Seder brit mila
Entrée de l’enfant
בָּרּוְך ַהבָּא .בָּרּוְך ַהנִימֹול ִלשְׁמֹונָּה ( ִלנְׁכֹונָּה)
ש ְׁבעָּה בְׁטּוב בֵיתֶ ָך ,קְׁד ֹּש הֵי ָּכלֶָך:
ַאש ְֵׁרי תִ ְׁבחַר ּותְׁ ק ֵָּרב יִשְׁכ ֹּן ֲחצ ֵֶריָך ,נִ ְׁ
BarouH haba béchem adonaï béraHnouHem mibeit adonaï
Les parents disent et l’assemblée répète
שמַע יִש ְָּׁראֵל יְׁי ָּ אֱֹלהֵינּו יְׁי ָּ ֶאחָּד
ְׁ
יְׁי ָּ ֶמלְֶך יְׁי ָּ ָּמלְָּך יְׁי ָּ יִמְׁלֹוְך לְׁעֹולָּם ָּועֶד :יְׁי ָּ ֶמלְֶך יְׁי ָּ ָּמלְָּך יְׁי ָּ יִמְׁלֹוְך לְׁעֹולָּם ָּועֶד:
ָאנָּא יְׁי ָּ הֹושִיעָּה נָּאָ :אנָּא יְׁי ָּ הֹושִיעָּה נָּאָ :אנָּא יְׁי ָּ ַה ְׁצלִיחָּה נָּאָ :אנָּא יְׁי ָּ ַה ְׁצלִיחָּה נָּא:
Chéma Israël adonaï élohénou adonaï éHad
Adonaï MéleH adonaï malaH adonaï ImloH Léolam vaèd
Ana adonaï hochia na ana adonaï hatsiliHa na
Le mohel dit
ַוי ְׁדַ בֵר יְׁי ָּ אֶל משֶה לֵאמ ֹּר :פִינְׁחָּס בֶן ֶא ְׁל ָּעזָּר בֶן ַאהֲר ֹּן הַכֹּהֵן ֵהשִיב אֶת ֲחמָּתִ י ֵמעַל ְׁבנֵי יִש ְָּׁראֵל ְׁב ַקנְׁאֹו אֶת ִקנְָׁאתִי בְׁתֹוכָּם
וְֹׁלא ִכלִיתִ י אֶת ְׁבנֵי יִש ְָּׁראֵל ְׁב ִקנְָׁאתִ יָּ :לכֵן אֱמ ֹּר ִהנְׁנִי נ ֹּתֵן לֹו אֶת ב ְִׁריתִ י שָּלֹום:
L’enfant est amené sur le siège du prophète Elie
L’assemblée dit
זֶה ַה ִכסֵא שֶל ֵא ִלי ָּהּו ַהנָּבִיא זָּכּור לַּטֹוב:
Zé kissé chel éliyahou hanavi
Le Mohel dit
שלְָׁך ְׁל ָּפנֶיָך ,עֲמ ֹּד עַל יְׁמִינִי
שב ְַׁרתִי לִישּועָּתְׁ ָך יְׁי ָּּ ,ו ִמצְֹׁותֶ יָך ָּעשִיתִ יֵ :א ִלי ָּהּו ַמ ְׁלאְַך ַהב ְִׁריתִ ,הנֵה ֶ
לִישּועָּתְָׁך ִק ִּו יתִ י יְׁי ִָּ :
תֹורתֶ ָךְׁ ,ואֵין לָּמֹו ִמכְׁשֹול:
שלָּל ָּרב :שָּלֹום ָּרב לְׁא ֹּ ֲהבֵי ָּ
שב ְַׁרתִ י לִישּועָּתְׁ ָך יְׁי ָּ .שָּש ָאנֹּכִי עַל ִאמ ְָּׁרתֶ ָך ,כְׁמֹוצֵא ָּ
ְׁו ָּס ְׁמ ֵכנִיִ .
ש ְׁבעָּה בְׁטּוב בֵיתֶָך קְׁד ֹּש הֵי ָּכלֶָך:
ַאש ְֵׁרי תִ ְׁבחַר ּותְׁ ק ֵָּרב יִשְׁכ ֹּן ֲחצ ֵֶריָך ,נִ ְׁ
ָאמַר ַהקָּדֹוש בָּרּוְך הּוא לְַׁאב ְָּׁרהָּם ָאבִינּו הִתְׁ ַהלְֵך ְׁל ָּפנַי ְׁו ֶהי ֵה תָּ מִים:
Le père désigne le mohel comme son délégué
ַבֹורא י ִתְׁ ב ַָּרְך לָּמּול (האב יאמר אֶת ְׁבנִי) :וִיהִי נֹּעַם אֲדֹּנָּי אֱֹלהֵינּו ָּעלֵינּו.
