
תפילה לפני נתינת צדקה
ל ִלְפֵני ה’, ְוָאֵכן נֹוֲהִגים ָלֵתת ְצָדָקה ִלְפֵני ַהְדָלַקת ֵנרֹות  ְתַקֵבּ ִתּ דֹוָלה ֶשׁ ה ְגּ ִמְצַות ְצָדָקה – ְסֻגָלּ ה ְבּ ֻלָוּ ְמּ ה ֶשׁ ִפָלּ   ְתּ

ן. ֵתּ ִיּ ַע ְלִמי ֶשׁ ִהְבִטיַח ְלַסֵיּ ס, ֶשׁ ַעל ַהֵנּ י ֵמִאיר ַבּ ַמת ַרִבּ ב ְצָדָקה ְלִעּלּוי ִנְשׁ ּוְבָכל ֵעת ָרצֹון. ַמֲעָלה ְיֵתָרה ִהיא ְלַנֵדּ

ס,  ַהֵנּ ַעל  ַבּ ֵמִאיר  י  ַרִבּ ת  ְלֻקַפּ לּו  ַהָלּ עֹות  ְטֵבּ ַהַמּ ֶאת  ֶרת  ְמַנֶדּ )פב”פ(  ֲאִני 
ָרה ִרְבָקה  ים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוִאּמֹוֵתינּו ָשׂ דֹוִשׁ ִלְכבֹוד ֲאבֹוֵתינּו ַהְקּ
ּוְלָכל  ָלנּו  ֲעמֹד  ַתּ ְזכּוָתם  ס,  ַהֵנּ ַעל  ַבּ ֵמִאיר  י  ַרִבּ ַמת  ּוְלִנְשׁ ְוֵלָאה,  ָרֵחל 
ַרְך, ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני ּוְתָבֵרְך  ם ִיְתָבּ ִתי ִלְפֵני ַהֵשּׁ ִפָלּ ל ְתּ ְתַקֵבּ ִתּ ָרֵאל ֶשׁ ִיְשׂ
ּתֹוָרה ּוְבִיְרַאת  ְבִריאּות ְוִחּזּוק ַהּגּוף ַבּ ַני ּוְבנֹוַתי, ִבּ ֲעִלי ְוֶאת ָבּ אֹוִתי, ֶאת ַבּ
ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  לֹום  ְוָשׁ ים טֹוִבים  ַחִיּ ָרָכה  ְבּ ַפע  יַע ָעֵלינּו ֶשׁ ִפּ ְוַתְשׁ ַמִים,  ָשׁ
ּוִמְקִרים  ַמֲחלֹות  ִמיֵני  ל  ִמָכּ ְמֵרנּו  ְוִתְשׁ ִנים,  ְוָשׁ ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ְוַהְצָלָחה 
)ּוִבְפָרט  ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ חֹוֵלי  ְלָכל  ֵלָמה  ְשׁ ְרפּוָאה  ַלח  ּוְשׁ רח”ל,  ָרִעים 
ּוְבִבְנַין  ַלִים  ִוירּוָשׁ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ְוִלְראֹות  ִלְיׁשּועֹות  ה  ְוִנְזֶכּ פב”פ(,  ַלחֹוֶלה 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ

ִתי ְלָך  י ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי, ַוֲאִני ְתִפָלּ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
ֶעָך: ֱאֶמת ִיְשׁ ָך ֲעֵנִני ֶבּ ָרב ַחְסֶדּ ְיָי ֵעת ָרצֹון ֱאלִֹהים ְבּ

ב: ׁש ֵמעֶֹמק ַהֵלּ יָתּה ּוְתַבֵקּ ֵני ֵבּ ה ָעֶליָה ְוַעל ְבּ ֲעִתיר ָהִאָשּׁ ר, ַתּ ָדָקה ִלְפֵני ַהְדָלַקת ַהֵנּ ל ְנִתיַנת ַהְצּ ֲעֶלה ֶשׁ ַמן ַהַנּ ְזּ ַבּ

לשבת

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

ת: ָבּ ל ַשׁ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ְוִצָוּ

ליום טוב

נּו  ָשׁ ר ִקְדּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל(  ְוֶשׁ ת  ָבּ ַשׁ )לשבת  ל  ֶשׁ ֵנר  ְלַהְדִליק  נּו  ְוִצָוּ ִמְצֹוָתיו,  ְבּ

יֹום טֹוב:
ליום הכיפורים

נּו  ָשׁ ר ִקְדּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל(  ְוֶשׁ ת  ָבּ ַשׁ )לשבת  ל  ֶשׁ ֵנר  ְלַהְדִליק  נּו  ְוִצָוּ ִמְצֹוָתיו,  ְבּ

ּפּוִרים: יֹום ַהִכּ
ביום טוב

)חוץ מליל שביעי של פסח(, ובליל הסדר כשהאשה אינה מקדשת בעצמה, ובערב יום כיפור, מברכים אחרי הברכות הנ”ל:

ָמנּו  ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַמן ַהֶזּה: יָענּו ַלְזּ ְוִהִגּ

ית  ֵבּ ֶנה  ָבּ ִיּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ַנֲעָבְדָך  ם  ְוָשׁ תֹוָרֶתָך:  ְבּ ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ִבּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות: ְוָעְרָבה ַליָי ִמְנַחת ְיהּוָדה  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ְבּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים, ִכּ ִוירּוָשׁ

ַמִים,  ֲעֵרי ָשׁ ָפֶניָה ַשׁ תּוִחים ְבּ ּה ְפּ ָבּ ָעה ֶשׁ ָשּׁ רֹות, ַבּ  ַאַחר ַהְדָלַקת ַהֵנּ
ֵביָתּה: ִכיָנה ְבּ ַנת ַהְשּׁ ָכּ יָתּה ְוַעל ַהְשׁ ֵני ֵבּ ה ַעל ְבּ ה ּוְתִחָנּ ִפָלּ ה ְתּ א ָהִאָשּׁ ׂ ָשּ ִתּ

י  ִאיִשׁ )ְוֶאת  אֹוִתי  חֹוֵנן  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְלָכל  ָלנּו  ן  ְוִתֶתּ ְקרֹוַבי,  ל  ָכּ ְוֶאת  י(  ִאִמּ ְוֶאת  ָאִבי  ְוֶאת  ַני  ָבּ ְוֶאת 
ת  ְפֻקַדּ ֵרנּו ְבִזְכרֹון טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוִתְפְקֵדנּו ִבּ ים, ְוִתְזְכּ ים טֹוִבים ַוֲאֻרִכּ ַחִיּ
ן  ֵכּ ְוַתְשׁ ינּו,  ֵתּ ָבּ ִלים  ְוַתְשׁ דֹולֹות,  ְגּ ָרכֹות  ְבּ ּוְתָבְרֵכנּו  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה 
ִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים, אֹוֲהֵבי ְיָי,  ל ָבּ ִני ְלַגֵדּ יֵנינּו, ְוַזֵכּ ִכיָנְתָך ֵבּ ְשׁ
ֵבִקים ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם  יָי ְדּ י ֱאֶמת, ֶזַרע קֶֹדׁש, ַבּ ִיְרֵאי ֱאלִֹהים, ַאְנֵשׁ
ַמע  ְשׁ א  ָאָנּ ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ְמֶלאֶכת  ּוְבָכל  טֹוִבים  ים  ּוְבַמֲעִשׂ ּתֹוָרה  ַבּ
ִאּמֹוֵתינּו,  ְוֵלָאה  ְוָרֵחל  ְוִרְבָקה  ָרה  ָשׂ ְזכּות  ִבּ ַהזֹּאת,  ֵעת  ָבּ ִתי  ִחָנּ ְתּ ֶאת 

ָעה, ָאֵמן: ֵשׁ ֶניָך ְוִנָוּ ה ְלעֹוָלם ָוֶעד ְוָהֵאר ָפּ א ִיְכֶבּ לֹּ ְוָהֵאר ֵנֵרנּו ֶשׁ

תפלת חנה
רֹות  ה ְלַאַחר ַהְדָלַקת ַהֵנּ אַמר ָהִאָשּׁ תֹּ ה ִלְזּכֹות ְלָבִנים ּוְלִגּדּול ַקל, ֶשׁ  ְסֻגָלּ

ֶרק ב’ )קשו”ע סי’ ע”ה ס”ב(. מּוֵאל א’ ֶפּ ל יֹום א’ דראש השנה ֵסֶפר ְשׁ   ֶאת ַהַהְפָטָרה ֶשׁ

י  ַמְחִתּ ָשׂ י  ִכּ אֹוְיַבי  ַעל  י  ִפּ ָרַחב  יָי  ַבּ ַקְרִני  ָרָמה  יָי  ַבּ י  ִלִבּ ָעַלץ  אַמר  ַותֹּ ה  ַחָנּ ל  ֵלּ ְתַפּ ַוִתּ
בָֹהה  ְגּ רּו  ְתַדְבּ ְרּבּו  ַתּ ַאל  אלֵֹהינּו:  ֵכּ צּור  ְוֵאין  ָך  ְלֶתּ ִבּ ֵאין  י  ִכּ יָי  ַכּ ָקדֹוׁש  ֵאין  יׁשּוָעֶתָך:  ִבּ
ים  ִרים ַחִתּ בֹּ ת ִגּ נּו ֲעִללֹות: ֶקֶשׁ עֹות ְיָי ְולֹו ולא כתיב ִנְתְכּ י ֵאל ֵדּ יֶכם ִכּ ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ִמִפּ
ְבָעה  ִשׁ ָיְלָדה  ֲעָקָרה  ַעד  ָחֵדּלּו  ּוְרֵעִבים  רּו  ָכּ ִנְשׂ ֶחם  ֶלּ ַבּ ֵבִעים  ְשׂ ָחִיל:  ָאְזרּו  ִלים  ְוִנְכָשׁ
יל  ִפּ יר ַמְשׁ ְיָי מֹוִריׁש ּוַמֲעִשׁ ַעל:  ַוָיּ אֹול  ְיָי ֵמִמית ּוְמַחֶיּה מֹוִריד ְשׁ ִנים ֻאְמָלָלה:  ָבּ ת  ְוַרַבּ
א ָכבֹוד  ְוִכֵסּ ְנִדיִבים  יב ִעם  ֶאְביֹון ְלהֹוִשׁ ָיִרים  ת  פֹּ ֵמַאְשׁ ל  ָדּ ֵמָעָפר  ַאף ְמרֹוֵמם: ֵמִקים 
ִעים  ּוְרָשׁ מֹר  ִיְשׁ כתיב  חסידו  ֲחִסיָדיו  ַרְגֵלי  ֵבל:  ֵתּ ֲעֵליֶהם  ת  ֶשׁ ַוָיּ ֶאֶרץ  ְמֻצֵקי  ַליָי  י  ִכּ ַיְנִחֵלם 
ַמִים ַיְרֵעם  ָשּׁ ר ִאיׁש: ְיָי ֵיַחּתּו ְמִריָביו מריבו כתיב ָעָליו עלו כתיב ַבּ י לֹא ְבכַֹח ִיְגַבּ ּמּו ִכּ ְך ִיָדּ חֶֹשׁ ַבּ

יחֹו: ן עֹז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ ְיָי ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיֶתּ



ְעִלי  ה, ִעם ַבּ ִמים ַהּטֹוִבים ָהֵאֶלּ ת קֶֹדׁש ְוַהָיּ ַבּ ם ִמְצַות ַשׁ ְוָעֹון, ְואּוַכל ְלַקֵיּ
ל ִמְצַות  ָעָתּה ֶשׁ ָפּ ה,  ּוֵמַהְשׁ ִמים ָהֵאֶלּ ת ַהָיּ ֻדַשּׁ ]ִויָלֵדינּו[ ִלְהיֹות ִנּזֹוִנים ִמְקּ
רֹב ַרֲחָמיו  רּוְך הּוא ְבּ דֹוש ָבּ ל ַהָקּ ָדיו ֶשׁ ִמיד ִמָיּ ה ִיְהיּו ְיָלֵדינּו ִנּזֹוִנים ָתּ ַחָלּ
ם  ר, ּוְכֵשׁ י ַמֲעֵשׂ ִאּלּו ָנַתִתּ ה ְכּ ל ִמְצַות ַחָלּ ְתַקֵבּ ִתּ ַוֲחָסָדיו, ּוְברֹב ַאֲהָבה, ְוֶשׁ
דֹוׁש  ַהָקּ ל  ֶשׁ ַרֲחָמיו  ִיְתעֹוְררּו  ְך  ָכּ ֵלב,  ָכל  ְבּ ה  ַחָלּ ִמְצַות  ֶמת  ְמַקֶיּ ִהְנִני  ֶשׁ

