רֹו ַבשָּ קָּ ֶרץ. ּומֹוַשב יְּ ד אָּ יֹוסֵׁ ם וְּ ַמיִּ ים. הּוא אֱ שָּ ין עֹוד. ֱאֶמת -רֹומִּ ינּו אֵׁ להֵׁ

י  ֶבָך. כִּ בָּ בתָּ ֶאל לְּ תָּ ַהיֹום ַוֲהשֵׁ יַָּדעְּ תֹו. וְּ תֹורָּ תּוב בְּ נּו. ֶאֶפס זּולָּתֹו. ַככָּ כֵׁ אֱ  ה'ַמלְּ ַמַעל  -הּוא הָּ ם מִּ ַמיִּ ים ַבשָּ להִּ

ין עֹוד:  ַחת. אֵׁ תָּ ֶרץ מִּ אָּ ַעל הָּ  וְּ

ָך  ַקֶּוה לְּ ן נְּ ַעל כֵׁ רֹות להֵׁ -אֱ  ה'וְּ ים כָּ ילִּ ֱאלִּ הָּ ֶרץ. וְּ אָּ ן הָּ ים מִּ לּולִּ יר גִּ ַהֲעבִּ ֶאֶרת ֻעֶזָך. לְּ פְּ תִּ ה בְּ רָּ הֵׁ אֹות מְּ רְּ ינּו לִּ

י אָּ  עֵׁ שְּ ל רִּ ֶליָך כָּ נֹות אֵׁ ַהפְּ ֶמָך לְּ שְּ אּו בִּ רְּ קְּ ר יִּ שָּ י בָּ נֵׁ ל בְּ כָּ כּות ַשַדי. וְּ ַמלְּ ן עֹולָּם בְּ ַתקֵׁ תּון. לְּ רֵׁ כָּ עּו כָּ יִּ יֵׁדְּ ירּו וְּ ל ֶרץ. ַיכִּ

ֶניָך  פָּ ל לָּשֹון. לְּ ַבע כָּ שָּ ל ֶבֶרְך. תִּ ַרע כָּ כְּ ָך תִּ י לְּ ל. כִּ בֵׁ י תֵׁ בֵׁ נּו. -אֱ  ה'יֹושְּ תֵׁ ר יִּ קָּ ָך יְּ מְּ בֹוד שִּ כְּ לִּ יִּפלּו. וְּ עּו וְּ רְּ כְּ ינּו יִּ להֵׁ

כּות  י ַהַמלְּ ם וֶָּעד. כִּ עֹולָּ ה לְּ רָּ הֵׁ יֶהם מְּ לְך ֲעלֵׁ מְּ תִּ כּוֶתָך. וְּ לּו ֻכלָּם ֶאת על ַמלְּ יַקבְּ לְך וִּ מְּ י ַעד תִּ מֵׁ עֹולְּ יא ּולְּ ָך הִּ ֶשלְּ

ֶתָך.  תֹורָּ תּוב בְּ בֹוד. ַככָּ כָּ יָּה  ה'בְּ הָּ ֶנֱאַמר. וְּ ם וֶָּעד: וְּ עֹולָּ לְך לְּ מְּ ֶיה  ה'יִּ הְּ ֶרץ. ַביֹום ַההּוא יִּ אָּ ל הָּ ֶמֶלְך ַעל כָּ  ה'לְּ

ד:   מֹו ֶאחָּ ד ּושְּ  ֶאחָּ
 אומר אחד מהקהל קדיש יהא שלמא:  ו

א. ּה ַרבָּ מֵׁ ַקַדש שְּ תְּ יִּ ַגַדל וְּ תְּ ל  ]אמן[ יִּ כָּ י דְּ ַחיֵׁ יכֹון ּובְּ יֹומֵׁ יכֹון ּובְּ ַחיֵׁ ּה. בְּ כּותֵׁ יְך ַמלְּ לִּ ַימְּ ּה וְּ עּותֵׁ רְּ א כִּ רָּ י בְּ א דִּ מָּ לְּ עָּ בְּ

