
 נוסח תמני בלדי                 בס"ד 

 brit-itzak.com| מוזמנים לבקר באתר 'ברית יצחק':  0545662712( | 1023מוהל מוסמך )מ.ר   –הרב יצחק ממן                 

 המנהג שמתעטף אבי הבן בטלית, ויברך: 

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ יוה  ֹל-בָּ ִמצוֹותָּ נּו בְּ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ ף   ,ינּו ֶמֶלְך הָּ ִהתַעט  נּו לְּ ִצּוָּ וְּ

 ַבִציִצית:
 : יש נוהגים שהקהל חוזר אחריוו ,מכינים כסא לאליהו הנביא ואומר אבי הבן או המוהל

טֹוב.ֶזה   הּו זָּכּור לְּ ִליָּ א  א לְּ  ִכס 
 ופותחים הציבור כולם יחד: 

ן   אֹופָּ ַגלַגל וְּ ְך וְּ א ַמלאָּ רָּ ם. בָּ ל ַעִין ֶנעלָּ ם. ִמכָּ ל א עֹולָּ בֹודֹו מָּ רּוְך ֲאֶשר כְּ לּויָּּה בָּ ַהלְּ וְּ

ם. יֹודּוָך ַעִמים א   עֹולָּ רּו ּורבּו ּורדּו בָּ אֹמר פְּ ם ל  כ  רְּ ם. ַויבָּ שלָּ ם הָּ דָּ ֹלִהים. יֹודּוָך  -ּובאָּ

יֶתָך   טּוב ב  ה בְּ עָּ ֶריָך. ִנׂשבְּ ב ִישֹכן ֲחצ  ר  ַחר ּותקָּ י ִתבְּ לּויָּּה: ַאשר  ַהלְּ ם. וְּ ַעִמים כֻּלָּ

לּויָּּה:  ַהלְּ ֶלָך. וְּ יכָּ ֹדש ה   קְּ
 המוהל מברך ברכה זו קודם שימול: 

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ם, ֲאֶשר  ה  ֹל-בָּ עֹולָּ ִמצֹוינּו ֶמֶלְך הָּ נּו בְּ שָּ נּו ַעל ַהִמילָּה ִקדְּ ִצּוָּ יו, וְּ  :  1תָּ
 מיד לאחר המילה, בעוד שהמוהל פורע המילה, אבי הבן מברך: 

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ִמצֹוה  ֹל-בָּ נּו בְּ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ ַהכִניסֹו  ינּו ֶמֶלְך הָּ נּו לְּ ִצּוָּ יו, וְּ תָּ

ם  הָּ ־ַאברָּ ִבינּו:ִבבִריתֹו ֶשלְּ ן( אָּ מ   )אָּ
ן, ממשיכים לומר יחד בקול רם:  מ   מיד לאחר שענו הציבור אָּ

ַלִמצֹו ה וְּ הּו ַלתֹורָּ ְך ַתכִניס  ִרית, כָּ ם ֶשִהכַנסתֹו ַלבְּ ש  ה ּולַמֲעִׂשים טֹוִבים: כְּ פָּ ַלחֻּ  ת וְּ
 אחר כך מברך אבי הבן: 

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ן ַהֶזה:ינּו ֶמֶלְך ה  ֹל-בָּ מָּ נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקיְּ יָּנּו וְּ ם, ֶשֶהח  עֹולָּ ן(  הָּ מ   )אָּ

ִרית בקול רם: אבי הבן אומר ו  )פלוני(. בֹוא ַבבְּ

ִרית )פלוני(.ונהגו שהציבור חוזרים אחריו:   בֹוא ַבבְּ

ְך ַהֶיֶלד ַהִנמֹול ַהֶזה, בקצת קהילות נהגו לומר:  ר  בָּ הּוב יְּ האָּ ִתהֶיה ִמילָּתֹו ִלתרּופָּ הּוב,    .וְּ אָּ

א ַהֶיֶלד  ַרפ  א( יְּ ר. ַרפֹא )י"ג רֹופ  הֹור, יָּשָּ ד, ַזַכאי, ַחנּון, טָּ דּור, וָּע  גּול, הָּ רּוך, ִגבֹור, דָּ בָּ

לַ  ה וְּ ִיזֶכה ַלתֹורָּ א, וְּ ִיתַרפָּ ַמל וְּ ִיגָּ ה )ִיגַדל וְּ ִתהֶיה ִמילָּתֹו ִלתרּופָּ ה  ַהִנמֹול ַהֶזה, וְּ פָּ חֻּ

 ּולַמֲעִׂשים טֹוִבים(. 
 : כולם יחדכאן יש נוהגים לומר 

טֹוב  ל. ַאשֶריָך וְּ ִגיַע ַכֶפיָך ִכי תֹאכ  יו: יְּ כָּ ְך, ִבדרָּ א ה'. ַהֹהל  ר  ל יְּ י כָּ ִשיר ַהַמֲעלֹות ַאשר 

י  ֶניָך ִכשִתל  יֶתָך. בָּ י ב  ת  ַירכְּ ה בְּ ֶגֶפן ֹפִריָּ ָך כְּ ְך: ֶאשתְּ ֶנָך: ִהנ ה ִכי  לָּ לחָּ שֻּ ִביב לְּ יִתים. סָּ ז 

ה   י ַחֶייָך: ּורא  מ  ִם. ֹכל, יְּ לָּ רּושָּ טּוב יְּ ה בְּ ֶרכָך ה' ִמִציֹון. ּורא  בָּ א ה': יְּ ר  ֶבר. יְּ ַרְך גָּ ֹבֹֽ ן יְּ כ 

ל:  א  לֹום, ַעל ִיׂשרָּ ֶניָך. שָּ בָּ ִנים לְּ  בָּ

 
ן.  1  ואם מל את בנו, חותם בסוף הברכה: ִלמֹול ֶאת ַהב 

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

עֹולָּם ַחסדֹו:  א: הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב. ִכי לְּ ם ה' ֶאקרָּ א. ּובש   כֹוס יְּשּועֹות ֶאשָּ

ַנן. רָּ י מָּ ַחי י) ַסבר   (והשומעים עונים: לְּ

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ן(ה  ֹל-בָּ מ  ֶפן: )אָּ ִרי ַהגָּ א פְּ עֹולָּם, בֹור   ינּו ֶמֶלְך הָּ
 התפילות דלקמן. ואינו טועם מן היין עד שיגמור 

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ יה  ֹל-בָּ א ֲעצ  עֹולָּם, בֹור  י / ינּו ֶמֶלְך הָּ ן( /ִעׂשב  מ  ִמים: )אָּ ׂשָּ י בְּ  ִמינ 
 לאחר שהמברך והשומעים מריחים, מברך: 

ה ה' א   רּוְך ַאתָּ ם,  ה  ֹל-בָּ רֹו ׂשָּ חֹוק ִבשא  ם. ֲאֶשר ִקַדש יִָּדיד ִמֶבֶטן, וְּ עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ

ה   נּו, ִצּוָּ נּו, צּור  ל ַחי, ֶחלק  ן, ִבׂשַכר זֹאת, א  ִרית ֹקֶדש. ַעל כ  אֹות בְּ ַתם בְּ יו חָּ אָּ צָּ ֶצא  וְּ

נּו.   ר  ם ִבבׂשָּ ִריתֹו ֲאֶשר ׂשָּ ַמַען בְּ נּו ִמַשַחת, לְּ ר  א  ִדידּות שְּ ַהִציל יְּ דֹוִשים לְּ ַאת קְּ ַצּוָּ בְּ

מ   ִרית: )אָּ ת ַהבְּ ה ה', כֹור  רּוְך ַאתָּ  ן( בָּ
 ואומר תפילה זו לרפואת הנימול והיולדת: 

ה   אָּ א ּולַאסָּ בָּ יזָּ ש  ִמפַרק לְּ א, לְּ א ִדשַמיָּ רָּ ימְּ ם מ  י ִמן ֳקדָּ ַחי י ּודַרֲחמ  א דְּ סּותָּ ַלח אָּ ִתשתְּ

א   ִיׂשרָּ סּו בְּ א אָּ ִריכָּ ִהיא צְּ ין,( דְּ ד  א הָּ יָּנֹוקָּ יּה )דְּ ִקבַלן, ּולִאמ  ִהיל לְּ ִאמְּ ין דְּ ד  א הָּ יָּנֹוקָּ ל.  לְּ

י ֹמֶשה,   ד  ה ַעל יְּ רָּ י מָּ ִאַתִסיאּו מ  א דְּ מָּ ִיַתסֹון כְּ יהֹון, וְּ ם ֲעל  א ִויַרח  ַמיָּ י שְּ ר  הֹון מָּ י יָּתְּ ַיס 

י  ית  ת  ִתקַרב וְּ יהֹון. וְּ א ֲעל  מָּ ַרחָּ ַקתהֹון לְּ עָּ א לְּ י ִקצָּ ע. ּותה  ִלישָּ י א  ד  א ִדיִריחֹו ַעל יְּ ּוכַמיָּ

ִר  א קָּ סּו ַשלמָּ הֹון אָּ סּותְּ ן(אָּ מ  ן: )אָּ מ  ִאמרּו אָּ ִריב, וְּ ן קָּ א ּוִבזמָּ לָּ א, ַבֲעַגֹֽ  יבָּ
 וממשיך ואומר: 

ינּו ו א-א   ל -ֹלה  א  ִיׂשרָּ מֹו בְּ א שְּ ר  ִיקָּ ִביו ּולִאמֹו, וְּ אָּ ם ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶזה לְּ ינּו, ַקי  י ֲאבֹות  ֹלה 

ל   ג  תָּ יו, וְּ צָּ י ֲחלָּ א  יֹוצְּ ִאיש בְּ מּור, ִיׂשַמח  )פלוני(. ִיׂשַמח הָּ אָּ ה ִבפִרי ִבטנָּּה. כָּ ִאשָּ הָּ

ְך   ִיְך. וָֹּאַמר לָּ מָּ דָּ ְך ִמתבֹוֶסֶסת בְּ ַלִיְך וֶָּארא  ֹבר עָּ ר, וֶָּאע  מָּ ֶנא  ל יֹוַלדֶתָך: וְּ ג  תָּ ִאֶמָך וְּ ִביָך וְּ אָּ

בָּ  ִריתֹו. דָּ עֹולָּם בְּ ַכר לְּ ר, זָּ מָּ ֶנא  ַמִיְך ֲחִיי: וְּ דָּ ְך בְּ ַמִיְך ֲחִיי, וָֹּאַמר לָּ דָּ ֶאֶלף דֹור:  בְּ ה לְּ ר ִצּוָּ

ִרית   ל בְּ א  ִיׂשרָּ ֹחק. לְּ ַיֲעֹקב לְּ ק: ַוַיֲעִמיֶדהָּ לְּ ִיׂשחָּ תֹו לְּ ם. ּושבּועָּ הָּ ַרת ֶאת ַאברָּ ֲאֶשר כָּ

ן, א   טָּ עֹולָּם ַחסדֹו: )פלוני( ַהקָּ ן(  -עֹולָּם: הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב. ִכי לְּ מ  הּו: )אָּ ל  ַגדְּ ֹלִהים יְּ

ם ֶשִנכנָּס ַלבְּ  ש  ַלִמצֹוכְּ ה וְּ נ ס ַלתֹורָּ ְך ִיכָּ ִהי  ִרית, כָּ ן יְּ כ  ה ּולַמֲעִׂשים טֹוִבים. וְּ פָּ ַלחֻּ ת וְּ

ן(  מ  ן: )אָּ מ  ִאמרּו אָּ צֹון, וְּ  רָּ
 ונותן יין מהכוס לכוס קטן ומשגרו ליולדת, ושותה ונותן לאחרים לשתות. ויש אומרים את אחת מההללות האלו: 

לּויָּּה ַהֶיֶלד ַהִנמֹול הַ  ַהלְּ הּו א  וְּ כ  רְּ בָּ ם.  -ֶזה, יְּ ִברַכת ֹמֶשה, ֶבן ַעמרָּ ְך כְּ ר  ִיתבָּ ם. וְּ ל, רָּ

לּויָּּה:   ַהלְּ ם. וְּ ַפַדן ֲארָּ יו בְּ לָּ  ּוכִברַכת ִמי ֶשִנגלָּה עָּ
 

 'דעתיד לחדתא' )בעמוד הבא(  אומרים קדישאח"כ כו' ו רבי חנניא בן עקשיא אומר  אומרים
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ִיתַקַדש  א ִיתַגַדל וְּ י ַקרתָּ א, ּולִמבנ  א, ּולִמפַרק ַחַייָּ ה ִמיַתיָּ אָּ א, ּולַאחָּ מָּ לְּ א עָּ תָּ ַחדָּ ן( ַדֲעִתיד לְּ מ  א: )אָּ יּה ַרבָּ מ  שְּ

ַאת יּה לְּ מ  נָּא ִדי שְּ לחָּ א פֻּ בָּ תָּ א, ּולאָּ ה ִמן ַארעָּ אָּ נָּא נֻּכרָּ לחָּ א, ּולִמעַקר פֻּ א ַקִדישָּ לָּ יכְּ א ה  לָּ שַלם. ּולַשכלָּ רֻּ יּה יְּ ר 

יּה ַהדר  יבְּ ַחי  יּה. בְּ ִיפרֹוק ַעמ  יּה, וְּ ִשיח  ב מְּ ר  נ יּה, ִויקָּ רקָּ ַיצַמח פֻּ יּה, וְּ ִימלֹוְך ַמלכּות  יּה. וְּ ר  ִזיו יּה ּוִביקָּ כֹון  בְּ

א יּה ַרבָּ מ  ֶהא שְּ ן, יְּ מ  ן: אָּ מ  ִאמרּו אָּ ִריב, וְּ ן קָּ א ּוִבזמָּ לָּ ל, ַבֲעַגֹֽ א  ית ִיׂשרָּ ל ב  כָּ יהֹון דְּ יכֹון ּובַחי  ַלם,   ,ּוביֹומ  עָּ ַרְך. לְּ בָּ מְּ

א  ַמיָּ לְּ י עָּ מ  לְּ יּה   ,ּולעָּ מ  א, שְּ ִיתַנש  ִיתַהַלל וְּ ִיתַהַדר וְּ ִיתַעֶלה וְּ ִיתרֹוַמם וְּ ַאר וְּ ִיתפָּ ִישַתַבח וְּ ן( וְּ מ  ַרְך: )אָּ ִיתבָּ

עָּ  ן בְּ א, ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ ֶנחָּ א וְּ תָּ חָּ שבְּ תֻּ א וְּ תָּ א, ִשירָּ תָּ ל ִברכָּ א ִמכָּ ילָּ ע  א לְּ ילָּ ע  ן( לְּ מ  ִריְך הּוא: )אָּ א בְּ דשָּ קֻּ א,  דְּ מָּ לְּ

ִאמר ן( וְּ מ  ן: )אָּ מ   ּו אָּ

א )ַקִדישְּ  יתָּ אֹורָּ ִקין בְּ סְּ עָּ יהֹון דְּ י ַתלִמיד  ל[ ַתלִמיד  ַעל ]כָּ יהֹון, וְּ ַעל ַתלִמיד  ַנן, וְּ ַעל ַרבָּ ל, וְּ א  א( ִדי  ַעל ִיׂשרָּ תָּ

ם  י ִמן ֳקדָּ ַרֲחמ  א וְּ ִחסדָּ ַלנָּא ִחנָּא וְּ הֹון וְּ י לְּ ה  ל ֲאַתר ַוֲאַתר, יְּ כָּ ִדי בְּ ין וְּ ד  א הָּ ַאתרָּ ן: בְּ מ  ִאמרּו אָּ א, וְּ ִבשַמיָּ ֲאבּונָּא דְּ

ן( מ   )אָּ

ַעל יכֹון ַוֲעַלנָּא וְּ י, ֲעל  ַרֲחמ  א וְּ ִחסדָּ ִחנָּא וְּ א וְּ נָּא ּורַוחָּ רקָּ א ּופֻּ ִסַיעתָּ א, וְּ ַמיָּ א ִמן שְּ א ַרבָּ מָּ לָּ ֶהא שְּ הֹון  יְּ לְּ הָּ ל קְּ כָּ

מ   ן: )אָּ מ  ִאמרּו אָּ לֹום, וְּ ַחִיים ּולשָּ ל, לְּ א  ית ִיׂשרָּ ל ב  כָּ  ן( דְּ

ִציֹו נּו בְּ ל. ִויַנֲחמ  א  ל ִיׂשרָּ ַעל כָּ ינּו וְּ ל  לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ דָּ יו ַוֲחסָּ ַרֲחמָּ יו. הּוא בְּ לֹום ִבמרֹומָּ ִיבֶנה עֹוֶׂשה שָּ ן וְּ

ן: מ  אָּ ן וְּ מ  רֹוב אָּ קָּ ינּו בְּ ינּו ּוביָּמ  ַחי  ִים. בְּ לָּ רּושָּ יו ֶאת יְּ ַרֲחמָּ  בְּ
 

 אערוך מהלל ניבי 

ֹרְך  ִליָּהּו ַהנִָּביא. ֶאע  ִבי, א  בָּ ַדת לְּ בֹוד ֶחמְּ ִבי, ִלכְּ י אָּ ֹלה  נ י א  ַלל ִניִבי, ִלפְּ  ַמהְּ

ַגִבי.  ת צּור ִמׂשְּ ר  שָּ רֹון, ִאיש ִמֶגַזע ַאֲהֹרן, מְּ רּון, ֲחַבֶצֶלת ַהשָּ ל ִבישֻּ א   נַָּטע הָּ

א   ן לְּ יֹון הּוא,-ֹכה  ִליָּהּו, ַהנִָּביא יִ  ל ֶעלְּ ס הּוא א  חָּ ִביִפינְּ ִדי ַהִתשְּ עָּ אּוהּו, ַהִגלְּ רָּ  . קְּ

א   ַאת הָּ ִבי. ל,-יֹום ִקנ א ִקנְּ זְּ ּה כָּ מָּ ל, ּוַבת צּור שְּ א  רָּ ֶבט ִיׂשְּ ִׂשיא ש  ל, נְּ ֹכַח וָּא  ַרג בְּ  הָּ

ִעים בֹו, ם פֹוגְּ בֹו, ַקנִָּאים ה  כָּ ִמית ִמשְּ ַמע ִמִפי ַרבֹו, ִאיש ֲארָּ בִ  ִדין שָּ ִריק ַחרְּ  י. ַויֹאֶמר אָּ

ה, דָּ יָּדֹו הָּ ה, ֹרַמח בְּ דָּ ם ִמתֹוְך ע  קָּ ה ַויָּ דָּ ַרד ֲחרָּ ִביא., ַוֶיח  מֹו לָּ ר כְּ ַגב   ִנתְּ

ם, בֹו אֹותָּ ַחרְּ ַקר בְּ ִביא.  דָּ ם ה  ֹמֶשה אֹותָּ ם, ּולְּ טָּ ֶרץ ֲחבָּ אָּ ם, ַעל הָּ תָּ ִכיבָּ ֶדֶרְך שְּ  כְּ

ַכר זֹאת א   ר   ל ַחי עֹולָּם,-ִבׂשְּ כָּ י חֹוִבי.נַָּתן לֹו ׂשָּ ר ֲעל  ַכפ  ַנת עֹולָּם, ַויְּ הֻּ ִרית כְּ לָּם, בְּ שְּ  מֻּ

ַנִים ִבי. , ִנִסים ֶעֶׂשר ּושְּ ַמִים, צּוִרי גֹוֲאִלי אָּ ה לֹו ַדר שָּ ׂשָּ נּוִיים, עָּ יֶהם שְּ ר  ִדבְּ  בְּ

ה, נָּה ֲעִניָּ מָּ ַאלְּ יָּה, לְּ ִפיהּו הָּ ֶמת בְּ ַמר שּו  א  שֹו אָּ ַנפְּ יָּה, ּולְּ נָּּה ֶהח  ת ֶאת בְּ  ִבי. ע 

ה תָּ רְּ ִבי.,  ַהֶשֶמן ַגם הּוא שָּ ִלי ַוִתרְּ דְּ ה, ַוִתגְּ תָּ לְּ ה, ַכד ַהֶקַמח לֹא כָּ תָּ יְּ הָּ ה בֹו וְּ כָּ רָּ  בְּ

י ֹתהּו  ִפים ַאֲחר  ִביא. , רֹודְּ ה נָּ ַאתָּ ֶמת וְּ רּו ה' הּוא, א  ֶבט ִפיהּו, ַויֹאמְּ ש  ה בְּ  ִהכָּ

ה, ׂשָּ ַזר ֹאֶמר עָּ גָּ ִנים   וְּ ַפר שָּ ִביא.ִמסְּ ה, הּוא ַהמֹוִציא ַהמ  צָּ ר לֹא נַָּתן ַארְּ טָּ ה, מָּ ֹלשָּ  שְּ

א   ִכים,-נַָּתן לֹו הָּ לְּ ִבי. ל ַמהְּ ה ַכֲערָּ לָּ ִריִכים, הּוא ִנגְּ ִעתֹות ַהצְּ ִכים, ּולְּ אָּ עֹוַלם ַהַמלְּ  בְּ

ה, רָּ עָּ ה ַבסְּ לָּ ֹלה עָּ ה, עָּ ֳהרָּ טָּ ה ּובְּ דֻּשָּ בִ  ִבקְּ א, ַויֹאֶמר אָּ רָּ יו קָּ לָּ ע א  ִלישָּ ִבי. א   י אָּ

הּו  לָּה ִאַּותְּ ִשי ַליְּ ַנִבי. , ַנפְּ ַעד ֶאשְּ ִקיף בְּ הּו, ַישְּ א  יִתי ֶארְּ הּו, ֶפַתח ב  א  צָּ ן ֶאמְּ  ִמי ִית 

ה, אָּ רָּ דֹוש ֶאקְּ ִביא. ֲחִסין קָּ יו אָּ לָּ ה א  שּורָּ ה, תְּ אָּ צְּ ן ַכִביר יָּדֹו מָּ ה, ה  אָּ יו רָּ נָּ  ִאיש ֲאֶשר פָּ

ה, לָּ ן לֹו ִאיש לֹו ִנגְּ ן ח  ִבי. ח  ץ ַכצְּ ִרית ַדם ַהִמילָּה, בֹא יָּבֹא רָּ לָּה, ּוִבבְּ יְּ יֹון לָּ  ַבֲחלֹום ֶחזְּ

ִרי טֹוב יִָּאיר נ  ִבי. , זָּכּור לְּ ר קּוִמי שְּ פָּ עָּ ַנֲעִרי, מ  ר ִציֹון ִעיִרי, יֹאַמר לָּּה ִהתְּ ַבש   יְּ

ִלי, ַרת ִשיר ַמֲהלָּ ֶצה צּוִרי  קֹול ִזמְּ לֹא ִירְּ ִתי ִבי.גֹוֲאִלי, וְּ מָּ ל עֹוד ִנשְּ ה ִלי, כָּ  דּוִמיָּ

 יהי שלום בחילינו  

ל א  רָּ ִיׂשְּ וָּה בְּ ַשלְּ ינּו. וְּ יל  ח  לֹום בְּ ִהי שָּ  .יְּ

ל יו יָּבֹוא ַהגֹוא  יָּמָּ נּו. בְּ א לָּ ן בָּ ן טֹוב ב  ִסימָּ  :בְּ

ן לֹונָּ ל ַשַדי ִיתְּ צ  ן. בְּ ִהי ַרֲענָּ  .ַהֶיֶלד יְּ

ז(  ה )אָּ לּוַבתֹורָּ ל שֹוא  כָּ ת לְּ ף דָּ ַאל  ן. יְּ בֹונָּ  :ִיתְּ

רּוְך  ִהי אָּ יו יְּ ַמן ַחיָּ רּוְך. זְּ ִהי בָּ קֹורֹו יְּ  .ּומְּ

ל א  גָּ חֹו לֹא ִיתְּ ִזבְּ רּוְך וְּ ִהי עָּ נֹו יְּ חָּ לְּ שֻּ  :וְּ

ִהי ֶגֶבר ַדל יְּ ֶבר. ֲאֶשר ִיגְּ ל ע  כָּ א בְּ מֹו י צ   .שְּ

י א   א  ִירְּ דֹורֹו כִ -ּולְּ ִהי בְּ ר. יְּ ב  ִהי חָּ לל יְּ מּוא   :שְּ

ה ל טֹובָּ כָּ ן בְּ ש  ִהי דָּ ה. יְּ יבָּ ַגם ׂש  נָּה וְּ י ִזקְּ  .ֲעד 

א   ן יֹאַמר הָּ ן כ  מ  ה. אָּ ֹרב ַאֲהבָּ לֹום לֹו וְּ שָּ  :ל-וְּ

ִאמֹו ִביו ּולְּ אָּ ֶיה לְּ תֹוְך ַעמֹו. ִיחְּ  .ַהִנמֹול בְּ

ֶיה א   ִיהְּ ל-וְּ א  רָּ ית ִיׂשְּ ל ב  ַגם כָּ יו ִעמֹו. וְּ  :ֹלהָּ

 קצרים מקבץ שירים 

 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

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

 ם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. אברה

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

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