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 עומדים כל הקהל ואומרים: התינוק  םכשמביאי

רּוְך ם   בָּ שֵׁ א בְּ  :ה'ַהבָּ
 וכשלוקח אבי הבן את התינוק בידיו אומר: 

ש י א   שָּ חֵׁ ב: ִזבְּ ל רָּ לָּ א שָּ מֹוצֵׁ ֶתָך, כְּ רָּ ֹנִכי ַעל־ִאמְּ ר  ִה ל -אָּ בָּ ב־ִנשְּ ה, לֵׁ רָּ בָּ ים רּוַח ִנשְּ

ֶכה, א   ִנדְּ ז  לִהים לֹא  -וְּ ִים: אָּ לָּ רּושָּ ֶנה חֹומֹות יְּ ָך ֶאת־ִצּיֹון, ִתבְּ צֹונְּ ה ִברְּ יִטיבָּ ֶזה: הֵׁ ִתבְּ

ְך חֵׁ כָּ ִרים: ִאם־ֶאשְּ ַבֲחָך פָּ ז ַיֲעלּו ַעל־ִמזְּ ִליל, אָּ כָּ ה וְּ י־ֶצֶדק עֹולָּ חֵׁ ּפֹוץ ִזבְּ ִים   ַתחְּ לָּ רּושָּ יְּ

רֵׁ  כְּ ִחִכי ִאם־לֹא ֶאזְּ שֹוִני לְּ ַבק לְּ ִמיִני: ִתדְּ ַכח יְּ ַלִים, ַעל  ִתשְּ רּושָּ ִכי, ִאם־לֹא ַאֲעֶלה ֶאת־יְּ

ִתי: חָּ  רֹאש ִשמְּ
 ואחר כך אומר אבי הבן: 

ַמע ל,   שְּ אֵׁ רָּ ינּו -א    ה'ִישְּ ד  ה'  להֵׁ  :ֶאחָּ

ְך  ה' ֶמֶלְך  ה' לָּ ם וֶָּעד ה' מָּ ֹעלָּ לְך לְּ  )שתי פעמים(  :ִימְּ

נָּא ָֽ ה נָּא  ה' אָּ  )שתי פעמים(  :הֹוִשיעָּ

נָּא ָֽ ה נָּא  ה' אָּ ִליחָּ  )שתי פעמים(  :ַהצְּ

י רֵׁ ֶריָך ַאשְּ ֹכן ֲחצֵׁ ב ִישְּ רֵׁ קָּ ַחר ּותְּ  :ִתבְּ

ה ועונים העומדים: עָּ בְּ ֶלָך ִנשְּ יכָּ יֶתָך, ֹקֶדש הֵׁ טּוב בֵׁ  :בְּ
 : יםמרועל הכסא של אליהו הנביא וא מניחים את התינוק

ַאְך  ֶזה ִביא ַמלְּ הּו ַהנָּ ִלּיָּ א ֶשל אֵׁ ִרית זָּכּור ַלּטֹובַהִכסֵׁ   :ַהבְּ
 ברכה זו: בערלה ומברךהמוהל  התינוק על ברכיו, ואוחז את מניחים   ,כסא ישב הסנדק על ה

רּוְך ה  בָּ ינּו -א  ,  ה'ַאתָּ נּו ַעל ַהִמילָּה  להֵׁ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ  :ֶמֶלְך הָּ
 : 1ברכות אלו  יברך אבי הבן  -חיתוך הערלה ומיד לאחר 

רּוְך ה  בָּ ינּו  -א  ,  ה'ַאתָּ ִניסֹו   להֵׁ ַהכְּ נּו לְּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ ֶמֶלְך הָּ

ִבינּו ם אָּ הָּ רָּ ִריתֹו ֶשל ַאבְּ  :ִבבְּ

רּוְך ה  בָּ ינּו -א  ,  ה'ַאתָּ ַמן ַהֶזה להֵׁ נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נּו וְּ מָּ ִקּיְּ ינּו וְּ ָֽ יָּ ם, ֶשֶהח  עֹולָּ  :ֶמֶלְך הָּ
 ועונים העומדים:  

