
 ספרד אשכנז

סדר ברית מילה

The Mohel says:המוהל אומר:      

ָּברּוְְךְ ַהָּבא.

The father takes his son and some say quietly:האב לוקח את בנו ויש אומרים בלחש:           

ַּכח ְיְִמינִי׃ ָּכֵחְְךְ ְיְרּוָׁשָלִֽם, ִּתְׁשְְ ִאם־ֶאְׁשְְ
ִכי ְְְּכְֵרֽ ִחִּכי ִאם־ֹלא ֶאְז ַּבק ְלְׁשֹונִי ְלְ ִּתְדְְ

ָחִתי׃ ִאם־ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת־ְיְרּוָׁשַלִֽם ַעל רֹאׁש ִׂשְמְְ

The father says the following verses outloud and the Kehal repeats:         האב אומר את הפסוקים הבאים בקול רם, והקהל אחריו:
after him

ָרֵאל, יהוה ֱאֹלֵהֽינּו, יהוה ֶאָחד׃ ַמע יְִׂשְְ ְׁשְ
ֹלְְךְ ְלְעֹוָלם וֶָעד. ֶלְְךְ, יהוה ָמָלְְךְ, יהוה יְִמְְ יהוה ֶמֽ
ֹלְְךְ ְלְעֹוָלם וֶָעד. ֶלְְךְ, יהוה ָמָלְְךְ, יהוה יְִמְְ יהוה ֶמֽ

יָעה ּנָא ָאּנָא יהוה הֹוִׁשֽ
יָעה ּנָא ָאּנָא יהוה הֹוִׁשֽ
ִליָחה נָא׃ ָאּנָא יהוה ַהְצְְ
ִליָחה נָא׃ ָאּנָא יהוה ַהְצְְ

The Mohel says   :המוהל אומר:

ֶזה ַהִּכֵּסא ֶׁשל ֵאִלָּיֽהּו ַהּנִָביא ָזכּור ַלּטֹוב.
ִליׁשּוָעְתְָך ִקִּוֽיִתי יהוה׃

יִתי׃ ֹוֶתֽיָך ָעִׂשֽ ִּתי ִליׁשּוָעְתְָך יהוה, ּוִמְצְְ ִׂשַּבְֽרְְ
ֵכֽנִי. ָפֶנֽיָך, ֲעמֹד ַעל ְיְִמינִי ְוְָסְָמְְ ַאְְךְ ַהְּבְִרית, ִהּנֵה ֶׁשְּלְָך ְלְ ֵאִלָּיֽהּו ַמְלְְ

ִּתי ִליׁשּוָעְתְָך יהוה׃ ִׂשַּבְֽרְְ
ָרֶתָֽך, ְּכְמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב׃ ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל־ִאְמְְ
ָׁשלֹום ָרב ְלְאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָֽך, ְוְֵאין־ָלֽמֹו ִמְכְְׁשֹול׃

יָך ּכֹן ֲחֵצֶרֽ ָקֵרב, יְִׁשְְ ַחר ּוְתְְ ֵרי ִּתְבְְ ַאְׁשְְ
דֹׁש ֵהיָכֶלָֽך׃ ְּבְָעה ְּבְטּוב ֵּביֶתָֽך, ְקְ נְִׂשְְ

The Mohel says:המוהל אומר:   

ֶלְְךְ ָהעֹוָלם ָּברּוְְךְ ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ
ֹוָתיו ְוְִצָּוֽנּו ַעל ַהִּמיָלה. נּו ְּבְִמְצְְ ָׁשֽ ֲאֶׁשר ִקְּדְ



Immediately the father blesses:ומיד אבי הבן מברך:   

ֶלְְךְ ָהעֹוָלם ָּברּוְְךְ ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ
ֹוָתיו ְוְִצָּוֽנּו נּו ְּבְִמְצְְ ָׁשֽ ֲאֶׁשר ִקְּדְ

ָרָהם ָאִבֽינּו. ִריתֹו ֶׁשל ַאְבְְ נִיסֹו ִּבְבְְ ַהְכְְ ְלְ

ֶלְְךְ ָהעֹוָלם ָּברּוְְךְ ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ
נּו ַלְּזְַמן ַהֶּזה. נּו ְוְִהִּגיָעֽ ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ְוְִקְּיְָמֽ

The Kehal responds:הקהל עונה:   

ָאֵמן. ְּכְֵׁשם ֶׁשּנְִכְְנַס ַלְּבְִרית
ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ֻחָּפה ּוְלְְ ֵּכן יִָּכנֵס ְלְתֹוָרה ּוְלְְ

After the Brit the child is blessed     :אחר המילה מברך:

ֶלְְךְ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפְִרי ַהָּגֶֽפן. ָּברּוְְךְ ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ
ֵארֹו ָׂשם, ֶלְְךְ ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקַּדׁש ְיְִדיד ִמֶּבֶֽטן, ְוְחֹק ִּבְׁשְְ ָּברּוְְךְ ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהֽינּו ֶמֽ

ַהִּציל נּו ִצָּוה ְלְ נּו צּוֵרֽ ֵקֽ ַכר זֹאת, ֵאל ַחי ֶחְלְְ ְוְֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבְאֹות ְּבְִרית ֽקֶֹדׁש. ַעל ֵּכן ִּבְׂשְְ
נּו. ָּברּוְְךְ ַאָּתה יהוה, ּכֹוֵרת ָׂשֵרֽ ַען ְּבְִריתֹו ֲאֶׁשר ָׂשם ִּבְבְְ ַמֽ ַחת, ְלְ נּו ִמַּׁשֽ ֵאֵרֽ ְיְִדידּות ְׁשְ

ַהְּבְִרית. (קהל: ָאֵמן)

ָרֵאל מֹו ְּבְיְִׂשְְ ִאּמֹו, ְוְיִָּקֵרא ְׁשְ ינּו, ַקּיֵם ֶאת ַהֶּיֶֽלד ַהֶּזה ְלְָאִביו ּוְלְְ ֱאֹלֵהֽינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ
נָּה, ַּכָּכתּוב: ִרי ִבְטְְ ַמח ָהָאב ְּבְיֹוֵצא ֲחָלָציו ְוְָתֵגל ִאּמֹו ִּבְפְְ (פלוני ֶּבן פלוני). יְִׂשְְ

יְְִךְ, ּבֹוֶסֶֽסת ְּבְָדָמֽ ֵאְְךְ ִמְתְְ יְְִךְ וֶָאְרְְ ֶּתָֽך׃ ְוְנֱֶאַמר: וֶָאֱעבֹר ָעַלֽ ַמח־ָאִבֽיָך ְוְִאֶּמָֽך, ְוְָתֵגל יֹוַלְדְְ יְִׂשְְ
יְְִךְ ֲחיִי׃ ְוְנֱֶאַמר: ָזַכר ְלְעֹוָלם ְּבְִריתֹו, ָּדָבר ִצָּוה יְְִךְ ֲחיִי, וָֽאַֹמר ָלְְךְ ְּבְָדַמֽ וָֽאַֹמר ָלְְךְ ְּבְָדַמֽ
יֲַעקֹב ְלְחֹק, ָה ְלְ ָחק׃ וַּיֲַעִמיֶדֽ יְִׂשְְ בּוָעתֹו ְלְ ָרָהם, ּוְׁשְְ ֶאֶֽלף ּדֹור׃ ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ַאְבְְ ְלְ

מֹנַת יִָמים, ַּכֲאֶׁשר ָרָהם ֶאת־יְִצְְָחק ְּבְנֹו ֶּבן־ְׁשְ ָרֵאל ְּבְִרית עֹוָלם׃ ְוְנֱֶאַמר: וַָּיָֽמָל ַאְבְְ יְִׂשְְ ְלְ
ִצָּוה אֹתֹו ֱאֹלִהים׃

The Kehal responds twice and then the honoree twice       :הקהל עונה פעמיים ואחר כך המברך פעמיים:

ּדֹו׃ הֹודּו ַליהוה ִּכי־טֹוב, ִּכי ְלְעֹוָלם ַחְסְְ
The honoree continues      :המברך ממשיך:

ֻחָּפה יֶה, ְּכְֵׁשם ֶׁשּנְִכְְנַס ַלְּבְִרית, ֵּכן יִָּכנֵס ְלְתֹוָרה ּוְלְְ (פלוני ֶּבן פלוני) ֶזה ַהָּקטֹן ָּגדֹול יְִהְְ
ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ּוְלְְ


