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 תפילה לאבי הבן קודם המילה,
מספר עבודת הקודש

ִּבְדִחילּו ְלֵׁשם  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ִיחּוד 
ְׁשִלים  ְּבִיחּוָדא  בו"ה  י"ה  ֵׁשם  ְלַיֵחד  ּוְרִחימּו 
ּוַביֹום  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְלַקֵּיים  ָּבא  ָאנִֹכי  ִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵׁשם 
ְּבָמקֹום  ָׁשְרָׁשּה  ֶאת  ְלַתֵּקן  ָעְרָלתֹו,  ְּבַׂשר  ִיּמֹול  ַהְּׁשִמיִני 
ְׁשִליַח  אֹותֹו  ְמַמֶּנה  ַוֲאִני  ְלמֹוֵהל  ְּבִני  מֹוֵסר  ַוֲהֵריִני  ֶעְליֹון, 
ָּגמּור, ֶׁשִּימֹול ֶאת ְּבִני ְּכָדת ָמה ַלֲעׂשֹות, ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 
ִמְצָוה  ִקַּיְמִּתי  ְּכִאּלּו  ָעַלי  ֶׁשַּתֲעֶלה  ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי 
ּוְפִריָעה  ִמיָלה  ְּבִמְצַות  ְלַכֵּון  ָהְראּויֹות  ַהַּכָּונֹות  ָּכל  ִעם  זֹו 
ִמְצָוה  ּוְתֵהא  ָהאּוִרים,  ְּבִמְׁשַּפט  ַהֲחָסִדים  ְוִיְתַּגּלּו  ּוְמִציָצה, 
ְקדֹוָׁשה  ְנָׁשָמה  ְוַתְׁשִּפיַע  ִניחֹוַח,  ְּכֵריַח  ְלָפֶניָך  ֲחׁשּוָבה  זֹו 
ִלְׁשמֹור  ַהֶּיֶלד  ִיְׁשמֹור  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ְוֵאִלָּיהּו  ַלֶּיֶלד, 
ְלתֹוָרה  ְלַגְדלֹו  ּוְלִאּמֹו,  ִלי  ּוְתַזֵּכִני  ְּכָלל,  ֶיְחָטא  ְוֶׁשּלֹא  ְּבִריתֹו 
ּוָבִריא  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ּוַבַעל  ְוָחִסיד  ָחָכם  ְוִיְהֶיה  ּוְלִמְצוֹת, 
ִהֵּנה  ְוַעָּתה  ְלֻחָּפה,  ְוַנִּגיֵעהּו  ּוְבתֹוָרתֹו,  ּבֹו  ְוִנְׂשַמח  ַמְזֵליּה, 
ְלַקֵּיים  ִלי,  ָנַתָּת  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְּפִרי  ֵראִׁשית  ֶאת  ֵהֵבאִתי 
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כשמביאים התינוק לבית הכנסת למול אומרים הקהל:

ָּברּוְך ַהָּבא:

והמוהל אומר:

ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשּכֹן ֲחֵצֶריָך:

והעומדים שם אומרים:

ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך, ְקדׁש ֵהיָכֶלָך:

מנהג ארץ ישראל תובב"א
אביו מקבל את התינוק מה"קווטר" ואומר שמע ישראל

והקהל חוזר אחריו פסוק בפסוק

ְיָי ֶאָחד: ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע 
ָוֶעד: ְיָי ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם  ְיָי ָמָלְך  ְיָי ֶמֶלְך 
ָוֶעד: ְיָי ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם  ְיָי ָמָלְך  ְיָי ֶמֶלְך 

ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא  ָאָּנא 
ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא  ָאָּנא 

המוהל אומר אלו הפסוקים:

ֵהִׁשיב ַוְיַדֵּבר  ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ה ֵּלאמֹר:  ֶ ְיָי ֶאל מֹ�ׁש
ְולֹא  ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם  ְּבַקְנאֹו ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי: ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום: ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני 

ִמְצוֶֹתיָך, ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה ַרָּבה ָּבאִתי ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות 
ּוְתַׂשְמֵחנּו  ַרֲחֶמיָך ְּתָבְרֵכנּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך  ְוַאָּתה ְּברֹוב  ְרצֹוֶנָך, 
ַהִּמְצוֹת  ָּכל  ְלַקֵּיים  ּוְתַזֵּכנּו  ֵחְטא,  ִמָּכל  ְוַתִּציֵלנּו  ַבֲעבֹוָדֶתָך, 
ֱאלֵֹהי  ָעְזֵרנּו  ַהּיֹום,  ָּכל  ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ְיָי  ָחֵּנִני  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ַחּטֹאֵתינּו  ַעל  ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נֹוַעם  ִויִהי  ְׁשֶמָך,  ְלַמַען 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו,  ּכֹוְנָנה 

תפילה לסנדק קודם המילה

ִּבְדִחילּו ְלֵׁשם  ּוְׁשִכיְנֵּתיּה  הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד 
ְׁשִלים  ְּבִיחּוָדא  בו"ה  י"ה  ֵׁשם  ְלַיֵחד  ּוְרִחימּו. 
ְוֶאְהֶיה  ַסְנָּדק.  ִלְהיֹות  ָּבא  ָאנִֹכי  ִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם 
ִמְּלָפֶניָך ה'  ָרצֹון  ִויִהי  ַהִּמיָלה.  ְיֵרַכי  ַעל  ַלֲעׂשֹות  ּוִמְזֵּבַח  ִּכֵּסא 
ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּיְהֶיה ִמְזַּבח ַּכָּפָרה ֶׁשְּתַכֵּפר ַעל ָּכל 
ַחּטאֹוַתי ַוֲעוֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי. ּוִבְפָרט ַמה ֶּׁשָּפַגְמִּתי ִּביֵרַכי ּוְבאֹות 
ְּבִרית קֶֹדׁש. ְוַתֲעֶלה ָעֵלינּו ְּכִאּלּו ִּכַּוּנּו ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות 
ַהִּמיָלה  ּוְתֵהא  ָּבֶהם.  ֶׁשָּפַגְמִּתי  ַהֵּׁשמֹות  ָּכל  ּוְתַמֵּלא  ְלַכֵּון. 
ּוְכִתיב  ָהֲעָרלֹות  ִּגְבַעת  ְּכִדְכִתיב  ַסִּמים.  ִּכְקטֶֹרת  ֲחׁשּוָבה 
ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ֶׁשָּכתּוב  ִמְקָרא  ָּבנּו  ְוִיְתַקֵּים  ַהְּלבֹוָנה.  ִּגְבַעת 
ְּבַאֶּפָך ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך ָּבֵרְך ה' ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו ִּתְרֶצה: ִויִהי 

נַֹעם ְוכּו'.
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ואחר כך יחתוך הערלה ואבי הבן מברך, ואם אין לו אב מברך הסנדק:

ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָּברּוְך 
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּו 

ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו:
תפלה בעת בכי התינוק תמצא בעמ’ 12:

נוהגין בארץ ישראל שהאב מברך שהחיינו בשעת המילה אף שהבן אינו בכור:

ָהעֹוָלם, ָּברּוְך  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה 
ַלְזַמן ַהֶּזה: ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו 

והקהל עונין:

ִיָּכֵנס ְלּתֹוָרה ּוְלֻחָּפה  ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית, ֵּכן 
ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים:

ובעשותו החיתוך ימהר מאד הפריעה והמציצה, וישים הערלה בחול או בעפר ואחר כך יטול 
המוהל את ידיו כדי שיברך על הכוס בנקיות:

ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ָּברּוְך 
ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּברּוְך 
ִּבְׁשֵארֹו  ְוחֹוק  ִמֶּבֶטן,  ְיִדיד  ִקַּדׁש 

ויניח את התינוק על הכסא של אליהו, ויאמר המוהל:

ֶזה ַהִּכֵּסא ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב:

המוהל אומר:

ָעִׂשיִתי: ִליׁשּוָעְתָך  ּוִמְצוֶֹתיָך  ְיָי,  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  ְיָי:  ִקִּויִתי 
ַעל  ֲעמֹוד  ְלָפֶניָך,  ֶׁשְּלָך  ִהֵּנה  ַהְּבִרית,  ַמְלַאְך  ֵאִלָּיהּו 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך,  ַעל  ָאנִֹכי  ָׂשׂש  ְיָי.  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  ְוָסְמֵכִני.  ְיִמיִני 
ָרב. ָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך, ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול, ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשּכֹן 

ֲחֵצֶריָך, ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך, ְקדׁש ֵהיָכֶלָך:

בשעה שהמוהל מוכן למול, יאמר האב:

ִיְתָּבַרְך ָלמּול ֶאת ְּבִני: ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה, ֶׁשִּצַּוִני ַהּבֹוֵרא 

והמוהל קודם שמל יאמר:

ְלָפַני ָאַמר  ִהְתַהֵּלְך  ָאִבינּו,  ְלַאְבָרָהם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ִהְנִני  ָתִמים.  ֶוְהֵיה 
ֶאת  ָלמּול  ֶׁשִּצַּוִּני  יאמר:  מל  בעצמו  האב  )ואם  ָלמּול  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשִּצַּוִּני 

ויכון �יקבל התינוק מאליהו ז"ל: ְּבִני(: 

ויקח את הנער ויניחהו על ברכי הסנדק, והאב עומד על יד המוהל להודיע שהוא 

שלוחו, והמוהל מברך הברכה בקול רם:

ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּברּוְך  ַאָּתה 
ְוִצָּונּו ַעל ַהִּמיָלה: ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, 


