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אמר רבי שמעון 
בר יוחאי יכול אני 
לפטור את העולם 

כולו מן הדין 
לרחמים!
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 תפילה לחלאקה
 הראש פאות להם ומשאירים הראשונה בפעם הילדים את כשמספרים תפילה

 

 הכתוב יאמר

רּוך   ם' ה ּבָּ עֹולָּ ֵמן ל  ֵמן אָּ אָּ  ו 

 הפסוק או

ַרך   ּבָּ רֹוַמם ִית  ִית  ַנש ֵ  ו  ִית  ך   לש    מוֹ ש    או  ל  ֵכי מ  ִכים ַמל  לָּ דֹוש   ַהמ   הּוא רּוך  ּבָּ  ַהּקָּ

 .ו"ח קטרוג יהא ולא, ודם לבשר שיברך קודם ה"להקב שיברך כדי

 

 :יאמר כן ואחרי

ש ִ  ךָּ י  ַרִים ֱאֹלִהים ימ  פ  א  ה ּכ  ַנש ּ  ִכמ  ךָּ  .ו  כ  ר  בָּ ִיש   ' ה י  ךָּ ו  ר  ֵאר .מ  יו' ה יָּ נָּ  ּפָּ
יךָּ  ּךָּ  ֵאל  ָּ  .ִויֻחּנ  יו' ה אִיש ּ נָּ יךָּ  ּפָּ ש ֵ  ֵאל  יָּ ךָּ  םו  ה .לֹוםש ָּ  ל  חָּ נָּ יו ו  לָּ  ,'ה רּוחַ  עָּ
ה רּוחַ  מָּ כ  ה חָּ ה רּוחַ  ,ּוִבינָּ ה ֵעצָּ בּורָּ ַעת רּוחַ  ,ּוג  ַאת ּדַ ִיר   .'ה ו 

ל ִרּבֹון ִמים ּכָּ עֹולָּ ֲאדֹוִנים ַוֲאדֹוֵני הָּ כּות, הָּ ז  ּבִ ל ש   יִקים ּכָּ ּדִ ַהֲחִסיִדים ַהּצַ  ו 
א ִמּיֹום רָּ ב  ּנִ ם ש   עֹולָּ ַעד הָּ כּות, סֹופוֹ  ו  ךָּ  ּוִבז  ת  ה ּתֹורָּ דֹוש ָּ ה ַהּק  הֹורָּ ַהּט  , ו 

כּות יךָּ  ּוִבז  ֹות  יךָּ  ִמצ  מֹות  ים ּוש   דֹוש ִ הּ  ַהּק  ּבָּ כּות, ש   ַות ּוִבז  ַאת ִמצ  ֹראש   ּפ  , הָּ
נוּ  תָּ ּוִ ּצִ ךָּ  ש   ת  תֹורָּ פוּ  ֹלא" ּב  ַאת ַתּקִ ם ּפ  כ  כּות", ֹראש   יק ּוִבז  ּדִ דֹוש ַהּצַ  ַהּקָּ

ה א ַהּז  נָּ ֱאֹלִקי ַהּתַ י הָּ עֹון ַרּבִ מ  ר ש ִ מוֹ , יֹוַחאי ּבַ ה ּכ  כָּ ּזָּ ַער ש   ה ַהּנַ ַאת ַהּז   ִלפ 
ֹראש   ן, הָּ ה ּכֵ ּכ  ה ִיז  תֹורָּ ה ל  ֻחּפָּ ֹות ּול  ים ּוִמצ  ֲעש ִ ַלּמַ ה, טֹוִבים ו  יֹור  אֹות ו   הֹורָּ

ֵאל רָּ ִיש   ַחיֵּ  ּב  ִביו יּב  ַחיֵּ  אָּ ֵמן, ִאּמוֹ  יּוב  ַצח אָּ ה נ  לָּ  .ס 

הּ  לּויָּ לוּ . ַהל  וֹ  ֵאל ַהל  ש  ד  קָּ לּוהוּ . ּב  ִקיעַ  ַהל  ר  לּוהוּ : ֻעּזוֹ  ּבִ יו ַהל  בּוֹרתָּ ג  . ּבִ
לּוהוּ  ֹרב ַהל  לוֹ  ּכ  ד  לּוהוּ : ּגֻ ֵתַקע ַהל  ר ּב  ֹופָּ לּוהוּ : ש  ל ַהל  ֵנב  ִכּנֹור ּב  לּוהוּ : ו   ַהל 

ֹתף חֹול ּב  לּוהוּ . ּומָּ ים ַהל  ִמּנִ ב ּב  ֻעגָּ לּוהוּ : ו  ֵלי ַהל  צ  ִצל  ַמע ּב  לּוהוּ . ש ָּ  ַהל 
ֵלי צ  ִצל  ה ּב  רּועָּ ה ּכֹל: ת  מָּ ש ָּ ל ַהּנ  ַהּלֵ לּויָּ . הּ יָּ  ּת  ה ּכֹל: הַהל  מָּ ש ָּ ל ַהּנ  ַהּלֵ  ּת 

לּויָּ . הּ יָּ   .הּ ַהל 
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 הראש פאות להם ומשאירים הראשונה בפעם הילדים את כשמספרים תפילה

 

 הכתוב יאמר

רּוך   ם' ה ּבָּ עֹולָּ ֵמן ל  ֵמן אָּ אָּ  ו 

 הפסוק או

ַרך   ּבָּ רֹוַמם ִית  ִית  ַנש ֵ  ו  ִית  ך   לש    מוֹ ש    או  ל  ֵכי מ  ִכים ַמל  לָּ דֹוש   ַהמ   הּוא רּוך  ּבָּ  ַהּקָּ

 .ו"ח קטרוג יהא ולא, ודם לבשר שיברך קודם ה"להקב שיברך כדי

 

 :יאמר כן ואחרי

ש ִ  ךָּ י  ַרִים ֱאֹלִהים ימ  פ  א  ה ּכ  ַנש ּ  ִכמ  ךָּ  .ו  כ  ר  בָּ ִיש   ' ה י  ךָּ ו  ר  ֵאר .מ  יו' ה יָּ נָּ  ּפָּ
יךָּ  ּךָּ  ֵאל  ָּ  .ִויֻחּנ  יו' ה אִיש ּ נָּ יךָּ  ּפָּ ש ֵ  ֵאל  יָּ ךָּ  םו  ה .לֹוםש ָּ  ל  חָּ נָּ יו ו  לָּ  ,'ה רּוחַ  עָּ
ה רּוחַ  מָּ כ  ה חָּ ה רּוחַ  ,ּוִבינָּ ה ֵעצָּ בּורָּ ַעת רּוחַ  ,ּוג  ַאת ּדַ ִיר   .'ה ו 

ל ִרּבֹון ִמים ּכָּ עֹולָּ ֲאדֹוִנים ַוֲאדֹוֵני הָּ כּות, הָּ ז  ּבִ ל ש   יִקים ּכָּ ּדִ ַהֲחִסיִדים ַהּצַ  ו 
א ִמּיֹום רָּ ב  ּנִ ם ש   עֹולָּ ַעד הָּ כּות, סֹופוֹ  ו  ךָּ  ּוִבז  ת  ה ּתֹורָּ דֹוש ָּ ה ַהּק  הֹורָּ ַהּט  , ו 

כּות יךָּ  ּוִבז  ֹות  יךָּ  ִמצ  מֹות  ים ּוש   דֹוש ִ הּ  ַהּק  ּבָּ כּות, ש   ַות ּוִבז  ַאת ִמצ  ֹראש   ּפ  , הָּ
נוּ  תָּ ּוִ ּצִ ךָּ  ש   ת  תֹורָּ פוּ  ֹלא" ּב  ַאת ַתּקִ ם ּפ  כ  כּות", ֹראש   יק ּוִבז  ּדִ דֹוש ַהּצַ  ַהּקָּ