ש ִצ ַּונִי ה ֵ
ִהנְׁנִי מּוכָּן ּומְׁזּומָּן ְׁל ַקי ֵם ִמ ְׁצוַת ַעשֵה ֶ
ּו ַמ ֲעשֵה י ָּדֵ ינּו כֹונְׁנָּה ָּעלֵינּוּ .ו ַמ ֲעשֵה י ָּדֵ ינּו כֹונְׁנֵהּו:
Me voilà prêt à accomplie le commandement positif prescrit par le créateur, que son nom soit
bénit, de circoncire mon fils. Que la bienveillance de l’Eternel notre Dieu repose sur nous,
que nos actes lui soient agréés.
Le mohel bénit
בָּרּוְך אַתָּ ה יְׁי ָּ אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָּעֹולָּםֲ ,אשֶר קִדְׁ שָּנּו ְׁב ִמצְֹׁותָּ יו ְׁו ִצּוָּנּו עַל ַהמִילָּה:
Juste après, les parents disent
בָּרּוך אַתָּ ה יְׁי ָּ אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָּעֹו לָּםֲ ,אשֶר קִדְׁ שָּנּו ְׁב ִמצְֹׁותָּ יו ְׁו ִצּוָּנּו ְׁל ַה ְׁכנִיסֹו ִבב ְִׁריתֹו שֶל ַאב ְָּׁרהָּם ָאבִינּו:
BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou
l éhaHnisso lébrito chel avraham avinou
ש ֶה ֱחי ָּנּו ְׁו ִקיְׁמָּנּו ְׁו ִהגִיעָּנּו ַלזְׁמַן ַהזֶה:
בָּרּוְך אַתָּ ה יְׁי ָּ אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָּעֹולָּםֶ ,
BarouH ata adonaï élohénou méléH haolam chéhéHéyanou vékiyémanou véhiguianou
lazéman hazé

L’assemblée répond :
Tu es une source de bénédictions Eternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a permis
d’atteindre ce grand moment.
ְׁתֹורה ּו ְׁל ֻחפָּה ּו ְׁל ַמ ֲעשִים טֹובִים:
שנִ ְׁכנַס ַלב ְִׁרית ,כֵן י ִ ָּכנֵס ל ָּ
ָ :א מֵןְׁ .כשֵם ֶ
Amen, kéchem chéniHnass labrit ken ikaness le torah ou léHoupa oulémaassim tovim.
Après la circoncision
בֹורא פ ְִׁרי ַה ָּגפֶן:
בָּרּוְך אַתָּ ה יְׁי ָּ אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָּעֹולָּםֵ ,
שאֵרֹו שָּםְׁ ,ו ֶצ ֱאצָָּאיו חָּתַ ם בְׁאֹות ְׁב ִרית ק ֹּדֶ ש .עַל כֵן
בָּרּוְך אַתָּ ה יְׁי ָּ אֱֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָּעֹולָּםֲ ,אשֶר קִדַ ש י ְׁדִ יד ִמ ֶבטֶן ,וְׁח ֹּק ִב ְׁ
שחַתְׁ ,ל ַמעַן ב ְִׁריתֹו ֲאשֶר שָּם ִב ְׁבש ֵָּרנּו .בָּרּוְך
שא ֵֵרנּו ִמ ַ
צּורנּו ַצּוֵה (נ"א ִצוָּה) ְׁל ַהצִיל י ְׁדִ ידּות ְׁ
שכַר ז ֹּאת ,אֵל חַי ֶח ְׁלקֵנּו ֵ
ִב ְׁ
כֹורת ַהב ְִׁרית:
אַתָּ ה יְׁי ָּ ֵ
Le rabbin dit
שמַח הָָּאב בְׁיֹוצֵא
אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲבֹותֵ ינּוַ ,קי ֵם אֶת ַהיֶלֶד ַהזֶה לְָׁאבִיו ּו ְׁלאִמֹוְׁ ,ויִק ֵָּרא שְׁמֹו ְׁביִש ְָּׁראֵל (פלוני בן פלוני) י ִ ְׁ
שמַח ָאבִיָך ְׁו ִאמֶָך ,וְׁתָּ גֵל יֹולַדְׁ תֶ ָךְׁ :ונֶ ֱאמַרָּ .ו ֶאעֱב ֹּר ָּע ַלי ְִך ָּוא ְֶׁראְֵך מִתְׁ בֹו ֶססֶת
