נוסח הברית ~ לבני עדות המזרח
כשמכניסים את התינוק למול יקומו הכל מפניו ויאמרו:

שם יְ ָּי
ּ ָּברו ְּך הַ ּ ָּבא ְּב ֵׁ

כשלוקח אבי הבן את התינוק בידיו יאמר:

שלָּ ל ָּרב :ז ְִבחֵׁ י אֱ ל ִֹהים רוּחַ נִ ְש ּ ָּב ָּרה .לֵׁ ב נִ ְש ּ ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה,
ששׂ ָּאנ ִֹכי עַ ל ִא ְמ ָּר ֶת ָּךְּ ,כמוֹ צֵׁ א ָּ
ָּׂ
ָּ
ּשלָּ יִ םָּ :אז ּ ַת ְח ּפוֹ ץ ז ְִבחֵׁ י צֶ ֶדק
אֱ ל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶה :הֵׁ ִטיבָּ ה ִב ְרצוֹ נְ ך ֶאת ִציּוֹ ןִּ ,ת ְבנֶה חוֹ מוֹ ת יְ רו ָּ
חֲך פָּ ִריםַ :א ְש ֵׁרי ִּת ְבחַ ר ו ְּת ָּק ֵׁרב יִ ְש ּכֹן חֲצֵׁ ֶריךָּ
עוֹ לָּ ה וְ כָּ לִ ילָּ ,אז ַיעֲל ּו עַ ל ִמז ּ ְַב ָּ
ועונים העומדים:

ית ָּךְ ,קדֹש הֵׁ יכָּ לֶ ָּך
ש ְּבעָּ ה ְּבטוּב ּ ֵׁב ֶ
נִ ְ ׂ
אבי הבן:

ּשלַ יִ ם ִּת ְש ּ ַכח יְ ִמינִ יִּ :ת ְד ּ ַבק לְ שוֹ נִ י לְ ִח ִּכי ִאם לֹא אֶ ז ְְּכ ֵׁר ִכיִ :אם לֹא ַאעֲלֶ ה
ִאם ֶא ְש ּ ָּכחֵׁ ְך יְ רו ָּ
ש ְמחָּ ִתי
ּשלַ ים עַ ל רֹאש ִ ׂ
ֶאת יְ רו ָּ
)בארץ ישראל מוסיפים פסוקים אלו(

ש ָּר ֵׁאל יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו יְ ָּי ֶאחָּ ד
ְשמַ ע יִ ְ ׂ
ְ
ְ
יְ ָּי מֶ לֶ ְך יְ ָּי מָּ לָּ ך יְ ָּי יִ ְמלוֹ ך לְ עוֹ לָּ ם ָּועֶ ד:
יְ ָּי מֶ לֶ ְך יְ ָּי מָּ לָּ ְך יְ ָּי יִ ְמלוֹ ְך לְ עוֹ לָּ ם ָּועֶ ד:
ָּאנָּא יְ ָּי הוֹ ִשיעָּ ה נָּא ָּאנָּא יְ ָּי הוֹ ִשיעָּ ה נָּא
ָּאנָּא יְ ָּי הַ ְצלִ יחָּ ה נָּא ָּאנָּא יְ ָּי הַ ְצלִ יחָּ ה נָּא
ואומר אבי הבןִּ :ב ְרשוּת מוֹ ַרי וְ ַר ּבוֹ ַתי:
שמָּ יִ ם
ועונים הקהל ִב ְרשוּת ָּ
ומברך מעומד:

שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָּתיו וְ ִצ ָּ ּונ ּו לְ הַ ְכנִ יסוֹ
שר ִקדְּ ּ ָּ
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ ם ,אֲ ֶ
של ַא ְב ָּרהָּ ם ָּא ִבינ ּו:
ִּב ְב ִריתוֹ ֶ
והעומדים שם עונים.

ֲשים טוֹ ִבים:
ש ִּנ ְכנַס לַ ְּב ִריתֵׁ ּ ,כן יִ ּ ָּכנֵׁס לְ תוֹ ָּרה וּלְ חֻ ּ ָּפה וּלְ מַ ע ִ ׂ
שם ֶ
ָּאמֵׁ ןְּ :כ ֵׁ
האב מניח את התינוק על ברכי הסנדק ואומר המוהל:
של ֵׁאלִ ּיָּה ּו הַ ּנ ִָּביא זָּכוּר לַ ּטוֹ ב:
זֶה הַ ִּכ ּ ֵׁסא ֶ
האב ממנה את המוהל להיות שלוחו ,ואומר:

ִהנְ נִ י ְממַ ּנֶה אוֹ ְת ָּך ָּשלִ יחַ ִמ ְצוָּה ִּב ְמקוֹ ִמי לָּ מוּל ֶאת ְּבנִ י.
והמוהל מברך:

שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָּתיו וְ ִצ ּוָּנ ּו עַ ל הַ ִּמילָּ ה:
שר ִקדְּ ּ ָּ
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ ם ,אֲ ֶ
(יש נוהגים לומר הי"ג מדות של רחמים)
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נוסח הברית ~ לבני עדות המזרח
ואחרי המילה מברך אבי הבן:

חיָּנ ּו וְ ִק ְ ּימָּ נ ּו וְ ִהגִ יעָּ נ ּו לַ זְּמַ ן הַ זֶּה:
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ ם,שֶ הֶ ֱ
ואחר גמר מעשה המילה מברכים על כוס יין ברכות אלו

סַ ְב ֵׁרי מָּ ָּרנָּן( ,הקהל עונה :לְ חַ ִ ּיים) ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ םּ ,בוֹ ֵׁרא ּ ְפ ִרי הַ ּגָּפֶ ן:
מחלקים הדסים וכדומה ומברך:

ש ִמים:
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ םּ ,בוֹ ֵׁרא עֲצֵׁ י ְב ָּׂ

שם ,וְ צֶ אֱ צָּ ָּאיו
שר ִקדֵּׁ ש יְ ִדיד ִמ ּ ֶבטֶ ן ,וְ חֹק ִּב ְש ֵׁארוֹ ָּׂ
ּ ָּברו ְּך ַא ּ ָּתה יְ ָּי אֱ לֹהֵׁ ינ ּו מֶ לֶ ְך הָּ עוֹ לָּ ם ,אֲ ֶ
שכַ ר זֹאת ,אֵׁ ל חַ י חֶ לְ קֵׁ נ ּו צו ֵּׁרנ ּו ִצ ּוָּה לְ הַ ִּציל יְ ִדידוּת ז ֶַרע
חָּ ַתם ְּבאוֹ ת ְּב ִרית ק ֶֹדש .עַ ל ּ ֵׁכן ִּב ְ ׂ
ְ
ש ֵׁרנ ּוָּ ּ .ברוּך ַא ּ ָּתה יְ ָּיּ ,כוֹ ֵׁרת הַ ְּב ִרית( :יטעום
שם ִּב ְב ָּׂ
שר ָּׂ
שחַ ת ,לְ מַ עַ ן ְּב ִריתוֹ אֲ ֶ
ק ֶֹדש ְש ֵׁא ֵׁרנ ּו ִמ ּ ַ
מעט מהיין)
ש ָּר ֵׁאל (פלוני בן
אֱ לֹהֵׁ ינ ּו וֵׁאלֹהֵׁ י אֲ בוֹ ֵׁתינ ּוַ ,ק ּיֵׁם ֶאת הַ ּיֶלֶ ד הַ זֶּה לְ ָּא ִביו וּלְ ִא ּמוֹ  ,וְ יִ ָּּק ֵׁרא ְשמוֹ ְּביִ ְ ׂ
שה ִּב ְפ ִרי
שמַ ח הָּ ִאיש ְּביוֹ צֵׁ א חֲלָּ צָּ יו ,וְ ָּתגֵׁל הָּ ִא ָּ
פלוני (שם האב) ופלונית (שמה של האם) יִ ְ ׂ

שמַ ח ָּא ִב ָּ
ָּא ְראֵׁ ְך ִמ ְת ּבוֹ סֶ סֶ ת
ָּא ֱעבֹר עָּ לַ יִ ְך ו ֶ
יך וְ ִא ּ ֶמ ָּך .וְ ָּתגֵׁל יוֹ לַ ְד ּ ֶת ָּך :וְ נֶאֱ מָּ ר :ו ֶ
ִב ְטנ ָּּהָּ ּ ,כ ָּאמוּר :יִ ְ ׂ
ְ
ְ
ְּב ָּדמָּ יִ ְך( ,המוהל מטעים פעמיים ,מעט מאצבעו לתינוק ,כשאומר פסוק זה) ָּואֹמַ ר לָּ ך ְּב ָּדמַ יִ ך חֲיִ י,
שר ּ ָּכ ַרת ֶאת
ָּואֹמַ ר לָּ ְך ְּב ָּדמַ יִ ְך חֲיִ י :וְ נֶאֱ מַ ר :זָּכַ ר לְ עוֹ לָּ ם ְּב ִריתוֹ ָּ ,דבָּ ר ִצ ּוָּה לְ ֶאלֶף דּ וֹ ר :אֲ ֶ
ש ָּר ֵׁאל ְּב ִרית עוֹ לָּ ם :הוֹ ד ּו לַ יְ ָּי ִּכי טוֹ ב,
ידהָּ לְ ַי ֲעקֹב לְ חֹק ,לְ יִ ְ ׂ
שחָּ קַ :ו ַ ּיע ֲִמ ֶ
ּשבוּעָּ תוֹ לְ יִ ְ ׂ
ַא ְב ָּרהָּ ם ו ְ
ִּכי לְ עוֹ לָּ ם חַ ְסדּ וֹ :
ש ִּנ ְכנַס לַ ְּב ִריתֵׁ ּ ,כן יִ ּ ָּכנֵׁס לַ ּתוֹ ָּרה וְ לַ ִמ ְצוֹ ת
שם ֶ
(פלוני) זֶה הַ ָּּקטָּ ן גָּדוׄל יִ ְהיֶה (אֱ ׄ -ל ִהים יְ גַדְּ לֵׁ ה ּו)ְּ ,כ ֵׁ
ָּ
ַשה .וְ כֵׁ ן
ימך אֱ ל ִֹהים ְּכאֶ ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ֶ
ש ְ
ש ּ ָּכתוּב יְ ִ ׂ
יק ּיֵׁם ּבוֹ ִמ ְק ָּרא ֶ
ֲשים טוֹ ִבים .וִ ַ
וְ לַ חֻ ּ ָּפה וּלְ מַ ע ִ ׂ
יְ ִהי ָּרצוֹ ן וְ נֹאמַ ר ָּאמֵׁ ן:
יך ִּכי תֹאכֵׁ ל ַא ְש ֶר ָּ
ִשיר הַ ּ ַמעֲלוֹ ת ַא ְש ֵׁרי ּ ָּכל יְ ֵׁרא יְ ָּי הַ הוֹ לֵׁ ְך ִּב ְד ָּרכָּ יו :יְ גִ יעַ ּ ַכ ּ ֶפ ָּ
יך וְ טוֹ ב לָּ ְך ֶא ְש ְּת ָּך ְּכגֶפֶ ן ּפוֹ ִר ּיָּה
ית ָּך ּ ָּבנ ָּ
ֶיך ִּכ ְש ִתילֵׁ י ז ִֵׁתים סָּ ִביב לְ שוּלְ חָּ נְ ָּךִ :הנֵׁה ִכי כֵׁ ן יְ בוֹ ַרך גָּבֶ ר יְ ֵׁרא יְ ָּי :יְ בָּ ֶר ְכ ָּך יְ ָּי ִמ ִּציוֹ ן ו ְּר ֵׁאה
ְּבי ְַר ְּכ ֵׁתי בֵׁ ֶ
ָּ
ָּ
שלוֹ ם עַ ל יִ שׂ ָּר ֵׁאל:
ּשלַ יִ ם ּכֹל יְ מֵׁ י חַ ּיֶיך :ו ְּר ֵׁאה בָּ נִ ים לְ בָּ נֶיך ָּ
ְּבטוּב יְ רו ָּ
אומרים קדיש יהא שלמא וכו'

