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 עניני ומנהגי סעודת שלום זכר,

 וליל שמורים (וואך נאכט),

 סדר הברית מילה וברכותיה,

 זמר לברית מילה,

 ברכת המזון,

 וגם הדרכה להיולדות האיך לטפל בתינוק
 קודם הברית ולאחר הברית, כדי שיחי׳

 הכל בעזהשי״ת עצהיו״ט.
 נלקט ונסדר ע ״י

 דוד דוב נדזליש
 מוהל מומחה

 סי-געיט נוי יארק



ם י ד ו ב י ת כ מ י ש  ר
 רשימת כיבודים אפשריים

 לסדר ברית מילה
 א) מוהל

 ב) קוואטער
 ג) חייקה

. ,s...vwwi.*!**.ד) כסא של אליהו 
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 ה) מהכסא של אליהו
 0 סנדק

ipnז) ליד הסנדק(אבי 
 ח) מהסנדק

 ט) עמידה לברכה
 י) ברכות

 יא)עמידה לקרה״ש
 יב) קריאת השם

 יג) המזמר(יי0 ליבשה)
 י ח המזמן

 אמירת הרחמן:
 א) יברך אבי הילד

 ב) יברך בעל הברית
 ג) יברך רך הנימל

 ד) יברך המל בשר הערלה *
 ה) ישלח לנו משיחו

 0 ישלח לנו כהן צדק



 מנהגי הברית ג

 שלום זכר

 כמס׳ ב״ק (פ.) איתא, דב ושמואל ורב אסי איקלעו לבי שבוע
 הבן, ואמרי לה לבי ישוע הבן, ופירש״י שבוע הבן, ברית מילה
 על שם שעברו עליו שבעה ימים, ובתום׳ שם בד״ה לבי ישוע
 הבן, וד״ת פ׳ שנולד שם בן, ועל שם שהולד נושע ונמלט ממעי
 אמו כדכתיב (ישעי׳ ם״ו) והמליטה זכר, נקט לשון ישועה והיו

 דגילין לעשות סעודה.

 טעם דקבעה בלילי שבת, בשעה שהכל מצויץ בבתיהם.
« ״  (טו״ז>\״ר סי' רס״ח סק«

 וכדרישדז הביא מתשובה מוהד׳׳ר מנחם, מה שנוהגים בשבת
 לבקר אצל התינוק הנולד שהוא אבל על ששכח תודתו

 שלמד במעי אמו.
 (טו״ז«ו״ז* סי' דס״ט)

 טעם דנקרא ״שלום זכר״, עפי״מ שאמדו חז״ל בנדה, כיץ שבא
 זכר בעולם בא שלום בעולת

 (אוצר בל מנמג> *שומן סי׳ ב״ז)



 ד מנהגי הברית

 לקריין אותה סעודת זכר, אולי הוא לשק זכרון חכירה, כלומר
 מפני ששכח התורה שלמד במעי אמו, שבא מלאך וסטרו
 בצאתו לאויד העולם, (וכ״כ ז״ל הטעם שבאין לבקרו עכשיו
 לנחמו על שכחת תלמודו), ואני אומד זכרהו מאחד שבא
 להשכיחו, וזה דוקא בשבת לפי שנאמר בה ג״כ זכור, ועוד שהיא
 מצוד. ראשונה שמקיים עתה, ועל כן עושץ סעודה להתחלת
 התורה ושמירתה וברין שתהיה חשובה סעודת מצוה, וזה טעם

 יפה אף נעים בענץ סעודה זו ושמה.
 (מגדול עוז ריש עניני מילה, כרבות שמים אומ ט׳׳ו)

 טעם למה עושץ ה״זכר״ בליל שבת קודש, ונראה שהנשמה
 בבטן אמו לומדת כל התורה, ובצאתו לעולם הוא שוכח, כמו
 שאמדו חז״ל (נדה ל:) גם משביעץ אותו, תהא צדיק. והנה,
 לכו״ע בשבת ניתנה תודה (שבת פו:) על כן עושין סעודת
 ה״זכר״ בליל שבת קודש, כדי שתהיה לו סגולה לקיים שבועתו,
 לשמור התורה שלמד בבטן אמו, וגם לזאת הכונה נקראת בגמרא
 (ב״ק פ.) הסעודה הראשונה ״שבוע הבן״ משום שמשביעין

 אותו.
 (מהרי״ד ג׳ מזריע)



 מנהגי הברית ה

 ווא״ך נאכ״ט

 סגולה גדולה היא לרפואה להיות נעור כל הלילה לפני הברית
 ולעסוק בתורה.

 (חיד״א מערבו* זרע יצחק)

 יש גוהגץ מצד סגולה שילץ האיזמל של מילה בלל המילה
 סמוך לילד הגימול.

 (בוה״ג)

 וואך נאכט מעשה

 המעשה הובא בספר מגלת סתרים, (מהגה״ק מקאמארנא
 זצוק״ל) וז׳׳ל, סיפר לי מו״ח מו״ה אכרדמ מרדכי
 מפינטשוכ ז״ל, שהיה בכפו־ אחד ממר אחד מכשף גמל שהיה
 ממית ילדי ישראל קורם המלה בכשפיו, פעם אחת אTע ברית
 מלה ליהודי אחד שהיה דר בכפר הג״ל וראה מק אלקי,
 שהכומר מכין עצמו להרוג את הלד וגסע מרן בקפיצה לשם
 ובא שמד. עם תלמידיו קודם הלילה שלמחרתו יהיה המלה,
 והיהודי כיבדו מאוד, ואמר מק להיהודי, שיסגוד הדלת וכל



 ו מנהגי הברית

 מקום פתוח ולא יניח אף חור קסן אחד שלא יסתום אותו, ויכץ
 לו מקלות גדולים ועבים וכשיאמר לו הכה אז יכה בכל כחו,
 וכשהיה לילה אז דפק אחד בדלת שיפתח לו ולא רצה היהודי
 כאשר צרה אותו איש האלקים, והלך הכומר בכשפים והחליף
 צורתו לתמונת חתול וחיות שמאות והתחיל לחפור תחת קרקע
 הבית וכיון שתחב את ראשו לתוך הבית אז ציוהו מק שיכה
T והכה אותו היהודי מכות אכזריות הכה ופצוע עד שנשברו לו 
 ורגל, והלך הכומר לביתו, ובבוקר היתד, שמחת ברית המילה
 גמלה מאוד, ובהוודע להכומר שכל זה עשה לו מק קבל אותו
 לפני השרים שיכריחו את מק שיתווכי אתו, עד שהשרים
 הסכימו לו וקבעו לו זמן שיעמדו שניהם וכל אחד יעשה מופת
 שיתגבר וינצח את חבית במקהלות עם רב, ונתוועדו ביום
 המיוער כל השרים והכומרים והמק רב, ואמר לו מק: עשה אתה
 ראשונה מה שתוכל, והכומר הביא עליו כל מיני תחות רעות
 ונחשים ועקרבים וכל מיני מזיקץ ומק לקח מהר את המטה וחג
 חוגה סביבו והוא עמד באמצע ולא יכלו לעמר המחוגה, עד
 שהביא עליו חזיר מיער וכשראהו מק אמר זה הוא עז פנים
 גתל, ומיהר ועשה מחוגה בתוך העיגול הראשון ועבר החזיר
 בעזותו בשתי ידיו את העיגול הראשון ולא יכול לעבור וחזר



 מנהגי הברית ז

 וברח, וכשראהו המכשף שכל מיני כישוף לא הועילו לו שיעברו
 את המחוגה ויזיקו אותו, אמר למק, עשה אתה ! אמר לו: אני
 לא אעשה שום דבר רק אקרא לילדים שהרגת ויעשו בך נקמה,
 מיד באו ונאספו עליו ילדים קטנים הרבה מאד ונפלו עליו ולא

 השאירו ממנו עצם קטן שלם, כן יאכדו כל אויבך ד׳ אמן.

 וואך נאכפז מעשה באידיש

 עם איז געווען רעד צייט פק הייליגן כעל שם טוכ הכן/ אין
 א דארף ווי עס האבן געוואונט פיל איק, און עס איז
 פלוצלינג געווארן א גרויסע צרה אין דארף, אז ווען עס איז
 געבויק געווארן א איעל אק מען האט געהאלטן די נאכט
 פאר׳ן ברית, איז ראס קינר אוועק ל״ע, אזוי איז געווען איינס

 נאכן אנרערן.

 איינמאל ווען עס האט אויך געהאלטן ביי אזא פאל, אז א איד
 פונעם דארף האט געהאלטן פאר א בדית, האט רעד
 בעל שם טוב הק׳ רערזען מיט׳ן רוח הקודש, וואס עס קומט
 פאר אין יענעם ווייטן דארף, אז רעד גלח פון דארף איז א



 ח מנהגי הברית

 גרויסער כשוף מאכער און ער הדגים אט די אירישע קינרערלעך
 נאך איידער מען ברעעט זיי אריץ לבריתו של אברהם אביט,
 און אויך האט דער בעל שם טוב הק׳ געזען אז ער האלט איצט
 ווידער ביי אזא מעשה, עם דארף זיץ מארגן א ברית, און רעד
 גלח וויל ראם קינד נאך הייט אומברעען פון רעד וועלט ר״ל.

 האט רעד בעל שם טוב הק׳ געגומען עםליכע תלמידים און ער
 האט זיך תיכף געלאזט אץ וועג אריץ ווי זיץ הייליגער
 שטייגער את געווען, און מיט קפיצת הדרך זענען זיי נאך
 אעעקומן אץ דארף נאך איידער עם איז געווארן נאכט, און זיי
 זענען צוגעפארן ביז צו רעם איר וואם האט געהאלטן פאר׳ן

 וואך נאכט.

 דער איר האט זיך זייער געפרייט צו די חשוב׳ע געםט, וואם
 ער האט אריינבאקומן און האט זיי אויפגענומן מיט גרוים
 כבור, און זעלבסטפארשטענרלעך, אז ער האט מזכיר געווען די
 צרה, וואם גייט אן ביי זיי אץ רארף, און אז ער האלט אויך
 איצט פאר א ברית, און השי״ת זאל אוודאי העלפן, אז ער זאל

 קענען מקיים זיין די גרויםע מצוה כשלימות און בשמחה.



 מנהגי הברית ס

 דואט דעו־ בעל שם טוב הק׳ צו אים גענטפערט, האג נישט
 קיץ מורא, השי׳׳ת וועט העלפן עס וועט אלעס דץ אץ
 ארדענונג, נאר הער דך צו וואס איך וועל דיר זאגן, ערשטנס
 זאלסטו גליץ־ שוץ פארמאכן אלע טיק און אלע עפענונגען פץ
 הויז, אזוי, אז עס זאל נישט אפן בלייבן אפילו א קליץ לעכל
 צו דער גאס, דערנאך זאלסטו צוגרייטן גרויסע און שטארקע
 שטעקנס, און זאלסט שטיץ גרייט, אז ווען מ תעסט העק אז
 איך וועל דיר זאגן ש7אג זאלסטו נעמען קלאפן און שלאגן

 מיט׳ן גאנצן כח אן רחמנות.

 דער איד האט פארשטייט זיך אלעס געפאלגט, און האט געטון
 אלעס וואס דעו־ צדיק האט אים געהייסן, און את
 געשטאנען גרייט מיט די שטעקנס, עס איז שח נאכט, פלוצלינג
 הערש ער ווי איינער קלאפט אין די טיר מען זאל אים עפענען
 דער איד האש געפאלגש דעם בעל שם שוב הק׳ און האש נישט
 געעפנט די טיר, און דער וואס האש געקלאפש איז שאקע
 געווען דעו־ גלח, וואס האט געוואלט קומען הרג׳ענען דאס קינד
 ר״ל, ווי דער גלח האט געזען, אז מק לאזט אים נישט אריץ,



 י מנהגי הברית

 האט עד מיט כישוף זיך געמאכט ווי א קאץ און ווי אנדעדע
 טמא׳נע חיות און האט אנגעהויבן אונטעדצוגראבן אץ די ערד
 פץ אונטערן הויז פון דתיסן, אץ ווען די קאץ האט שוץ געהאט
 אריינגעשטופט רעם קאפ האט דעו־ בעל שם טוב הק׳ אים
 אנגעוויץ און געגעבן א געשדיי קלאפ, דעד איד האט גלייך
 גענומן שלאגן אן רחמנות עד האט צובראכן די קאץ די העבט
 און די פיס בת זי את צודיק ארויםגעקראכן פון הויז, אץ עד

 האט זץ־ צוריק אהיים געשלעפט א צושלאגענער.

