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  מי שברך לעולה לתורה
ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת  ִמי ּבֵ ׁשֶ

קֹום ִלְכבֹוד  ]פלוני בן פלוני[ ָעָלה ַלּתֹוָרה ִלְכבֹוד ַהּמָ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ת לשבת[ַהּתֹוָרה  ּבָ ַ ַכר ֶזה ]ְוִלְכבֹוד ָהֶרֶגל לחג[ ]ְוִלְכבֹוד ַהׁשּ , ּוִבׂשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְמֵרהוּ ַהּקָ ל  ִיׁשְ ל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמּכָ יֵלהּו ִמּכָ ְוַיּצִ
ה ָיָדיו  ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ  לחג[ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ְוִיׁשְ

ה ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל ָרֵאל ֶאָחיו. ְוֹנאַמר ָאֵמן: ]ְוִיְזּכֶ ל ִיׂשְ   ִעם ּכָ

  שברך ליולדת: מי
ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצחָ  ִמי ּבֵ ִוד ׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן ּדָ ק ְוַיֲעֹקב ֹמׁשֶ

ה ַהיֹּוֶלֶדת  ָ לֹֹמה הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָהִאׁשּ ְוֶאת  ]פלונית בת פלונית[ּוׁשְ
ָנּה  הּ / ּבְ ּתָ ֲעבּור ׁשֶ  ּבִ ל טֹוב, ּבַ ַמזָּ ְעָלהּ [ ....ַהּנֹוַלד ָלּה ּבְ ָנַדר   ]ּבַ

ׂשְ  ֲעָדּה, ּבִ ְבִריתֹו  ַכרִלְצָדָקה ּבַ ֶזה ִיְזּכּו ָאִביו ְוִאּמֹו ְלַהְכִניסֹו ּבִ
ה ׁשֶ  לֹו ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו) ּוְלַגּדְ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו (ּבְ

ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר ָאֵמן:   ּוְלַמֲעׂשִ

  קריאת שם לבת
ִוד  ִמי ה ְוַאֲהֹרן ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֹמׁשֶ ּבֵ ׁשֶ

ה ַהיֹּוֶלדֶ  ָ לֹֹמה הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָהִאׁשּ ְוֶאת ] פלוניפלונית בת [ת ּוׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָמּה ּבְ ֵרא ׁשְ ל טֹוב, ְוִיּקָ ַמזָּ ּה ַהּנֹוְלָדה ָלּה ּבְ ּתָ פלונית בת [ּבִ

ֲעבּור ]ופלונית פלוני ְעָלהּ . ּבַ ּבַ ַכר  ׁשֶ ׂשְ ֲעָדּה, ּבִ ִיְזּכּו ָנַדר ְלְצָדָקה ּבַ
ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר לְ  הְוִאמּ  הָאִבי ה ּוְלַמֲעׂשִ ָלּה ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ַגּדְ
  ָאֵמן:

  שברך לחולה: מי
בֵּ  ִמי ִוד ׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן ּדָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב מׁשֶ

א ֶאת  לֹֹמה הּוא ְיַרּפֵ ֲעבּור   [פלוני בן פלונית] הַהחֹולָ /  ַהחֹוֶלהּוׁשְ ּבַ
רּוְך ] פלוני בן פלוני[ ׁשֶ  דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂשְ ֲעבּורֹו. ּבִ ָנה ּבַ ָנַדר ַמּתָ

א א ַרֲחִמים ָעָליו ְלַהְחִלימֹו ּוְלַרּפְ ֹותֹו ּוְלַהֲחִזיקֹו הּוא ְיַמּלֵ
 ָ ֵלָמה ִמן ַהׁשּ ַלח לֹו ְמֵהָרה ְרפּוָאה ׁשְ  ַמִיםּוְלַהֲחיֹותֹו ְוִיׁשְ

ָרֵאל,  ָאר חֹוֵלי ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ יָדיו ּבְ ָס"ה ּגִ ָלְרַמ"ח ֵאיָבָריו ּוׁשְ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף,  ְזעֹוק ּוְרפּוָאה  לשבת[ְרפּוַאת ַהּנֶ ת הּוא ִמּלִ ּבָ ׁשַ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוֹנאַמר ָאֵמן: ]ָלֹבא.ְקרֹוָבה  א ּבַ ּתָ   ַהׁשְ


