
Seder brit mila  
 

Entrée de l’enfant 

מֹונָּה בָּרּוְך  )ִלנְׁכֹונָּה( ַהבָּא. בָּרּוְך ַהנִימֹול ִלשְׁ

ֵרי ֶלָך: ַאשְׁ ֹּש ֵהיכָּ ד ה בְׁטּוב ֵביֶתָך, קְׁ עָּ בְׁ ֹּן ֲחֵצֶריָך, נִשְׁ כ ֵרב יִשְׁ קָּ ַחר ּותְׁ  ִתבְׁ

BarouH haba béchem adonaï béraHnouHem mibeit adonaï 

 

Les parents disent et l’assemblée répète 

ַמע ד שְׁ ֵאל יְׁיָּ ֱאֹלֵהינּו יְׁיָּ ֶאחָּ רָּ  יִשְׁ

לֹוְך לְׁעֹולָּם וֶָּעד: לְָּך יְׁיָּ יִמְׁ לֹוְך לְׁעֹולָּם וֶָּעד: יְׁיָּ ֶמֶלְך יְׁיָּ מָּ ְך יְׁיָּ יִמְׁ לָּ  יְׁיָּ ֶמֶלְך יְׁיָּ מָּ

ה נָּא: ָאנָּא יְׁיָּ  ה נָּא: ָאנָּא יְׁיָּ הֹוִשיעָּ ה נָּא: הֹוִשיעָּ ִליחָּ ה נָּא: ָאנָּא יְׁיָּ ַהצְׁ ִליחָּ    ָאנָּא יְׁיָּ ַהצְׁ

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 

ַקנְׁאֹו ַויְַׁדֵבר ֵאל בְׁ רָּ נֵי יִשְׁ ִתי ֵמַעל בְׁ ֵֹּהן ֵהִשיב ֶאת ֲחמָּ ֹּן ַהכ זָּר ֶבן ַאֲהר עָּ ס ֶבן ֶאלְׁ ֹּר: ִפינְׁחָּ ִתי בְׁתֹוכָּם ֶאת ִקנְָׁא יְׁיָּ ֶאל מֶשה ֵלאמ

לֹום: ִריִתי שָּ ֵֹּתן לֹו ֶאת בְׁ ֹּר ִהנְׁנִי נ ֵכן ֱאמ ִקנְָׁאִתי: לָּ ֵאל בְׁ רָּ נֵי יִשְׁ    וְֹׁלא ִכִליִתי ֶאת בְׁ

  

L’enfant est amené sur le siège du prophète Elie 

L’assemblée dit 

 ֶשל ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא זָּכּור ַלּטֹוב:  זֶה ַהִכֵסא

Zé kissé chel éliyahou hanavi 

 

Le Mohel dit 

ָך ִקּוִ  תְׁ נֶיָךִלישּועָּ ִרית, ִהנֵה ֶשלְָׁך לְׁפָּ ַאְך ַהבְׁ ִשיִתי: ֵאִליָּהּו ַמלְׁ ֹוֶתיָך עָּ ָך יְׁיָּ, ּוִמצְׁ תְׁ ִתי ִלישּועָּ ֹּד ַעל יְִׁמינִי יִתי יְׁיָּ: ִשַברְׁ , ֲעמ

ב  לֹום רָּ ב: שָּ לָּל רָּ ֶתָך, כְׁמֹוֵצא שָּ רָּ ִֹּכי ַעל ִאמְׁ ש ָאנ ָך יְׁיָּ. שָּ תְׁ ִתי ִלישּועָּ ֵכנִי. ִשַברְׁ מְׁ ֶתָך, וְֵׁאין לָּמֹו ִמכְׁשֹול: וְׁסָּ ֲֹּהֵבי תֹורָּ א לְׁ

ֶלָך: ֹּש ֵהיכָּ ד ה בְׁטּוב ֵביֶתָך קְׁ עָּ בְׁ ֹּן ֲחֵצֶריָך, נִשְׁ כ ֵרב יִשְׁ קָּ ַחר ּותְׁ ֵרי ִתבְׁ    ַאשְׁ

ִמים: ָאַמר נַי וְֶׁהיֵה תָּ פָּ ַהֵלְך לְׁ הָּם ָאִבינּו ִהתְׁ רָּ דֹוש בָּרּוְך הּוא לְַׁאבְׁ  ַהקָּ

 