ם שֵׁ ַמֲעִשים   כְּ ה ּולְּ ַלֻחּפָּ ֹות וְּ ַלִמצְּ ה וְּ ִניסֹו ַלתֹורָּ ַהכְּ ֶכה לְּ ְך ִתזְּ ִרית, כָּ תֹו ַלבְּ ַנסְּ ֶשִהכְּ

 :טֹוִבים
 

 מדות: כאן י"ג שכל הקהל אומרים  נוהגים 

ן  -אֵׁ   ה' ׀ ה' ֹוֹ֛ א עָּ ים ֹנשֵׁ  ִפִ֔ ֲאלָּ ֶסדֶ֙ לָּ ר ֶחֶ֙ ת: ֹנצֵׁ  ֶמָֽ ֶסד ֶוא  ַרב־ֶח  ִים וְּ ֶרְך ַאַּפ֖ ּון ֶא  ַחנּ֑ ל ַר֖חּום וְּ

הֶ֙  ַנקֵׁ ה וְּ ּ֑ אָּ ַחּטָּ ַשע וְּ  : וֶָּפ֖
 

 "להכניסו" אך מנהג ירושלים )וחלק קטן מהמרוקאים, כגון יוצאי פס( שאבי הבן מברך ברכת   ם.הפוסקי כל זו דעת השו"ע ו  1
 . , ומיד לאחר החיתוך מברך אבי הבן "שהחיינו"לפני שהמוהל מברך ומל

  ולוקח המוהל או אדם אחר כוס יין ומברך:

ים( :)עוניםָמָרָנן  ַסְבֵרי רּוְך ְלַחיִּ ינּו -א  ,  ה'ה ַאתָּ  בָּ ִרי ַהֶגֶפן להֵׁ א ּפְּ ם, בֹורֵׁ עֹולָּ  :ֶמֶלְך הָּ

 ומיד אח"כ לוקח בשמים ומברך: 

רּוְך ה  בָּ ינּו -א  ,  ה'ַאתָּ א  להֵׁ ם, בֹורֵׁ עֹולָּ י)ֶמֶלְך הָּ י(/ ֲעצֵׁ י/ִמינֵׁ בֵׁ ִמים  ִעשְּ שָּ  :בְּ

רּוְך ואומר: ה  בָּ ינּו -א  ,   ה' ַאתָּ רֹו   להֵׁ אֵׁ חֹוק ִבשְּ ִדיד ִמֶבֶטן וְּ ש יְּ ם, ֲאֶשר ִקדֵׁ עֹולָּ ֶמֶלְך הָּ

ַכר זֹו אֵׁ  ן ִבשְּ ִרית ֹקֶדש. ַעל כֵׁ אֹות בְּ ַתם בְּ יו חָּ אָּ צָּ ֶצא  ם וְּ ה  -שָּ נּו ַצּוֵׁ נּו צּורֵׁ קֵׁ ל ַחי ֶחלְּ

ִריתֹו ֲאֶשר שָּ  ַמַען בְּ נּו ִמַשַחת, לְּ רֵׁ אֵׁ ִדידּות ֶזַרע ֹקֶדש שְּ ַהִציל יְּ רּוְך  לְּ נּו. בָּ רֵׁ שָּ ם ִבבְּ

ה  ִרית  ה' ַאתָּ ת ַהבְּ  . )ויש שנוהגים לטעום לאחר נוסח קריאת השם( ייןמה  מעט ומיד יטעם המברך :, כֹורֵׁ

ינּו -א   ואומר: ִביוהֵׁ ל-וֵׁא להֵׁ אָּ ים ֶאת־ַהֶּיֶלד ַהֶזה לְּ ינּו ַקּיֵׁ   לי(  -אם האב מקרא יאמר ) י ֲאבֹותֵׁ

