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שלמהמילה סע ג ידפרק אכרתיף התפילות קודם הברית

סדכ הבכיא והאפילוא

התפילות קודם הבריתא

תפילות אבי הבן

תפילת האב )א(

ו"ה,  אֹוִתּיֹות  ּבְ י"ה  ְלַיֲחָדא אֹוִתּיֹות  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּבִ יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ
ִהּמֹול  ּתֹוָרה:  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיָלה,  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ֲהֵריִני  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל   ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ

ֲעבּוִרי. ִויִהי ָרצֹון  ִני ּבַ ּבְ מּור ָלמּול ֶאת  ּגָ ִליַח  יִתי אֹותֹו ׁשָ ּוִמּנִ ִני ְלמֹוֵהל  ּבְ י ֶאת  ה ָמַסְרּתִ ְוִהּנֵ ל ָזָכר.  ָלֶכם ּכָ

ְרָי"ג  ל ּתַ ים ]ִעם ּכָ ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ִמְצַות ִמיָלה ׁשֶ ל ּבְ ַקּבֵ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ִמּלְ

ת  ה ּוְכֵריַח ְקטֶֹרת. ּוְבכַֹח ְסֻגּלַ ֶ ן ִאּשׁ ָקְרּבַ א ְכבֹוֶדָך ּכְ ּסֵ ּה[. ְוַיֲעֶלה ְלָרצֹון ּוְלַנַחת רּוַח ִלְפֵני ּכִ לּוִלין ּבָ ִמְצוֹות ַהּכְ

ר  ה ֲאׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ ָך, ְותֹוִציא ָלאֹור  ָקְדׁשְ ְבִרית  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ן ַמה  ְיֻתּקַ ה,  ֲאִני עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמְצַות ִמיָלה 

הּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְיָבֵרְך אֹוִתי  ח. ְוֵאִלּיָ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִלּפֹות, ְוָיׁשּוב ַהּכֹל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון, ְולֹא ִיּדַ ין ַהּקְ רּו ּבֵ ּזְ ִנְתּפַ

יֵלנּו  ּצִ ּתַ ֵרנּו,  ְבׂשָ ּבִ ָחַתְמּתָ  ר  ֲאׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ּוְלַמַען  ְבִריֵתנּו.  ּבִ ֶנֱאָמִנים  ַוֲחִסיִדים,  יִקים  ַצּדִ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ֶלד,  ַהּיֶ ְוֶאת 

נּו  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות. ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ִלְגָאֵלנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ ִ ֶצר ָהַרע, ּוִמּשׁ ָטן, ּוִמּיֵ ָפה, ּוִמּשָׂ ּגֵ ֶבר, ּוִמּמַ ִמּדֶ

מּול ֶאת ָעְרַלת ְלָבֵבנּו,  ים ּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ן ַאּתָ ֵרנּו, ּכֵ ׂשָ ֲאַנְחנּו ָמִלים ֶאת ָעְרַלת ּבְ ם ׁשֶ נּו. ּוְכׁשֵ ְוִתְפַאְרּתֵ

יל ְיִדידּות ֶזַרע קֶֹדׁש  ה ְלַהּצִ ְוַצּוֵ ֶמָך.  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה  ַתְלמּוד ּתֹוָרְתָך,  נּו ּבְ ח ִלּבֵ ְוִתְפּתַ

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, ה' ֱאלַֹהי  א, ְלַמַען ְיַזּמֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ְוִנְחֶיה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ְלַחּיֵ ַחת, ְוִנְזּכֶ ַ ֵאֵרנּו ִמּשׁ ׁשְ

ים, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֲעָבֶדיָך, ּוְלַמַען  דֹוׁשִ ים ּוְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ . ֲעׂשֵ ְלעָֹלם אֹוֶדּךָ

ָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים  ֵגן ָעֵלינּו. ְוֵתן ׂשָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְזכּוָתם ּתָ ּדִ ל ַהּצַ ה ְוַאֲהרֹן יֹוֵסף ְוָדִוד ּוְלַמַען ּכָ ֹמשֶׁ

י ְלָפֶניָך ה'  ַרֲחִמים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ְזכּות, ּבְ ֶהם, ִאם לֹא ּבִ ים ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ֱאֶמת, ְוׂשִ ְמָך ּבֶ ׁשִ ּבְ

