
EAN-13
Encoded: 7290107391290
BWR: 0.0017inches

1.67mils
W/N Ratio: 2.00
Bar Height: 0.9646inches
Magnification: 80.18%
x-dim: 0.0104inches
N Bar Width: 0.0088inches
Printer dpi: 2400
Film: Positive/Up
Company: 
Client: 
Job: 
Date: 
Special

#1168

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(

ְוָהֵפק ִרּבֹונֹו  ְלטֹוָבה  ִמְׁשֲאלֹוַתי  ַמֵּלא  עֹוָלם  ֶׁשל 
ֲעוֹנֹוַתי  ָּכל  ַעל  ּוְמחֹול  ְׁשֵאָלִתי.  ְוֵתן  ְרצֹוִני 
ְמִחיָלה  ְּבֶחֶסד  ְמִחיָלה  ֵביִתי,  ַאְנֵׁשי  ֲעוֹנֹות  ָּכל  ְוַעל 
ְוָזְכֵרִני  ּוִמְּפָׁשַעי.  ּוֵמֲעוֹנֹוַתי  ֵמֲחָטַאי  ְוַטֲהֵרִני  ְּבַרֲחִמים. 
ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְפֻקַּדת  ּוָפְקֵדִני  ִמְּלָפֶניָך.  טֹוב  ְּבִזְכרֹון 
ּוַפְרָנָסה  ְוָׁשלֹום,  טֹוִבים  ְוַחִּיים  ֲארּוִכים  ְלַחִּיים  ְוָזְכֵרִני 
ְוָכבֹוד  ר  ֶ ְועֹ�ׁש ִלְלּבֹ�ׁש  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ְוֶלֶחם  ְוַכְלָּכָלה  טֹוָבה 
ְלָהִבין  ּוִביָנה  ְוֵׂשֶכל  ּוְבִמְצוֶֹתיָך,  ְּבתֹוָרְתָך  ָיִמים  ַוֲאִריכּות 
ְוָהֵפק ְרפּוָאה ְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו,  ּוְלַהְׂשִּכיל ִעְמֵקי סֹודֹוֶתיָך. 
ּוְתָבֵרְך ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּוְגזֹר ָעֵלינּו ְּגֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות 
ְוֶנָחמֹות, ּוַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּגֵזרֹות 
ָעֵלינּו  ְוָׂשָריו  ְויֹוֲעָציו  ַהַּמְלכּות  ֵלב  ְוֵתן  ְוָרעֹות.  ָקׁשֹות 
ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרצֹון.  ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן  ְלטֹוָבה, 

ְוֹגֲאִלי: ְיָי צּוִרי  ִלִּבי ְלָפֶניָך 

ְיָי ֵעת ָרצֹון ֱאלִֹהים   ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך 
ִיְׁשֶעָך ]ג' פעמים[. ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת  ְּבָרב ַחְסֶּדָך 



בעת  ובפרט  קשות  גזירות  מכל  האשה  על  מגינה  זו  מצוה 
כפרת  של  זמן  רצון,  עת  הינה  החלה  הפרשת  שעת  הלידה. 

עוונות ועת נעלה לשטוח בה תפילה ולבקש מאת השם

שתים  של  בשיעור  דגן,  מיני  מחמשת  העשויה  מעיסה  בברכה,  חלה  להפריש  מצוה 
ורבע ק"ג )ויש אומרים 1.670 ק"ג( ומעלה, שנילושה עם מים ונאפתה בתנור. את הבצק 

שהופרש שורפים בנפרד באש ומניחים בשקית באשפה, שלא יבוא לידי בזיון.

ֱאלֵֹהינּו ָּברּוְך  ְיָי  ַאָּתה 
ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך 
ְלַהְפִריׁש ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו  ִקְּדָׁשנּו 

ואחר כך לוקחת חתיכה כל שהיא ואומרת

ה: ֲהֵרי זֹו ַחָלּ
ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְיִהי  ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

ְבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה 
ִּכיֵמי  ְּבִיְרָאה  ַנֲעָבְדָך  ְוָׁשם  ְּבתֹוָרֶתָך:  ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן 
ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַליָי  ְוָעְרָבה  ַקְדמִֹניֹות:  ּוְכָׁשִנים  עֹוָלם 

ִוירּוָׁשָלִים, ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹניֹות:

נוסח אשכנזי

ַחָּלה ִמן ָהִעָּסה:
נוסח ספרדי

ְּתרּוָמה: ַחָּלה 

תחינה לאחר הפרשת חלה

ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְיִהי 
ִּתְתַחֵּׁשב  ַחָּלה  ַהְפָרַׁשת  ֶׁשל  ֶׁשַהִּמְצָוה 
ְוֵתָחֵׁשב  ְוִדְקּדּוֶקיָה,  ְּפָרֶטיָה  ְּבָכל  ִקַּיְמִּתיָה  ְּכִאּלּו 
ֲהָרַמת ַהַחָּלה ֶׁשֲאִני ְמִריָמה ְּכמֹו ַהָּקְרָּבן ֶׁשֻהְקַרב 
ֶׁשְּלָפִנים  ּוְכמֹו  ְּבָרצֹון,  ֶׁשִּנְתַקֵּבל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל 
ְלַכָּפַרת  זֹו  ְוָהְיָתה  ַלּכֵֹהן  ְנתּוָנה  ַהַחָּלה  ָהְיָתה 
ֶאְהֶיה  ְוָאז  ַלֲעוֹנֹוַתי,  ְלַכָּפָרה  ִּתְהֶיה  ָּכְך  ֲעוֹנֹות, 
ְואּוַכל  ְוָעוֹן,  ֵמֵחְטא  ְנִקָּיה  ֵמָחָדׁש  נֹוַלְדִּתי  ְּכִאּלּו 
ְלַקֵּים ִמְצַות ַׁשַּבת קֶֹדׁש ְוַהָּיִמים ַהּטֹוִבים ָהֵאֶּלה, 
ִעם ַּבְעִלי ]ִויָלֵדינּו[ ִלְהיֹות ִנּזֹוִנים ִמְּקֻדַּׁשת ַהָּיִמים 
ָהֵאֶּלה,  ּוֵמַהְׁשָּפָעָתּה ֶׁשל ִמְצַות ַחָּלה ִיְהיּו ְיָלֵדינּו 
ְּברֹב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוש  ֶׁשל  ִמָּיָדיו  ָּתִמיד  ִנּזֹוִנים 
ִמְצַות  ְוֶׁשִּתְתַקֵּבל  ַאֲהָבה,  ּוְברֹב  ַוֲחָסָדיו,  ַרֲחָמיו 
ְמַקֶּיֶמת  ֶׁשִהְנִני  ּוְכֵׁשם  ַמֲעֵׂשר,  ָנַתִּתי  ְּכִאּלּו  ַחָּלה 
ֶׁשל  ַרֲחָמיו  ִיְתעֹוְררּו  ָּכְך  ֵלב,  ְּבָכל  ַחָּלה  ִמְצַות 
ּוִמַּמְכאֹוִבים  ִמַּצַער  ְלָׁשְמֵרִני  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ָּכל ַהָּיִמים ָאֵמן:




