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נחמה ליבה Naomi Lilah
בורנשטיין bornstein

ט׳ כסלו ,תשע׳׳ז b. 12.08.2016 h 7lb 5oz h 19.5 in h

שמחת בת

סדר הדלקת נרות של שבת
עֹולם,
ברּוךְ ַא ּ ָתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינּו ֶמ ֶלךְ ָה ָ
ָּ
ֹותיו וְ ִצ ָוּנּו
ֲא ֶׁשר ִק ְ ּד ָשׁנּו ְּב ִמ ְצ ָ
ְל ַה ְד ִליק ֵנר ֶשׁל ַש ָּׁבת.

יְ ִהי ָרצֹון

בֹותי,
ִמ ְּל ָפ ֶניךָ יְ יָ ֱאל ֵֹהי וֶ ֱאל ֵֹהי ֲא ַ

ישׁי וְ ֶאת ְּב ִני וְ ֶאת ָא ִבי
אֹותי וְ ֶאת ִא ִ
ִ
חֹונן
ֶש ְּת ֵ
ּול ָכל
רֹובי וְ ִת ּ ֵתן ָלנּוְ ,
וְ ֶאת ִא ִּמי וְ ֶאת ָּכל ְק ֵ
טֹובים וַ ֲא ֻר ִּכים .וְ ִת ְז ְּכ ֵרנּו ְּב ִז ָּכרֹון
ִ
ִיש ָׂר ֵאל ַחִיּים
ְ
ׁשּועה
ָ
ּוב ָר ָכה ,וְ ִת ְפ ַק ְדנּו ִּב ְפ ֻק ַ ּדת יְ
טֹובה ְ
ָ
ּות ָב ְר ֵכנּו ְּב ָרכֹות ְ ּגדֹולֹות ,וְ ַת ְש ִׁלים
וְ ַר ֲח ִמיםְ ,
ינינּו וְ ַז ֵּכ ִנו ְל ָג ֵדל
ינ ְתךָ ֵּב ֵ
ּות ַש ֵּׁכן ְש ִׁכ ָ
יתנּוְ ,
ֵּב ֵ
אֹוה ֵבי
ֲ
בֹונים,
ּונ ִ
ּוב ֵני ָּב ִנים ֲח ָכ ִמים ְ
ָּב ִנים ְ
ִיר ֵאי ֱאל ִֹהיםַ ,א ְנ ֵשׁי ֱא ֶמת ֶז ַרע ִק ֵ ּדׁש.
יְ יָ ְ
ּתֹורה
עֹולם ַּב ָ
ירים ֶאת ָה ָ
ּומ ִא ִ
ָּביְ יָ ְ ּד ֵב ִקים ְ
בֹודת
אכת ֲע ַ
ּוב ָכל ְמ ֶל ֶ
טֹוביםְ ,
ִ
ּוב ַמ ֲע ִשׂים
ְ

לבנות

יְ ִׂש ְמךָ

סדר ברכת הבנים
ֱאל ִֹהים ְּכ ָׂש ָרה,

ִר ְב ָקהָ ,ר ֵחל וְ ֵל ָאה.

יְ ִׂש ְמךָ

לבנים

ֱאל ִֹהים

ְּכ ֶא ְפ ַרִים וְ ִכ ְמ ַנ ֶּשה.

ִיׁש ְמ ֶרךָ.
יְ ָב ֶר ְכךָ יְ יָ וְ ְ
יח ֶנּךָ .
יָ ֵאר יְ יָ ָפ ָניו ֵא ֶליךָ ,וִ ֻ
ִיׂשא יְ יָ ָפ ָניו ֵא ֶליךָ ,וְ יָ ֵׂשם ְלךָ ָׁשלֹום.
ָ

יהי ָרצֹון
וִ ִ

שִי ּ ֵּתן
ִמ ִּל ְפ ֵני ָא ִבינּו ֶש ַּׁב ָּש ַׁמִיםׁ ֶ ,

ִיר ַאת ֲאד ָֹני ַעל
ִיר ָאתֹו ,וְ ִת ְהיֶ ה ְ
ְּב ִל ְּבךָ ַא ֲה ָבתֹו וְ ְ
תֹורה
יהי ִח ְש ְׁקךָ ְּב ָ
ש ּל ֹא ֶת ֱח ָטא ,וִ ִ
ָּפ ֶניךָ ָּכל יָ ֶמיךָ ֶ ׁ
יניךָ ְלנ ַֹכח יַ ִּביטּוִּ ,פיךָ יְ ַד ֵּבר ָח ְכמֹות,
ּומ ְצוֹותֵ .ע ֶ
ִ
וְ ִל ְּבךָ יֶ ְה ֶ ּגה ֵאימֹות ,יָ ֶדיךָ יַ ַע ְסקּו ְב ִמ ְצוֹותַ ,ר ְג ֶליךָ
ִיתן ְלךָ
יָ רּוצּו ַל ֲעשֹֹות ְרצֹון ָא ִביךָ ֶש ַּׁב ָּש ַׁמִיםֶ ּ .
ּתֹורה
עֹוס ִקים ַּב ָ
ְ
יקים וְ ִצ ְד ָק ִנּיֹות
ּובנֹות ַצ ִ ּד ִ
ָּב ִנים ָ
קֹורךָ ָּברּוךְ ,וְ יַ ְז ִמין
יהי ְמ ְ
יהם ,וִ ִ
ּוב ִמ ְצוֹות ָּכל יְ ֵמ ֶ
ְ
ּוב ֶרוַ ח ִמ ּ ַת ַחת יָ דֹו
ּוב ַנ ַחת ְ
ְלךָ ַּפ ְר ָנ ָס ְתךָ ְּב ֶה ּ ֵתר ְ

ּבֹוראָ .א ָּנא ָש ַׁמע ֶאת ּ ַת ֲח ָנ ִתי ָּב ֵעת ַהזֹּאת,
ַה ֵ

ָה ְר ָח ָבה וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי ַמ ּ ְת ַנת ָּב ָשׂר וָ ָדםַּ ,פ ְר ָנ ָסה

מֹוּתינּו,
ֵ
ַּב ְזּכּות ָש ָׁרה וְ ִר ְב ָקה וְ ָר ֵחל וְ ֵל ָאה ִא

בֹודת ַה ֵּשׁם ,וְ ִת ָּכ ֵתב וְ ֵת ָח ֵתם
ֶש ּ ִׁת ְהיֶ ה ָּפנּוי ַל ֲע ַ

עֹולם וְ ַעד
ש ּל ֹא יְ ַכ ֶּבה ָל ָ
ָה ֵאר ֵנ ֵרנּו ֶ ׁ

ִיש ָׂר ֵאל,
יקי ְ
טֹובים וַ ֲא ֻר ִּכים ְּבתֹוךְ ָּכל ַצ ִ ּד ֵ
ִ
ְל ַחִיּים

וְ ָה ֵאר ָּפ ֶניךָ וְ ִנ ָּו ֵש ָעה ָא ּ ָמן.

ָא ֵמן.

