מבוסס על טקס 'זבד הבת' מתוך סידור "ואני תפילתי"
ַאתה וְ אֹודךָּ  ,אֱ לֹהַ י אֲ רֹומְ מךָּ  .הֹודּו לַ ייָּ כִ י טֹוב ,כִ י לְ עֹולָּ ם חַ סְ ּדֹו.
כולם שרים :אֵ לִ י ָּ

ַאת לַ ייָּ ִב ִתי
מנחהְ :ברּוכָּ ה ְ
יֹונָּ ִתי ְבחַ גְ וֵ י הַ סלַ עְ ,בסֵ תר הַ מַ ְדרֵ גָּ ה ,הַ רְ אִ ינִ י את מַ רְ ַאיִ ךְ  ,הַ ְשמִ יעִ ינִ י את קֹולֵ ךְ  ,כִ י
קֹולֵ ךְ עָּ רֵ ב ּומַ רְ אֵ ךְ נָּ אוה .וַ יְ ָּברְ כּו את רִ ְבקָּ ה וַ יֹאמְ רּו לָּ ּה' ,אֲ ח ֵֹתנּוַ ,א ְת הֲ יִ י לְ ַאלְ פֵ י
רְ ָּב ָּבה'.
ההוריםְ :שמַ ע יִ ְשרָּ אֵ ל ,יְיָּ אֱ לֹהֵ ינּו ,יְיָּ אחָּ ד( .והקהל חוזר).
ההורים :יְיָּ מלךְ  ,יְ יָּ מָּ לָּ ךְ  ,יְ יָּ יִמְ לֹךְ לְ עֹולָּ ם וָּ עד( .והקהל חוזר).
הֹושיעָּ ה נָּ א( .והקהל חוזר).
ההוריםָ :אנָּ א יְ יָּ ִ
ההוריםָ :אנָּ א יְ יָּ הַ צְ לִ יחָּ ה נָּ א( .והקהל חוזר).
ַאתה יְ יָּ  ,אֱ לֹהֵ ינּו מלךְ הָּ עֹולָּ ם ,בֹורֵ א פְ רִ י הַ גפן.
ָּברּוךְ ָּ
ַאתה יְ יָּ  ,אֱ לֹהֵ ינּו מלךְ הָּ עֹולָּ ם ,אֲ שר קִ ְּד ָּשנּו ְבמִ צְ ָֹּותיו וְ צִ ּוָּ נּו לְ הַ כְ נִ יס
ההוריםָּ :ברּוךְ ָּ
את ִב ֵתנּו ִב ְברִ יתֹו של עַ ם יִ ְשרָּ אֵ ל
ַאתה יְ יָּ  ,אֱ לֹהֵ ינּו מלךְ הָּ עֹולָּ ם ,שהחֱ יָּ נּו וְ קִ יְ מָּ נּו וְ הִ גִ יעָּ נּו לַ זְ מַ ן הַ זה.
ָּברּוךְ ָּ
והקהל עונהָ :אמֵ ן .כְ ֵשם שנִ כְ נְ סָּ ה לִ ְברִ ית ,כֵ ן ִתכָּ נֵ ס לְ תֹורָּ ה ּולְ חֻ פָּ ה ּולְ מַ עֲ ִשים
טֹובים.
ִ

מֹותינּו ָּשרָּ ה רִ ְבקָּ ה רָּ חֵ ל וְ לֵ ָאהּ ,ומִ רְ יָּם
ַאברָּ הָּ ם יִ צְ חָּ ק וְ יַ עֲ קֹב ,וְ אִ ֵ
בֹותינּו ְ
מִ י ש ֵברַ ךְ אֲ ֵ
הַ נְ ִביָאה וַ אֲ ִביגַ יִ ל ,וְ אסְ ֵתר הַ מַ לְ כָּ ה ַבת אֲ ִביחַ יִ ל ,הּוא יְ ָּברֵ ךְ את הַ יַ לְ ָּּדה הַ נְ עִ ימָּ ה
הַ זֹאת ,וְ יִ קָּ רֵ א ְשמָּ ּה ְביִ ְשרָּ אֵ ל

ְבמַ זָּ ל טֹוב ִּוב ְשעַ ת ְברָּ כָּ ה ,וִ יגַ ְּדלָּ ּה

ָאביהָּ וְ את אִ מָּ ּה לִ רְ אֹות ְב ִשמְ חָּ ָּתּה ְּובחֻ פָּ ָּתּה.
ִב ְברִ יאּותָּ ,שלֹום ּומְ נּוחָּ ה ,וִ יזַ כה את ִ
יִ ְשמַ ח הָּ ָאב ְביֹוצֵ את חֲ לָּ צָּ יו ,וְ ָּתגֵ ל אִ מָּ ּה ִבפְ רִ י ִבטְ נָּ ּה.