Le père désigne le mohel comme son délégué 

בַָּרְך לָּמּול )האב  ִהנְׁנִי ַות ַעֵשה ֶשִצַּונִי ַהבֹוֵרא יִתְׁ ַקיֵם ִמצְׁ ן לְׁ זּומָּ ן ּומְׁ נִי(: מּוכָּ ֵלינּו. יאמר ֶאת בְׁ ֹּנָּי ֱאֹלֵהינּו עָּ ַֹּעם ֲאד ִויִהי נ

ֵלינּו. ּוַמֲעֵשה     יֵָּדינּו כֹונְׁנֵהּו:ּוַמֲעֵשה יֵָּדינּו כֹונְׁנָּה עָּ

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 

יו וְִׁצּוָּנּו ַעל ַהִמילָּה: בָּרּוְך ֹותָּ ִמצְׁ נּו בְׁ שָּ עֹולָּם, ֲאֶשר ִקדְׁ ה יְׁיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ    ַאתָּ

 

Juste après, les parents disent 

עֹו בָּרּוך ה יְׁיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ הָּם ָאִבינּו:ַאתָּ רָּ ִריתֹו ֶשל ַאבְׁ נִיסֹו ִבבְׁ ַהכְׁ יו וְִׁצּוָּנּו לְׁ ֹותָּ ִמצְׁ נּו בְׁ שָּ  לָּם, ֲאֶשר ִקדְׁ

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou 

l éhaHnisso lébrito chel avraham avinou 

נּו ַלזְַׁמן ַהזֶה: בָּרּוְך נּו וְִׁהגִיעָּ עֹולָּם, ֶשֶהֱחיָּנּו וְִׁקיְׁמָּ ה יְׁיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  ַאתָּ

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. 

ַמֲעִשים טֹוִבים:: ָא ה ּולְׁ ֻחפָּ ה ּולְׁ נֵס לְׁתֹורָּ ִרית, ֵכן יִכָּ נַס ַלבְׁ  ֵמן. כְֵׁשם ֶשנִכְׁ

Amen, kéchem chéniHnass labrit ken ikaness le torah ou léHoupa oulémaassim tovim. 

 

Après la circoncision  

ִרי ַהגֶָּפן: בָּרּוְך עֹולָּם, בֹוֵרא פְׁ ה יְׁיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  ַאתָּ

ַתם בְׁאֹות בְׁ  בָּרּוְך ם, וְֶׁצֱאצָָּאיו חָּ ֵארֹו שָּ ֹּק ִבשְׁ עֹולָּם, ֲאֶשר ִקַדש יְִׁדיד ִמֶבֶטן, וְׁח ה יְׁיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֶֹּדש. ַעל ֵכן ַאתָּ ִרית ק

ֵאֵרנּו ִמַשַחת, לְׁמַ  ַהִציל יְִׁדידּות שְׁ ֵקנּו צּוֵרנּו ַצֵּוה )נ"א ִצוָּה( לְׁ ֹּאת, ֵאל ַחי ֶחלְׁ ַכר ז ֵרנּו. בָּרּוְך ִבשְׁ שָּ ם ִבבְׁ ִריתֹו ֲאֶשר שָּ ַען בְׁ

ִרית: ה יְׁיָּ כֹוֵרת ַהבְׁ  ַאתָּ

Le rabbin dit 

ֵאל ֱאֹלֵהינּו רָּ יִשְׁ מֹו בְׁ ֵרא שְׁ יֹוֵצא  )פלוני בן פלוני( ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַקיֵם ֶאת ַהיֶֶלד ַהזֶה לְָׁאִביו ּולְִׁאמֹו, וְׁיִקָּ ַמח הָָּאב בְׁ יִשְׁ

גֵל ִאמ יו וְׁתָּ צָּ ֵאְך ֲחלָּ ַליְִך וֶָּארְׁ ֹּר עָּ ֶתָך: וְׁנֱֶאַמר. וֶָּאֱעב גֵל יֹוַלדְׁ ַמח ָאִביָך וְִׁאֶמָך, וְׁתָּ נָּּה, ַככָּתּוב: יִשְׁ ִרי ִבטְׁ בֹוֶסֶסת ֹו ִבפְׁ ִמתְׁ

יְִך, מָּ דָּ ַמיְִך )המוהל מטעים מעט מאצבעו לתינוק כשאומר פסוק זה( בְׁ דָּ ַֹּמר לְָּך בְׁ ַמיְִך ֲחיִי, וָּא דָּ ַֹּמר לְָּך בְׁ ֲחיִי: וְׁנֱֶאַמר:  וָּא