ה א ַהּז  נָּ ֱאֹלִקי ַהּתַ י הָּ עֹון ַרּבִ מ  ר ש ִ מוֹ , יֹוַחאי ּבַ ה ּכ  כָּ ּזָּ ַער ש   ה ַהּנַ ַאת ַהּז   ִלפ 
ֹראש   ן, הָּ ה ּכֵ ּכ  ה ִיז  תֹורָּ ה ל  ֻחּפָּ ֹות ּול  ים ּוִמצ  ֲעש ִ ַלּמַ ה, טֹוִבים ו  יֹור  אֹות ו   הֹורָּ

ֵאל רָּ ִיש   ַחיֵּ  ּב  ִביו יּב  ַחיֵּ  אָּ ֵמן, ִאּמוֹ  יּוב  ַצח אָּ ה נ  לָּ  .ס 

הּ  לּויָּ לוּ . ַהל  וֹ  ֵאל ַהל  ש  ד  קָּ לּוהוּ . ּב  ִקיעַ  ַהל  ר  לּוהוּ : ֻעּזוֹ  ּבִ יו ַהל  בּוֹרתָּ ג  . ּבִ
לּוהוּ  ֹרב ַהל  לוֹ  ּכ  ד  לּוהוּ : ּגֻ ֵתַקע ַהל  ר ּב  ֹופָּ לּוהוּ : ש  ל ַהל  ֵנב  ִכּנֹור ּב  לּוהוּ : ו   ַהל 

ֹתף חֹול ּב  לּוהוּ . ּומָּ ים ַהל  ִמּנִ ב ּב  ֻעגָּ לּוהוּ : ו  ֵלי ַהל  צ  ִצל  ַמע ּב  לּוהוּ . ש ָּ  ַהל 
ֵלי צ  ִצל  ה ּב  רּועָּ ה ּכֹל: ת  מָּ ש ָּ ל ַהּנ  ַהּלֵ לּויָּ . הּ יָּ  ּת  ה ּכֹל: הַהל  מָּ ש ָּ ל ַהּנ  ַהּלֵ  ּת 

לּויָּ . הּ יָּ   .הּ ַהל 
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הרב יאמר בקול:

הרב יאמר בקול ובכוונה:

כולם יאמרו בקול ובשמחה:

כולם יחזרו אחרי הרב בקול:

כדי שיברך להקב"ה קודם שיברך לבשר ודם,להביא ברכה על הילד וכלל המשתתפים.

סדר מנהג החלאקה כפי שנהגו המקובלים במירון
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לא נתנו בו חכמים שיעור, ושמענו מזקנינו  יםיופאה זו שמניחים בצדע

 . (ע"פ רמב"ם הלכות ע"ז פרק יב) ות מארבעים שערותשאינו מניח פח

  קה בל"ג בעומר:אמנהג החל

כתב מהרח"ו על מנהג האר"י ז"ל ביום ל"ג בעומר: "והרב רבי יונתן 

דם שהלכתי אני ללמוד עם מורי שאגיש העיד לי שבשנה הראשונה קו

את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו  , שהוליךז"ל

 . (שער הכוונות) "ג הידוע. ועשה שם יום משתה ושמחהכמנה

מספרים אותו בקבר  ואזגיל שלוש עד ונוהגים להשאיר שער הילד 

הרשב"י במירון ומשתדלים שיהא בל"ג בעומר אף אם יהיה קודם גיל 

שמואל הנביא. וטוב ליתן שלוש. ובירושלים היו שנהגו לילך לקבר 

והיו שנתנו זהב או כסף )ם או לתלמידי חכמים יבאותו יום צדקה לעני

ושרים בהודאה  ומה. ואח"כ מברכים על מזונות וכד(כמשקל שער הילד

 . 'לה

 

 

 לבישת ציצית:

מלבישים את הילד ציצית חדשה. ואם מלבישים אותו ביום מלמדים את 

 הילד לברך :

ה  רּוְך ַאתָּ םק  ֱאֹל' הבָּ עֹולָּ נּוֲאֶשר  ינּו ֶמֶלְך הָּ שָּ י ִקדְּ וֹתָּ ִמצְּ נּוו בְּ ִצּוָּ  וְּ

ַעט   ִהתְּ  ת:ַבִציִציף לְּ

 :אם הציצית חדשה מלמדים את הילד לברך

ה  רּוְך ַאתָּ םק  ֱאֹל' הבָּ עֹולָּ נּו  ינּו ֶמֶלְך הָּ נּוֶשֶהֱחיָּ מָּ ִקיְּ נּו וְּ ִהִגיעָּ ַמ  וְּ  ן ַהֶזה:ַלזְּ

 אחרי העטיפה יאמרו:

ִׂשיׂש אֹלהבַ  ׂשֹוׂש אָּ ִשי ב  ל ַנפְּ ג  ה ַק ' תָּ קָּ דָּ ִעיל צְּ י ֶיַשע מְּ ד  ִביַשִני ִבגְּ י ִכי ִהלְּ

ֶליהָּ  ֶדה כ  ה ַתעְּ ַכַכלָּ ר וְּ א  ן פְּ ַכה  ן יְּ תָּ ִני ֶכחָּ טָּ עָּ  :יְּ

 

 לילד: ת האבברכ
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ִׂש   ָך ֱאֹליְּ ַנֶש ִק מְּ ִכמְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ  ה:ים כְּ

ָך ֶרכְּ בָּ ֶר  ' ה יְּ מְּ ִישְּ ר ָךוְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ | ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ ם | ' ה: ִישָּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ פָּ

לֹו ָך שָּ כ  ם: לְּ רְּ ל ַוֲאִני ֲאבָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ  ם:וְּ

ן  ַמִים ֶשִית  ִבינּו ֶשַבשָּ י אָּ נ  צֹון ִמִלפְּ ָךִויִהי רָּ ִלבְּ ַאת בְּ ֶיה ִירְּ תֹו. וִתהְּ ' ה ַאֲהבָּ

ֶניָך כָּ  מ  ל ַעל פָּ ָךא. ִויִהי ֶתֱחטָּ י ַחֶייָך ֶשֹּלא יְּ קְּ תֹורָּ  ֶחשְּ ָךֹות, וה ּוִמצְּ בְּ  ִלבְּ

ֶגה  בּונָּ ֶיהְּ ַדב  ה, ִפיָך תְּ מֹור יְּ כְּ ָך חָּ שֹונְּ ִחישת ּולְּ נֹות,  ַירְּ נָּ ַעֶפיָךרְּ ִשירּו ַעפְּ  ַייְּ

ֶדָך ה, ֶנגְּ אֹור תֹורָּ ִאירּו ִבמְּ יֶניָך יָּ ִהירּו  ֶניָךּופָּ , ע  זְּ זַֹה יָּ ִקיַע ר כְּ רָּ תֹוֶתיָך, הָּ  ִׂשפְּ

יֹוֶתיָךת, ַדַע  ַיִביעּו ִכלְּ נָּ  וְּ ִריה ַתֲעֹלזְּ ישָּ ֶמיָךם, מ  עָּ רּוצּו  ּופְּ מַֹע יָּ י  ִלשְּ ר  ִדבְּ

ִיֶת ק יֹוִמין, ַעִתי ָךן וְּ ִני לְּ נֹום בָּ ַצִדיקֹות ַצִדיִקים ּובָּ ִקים וְּ תֹורָּ ת עֹוסְּ ה בְּ

יֶה ל כָּ ֹות וּוִמצְּ  מ  ָךי ִויִה ם. יְּ קֹורְּ רּוְך מְּ ִמי. בָּ ַיזְּ ָךן וְּ תְּ סָּ נָּ ָך ַפרְּ ֶרַוח  לְּ ַנַחת ּובְּ בְּ

בָּ  חָּ רְּ דֹו הָּ ֹלה. ִמַתַחת יָּ ד  א ַעל וְּ נַ י יְּ נּוי ַמתְּ ֶיה פָּ ה ֶשִתהְּ סָּ נָּ ם. ַפרְּ דָּ ר וָּ ׂשָּ ת בָּ

ִמי. 'הַלֲעבֹוַדת  ַיתְּ ָך וְּ ִריאּותְּ לַ ד בְּ ִישְּ מָּ וְּ ל  ה שְּ פּואָּ ָך רְּ ֶריָך יה ברמ"ח א  ח לְּ בָּ

ת  ובשס"ה ִגיֶדיָך,  ִתכָּ ַחִייב וְּ ֲאֻרִכים לְּ תֹוְךם טֹוִבים וְּ ל,  בְּ א  רָּ י ִיׂשְּ ל ַצִדיק  כָּ

ן מ   .אָּ

 

 ערישהגזירת 

אחר כך יעשו כן קרובי  ,למידי חכמים לגזור מעט משער הילדמכבדים ת

 המשפחה. וכל אחד מברך את הילד בתורה ויראת שמים כליבו הטוב.

 

 אומרים מזמור זה:יש ער יבשעה שגוזרים הש

ִוד:  דָּ מֹור לְּ ַח ַעל ַהִגִתית ִמזְּ ַנצ  ֶרץ ' הַלמְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ ֲאדֹנ 

ֶריָך  ַמַען צֹורְּ תָּ עֹז לְּ ִקים ִיַסדְּ יֹנְּ ִלים וְּ ִים: ִמִפי עֹולְּ מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹודְּ נָּ ֲאֶשר תְּ

ב ּו ִבית אֹוי  ַהשְּ ַח לְּ ר  עֶֹתיָך יָּ בְּ ה ֶאצְּ ֶמיָך ַמֲעׂש  ֶאה שָּ ם: ִכי ֶארְּ ַנק  ִמתְּ

ֶדנּו:  קְּ ם ִכי ִתפְּ דָּ ֶרנּו ּוֶבן אָּ כְּ ה ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ ה: מָּ תָּ נְּ ִבים ֲאֶשר כֹונָּ כֹוכָּ וְּ

י יָּ  ַמֲעׂש  הּו בְּ ִשיל  הּו: ַתמְּ ר  ַעטְּ ר תְּ דָּ הָּ בֹוד וְּ כָּ ֱאֹלִהים וְּ ַעט מ  הּו מְּ ר  ַחסְּ ֶדיָך ַותְּ

י:  דָּ ַגם ַבֲהמֹות ׂשָּ ם וְּ ִפים ֻכלָּ יו: צֶֹנה ַוֲאלָּ לָּ ה ַתַחת ַרגְּ ַמִים כֹל ַשתָּ ִצפֹור שָּ

חֹות ַיִמי רְּ ר אָּ ם עֹב  י ַהיָּ ג  ֶרץהם: ּודְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ   .' ֲאדֹנ 
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ִׂש   ָך ֱאֹליְּ ַנֶש ִק מְּ ִכמְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ  ה:ים כְּ

ָך ֶרכְּ בָּ ֶר  ' ה יְּ מְּ ִישְּ ר ָךוְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ | ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ ם | ' ה: ִישָּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ פָּ

לֹו ָך שָּ כ  ם: לְּ רְּ ל ַוֲאִני ֲאבָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ  ם:וְּ

ן  ַמִים ֶשִית  ִבינּו ֶשַבשָּ י אָּ נ  צֹון ִמִלפְּ ָךִויִהי רָּ ִלבְּ ַאת בְּ ֶיה ִירְּ תֹו. וִתהְּ ' ה ַאֲהבָּ

ֶניָך כָּ  מ  ל ַעל פָּ ָךא. ִויִהי ֶתֱחטָּ י ַחֶייָך ֶשֹּלא יְּ קְּ תֹורָּ  ֶחשְּ ָךֹות, וה ּוִמצְּ בְּ  ִלבְּ

ֶגה  בּונָּ ֶיהְּ ַדב  ה, ִפיָך תְּ מֹור יְּ כְּ ָך חָּ שֹונְּ ִחישת ּולְּ נֹות,  ַירְּ נָּ ַעֶפיָךרְּ ִשירּו ַעפְּ  ַייְּ

ֶדָך ה, ֶנגְּ אֹור תֹורָּ ִאירּו ִבמְּ יֶניָך יָּ ִהירּו  ֶניָךּופָּ , ע  זְּ זַֹה יָּ ִקיַע ר כְּ רָּ תֹוֶתיָך, הָּ  ִׂשפְּ

יֹוֶתיָךת, ַדַע  ַיִביעּו ִכלְּ נָּ  וְּ ִריה ַתֲעֹלזְּ ישָּ ֶמיָךם, מ  עָּ רּוצּו  ּופְּ מַֹע יָּ י  ִלשְּ ר  ִדבְּ

ִיֶת ק יֹוִמין, ַעִתי ָךן וְּ ִני לְּ נֹום בָּ ַצִדיקֹות ַצִדיִקים ּובָּ ִקים וְּ תֹורָּ ת עֹוסְּ ה בְּ

יֶה ל כָּ ֹות וּוִמצְּ  מ  ָךי ִויִה ם. יְּ קֹורְּ רּוְך מְּ ִמי. בָּ ַיזְּ ָךן וְּ תְּ סָּ נָּ ָך ַפרְּ ֶרַוח  לְּ ַנַחת ּובְּ בְּ

בָּ  חָּ רְּ דֹו הָּ ֹלה. ִמַתַחת יָּ ד  א ַעל וְּ נַ י יְּ נּוי ַמתְּ ֶיה פָּ ה ֶשִתהְּ סָּ נָּ ם. ַפרְּ דָּ ר וָּ ׂשָּ ת בָּ

ִמי. 'הַלֲעבֹוַדת  ַיתְּ ָך וְּ ִריאּותְּ לַ ד בְּ ִישְּ מָּ וְּ ל  ה שְּ פּואָּ ָך רְּ ֶריָך יה ברמ"ח א  ח לְּ בָּ

ת  ובשס"ה ִגיֶדיָך,  ִתכָּ ַחִייב וְּ ֲאֻרִכים לְּ תֹוְךם טֹוִבים וְּ ל,  בְּ א  רָּ י ִיׂשְּ ל ַצִדיק  כָּ

ן מ   .אָּ

 

 ערישהגזירת 

אחר כך יעשו כן קרובי  ,למידי חכמים לגזור מעט משער הילדמכבדים ת

 המשפחה. וכל אחד מברך את הילד בתורה ויראת שמים כליבו הטוב.

 

 אומרים מזמור זה:יש ער יבשעה שגוזרים הש

ִוד:  דָּ מֹור לְּ ַח ַעל ַהִגִתית ִמזְּ ַנצ  ֶרץ ' הַלמְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ ֲאדֹנ 

ֶריָך  ַמַען צֹורְּ תָּ עֹז לְּ ִקים ִיַסדְּ יֹנְּ ִלים וְּ ִים: ִמִפי עֹולְּ מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹודְּ נָּ ֲאֶשר תְּ

ב ּו ִבית אֹוי  ַהשְּ ַח לְּ ר  עֶֹתיָך יָּ בְּ ה ֶאצְּ ֶמיָך ַמֲעׂש  ֶאה שָּ ם: ִכי ֶארְּ ַנק  ִמתְּ

ֶדנּו:  קְּ ם ִכי ִתפְּ דָּ ֶרנּו ּוֶבן אָּ כְּ ה ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ ה: מָּ תָּ נְּ ִבים ֲאֶשר כֹונָּ כֹוכָּ וְּ

י יָּ  ַמֲעׂש  הּו בְּ ִשיל  הּו: ַתמְּ ר  ַעטְּ ר תְּ דָּ הָּ בֹוד וְּ כָּ ֱאֹלִהים וְּ ַעט מ  הּו מְּ ר  ַחסְּ ֶדיָך ַותְּ

י:  דָּ ַגם ַבֲהמֹות ׂשָּ ם וְּ ִפים ֻכלָּ יו: צֶֹנה ַוֲאלָּ לָּ ה ַתַחת ַרגְּ ַמִים כֹל ַשתָּ ִצפֹור שָּ

חֹות ַיִמי רְּ ר אָּ ם עֹב  י ַהיָּ ג  ֶרץהם: ּודְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ   .' ֲאדֹנ 

סדר לבישת הציצית לילד החלאקה

ברכת האב לילד )לומר בכוונה גדולה(:

מלבישים את הילד ציצית חדשה, ומלמדים את הילד לברך בקול:

אם הציצית חדשה מלמדים את הילד לברך:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו  ִמְצוֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ

יִצית: ִצּ ף ַבּ ְלִהְתַעֵטּ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַּמן ַהֶזּה. ֶשׁ

ה. ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ יְמָך ֱאלִֹהים ְכּ ְיִשׂ

ָניו ֵאֶליָך  ְמֶרָך, ָיֵאר ְיהָֹוה ָפּ ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ְוִיְשׁ
לֹום. ם ְלָך ָשׁ ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂ א ְיהָֹוה ָפּ ׂ ָך, ִיָשּ ִויֻחֶנּ



5
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לא נתנו בו חכמים שיעור, ושמענו מזקנינו  יםיופאה זו שמניחים בצדע

 . (ע"פ רמב"ם הלכות ע"ז פרק יב) ות מארבעים שערותשאינו מניח פח

  קה בל"ג בעומר:אמנהג החל

כתב מהרח"ו על מנהג האר"י ז"ל ביום ל"ג בעומר: "והרב רבי יונתן 

דם שהלכתי אני ללמוד עם מורי שאגיש העיד לי שבשנה הראשונה קו

את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו  , שהוליךז"ל

 . (שער הכוונות) "ג הידוע. ועשה שם יום משתה ושמחהכמנה

מספרים אותו בקבר  ואזגיל שלוש עד ונוהגים להשאיר שער הילד 

הרשב"י במירון ומשתדלים שיהא בל"ג בעומר אף אם יהיה קודם גיל 

שמואל הנביא. וטוב ליתן שלוש. ובירושלים היו שנהגו לילך לקבר 

והיו שנתנו זהב או כסף )ם או לתלמידי חכמים יבאותו יום צדקה לעני

ושרים בהודאה  ומה. ואח"כ מברכים על מזונות וכד(כמשקל שער הילד

 . 'לה

 

 

 לבישת ציצית:

מלבישים את הילד ציצית חדשה. ואם מלבישים אותו ביום מלמדים את 

 הילד לברך :

ה  רּוְך ַאתָּ םק  ֱאֹל' הבָּ עֹולָּ נּוֲאֶשר  ינּו ֶמֶלְך הָּ שָּ י ִקדְּ וֹתָּ ִמצְּ נּוו בְּ ִצּוָּ  וְּ

ַעט   ִהתְּ  ת:ַבִציִציף לְּ

 :אם הציצית חדשה מלמדים את הילד לברך

ה  רּוְך ַאתָּ םק  ֱאֹל' הבָּ עֹולָּ נּו  ינּו ֶמֶלְך הָּ נּוֶשֶהֱחיָּ מָּ ִקיְּ נּו וְּ ִהִגיעָּ ַמ  וְּ  ן ַהֶזה:ַלזְּ

 אחרי העטיפה יאמרו:

ִׂשיׂש אֹלהבַ  ׂשֹוׂש אָּ ִשי ב  ל ַנפְּ ג  ה ַק ' תָּ קָּ דָּ ִעיל צְּ י ֶיַשע מְּ ד  ִביַשִני ִבגְּ י ִכי ִהלְּ

ֶליהָּ  ֶדה כ  ה ַתעְּ ַכַכלָּ ר וְּ א  ן פְּ ַכה  ן יְּ תָּ ִני ֶכחָּ טָּ עָּ  :יְּ

 

 לילד: ת האבברכ
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ִׂש   ָך ֱאֹליְּ ַנֶש ִק מְּ ִכמְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ  ה:ים כְּ

ָך ֶרכְּ בָּ ֶר  ' ה יְּ מְּ ִישְּ ר ָךוְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ | ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ ם | ' ה: ִישָּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ פָּ

לֹו ָך שָּ כ  ם: לְּ רְּ ל ַוֲאִני ֲאבָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ  ם:וְּ

ן  ַמִים ֶשִית  ִבינּו ֶשַבשָּ י אָּ נ  צֹון ִמִלפְּ ָךִויִהי רָּ ִלבְּ ַאת בְּ ֶיה ִירְּ תֹו. וִתהְּ ' ה ַאֲהבָּ

ֶניָך כָּ  מ  ל ַעל פָּ ָךא. ִויִהי ֶתֱחטָּ י ַחֶייָך ֶשֹּלא יְּ קְּ תֹורָּ  ֶחשְּ ָךֹות, וה ּוִמצְּ בְּ  ִלבְּ

ֶגה  בּונָּ ֶיהְּ ַדב  ה, ִפיָך תְּ מֹור יְּ כְּ ָך חָּ שֹונְּ ִחישת ּולְּ נֹות,  ַירְּ נָּ ַעֶפיָךרְּ ִשירּו ַעפְּ  ַייְּ

ֶדָך ה, ֶנגְּ אֹור תֹורָּ ִאירּו ִבמְּ יֶניָך יָּ ִהירּו  ֶניָךּופָּ , ע  זְּ זַֹה יָּ ִקיַע ר כְּ רָּ תֹוֶתיָך, הָּ  ִׂשפְּ

יֹוֶתיָךת, ַדַע  ַיִביעּו ִכלְּ נָּ  וְּ ִריה ַתֲעֹלזְּ ישָּ ֶמיָךם, מ  עָּ רּוצּו  ּופְּ מַֹע יָּ י  ִלשְּ ר  ִדבְּ

ִיֶת ק יֹוִמין, ַעִתי ָךן וְּ ִני לְּ נֹום בָּ ַצִדיקֹות ַצִדיִקים ּובָּ ִקים וְּ תֹורָּ ת עֹוסְּ ה בְּ

יֶה ל כָּ ֹות וּוִמצְּ  מ  ָךי ִויִה ם. יְּ קֹורְּ רּוְך מְּ ִמי. בָּ ַיזְּ ָךן וְּ תְּ סָּ נָּ ָך ַפרְּ ֶרַוח  לְּ ַנַחת ּובְּ בְּ

בָּ  חָּ רְּ דֹו הָּ ֹלה. ִמַתַחת יָּ ד  א ַעל וְּ נַ י יְּ נּוי ַמתְּ ֶיה פָּ ה ֶשִתהְּ סָּ נָּ ם. ַפרְּ דָּ ר וָּ ׂשָּ ת בָּ

ִמי. 'הַלֲעבֹוַדת  ַיתְּ ָך וְּ ִריאּותְּ לַ ד בְּ ִישְּ מָּ וְּ ל  ה שְּ פּואָּ ָך רְּ ֶריָך יה ברמ"ח א  ח לְּ בָּ

ת  ובשס"ה ִגיֶדיָך,  ִתכָּ ַחִייב וְּ ֲאֻרִכים לְּ תֹוְךם טֹוִבים וְּ ל,  בְּ א  רָּ י ִיׂשְּ ל ַצִדיק  כָּ

ן מ   .אָּ

 

 ערישהגזירת 

אחר כך יעשו כן קרובי  ,למידי חכמים לגזור מעט משער הילדמכבדים ת

 המשפחה. וכל אחד מברך את הילד בתורה ויראת שמים כליבו הטוב.

