תפילה לכל עת
תפילה זו לכל עת וזמן ולכל מקום .היא מכוונת הן לרוחניות ,לטהרה וסליחה,
והן לגשמיות אשר גם היא לצורך הרוחני (קצור השל”ה)

ִרּבֹונֹו

טֹובה וְ הָ פֵ ק
לֹותי ְל ָ
עֹולם ַמ ֵּלא ִמׁשְ ֲא ַ
ׁשֶ ל ָ
ֹנֹותי
ְרצֹונִ י וְ ֵתן ׁשְ ֵא ָל ִתיְּ .ומחֹול עַ ל ּכָ ל עֲ ו ַ
וְ עַ ל ּכָ ל עֲ ו ֹנֹות ַאנְ ׁשֵ י ֵב ִיתיְ ,מחִ ָילה ְּבחֶ סֶ ד ְמחִ ָילה
ֹנֹותי ִּומּפְ ׁשָ עַ י .וְ ָזכְ ֵרנִ י
ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ַט ֲה ֵרנִ י ֵמ ֲח ָט ַאי ֵּומעֲ ו ַ
ְּב ִזכְ רֹון טֹוב ִמ ְּלפָ נֶ יָךּ .ופָ קְ ֵדנִ י ִּבפְ ֻק ַּדת יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים.
טֹובים וְ ׁשָ לֹוםּ ,ופַ ְרנָ סָ ה
וְ ָזכְ ֵרנִ י ְלחַ ּיִ ים ֲארּוכִ ים וְ חַ ּיִ ים ִ
טֹובה וְ כַ ְלּכָ ָלה וְ ֶלחֶ ם ֶל ֱאכֹל ֶּובגֶ ד ִל ְלּב ׁשֹ� וְ ע ׁש ֶֹ�ר וְ כָ בֹוד
ָ
תֹור ְתָך ְּוב ִמצְ ו ֶֹתיָך ,וְ ׂשֵ כֶ ל ִּובינָ ה ְלהָ ִבין
וַ ֲא ִריכּות יָ ִמים ְּב ָ
אֹובינּו,
פּואה ְלכָ ל ַמכְ ֵ
סֹודֹותיָך .וְ הָ פֵ ק ְר ָ
ֶ
ְּולהַ ׂשְ ּכִ יל עִ ְמ ֵקי
ְּות ָב ֵרְך ּכָ ל ַמעֲ ׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּוגְ ז ֹר עָ ֵלינּו ּגְ ֵזרֹות טֹובֹות יְ ׁשּועֹות
וְ נֶ חָ מֹותַּ ,וב ֵּטל ֵמעָ ֵלינּו ֵּומעַ ל ּכָ ל עַ ְּמָך יִ ׂשְ ָר ֵאל ּכָ ל ּגְ ֵזרֹות
ָקׁשֹות וְ ָרעֹות .וְ ֵתן ֵלב הַ ַּמ ְלכּות וְ יֹועֲ צָ יו וְ ׂשָ ָריו עָ ֵלינּו
טֹובהָ ,א ֵמן ּכֵ ן יְ הִ י ָרצֹון .יִ הְ יּו ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון
ְל ָ
צּורי וְ ג ֲֹא ִלי:
ִל ִּבי ְלפָ נֶ יָך יְ יָ ִ
וַ ֲאנִ י ְתפִ ָּל ִתי ְלָך יְ יָ עֵ ת ָרצֹון ֱאל ֹהִ ים
ְּב ָרב חַ סְ ֶּדָך עֲ נֵ נִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ׁשְ עֶ ָך [ג' פעמים].
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מצוה זו מגינה על האשה מכל גזירות קשות ובפרט בעת
הלידה .שעת הפרשת החלה הינה עת רצון ,זמן של כפרת
עוונות ועת נעלה לשטוח בה תפילה ולבקש מאת השם
מצוה להפריש חלה בברכה ,מעיסה העשויה מחמשת מיני דגן ,בשיעור של שתים
ורבע ק"ג (ויש אומרים  1.670ק"ג) ומעלה ,שנילושה עם מים ונאפתה בתנור .את הבצק
שהופרש שורפים בנפרד באש ומניחים בשקית באשפה ,שלא יבוא לידי בזיון.

ָּברּוְך

ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֹהֵ ינּו
עֹולם ֲאׁשֶ ר
ֶמ ֶלְך הָ ָ
קִ ְּדׁשָ נּו ְּב ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ּוָ נּו ְלהַ פְ ִריׁש
נוסח אשכנזי

נוסח ספרדי

רּומה:
חַ ָּלה ִמן הָ עִ ּסָ ה :חַ ָּלה ְּת ָ
ואחר כך לוקחת חתיכה כל שהיא ואומרת

יְ הִ י

ֲה ֵרי זֹו חַ ָ ּלה:

בֹותינּו,
ָרצֹון ִמ ְּלפָ נֶ יָך יְ יָ ֱאל ֹהֵ ינּו וֵ אל ֹהֵ י ֲא ֵ
ׁשֶ ּיִ ָּבנֶ ה ֵּבית הַ ִּמקְ ָּדׁש ִּב ְמהֵ ָרה ְביָ ֵמינּו,
תֹור ֶתָך :וְ ׁשָ ם נַ עֲ ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי
וְ ֵתן חֶ ְל ֵקנּו ְּב ָ
הּודה
עֹולם ּוכְ ׁשָ נִ ים ַק ְדמֹנִ יֹות :וְ עָ ְר ָבה ַלייָ ִמנְ חַ ת יְ ָ
ָ
עֹולם ּוכְ ׁשָ נִ ים ַק ְדמֹנִ יֹות:
וִ ירּוׁשָ ָליִ םּ ,כִ ֵימי ָ

יְ הִ י

תחינה לאחר הפרשת חלה

בֹותינּו,
ָרצֹון ִמּלְ פָ ֶניָך יְ יָ ֱאל ֹהֵ ינּו וֵ אל ֹהֵ י ֲא ֵ
ׁשֶ הַ ִּמצְ וָ ה ׁשֶ ל הַ פְ ָרׁשַ ת חַ ּלָ ה ִּת ְתחַ ּׁשֵ ב
ּדּוקיהָ  ,וְ ֵתחָ ׁשֵ ב
ּכְ ִאּלּו קִ ּי ְַמ ִּתיהָ ּבְ כָ ל ּפְ ָרטֶ יהָ וְ ִדקְ ֶ
ֲה ָר ַמת הַ חַ ּלָ ה ׁשֶ ֲא ִני ְמ ִר ָימה ּכְ מֹו הַ ָּק ְרּבָ ן ׁשֶ הֻ קְ ַרב
עַ ל הַ ִּמזְּבֵ חַ ׁשֶ ִּנ ְת ַקּבֵ ל ּבְ ָרצֹוןּ ,וכְ מֹו ׁשֶ ּלְ פָ ִנים
הָ יְ ָתה הַ חַ ּלָ ה ְנתּו ָנה לַ ּכֹהֵ ן וְ הָ יְ ָתה זֹו לְ כַ ּפָ ַרת
ֹנֹותי ,וְ ָאז ֶאהְ יֶ ה
עֲ ו ֹנֹותּ ,כָ ְך ִּתהְ יֶ ה לְ כַ ּפָ ָרה לַ עֲ ו ַ
ּכְ ִאּלּו נֹולַ ְד ִּתי ֵמחָ ָדׁש ְנקִ ּיָה ֵמחֵ טְ א וְ עָ ו ֹן ,וְ אּוכַ ל
לְ ַקּיֵם ִמצְ וַ ת ׁשַ ּבַ ת ק ֶֹדׁש וְ הַ ּיָ ִמים הַ ּטֹובִ ים הָ ֵאּלֶ ה,
עִ ם ּבַ עְ לִ י [וִ ילָ ֵדינּו] לִ הְ יֹות ִנּזֹו ִנים ִמּקְ ֻדּׁשַ ת הַ ּיָ ִמים
הָ ֵאּלֶ הֵּ ,ומהַ ׁשְ ּפָ עָ ָתּה ׁשֶ ל ִמצְ וַ ת חַ ּלָ ה יִ הְ יּו יְ לָ ֵדינּו
ִנּזֹו ִנים ָּת ִמיד ִמּיָ ָדיו ׁשֶ ל הַ ָּקדֹוש ּבָ רּוְך הּוא ּבְ ר ֹב
ַר ֲח ָמיו וַ ֲחסָ ָדיוּ ,ובְ ר ֹב ַא ֲהבָ ה ,וְ ׁשֶ ִּת ְת ַקּבֵ ל ִמצְ וַ ת
חַ ּלָ ה ּכְ ִאּלּו ָנ ַת ִּתי ַמעֲ ׂשֵ רּ ,וכְ ׁשֵ ם ׁשֶ הִ ְנ ִני ְמ ַקּי ֶֶמת
עֹוררּו ַר ֲח ָמיו ׁשֶ ל
ִמצְ וַ ת חַ ּלָ ה ּבְ כָ ל לֵ בּ ,כָ ְך יִ ְת ְ
הַ ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא לְ ׁשָ ְמ ֵר ִני ִמּצַ עַ ר ִּומ ַּמכְ אֹובִ ים
ּכָ ל הַ ּיָ ִמים ָא ֵמן:

