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סדר ברית המילה בנוסח ְעדות המזרח

�ם יְ ה ָֹו:օ
רוך ַה ָּבא ְּב ֵ ׁש
כשמביאים התינוק עומדים הקהל ואומריםָּ :ב ּ
� ָּב ָרה,
רו ַח נִ ְ ׁש
� ָאנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָךְּ ,כמוֹ ֵצא ָ ׁש
� ׂש
אבי הבן אומרׂ ָ :ש
� ָלל ָרב :זִ ְב ֵחי ֱאל ִײהים ּ
יבה ִב ְרצוֹ נְ ָך ֶאת ִציּוֹ ןִּ ,ת ְבנֶ ה חוֹ מוֹ ת
יט ָ
� ָּבר ְונִ ְד ֶּכהֱ ,אל ִײהים לײא ִת ְבזֶ הֵ :ה ִ
ֵלב נִ ְ ׁש
לו ַעל ִמזְ ַּב ֲח ָך ָפ ִרים:
רו ָ ׁש
� ָליִ םָ :אז ַּת ְח ּפוֹ ץ זִ ְב ֵחי ֶצ ֶדק עוֹ ָלה ְו ָכ ִלילָ ,אז יַ ֲע ּ
יְ ּ
� ּכֹן ֲח ֵצ ֶר ָ
יך.
� ֵרי ִּת ְב ַחר ּו ְת ָק ֵרב יִ ְ ׁש
ואומר אבי הבןַ :א ְ ׁש
יכ ֶל ָך:
� ֵה ָ
טוב ֵּב ֶ
ית ָךְ ,ק ֹד ׁש
ועונים הקהל :נִ ְ ׂש
� ְּב ָעה ְּב ּ
� ַּכח יְ ִמינִ יִּ :ת ְד ַּבק ְל�ׁשוֹ נִ י ְל ִח ִּכי
� ָליִ ם ִּת ְ ׁש
רו ָ ׁש
אבי הבןִ :אם ֶא ְ ׁש
� ָּכ ֵח ְך יְ ּ
� ְמ ָח ִתי:
� ִ ׂש
� ַליִ םַ ,על רֹא ׁש
רו ָ ׁש
ִאם לײא ֶאזְ ְּכ ֵר ִכיִ ,אם לײא ַא ֲע ֶלה ֶאת יְ ּ
ינו יְ ה ָֹוֶ օא ָחד:
� ַמע יִ ְ ׂש
ואחר כך אומרׁ ְ :ש
� ָר ֵאל ,יְ ה ָֹוֱ օאל ֵײה ּ
יְ ה ָֹוֶ օמ ֶל ְך יְ ה ָֹוָ օמ ָל ְך יְ ה ָֹו օיִ ְמל ְײך ְלע ָֹלם ָו ֶעד :והקהל חוזרים
יעה נָ א :והקהל חוזרים
� ָ
� ָ
יעה נָ אֽ ָ :א ָּנא יְ ה ָֹו օהוֹ ִ ׁש
ָ ֽא ָּנא יְ ה ָֹו օהוֹ ִ ׁש
יחה נָ א :והקהל חוזרים
יחה נָ אֽ ָ :א ָּנא יְ ה ָֹוַ օה ְצ ִל ָ
ָ ֽא ָּנא יְ ה ָֹוַ օה ְצ ִל ָ
הסנדק מתישב על כסא אליהו ומניח התינוק על ברכיו

כור ַל ּטוֹ ב:
אומר המוהל :זֶ ה ַה ִּכ ֵּסא ֶ ׁש
הו ַה ָּנ ִביא ַמ ְל ַא ְך ַה ְּב ִרית זָ ּ
�ל ֵא ִל ָ ּי ּ
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו,օ
אומר המוהל לפני שימולִּ :ב ְר� ּׁשות מוֹ ַרי ְו ַר ּבוֹ ַתי :ומברךָּ :ב ּ
ילה:
נו ַעל ַה ִּמ ָ
�ר ִק ְ ּד ָ ׁש
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ֶ ׁש
נו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָ ּו ּ
� ּ
ֱאל ֵ ֽײה ּ
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוֱ ,օאל ֵ ֽײה ּ
אבי הבן מברךָּ :ב ּ
ינו:
נו ְל ַה ְכנִ יסוֹ ִּב ְב ִריתוֹ ֶ ׁש
�ר ִק ְ ּד ָ ׁש
ֲא ֶ ׁש
�ל ַא ְב ָר ָהם ָא ִב ּ
נו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ִצ ָ ּו ּ
� ּ
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוֱ ,օאל ֵ ֽײה ּ
ומברך אבי הבןָּ :ב ּ
נו ַל ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה:
נו ְו ִה ִ ּג ָ
ֶ ׁש
יע ּ
ֽינו ְו ִק ְ ּי ָמ ּ
� ֶה ֱחיָ ּ
� ִה ְכנַ ְס ּתוֹ ַל ְּב ִרית,
�ם ֶ ׁש
הקהל אומריםְּ :כ ֵ ׁש
�ים טוֹ ִבים:
ָּכ ְך ִּתזְ ֶּכה ְל ַה ְכנִ יסוֹ ַל ּתוֹ ָרה ְו ַל ִּמ ְצוֹת ְו ַל ֻח ּ ָפה ּו ְל ַמ ֲע ִ ׂש
לוקח המוהל או אדם מכובד את כוס היין ומברךַ :ס ְב ֵרי ָמ ָרנָ ן .עוניםְ :ל ַח ִ ּיים.
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן:
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוֱ ,օאל ֵ ֽײה ּ
ָּב ּ
ואחר כך לוקח הדס בידו ומברך:

� ִמים:
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא ֲע ֵצי ְב ָ ׂש
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוֱ ,օאל ֵ ֽײה ּ
ָּב ּ
� ֵארוֹ
� יְ ִדיד ִמ ֶּב ֶטן ְוחֹק ִּב ְ ׁש
�ר ִק ֵ ּד ׁש
ינו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ֶ ׁש
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוֱ ,օאל ֵ ֽײה ּ
ָּב ּ
נו
�ם ְו ֶצ ֱא ָצ ָאיו ָח ַתם ְּבאוֹ ת ְּב ִרית ק ֶֹד�ׁשַ .על ֵּכן ִּב ְ ׂש
ָ ׂש
צו ֵר ּ
נו ּ
� ַכר זוֹ ֵאל ַחי ֶח ְל ֵק ּ
� ֵרנ ּו.
�ם ִּב ְב ָ ׂש
�ר ָ ׂש
ש ַחתְ ,ל ַמ ַען ְּב ִריתוֹ ֲא ֶ ׁש
נו ִמ ּ ַ ׁ
� ְ ׁש
ידות זֶ ַרע ק ֶֹד ׁש
� ֵא ֵר ּ
ַצ ֵ ּוה ְל ַהצִּ יל יְ ִד ּ
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוּ ,օכוֹ ֵרת ַה ְּב ִרית:
ָּב ּ

� ָר ֵאל
�מוֹ ְּביִ ְ ׂש
ינו ַק ֵ ּיים ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ַה ֶ ּזה ְל ָא ִביו ּו ְל ִא ּמוֹ ְויִ ָּק ֵרא ְ ׁש
ינו ֵואל ֵײהי ֲאבוֹ ֵת ּ
ֱאל ֵײה ּ
� ַמח
ְּ
מור יִ ְ ׂש
� ְּביוֹ ֵצא ֲח ָל ָציוְ ,ו ָתגֵ ל ָה ִא ּ ָ ׁ
� ַמח ָה ִאי ׁש
(פלוֹ נִ י) .יִ ְ ׂש
שה ִּב ְפ ִרי ִב ְטנָ ּה ָּכ ָא ּ
ָא ִב ָ
יך ְו ִא ֶּמ ָךְ ,ו ָתגֵ ל יוֹ ַל ְד ֶּת ָךְ :ונֶ ֱא ַמר ָו ֶא ֱעבֹר ָע ַליִ ְך ָו ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּבוֹ ֶס ֶסת ְּב ָד ָמיִ ְך
ָוא ַֹמר ָל ְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י (נותן יין באצבעו בפי התינוק) ָוא ַֹמר ָל ְך ְּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ יְ :ונֶ ֱא ַמר
בו ָעתוֹ
�ר ָּכ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהםּ ,ו ְ ׁש
זָ ַכר ְלעוֹ ָלם ְּב ִריתוֹ ּ ָ ,ד ָבר ִצ ָ ּוה ְל ֶא ֶלף ּדוֹ רֲ :א ֶ ׁש
� ּ
דו ַליה ָֹוה ִּכי טוֹ בִּ ,כי
� ָחקַ :ו ַ ּי ֲע ִמ ֶיד ָה ְליַ ֲעקֹב ְלחֹקְ ,ליִ ְ ׂש
ְליִ ְ ׂש
� ָר ֵאל ְּב ִרית עוֹ ָלם :הוֹ ּ
� ִּנ ְכנַ ס ַל ְּב ִרית ָּכ ְך יִ ָּכנֵ ס
ְלעוֹ ָלם ַח ְס ּדוֹ ְּ :
�ם ֶ ׁש
(פלוֹ נִ י) זֶ ה ַה ָּק ָטןֱ ,אל ִײהים יְ גַ ְ ּד ֵלה ּוְּ ,כ ֵ ׁש
ֹאמר ָא ֵמן:
�ים טוֹ ִביםְ .ו ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן ְונ ַ
ַל ּתוֹ ָרה ְו ַל ִּמ ְצוֹת ְו ָל ֻח ּ ָפה ּו ְל ַמ ֲע ִ ׂש
יע ַּכ ּ ֶפ ָ
ֹאכל
יך ִּכי ת ֵ
� ֵרי ָָּכל יְ ֵרא יְ ה ָֹוהַ ,הה ֵֹל ְך ִּב ְד ָר ָכיו :יְ גִ ַ
�יר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ַא ְ ׁש
ִ ׁש
ית ָך ָּבנֶ ָ
� ֶר ָ
יתיםָ ,ס ִביב
ילי זֵ ִ
� ִת ֵ
� ְּת ָך ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹר ָ ּיה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
יך ִּכ ְ ׁש
יך ְוטוֹ ב ָל ְךֶ :א ְ ׁש
ַא ְ ׁש
טוב
ְל ֻ ׁש
� ְל ָחנֶ ָךִ :ה ֵּנה ִכי ֵכן יְ ב ַֹר ְך ָ ּג ֶבר יְ ֵרא יְ ה ָֹוה :יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ה ָֹוה ִמצִּ יּוֹ ן ּו ְר ֵאה ְּב ּ
יךּ :ו ְר ֵאה ָבנִ ים ְל ָבנֶ ָ
� ָליִ םָָּ ,כל יְ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
� ָר ֵאל:
�לוֹ ם ַעל יִ ְ ׂש
יך ָ ׁש
רו ָ ׁש
יְ ּ
ואומרים קדיש יהא שלמא

ינו ֶ ֽמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,
רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹוֱ օאל ֵ ֽײה ּ
היולדת מברכתָּ :ב ּ
טוב:
ַהגּ וֹ ֵמל ְל ַח ָ ּי ִבים טוֹ בוֹ תֶ ,ש ְ ּׁג ָמ ַלנִ י ָָּכל ּ
טוב ֶּס ָלה:
והקהל עונים( :אמן) ָה ֵאל ֶ ׁש
הוא יִ גְ ָָמ ֵל ְך ָָּכל ּ
טובּ ,
� ַ ּג ָּמ ֵל ְך ָָּכל ּ
יביִ ,ל ְפנֵ י ֱא ֹל ֵהי ָא ִביִ ,ל ְכבוֹ ד ֶח ְמדַּ ת ְל ָב ִביֵ ,א ִל ָ ּיהוּ ַה ָּנ ִביא.
ֶא ֱער ְֹך ַמ ְה ַלל נִ ִ
� ַ ּג ִּבי.
� ֵרת צוּ ר ִמ ְ ׂש
� ִמ ֶ ּגזַ ע ַא ֲהרֹןְ ,מ ָ ׁש
שרוֹ ןִ ,אי ׁש
�רוּ ן ֲח ַבצֶּ ֶלת ַה ּ ָ ׁ
נָ ַטע ָה ֵאל ִּבי ֻ ׁש
� ִּבי.
ּכ ֵֹהן ְל ֵאל ֶע ְליוֹ ן ,הוּ א ּ ִפינְ ָחס הוּ א ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָּנ ִביא ,יִ ְק ָראוּ הוּ ַה ִ ּג ְל ָע ִדי ַה ִּת ְ ׁש
� ָמ ּה ָּכזְ ִּבי.
� ָר ֵאל ,וּ ַבת צוּ ר ְ ׁש
� ֶבט יִ ְ ׂש
�יא ֵ ׁש
יוֹ ם ִק ֵּנא ִקנְ ַאת ָה ֵאלָ ,ה ַרג ְּבכ ַֹח ָו ֵאל נְ ִ ׂש
ֹאמר ָא ִריק ַח ְר ִּבי.
� ָּכבוֹ ַ ,ק ָּנ ִאים ֵהם ּפוֹ גְ ִעים ּבוֹ ַו ּי ֶ
� ֲא ָר ִמית ִמ ְ ׁש
� ַמע ִמ ּ ִפי ַר ּבוֹ ִ ,אי ׁש
דִּ ין ָ ׁש
ְ
ַו ָ ּי ָקם ִמ ּתוֹ ך ֵע ָדה ,ר ַֹמח ְּביָ דוֹ ָה ָדהַ ,ו ֶ ּי ֱח ַרד ֲח ָר ָדה ,נִ ְת ַ ּג ֵּבר ְּכמוֹ ָל ִביא.
�ה אוֹ ָתם ֵה ִביא.
יב ָתםַ ,על ָה ָא ֶרץ ֲח ָב ָטם ,וּ ְל ֹ
� ִכ ָ
מ ֶ ׁש
דָּ ַקר ְּב ַח ְר ּבוֹ אוֹ ָתםְּ ,כ ֶד ֶר ְך ְ ׁש
� ָלםְּ ,ב ִרית ְּכ ֻה ַּנת עוֹ ָלםַ ,ויְ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵלי חוֹ ִבי.
� ָכר ֻמ ְ ׁש
� ַכר זֹאת ֵאל ַחי עוֹ ָלם ,נָ ַתן לוֹ ָ ׂש
ִּב ְ ׂש
� ַמיִ ם ,צוּ ִרי גּ וֹ ֲא ִלי ָא ִבי.
�נַ יִ םְּ ,ב ִד ְב ֵר ֶ
�ה לוֹ ַדר ָ ׁש
�נוּ יִ יםָ ,ע ָ ׂש
יהם ְ ׁש
�ר וּ ְ ׁש
נִ ִּסים ֶע ֶ ׂש
ֱא ֶמת ְּב ִפיהוּ ָהיָ ה ְל ַא ְל ָמנָ ה ֲענִ ָ ּיהֵ ,עת ֶאת ְּבנָ ּה ֶה ֱחיָ ה ,וּ ְלנַ ְפ�ׁשוֹ ָא ַמר �ׁשוּ ִבי.
� ְר ָתהְ ,ב ָר ָכה ּבוֹ ְו ָהיְ ָתהַּ ,כד ַה ֶּק ַמח ֹלא ָכ ְל ָתהַ ,ו ִּתגְ ְּד ִלי ַו ִּת ְר ִּבי.
ש ֶמן ַ ּגם הוּ א ָ ׁש
ַה ּ ֶ ׁ
ֹאמרוּ ה' הוּ אֱ ,א ֶמת ְו ַא ָּתה נָ ִביא.
� ֶבט ִפיהוַּ ,ו ּי ְ
רוֹ ְד ִפים ַא ֲח ֵרי תֹהוִּ ,ה ָּכה ְּב ֵ ׁש
�הָ ,מ ָטר ֹלא נָ ַתן ַא ְר ָצה ,הוּ א ַה ּמוֹ ִציא ַה ֵּמ ִביא.
� ֹל ָ ׁש
�נִ ים ְ ׁש
�הִ ,מ ְס ּ ַפר ָ ׁש
ְוגָ זַ ר א ֶֹמר ָע ָ ׂש
יכים ,הוּ א נִ גְ ָלה ַּכ ֲע ָר ִבי.
נָ ַתן לוֹ ָה ֵאל ַמ ְה ְל ִכיםְּ ,בעוֹ ַלם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ,וּ ְל ִע ּתוֹ ת ַהצְּ ִר ִ
ֹאמר ָא ִבי ָא ִבי.
�עֵ ,א ָליו ָק ָרא ַו ּי ֶ
שה וּ ְב ָט ֳה ָרה ָע ֹלה ָע ָלהַ ,ב ְּס ָע ָרה ֱא ִלי ָ ׁש
ִּב ְק ֻד ּ ָ ׁ
�נַ ִּבי.
�י ַליְ ָלה ִא ַּו ְתהוִּ ,מי יִ ֵּתן ֶא ְמ ָצ ֵאהוֶּ ּ ,פ ַתח ֵּב ִ
� ִקיף ְּב ַעד ֶא ְ ׁש
יתי ֶא ְר ֵאהוּ ,יַ ְ ׁש
נַ ְפ ִ ׁש
�ר ּ ָפנָ יו ָר ָאהֵ ,הן ַּכ ִּביר יָ דוֹ ָמ ְצ ָאהְּ ,ת� ָׁשוּרה ֵא ָליו ָא ִביא.