 

 אומרים מזמור זה:יש ער יבשעה שגוזרים הש

ִוד:  דָּ מֹור לְּ ַח ַעל ַהִגִתית ִמזְּ ַנצ  ֶרץ ' הַלמְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ ֲאדֹנ 

ֶריָך  ַמַען צֹורְּ תָּ עֹז לְּ ִקים ִיַסדְּ יֹנְּ ִלים וְּ ִים: ִמִפי עֹולְּ מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹודְּ נָּ ֲאֶשר תְּ

ב ּו ִבית אֹוי  ַהשְּ ַח לְּ ר  עֶֹתיָך יָּ בְּ ה ֶאצְּ ֶמיָך ַמֲעׂש  ֶאה שָּ ם: ִכי ֶארְּ ַנק  ִמתְּ

ֶדנּו:  קְּ ם ִכי ִתפְּ דָּ ֶרנּו ּוֶבן אָּ כְּ ה ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ ה: מָּ תָּ נְּ ִבים ֲאֶשר כֹונָּ כֹוכָּ וְּ

י יָּ  ַמֲעׂש  הּו בְּ ִשיל  הּו: ַתמְּ ר  ַעטְּ ר תְּ דָּ הָּ בֹוד וְּ כָּ ֱאֹלִהים וְּ ַעט מ  הּו מְּ ר  ַחסְּ ֶדיָך ַותְּ

י:  דָּ ַגם ַבֲהמֹות ׂשָּ ם וְּ ִפים ֻכלָּ יו: צֶֹנה ַוֲאלָּ לָּ ה ַתַחת ַרגְּ ַמִים כֹל ַשתָּ ִצפֹור שָּ

חֹות ַיִמי רְּ ר אָּ ם עֹב  י ַהיָּ ג  ֶרץהם: ּודְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ   .' ֲאדֹנ 
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ִׂש   ָך ֱאֹליְּ ַנֶש ִק מְּ ִכמְּ ַרִים וְּ ֶאפְּ  ה:ים כְּ

ָך ֶרכְּ בָּ ֶר  ' ה יְּ מְּ ִישְּ ר ָךוְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ | ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ ם | ' ה: ִישָּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ פָּ

לֹו ָך שָּ כ  ם: לְּ רְּ ל ַוֲאִני ֲאבָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ  ם:וְּ

ן  ַמִים ֶשִית  ִבינּו ֶשַבשָּ י אָּ נ  צֹון ִמִלפְּ ָךִויִהי רָּ ִלבְּ ַאת בְּ ֶיה ִירְּ תֹו. וִתהְּ ' ה ַאֲהבָּ

ֶניָך כָּ  מ  ל ַעל פָּ ָךא. ִויִהי ֶתֱחטָּ י ַחֶייָך ֶשֹּלא יְּ קְּ תֹורָּ  ֶחשְּ ָךֹות, וה ּוִמצְּ בְּ  ִלבְּ

ֶגה  בּונָּ ֶיהְּ ַדב  ה, ִפיָך תְּ מֹור יְּ כְּ ָך חָּ שֹונְּ ִחישת ּולְּ נֹות,  ַירְּ נָּ ַעֶפיָךרְּ ִשירּו ַעפְּ  ַייְּ

ֶדָך ה, ֶנגְּ אֹור תֹורָּ ִאירּו ִבמְּ יֶניָך יָּ ִהירּו  ֶניָךּופָּ , ע  זְּ זַֹה יָּ ִקיַע ר כְּ רָּ תֹוֶתיָך, הָּ  ִׂשפְּ

יֹוֶתיָךת, ַדַע  ַיִביעּו ִכלְּ נָּ  וְּ ִריה ַתֲעֹלזְּ ישָּ ֶמיָךם, מ  עָּ רּוצּו  ּופְּ מַֹע יָּ י  ִלשְּ ר  ִדבְּ

ִיֶת ק יֹוִמין, ַעִתי ָךן וְּ ִני לְּ נֹום בָּ ַצִדיקֹות ַצִדיִקים ּובָּ ִקים וְּ תֹורָּ ת עֹוסְּ ה בְּ

יֶה ל כָּ ֹות וּוִמצְּ  מ  ָךי ִויִה ם. יְּ קֹורְּ רּוְך מְּ ִמי. בָּ ַיזְּ ָךן וְּ תְּ סָּ נָּ ָך ַפרְּ ֶרַוח  לְּ ַנַחת ּובְּ בְּ

בָּ  חָּ רְּ דֹו הָּ ֹלה. ִמַתַחת יָּ ד  א ַעל וְּ נַ י יְּ נּוי ַמתְּ ֶיה פָּ ה ֶשִתהְּ סָּ נָּ ם. ַפרְּ דָּ ר וָּ ׂשָּ ת בָּ

ִמי. 'הַלֲעבֹוַדת  ַיתְּ ָך וְּ ִריאּותְּ לַ ד בְּ ִישְּ מָּ וְּ ל  ה שְּ פּואָּ ָך רְּ ֶריָך יה ברמ"ח א  ח לְּ בָּ

ת  ובשס"ה ִגיֶדיָך,  ִתכָּ ַחִייב וְּ ֲאֻרִכים לְּ תֹוְךם טֹוִבים וְּ ל,  בְּ א  רָּ י ִיׂשְּ ל ַצִדיק  כָּ

ן מ   .אָּ

 

 ערישהגזירת 

אחר כך יעשו כן קרובי  ,למידי חכמים לגזור מעט משער הילדמכבדים ת

 המשפחה. וכל אחד מברך את הילד בתורה ויראת שמים כליבו הטוב.

 

 אומרים מזמור זה:יש ער יבשעה שגוזרים הש

ִוד:  דָּ מֹור לְּ ַח ַעל ַהִגִתית ִמזְּ ַנצ  ֶרץ ' הַלמְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ ֲאדֹנ 

ֶריָך  ַמַען צֹורְּ תָּ עֹז לְּ ִקים ִיַסדְּ יֹנְּ ִלים וְּ ִים: ִמִפי עֹולְּ מָּ ָך ַעל ַהשָּ ה הֹודְּ נָּ ֲאֶשר תְּ

ב ּו ִבית אֹוי  ַהשְּ ַח לְּ ר  עֶֹתיָך יָּ בְּ ה ֶאצְּ ֶמיָך ַמֲעׂש  ֶאה שָּ ם: ִכי ֶארְּ ַנק  ִמתְּ

ֶדנּו:  קְּ ם ִכי ִתפְּ דָּ ֶרנּו ּוֶבן אָּ כְּ ה ֱאנֹוש ִכי ִתזְּ ה: מָּ תָּ נְּ ִבים ֲאֶשר כֹונָּ כֹוכָּ וְּ

י יָּ  ַמֲעׂש  הּו בְּ ִשיל  הּו: ַתמְּ ר  ַעטְּ ר תְּ דָּ הָּ בֹוד וְּ כָּ ֱאֹלִהים וְּ ַעט מ  הּו מְּ ר  ַחסְּ ֶדיָך ַותְּ

י:  דָּ ַגם ַבֲהמֹות ׂשָּ ם וְּ ִפים ֻכלָּ יו: צֶֹנה ַוֲאלָּ לָּ ה ַתַחת ַרגְּ ַמִים כֹל ַשתָּ ִצפֹור שָּ

חֹות ַיִמי רְּ ר אָּ ם עֹב  י ַהיָּ ג  ֶרץהם: ּודְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ ה ַאִדיר ִשמְּ ינּו מָּ   .' ֲאדֹנ 

מעמד גזירת השיער

 מכבדים תלמידי חכמים לגזור מעט משער הילד.