צּוִרי ְוֹגֲאִלי:
 )בית תפילה לבעל "פלא יועץ"(

ישנן תפילות נוספות לברית המילה שנוסדו במשך הדורות, אך הבאנו כאן את רק את התפילות  א.  
אשר  שלה"ק  בספר  או  היעב"ץ  בסדור  המובאות  כגון  האחרונים,  בדורות  יותר  המקובלות 
חיבוריהם התפשטו והתקבלו בכלל ישראל. לתפילות נוספות עי' בספר עושין בשמחה ח"ב ועוד, 
כמו"כ ישנם תפילות שחוברו עפ"י קבלה אמנם אין הם שווים לכל נפש, ומה גם שגדולי הפוסקים 
והמקובלים הזהירו את מי שלא בא בסוד ה' שלא יכוין משום שקלקולו קרוב יותר מתיקונו )עי' 
מחזיק ברכה או"ח סי' רעד, ח"א כלל יח, שע"ת באו"ח ריש סי' לב, וכ"כ בכה"ח סי' נא ס"ק לד 

אך הוסיף שם שכוונה פשטית כמו ר"ת מותר לכוין(.



שלמהמילה כאחד ופריעה חיתוך : סדר הברית והתפילותהפריעה אכרב

תפילת האב )ב(

ּוְדִחילּו  ּוְרִחימּו  )יאההויהה(,  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּבִ )יאהדונהי(,  יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיחּוד  ם  ְלׁשֵ
ִני ְלַקֵיּם ִמְצַות  א ָלמּול ֶאת ּבְ ני ּבָ ָרֵאל, ִהֵנּ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ׁשְ ם י"ה בו"ה ּבְ )איההיוהה(, ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ל־ָזָכר, ְלַהְכִניסֹו  יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר ּתִ ִריִתי ֲאׁשֶ תּוב זֹאת ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֲעׂשֵ
יק ְיסֹוד עֹוָלם. ְיֵהא  ִריְך הּוא ִדְכִתיב ְוַצּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ חּוָלָקא ָטָבא ְדּ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְלַהְכִניסֹו ּבְ ְבִריתֹו ׁשֶ ּבִ
ד  ִריְך הּוא ְלֶמֱעּבָ א ּבְ ַזִמין קּוְדׁשָ ר ֻחּפֹות ְדּ ה ְלֶעׂשֶ יּה ְוִיְזּכֶ ָנא ְוִיְתְרֵעי ּבֵ ַהאי ָקְרּבָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ַרֲעָוא ְדקּוְדׁשָ
יֶתָך ְקדֹשׁ ֵהיָכֶלָך,  טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך, ִנׂשְ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ִדְכִתיב ַאׁשְ יַקָיא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ ְלַצּדִ
ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ַבֲעֵדנּו.  רּו  ַכּפְ ּיְ ׁשֶ נֹות  ָקְרּבָ ָלנּו  ְוֵאין  נּו  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ֵמם  ְוׁשָ ִעיֵרנּו  ָחְרָבה  ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ה  ְוַעּתָ
י  ַח ְוֶהֱעֵליִתי ָעָליו עֹולֹות ּוְזָבִחים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִניִתי ִמְזּבֵ ִאּלּו ּבָ ִרית ַהֶזּה ּכְ ם ַהּבְ ב ּדַ ֶנְחׁשַ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ְלָפֶניָך יי צּוִרי ְוֹגֲאִלי. ִויִהי נַֹעם יי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

)סדור חקת עולם, זכר דוד וסדור בית עובד וכן מנהג בני ספרד(

תפילת האב )ג(

ִיחּוָדא  ו"ה ּבְ ם י"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֲחָדא ׁשֵ יּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ לְׁשֵ
ן  ר ָעְרָלתֹו, ְלַתֵקּ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ ה ּוַביֹום ַהּשׁ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ א ְלַקּיֵ ה ָאנִֹכי ּבָ ָרֵאל. ִהֵנּ ל־ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ         ׁשְ
ָדת  ִני ּכְ ָיּמּול ֶאת ּבְ מּור ׁשֶ ִליַח ּגָ ה אֹותֹו ׁשָ ִני ַלּמֹוֵהל ַוֲאִני ְמַמֶנּ ָמקֹום ֶעְליֹון. ַוֲהֵריִני מֹוֵסר ּבְ ּה ּבְ ְרׁשָ ֶאת ׁשָ
נֹות  ּוָ ל ַהּכַ י ִמְצָוה זֹו ִעם ּכָ ְמּתִ ִאּלּו ִקַיּ ֲעֶלה ָעַלי ּכְ ּתַ ָפֶניָך יי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ֲעׂשֹות. ִויִהי ָרצֹון ִמְלּ ַמה ַלּ
ט ָהאּוִרים, ּוְתֵהא ִמְצָוה זֹו ֲחׁשּוָבה  ּפַ ִמׁשְ לּו ַהֲחָסִדים ּבְ ִמְצַות ִמיָלה ּוְפִריָעה ּוְמִציָצה, ְוִיְתּגַ ן ּבְ ָהְרֻאיֹות ְלַכּוֵ
ִריתֹו  מֹור ּבְ ֶלד ִלׁשְ מֹור ַהֶיּ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ִיׁשְ ֶלד, ְוֵאִלָיּהּו ַהָנּ ה ַלֶיּ ָמה ְקדֹוׁשָ יַע ְנׁשָ ּפִ ֵריַח ִניֹחַח, ְוַתׁשְ ְלָפֶניָך ּכְ
לֹו ְלּתֹוָרה ּוְלִמְצֹות, ְוִיְהֶיה ָחָכם ְוָחִסיד ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות ּוָבִריא  ִני ִלי ּוְלִאּמֹו ְלַגּדְ ָלל. ּוְתַזּכֵ לֹא ֶיֱחָטא ּכְ ְוׁשֶ
ר ָנַתּתָ ִלי  ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ה ִהֵנּ ה. ְוַעּתָ יֵעהּו ַלֻחּפָ ַמח ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו ְוַנּגִ ַמָזֵּליּה, ְוִנׂשְ
ָבְרֵכנּו  רֹוב ַרֲחֶמיָך ּתְ ה ּבְ אִתי ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך, ְוַאּתָ ה ּבָ ְמָחה ַרּבָ ְלַקֵיּם ִמְצֹוֶתיָך, ְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה ְוׂשִ
י ֵאֶליָך  ִני יי ּכִ ּתֹוָרה. ָחּנֵ ּבַ ְצֹות ׁשֶ ל־ַהִמּ ם ּכָ נּו ְלַקּיֵ ל־ֵחְטא ּוְתַזּכֵ יֵלנּו ִמּכָ ֲעבֹוָדֶתָך ְוַתִצּ ֵחנּו ּבַ ּמְ ְרכֹוֶתיָך ּוְתׂשַ ִמּבִ
ֶמָך: ִויִהי  אֵתינּו ְלַמַען ׁשְ ר ַעל ַחטֹּ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהִצּ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ ל־ַהּיֹום: ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶאְקָרא ּכָ
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ִיחּוָדא  ם י"ה בו"ה ּבְ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלַיֲחָדא ׁשֵ יּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
יָלה. ִויִהי  ַח ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵרַכי ַהּמִ א ּוִמְזּבֵ ק ְוֶאְהֶיה ִכּסֵ א ִלְהיֹות ַסְנּדָ ה ָאנִֹכי ּבָ ָרֵאל. ִהֵנּ ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ׁשְ
ַעי,  ל־ַחּטֹאַתי ֲעֹונֹוַתי ּוְפׁשָ ר ִלי ַעל ּכָ ָרה, ּוְתַכּפֵ ּפָ ַח ּכַ ִיְהֶיה ִמְזּבֵ ָפֶניָך יי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ
ן,  ְלַכֵוּ ָהְרֻאיֹות  נֹות  ָוּ ל־ַהּכַ בּכָ ּנּו  ּוַ ּכִ ִאּלּו  ּכְ ָעֵלינּו  ְוַתֲעֶלה  קֶֹדׁש.  ִרית  ּבְ ּוְבאֹות  יֵרַכי  ּבִ י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶּ ַמה  ּוִבְפָרט 
ָהֲעָרלֹות,  ְבַעת  ּגִ ִדְכִתיב  ּכְ ַסִמים  ְקטֹוֶרת  ּכִ ֲחׁשּוָבה  יָלה  ַהּמִ ּוְתֵהא  ָבֶהם.  י  ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ מֹות  ַהׁשֵ ל  ּכָ א  ּוְתַמּלֵ
ֵרְך יי ֵחילֹו  ֶחָך. ּבָ ָך ְוָכִליל ַעל ִמְזּבְ ַאּפֶ תּוב ָיִשֹימּו ְקטֹוָרה ּבְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ים ּבָ בֹוָנה. ְוִיְתַקּיֵ ְבַעת ַהּלְ ּוְכִתיב ּגִ
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