 אויף צומאגנס האט זיך דאס גאנצע דארף געפרייט, העדנדיק
 די בשורה טובה, אז עס גייט זיץ דעד ברית בשעה טובה
 ומוצלחת, ראם קינד לעבט, און דער עולם את דך צוזאמען
 געקומען און מען האט געפראוועט רעם ברית בששץ ובשמחה

 אזוי ווי עס באדאדף צו זיץ.

 דעד גלח האט אבער אויך נישט געדוהט, עד האט דך שטארק
 אינטערעסירט, וואס דא קומט פאר, עד האט פארשטאנען
 אז עס איז נישט אזוי פשוט, איינער מיט א גרויק כח, וואס
 פארשטייט דעם ענץ, האט זיך דא זיכעד אריינגעמישט אץ



 מנהגי הברית יא

 עסק, און רעד האט זיך אקעגן געשטעלט קעגן אים, איז ער
 טאקע געוואר געווארן, אז עס זענק אעעקומק נעכטן אהער
 געסט אץ שטעטל, און צווישן זיי איז רעד רבי זייערער, רער
 בעל שם טוב הק׳, וואס ער איז רער גרויסער בעל כח צו רעם

 ענץ.

 האט ער אנגעקלאגט רעם בעל שם טוב הק׳ ביי רי גרויסע
 העק אץ פריצים פון שטאט און האט פארלאנגט, אז מק
 זאל צוויעען רעם בעל שם טוב הק׳ אז ער זאל זיך צוזאמען
 קומען מיט אים אויף א וויכוח צו פארמעסטן זיך מיט אים אפן,
 קעגן יעדען איינעם, די האבן מסכים געווען ראם צו טץ, און
 מק האט אפגעשטימט רעתיף א טאג אויף ווען רער גלח וועט
 דץ גרייט צו פיוץ זיץ וויכוח מיטין בעל שם טוב הק׳, יעדער
 זאל דך קאנק איבערצייגן, וועמענס כח איז גרעסער און

 שטאדקער, ווער עס וועט קענען באזיגן רעם אנרערן.

 עס איז געקומק רער באשטימטער טאג, עס האבן דך
 צונויפגעזאמלט פיל מענטשן, ובראשם אלע שרים, פריצים,
 גלחים, און אנרערע פערזענלעכקייק פון אדום און אדום אויף א



 יב מנהגי הברית

 גתים פלאץ, תאם מען האט באשטימט דערצו, און אלע זענען
 געשטאנען און דך צוגעקוקט צו דעד שוועד דערוואו־טעטע

 םצענע וואם דארף פארקומען.

 דער בעל שם טוב הק׳ איז אנגעקומן האט ער דך געווענדעט
 צום גלח להבדל און געזאגט, איך בץ מסכים אז דו
 זאלסט אויפטרעטן דעד ערשטער, און די זאלםט באווייזן אלעס
 וואס מ קענסט, דעד גלח האט געטק וואם עד האט געהאט צו
 טון מיט זיץ כשוף, און עם איז MK^־P א גאנצע מחנה מיט
 אלע מיני רוחות און חיות רעות, שלעגג, עקדעםן, און אלע מיני

 מזיקץ, די זאלן ח׳׳ו באפאלן דעם בעל שם טוב הקי.

 ווי דעד בעל שם טוב הלן׳ האט דאס דערזען. האט ער גלייך
 גענומען דץ שטעקן און האט אויף שנעל אויםגעקריצט אויף
 דעד ערד א ריגג אדום רעם ארט וואו ער איז געשטאנען, ווען
 די מזיקים זענען אנגעקומן נענטער און האט געוואלט צוגיין
 ביז צום בעל שם טוב הק׳ האבן זיי אבער נישט געקענט צוגיין,

 ודיל די האבן נישס געקענט בשום אופן אדורכגיץ דעם ריע.



 מנהגי הברית יג

 דער גלח האט געזען ווי ער האלט, האט ער ווייטער געארבעט
 מיט זיץ כשוף ביז ער האט געברענגט א ווילדן חזיר עין
 וואלר, וד רער בעל שם טוב הק׳ האט אים רערזען קומען האט
 ער זיך אנגערופן אויפ׳ן חזיר רער איז א גרויסער עזות פנית
 און רער בעל שם טוב הק׳ האט גלייך געמאכט מיט שטעק
 נאך א רינג אריינציער אץ רעם ערשטן רינג, ווי רער חזיר איז
 אנגעקומען את ער טאקע אדורך מיט עזות רעם ערשטן רינג
 מיט רי צורי פאדערשטע פיס, אבער ווען ער את צוגעקומען צו
 רער צווייטער רינג, און ער האט געזען אז ער קען נישט

 ווייטער גיץ בשום אופן את ער צוריק אנטלאפן.

 ווי רער גלח האט געזען, אז ער קען אים בשום אופן גארנישט
 טאן, דאס מערסטע וואס ער האט געקענט האט ער אהער
 געברענגט, און האט נישט געקענט צוברענגען קיץ שום שלעכץ
 צו בעל שם טוב הק׳ האט ער זיך געווענרעט צום בעל שם טוב
 הק׳, א רעזיגנירטער און געזאגט: שוץ, איך בץ פארטיג מיט

 מיינעם, מאך די, וואס רי קענסט.

 האט רער בעל שם טוב הק׳ אויסגערופן איך וועל ריר גארנישט



 מנהגי הברית

 טץ, איך ורעל נאד אהער דופן די אלע אידישע קינדערלעך,
 וואם די האסט ג׳הרג׳עט, זאלן זיי נעמען נקמה אץ דיר,
 אץ ווי נאד רער בעל שם טוב הק׳ האט אדויסגעזאגט די
 ווערטער האבן דך גלייך צוזאמק געזאמלט דאדט א סאך
 קליינע קינדער, אץ זיי זענען באפאלן דעם גלח און האבן אים
 געקלאפט און געשלאגן ביז עם איך פון אים נישט געבליבן

 אפילו א קליץ ביידל א גאנץ.

 דער קידוש השם איז געווק א גרדםער, דער גלח האט געהאט
 זיץ וויסטן סוף, און די אירן זענען פטור געווארן פץ רעם

 שונא ישראל.

 כן יאכדו כל אויכך ד׳, און אידישע קינרער זאלן זיין
 געבענטשט מיט אלעם גוטן, אמן.

 ואתה את כריתי תשמור

 נודנץ להקיץ ולשמור הנער בליל שמיני, ומצאתי כתוב טעם
 מנהג זה שהשטן מכוון להזיק הנער ולמונעו ממצות



 מנהגי הברית טו

 מילה, לפי שקשה לו שישראל מקיימין מצוה שבזמתה ניצולין
 מדינה של גיהגת וסמך לרבר ואתה את בריתי תשמור שבשעת

 הברית צריכין שמירה ע״ש.
 (מטה משה ח״ז עניני מילה פ״ד אומ גי)

 מולד! להרמת בנרות בליל זה.
 (זוכד הגרית סי׳ ג׳ אווג ט״ו)

 הילדים קורץ קריאת שמע

 טוג ויפה המנהג מה שנוהגין במדינת פולץ שהמלמדים מוליכץ
 התינוקת לבית היולדת בליל שלפני המילה והמלמדים
 קורץ שם עם התינוקת קר״ש, וגם ויהי נועם עד סופו ושאר
 פסוקית ופ׳ המלאך הגואל, וזאת הוא וראי סגולה מעולה
 בדוקה, כי ע״י ההבל פיהם של הצאן קדשים האלו שקורץ קריש
 בבית היולדת עי״ז מכריתין ומבריחץ כל הקליפות והרוחות רעות
 מבית היולדת, ובפרט אם לומדים שם ג״כ בס׳ זוה״ק בפי לך
 בענינא דיומא כי אץ לך רבר שמבער הקוצים כמו דברי הזוה״ק
 זי״ע וגם שזכות כל התנאים הקדושים הנזכרים שם יליצו טוב
 על הילד הנימול למחר שלא יקרה שום מקרה רע ח״ו ע״י



 טז מנהגי הברית

 המילה. (גרימ אגות קונטרס ליל שמורים אומ י״0

 סעודת ווא״ך נאכ״&ז

 המ״א או״ח סי׳ תר״מ סקי״ג מביא ב׳ דיעות אי סעודת הוואך
 נאכט הוי סעודת מצוד. או לא, והפרמ״ג באו״ח סי׳ תמ״ד

 מש״ז ט׳ דסעודת ליל שלפני המילה לא הוי סעודת מצוד..

 טעם מה שנהנו לעשות סעודה בלילה שקודם יום המילה, כי
 מצות מילה הוא חביבה עלינו ביותר עד שאחז״ל כל מצוד.
 שקבלוה בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה שנאמר שש אנכי
 על אמרתך כוי, אם כן כ״כ לבנו בטוח קודם לכן שבודאי למחד
 נעשה המצוד. עלינו בלב שלם ושמח עד שאנו עושים סעודה,
 ששים ושמחים על העתיד, ע״ד שכתב השלייה עתידין ישראל
 שיאמרו שירה לעתיד לבא כלומד בשביל העתיד לבא, עד״ז הוא
 הסעודה שלפני המילה, וזהו טעם נכון, ואפשר זה שאמר מצוד.
 שקבלו״ה בשמחה ר״ל ״בוואך נאכט״ עדיין עושים אותה
ג פ׳ עקג דף «״ז.)  בשמחה, במעשה המילה. («טג ל



 מנהגי הברית יז

 מתי מדחין זמן הברית
 בחלצתו חמה (היץ)

 בדמעתו(אויגן טרעהרט)
 אם יש לו ספוגנית (טראש)

 משקל הילד יהי׳ בערך 1ששה פונט
 אם התינוק הוא ירוק

 אם הוא חלוש
 להודיע להמוהל אם הי׳ איזה מיחוש

 אם התינוק לוקח תרופות
 יוצא דופן אינו נימול בשבת

 תינוק הירוק (געה״ל)

 כשיש שאלה בענץ תינוק הירוק (געה״ל) יש נוהגים להתייעץ
 אך ורק ברופא אם למולו או לא, וסוברים לפי שיש להם
 דרך להבחץ תמצית הדם ולהבחץ החומר שגורם מראה זו הצהוב
 (געה״ל) שנקרא בלע״ז בילירבץ, ואם יש הרבה מהחומר הזה לא
 מניחים למול, וחומר הזה שוקלים בנקודות יש אומרים בסכום זה
 אץ למולו, וי״א בסטם אחרת, ואע״פ שטוענים שעל פי דרכי
 הרפואה אץ כאן בית מיחוש ומודץ שמותר למול, להוי ידוע
 שאץ הם הקובעים את דבר ד׳ זו הלכה, וידוע מהפוסקים שאחר
 הוראת הרופא הולכים רק לחומרא אבל לא להקל, ואם הרופא



 יח מנהגי הברית

 אומר למולו וכפי הבנת המוהל אין למול, בוודאי לא מהלינן
 ליה. אלא צריך המוהל להבחין אם כפי חוות דעתו מותר למול
 או לא, או ישאל להמורה הוראה שרגיל אצלו, ורק הם יורו לו

 את המעשה אשר יעשון.
 טעם מצות מילה

 טעם מצוד. מילה הוא להחליש כח התאוה, שגם בטבעיות הוא
 מחליש התאוה.

 (רמב״ם בספר מורה נב1פ«מ ח״ג פמ״ט)

 כפרשת לך, יש בה מצוד. אחת, והיא מצות מילה, שנאמר זאת
 בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובץ זרעך אחריך
 המול לכם כל זכר, ונכפלה בסדר אשד. כי תזריע, דכתיב וביום

 השמיני ימול בשר ערלתו.

 משדשי מצוד, זו, לפי שרצה השי״ת לקבוע בעם אשר הבדיל
 להיות נקרא על שמו, אות קטע בגופת להבדילם
 משאר העמים בצורת גופת כמו שהם מובדלים מהם בצורת
 נפשותם אשר מוצאם ומובאם אינו שוה, ונקבע ההבדל בגולת
 הזהב לפי שהוא סבה לקיום המין, מלבד שיש בו תשלום צורת



 מנהגי הברית יט

 הגוף כמו שאמרנו, והעם הנבחר חפץ השי׳׳ת להשלים תטנות,
 ורצה להיות ההשלמה על יד האדם ולא בראו שלם מבטן, לרמז
 אליו, כי כאשר תשלום צורת גופו על ידו, כן בית להשלים

 צורת נפשו בהכשר פעולותיו.
ca ן מצוח  (ספר חחעו

 מצוד הזאת הוא דמיון אות וכריתת ברית בץ שני אוהבים לבל
 תשכח אהבתם ולבל יפרח״;

 (דדן פקוד*ד כשם מהר״ם חאג>ז)

 כוונת המצוד!

 הנה הטעמים הללו (ספר החינוך, ומהר׳׳ם חאגיז) הנ״ל, נ״ל
 רמטארץ בתורה, ונמלתם את בשר ערלתכם והי׳ לאות
 ברית ביני וביניכם, והנה לרעתי הטעמים הללו מעכבץ וצריך
 האב והמוהל לטץ הנני מקיים המצוד. כאשר צונו ה״א בתורה
 ט׳, והטעם, שנתן השי״ת בנו תשם באבר המולד, להורות
 שאנחנו עבדיו מיוחדים לו לעטדה והוא כריתות ברית לנו

 לזכרון לבל תפרד אהבתינו.
 מירן פקת>ן מ״ע ב׳ מ>לה, חלק חמחשגח אות א׳)



 כ מנהגי הברית

 האריז׳׳ל כתב בסודן של דברים שמי שמקיים מצות מילה
 פריעה מציצה על כוונתו הראוי, הנימול מובטח שלא
 יכשל בעדיות לעולת אמנם לאו כל מוחא סביל דא לטץ בכל
 אלה הכוונות שכתב הוא ז׳׳ל, ועכ״ז באם מקיימין המצוד. על
 דעתו ג״כ מועיל קצת, ונאמנת עלינו עדותו של האריז״ל, ואנו

 עושין על כוונתו.

 (ח>?וש> תודח תשט״ז שמות גו״ג)

 סגולת המצויה
 כל חולה המתפלל אותו קאפיטעל תהלים ו׳ בתפלה עבור
 הנימול יטץ חנני ה׳ כי אומלל אני שאני נימול, וגם יטץ
 כל אדם על צרותיו בעת בכי הנימול מיסורי המילה שקול זה
 עולה בלי מונע מכל קליפה שיכלל גם תפלתו, וע״ז נאמד כי
 שמע ה׳ קול בכיי, כלומד בכי הילד הנימול, שמע ה׳ תחינתי
 ה׳ תפלתי יקח, והוא עצה נפלאה, ולכן יש לנהוג לומד דק

 קאפיטעל זה.

 (עוללות אפר>0 סי׳ תט״0

 נאמר לי משם קדוש ישראל ה״ד. הרה״ק מהד״ש מקארלץ



 מנהגי הברית כא

 זצללה״ה הי״ד, שאמר בשם המדרש בשעה שאמד הקב״ה
 לאליהו שיצטרך להיות בכל ברית מלה שבישראל, אמד אליהו
 אתה ידעת שאני מקנא לשמך ית׳, הנה אם יהי׳ הבעל ברית
 בעל עבירה לא אוכל לסבול להיות שת והבטיחו השי״ת שיכפר
 להבעל ברית ואז יהיה דיקן מעבירות, והשיב עוד אפשר יהי׳
 המוהל בעל עבירה הבטיחו השי״ת שיכפר גם לו, השיב עוד
 אפשר יהיו כל הקהל העומדים שם בעלי עבירות ולא אוכל

 לסבול הבטיחו השי״ת שיכפר לכל הקהל.
 (אגדא דפדקא רמז קמ״ו)

 טלית

 המנהג שכל מי שיש לו איזה כיבוד במצוה זו מתעטף בטלית
 שכן יסד הפייטן ומבטן לשמך המה נמולים ועל כנפי כסותם

 יעשו גדילים.
 (ספד מטעמים)

 ואלו הם הקוואטעד, המניח על הכסא, הנוטל מעל הכסא,
 הנותן ליד הסנדק, הסנדק, המוהל, אבי הבן, הנוטל מעל

 הסנדק, הסנדק מעומד, המברך.



 כב מנהגי הברית

 תפילץ

ג המג״א (או״ח סי׳ כ״ה סקב״ח) דאץ לחלוץ התפילין עד ת  כ
 לאחד המילה, משום שהתפילץ הוא אות והמילה ג״כ
 אות, ראוי להיות עלינו אות התפילין בשעה שמקיים אות מילה.

 אמנם בספר עטרת צבי להדה״צ מזידטשוב זצוק׳׳ל (פ׳ תזריע)
 כתב ראיתי למורי הקדוש מוהרי״, מלובלץ אשד לא הניח
 תפילץ בעת המילה, וכן ראיתי למורי הקדוש מוהר״ר משה
 יהודא ליב מסאסוב שחלץ הפילץ וכל מעשיו היה על פ׳ קבלת
 דם־ הגאון הקתש מוהד״ר שמעלקא נשמתם צתדות בצרור

 החיים וראיתי הלכה למעשה.
 (עטרת צכי)

 שמעתי כי זקיני הגה״ק מהרצ״א מרינוב זי״ע בעל בני יששכר
 והגה״ק מצאנז בעל דברי חיים זי׳׳ע, היו עליהם

 התפילין בעת המילה, ודעביד כמר עביר ודעביד כמר עביר.
 (אות חיים ושלום סי׳ כ״ח אות י״ח)



 מנהגי הברית כג

 כיבודים הנהוגים

 קוואפז״ר

ומק ליתן לזוג, האשה מביאה התינוק לביה״כ ובעלה מקבלה  נ
 ממנה, והעולם מהדרין לתת זה הכיבוד לזוג שעוד לא

 נולדו להם ילדים לסגולה.

 טעם שנקרא קוואט׳׳ר, משום שקוואט׳׳ר הוא מלשץ קטורת,
 שהרי המביאו מקרב התינוק לםנדק שהוא כמקטיר קטורת, על

 כן נקרא קוואט׳׳ר.

 (עמד השלוץ סי׳ רס״ומ

 הייקה
 יש נוהגץ לכבד אנשים לשאת את התינוק לזכות במצוד,.

 כסא של אליהו הנביא

 מכבדץ לאחד להניח התינוק על כסא של אליהו, ושיהי׳ ראש



 כד מנהגי הברית

 התינוק עד ימץ המוהל.

 כמדרש ופרדד״א ספכ׳׳ט איתא, שאמד אליהו קנא קנאתי לה׳
 כי עזבו בריתך בני ישראל, א״ל הקב״ה חיץ־ שאץ
 עושץ ברית מילה עד שתראה בעיניך, מכאן התקינו חכמים

 לעשות כסא לאליהו שהוא נקרא מלאך הברית.
 (טור)

 יש אומרים שהכסא הזה לכבוד השכינה.
 (סכורנו פרשת שמות)

 מן הפסא

 אחד נוטל התינוק מעל הכסא ונותנו לאביו (או האב בעצמו
 נוטלו מן הכסא) והאב נותנו לסנדק.

 סנדק

 מלין התינוק על ברכיו.



 מנהגי הברית כה

 נ״ל דהסנרק צריך שיושיט את ידיו תחלה לקבל את הילד על
 ידו ואח״כ יניח הילד על ברכיו דהם דומות למזבח, דאל״כ
 האיך מדמץ את הסנדק להקטיר קטורת, הרי הכהן המקטיר
 קטורת עשה מעשה והסנדק אץ עושה שום מעשה ורק כמעשה
 איצטבא, אלא ודאי דהסנדק צריך לקבל תחילה את הילד על
 ידיו ואח״כ יניח הוא בעצמו על ברכיו דומות למזבח, ובזה הוא

 תמה למקטיר קטורת.
 (בר«ת אבות)

 נודגץ שהסנדק פורם טליתו על ראש הילד.
(  (ברית אבות ב,

 מצות סנדק גדולה מאד כי רגליו דומות למזבח וכאלו מקטיר
 קטרת לשמים, וזוכה לעושר שנאמר ישימו קטורה באפך

 וסמיך לי׳ ברך ה׳ חילו.
 (שרביט הזהב)

 כתוב בספרים הקדושים שהוא תיקון גדול לפגם הברית.
 (זוכר הברית)



 ט מנהגי הברית

 אבי הבן

 אבי הבן, ישים בנו התינוק על ברכי הסנדק (שע״ת סי׳
 תקנ״א), כיון שהסנדק דומה למזבח והוי כמקריב קרבן, שייך

 יותר לאבי הבן.

 עומד על המוהל להודיעו שהוא שלוחו. (שו״ע יו״ד סי׳ רם״ה
 ם״ט) שהמילה היא דוגמת קרבן ואמרינן (תענית ט.)

 האיך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד עליו.
 מובר הבר>ת)

 יש מדקדקים שהאב יושיט את האיזמל ליד המוהל.
 (שלחן גבוה)

 ברכת המוהל

 צריך לברך בקול רם, ובכוונה, כמ״ש ח״ל הובא בילקוט
 ראובני פ׳ לך, שנשבע הקב״ה שברטת מילה יציל את בני

 ישראל מגיהנם.
 (בר>ת אבות אות >״א)



 מנהגי הברית כז

 להכניסו בבריתו של אברהם אבינו

 ברכת להכניסו נתקנה לגלות ולהודיע שזו המילה נעשה לשם
 יתירנו ולא לשם מורנא ולא לשם הר גרמית

 (תוס׳ פסת>ם ז)

 לגלות שזו המילה איננה כמילת הישמעאלים מילה בלא פריעה
 אלא מילה ופריעה לכך כרת הוא יתברך ברית עם

 אברהם אבינו ולמול ולפרוע.
 (ב״ת)

 יש מפרשים רזו הברכה אינה על המילה רק שבח להשי׳׳ת,
 שמהיום והלאה מוטל עליו לעשות בבן זה עוד מצות אחרות
 לפדותו אם הוא בכור וללמדו תורה ולהשיאו אשה, וזה הטעם
 עיקר דאתי שפיר מה שהקהל עונץ כשם שנכנס לברית כן יכנס
 וכוי לשאר המצות (שחייב האב לעשות לבנו), ואע״פ שאברהם
 אבינו לא נצמד, על מצות פריעה שפיר מברכינן וקורץ אותו

 ברית של אברהם אבינו.
 (לבוש)



 מנהגי הברית

 כשם שנכנס לברית

 כל הקהל העומדים שם אומרים אחר ברכת אבי הבן(וענו אמן,
 יש שממתינן עד לאחר המציצה) ״כשם שנכנס לברית כן

 יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים״.
 (שגת קלז:)

ק ד נ ס ן ה  מ

 מקבל הילד אחר המלה מן הסנדק וגוועו להעמידה לברכות.

 עמידה לברכה

 מקבל הלד ועומד על ידי מי שמברך הברטת, וזה נקרא גם
 כן סנדק מעומד.

 ברכות

 יש שמחלקין הברכה וקריאת השת



 מנהגי הברית כט

 קריאת השם

 לעולם יבתק אדם בשמות לקרא לבנו הראוי להיו־ת צדיק, כי
 לפעמים השם גורם טוב או גורם רע כמו שמצינו

 במרגלית
 (זובר הגרית)

 והעיקר שלא יהא מחלוקת על השת שאם יש מחלוקת על זה
 אד ח׳׳ו סכנה הוא לילד.