 וכל אחד מברך את הילד בבריאות,

בתורה ויראת שמים כליבו הטוב.
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 ער טוב לומר:יאחרי שגוזרים הש

צֹון יְּ  ֶניָךִהי רָּ פָּ אֹלק  ֱאֹל' ה ִמלְּ ינּו, ק  ינּו ו  ש  י ֲאבֹות  ן ַהֶזה ֶשכְּ ם ֶשִזִכיתָּ ַהב 

ַקי   ל לְּ א  רָּ ַהג ִיׂשְּ דֹוִשים ִמנְּ ְך קְּ הּום כָּ ַזכ  תֹורָּ  תְּ וָּ ה לְּ ִמצְּ ֻחפָּ ה לְּ נ  ה לְּ בָּ י ּולְּ י ַחי 

זֹונ   ִויח  י ּומְּ תּוב, ִויֻקיַ י, רְּ א ֶשכָּ רָּ יֹוִס ם בֹו ִמקְּ ֶמיָך וְּ בּו יָּ נֹות ִכי ִבי ִירְּ ָך שְּ יפּו לְּ

לֹום, ַחִיי שָּ נֹות ַחִיים וְּ ִמים ּושְּ ְך םִכי ֹאֶרְך יָּ ן יְּ יֹוִסיפּו לָּ ן כ  מ  צֹון: , אָּ  ִהי רָּ

ר  ַדב  אמֹ ' הַויְּ יר: ֶאל מֶֹשה ל  נָּ ֶאל בָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן וְּ כּו ֶאת ו ַדב  רְּ בָּ אמֹר כֹה תְּ ל 

ֶה  מֹור לָּ ל אָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ָךם: בְּ ֶרכְּ בָּ ֶרָך' ה יְּ מְּ ִישְּ ר וְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ : ִישָּ

לֹו' ה ָך שָּ ם לְּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ ל ַוֲאִני ם: פָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ וְּ

כ   רְּ  ם: ֲאבָּ

ִמי וְּ  ֶהם שְּ א בָּ ר  ִיקָּ ִרים וְּ עָּ ְך ֶאת ַהנְּ ר  בָּ ע יְּ ל רָּ ל ֹאִתי ִמכָּ ְך ַהגֹא  אָּ ם ַהַמלְּ ש 

ֶר  אָּ ֶקֶרב הָּ רֹב בְּ גּו לָּ ִידְּ ק וְּ חָּ ִיצְּ ם וְּ הָּ רָּ א  ץ: ֲאבַֹתי ַאבְּ ָך -וְּ ְך ֹאתְּ ר  בָּ ל ַשַדי יְּ

ַהל ַעִמי ִייתָּ ִלקְּ הָּ ֶבָך וְּ ַירְּ ָך וְּ רְּ ַיפְּ א  ם: וְּ ת ַש -מ  א  ֶרךָּ וְּ זְּ ַיעְּ ִביָך וְּ ֶכךָּ -ל אָּ רְּ ַדי ִויבָּ

הֹום רֶֹבֶצת תָּ  כֹת תְּ ל ִברְּ עָּ ַמִים מ  כֹת שָּ ַח ִברְּ רָּ ַדִים וָּ כֹת שָּ ִאם ם: ַחת ִברְּ

ֶתָך נָּ ה שְּ בָּ רְּ עָּ תָּ וְּ ַכבְּ שָּ ד וְּ חָּ ַכב ֹלא ִתפְּ מֹר ֶאת ' ה. ִתשְּ ע ִישְּ ל רָּ ָך ִמכָּ רְּ מָּ ִישְּ

ֶשָך ַעד עֹולָּ ' ה: ַנפְּ ה וְּ ַעתָּ ָך ּובֹוֶאָך מ  אתְּ ר צ  מָּ ןִישְּ מ   . ם, אָּ

 

 תפילה על חינוך הילדים מהשל"ה הקדוש בשער האותיות:

ה אתָּ  ֶשֹּלא ַעד ינּוק  ֱאֹל' ה הּוא ַאתָּ רָּ ם בָּ עֹולָּ ה, הָּ ַאתָּ  ינּוק  ֱאֹל הּוא וְּ

אתָּ  רָּ ם ִמֶשבָּ עֹולָּ ם, הָּ עֹולָּ ַעד ּומ  ם וְּ ה עֹולָּ אתָּ . ל-א   ַאתָּ רָּ ָך ּובָּ מְּ ִגין עֹולָּ  בְּ

א עָּ מֹודָּ תְּ ִאשְּ ְך לְּ הּותָּ עּות ֱאלָּ צָּ ֶאמְּ ָך בְּ תְּ ה תֹורָּ דֹושָּ מו, ַהקְּ ר כְּ מְּ  ּוֶשאָּ

ינּו ם ַרבֹות  רֹונָּ ה ִזכְּ כָּ רָּ אִשית, "ִלבְּ ר  ִביל", בְּ ה ִבשְּ ִביל תֹורָּ ל ּוִבשְּ א  רָּ  ִכי, ִיׂשְּ

ם ָך ה  ָך ַעמְּ תְּ ַנֲחלָּ תָּ  ֲאֶשר וְּ ַחרְּ ֶהם בָּ ל בָּ ֻאמֹות ִמכָּ ַתתָּ , הָּ נָּ ֶהם וְּ ָך לָּ תְּ  תֹורָּ

ה דֹושָּ ם, ַהקְּ תָּ ַרבְּ ק  ָך וְּ ִשמְּ דֹול לְּ ַעל. ַהגָּ ם םִקיּו וְּ עֹולָּ ַעל הָּ ה ִקיּום וְּ  ַהתֹורָּ

א נּו בָּ ָך לָּ י ינּוק  ֱאֹל' ה ִממְּ נ  תָּ . ִצּוּוִיים שְּ ַתבְּ ָך כָּ תְּ תֹורָּ רּו" בְּ בּו פְּ תָּ ", ּורְּ ַתבְּ כָּ  וְּ

ָך תְּ תֹורָּ ֶתם" בְּ ִלַמדְּ ם וְּ יֶכם ֶאת ֹאתָּ נ  ה". בְּ נָּ ַהַכּוָּ יֶהן וְּ ת  ת ִבשְּ  ֹלא ִכי, ֶאחָּ

אחרי שגוזרים את השיער לילד, הרב יברך אותו בכוונה גדולה:
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 ער טוב לומר:יאחרי שגוזרים הש

צֹון יְּ  ֶניָךִהי רָּ פָּ אֹלק  ֱאֹל' ה ִמלְּ ינּו, ק  ינּו ו  ש  י ֲאבֹות  ן ַהֶזה ֶשכְּ ם ֶשִזִכיתָּ ַהב 

ַקי   ל לְּ א  רָּ ַהג ִיׂשְּ דֹוִשים ִמנְּ ְך קְּ הּום כָּ ַזכ  תֹורָּ  תְּ וָּ ה לְּ ִמצְּ ֻחפָּ ה לְּ נ  ה לְּ בָּ י ּולְּ י ַחי 

זֹונ   ִויח  י ּומְּ תּוב, ִויֻקיַ י, רְּ א ֶשכָּ רָּ יֹוִס ם בֹו ִמקְּ ֶמיָך וְּ בּו יָּ נֹות ִכי ִבי ִירְּ ָך שְּ יפּו לְּ