ל  אֵׁ רָּ ִישְּ מֹו בְּ א שְּ רֵׁ ִיקָּ ִאמֹו וְּ ה  2  .)פלוני בן פלוני( ּולְּ ִאשָּ ל הָּ גֵׁ תָּ יו, וְּ צָּ א ֲחלָּ יֹוצֵׁ ַאב בְּ ַמח הָּ ִישְּ

ְך   אֵׁ ַלִיְך וֶָּארְּ ֹבר עָּ ַמר: וֶָּאע  ֶנא  ֶתָך: וְּ ל יֹוַלדְּ גֵׁ תָּ ִאֶמָך, וְּ ִביָך וְּ ַמח־אָּ מּור: ִישְּ אָּ נָּּה כָּ ִרי ִבטְּ ִבפְּ

ם   עֹולָּ ַכר לְּ ַמר: זָּ ֶנא  ַמִיְך ֲחִיי: וְּ דָּ ְך בְּ ַמִיְך ֲחִיי וָֹּאַמר לָּ דָּ ְך בְּ ִיְך וָֹּאַמר לָּ מָּ דָּ בֹוֶסֶסת בְּ ִמתְּ

ק: ַוַּיֲעִמיֶדהָּ   חָּ ִישְּ תֹו לְּ בּועָּ ם, ּושְּ הָּ רָּ ַרת ֶאת־ַאבְּ ֶאֶלף דֹור: ֲאֶשר כָּ ה לְּ ר ִצּוָּ בָּ ִריתֹו, דָּ בְּ

ל בְּ  אֵׁ רָּ ִישְּ ֹחק, לְּ ַיֲעֹקב לְּ דֹו:  ה'ִרית עֹולָּם: הֹודּו לַ לְּ עֹולָּם ַחסְּ  )פלוני בן פלוני( ִכי־טֹוב, ִכי לְּ

ן, א   טָּ ה  ִה ל-ֶזה ַהקָּ ֻחּפָּ לָּ ֹות וְּ ַלִמצְּ ה וְּ נֵׁס ַלתֹורָּ ְך ִיכָּ ִרית כָּ ַנס ַלבְּ ם ֶשִנכְּ שֵׁ לֵׁהּו, כְּ ַגדְּ ים יְּ

ן  מֵׁ נֹאַמר אָּ צֹון וְּ ִהי רָּ ן יְּ כֵׁ ַמֲעִשים טֹוִבים. וְּ  :ּולְּ
 ואומרים הקהל: 

א  ִשיר רֵׁ ל־יְּ י כָּ רֵׁ טֹוב  ה'ַהַמֲעלֹות ַאשְּ ֶריָך וְּ ל ַאשְּ ִגיַע ַכֶּפיָך ִכי תֹאכֵׁ יו: יְּ כָּ רָּ ְך ִבדְּ , ַהֹהלֵׁ

תָך ְך: ֶאשְּ ֶנָך: ִהנֵׁה   לָּ חָּ ֻשלְּ ִביב לְּ יִתים, סָּ י זֵׁ ִתילֵׁ ֶניָך ִכשְּ יֶתָך בָּ י בֵׁ תֵׁ כְּ ַירְּ ה בְּ ֶגֶפן ֹּפִרּיָּ כְּ

ֹברַ  ן יְּ א ִכי־כֵׁ רֵׁ ֶבר יְּ ֶרכָך  :ה'ְך גָּ בָּ ה־ ה'יְּ אֵׁ י ַחֶּייָך: ּורְּ מֵׁ ל יְּ ִים, כָּ לָּ רּושָּ טּוב יְּ ה בְּ אֵׁ ִמִצּיֹון ּורְּ

ל אֵׁ רָּ לֹום ַעל־ִישְּ ֶניָך שָּ בָּ ִנים לְּ  :בָּ
 ואומר אחד מהקהל קדיש יהא שלמא: 

ַגַדל א. ִיתְּ ּה ַרבָּ מֵׁ ַקַדש שְּ ִיתְּ א ]אמן[ וְּ מָּ לְּ עָּ א  בְּ רָּ ב ִדי בְּ רֵׁ נֵּׁה ִויקָּ קָּ ַמח ֻּפרְּ ַיצְּ ּה וְּ כּותֵׁ ִליְך ַמלְּ ַימְּ ּה וְּ עּותֵׁ ִכרְּ
ּה. ִשיחֵׁ יכֹון]אמן[  מְּ ַחּיֵׁ ן: בְּ מֵׁ רּו אָּ ִאמְּ ִריב וְּ ַמן קָּ א ּוִבזְּ לָּ ל ַבֲעגָּ אֵׁ רָּ ית ִיֹשְּ ל בֵׁ כָּ י דְּ ַחּיֵׁ יכֹון ּובְּ יֹומֵׁ ]אמן[  ּובְּ

א הֵׁ ַמּיָּ  יְּ לְּ י עָּ מֵׁ לְּ עָּ ַלם לְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ּה ַרבָּ מֵׁ ר שְּ ַהדָּ ִיתְּ א וְּ ַנֹשֵׁ ִיתְּ רֹוַמם וְּ ִיתְּ ַאר וְּ ּפָּ ִיתְּ ַתַבח וְּ ִישְּ ַרְך וְּ בָּ א, ִיתְּ
ִריְך הּוא.  א בְּ שָּ ֻקדְּ ּה דְּ מֵׁ ל שְּ ַהלָּ ִיתְּ ַעֶלה וְּ ִיתְּ א  ]אמן[ וְּ תָּ מָּ ֶנחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ א ִתשְּ תָּ א ִשירָּ תָּ כָּ ל ִברְּ א ִמן כָּ לָּ עֵׁ לְּ

ן: מֵׁ רּו אָּ ִאמְּ א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ  ]אמן[  ַדֲאִמירָּ

א הֵׁ ה,   יְּ רָּ ַכּפָּ ה וְּ ִליחָּ ה ּוסְּ ֻאלָּ ה ּוגְּ פּואָּ ה ּורְּ בָּ יזָּ שֵׁ ה וְּ מָּ ֶנחָּ ה וְּ ע ִוישּועָּ בָּ ֹשָּ א, ַחִּיים וְּ ַמּיָּ א ִמן שְּ ה רבָּ מָּ לָּ שְּ
ן: מֵׁ רּו אָּ ִאמְּ ל וְּ אֵׁ רָּ ל ַעמֹו ִיֹשְּ כָּ נּו ּולְּ ה לָּ לָּ ַהצָּ יַוח וְּ רֵׁ  ]אמן[  וְּ

ה ַרחֲ  עֹוֹשֶ יו, הּוא בְּ רֹומָּ לֹום ִבמְּ ן:שָּ מֵׁ רּו אָּ ִאמְּ ל וְּ אֵׁ רָּ ל ַעמֹו ִיֹשְּ ַעל כָּ ינּו, וְּ לֵׁ לֹום עָּ ה שָּ יו ַיֲעֹשֶ  ]אמן[ מָּ

 
 יהי רצון שאשמח ביוצאי חלצי.   -, יאמרהמקרא אם האב הוא  2
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 אערוך מהלל ניבי 

לֹ  י א  נֵׁ ַלל ִניִבי, ִלפְּ ֹרְך ַמהְּ ִביא. -ֶאע  הּו ַהנָּ ִלּיָּ ִבי, אֵׁ בָּ ַדת לְּ בֹוד ֶחמְּ ִבי, ִלכְּ י אָּ  הֵׁ

אֵׁ  ַגִבי. ל ִביֻשרּון, ֲחַבֶצֶלת -נַָּטע הָּ ת צּור ִמשְּ רֵׁ שָּ רֹון, ִאיש ִמֶגַזע ַאֲהֹרן, מְּ  ַהשָּ

אֵׁ  ן לְּ יֹון הּוא,-ֹכהֵׁ ִבי  ל ֶעלְּ ִדי ַהִתשְּ עָּ אּוהּו, ַהִגלְּ רָּ הּו, ַהנִָּביא ִיקְּ ִלּיָּ ס הּוא אֵׁ חָּ  . ִּפינְּ