 (מגדל עוז)

 עלינו

 טעם שאומp עלינו אחר הברית מילה, דבעלינו יש שבח
 שהבדילנו מכל העולם בזה שלא עשנו כגויי הארצות והיינו

 ע״י המילה.
 (לגוש סי׳ רס׳׳ה)

 אומדים עלינו שיש בו וידעת היות שה׳ אלקינו אין עוד,
 והמילה ג״כ היא לגלות אלהותו שהוא אחד.

 (עמודיה שגעה)



 ל מנהגי הברית

 סעודת כרית

 תניא רשב״ג אומד כל מצוד. שקיבלו עליהם בשמחה כגץ
 מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב(אמירה
 יחידה שקדמה לשאר אמירות, והוא מילה שישראל עושין וששים

 עליה, רש״י) עריץ עושץ אותה בשמחה (שעושין משתה, שם).
 (שגת קל:)

 מצות מילה הוא כמו קרבן, שהאדם מקריב פרי בטנו לכבוד
 השי״ת, לקיים מצותו וכוי, וכשם שבקרבן כתוב ואכלו אותם
 אשר כופר בהם, שאכלת הקדבן מכפרת, כן המנהג בישראל

 שעושין סעודה בעם המילה ומתאספץ הכל ובאים שת
 (כד מקמח)

 שמעתי מכ׳׳ק אאמו״ד זי״ע שהגיד בסעודת בדית מילה שזהו
 מסוגל להמשיך פרנסה, כי המל״ה הוא המצוד. בחת״ך והוא

 שם הפרנסה.

 (אות חיים ושלום סי׳ רס״ה אות כ״ט)

 כתב בספר אוד נעלם דסעודת מלה בזמנה הוא מצוה



 מנהגי הברית לא

 דאורייתא, וראי׳ מדברי רש׳׳י (נדה לא.) שלא יהיו הכל
 שמחים, שאוכלים ושותים בסעודת ברית מילה וכוי, ובשע׳׳ת
 או״ח סי׳ תקנ׳׳א אות ל״ג כתב עליו וליתא דודאי גוף הסעודה

 אץ עיקר דאורייתא כלל.
 (שע״ת או״ח סי׳ תקנ״א)

 נהגו לקחת מנץ לסעודת מילה ומקרי סעודת מצוד..
 (רמ״א «ו״ד סי׳ רס״ח סי״ב.)

 כתב התוס׳ במס׳ פסחים (קי״ד.) ד״ה ואץ מיסב וכו׳ סעודת
 מצוד. היינו סעודת מילה דאמר במדרש דניצול מדינה של

 גיהנם.

 במאכלי חלב אץ מקיימים מצות סעודת ברית מילה, דאץ
 שמחה אלאבבשרויץ,ובאכילתמאכליחלבאץ יוצאים מצות

 שמחת סעודת ברית מילה.
 (מחצ«מ השקל או״ח סי' רמ״ט סק׳׳ו כשם מהר״ש)

 כורתי בריתי עלי זב״ח, מכאן יש סמך מיוחד לאכול בשר
 בסעודת ברית מילה.



 לב מנהגי הברית

 (מגדול עוז גריל ט׳ אות י׳׳ז)

 גספר טהרת הנפש הביא בשם הרה׳׳ק מאפטא ד״ע בעל
 ״אוהב ישראל״ שאמד בהלצה על אותם שנותנים רק קפ״ה
 (מילכיג), איך זעהע נישט אז פוץ די קאווע זאל אדרס קומען א

 דעכט קינד.
 (כרית אגות סי׳ י׳׳ג אות א)

 כשכת קודש יש שעושין הסעודה מיד אחר התפלה, ויש נוהגין
 לבא רק לברכת המזץ, ויש שעושץ הסעודה בשלש

 סעודות.
 (זוכר מכרית)

 סעודת ברית מילה בר״ח, יזמינו תבשיל מיוחד לכבוד ר״ח.
 (זכר חד מ״ג פי״ד)

 ברכת היולדת

 כשאני הולך לסעודת ברית מילה אני אומר ב׳ פעמים מזל
 טוב שם ומסתמא היא עונה ברוכים תהיו, ואץ ברכתה קלה



 מנהגי הברית לג

 בעיני ביום שמחתה במצוד, וכמו שהמזל טוב לה כולל
 למשפחתה אולי כן ענייתה ברוכים תהיו הוא במקום אמירת כל
 משפחתה ויום ההוא הוא תחילת ימי טוהד של יולדת זכר
 שמורה בחינת היפוך מדת הדץ למדת הרחמים בבחינת נעשה
ך בזה בחינת וחםידך יברכוכה י י ש "ל ו א ז " מ ג ש ה " מ ב כ ל  ח

 ששייכת ברכה לבחינת חסדים ובבחינת ברכת כהנים אנשי חסד,
 ומסתמא הנשמות של כל משפחות האם משיבים ברכה
 למעודרים עליהם מזלא טבא והנשמות יש להן כח שיחה טובה.
 (עזר מקודש אה״ע ס>׳ כ״א)

 כשם שנכנס לברית

 כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ומעשים טובים,
 י״ל בכל המצוות יוכל אדם לזכות שיעשם לשמה כדי לעשות
 נחת דוח ליוצת, אבל מצות מילה מקיים האדם בזמן היותו בן
 שמונה ימית בלתי שום רצון, אולם בעת שמזכה הקב״ה את
 האדם בבן זכד, והוא בא למולו בהתלהבות לשפוך דם בנו אך
 ודק כת לקיים מצות הבורא ב״ה ולעשות נחת תח לעצת,
 מראה האב בפעולה זו שמעשה מצות המילה אשר נעשה בו
 מבלי לשאול פיו לא היה נגד רצונו, והוברר הדבר למפרע



 לד מנהגי הברית

 שהמצור. נעשתה בהסכמתו המלאה ומקיים כעת מה שקבל
 מכבר, נמצא שמצות מילה היא מצוה שאבי הבן מקיימה
 כשלימות אך ורק ע׳׳י שמוריש מצוד. זו לבנו בפועל, בהתלהבות
 ובשמחה של מצוד, ובשלמות, תהו שאומרים, כשם שנכנס ״האב״
 לברית, שע״י שמל בנו עתה נכנס האב לברית שנעשה בו
 כשהיה קטן, כן יכנס לתורה ולמעש״ט, היינו שיזכה לקיים כל

 התרי׳׳ג מצוות בשלמות.

 (מהר״יד געלזא)

 וטכטן לשמך המה נטולים

 בפיוט יום ליבשה וכו׳ הבאים עמך בברית חותמך ומבטן לשמך
 המה נמולים, רבים תמהו על הלשון ״ומבטן לשמך המה
 נמולים״ וכי המה בנ״י עבדים מקנת כסף שנמולים ליום א׳ הלא

 דק לשמונה ימולו בשר ערלתם.

 וי״ל כמ״ש בםה״ק עה״כ וימל אברהם את יצחק בן שמונת ימים
 דהו״ל ביום השמיני ולא שמונת ימים שהוא דבוק כל
 השמונת ימים (כפרש״י שם) ע״כ תי׳ בס׳ דמיו־ כשנולד יצחק



 מנהגי הברית לה

 וכיון שנצטוה אברהם למולו ביום ח׳ אז הי׳ משתוקק ומצפה
 בכל רגע ובכל יום כל השמונת ימים שיגיע יום ח׳ שיוכל
 לקיים מצות ה׳ למולו ע״כ נחשב המחשבה והשתוקקות למעשה
 כאלו מל אותו כל השמונת ימית והדברים עתיקין, וזהו בבנ״י
 זרע אברהם המצפים מיום הולדו להכניסו בבריתו של אברהם
 אבינו כשיהי׳ בן שמונת ימים ע״כ שפיר לשון הפיוט, ומבטן

 (כשנולדים מיז״) המה נמולים (במחשבתם ורצונם כנ׳׳ל).

 עוד י׳׳ל עפ״י מה שנודע מחכמי הרופאים כי המילה הוא טובה
 לרפואה ולהנצל עי״ז ממחלות אנושות שהם מאבותיו של
 הילד ועי״ז שיסית הערלה אץ מקום להמחלה לישאר שם
 בדיבוק ולא יוכל להתכנס שם מיני זוהמא וחלאה של המחלות
 הנז׳ ר׳׳ל, אמנם אנחנו נמול בנינו לא בשביל רפואה (כי אץ
 טעם למצות) רק כת לקיים רצונו ית״ש ולשום בבשתנו חותם
 אות ברית קודש כי כן צונו, וז״ש מבטן (שמלים א״ע כת
 להנצל ממחלת הבטן של אמותם כנז׳ עכ״ז הטעם הפנימי
 והרצון אצלם רק) לשמך המה נמולית (רק לשמך לקיום תורתך

 ומצותיך ית״ש) כנזכר.
 (דגר> מורה מהדורא ד׳ אומ מ׳)



 לו מנהגי הברית

 א׳׳י עפי״ד הגה״ק מבעלזא זי׳׳ע (בסמוך) דכשיש לו בן למול
 אז נתגלה שגם דמו הי׳ באמת ולשמה, ח״פ ״ומבטך היינו
 כשנולד להם ק שיצא מבטן של שניהם אז נתגלה דלשמך המה

p בס״ד.  נמולים היינו האב שירצה דמו וזה נ
 (דגר צג> בת״>)

 ויל״ד דהי״ל המה מולים דהרי המצוד, על האב, והבן אינו יכול
 למול עצמו, וכמו שדקדק האדמו״ר מסאטמאר (שליט״א)

 על המדרש קטן לכמה נימול.

 וי״ל עפי״ד הדברי תורה הנ״ל דקאי על המחשבה שמצפים מיום
 הולדו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו כשיהי׳ בן שמונת
 ימית והנה זה יובן דאף שיש לו מחשבה על זה מדגע ראשונה,
 עכ״ז לא חשוב עריץ שקיים המצוד, דק אם באמת מקיים המצוד,
 ביום השמיני כדת, משא״כ אם נשתנה דעתו וביום השמיני אינו
 רוצה למול וחזר ממחשבתו הטובה בוודאי לא יחשב כלל
 המחשבה טובה ומדיוק לשק חז״ל מחשבה טובה מצטרף למעשה
 היינו כשעושה המעשה, אז מצטרפץ גם המחשבה וע״כ רק בעת
 שהתינוק כבר נימול אז נחשב המחשבה טובה שכבר נימול מעת

 שנולד והבן.



 מנהגי הברית לז

 וגם י״ל דלשון המה נמולים דקאי על האב וכמ״ש הגה׳׳ק
 מבעלזא זי״ע וע״כ ומבטן לשמך המה נימולים, דהיינו דאין
 צי7 להמתץ עד שמל את הבן כדי שהמחשבה טובה יעלה על
 האב רק כעת כשנולד ויש לו שמחה למחשבה טובה לקיים
 המצוד, על בנו מאז באותו רגע יעלה הך מחשבה להאב אחרי
 שהרי מעשה עצמו כבר עשה שכבר היא נימול וכעת שיש לו
 המחשבה טובה על הבן זה יעלה לו לעצמו רובן הלשון ומבטן
 לשמך ״המה״ היינו מדבר מהאבות (דאל״כ הי״ל הוא נימול רק

 שקאי על האבות) חד, נטן בס״ד.
 (דגר צגי בת״י)

 עוד יש לפרש עפי״ד הזוה״ק פ׳ (תזריע) אשד, כי תזריע וילדה
 זכר היל׳׳ל כי תלד, ומפרש שמעת שנודע לה שנתעברה

 היא מתפללת שיהי׳ זכר ע״ש.

 וז״ש הבאים עמך בברית חותמך, היינו מצות מילה ומצייר
 ומבטן לשמך המה נמולים כ״ז שהילד הוא בבטן האשד,
 חושבת שתזט לזכר ולמולו, וע״כ זה נחשב כאילו נימול עוד

 מבטן.