זֹו הַ קְ טַ נָּ ה

גְ דֹולָּ ה ִתהְ יה .כְ ֵשם שזְ כִ יתם לְ זַ ְב ָּדּה כֵ ן ִתזְ כּו לַ הֲ ִביָאּה ְב ִשמְ חָּ ה ְּוב ָּשלֹום לְ תֹורָּ ה
טֹובים .וְ כֵ ן יְ הִ י רָּ צֹון ,וְ נֹאמַ ר ָאמֵ ן.
ּולְ חֻ פָּ ה ּולְ מַ עֲ ִשים ִ
מֹותינּוָּ ,ברֵ ךְ את הַ יַ לְ ָּּדה הַ זֹאת ַב ְברָּ כָּ ה הַ מְ ֻשֶּלשת ַבתֹורָּ ה,
אֱ לֹהֵ ינּו וֵ אלֹהֵ י אִ ֵ

תּובה עַ ל ֵיְדי מֹשה עַ ְבּדךָּ  ,הָּ אֲ מּורָּ ה ְבפִ י ַאהֲ רֹן ָּּובנָּ יו ,עַ ם קְ דֹשךָּ  ,כָּ ָאמּור :יְ ִשימֵ ךְ
הַ כְ ָּ
אֱ לֹהִ ים כְ ָּשרָּ ה רִ ְבקָּ ה רָּ חֵ ל וְ לֵ ָאה .יְ ָּברְ כֵ ךְ יְיָּ וְ יִ ְשמְ רֵ ךְ  .יָּ אֵ ר יְיָּ פָּ נָּ יו אֵ לַ יִ ךְ וִ יחֻ נֵ ך .יִ ָּשא
יְ יָּ פָּ נָּ יו אֵ לַ יִ ךְ וְ יָּ ֵשם לָּ ךְ ָּשלֹום.
* הסבר השם ודברי תורה *
מֹודים אֲ נַ חְ נּו לְ ךָּ עַ ל הַ מַ ָּתנָּ ה הַ יְ קָּ רָּ ה
מֹותינּוִ ,
בֹותינּו וְ אִ ֵ
ההורים :אֱ לֹהֵ ינּו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֵ

אשית .בֹורֵ א
אֹותנּו ְבמַ עֲ ֵשה ְברֵ ִ
מִ כֹל של חַ יִים חֲ ָּד ִשים ִּוברְ כַ ת הַ הֹורּות הַ מְ ַשתפת ָּ
עֹולָּ םָּ ,ברֵ ךְ נָּ א את ִב ֵתנּו זֹו

וְ ֵתן לָּ ּה חַ יִ ים אֲ רֻ כִ ים וְ ֵשכל טֹובֵ .תן

אֹותּה לְ ַאהֲ ַבת הַ תֹורָּ ה ּולְ ַאהֲ ַבת הַ ְברִ יֹותֵ .תן
ָּבנּו ֵדעָּ הִ ,בינָּ ה וְ ַאהֲ ָּבה ,שנֵ ַדע לְ גַ ֵּדל ָּ
טֹוביםְ ,ברִ יאּות ,אֹשר וְ ִשמְ חָּ ה ,וְ ש ִתהְ יה ְשלֵ מָּ ה עִ מְ ךָּ וְ עִ ם עַ צְ מָּ ּהֵ .תן לָּ ּה
לָּ ּה חַ יִים ִ
את .וְ ֵתן ְבלִ ָּבּה ַאהֲ ַבת תֹורָּ ה וְ יִ רְ ַאת ָּשמַ יִם וְ יִ רְ ַאת
לֵ ב טֹוב לאֱ הֹב בֹו את כָּ ל מַ ה ש ָּברָּ ָּ
חֵ טְ א ,ש ֵתלֵ ךְ ְבדרךְ הַ יֹשר וְ הָּ אֱ מת כָּ ל יָּמיהָּ  .וְ כֵ ן יְ הִ י רָּ צֹון ,וְ נֹאמַ ר ָאמֵ ן.