ן:  מֵׁ רּו אָּ מְּ אִּ יב. וְּ רִּ ַמן קָּ זְּ א ּובִּ לָּ ל ַבֲעגָּ אֵׁ רָּ שְּ ית יִּ הֵׁ  ]אמן[בֵׁ א:  יְּ ַמיָּ לְּ י עָּ מֵׁ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ּה ַרבָּ מֵׁ  א שְּ

א  שָּ ֻקדְּ ּה דְּ מֵׁ ַהלָּל שְּ תְּ יִּ ַעֶלה וְּ תְּ יִּ ר וְּ ַהדָּ תְּ יִּ א וְּ ַנשֵׁ תְּ יִּ ם וְּ רֹומֵׁ תְּ יִּ ר וְּ אֵׁ פָּ תְּ יִּ ַתַבח וְּ שְּ יִּ ַרְך וְּ בָּ תְּ יְך הּוא. יִּ רִּ ל  [בריך הוא]בְּ ן כָּ מִּ

תָּ  חָּ בְּ א ֻתשְּ תָּ ירָּ שִּ א וְּ תָּ כָּ רְּ ן:בִּ מֵׁ רּו אָּ מְּ אִּ א. וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ ירָּ א ַדֲאמִּ תָּ ֶנֱחמָּ    ]אמן[ א וְּ

ן:  מֵׁ רּו אָּ מְּ אִּ ל. וְּ אֵׁ רָּ שְּ ל יִּ ַעל כָּ ינּו וְּ לֵׁ ים עָּ ַחיִּ א וְּ ַמיָּ ן שְּ א מִּ א ַרבָּ מָּ לָּ א שְּ הֵׁ  ]אמן[ יְּ

ל  אֵׁ רָּ שְּ ל יִּ ַעל כָּ ינּו וְּ לֵׁ לֹום עָּ יו הּוא ַיֲעֶשה שָּ רֹומָּ מְּ לֹום  בִּ ן:עֹוֶשה שָּ מֵׁ רּו אָּ מְּ אִּ  ]אמן[  וְּ
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ים.  אּולִּ חּו גְּ בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים, שִּ צּולִּ כּו מְּ פְּ ה ֶנהְּ שָּ ַיבָּ  יֹום לְּ

חּו  בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים. שִּ לִּ עָּ ית, יָּפּו ַבנְּ י שּוַלמִּ ית, ּוַפֲעמֵׁ י ַבת ֲענָּמִּ לֵׁ ית, ַרגְּ מִּ ַתרְּ תָּ בְּ ַבעְּ טְּ ים. הִּ אּולִּ  גְּ

אֵׁ  ין כָּ רּון, אֵׁ רְּ שֹּ י יְּ ית הֹודִּ בֵׁ י יְּשּורּון, בְּ ל רֹואֵׁ כָּ ים. -וְּ אּולִּ חּו גְּ בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים. שִּ ילִּ לִּ ינּו פְּ בֵׁ אֹויְּ  ל יְּשּורּון, וְּ

שָּ  ה ֲחדָּ ירָּ ים. שִּ לִּ בָּ ט שִּ ַלקֵׁ מְּ ים, כִּ רִּ זָּ פְּ ט נִּ ַלקֵׁ ים, ּותְּ רִּ אָּ שְּ ים, ַעל ַהנִּ רִּ ן תָּ ַלי כֵׁ גָּ ים. דְּ ֻאלִּ חּו גְּ בְּ  ה שִּ

ים.  ֻאלִּ חּו גְּ בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים. שִּ מֹולִּ ה נִּ מָּ ָך, הֵׁ מְּ שִּ ֶבֶטן לְּ ָך, ּומִּ מְּ ית חֹותָּ רִּ בְּ ָך, בִּ מְּ ים עִּ אִּ  ַהבָּ

חּו גְּ  בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים. שִּ ילִּ דִּ ם, ַיֲעשּו גְּ סּותָּ י כְּ פֵׁ ַעל ַכנְּ ם, וְּ י אֹותָּ ל רֹואֵׁ כָּ ם, לְּ ה אֹותֹותָּ אֵׁ ים. ַהרְּ  ֻאלִּ

