
  בס"ד

 "רצה הקב"ה לזכות את ישראל"
  

  טוב לומר קודם התספורת:

ם, ּיֵ ַק ן לְ כָ י מּוינִ ֵר , הֲ יּהֵת ינְ כִ ְש א ּוהּו יִר ּבְ  אשָ ְד ד קּויחּום יֵ ׁשֵ "לְ 
ֹ וֹוצְ ִמ ה ּוׂשֵ ת עֲ וֹוצְ ל ִמ ת ּכָ ר, ֶא ּפֵ ַּת ְס ִה י לְ ִא בֹוּבְ  ה ׂשֶ עֲ א ַת ת ל

  ם:הֶ ה, ְׁש זֶ ת ּבָ רֹושּוְּק הַ 
  

ֹ ׁשֶ  א.  (פל"י ערך גילוח). יֹול ּגצֶ ר ֵא ּפֵ ַּת ְס ִה לְ -א ל

ֹ  ב. ֹ ַא ּפְ  פּוִּק א ַּת "ל  .מצוות 2 – (ויקרא יט' כז') ם"כֶ אְׁש ת ר

ֹ  ג.  מצוות. 5 – (שם) "נֶ ָק ת זְ ַא ית ּפְ ִח ְׁש א ַת "ל

ֹ "וְ  ד.  (דברים כב' ה'). ה"ּׁשָ ת ִא לַ ְמ ר ִׂש בֶ ּגֶ  ׁשּבַ לְ א יִ ל

ֹ יהֶ ֵת ּקֹ חֻ בְ "ּו ה.  יח' ג'). (ויקרא "כּולֵ א ֵּת ם ל

 (פל"י שם). יןיפִ ִּק ין ַּת ינִ יר ִּד ִס הָ לְ  ו.

 [ואם מסתפר בערב שבת/ יו"ט יוסיף:] ז.

ֹ ׂשֶ י עֹוינִ ֵר הֲ וְ    .בם טֹות/ יֹוּבָ ד ׁשַ בֹוכְ את לִ ה ז

  ן.יֹולְ ם עֶ קֹומָ ן ּבְ ׁשָ ְר ׁשָ ים ּבְ ִר בָ ְּד ן הַ ֵּק ַת לְ ּו נּוֵר צְ יֹולְ  חַ ת רּוחַ ת נַ ֹוׂשעֲ ל לַ ּכֹ ר הַ ׁשֶ אֲ ּכַ 
. הּונֵ נְ ֹוּכ ינּודֵ ה יָ ׂשֶ עֲ מַ ּו ינּולֵ ה עָ נָ נְ ֹוּכ ינּודֵ ה יָ ׂשֶ עֲ מַ ּו ינּולֵ עָ  ינּו-הֵ ם ה' אֱ עַ י נֹ יִה וִ 

ֹ א אֱ ָר בְ יִ וַ  ֹ ם ֶא לֶ צֶ , ּבְ מֹולְ צַ ם ּבְ דָ ָא ת הָ ים ֶא ִה -ל   ".תֹוא אֹוָר ים ּבָ ִה -ל
  

  ואחר התספורת:

  רכה)ב(ללא  צריך ליטול ידיו

  תחילה לקיים את המצוות הבאות: ובעת שמשלם לספר יכוין
  

 (דברים כד' טו'). "רֹוכָ ן ְׂש ֶּת ִּת  מֹויֹו"ּבְ  א.

ֹ "וְ  ב.  (שם). "ׁשמֶ ּׁשֶ יו הַ לָ א עָ בֹוא ָת ל

ֹ  ג.  (ויקרא יט' יג'). ר"ֶק ד ּבֹ עַ  ְּת יר ִא כִ ת ׂשָ ּלַ עֻ ין ּפְ לִ א ָת "ל

******  

  נצב"הת ז"להלוי, משה גד בן אהרן, ערן יניר נח בן מרדכי ויוסף בן יצחק חזי  לע"נ רומיה בת סאלם נגר, יצחק בן סלימאן
 ולהצלחת התורם ומשפחתו ברוחניות וגשמיות.