 לח מנהגי הברית

 ואולי יש להוסיף דלפי״ז חשוב כאילו נולד מהול כיון דעוד
 מבטן אמו חשבה למולו ודק שלא הי׳ הזמן וע״כ חשוב
 לאחד שמקיים המצוד. בפועל כאילו כבר מלתה אותו, ויש עוד
 להוסיף לתרץ בזה קו׳ הגה״ק מבעלזא זי״ע הנ׳׳ל דהבן אץ לו
 מחשבה רק המעשה שנעשה על גופו, ולהנ״ל י׳׳ל דכיון דעובר
 ירך אמו והאם חושבת כסדר שיהי׳ זכר ולמולו נתדבק בהילד
 המחשבה וע״כ שפיר נחשב החלק מצוד, היינו המחשבה עוד

 במעי אמו.
 (דגר צגי בת׳׳י)

 הרחמן הוא יברך אבי הילד

 הרחמן הוא יברך אבי הילד ואמו וכר מיום השמיני והלאה
 ירצה דמו. ויש לדקדק, מה שייך להזכיר בברכת האב
 מה שמיום השמיני והלאה ירצה דמו, דהלא דבר זה שייך לדך
 הנימול ולא לאב. וי״ל על פי מה שפירש א״א ז״ל את הפסוק
 (בראשית יז, ט) ויאמר אלקים אל אברהם ואתה את בריתי
 תשמור אתה וזרעך אחריך לדודותם, דמצוה מילה מקיים האדם
 בגופו כאשד אץ אלו עדיין דעת לכוץ לעשות המצוד. לשם ה׳



 מנהגי הברית לס

 כראוי, ונמצא שאץ המצוד, שלימה, אמנם כשהאדם מכניס את
 בנו בבריתו של אאע״ד, מקיים המצוה במחשבה, ואז נשלמה
 המצוד, שלו, וזד% שאמד השי׳׳ת לאברהם ואתה את בריתי
 תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם, דכשאדם מקיים מדעו מצות
 מילה, נשלמת בזה מצוה שלו, עכד׳׳ק ז״ל. ולפי זד, מיושב
 שפיר, הרחק הוא יברך אבי הילד וכו׳ מיום השמיני והלאה
 ירצה דמו, היינו דמו של אבי הילד, כי אז נשלמת המצוה שקיים
 בגופו בלי מחשבה וכוונה. (מהר״י בעלזא)

 ?ולא דמסתפינא ואץ משיבץ הארי ובפרס בדרשות עכ״ז קשה
 הלא מסתמא הר׳ לרצץ דמו גם מקודם ובפרס וכי ס״ד
 מי שהיא חשוכי בגים ר״ל לא יהי׳ לרצץ דמו גם מקודם, וגם
 מה שייכות לזה אמו, ד״ל רזה לא קשה דדק מתחיל בברכה
 לברך גם אמו, אבל אח״כ אמד בלשץ יחיד ירצה דמו ודו״ק,
 וי״ל דקאי על הדם שיש להילד שבא מאב ואם שיש ח״ו חולה
 המתדבקת (כג״ל מספר דברי תורה) (לכן) גותגים הברכה שאב
 ואם יזכו לגדלו ולחכמו, שהשי״ת יעזור להם שמיום השמיני
 והלאה ירצה דמו, הייגו דם הילד שלא ירק לו הדם מהחולאת
 המתדבקות שגרמו אב ואם ונכץ בס״ד. (דבר צבי כת״י)



 מ מנהגי הברית

ר דלהלן ד ס את שממ בליל שלפני המילה כ ת קרי ן לקרו ט ה ו  נ

ך גאסן: ל  יי־׳יי אופי אל מ

 ישראל, יי 8לד!ינו, ייואחד:
 ביי׳ש ברוך ׳טס ככור מלכותו לעילם מנר:

, ובכל ך ב ב ך בכל ל י אלהי ; ת  ואהבת א
: ור־״יו הךבירים ך ד א בכל מ ך ו ש פ  יי ז ־ R 7 נ
: ך ב ב ך היום על ל ו צ מ י כ נ ה אשרי א ל א  ה
תך ך בבי ת ב ש ת בם. ב ר ב ך ם לבנן ך ו ת ע ש  ו
ך ובקו^זךי: וקשרתם ב כ ש ב ך ו ר ד ך ב ת כ ל ב  ו
ת בין עיניך: לטוטפו ' ו הי . ו ך ר  ליאות' על י

: '  וכתבתם על מזזות ביתך ובשעףך

ך הגאלאתי מבל ךע. לברןז את הגערים. א ל מ  ה
 ףפ־)ךא בהם שמיי. ושם אמתי אבךהם

 ךצהק. דתו לתל בקרב הארץ:

ואך ם אויף די ו , אזויפיל מלאכי  וויפיל נעגל אויפ׳ן דאך



 מנהגי הברית מא

ה ל י מ ם ה ה ו ב ק א ה ל ל פ  ת
a מם׳ עבודת הקדש לועאון חיד־א דל (סנםן ליאיר 

ם ךחוד־ קוביה ושכינתי. בךךוילו וךחימו בךחימו וחדלו ^  ל
r בדה מחוךא שלים בשם כל ףןזךאל׳ r לחחד שם 
 הנה אנבי בא לקיים מצות עשה וכיום השמיני ימול בשר

- . . . . . . - . . . י . . . . ו - . T . T 

 ערלתו. לתקן את שורשה במקלם עליון. והריני מוסר בני
 למוהל ואני ממנה אותו שליח נמוד. ש^מול את בני כדת מה
 לעשות. ויהי רצון מלפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי שתזןלה
 עלי. כאלו נךמתי מצוד, זו עם כל הבונות הראויות לכת
י — : : ז ד T • T ־ • : • • : - ו • • : - T 

 במצות מילה ופריעה ומציצה. רתנלו החסדים במשפט
. . . . . T . . . . T * I T • •• T • ־ : • : 

 האורים. ותהא מצוד. וו חשובה לפניך כריח ניחוח. ותשפיע
T . . -. - . . . . . J T T : T - ! T : • •• : T 

 נשםה קדושה לילד. ואליהו הנביא דל ישמור הילד לשמור
rr- ־ r T • ״ : rr: T 1! ז ז ! 

 בריתו ושלא ;חסא כלל. ותזכני לי ולאמי. לנךלו לתורה
 ולמצות. ויהד, חכם וחסיד ובעל מדות טובות. ובריא מזליה.
 ונשמח בל ובתורתו. ונניעהו לחופה. ועתה הנה הבאתי את
 ראשית פרי האדמה אשר נתת לי לקיים מצו־תיך. *יראה

V1 : •:T : • • • ' - ־ • :•• • ו  • Tזיז ז ז

 ובאהבה ושמחה רבה באתי היום לעשות רצלנך. ואתה ברוב
: T - : "V ־ : - • T T ־ : ד - : 

 רחמיך תברכנו מברכותיך ותשמחנו מיבוךתך. ותצילנו מכל
 חטא. ותזכנו לקיים כל המצות שבתורה. חנני יהוה כי אליך
 אקרא כל היום: עןךנו אלד,י :קזןןנו על ךבד כבוד שמך
 והצילנו וכפר על חסאתינו למען שמך: ויהי נעם אדני אלהינו

 עלינו ומעשה דינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:
" ־ " ־ T " י " ־ T T ־ : " T " T 



 מב מנהגי הברית

 תפלה למוהל קודם המילה
 מסי זכר דוד

 לשם יחוד קוביה ושכינתי׳ בדחילו ורחימו ברחיסו ודחילו
 ליחד כוי הנני בא למול תינוק זה >אביו אומר למול
 את כני) לקיים מצות עשה כמו שכתוב זאת בריתי אשר
 תשמי־ו ביני וביניכם ובין זרעך אחרך המול לכם כל זכר
 להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולהכניסו כחולקא טכא
 דקודשא בדיך הוא וצדיק יםוד עולם יהא רעוא דקוב״ה בהאי
 קורבנא ויתרעי ביי ויזכה לעשר חופות שעתיד קובייה למעבד
 לצדיקים לעלמא דאתי כדכתיב אשרי תבחר ותקרב ישכן
 י׳צריך נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך רעתה בעונותינו
 חרבה עירנו ונשרף בית מקדשינו ואין לנו קרבנות שיכפרו
 בעדינו יהיו לרצון אמרי פי והביון לבי לפניך יהוד, צורי ונואלי
 רהי נועם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה

ו כוננהו: נ י  י

 תפלה לסנדק
 מם׳ עבודת הקדש להנאון דדז״א זיל סנסן ליאיר הי

 לשם יחוד קובייה ושכינתי׳ בדחילו ורחימו כו׳ הנה אנכי בא
 להיות סנדק ואהיי כסא ומזבח לעשות על ירכי המילה
 יהי רצון מלפניך יהוד, אלהי ואלהי אבותי שיהי׳ מזבח בפרה
 שתכפר על כל חטאותי עונותי ופשעי ובפרט מה שפנמתי
 בירכי ובאות ברית קדש ותעלה עלינו כאלו כווננו בכל
 הכוונות הראויות לכרן ותמלא כל השמות שפנמתי בהם
 ותהא המילה תשובה כקטרת סמים כדכתיב נבעת הערלות
 וכתיב נבעת הלבונה ויתקיים בנו מקרא שכתוב ישימו קטודה
 באפך וכליל על מזבחך כרך יודה חילו ופועל ידיו תרצה
 ויהי נועם יהוה אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה

ו כוננהו: נ י  י



 מנהגי הברית מג
 סדר המילה

 נשמטא־ן המעיק למיל -קומי הנל מסניו י־אמרי כרוך הבא
T * T הבא כנימכןריא ח׳ ריל ברוך הנימול לח׳ 

 המוהג 6מי. ברוך הבא הנימול לשמנה: וידבר
 יהיה אל משה לאמר: פינחס בן אלעור כן
 אהרן הכהן השיב את חמת־ מעל בני •שךאל
 בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליה• את בני
 ישראל בקנאתי: לכן אמור הנני נותן לו את

 בריתי שלום:
 כשמשימץ הת-־-וק על נשא בל אל-הז אזמר

 זה הכסא של אלץ־,ו זכור לטוב (זנש• מול־יי! •עי,נ
ז דדתנלד. י  נ• וטנא נשרה•! ש-אמי זהו כסא של אליהו מלאך הם-

 בםהרי. ממני! לישועתך קויתי״: שברת• לישועתך

 ץ, ומצותיך עשיתי: אליהו מלאך הברית, הנך,
 שלך לפניך. עמוד על •מיני וסמכני. שברתי
 לישועתך ;׳. שש אנכי על אמרתך, כמוצא שלל
 ךב. שלום ךב לאהבי תוךתוי, ואין למי מכשול,
 אשך תבחר ותקרב ישם! חצי״ך. נשבעה בטוב

 ביתך. קדוש היכלך:

 גונ1;-ן ר.נן מנשא של אליהו ימשימ־ן אזוזי פל -רנ- הפנרר!