ים.  ֻאלִּ חּו גְּ בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים. שִּ ילִּ תִּ י ַהפְּ מִּ י ַהחֹוֶתֶמת, ּולְּ מִּ ַבר ֱאֶמת, לְּ ֶשֶמת, ַהֶכר נָּא דְּ רְּ ֹּאת נִּ י ז מִּ  לְּ

שָּ  ה ֲחדָּ ירָּ ים.  שִּ לִּ לָּ נָּסּו ַהצְּ ּה, וְּ שָּ מְּ ַהֲעלֵׁה אֹור שִּ ּה, וְּ שָּ רְּ גָּ יף לְּ ַאל תֹוסִּ ּה, וְּ שָּ ַקדְּ ית לְּ נִּ ים. וְּשּוב שֵׁ אּולִּ חּו גְּ בְּ  ה שִּ

ים. אּולִּ חּו גְּ בְּ ה שִּ שָּ ה ֲחדָּ ירָּ ים.  שִּ לִּ אֵׁ ה ה' בָּ מֹוכָּ י כָּ מּוָך, מִּ דְּ ה קִּ ירָּ שִּ מּוָך בְּ ים רֹומְּ ידִּ דִּ  יְּ

נֵׁיֶהם:  י בְּ נֵׁ בְּ ה לִּ ֻאלָּ יא גְּ בִּ תָּ ים וְּ נִּ יַע בָּ בֹות תֹושִּ ַלל אָּ גְּ  בִּ

 אערוך מהלל ניבי 

י,  יבִּ ַלל נִּ ְך ַמהְּ נֵׁי אֱ ֶאֱערֹּ פְּ יא. -לִּ יָּהּו ַהנָּבִּ לִּ י, אֵׁ בִּ בָּ ַדת לְּ בֹוד ֶחמְּ כְּ י, לִּ בִּ י אָּ  ֹלהֵׁ

אֵׁ  י. -נַָּטע הָּ ַגבִּ שְּ ת צּור מִּ רֵׁ שָּ ן, מְּ ֶגַזע ַאֲהרֹּ יש מִּ רֹון, אִּ יֻשרּון, ֲחַבֶצֶלת ַהשָּ  ל בִּ

אֵׁ  ן לְּ הֵׁ יֹון הּוא-כֹּ יָּהּו  ,ל ֶעלְּ לִּ ס הּוא אֵׁ חָּ ינְּ אּוהּו ,פִּ רָּ קְּ יא יִּ י ,ַהנָּבִּ בִּ שְּ י ַהתִּ דִּ עָּ לְּ  . ַהגִּ

אֵׁ  ַאת הָּ נְּ נֵׁא קִּ ַח וָּאֵׁ  ,ל-יֹום קִּ כֹּ ַרג בְּ ל ,ל-הָּ אֵׁ רָּ שְּ ֶבט יִּ יא שֵׁ שִּ י  ,נְּ בִּ זְּ ּה כָּ מָּ  .ּוַבת צּור שְּ

י ַרבֹו פִּ ַמע מִּ ין שָּ בֹו  ,דִּ כָּ שְּ ית מִּ מִּ יש ֲארָּ ים בֹו, אִּ עִּ ם פֹוגְּ ים הֵׁ י ,ַקנָּאִּ בִּ יק ַחרְּ רִּ ֹּאֶמר אָּ  . ַוי

ה דָּ תֹוְך עֵׁ ם מִּ קָּ ה ,ַויָּ דָּ יָּדֹו הָּ ַמח בְּ ה ,רֹּ דָּ יא ,ַוֶיֱחַרד ֲחרָּ בִּ מֹו לָּ ר כְּ ַגבֵׁ תְּ  .נִּ

ם בֹו אֹותָּ ַחרְּ ַקר בְּ ם  ,דָּ תָּ יבָּ כִּ ֶדֶרְך שְּ ם  ,כְּ טָּ ֶרץ ֲחבָּ אָּ יא ,ַעל הָּ בִּ ם הֵׁ ֶשה אֹותָּ מֹּ  . ּולְּ

