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  מילה ברית סדר

כדי  התינוק את כשמביאים

   :אומרהקהל  למול
  .ַהָ�א ָ�ר�ְ� 

  .ֲחֵצֶרי�ָ  ִיְ��ֹ� �ְתָקֵרב ִ�ְבַחר �ְ�ֵרי  :אומר אבי התינוק

  .ֵהיָכֶל�ָ  ְקד�. ֵ�יֶת�ָ  ְ�ט�ב ִנְ�ְ�ָעה  :הקהל עונה

 התינוק את מקבל האב

  .ואומר

 ִא# ֶאְזְ�ֵרִכי לֹא ִא# ְלִחִ�י ְל�'ִני ִ�ְדַ�ק. ְיִמיִני ִ�ְ�ַ�ח #)יִ (ְיר�ָ�לָ  ֶאְ�ָ�ֵחְ�  ִא#
  )ז"תהילי# קל(. ִ�ְמָחִתי רֹא� ַעל #)יִ (ְיר�ָ�לַ  ֶאת �ֲעֶלה לֹא

רם  להאב אומר בקו

   .הקהל חוזרו
  .ֶאָחד 'ה ֱאלֵֹקינ� 'ה ָרֵאלִיְ�  ְ�ַמע

  .ָוֶעד ְלע'ָל# ִיְמלְֹ�  'ה ָמָלְ�  'ה ֶמֶלְ�  'ה  
  .ָ-א ה'ִ�יָעה 'ה .ָ-א  
  .ָ-א ה'ִ�יָעה 'ה .ָ-א  
  .ָ-א ַהְצִליָחה 'ה .ָ-א  
  .ָ-א ַהְצִליָחה 'ה .ָ-א  

מניחים את התינוק על 

. יאהכסא של אליהו הנב

  :האב אומריםוהמוהל 
  .ַל1'ב ָזכ�ר ַהָ-ִביא ֵאִל0ָה� ֶ�ל ַהִ�ֵ/א ֶזה

  :המוהל אומר

 ִהֵ-ה. ַהְ�ִרית ַמְל�ְ�  ֵאִל0ָה�. ָעִ�יִתי �ִמְצ'ֶתי�ָ  'ה ִ�ַ�ְרִ�י. 'ה ִקִ�יִתי ִלי��ָעְת�ָ 
� .'ה ִלי��ָעְת�ָ  ְרִ�יִ��ַ . ְוָסְמֵכִני ְיִמיִני ַעל ֲעמ'ד. ְלָפֶני�ָ  �2ְ�ֶָ � ַעל .נִֹכי ָ

. ִמְכ�'ל ָלמ' ְוֵאי�. ת'ָרֶת�ָ  ְלאֲֹהֵבי ָרב ָ�ל'#. ָרב ָ�ָלל ְ�מ'ֵצא. ִאְמָרֶת�ָ 
  .ֵהיָכֶל�ָ  ְקד�. ֵ�יֶת�ָ  ְ�ט�ב ִנְ�ְ�ָעה .ֲחֵצֶרי�ָ  ִיְ��ֹ� �ְתָקֵרב ִ�ְבַחר �ְ�ֵרי

  .ְ�ִני ֶאת ָלמ�ל ְלָ�ִליחַ  א'ְת�ָ  ְמַמֶ-ה ֲאִני   :האב אומר למוהל

  .קֶֹד� ְ�ִרית  :המוהל מכריז

  :המוהל מברך
 ַעל נ�ְוִצ�ָ . ְ�ִמְצ'ָתיו ִק5ְָ�נ� ֲאֶ�ר. ָהע'ָל# ֶמֶלְ�  ֱאלֵֹקינ� 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� 

  .ַה6ִיָלה

  :האב מברך

 ְלַהְכִניס' ְוִצָ�נ�. ְ�ִמְצ'ָתיו ִק5ְָ�נ� ֲאֶ�ר. ָהע'ָל# ֶמֶלְ�  ֱאלֵֹקינ� 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� 
  ..ִבינ� �ְבָרָה# ֶ�ל ִ�ְבִרית'
  .ַה8ֶה ַלְזַמ� נ�ְוִה7ִיעָ  ְוִק0ְָמנ� ֶ�ֶהֱחָינ�. ָהע'ָל# ֶמֶל�ְ  ֱאלֵֹקינ� 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� 

הקהל עונים אמן 

  :ואומרים
9ָה ְל�'ָרה ִיָ�ֵנס ֵ��. ַלְ�ִרית ֶ�ִ-ְכַנס ְ�ֵ�#   .ט'ִבי# �ְלַמֲעִ�י# �ְלח:
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  :ברכות המוהל