אֵׁ  ַאת הָּ ֹכַח וָּאֵׁ   ל,-יֹום ִקנֵׁא ִקנְּ ַרג בְּ ל, ּוַבת צּו-הָּ אֵׁ רָּ ֶבט ִישְּ ִשיא שֵׁ ִבי. ל, נְּ זְּ ּה כָּ מָּ  ר שְּ

ִעים בֹו, ם ּפֹוגְּ ִאים הֵׁ בֹו, ַקנָּ כָּ ִמית ִמשְּ ַמע ִמִּפי ַרבֹו, ִאיש ֲארָּ ִבי.  ִדין שָּ ִריק ַחרְּ  ַוּיֹאֶמר אָּ

ה, דָּ יָּדֹו הָּ ה, ֹרַמח בְּ דָּ ם ִמתֹוְך עֵׁ קָּ ה ַוּיָּ דָּ ַרד ֲחרָּ ִביא. , ַוֶּיח  מֹו לָּ ר כְּ ַגבֵׁ  ִנתְּ

ַקר  ם,דָּ בֹו אֹותָּ ַחרְּ ִביא.   בְּ ם הֵׁ ֹמֶשה אֹותָּ ם, ּולְּ טָּ ֶרץ ֲחבָּ אָּ ם, ַעל הָּ תָּ ִכיבָּ ֶדֶרְך שְּ  כְּ

ַכר זֹאת אֵׁ  י חֹוִבי.  ל ַחי עֹולָּם,-ִבשְּ ר ֲעלֵׁ ַכּפֵׁ ֻהַנת עֹולָּם, ַויְּ ִרית כְּ לָּם, בְּ ר ֻמשְּ כָּ ַתן לֹו שָּ  נָּ

ַנִים שָּ ,  ִנִסים ֶעֶשר ּושְּ נּוִיים, עָּ יֶהם שְּ רֵׁ ִדבְּ ִבי. בְּ ַמִים, צּוִרי גֹוֲאִלי אָּ  ה לֹו ַדר שָּ

ה, נָּה ֲעִנּיָּ מָּ ַאלְּ יָּה, לְּ ִפיהּו הָּ ֶמת בְּ ַמר שּוִבי.   א  שֹו אָּ ַנפְּ יָּה, ּולְּ נָּּה ֶהח  ת ֶאת בְּ  עֵׁ

ה תָּ רְּ ִלי ,  ַהֶשֶמן ַגם הּוא שָּ דְּ ה, ַוִתגְּ תָּ לְּ ה, ַכד ַהֶקַמח לֹא כָּ תָּ יְּ הָּ ה בֹו וְּ כָּ רָּ ִבי. בְּ  ַוִתרְּ

י ֹתהּו ִפים ַאֲחרֵׁ ִביא. ,  רֹודְּ ה נָּ ַאתָּ ֶמת וְּ רּו ה' הּוא, א  ֶבט ִפיהּו, ַוּיֹאמְּ שֵׁ ה בְּ  ִהכָּ

ה,  שָּ ַזר ֹאֶמר עָּ גָּ ִביא.  וְּ ה, הּוא ַהמֹוִציא ַהמֵׁ צָּ ַתן ַארְּ ר לֹא נָּ טָּ ה, מָּ לשָּ ִנים שְּ ַּפר שָּ  ִמסְּ

אֵׁ  ַתן לֹו הָּ ִכים,-נָּ לְּ אָּ   ל ַמהְּ עֹוַלם ַהַמלְּ ִבי. בְּ ה ַכֲערָּ לָּ ִריִכים, הּוא ִנגְּ ִעתֹות ַהצְּ  ִכים, ּולְּ

ה,  רָּ עָּ ה ַבסְּ לָּ לה עָּ ה, עָּ ֳהרָּ טָּ ה ּובְּ ֻדשָּ ִבי.  ִבקְּ ִבי אָּ א, ַוּיֹאֶמר אָּ רָּ יו קָּ לָּ ע אֵׁ ִלישָּ  א 