ק: ַויֲַעִמיֶדהָּ לְׁ  חָּ יִשְׁ בּועָּתֹו לְׁ הָּם ּושְׁ רָּ ֶאֶלף דֹור: ֲאֶשר כַָּרת ֶאת ַאבְׁ ר ִצּוָּה לְׁ בָּ ִריתֹו, דָּ ֵאל זַָּכר לְׁעֹולָּם בְׁ רָּ יִשְׁ ֹּק, לְׁ ח ֹּב לְׁ יֲַעק

מֹונַת יָּמִ  נֹו ֶבן שְׁ ק בְׁ חָּ הָּם ֶאת יִצְׁ רָּ ל ַאבְׁ ִרית עֹולָּם: וְׁנֱֶאַמר: ַויָּמָּ ֹּתֹו ֱאֹלִהים: הֹודּו ַליְׁיָּ ִכי טֹוב, ִכי בְׁ ים, ַכֲאֶשר ִצּוָּה א

דֹו: דֹו: גם הקהל עונה: הֹודּו ַליְׁיָּ ִכי טֹוב, ִכי לְׁעֹולָּם ַחסְׁ  לְׁעֹולָּם ַחסְׁ

 

Le rabbin met ses mains sur la tête du bébé et dit 

ן )פלוני( טָּ יֶה, כְֵׁשם שֶ  זֶה ַהקָּ ַמֲעִשים טֹוִבים: ָאֵמן.גָּדֹול יִהְׁ ה ּולְׁ ֻחפָּ ה ּולְׁ נֵס לְׁתֹורָּ ִרית, ֵכן יִכָּ נַס ַלבְׁ  נִכְׁ

 

Le mohel dit 

)פלוני בן  אבותינו אברהם יצחק יעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא יברך וירפא את הילד הרך הנימול מי שברך

ן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים בעבור שנכנס לברית וכל הקהל מברכים אותו, וכשם שנכנס לברית כ פלוני(

 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 

 

YévaréHéHa adonaï véyichméréHa                                                    / Ken Yéhi Ratson 

Yaèr Adonaï panav éléHa viHounéKa                                                / Ken Yéhi Ratson 

Issa adonaï panav éléHa véyassem LéHa chalom                               / Amen Ken Yéhi Ratson 

  

ֻרצֶ  ִרבֹונֹו נֶיָך ֶשיְֵׁהא חָּשּוב ּומְׁ פָּ צֹון ִמלְׁ ה ֶשל עֹולָּם, יְִׁהי רָּ ָך וְַׁאתָּ נֵי ִכֵסא כְׁבֹודְׁ ִתיהּו ִלפְׁ ַרבְׁ ִאלּו ִהקְׁ נֶיָך כְׁ ֻקבָּל לְׁפָּ ה ּומְׁ

נִי ה ִלבְׁ הֹורָּ ה ּוטְׁ דֹושָּ ה קְׁ מָּ דֹוִשים נְׁשָּ ַלח ַעל יְֵׁדי ַמלְָׁאֶכיָך ַהקְׁ ַרִבים שְׁ ַרֲחֶמיָך הָּ ַהנִמֹול  )המוהל אומר לפלוני בן פלוני( בְׁ

ָך ַהגָּדֹול ה לְִׁשמְׁ ֹּר וְַׁלֲעשֹות, וְֵׁתן ַעתָּ מ ַלֵמד ִלשְׁ ֹּד ּולְׁ ה ִללְׁמ דֹושָּ ָך ַהקְׁ תְׁ חֹו ֶשל אּולָּם בְׁתֹורָּ יֶה ִלבֹו פָּתּוַח כְִׁפתְׁ לֹו  וְֶׁשיִהְׁ

ֲאלֹות ִלבֹו לְׁ  ַמֵלא ִמשְׁ ֶֹּשר וְׁכָּבֹוד ַחיִים ֶשתְׁ א ַחיִים ֶשל ע ַאת ֵחטְׁ נִים, ַחיִים ֶשל יִרְׁ ה. ָאֵמן, וְֵׁכן יְִׁהי ֲאִריכּות יִָּמים וְׁשָּ טֹובָּ

צֹון:  רָּ

 

Rabbin Floriane Chinsky – f.chinsky@mjlf.org 