� ֲא ֶ ׁש
� ֶא ְק ָר ָאהִ ,אי ׁש
ֲח ִסין ָקדוֹ ׁש
ילהּ ,בֹא יָ בֹא ָרץ ַּכצְּ ִבי.
וּב ְב ִרית דַּ ם ַה ִּמ ָ
� לוֹ נִ גְ ָלהַּ ,ב ֲחלוֹ ם ֶחזְ יוֹ ן ָליְ ָלהִ ,
ֵחן ֵחן לוֹ ִאי ׁש
� ִבי.
שר ִציּוֹ ן ִע ִירי ,י ַ
ֹאמר ָל ּה ִה ְתנַ ֲע ִריֵ ,מ ָע ָפר קוּ ִמי ְ ׁש
זָ כוּ ר ְלטוֹ ב יָ ִאיר נֵ ִרי ,יְ ַב ּ ֵ ׂ
� ָמ ִתי ִבי.
�יר ַמ ֲה ָל ִלי ,יִ ְר ֶצה צוּ ִרי גּ וֹ ֲא ִליְ ,ו ֹלא דּ וּ ִמ ָ ּיה ִליָּ ,כל עוֹ ד נִ ְ ׁש
קוֹ ל זִ ְמ ַרת ִ ׁש

ְּת ִפ ָּלה לַ ָּק ָהל
ְּב ֵעת ֶּב ִכי ַה ִּתינוֹ ק

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך יְ ה ָֹו֊ ֱא ֹל ֵהינוּ
ֵו ֹ
אל ֵהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ֶ ׁש
� ִּנ ְהיָ ה ֲאנַ ְחנוּ
יאים ַו ֲחזָ ִקים
יתנוּ ְּב ִר ִ
וּ ְבנֵ י ֵּב ֵ
�לוֹ ם ְו ָכל
ְּב ַפ ְרנָ ָסה ְו ַה ְצ ָל ָחה ְו ָ ׁש
� ְמ ָחה.
טוּ בְ .ל ָע ְב ְד ָך ֶּב ֱא ֶמת וּ ְב ִ ׂש
ְויֻ ְכ ַלל ְּת ִפ ָּל ִתי ִעם ְּב ִכ ַ ּית ַה ֶ ּי ֶלד,
� ַ ֣מע יְ֭ ה ָֹו֊
ִויקוּ יַ ם ִּבי ַה ּ ִפ ּסוּ קׁ ָ :ש
ְּת ִח ָּנ ִ ֑תי יְ֝ ה ָ ֹ֗ו֊ ְּ ֽת ִפ ָּל ִ ֥תי יִ ָ ּ ֽקח
ָּכל
ימ ֵּלא יְ ה ָֹו֊ יִ ְת ָּב ַר ְך
ִו ַ
� ֲאלוֹ ת ִל ֵּבנוּ ְלטוֹ ָבהָ .א ֵמן.
ִמ ׁשְ
� ָר ֵאל
ַו ְּת ַמ ֵהר ִלגְ אוֹ ל ֶאת ַע ְּמ ָך יִ ְ ׂש
� ֵל ָמה ְּב ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים
ְ ּגאוּ ָלה ְ ׁש
ְ
יח
� ַ
ֶמ ֶלך
ֶאת
וּ ְתגַ ֶּלה
ַה ָּמ ִ ׁש
ְו ַת ְמ ִל ְ
� ָר ֵאל
יך אוֹ תוֹ ַעל ַעם יִ ׂשְ
ְו ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ָ .א ָּנא יְ ה ָֹו֊
יקם ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יבנּ וּ ֵר ָ
יך,
� ֶ
ַאל ְּת ִ ׁש
ָ
יְ ה ָֹו֊.
יתי
ִק ִ ּו ִ
ִלי�ׁשוּ ָע ְתך
י-פי ְו ֶהגְ י֣ וֹ ן
ִי ְֽהי֥ וּ ְל ָר ֨צוֹ ן | ִא ְמ ֵר ִ֡
ִל ִּ ֣בי ְל ָפנֶ ָ
֑יך ֝ ְיה ָ ֹ֗ו֊ צוּ ִ ֥רי ְוג ֲֹא ִ ֽלי.