  .ַה7ֶָפ� 9ְִרי �'ֵרא. ָהע'ָל# ֶמֶל�ְ  ֱאלֵֹקינ� 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� 
 ִ�ְ�ֵאר' ְוח'ק. ִמֶ�ֶט� ְיִדיד ִק�5ַ ֲאֶ�ר. ָהע'ָל# ֶמֶלְ�  ֱאלֵֹקינ� 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� 
#� ֶחְלֵקנ� ַחי ל; אֵ . זֹאת ִ�ְ�ַכר ֵ�� ַעל. קֶֹד� ְ�ִרית ְ�א'ת ָחַת# ְוֶצֱאָצ.יו. ָ

. ִ�ְבָ�ֵרנ� ָ�# ֲאֶ�ר ְ�ִרית' ְלַמַע�. ִמַ=ַחת ְ�ֵאֵרנ� ְיִדיד�ת ְלַהִ>יל ַצֵ�ה. צ�ֵרנ�
  :ַהְ�ִרית �'ֵרת 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� 

 ְ�מ' ְוִיָ?ֵרא. �ְלִא6' ְל.ִביו ַה8ֶה ַה0ֶֶלד ֶאת ַק#0ֵ. ֲאב'ֵתינ� ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינ�
 ִא6' ְוָתֵגל. ֲחָלָציו ְ�י'ֵצא ָה�ב ִיְ�ַמח) ופלונית פלוני ב� פלוני( ְ�ִיְ�ָרֵאל

 ָעַלִיְ�  ָוֶאֱעב'ר. ְוֶנֱאַמר. י'ַלְדֶ��ָ  ְוָתֵגל ְוִא�6ֶָ  .ִבי�ָ  ִיְ�ַמח. ָ�ת�ב�ַ . ִבְטָנA ִ�ְפִרי
. ֲחִיי ְ�ָדַמִיְ�  ָל�ְ  ָואַֹמר. ֲחִיי ְ�ָדַמִיְ�  ָלְ�  ְואַֹמר. ְ�ָדָמִיְ�  ִמְת�'ֶסֶסת ָוֶאְרֵא�ְ 
 �ְבָרָה# ֶאת ָ�ַרת ֲאֶ�ר .5'ר ְלֶאֶלB ִצָ�ה 5ָָבר. ְ�ִרית' ְלע'ָל# ָזַכר. ְוֶנֱאַמר

. ְוֶנֱאַמר. ע'ָל# ְ�ִרית ְלִיְ�ָרֵאל. ְלח'ק ְלַיֲעקֹב ַו0ֲַעִמיֶדהָ . ְלִיְ�ָחק �ְ�ב�ָעת'
. י#ִק ֱאלֹ אֹת' ִצָ�ה ַ�ֲאֶ�ר. ָיִמי# ְ�מ'ַנת ֶ�� ְ�נ' ִיְצָחק ֶאת �ְבָרָה# ַו0ָָמל
  .ַחְסד' ְלע'ָל# ִ�י. ט'ב ִ�י 'הלַ  ה'ד�. ַחְסד' #ְלע'לָ  ִ�י. ט'ב ִ�י 'הלַ  ה'ד�

 ֵ��. ַלְ�ִרית ֶ�ִ-ְכַנס ְ�ֵ�#. ִיְהֶיה 7ָד'ל ַהָ?טֹ� ֶזה) ופלונית פלוני ב� פלוני( 
9ָה ְלת'ָרה ִיָ�ֵנס   .ט'ִבי# �ְלַמֲעִ�י# �ְלח:

  שותה מן הכוס ונותן מעט גם לתינוק המברך

  ברכת החלמה לתינוק

 ה�א �ְ�לֹמֹה 5ִָוד ְו�ֲהרֹ� מֶ�ה ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק �ְבָרָה# ֲאב'ֵתינ� ֶ�ֵ�ַרְ�  ִמי
 ַהָ?ָהל ְוָכל תַלְ�ִרי ֶ�ִ-ְכַנס ַ�ֲעב�ר) פ"פב( ַהִ-6'ל ָהַרְ�  ַה0ֶֶלד ֶאת ְיָבֵרְ� 

 ִמ� ְ�ֵלָמה ְרפ�.ה ל' ִיְ�ַלח ה�א ָ�ר�ְ�  ַהָ?ד'� �ִ�ְ�ַכר. א'ת' ְמָבְרִכי#
 ְ�ת'ְ�  7ִיָדיו A"�ְ�ָס  ֵאיָבָריו ח"ִלְרַמ  ַהB�7 �ְרפ��ת ַהֶ-ֶפ� ְרפ��ת ַהָ=ַמִי#

9ָה �ְלֲעב'ָדה ְל�'ָרה ִיָ�ֵנס ֵ�� ִריתַלְ�  ֶ�ִ-ְכַנס �ְכֵ�#. ִיְ�ָרֵאל ח'ֵלי ְ�.ר  �ְלח:
  :.ֵמ� ְונֹאַמר. ט'ִבי# �ְלַמֲעִ�י#

  

 ְ�ִמ9ְ�ְח'ת ָ�ָמנ� ְולֹא. ָהֲאָרצ'ת ְ�ג'ֵיי ָעָ�נ� 2�ֶֹא. ְ�ֵראִ�ית ְלי'ֵצר 7ְד:2ָה ָלֵתת. ַה�ֹל ַלֲאד'� ְלַ�ֵ�חַ  ָעֵלינ�
 לֹא ֵאל ֶאל �ִמְת9ְַלִלי# ָוִריק ְלֶהֶבל ִמְ�ַ�ֲחִוי# ֶ�ֵה#. ֲהמ'ָנ# ְ�ָכל ְוג'ָרֵלנ� ָ�ֶה# ֶחְלֵקנ� ָ�# א2�ֶֹ. ָהֲאָדָמה
 ָ�ַמִי# הנ'ֶט  ֶ�ה�א, ה�א ָ�ר�ְ�  ַהָ?ד'� ַה6ְָלִכי# ַמְלֵכי ֶמֶלְ�  ִלְפֵני �מ'ִדי# �ִמְ�ַ�ֲחִוי# �'ְרִעי# ַוֲאַנְחנ�. י'ִ�יעַ 
 ֶאֶפס. ַמְלֵ�נ� ֱאֶמת. ע'ד ֵאי� ֱאלֵֹקינ� ה�א. ְמר'ִמי# ְ�ָגְבֵהי ע:8' �ְ�ִכיַנת. ִמ6ַַעל ַ�ָ=ַמִי# ְיָקר' �מ'ַ�ב. .ֶרD ְוי'ֵסד
. ִמָ�ַחת ָה.ֶרD ְוַעל ִמ6ַַעל ַ�ָ=ַמִי# לִֹקי#ָהאֱ  ה�א 'ה ִ�י. ְלָבֶב�ָ  ֶאל ַוֲהֵ�בָֹת  ַה0'# ְוָיַדְעָ� . ְ�ת'ָרת' ַ�ָ�ת�ב. ז�ָלת'
  .ע'ד ֵאי�

. ִיָ�ֵרת�� ָ�ר'ת ְוָהֱאִליִלי#. ָה.ֶרD ִמ� �27ִִלי# ְלַהֲעִביר. ע:�8ֶָ  ְ�ִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ִלְרא'ת ֱאלֵֹקינ� 'ה �2ְָ  ְנַקֶ�ה ֵ�� ַעל
 י'ְ�ֵבי ָ�ל ְוֵיְדע� ַיִ�יר�. .ֶרD ִרְ�ֵעי ָ�ל ֵאֶלי�ָ  ְלַהְפנ'ת ִבְ�ֶמ�ָ  ִיְקְרא� ָבָ�ר ְ�ֵני ְוָכל. 5ַי;ַ�  ְ�ַמְלכ�ת ע'ָל# ְלַתֵ?�
 ִויַקְ�ל�. ִיֵ�נ� ְיָקר ִ�ְמ�ָ  ְוִלְכב'ד. ְוִי9ֹל� ִיְכְרע� ֱאלֵֹקינ� 'ה ְלָפֶני�ָ . ָל�'� ָ�ל ִ�ָ=ַבע. ֶ�ֶרְ�  ָ�ל ִ�ְכַרע ְל�ָ  ִ�י. ֵתֵבל
. ְ�ָכב'ד ִ�ְמלְֹ�  ַעד �ְלע'ְלֵמי ִהיא �2ְ�ֶָ  ַה6ְַלכ�ת ִ�י. ָוֶעד ְלע'ָל# ְמֵהָרה ֲעֵליֶה# ְוִתְמלְֹ� . ַמְלכ�ֶת�ָ  עֹל ֶאת כ:#2ָ

 �ְ�מ' ֶאָחד 'ה ִיְהֶיה ַהה�א 0'#�ַ . ָה.ֶרD ָ�ל ַעל ְלֶמֶלְ�  'ה ְוָהָיה. ְוֶנֱאַמר. ָוֶעד ְלע'ָל# ִיְמלְֹ�  'ה. ְ�ת'ָרֶת�ָ  ַ�ָ�ת�ב
 )קדיש יתו#(. ֶאָחד