לֹום, ַחִיי שָּ נֹות ַחִיים וְּ ִמים ּושְּ ְך םִכי ֹאֶרְך יָּ ן יְּ יֹוִסיפּו לָּ ן כ  מ  צֹון: , אָּ  ִהי רָּ

ר  ַדב  אמֹ ' הַויְּ יר: ֶאל מֶֹשה ל  נָּ ֶאל בָּ ר ֶאל ַאֲהרֹן וְּ כּו ֶאת ו ַדב  רְּ בָּ אמֹר כֹה תְּ ל 

ֶה  מֹור לָּ ל אָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ָךם: בְּ ֶרכְּ בָּ ֶרָך' ה יְּ מְּ ִישְּ ר וְּ א  ֶליָך ִויֻחֶנךָּ ' ה: יָּ יו א  נָּ א פָּ : ִישָּ

לֹו' ה ָך שָּ ם לְּ ׂש  יָּ ֶליָך וְּ יו א  נָּ ל ַוֲאִני ם: פָּ א  רָּ י ִיׂשְּ נ  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְּ ׂשָּ וְּ

כ   רְּ  ם: ֲאבָּ

ִמי וְּ  ֶהם שְּ א בָּ ר  ִיקָּ ִרים וְּ עָּ ְך ֶאת ַהנְּ ר  בָּ ע יְּ ל רָּ ל ֹאִתי ִמכָּ ְך ַהגֹא  אָּ ם ַהַמלְּ ש 

ֶר  אָּ ֶקֶרב הָּ רֹב בְּ גּו לָּ ִידְּ ק וְּ חָּ ִיצְּ ם וְּ הָּ רָּ א  ץ: ֲאבַֹתי ַאבְּ ָך -וְּ ְך ֹאתְּ ר  בָּ ל ַשַדי יְּ

ַהל ַעִמי ִייתָּ ִלקְּ הָּ ֶבָך וְּ ַירְּ ָך וְּ רְּ ַיפְּ א  ם: וְּ ת ַש -מ  א  ֶרךָּ וְּ זְּ ַיעְּ ִביָך וְּ ֶכךָּ -ל אָּ רְּ ַדי ִויבָּ

הֹום רֶֹבֶצת תָּ  כֹת תְּ ל ִברְּ עָּ ַמִים מ  כֹת שָּ ַח ִברְּ רָּ ַדִים וָּ כֹת שָּ ִאם ם: ַחת ִברְּ

ֶתָך נָּ ה שְּ בָּ רְּ עָּ תָּ וְּ ַכבְּ שָּ ד וְּ חָּ ַכב ֹלא ִתפְּ מֹר ֶאת ' ה. ִתשְּ ע ִישְּ ל רָּ ָך ִמכָּ רְּ מָּ ִישְּ

ֶשָך ַעד עֹולָּ ' ה: ַנפְּ ה וְּ ַעתָּ ָך ּובֹוֶאָך מ  אתְּ ר צ  מָּ ןִישְּ מ   . ם, אָּ

 

 תפילה על חינוך הילדים מהשל"ה הקדוש בשער האותיות:

ה אתָּ  ֶשֹּלא ַעד ינּוק  ֱאֹל' ה הּוא ַאתָּ רָּ ם בָּ עֹולָּ ה, הָּ ַאתָּ  ינּוק  ֱאֹל הּוא וְּ

אתָּ  רָּ ם ִמֶשבָּ עֹולָּ ם, הָּ עֹולָּ ַעד ּומ  ם וְּ ה עֹולָּ אתָּ . ל-א   ַאתָּ רָּ ָך ּובָּ מְּ ִגין עֹולָּ  בְּ

א עָּ מֹודָּ תְּ ִאשְּ ְך לְּ הּותָּ עּות ֱאלָּ צָּ ֶאמְּ ָך בְּ תְּ ה תֹורָּ דֹושָּ מו, ַהקְּ ר כְּ מְּ  ּוֶשאָּ

ינּו ם ַרבֹות  רֹונָּ ה ִזכְּ כָּ רָּ אִשית, "ִלבְּ ר  ִביל", בְּ ה ִבשְּ ִביל תֹורָּ ל ּוִבשְּ א  רָּ  ִכי, ִיׂשְּ

ם ָך ה  ָך ַעמְּ תְּ ַנֲחלָּ תָּ  ֲאֶשר וְּ ַחרְּ ֶהם בָּ ל בָּ ֻאמֹות ִמכָּ ַתתָּ , הָּ נָּ ֶהם וְּ ָך לָּ תְּ  תֹורָּ

ה דֹושָּ ם, ַהקְּ תָּ ַרבְּ ק  ָך וְּ ִשמְּ דֹול לְּ ַעל. ַהגָּ ם םִקיּו וְּ עֹולָּ ַעל הָּ ה ִקיּום וְּ  ַהתֹורָּ

א נּו בָּ ָך לָּ י ינּוק  ֱאֹל' ה ִממְּ נ  תָּ . ִצּוּוִיים שְּ ַתבְּ ָך כָּ תְּ תֹורָּ רּו" בְּ בּו פְּ תָּ ", ּורְּ ַתבְּ כָּ  וְּ

ָך תְּ תֹורָּ ֶתם" בְּ ִלַמדְּ ם וְּ יֶכם ֶאת ֹאתָּ נ  ה". בְּ נָּ ַהַכּוָּ יֶהן וְּ ת  ת ִבשְּ  ֹלא ִכי, ֶאחָּ

פיוטים וזמירות
לכבוד התנא האלוקי
רבי שמעון בר יוחאי

זיע"א

 ַּבר יֹוָחאי, ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך,
 ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך:

ִמִּמַּדת ַּבר יֹוָחאי  ִנְמַׁשְחָּת  ֹקֶדׁש,  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן 
ָחבּוׁש  ַהֹּקֶדׁש,  ֶנֶזר  ִציץ  ָנָׂשאָת  ַהֹּקֶדׁש, 
בר יוחאי ַעל ֹראְׁשָך ְּפֵאֶרָך: 

ֲאֶׁשר ַּבר יֹוָחאי  יֹום  ַנְסָּת  יֹום  ָיַׁשְבָּת,  טֹוב  מֹוַׁשב 
ָׁשם  ֶׁשָעַמְדָּת,  צּוִרים  ִּבְמָערֹות  ָּבַרְחָּת, 
בר יוחאי ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: 
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ֵהם ַּבר יֹוָחאי  ה'  ִלּמּוֵדי  עֹוְמִדים,  ִׁשִּטים  ֲעֵצי 
ֵהם  ַהְיקֹוד  אֹור  ֻמְפָלא  אֹור  לֹוְמִדים, 
בר יוחאי יֹוְקִדים, ֲהֹלא ֵהָּמה יֹורּוָך מֹוֶרָך: 

ּבֹו ַּבר יֹוָחאי  ִלְלֹקט  ָעִליָת  ַּתּפּוִחים,  ְוִלְׂשֵדה 
ּוְפָרִחים,  ְּכִציִצים  ּתֹוָרה  סֹוד  ֶמְרָקִחים, 
בר יוחאי ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך: 

ֵאׁש־ָּדת ַּבר יֹוָחאי  ּוְבִמְלֶחֶמת  ִּבְגבּוָרה,  ֶנֱאַזְרָּת 
ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמַּתְעָרּה, ָׁשַלְפָּת  ַהַּׁשְעָרה, 
בר יוחאי ֶנֶגד צֹוְרֶריָך: 