הּו  ה ִאַּותְּ לָּ ִשי ַליְּ ַעד ֶאשְּ , ַנפְּ ִקיף בְּ הּו, ַישְּ אֵׁ יִתי ֶארְּ הּו, ֶּפַתח בֵׁ אֵׁ צָּ ן ֶאמְּ  ַנִבי. ִמי ִיתֵׁ

ה, אָּ רָּ דֹוש ֶאקְּ ִביא.  ֲחִסין קָּ יו אָּ לָּ ה אֵׁ שּורָּ ה, תְּ אָּ צְּ ן ַכִביר יָּדֹו מָּ ה, הֵׁ אָּ יו רָּ נָּ  ִאיש ֲאֶשר ּפָּ

ה, לָּ ן לֹו ִאיש לֹו ִנגְּ ן חֵׁ ִבי.   חֵׁ ץ ַכצְּ ה, בֹא יָּבֹא רָּ ִרית ַדם ַהִמילָּ ה, ּוִבבְּ לָּ יְּ יֹון לָּ  ַבֲחלֹום ֶחזְּ

טֹוב יִָּאיר  ִריזָּכּור לְּ ִבי. , נֵׁ ר קּוִמי שְּ פָּ עָּ ַנֲעִרי, מֵׁ ר ִצּיֹון ִעיִרי, יֹאַמר לָּּה ִהתְּ ַבשֵׁ  יְּ

ִלי, ַרת ִשיר ַמֲהלָּ ֶצה צּוִרי  קֹול ִזמְּ ִתי ִבי. ִירְּ מָּ ל עֹוד ִנשְּ ה ִלי, כָּ לֹא דּוִמּיָּ  גֹוֲאִלי, וְּ

 

 
 
 
 

 יהי שלום בחילינו  

ינּו.  ילֵׁ חֵׁ לֹום בְּ ִהי שָּ ליְּ אֵׁ רָּ ִישְּ וָּה בְּ ַשלְּ  .וְּ

ל  יו יָּבֹוא ַהגֹואֵׁ יָּמָּ נּו. בְּ א לָּ ן בָּ ן טֹוב בֵׁ ִסימָּ  :בְּ

ן לֹונָּ ל ַשַדי ִיתְּ צֵׁ ן. בְּ ִהי ַרֲענָּ  .ַהֶּיֶלד יְּ

ל ל שֹואֵׁ כָּ ת לְּ ף דָּ ַאלֵׁ ן. יְּ בֹונָּ ז( ִיתְּ ה )אָּ  :ּוַבתֹורָּ

ִהי   יו יְּ ַמן ַחּיָּ רּוְך. זְּ ִהי בָּ קֹורֹו יְּ רּוְךּומְּ  .אָּ

ל אֵׁ גָּ חֹו לֹא ִיתְּ ִזבְּ רּוְך וְּ ִהי עָּ נֹו יְּ חָּ ֻשלְּ  :וְּ

ִהי ֶגֶבר ַדל יְּ ֶבר. ֲאֶשר ִיגְּ ל עֵׁ כָּ א בְּ מֹו יֵׁצֵׁ  .שְּ

י אֵׁ  אֵׁ ִירְּ ל-ּולְּ מּואֵׁ דֹורֹו ִכשְּ ִהי בְּ ר. יְּ בֵׁ ִהי חָּ  :ל יְּ

ה ל טֹובָּ כָּ ן בְּ שֵׁ ִהי דָּ ה. יְּ יבָּ ַגם שֵׁ נָּה וְּ י ִזקְּ  .ֲעדֵׁ

לֹום לֹו  שָּ אֵׁ וְּ ן יֹאַמר הָּ ן כֵׁ מֵׁ ה. אָּ ֹרב ַאֲהבָּ  :ל-וְּ

ִאמֹו ִביו ּולְּ אָּ ֶיה לְּ תֹוְך ַעמֹו. ִיחְּ  .ַהִנמֹול בְּ

ֶיה א   ִיהְּ ל-וְּ אֵׁ רָּ ית ִישְּ ל בֵׁ ַגם כָּ יו ִעמֹו. וְּ  :להָּ
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