ִמים ָאֵמן: ל ַהָיּ ְכאֹוִבים ָכּ ַער ּוִמַמּ ְמֵרִני ִמַצּ רּוְך הּוא ְלָשׁ ָבּ

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(

ֵאָלִתי.  ְשׁ ְוֵתן  ְרצֹוִני  ְוָהֵפק  ְלטֹוָבה  ֲאלֹוַתי  ִמְשׁ א  ַמֵלּ עֹוָלם  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
ֶחֶסד  ְבּ ְמִחיָלה  ֵביִתי,  י  ַאְנֵשׁ ֲעֹונֹות  ל  ָכּ ְוַעל  ֲעֹונֹוַתי  ל  ָכּ ַעל  ּוְמחֹול 
ִזְכרֹון  ְבּ ְוָזְכֵרִני  ַעי.  ָשׁ ּוִמְפּ ּוֵמֲעֹונֹוַתי  ֵמֲחָטַאי  ְוַטֲהֵרִני  ַרֲחִמים.  ְבּ ְמִחיָלה 
ים ֲארּוִכים  ְלַחִיּ ְוָזְכֵרִני  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ת  ְפֻקַדּ ִבּ ּוָפְקֵדִני  ָפֶניָך.  ִמְלּ טֹוב 
ׁש  ָלה ְוֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלבֹּ לֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ְוַכְלָכּ ים טֹוִבים ְוָשׁ ְוַחִיּ
ְלָהִבין  ּוִביָנה  ֶכל  ְוֵשׂ ּוְבִמְצֹוֶתיָך,  תֹוָרְתָך  ְבּ ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ְוָכבֹוד  ר  ְועֶֹשׁ
ל  ָכּ ּוְתָבֵרְך  ַמְכאֹוֵבינּו,  ְלָכל  ְרפּוָאה  ְוָהֵפק  סֹודֹוֶתיָך.  ִעְמֵקי  יל  ִכּ ּוְלַהְשׂ
ל ֵמָעֵלינּו  ֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ּוַבֵטּ ה ָיֵדינּו ּוְגזֹר ָעֵלינּו ְגּ ַמֲעֵשׂ
ְלכּות  ַהַמּ ֵלב  ְוֵתן  ְוָרעֹות.  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ְגּ ל  ָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ּוֵמַעל 
ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ֵכּ ָאֵמן  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ָריו  ְוָשׂ ְויֹוֲעָציו 

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי: ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
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סדר הפרשת חלה
ומעלה,  ק”ג(   1.670 אומרים  )ויש  ק”ג  ורבע  שתים  של  בשיעור  דגן,  מיני  מחמשת  העשויה  מעיסה  בברכה,  חלה  להפריש  מצוה 

שנילושה עם מים ונאפתה בתנור. את הבצק שהופרש שורפים בנפרד באש ומניחים בשקית באשפה, שלא יבוא לידי בזיון.

ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ְלַהְפִריׁש נּו  ְוִצָוּ ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר   ֲאֶשׁ
רּוָמה: ה ְתּ ה: נוסח ספרדי ַחָלּ ה ִמן ָהִעָסּ נוסח אשכנזי ַחָלּ

ואחר כך לוקחת חתיכה כל שהיא ואומרת

ה: ֲהֵרי זֹו ַחָלּ
ית  ֵבּ ֶנה  ָבּ ִיּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ם ַנֲעָבְדָך  תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ׁש ִבּ ְקָדּ ַהִמּ
ִמְנַחת  ַליָי  ְוָעְרָבה  ַקְדמִֹניֹות:  ִנים  ּוְכָשׁ עֹוָלם  יֵמי  ִכּ ִיְרָאה  ְבּ

ִנים ַקְדמִֹניֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים, ִכּ ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ
תחינה לאחר הפרשת חלה

ת  ַהְפָרַשׁ ל  ֶשׁ ְצָוה  ַהִמּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ֲהָרַמת  ב  ְוֵתָחֵשׁ ְוִדְקּדּוֶקיָה,  ָרֶטיָה  ְפּ ָכל  ְבּ יָה  ְמִתּ ִקַיּ ִאּלּו  ְכּ ב  ְתַחֵשּׁ ִתּ ה  ַחָלּ
ָרצֹון,  ל ְבּ ְתַקֵבּ ִנּ ַח ֶשׁ ְזֵבּ ֻהְקַרב ַעל ַהִמּ ן ֶשׁ ְרָבּ מֹו ַהָקּ ֲאִני ְמִריָמה ְכּ ה ֶשׁ ַהַחָלּ
ְך  ָכּ ֲעֹונֹות,  ַרת  ְלַכָפּ זֹו  ְוָהְיָתה  ֵהן  ַלכֹּ ְנתּוָנה  ה  ַהַחָלּ ָהְיָתה  ָפִנים  ְלּ ֶשׁ ּוְכמֹו 
ֵמֵחְטא  ְנִקָיּה  ֵמָחָדׁש  י  נֹוַלְדִתּ ִאּלּו  ְכּ ֶאְהֶיה  ְוָאז  ַלֲעֹונֹוַתי,  ָרה  ְלַכָפּ ְהֶיה  ִתּ