ַאְרֵיה ַּבר יֹוָחאי  ּוְפֵני  ִהַּגְעָּת  ַׁשִיׁש,  ַאְבֵני  ִלְמקֹום 
ָּתׁשּוִרי  ַעִיׁש,  ַעל  ּכֹוֶתֶרת  ֻּגַּלת  ַּגם  ַלִיׁש, 
בר יוחאי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך: 

ְמַחֵּדׁש ַּבר יֹוָחאי  ָירֹוק  ַקו  ַהֳּקָדִׁשים,  ְּבֹקֶדׁש 
ֲחִמִּׁשים,  סֹוד  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ֳחָדִׁשים, 
בר יוחאי ָקַׁשְרָּת ִקְׁשֵרי ִׁשין ְקָׁשֶריָך: 

ִלְכבּוָדּה ַּבר יֹוָחאי  ִהְׁשַקְפָּת  ְקדּוָמה,  ָחְכָמה  יּוד 
ְּתרּוָמה,  ֵראִׁשית  ְנִתיבֹות  ל"ב  ְּפִניָמה, 
בר יוחאי ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוֶרָך: 

ִמְּלַהִּביט ַּבר יֹוָחאי  ָיֵראָת  ַמְעָלה,  רֹום  ֻמְפָלא  אֹור 
ִּכי ַרב ָלּה, ַּתֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלּה, ַנְמָּת 
בר יוחאי ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך: 
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לֹוְמֶדָך, ַּבר יֹוָחאי  ֵהם  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  יֹוַלְדֶּתָך,  ַאְׁשֵרי 
ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך, ְלבּוֵׁשי חֶׁשן 

ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך:

 ַּבר יֹוָחאי, ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך,
ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך:

ר יֹוָחאי: ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ  ַוֲאַמְרּתֶ
יָקאי: ְמעֹון ַצּדִ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ַוֲאַמְרּתֶ

יל ִאיׁש  ּכִ ַיׂשְ ָחָכם  ֵלב  ָרַאְתהּו.  ַעִין  ֵרי  ַאׁשְ הּוא,  ָקדֹוׁש  ֱאלִֹקים 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   יהּו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ּפִ

רּוְך  ָהֶעְליֹון, ּבָ ִליל  ּגָ ֵמֵהָריֹון. ְמאֹור  ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש הּוא  י  ִמּפִ הּוא 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ּבֹור  ְוָחְכָמה, ּגִ ע  ַמּדָ ָמֵלא  ְתִמיָמה.  ּתֹוָרה  ַדת  ּבְ ִמְלָחָמה,  ְוִאיׁש 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ַרׁש  עֹז ְוַתֲעצּומֹות. ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, ֲאדֹוֵננּו ּדָ ֲעלּומֹות, ּבְ ל ּתַ ּכָ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ּבַ

א  תֹוָרה, ֻהְחּבָ ִסְתֵרי  ָלַמד  ם  ׁשָ ֵזָרה.  ַהּגְ ֵני  ִמּפְ ְמָעָרה,  ְבתֹוְך 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ
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ם  ְוֶחְבלֹו, ְוׁשָ ֶחְלקֹו  ּטֹוב  ַמה  ְלַמֲאָכלֹו.  ְוָחרּוב  לֹו,  ַמְעָין  ִנְבָרא 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ים ְוָזָכה, ֲאדֹוֵננּו ֵזֶכר  ה ַרּבִ ין ֵריָכא ּוַבר ֵריָכא. ִזּכָ יק ִלְבָרָכה, ּדֵ ַצּדִ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ּבַ

ׁש  יז ַמְמָלכֹות, ִחּדֵ ְרּגִ ָנה ֲערּוכֹות. ֶזה ַהּמַ ׁשְ ּמִ ה ֲהָלכֹות, ֵהם ּבַ ּמָ ּכַ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

א, ִטַהר  ַמּיָ ְ ִמּשׁ לֹו  הֹודּו  ה.  ְנִקּיָ אֹוָתּה  ה  ָעׂשָ ְטֶבְרָיה,  ִעיר  ֶאת 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ָיַדע  ה ּגְ ּמָ ל ּכַ ּטֵ רֹות. ּבִ ים ּפֵ ָבָריו עֹוׂשִ רֹות, ּדְ ְסּתָ ל ַהּנִ ּכָ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ּבַ

ל  עֹוָלם ּכָ אֹות  הּוא  י  ּכִ ִנְהָיה.  לֹא  ת  ׁשֶ ַהּקֶ אֹות  ָחָיה,  ר  ֲאׁשֶ ָיָמיו 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ַמְזִהיר, ְלָכל  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ִהיר.  ַהּבָ ּתֹוָרה  סֹוד  ּבְ ֵהִאיר,  ָרֵאל  ִיׂשְ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ה, ֲאדֹוֵננּו ָמקֹום  ֵני ֲעִלּיָ ה. ֶזה ִמּבְ ִביא ֲאִחּיָ א, ִעם ַהּנָ ַמּיָ ׁשְ ּבִ ַחר  ּבָ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ּבַ

ִנְגָלה, ֶנְחָמד  לֹו  ֶעְליֹון  ֶתר  ּכֶ ה.  ּוְגֻדּלָ ִליָקר  ָזָכה  ְלַמְעָלה,  ְמאֹד 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ר ִסיַני  ֵצא תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ּנּו ּתֵ ֲחבּוָרה. ִמּמֶ ּבַ ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ׁשֶ
ואמרתם יֹוָחאי:  

ה  ָהֶעְליֹוִנים, ָעׂשָ ן  ּקֵ ּתִ ם  ּבָ ִניִנים.  ִמּפְ ְיָקִרים  ּקּוִנים,  ּתִ ְבִעים  ׁשִ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ
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ַתח  ה, ּפָ ַחּמָ ָזֳהֵרי  ן  ּקֵ ּתִ ֲעלּוָמה.  ּתַ אֹור  הֹוִציא  ָחְכָמה,  ּבְ יו  ּפִ ֶאת 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

יק  ָהעֹוָלם, ַצּדִ ִלְפטֹור  ָיכֹול  ְעָלם.  ַהּנֶ ִמְדָרׁש  ה  ּלָ ּגִ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד 
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

חּוִצים, קֹולֹו  ַהּלְ יל  ְוִהּצִ ַהּקֹוִצים.  ֶאת  ְוִהְכִרית  ָעִריִצים,  ר  ִזּמֵ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ִרים, ָרָאה  ה סֹוד ִנְסּתָ ּלָ ְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים. ֵעת ּגִ ׁשִ ָניו ְמִאיִרים, ּבְ ּפָ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

לֹום  ְלָבבֹו, ׁשָ ְפיֹו ּוַמה־ּטּובֹו. ּדֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ בֹו, ַמה־ּיָ ּכָ ָרב ַעל ִמׁשְ
ואמרתם ר יֹוָחאי:   ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ֲעֵדנּו, ּתֹוָרתֹו  ּבַ טֹוב  ַיְמִליץ  הּוא  ֵעיֵנינּו.  ְמִאיַרת  ִהיא  ָלנּו,  ָמֵגן 
ר יֹוָחאי: ֲאדֹוֵננּו ּבַ

ִלְפֵני ָאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי 
ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ִמַּטֲהִרין,  ַאֶּתם  ִמי 
ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶׁשַּבָׁשַמִים.  ֲאִביֶכם 
ַמה  ה',  ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵוה  ְואֹוֵמר,  ּוְטַהְרֶּתם.  ְטהֹוִרים 
ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל:



מתקשרים לרשב"י וזוכים לישועה12

1700-55-80-80

כבר אלפי שנים שרשב"י 
הקדוש לא מאכזב!!!

כולם זוכים לראות ניסים 
גלויים אצל רבי שמעון בר 
יוחאי באתרא קדישא מירון