יה .וְ י ְַמלִ ְ
יק ֵׁרב
יה .וִ ָּ
יה .וְ י ְַצמַ ח ּ ֻפ ְר ָּק ֵׁנ ּ
יך מַ לְ כו ֵּׁת ּ
יִ ְת ּגַדַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ש ְשמֵׁ ּה ַר ּ ָּבאְּ .בעָּ לְ מָּ א דִּ י ְב ָּרא ִּכ ְרעו ֵּׁת ּ
יה
ְמ ִשיחֵׁ ּהְּ .בחַ ּיֵׁיכוֹ ן ו ְּביוֹ מֵׁ יכוֹ ן ו ְּבחַ ּיֵׁי ְדכֹל ּ ֵׁבית יִ ְ ׂש ָּר ֵׁאל ּ ַב ֲעגָּלָּ א ו ִּבזְמַ ן ָּק ִריב וְ ִא ְמר ּו ָאמֵ ן .יְ הֵ א ְשמֵ ּ

ַר ּ ָבא ְמבָ ַר ְך לְ עָ לַ ם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא יִ ְת ּ ָב ַר ְך .וְ יִ ְש ּ ַת ּ ַבח .וְ יִ ְת ּ ָּפ ַאר .וְ יִ ְתרוֹ מַ ם .וְ יִ ְתנַשּׂ ֵׁ א .וְ יִ ְתהַ דָּּ ר.
שא ְּב ִר ְ
ילא ִמן ּ ָּכל ִּב ְרכָּ ָּתאִ .ש ָּיר ָּתאִּ .ת ְש ְּבחָּ ָּתא וְ נֶחָּ מָּ ָּתא.
יך הוּא .לְ עֵׁ ּ ָּ
יה דְּ קֻ ְד ָּ
וְ יִ ְתעַ ּ ֶלה .וְ יִ ְתהַ ּ ָּלל ְשמֵׁ ּ
שיזָּבָּ א ו ְּרפו ָּּאה
שבָּ ע וִ ישוּעָּ ה וְ נֶחָּ מָּ ה וְ ֵׁ
דַּ אֲ ִמ ָּירן ְּבעָּ לְ מָּ א וְ ִא ְמר ּו ָּאמֵׁ ן .יְ הֵׁ א ְשלָּ מָּ א ַר ּ ָּבא ִמן ְשמַ ּיָּא .חַ ִ ּיים וְ ָּׂ
שלוֹ ם ִּב ְמרוֹ מָּ יו .הוּא
שה ָּ
ש ָּר ֵׁאל וְ ִא ְמר ּו ָּאמֵׁ ן .עוֹ ֶׂ
וּגְ אֻ ּ ָּלה ו ְּסלִ יחָּ ה וְ כַ ּ ָּפ ָּרה וְ ֶרוַח וְ הַ ָּ ּצלָּ ה .לָּ נ ּו וּלְ כָּ ל עַ ּמוֹ יִ ְ ׂ
ש ָּר ֵׁאל וְ ִא ְמר ּו ָּאמֵׁ ן:
שלוֹ ם עָּ לֵׁ ינ ּו .וְ עַ ל ּ ָּכל עַ ּמוֹ יִ ְ ׂ
ֲשה ָּ
ְּב ַרחֲמָּ יו ַיע ֶׂ
בן ציון רייכבערג ,מוהל מומחה
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