ֲח ָּלצָּיו וְׁתָּ גֵל אִמ ֹו ִבפ ְִׁרי ִב ְׁטנָּּהַ ,ככָּתּוב :י ִ ְׁ
בְׁדָּ ָּמי ְִך( ,המוהל מטעים מעט מאצבעו לתינוק כשאומר פסוק זה) וָּאֹּמַר לְָּך בְׁדָּ ַמי ְִך ֲחי ִי ,וָּאֹּמַר לְָּך בְׁדָּ ַמי ְִך ֲחי ִיְׁ :ונֶ ֱאמַר:
שחָּקַ :וי ַ ֲעמִידֶ ָּה ְׁליַעֲק ֹּב לְׁח ֹּקְׁ ,ליִש ְָּׁראֵל
זָּכַר לְׁעֹולָּם ב ְִׁריתֹו ,דָּ בָּר ִצּוָּה ְׁל ֶאלֶף דֹורֲ :אשֶר כ ַָּרת אֶת ַאב ְָּׁרהָּם ּושְׁבּועָּתֹו ְׁלי ִ ְׁ
ב ְִׁרית עֹולָּםְׁ :ונֶ ֱאמַרַ :ויָּמָּל ַאב ְָּׁרהָּם אֶת י ִ ְׁצחָּק בְׁנֹו בֶן שְׁמֹונַת י ָּ ִמיםַ ,כ ֲאשֶר ִצּוָּה א ֹּתֹו אֱֹלהִים :הֹודּו ַליְׁי ָּ כִי טֹוב ,כִי
לְׁעֹולָּם ַחסְׁדֹו :גם הקהל עונה :הֹודּו ַליְׁי ָּ כִי טֹוב ,כִי לְׁעֹולָּם ַחסְׁדֹו:
Le rabbin met ses mains sur la tête du bébé et dit
ְׁתֹורה ּו ְׁל ֻחפָּה ּו ְׁל ַמ ֲעשִים טֹובִיםָ :אמֵן.
ש נִ ְׁכנַס ַלב ְִׁרית ,כֵן י ִ ָּכנֵס ל ָּ
(פלוני) זֶה ַה ָּקטָּן גָּדֹול י ִ ְׁהי ֶהְׁ ,כשֵם ֶ
Le mohel dit
מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא יברך וירפא את הילד הרך הנימול (פלוני בן
פלוני) בעבור שנכנס לברית וכל הקהל מברכים אותו ,וכשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים
טובים ונאמר אמן:
Chants d’accompagnement
1.
Ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou véal kol Israel véimérou amen
Hou yaassé chalom (2*) chalom alénou véal ko Israël
2.
Hava naguila hava naguila hava naguila vénisméHa / hava néranéna (3*) vénisméHa /
Ourou Ourou aHim bélev SaméaH
3.
Eliyahou hanavi Eliyahou hatichbi Eliyahou haguiladi
Bénédiction des parents
/ Ken Yéhi Ratson
/ Ken Yéhi Ratson
/ Amen Ken Yéhi Ratson

YévaréHéHa adonaï véyichméréHa
Yaèr Adonaï panav éléHa viHounéKa
Issa adonaï panav éléHa véyassem LéHa chalom

שיְׁהֵא חָּשּוב ּומ ְֻׁר ֶצה ּו ְׁמ ֻקבָּל ְׁל ָּפנֶיָך ְׁכאִלּו ִהק ְַׁרבְׁתִ יהּו ִל ְׁפנֵי ִכסֵא כְׁבֹודְׁ ָך ְׁואַתָּ ה
ִרבֹונֹו שֶל עֹולָּם ,יְׁהִי ָּרצֹון ִמ ְׁל ָּפנֶיָך ֶ
ְׁהֹורה ִל ְׁבנִי (המוהל אומר לפלוני בן פלוני) ַהנִמֹול
שמָּה קְׁדֹושָּה ּוט ָּ
שלַח עַל י ְׁדֵ י ַמלְָׁאכֶיָך ַהקְׁדֹושִים נְׁ ָּ
ב ְַׁר ֲחמֶיָך ה ַָּרבִים ְׁ
ְׁתֹורתְׁ ָך ַהקְׁדֹושָּה ִללְׁמ ֹּד ּו ְׁל ַלמֵד ִלשְׁמ ֹּר ְׁו ַלעֲשֹות ,וְׁתֵ ן לֹו
שי ִ ְׁהי ֶה לִבֹו פָּתּו ַח ְׁכפִתְׁ חֹו שֶל אּולָּם ב ָּ
שמְָׁך ַהגָּדֹול ְׁו ֶ
עַתָּ ה ְׁל ִ
שאֲלֹות לִבֹו ְׁלטֹובָּהָ .אמֵןְׁ ,וכֵן יְׁהִי
שנִיםַ ,חי ִים שֶל י ְִׁרַאת ֵחטְׁא ַחי ִים שֶל עֹּשֶר ְׁוכָּבֹוד ַחי ִים שֶתְׁ ַמלֵא ִמ ְׁ
א ֲִריכּות יָּמִים ְׁו ָּ
ָּרצֹון:
Rabbin Floriane Chinsky – f.chinsky@mjlf.org

