תפילה לחלאקה
תפילה כשמספרים את הילדים בפעם הראשונה ומשאירים להם פאות הראש
יאמר הכתוב

עולָּ ם ָּאמֵ ן ו ָּאמֵ ן
ָּּבר ּוך ה' ל ֹ
או הפסוק

דוש ָּּבר ּוך ה ּוא
מו של מלך ַמלכֵ י הַ מלָּ ִכים הַ ָּ ּק ֹ
רו ַמם ויִ תנַ ֵשא ש ֹ
יִ ת ָּּב ַרך ויִ ת ֹ
כדי שיברך להקב"ה קודם שיברך לבשר ודם ,ולא יהא קטרוג ח"ו.
ואחרי כן יאמר:

י ִשימ ָּך אֱ ל ִֹהים כּ אפ ַריִ ם ו ִכמנַ ּשה .יבָּ רכ ָּך
יך ִויחֻ נּ ּ ָּך .יִ ּ ָּשא ה' ּ ָּפנָּ יו אֵ ל ָּ
ֵאל ָּ
ָּשם ל ָּך
יך וי ֵ
ר ּוחַ חָּ כ ָּמה ּו ִבינָּ ה ,ר ּוחַ ֵעצָּ ה ּוגב ּו ָּרה ,ר ּוחַ

ה' ויִ שמר ָּך .יָּאֵ ר ה' ּ ָּפנָּ יו
לום .ונָּ חָּ ה ָּעלָּ יו ר ּוחַ ה',
ָּש ֹ
ַ ּד ַעת ויִ ר ַאת ה'.

יקים והַ ח ֲִס ִידים
דונִ ים ,ש ִ ּבזכ ּות ָּּכל הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
דונֵ י הָּ אֲ ֹ
עולָּ ִמים וַ אֲ ֹ
ִרבּ ֹון ָּּכל הָּ ֹ
הו ָּרה,
דו ָּשה והַ ּט ֹ
פוּ ,ו ִבזכ ּות ּת ֹו ָּרת ָּך הַ ּק ֹ
סו ֹ
עולָּ ם ו ַעד ֹ
ִמ ּי ֹום ש ִ ּנב ָּרא הָּ ֹ
מות ָּ
ּו ִבזכ ּות ִמצ ֹות ָּ
דו ִשים ש ָּּב ּהּ ,ו ִבזכ ּות ִמצוַ ת ּפ ַאת הָּ רֹאש,
יך הַ ּק ֹ
יך ּוש ֹ
דוש
תו ָּרת ָּך "לֹא ַת ִּקפ ּו ּפ ַאת רֹאשכם"ּ ,ו ִבזכ ּות הַ ַ ּצ ִ ּדיק הַ ָּ ּק ֹ
ש ִ ּצ ִ ּו ָּתנ ּו בּ ֹ
מו ש ָּ ּזכָּ ה הַ ַּנ ַער הַ ּזה ִלפ ַאת
עון ַּבר ֹיוחַ אי ,כּ ֹ
הַ ּזה הַ ַּתנָּ א הָּ אֱ ל ִֹקי ַר ִ ּבי ִשמ ֹ
אות
הו ָּר ֹ
טו ִבים ,ו ֹיורה ֹ
תו ָּרה ּולחֻ ּ ָּפה ּו ִמצ ֹות ולַ ּ ַמעֲ ִשים ֹ
הָּ רֹאשֵּ ,כן יִ זכּ ה ל ֹ
בּ יִ ש ָּר ֵאל בּ חַ ֵ ּיי ָּא ִביו ּובחַ ֵ ּיי ִא ּמ ֹוָּ ,אמֵ ן נצַ ח סלָּ ה.
יע עֻ ּז ֹו :הַ לל ּוה ּו ִ ּבגב ּור ָֹּתיו.
הַ לל ּויָּ ּה .הַ לל ּו אֵ ל בּ ָּקדש ֹו .הַ לל ּוה ּו ִ ּבר ִק ַ
לו :הַ לל ּוה ּו בּ ֵת ַקע ש ֹופָּ ר :הַ לל ּוה ּו בּ נֵ בל ו ִכנּ ֹור :הַ לל ּוה ּו
הַ לל ּוה ּו כּ רֹב ֻּגד ֹ
חול .הַ לל ּוה ּו בּ ִמ ִ ּנים ועֻ גָּ ב :הַ לל ּוה ּו בּ ִצלצלֵ י ָּש ַמע .הַ לל ּוה ּו
בּ תֹף ּו ָּמ ֹ
בּ ִצלצלֵ י תר ּו ָּעה :כּ ֹל הַ נּ ָּש ָּמה ּתהַ ּ ֵלל יָּ ּה .הַ לל ּויָּ ה :כּ ֹל הַ נּ ָּש ָּמה ּתהַ ּ ֵלל
ָּי ּה .הַ לל ּו ָּי ּה.
באדיבות אתר תפילה ,אתר התפילות ,הברכות
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