 יהאנ אומר הנני מוכן ומזומן

 לקיים מצות עשה שצונ־ הבורא יתברך למול
 את בני המוהל אומר אמר הקדוש ברוך הוא
 לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים הנני
 מוכן ומוומן לקיים מצות עשה שציונו הבורא
 יתברך למול(אס האנ היא י״-ייהל -אמר את כני) לשם

 יחוד קוב־ה ושכינתי וכוי

 ואומר נקזל רס

 ברוך אתה יי אלהיגו מלך העולם, אשר
 קרענו במציתיו *וצוכויעליהמילה:

 וא׳זר נך יחמץ־ הערלה יאבי הבן יאמר

 ברוך אתה יזי אלהינו מלך העולם, אשר
 קךהנו במצויתיו י וצובר'להכניסו

 בבריתו הל אברהם אביגו:
 יהפימדס שס עינ־ס

 כשם שנכנס לכרית, כן יכנס לתוךד, ולחפה
 ולמעשים טובים:



 מד מנהגי הברית
 אחר גמר מעשה סמילס אומרים נרכס זו

 ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא
 ״ "מ־י הגפן

 ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר
 קדש "ידיד מבטן, וחוק י בשארי
 שם, וצאצאיו התם באות ברית קוךש
 על כן בשכרות, אל חי חלקנו צורנו,
 צוה להציל יךירות שארנו מישחת. למען
 בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה

י כורת הברית:'  ״ ייז
 אלהינו ואלךזי אבותינו.קיים את ודלה
 הזה לאביו(ל0 ולאמו ויקרא עמו
 בישראל. ישמח האב ביוצא חלציו
 ותגל אמו בפרי' בטנה. ככתוב ישמח
 אביך ואמך ותגל ייולךתך : ונאמר
 ואעבד עליך ואראך מתבוססת בדמיך.
 ואמר לך ברמיך חיי. ואמר לך בךמיך
 חיי: ונאמר זכר'לעולם בריתו״ךבר
 צוה לאלף דור. אשר כרת את אברהם
 ושבועתו לישחק. ויעמיךה ליעקב להק.
 לישראל ברית עולם : יונאמר וימל
 אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים
 כאשר צוח אתו אלהים: חודו ל;י כי
 טוב כ•'לעולם תםדו: m >פלוני)י זה
 הקטן נדול יהיה כשם שנבנס לברית.
t כין יכנס לתורה ולחפה ולמעשים טובים 

 ושותין מטס של נרכה



 מנהגי הברית
 ואומר הפץ מי שברך אבותינו אברהם יצחקרעקב

 הוא :יברך את הילד ךך הנימול (פב־פ) בעבור
 שנכנס לברית וכשם שנכנס לברית כן יכנס
 לתורה ולחפה ולמעשים טובים ונאמר אמן:

T t• • ״ י ד • ׳ : T: \ T : 

 ויש נהנו לברך התינוק הנימול בנוסח זה, אלהנא ואלהא
 דאבהתנא שלח אסותא דחיי ורחמי לרביא הדק דאקרי שמי׳
 בישראל פב־פ כמה דאםית מי מרה ע־י משה וטי יריחו ע־י
^ בענל ובזמן קריב (כל בו,  אלישע כן אסי לרביא ד

 והוא מירושלמי):

 תפלה לאב ולמוהל לאחר המילה
 רבוני של עולם יהי רצון מסיפניך שיהא זה חשוב ומרוצה

T T I7 1 : T * I T v י *T T V •• 

 ומקובל לפניך כאתיו הקדבתיהו לפני כפא כבודך.

 ואחה ברחמיך הרבים שלח >5ל ידי מלאכיך הקדחים נשמה

 מרשה וטהורה (האב אומר לבני המוהל אומר, לפביפ) הנימול
*: T T I 

 ?תה לשמך הנדול שחדד, לבו פתוח כפתחו של אולם
 בתורתך הקדושה ללמוד וללמד לשמור ולחשות ותן לו
 אריכת ימים ושנים ח״ם של יראת חטא דדים של עושר
 ובבוז־ חיים שתמלא בל משאלות.לבו'לטובה (3150 אומר,
 וזבני לנךלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ולראות ממנו
 >נים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות ותקבל תפלתו בקרב
 תפלת כליןשראל ךהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך

: ן  יהוה צורי וגואלי) אמן כן :הי רצו

 סמנסג לפשות מי ש3רך לה3פל 3וית וסיולרת כי׳ חה נוסחו:
י שברך אבותינו אברהם יצחק ףעקוב הוא יברך את  מ
 הבעל בדית ואת האשה היולדת ואת הילד רך
 הנימול ואת הסנדק ואת המוהל ואת כל הטםובץ כאן בעבור
 tstv יתן מתנה בעבורנו וצוה לברך. והוא ישלח ברכה
:  והצלחה בכל מעשה ידיד עם כל ישראל אחיו ונאמר אמן



 מי מנהגי הברית
 זמירות לברית מילה

ה נה$כו אצילים. #יךה סך^ה #>יחו ^ נ  יים ל
ת *יתךסית ר^לי בת ענסית, ^ .  לאילים: ד
 ימןשי ^לסית, ;פו בןעלים. ^יךהחך^ד.^>יחו?<»לים:
׳ אין כאל ן ו ר ך , ?בית הול-י ^ ן  ן^ל רואי #רו
 1£רון, ןארבינו אלילים. #יךה חך#ה #?חי לאילים:
׳  דגלי כן תרים, על הבארים, ותלקט (#רים
 סקןלקט #בלים. #יךה חך#ה #>יחי גאולים: הבאים
 ע^ןז 3?רית חותסך, יסב^ן ל#סך, הסה קמולים.
 #יךה ו^ןןה^יחי לאילים: הראה אותותם, לכל רואי
י ?סותם, י_ע:ש'ו לדילים. #'יךה חך^ה ^  אותם, ןעל כ

 #?חו ^לים: ל'סיי זאת נרשמת, הכר נא דבר אמת,
 לסי התוססת, ולסי הפתילים. #יךה חך^ה #יחי
 לאילים: ושוב ש?ית לקךשה, ואל תוסיף לגרשה,
 ןהע:לה יאור #?#1ה, ונסו הגללים. ^רהדוך^הי^יחי
 לאילים: ;דירים רו?ןנ»ך, ?#יךה קךמוך, סי כמוך,

 יהוד! באלים. #יךה חך#ה #>יחו לאילים:
 5^לל אבות תודיעי ב3ים ותביא גאולה לבני{ניהם:



 מנהגי הברית מז
 סדר כרכת המזון

 קודם שמגביהין הכוס אומר המברך

 הב לן ^בךך:
 וכשהגביה הכום אומר המברך

WtfipW? רבותי ה!יר נועלען 
 ועוני; המסובין

 ?הי #ם יהוה קןביךך מעתה {עד עולם:
 וחוזר המברך ואומר יהי שם וכוי ואח״כ אומר נודה לשמך וכוי:

 נוךה 7י#?!ף ?תוף, #«וני. ?רולים או^ם ליהוה:
 גידה

ר ז  5ך>טות אל איום ונורא. הז^יגב לעתות בצךה. #ל $
 ?גבורה. אדיר במרום יהוה: נודה
my .5ך>טות התורה הקדומה. טהוךה היא ו^ם ?תיטה 
ד יהוד.־. מדה  למ םוך^ה. מ#ה ^
 9ך>טותהכ'ה;ים והווים. אקרא לאיהי העבריים.
 אהוךנו ?בל איים. אבךכה את יהוה: נודה
רי ורבותי. א^תח 9י ?#יר וכיפתי.  בך^ותמו

 ותאמרנה עצמותי. ברוןד הבא יהוה:
 גידה

 יךשות מרנן וךבנן וךבותי
 ןבךך זיהינו *»אכ^נו ?ז*»ל1:

 ועונין המסובין

 ברוך אלוהינו #אכלנו ס#לו ובטובו הלינו:
 וחוזר המברך ואומר ברוך שאכלנו וכוי



 מוז מנהגי הברית

 בריף אתה יי אליהינו מלך העולם. הזן את
 העולם כלו. בטובו ?חן בחסד וברחמים.
: ובטובו  הוא נותן לחם לכל בשיר. כי לעולם חסדו

: : • T T T : V V ־ : T 1 ״ 

 הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון
 לעולם ועד. בעבור ישמו חגדול. כי חרא אל זן
I T • T ־־ :— : ־ V T T : 

 ו??פךנם לכל ומטיב לכל ומכין מזון לכל ?ךיותיו
 אשר ברא: כאמור. פותח את ידך ומשביע לכל חי

- T .־ : • - ־ I V T ״ ־־ T T T T V - : 

: ברוך אתח יי. חזן את חכיל: ן  רצו
 נודה לף יי אליהינו. על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה
 טובה ורהבה. ועל שהוצאתנו יי אליהינו• מארץ

I V V• ־ T T ; T; - v : T : T •* v 

 מצרים. ופדיתנו מבית עבדים. ועל בריתף שהתמת
 באשרנו. ועל תוךתף שלמךתנו. ועל ךזקןיף שהודעתנו.
 ועל ךויים דון והסד שחועתנו. ועל אכילת מזק שאתה זן
 ומפרנס אותנו תמיד. בכל יום ובכל עת ובכל שעה:

• T T: : ־־:*־TT T ; •• T : T 



 מנהגי הברית מט
 בחנוכה ובסוריה אומרים זה:

 על הנסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל
 התשועות ועל המלחמות. שעשית לאבותינו

י ״ ז י י ז י .  — : : ־ ־ • : ד ׳

 בימים ההם בומן הזה:
 לשוריש

ר ת ס א  בימי מרדכי ו

ה ר י ב  בשושן ה

 כשעמד עליהם המן הרשע
T T T T T ־ 1• ״  : V ז

 בקש להעמיד להרוג
 . -״ ... T ־. . ולאבד את כל היהודים
 מנער ועד ^קן טף וגשי•

 ביום אחד בשלשה עשר
T T T : • T V 

 להדש ו שנים עשר הוא
T T ״ : V -

 הדש אדר ושללם לבוז.
T T T : T ־ : 

 לחנוכה
 בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

T י " T T ׳ V T ־ ־ נ 

 כשעמדה. השמונא
T : T V : 

 ובניו.
T T 

 מלכות יון הרשעה על עטף ישראל.
•• T : ז ז - ־ : 1 • : ' ז ז  ־ : ז

, !  להשכיחם תורתןז. ולהעבירם מחי
ם י ? 1 י ׳ T י ? D  רצונך. ואתר, ?

 עמדת להם בעת צרתם. רבת
T : ־ T T T • • : . V די: ד ד 
 את ריבם דנת את דינם נקמה
T : ' ־ T ד • T : - T • T 

 את נקמתם. מסרת נבורים ביד
T• • : : V:1T T • ־ T 

 הלשים ורבים ביד מעטים וטמאים

 ביד טהורים ורשןןים פץד צייקים

 וזדים בץד עוסקי תורתך. ולך

 עשית שם גדול וקדוש בעולמך.
 ד • T •• ד :די T T י•

 ולעמך;שראל עשית תשועה גדולה

 ופורקן כהיום היה. ואחר כן באו

 בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך

 וטהרו את מקדשך. והדליקו נרות בדוצרות רךשך. וזקבעו

 שמונת ימי חנכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול:

 ואתה ברהמיך הרבים

 הפרת את עצתו וקלקלת

 את מהשבתי והשבות לו

 גמולו בראשו ותלו אותו
T : : : 

 ואת בגיו על הע׳ן:
1 " T ־ T T V : 



 נ מנהגי הברית

ל הכיל יי אליהינו אנחנו מוךים לף ומברכים אותך. ע  ו

 יתברר שמך בפי כל הי תמיד לעולם ועד: ככתוב.
T ־ V T T J • T ־ T • J ( !  • : I - T י

 ואכלת ושבעת וברכת את יי אליהיף על הארץ הטובה
: ן ו  אישר נתן לך: ברוף אתה יי. על הארץ ועל המז

 רחם נא יי אלהיני על ישראל עמף. ןעל ירושלים עיךף.
 ועל ציון משכן פבוךף. ועל מלכות בית דוד
 מישיחף. ועל הבית הגדול והגדוש שנקרא 'שמך עליו:
 אליהינו. אבינו. רענו זוננר פרנסנו וכלפלנו והךךיחנו.
 והרוח לנו יי אליהינו מהרה מכל צרותינו. ונא אל

~ T ; •־ T T • T •• .־ v ! T : T ־ : ־־ ; 

 תצריכנו יי אלוזינו ליא לידי מתנת בשיר וךם ךליא לידי
 הלואתם. כי אם לידף המלאה. הפתוחה. הקדוישה

T • • ד T T -:T : - T •• : - 1 : 1 • : 1 : -

 והרחבה. שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד:
•• T: V T T • : ״ V T T . :Tי 

 לשכת:

 רצה וההליצנו יי אליהינו במצותיף ובמצות יום השביעי
 השבת הגדול והקדוש הזה כי יום זה גדול וקדוש

IT : T V • v - (T - : ד - T - ־ 

 הוא לפניף לשבות בו ולנוח בו באהבה כמצות ךצונף
 ובךצונף הניה לנו יי אליהינו שלא תהא צרה ויגון
 ואנחה ביום מנוהתנו והראנו ץ אליהינו בנהמת ציון עיךף
 ובבנין ירושלים עיר לןךישף כי אתה הוא בעל הישועות ובעל

 הנחמות:
T V ־־ 



 מנהגי הברית נא
 לראש הדש ליום טוב ולהול המועד

בא ן:גיע ויראה וירצה וישמע עלה ויז : ו נ תי ו ואליהי אבו נ  אליהי
 ויפקד ויזכר זכרתנו ופקדוננו וזכרון אבותינו וזכרון
ן כל עמך ן ירושלים עיר ל!דשף הברו ח בן דוד עבדך הברו  משי
 בית ישראל לפניך לפליטה לטובה לחן ולחסד ולרחמים לחיים

 טובים ולשלום ביום

 לר״ח לפסח לשבועות

ש הזה חג המצות הדה חג השבעות הזה: ד ח  ראש ה

 לסוכות לשמיני עצרת לראש השנה

ה: שמיני עצרת ביום הזפרון  חג הספות הז

: ה ז ה: ה  החג הז

ו בו ו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענ נ  זכרנו י: אלהי

 לחיים טובים. ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו

ו כי אליך עינינו כי אל חנון ורחום אתה:  והושיענ

 ובנה ירושלים עיר הקדש ???הרה ?ימינו. ברוך
:  אתה יי. בונה ?רחמיו ירושלים: אמן

 ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם. האל. אבינו. מלכנו.
 אדירנו. בוראנו. גואלנו. יוצךנו. קדושנו קדוש
 ?עקב. רוענו רועה ישראל. המלך הטוב והמטיב לכל.
 שבכל יום ויום הוא הטיב הוא מטיב הוא ייטיב לנו. הוא
 גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד לחן ולךוכןד ולרחמים
 ולרוח. הצלה והצלחה. ברכה וישועה. נחמה. פרנסה
 וכלכלה. ורחמים וחיים !שלום וכל טוב. ומכל טוב לעולם
 אל יחסרנו: הרחמן הוא ימלך עלינו לעולם וץד: הרחמן



 נב מנהגי הברית

 הוא יתבךןז בשמים ובארץ: הרחמן הוא ישתבח לדור
 דורים. ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים. ויתהדר בנו לעד

- T T - ־ — : • . — ־. T ׳ ; . . — Y T ~ T : 1 י 

 ולעולמי עולמים: הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד: הרחמן
I T —: ־ T T " : ! : ־ ־ : — T • T; I T — •׳ J | 

 הוא ישכיר עולנו מעל צואךנו והוא יוליכנו קוממיות
 לארצנו: הרחמן חוא יישלח לנו ברכח מרבה בבית הזה ועל
 שלהן זה שאכלנו עליו: הרחמן הוא ישלה לנו את אליהו

T ׳ ׳• T ־ J י I T — ־ — T T T : - T V V י T J •., 

 הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות
: T V ־* י ״ T י T ־ 

 ונחמות: הרחמן הוא יבךף את (אבי מורי) בעל הבית הזה
 ואת (אמי מורתי) בעלת חבית הזח). (ואם סמוך על שלחן עצמו
 יאמר: אותם ואת ביתם ואת זךעם ואת כל אשר להם. אותי

 (ואבי ואמי) ואשתי וזךעי ואת כל אשר לי), אותנו ואת כל
 אשר לנו. כמו שנתבךכו אבותינו אבךחמ לצחק ויעקב בכל
 מכיל. כיל כן יברך כלנו יחד בברכה שלמה. ונאמר אמן:)

 במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת
 שלום ונשיא ברכה מאת יי. וצדקה מאליהי ישענו.

I T T ; T : ״ •• T T : T ־ : T 

 ונמצא חן ושכל טוב בעיני אליהים ואדם:



 מנהגי הברית ע

 כאן אומר המזמן או סש״ן חרוזים אלו חברס רנינו אברהם
 כהן צדק וחתום אחר ת־3ת י3רך.

 הרחמן הוא .יברך אבי הילד ואמו. ויוכו
 לנהלו ולחנכו ולךזכמו. מיום השמיני והלאה

 ירצה דמו. ויהי יי אלהיו עמו י.
T « T  **T T T ־ * :

 הרחמן הוא יברך בעל ברית המילה. אשר
 שש לעשות צהק בגילה. וישלם פעלו ומשכרתו

 כפולה. ויתנהו למעלה .למעלה:
 הרחמן הוא יברך רך הנטול לשמונה. ויהיו
 ידיו ולכו לאל אמונה. ויזכה לראות פני השכינה

T ־ : - •• i : ־ V : • : T *־* ־ T ־- ׳ TT 

 שלש פעמים בשנה:
T T י ־ T י T 

 הרחמן היא יברך ד.מל בשד הערלה. ופרע
 ומצץ *דמי המילה. איש הירא ורך הלבב עבודתו

 פסולה. אם שלש אלה לא יעשה לה:
T v - . ד ־ ״ • T; T .י 

 הרחמן הוא :שלח לנו משיחו הולך תמים.
 בזכות חתני מולות דמים. לבשר בשורות טובות

 ונחומים. לעם אחד מפזר ומפרד בין העמים:
 : י T I •• T : T־ : \ :TV ־ •

 הרחמן הוא ישלח לנו כהן צדק אשר
 לקחלעלום. עד הוכן כסאו בעזמש ויהלום
 וילט פניו באדרתו ויגלום. בריתי היתד, אתו

T : ז • • : : — T T י ד -

 החיים והשלום:



 נד מנהגי הברית

י י ח ה ל ח ו נ מ ת ו כ ו ש ל כ ם ש ו י ו ל נ ל י ח א ע ו ן ה מ ח ך  לשבת: ה

: ם י מ ל ו ע  ה

ה ב ו ט ה ל ז ו את החדיש ה נ י ל ש ע ד ח א י ו ן ה מ ח ר : ה ש ־  לראש ח

: ה כ ר ב ל  ו

: ב ו ו ט ל כ ם ש ו י ו ל נ ל י ח נ א י ן הו מ ח ר : ה ב ו  ליום ט

ה ב ו ט ת ל א ז ו את הישנה ה נ י ל ש ע ד ח א י ו ן ה מ ח ר  לראש השנה: ה

: ה כ ר ב ל  ו

: ת ל פ ו נ ד ה ו ו את סכת ד נ א לקים ל ו ן ה מ ח ר  לסוכות. ה

: א ב ם ה ל ו ע י ה י ח ל ח ו י ש מ ת ה ו מ י ו ל נ כ ז א י ו ן ה מ ח ר  ה
T T -־ ד ־ ־ T,-J I — ־ ־' ־ ־ T • ־־ : T 

ד ס ו ועשיר, ח כ ל ת מ ו ע ו ש ) י ל ו ד ג ל (כשבת מ י ד ג  מ

א ו ו ה י מ ו ר מ ם ב ו ל ה ש ש : ע ם ל ו ד ע ו ע ע ך ז ל ד ו ו ד ו ל ח י ש מ  ל

: ן מ ו א ר מ א ל ו א ר ש ל י ל כ ע • ו ו נ ם עלי ו ל ה ש ש ע  י

ם ריש ו ורעבו• י ר י פ : כ ו י א ך י ר ל ו ס ח ן מ ו כי אי י ש ו ד ת יי ק ו א א ר  י

ב כי ו ו ליל כי ט ד ו : ה ב ו ל ט ו כ ר ס ח א : י יל ל ש ר ו ד  ו

ר ב ג ך ה ו ר : ב ן ו צ י ר ל ח כ ע ל י ב ש מ ת לדף ו ח א ת ו : פ ו ד ס ם ח ל ו ע  ל

א ל תי ו קנ י גם ז ת י י : נער ה ו ח ט ב ה יי מ י ה י ו ר לבטח בי ש  א

ברך את ו לתן יי י מ ע : לל עיז ל ם ח ו מבקןיש ל ע ך ז ב ו ז ע ק נ י ד י צ ת י א  ר

: ם ו ל ש ו ב מ  ע

 ברוך אתה יי אמדנו מלך העולם בורא פרי הגפן:

 נוהגין ליתן מכוס של כרכה ?היולדות



 מנהגי הברית נה
 סדר ברכה אחרונה.

ף העולם על ל ו ס נ ה ןי אלהי ת ך א ת  ב
 הגפן ועל פרי הןשן

ה ב ו ־ ט ך מ ץ ה ר ועל א ת השדה, ב ו נ  ועל ת
ל ו , לאל ו נ ת לאבותי ל ה נ ה ת ו  (ךהבה, שרצי
ט י ה ל א יזי א ! רהם נ ה ב ו ט ה ולטבוע מ  מפרי
 על 'ישראל עמןז, ועל:־תשלים עידןז',* ועל ציון
ה בנ . ו ז ז יעל היכלן כבוךף־/ ועל מזבהן  מ'שב'ןי
ה בימינו, והעלנו ר ה מ ש ב ר ק  ירושלים עייר ה
דש^ע הן לאבלמפרי הו נ ן בבנ ו  שמהנ
ה ר ה ט ב ה ו ש ד ק , וניבו־כןד עליה' ב  מטובה'

• T I V T.) : 'TT: T : T V T : T. ־ ) 

 ״וי יךצה והחליצנו ביום ה*?ןת הזה.
 יי״ יו׳ וזכרנו לטובה ביום ראש החדש הזה.

 יז־׳ ושמחנו ביום חג המצות הןה.
 •,ז־״••׳ ושמחנו ביום חג הטבועות הןה.

 י$«׳ ושמחנו ביום חג הסכות הזה.
 י׳י:•.׳)״.־•׳ ושמחנו ביום שסיני עצרת החג הןה.

• וזכרנו לטוןה 3יום הזכרון סזה. י * ־ • ״ • ! 

ץ ר א ה ל ךהלף ע ו נ ן , בלבל מטי בו י טו \  כי אתר
 ןעל ?די סןקן•

 ברוך אתה י?, .על האךץ ו.על
 פרי הגפן:



 נו מנהגי הברית
ן ברית: ן נאכ׳ ן או ד פאר׳ ע ג פונים ק נ  באהאנדלו

 אינדערפרי פאר׳ן ברית:
ן ן קינד פון 1 שעד. פאר׳ ו עסן פאר׳  איר זאלט נישט געבן צ

 ברית. באלד נאך רעם ברית קענט איר שוין געבן עסן.

TWO-PIECE דאס קינד דארפט איר אנטוהן צום ברית מיט א 
.STRETCHY נישט מיט א 

י ר ו ם ברית: א בלענקעט, צ  איר דארפט מיטברענגן צו
 פעמפער׳ס, BABY WIPES, און א PECIFIER. און א וואסער

 באטל, א בעכער, וויין.

 נאכ׳ןברית:
יט:  לעבן דאס קינד׳ס בעט זאל זיין אנגעגרי

.BACITRACIN OINTMENT ( 2 גאז פעד׳ס 3 ״ 3 x  1) ״

 ווען מען וועט אהיים ברענגען אייער קינד פון ביהמ״ד נאך
צ וועט דאס קינד זיין איבערגעפאקט ריין, מ״  דעם ברית בשטו
 און שיין פארבאנדאזשירט, איר דארפט איבערפאקען דאס

 קינד אזוי אפט ווי געווענליך.

ק אין נ ע  איר קענט פאקן דאס קינד אין PAMPERS וואס ז
ן ברית ווי DIAPERS. אויך  געוויסע פרטים נאך בעסער נאכ׳
 קענט איר אנטוהן א STRETCHY פון אויבען פונקט ווי איר

ואלט דאס געטוהן אן אנדערס מאל.  ו



 מנהגי הברית נז
: ד אנ  איר דארפט ביי יעדע דייפערן טוישן די גאו פעד ווי פאלג
 נעמט אראפ דעם אלטן גאו פעד פון קינד, שמירט אן דעם
 נייעם גאז מיט BACITRACIN (קנייטשט איין דעם נייעם גאו
ן גאנצע גאז) און  כדי דאס שמירעכץ זאל זיך צושפרייטן אויפ׳
 לייגט עם ארויף אויף דעם ברית פון אויבן, פאקט צוריק איין

 דאם קינד.

 אינטער די גאז פעד ליגט א באנדאזש, ״טוט נישט צוריק
 צום באנדאזש״ אפילו אויב דער באנדאזש האט זיך
 אביסעל געעפענט לאזט עהם אווי ווי עם איז, פראבירט נישט

 איינדרייען אדער אויפדרייען.

 אויב אין פאל אז איר דארפט טוישן די גאז פעד׳ס אין שבת
ו״ט דארפט איר אנשמירן די גאז פעד׳ס מיט  אדער אין י
ו״ט, און האלט דאם  BACITRACIN פון ערב שבת אדער ערב י

 פארמאכט אין א בלעםטיג בעג.

 א גאנצע טאג ביי יעדע דייפערן זאלט איר טוהן ווי דא
 דערמאנט.

ו ליגן אויף דעם בויך קענט איר עהם  אויב דאם קינד גלייכט צ
 רואיג לייגען אויף דעם בויך, אין געוויסע הינזיכטען איז עס

 נאך בעםער.

 די ערשטע פאר דייפערס האבן געווענליך רויטליכע פלעקן,
ן איר דארפט זיך נישט  דאם איז נישט קיין בלוט או
 דערשרעקן, דאס איז נאד ווייל די השתנה שווענקט אראפ דאם

ן באנדאזש נאך פונ׳ם ברית.  בלוט וואם איז געלעגן אויפ׳



 נח מנהגי הברית
ן ן ביז 4 אדער 5 שעה נאכ׳  אויב דאס קינד איז נישט משתי
 ברית אדער וויל נישט עסן נארמאל, דאס איז א נארמאלע

 ערשיינונג און עס איז נישט דא וואס זיך צו דערשרעקן.

 דער צווייטער טאג נאכ׳ן ברית:
הל וועט אהיימקומען און אראפנעמען אלע  דער מו

.  באנדאזשן

 איר דארפט טוישן די גאז פער ביי יעדען דייפערן פונקט ווי
 דעם ערשטן טאג.

ן דייפער ועט איר טרעפן רויטליכע פלעקן אויפ׳  אויך היינט ו
 ביי די ערשטע פאר דייפערינגס, דאס איז נארמאל.

 pD דריטן טאג px ווייטער:
יגט ווערן ביי יעדע  BACITRACIN דארף ווייטער צוגעלי
 דייפערן ביז דעם פערטן טאג פון ברית, פארנאכט. אויב עס
 פעלט נאך אויס 3x אדער GAUZE PADS3 BACITRACIN קען

 דאס קויפן אין כאטש וועלכען דראג סטאר.

ן ן דייפער אדער אויפ׳  אויב איר טרעפט א רויטן פלעק אויפ׳
 גאז פעד איז דאס ווייל דאס קינד האט א שטויס געגעבן מיט
 די פיס און עס איז ארויס א טראפ בלוט. ״אויב דאס ברית

.  אליין בלוט נישט איז נישט קיין שום פראבלעם״

 נאך דעם פערטן טאג מעגט איר שוין באדען דאס קינד (מכח
 דעם ברית אויס).



 מנהגי הברית נט
 נאך עטליכע טעג פון יעדען ברית מאכט זין־ אזא געהלע
 שליים ארום רעם ברית, דאם איז א נארמאלע ערשיינונג,
 ראם נישט קייץ אייטער ח״ו פראבירט עם נישט אראפ
ן קינד או מען קראצט ו יםורים פאר׳ נעמען ווייל ראם אי  צו
 ראם אראפ, ראם קומט אראפ פון זיך אליין נאך אפארמאהל

 בארען ראם קינד.

 ״צו קץ שום צייט במשך פרן פארהייליע פרן רעם
 ברית טאהר מען נישט צורירען צום ברית מיט די
 הוילע העבט ראם קען פאראורזאכען אן אינפאקציע
 ח״ר, דאם זעלבע ביים באדען דאם קינד די ערשטע
 צוויי רראכן זאלט איר נישט צררירען מיט די

. ״  הענטי י

הצלחה איר זאלט עהם גרינג ג אייך פיל נחת ו רי ואונטשענ  ו
 ערציען צו תורה ויראת שמים מתוך נחת והרחבת הדעת.

 המוהל



 מנהגי הברית
MORNING OF THE BRIS: 

 ם

DO NOT FEED THE BABY ONE HOUR 
BEFORE THE BRIS. IMMEDIATELY AFTER THE 
BRIS THE BABY CAN BE FED. 

THE BABY SHOULD BE DRESSED IN A TWO-
PIECE OR GOWN OUTFIT (NOT IN A 
STRETCHY) FOR THE BRIS, AND A HAT. 

BRING TO THE BRIS: 

TWO PAMPERS, ONE PILLOW, WINE, A 
KIDDUSH CUP, BABY WIPES, A FULL BABY 
BOTTLE, PACIFIER, AND OF COURSE THE 
BABY. 

AFTER THE BRIS: 

HAVE READY NEAR THE BABY'S BED: 

1) 3" x 3" STERILE GAUZE PADS 
2) BACITRACIN OINTMENT. 

AFTER THE BRIS THE MOHEL CHECKED 
CAREFULLY FOR EXCESSIVE BLEEDING AND 
CHANGED THE DRESSINGS. WHEN THE BABY 
IS BROUGHT HOME HE WILL BE FRESHLY 
BANDAGED AND PAMPERED. THE PAMPERING 
SCHEDULE THEREAFTER IS AS IT NORMALLY 
WOULD BE. 



 מנהגי הברית
DISPOSABLE DIAPERS MAY BE USED. 

AS FAR AS DRESSING THE NEWBORN IS 
CONCERNED, YOU CAN DRESS THE BABY IN A 
REGULAR OUTFIT. 

AT EVERY DIAPER CHANGE THE GAUZE 
COVERING THE BRIS MUST BE CHANGED AS 
FOLLOWS: 1) REMOVE THE OLD GAUZE PAD. 
2) SMEAR BACITRACIN ON A FRESH GAUZE 
PAD. 3) PLACE THE PAD DIRECTLY ON THE 
BRIS. CONTINUE TO FOLLOW •• THIS 
PROCEDURE AT EVERY DIAPER CHANGE 
DURING THE FIRST DAY FOLLOWING THE 
BRIS. 

UNDERNEATH THE GAUZE PAD THERE IS A 
BANDAGE WHICH IS WOUND AROUND THE 
BRIS. DO NOT TOUCH THE BANDAGE 
EVEN IF THE BANDAGE HAS OPENED 
SOMEWHAT. LEAVE IT AS IT IS. DO NOT TRY 
TO UNWIND OR REWIND THE BANDAGE. 

PLEASE NOTE: IN CASE THE DRESSING 
MUST BE CHANGED ON SHABBOS OR YOM 
TOV PREPARE THE DRESSINGS 
BEFOREHAND. SMEAR SEVERAL GAUZE PADS 
WITH BACITRACIN, FOLD EACHONE OVER, 
STORE THEM IN A CLEAN PLASTIC BAG, AND 
USE THEM AS NEEDED. 



 סב מנהגי הברית
IF THE BABY IS COMFORTABLE LYING ON 

HIS STOMACH YOU MAY PLACE HIM IN THIS 
POSITION. 

PLEASE NOTE: IF THE BABY IS CRANKY, 
MANY DOCTORS SAY IT IS ALRIGHT TO GIVE 
HALF A TEASPOON OF BABY TYLENOL . 

AT THE FIRST FEW CHANGES YOU MAY SEE 
BLOOD STAINS ON THE DIAPERS. THERE IS 
NO NEED FOR ALARM. THIS IS NOT 
SIGNIFICANT AND MAY BE IGNORED. IT IS DUE 
TO THE FACT THAT THE BANDAGE HAS 
BLOOD ON IT MIXED WITH URINE WHICH HAS 
SOAKED UP SOME OF THE BLOOD IN THE 
DRESSING AND STAINED THE DIAPER. 

IF THE BABY DOES NOT URINATE WITHIN 4 
TO 5 HOURS AFTER THE BRIS, OR DOESN'T 
WANT TO EAT REGULARLY, THIS IS 
SOMETHING THE MOHEL WOULD LIKE TO 
KNOW. BUT THERE IS NOT NEED FOR 
CONCERN, THIS IS NORMAL 

YOU CAN EXPECT SOME CRANKINESS AND 
RESTLESSNESS ON THE PART OF THE CHILD 
DURING THE FIRST NIGHT AFTER THE BRIS, 
THIS WILL USUALLY PASS AFTER THE 
DRESSING IS REMOVED THE NEXT 
MORNING. 



 מנהגי הברית 10
THE SECOND DA Y AFTER THE BRIS: 

THE MOHEL WILL CAREFULLY REMOVE THE 
LONG GAUZE DRESSING. USUALLY WITH THE 
REMOVAL OF THE GAUZE, THE BABY CRIES A 
LITTLE, AND THERE ARE A FEW DROPS OF 
BLOOD. HOWEVER, THIS STOPS BY ITSELF 
AND PRESENTS NO PROBLEMS. THE GAUZE 
PAD STILL NEEDS TO BE CHANGED AT 
EVERY DIAPERING. 

TODAY YOU MAY ALSO SEE BLOODY SPOTS 
ON THE DIAPER AS ON THE FIRST DAY. THIS 
IS NORMAL. 

THE THIRD DA Y AND ON: 

BACITRACIN HAS TO BE PLACED AT EVERY 
DIAPERING UNTIL THE FOURTH EVENING 
AFTER THE BRIS. 

IF YOU STILL SEE BLOODY SPOTS THIS IS 
PROBABLY BECAUSE THE CHILD HAS KICKED 
HIMSELF. IF THE WOUND ITSELF IS NOT 
BLEEDING THERE IS י א  REASON TO BE ־ ©
CONCERNED. 

SEVERAL DAYS AFTER THE BRIS A 
YELLOWISH SECRETION MAY APPEAR ON THE 
WOUND. THIS IS NORMAL. IT IS NOT AN 
INFECTION. DO NOT TRY TO REMOVE IT. IT 
WILL COME OFF BY ITSELF AFTER A COUPLE 
OF DAYS OF BATHS. 



 סד מנהגי הברית
AFTER THE FOURTH DAY, THE BABY MAY BE 

BATHED (AS FAR AS THE BRIS IS 
CONCERNED). 

DURING THE ENTIRE TIME OF HEALING THE 
BRIS SHOULD NOT BE HANDLED WITH 
UNGLOVED HANDS. CAUTION SHOULD BE 
EXERCISED TO KEEP THE AREA STERILE TO 
AVOID AN INFECTION. 

WISHING YOU MAZAL-TOV ! MAY 
THIS SMALL CHILD BECOME GREAT. 
JUST AS HE HAS BEEN ENTERED INTO 
THE BRIS, MAY HE ENTER THE WORLD 
OFTHETORAH, MARRIAGE, AND THE 
PRACTICE OF GOOD DEEDS. 
AMEN. 

 הועתק ימוגנס לאינטרנט
« w ״ J ׳ 1 K r w + t o t e . o r g '!?{'E MOtH'EL 
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 יום הולדת

 יום...... חדש ...» שנת נולד

. נולד . . . . ת.  יום חדש.~״.~״~• שנ

 יום...... חדש............. שנת־ נולד

 יו0 חדש שנת ... נולד

. נולד . . . . ת.  יום חדש..״.......״ שנ

 יום...... חדש שנת נולד

• חדש...ו.....»... שנת •••<•> נולד M M יום 

. נולד H שנת י N H M M  יום חדש ^



 מזל טוב לזכר
 >^*יך למעלות אשא עיני אל ההרים מאין
 יבוא עזרי. עזרי מעם יי עשה שמים
 והארץ. אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך.
 הנה לא ינום ולא ישן שמר ישראל. יי שמרך יי
 צלך על ידי ימינך. יומם השמש לא יכבה וירח
 בלילה. יי ישמרך מכל רע ישמר את נפשך.

 יי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

 שדי קרע שטן
 סיני ופגסיני וםםנגליף

 תחיה לא מכשפה
י ם ד.  מכשפה לא תחיה פנ

 לא החיה מכשפה ארם וחוח לא מכשפה תחיה
 מכשפה תחיה לא מכשפה תחיה לא אברהבו ושרה מכשפה תחיה לא

 לילית וכל כת יעקב ולאה דילה חוצה לילית וכל כת יצחק ורבקה

 בשם ה׳ אלהי ישראל, םיסיני םיכאל, ום׳טמאלי גבריאל, טלפני
 אוריאל, וטאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל,

 דוד דוב מייזליש
 מוהל מומחה