ֹּאת אֵׁ  ַכר ז שְּ לָּם ,ל ַחי עֹולָּם-בִּ ר ֻמשְּ כָּ ֻהַנת עֹולָּם ,נַָּתן לֹו שָּ ית כְּ רִּ י ,בְּ י חֹובִּ ר ֲעלֵׁ ַכפֵׁ  .ַויְּ

ם ַניִּ ים ֶעֶשר ּושְּ סִּ ים ,נִּ נּויִּ יֶהם שְּ רֵׁ בְּ דִּ ם  ,בְּ ַמיִּ ה לֹו ַדר שָּ שָּ י ,עָּ בִּ י אָּ י גֹוֲאלִּ  . צּורִּ

יָּה  יהּו הָּ פִּ ה ,ֱאֶמת בְּ יָּ נָּה ֲענִּ מָּ ַאלְּ נָּּה ֶהֱחיָּה ,לְּ ת ֶאת בְּ נַ  ,עֵׁ יּולְּ ַמר שּובִּ שֹו אָּ  . פְּ

ה תָּ רְּ ה   ,ַהֶשֶמן ַגם הּוא שָּ תָּ יְּ הָּ ה בֹו וְּ כָּ רָּ ה ,בְּ תָּ לְּ ֹּא כָּ י ,ַכד ַהֶקַמח ל בִּ רְּ י ַותִּ לִּ דְּ גְּ  .ַותִּ

הּו  י תֹּ ים ַאֲחרֵׁ פִּ יהּו  ,רֹודְּ ֶבט פִּ שֵׁ ה בְּ כָּ רּו ה' הּוא  ,הִּ ֹּאמְּ יא ,ַוי ה נָּבִּ ַאתָּ  . ֱאֶמת וְּ

ה  שָּ ֶמר עָּ ַזר אֹּ גָּ ה ,וְּ ֹלשָּ ים שְּ נִּ ַפר שָּ סְּ ה   ,מִּ צָּ ֹּא נַָּתן ַארְּ ר ל טָּ יא ,מָּ בִּ יא ַהמֵׁ  .הּוא ַהמֹוצִּ

אֵׁ  ים-נַָּתן לֹו הָּ כִּ לְּ ים ,ל ַמהְּ כִּ אָּ עֹוַלם ַהַמלְּ ים ,בְּ יכִּ רִּ תֹות ַהצְּ עִּ י ,ּולְּ בִּ ה ַכֲערָּ לָּ גְּ  .הּוא נִּ

ה ֳהרָּ טָּ ה ּובְּ ֻדשָּ קְּ ה   ,בִּ רָּ עָּ ה ַבסְּ לָּ ֹלה עָּ ע  ,עָּ ישָּ אֱאלִּ רָּ יו קָּ לָּ י ,אֵׁ בִּ י אָּ בִּ ֹּאֶמר אָּ  . ַוי

הּו  ַּותְּ לָּה אִּ י ַליְּ שִּ הּו  ,ַנפְּ אֵׁ צָּ ן ֶאמְּ תֵׁ י יִּ הּו  ,מִּ אֵׁ י ֶארְּ יתִּ י ,ֶפַתח בֵׁ ַנבִּ ַעד ֶאשְּ יף בְּ קִּ  . ַישְּ

ה אָּ רָּ דֹוש ֶאקְּ ין קָּ ה ,ֲחסִּ אָּ יו רָּ נָּ יש ֲאֶשר פָּ ה ,אִּ אָּ צְּ יר יָּדֹו מָּ ן ַכבִּ יא ,הֵׁ בִּ יו אָּ לָּ ה אֵׁ שּורָּ  .תְּ

לָּהחֵׁ  גְּ יש לֹו נִּ ן לֹו אִּ לָּה ,ן חֵׁ יְּ יֹון לָּ ה ,ַבֲחלֹום ֶחזְּ ילָּ ית ַדם ַהמִּ רִּ בְּ י ,ּובִּ בִּ ץ ַכצְּ ֹּא רָּ ֹּא יָּב  .ב

י רִּ יר נֵׁ טֹוב יָּאִּ י ,זָּכּור לְּ ירִּ יֹון עִּ ר צִּ ַבשֵׁ י ,יְּ ַנֲערִּ תְּ ֹּאַמר לָּּה הִּ י ,י בִּ י שְּ ר קּומִּ פָּ עָּ  . מֵׁ

י לִּ יר ַמֲהלָּ ַרת שִּ מְּ י  ,קֹול זִּ ֶצה צּורִּ רְּ ייִּ י ,גֹוֲאלִּ ה לִּ יָּ ֹּא דּומִּ ל י ,וְּ י בִּ תִּ מָּ שְּ ל עֹוד נִּ  .כָּ

 יהי שלום בחילינו  

ל אֵׁ רָּ שְּ יִּ וָּה בְּ ַשלְּ ינּו. וְּ ילֵׁ חֵׁ לֹום בְּ י שָּ הִּ  .יְּ

ל יו יָּבֹוא ַהגֹואֵׁ יָּמָּ נּו. בְּ א לָּ ן בָּ ן טֹוב בֵׁ ימָּ סִּ  :בְּ

ל ַשַדי  צֵׁ ן. בְּ י ַרֲענָּ הִּ ןַהֶיֶלד יְּ לֹונָּ תְּ  .יִּ

ל ל שֹואֵׁ כָּ ת לְּ ף דָּ ַאלֵׁ ן. יְּ בֹונָּ תְּ ז( יִּ ה )אָּ  :ּוַבתֹורָּ

רּוְך  י אָּ הִּ יו יְּ ַמן ַחיָּ רּוְך. זְּ י בָּ הִּ קֹורֹו יְּ  .ּומְּ

ל אֵׁ גָּ תְּ ֹּא יִּ חֹו ל בְּ זִּ רּוְך וְּ י עָּ הִּ נֹו יְּ חָּ ֻשלְּ  :וְּ

י ֶגֶבר הִּ ַדל יְּ גְּ ֶבר. ֲאֶשר יִּ ל עֵׁ כָּ א בְּ מֹו יֵׁצֵׁ  .שְּ

י אֵׁ  אֵׁ רְּ יִּ לל -ּולְּ מּואֵׁ שְּ דֹורֹו כִּ י בְּ הִּ ר. יְּ בֵׁ י חָּ הִּ  :יְּ

ה ל טֹובָּ כָּ ן בְּ שֵׁ י דָּ הִּ ה. יְּ יבָּ ַגם שֵׁ נָּה וְּ קְּ י זִּ  .ֲעדֵׁ

אֵׁ  ֹּאַמר הָּ ן י ן כֵׁ מֵׁ ה. אָּ רֹּב ַאֲהבָּ לֹום לֹו וְּ שָּ  :ל-וְּ

מֹו אִּ יו ּולְּ בִּ אָּ ֶיה לְּ חְּ תֹוְך ַעמֹו. יִּ מֹול בְּ  .ַהנִּ

ֶיה אֱ  הְּ יִּ י-וְּ ל בֵׁ ַגם כָּ מֹו. וְּ יו עִּ לֹלהָּ אֵׁ רָּ שְּ  :ת יִּ

 מקבץ שירים קצרים 

 מלפניך.  -, שעת רחמים, ועת רצון תהא השעה הזאת

  וראה בטוב ירושלים. וראה בנים לבניך שלום על ישראל.יברכך ה' מציון 

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

הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי  מכל רע יברך את אותי המלאך הגואל 

 אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. 

, בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה' יראי אלוקים, אנשי אמת וזכני לגדל

זרע קודש בה' דבקים. ומאירים את העולם, בתורה ומעשים טובים, ובכל מלאכת 
 עבודת הבורא. 

 די לא יבטול מפתגמי אורייתא.וקיימא, זרעא די לא יפסוק ורעא חיא ז

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


