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שבע תחינות ובקשות לאמרן בשעת החופה
לאחר כל ברכה וברכה מהשבע ברכות
כמובא  רחמים  של  ושעה  גדולים  רגעים  הם  החופה  רגעי 
פתוחים  השמים,  כיפת  פרוסה  ממעל  הקדושים,  בספרים 
הנתיבים אלי מרומים. עת רצון מיוחדת היא לעליית התפילות 

עד כסא הכבוד וקבלתן בלא כל מניעות.

לפניכם לקט יקר של תפילות נפלאות למשתתפים בחופה 
מתקבלת  בקשה  כל  שבה  רחמים,  של  זו  בשעה  לאמרן 

במרומים, תפילות שכוחן יפה גם ביתר ימות השנה.

זהו הזמן להתפלל על כלל ישראל, לבקש על הפרט, לשטוח 
לאושר  שיזכו  הזוג,  בני  בעד  ולהעתיר  פרטיות  משאלות 

ולהצלחה ושהזווג יעלה יפה, אמן כן יהי רצון.
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נוהגים לעשות החופה תחת השמים לסימן ברכה. מוליכים את 
החתן תחת החופה ומעמידים אותו כשפניו למזרח, ומעמידים את 
הכלה לימין החתן, והרב המסדר את הקידושין מצדד את עצמו 

ופניו למזרח ומברך:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶאת  ָלנּו  ְוָאַסר  ָהֲעָריֹות,  ַעל  נּו  ְוִצּוָ ִמְצָתיו,  ּבְ
ׂשּואֹות ָלנּו, ַעל ְיֵדי  יר ָלנּו ֶאת ַהּנְ ָהֲארּוסֹות. ְוִהּתִ
ָרֵאל  ׁש ַעּמֹו ִיׂשְ ה ְיָי, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ין. ּבָ ה ְוִקּדּוׁשִ ֻחּפָ

ין: ה ְוִקּדּוׁשִ ַעל ְיֵדי ֻחּפָ

 והחתן והכלה שותין מהכוס, 
ואחר כך מקדש החתן את הכלה בטבעת לפני עדים כשרים, ואומר:

ת ִלי ׁשֶ  ֲהֵרי ַאּתְ ְמֻקּדֶ
ָרֵאל: ה ְוִיׂשְ ַדת מֹׁשֶ ַעת זּו ּכְ ַטּבַ ּבְ
 וקורין את שטר הכתובה, ואחר כך מוסרין הכתובה לכלה 

ומברכין על כוס שני ואומר אלו שבע ברכות:

 סדר
ברכות אירוסין ונישואין

#495 ס’

A TIME OF MERCY
Seven supplications and prayers to 
recite respectively after each of the seven 
berachos under the marriage chuppah:

The marriage ceremony has begun. The choson and 
kallah are standing together under the chuppah, which 
itself stands under the vault of the heavens. The paths to 
the supernal regions are clear and open. Now is a most 
propitious time for our prayers to ascend, unhindered, 
to the Celestial Throne of Mercy, where they will be 
received with great favor.

This is the best time to offer prayers on behalf of 
the entire family of Israel, whether for the needs of 
the nation as a whole or for the personal needs of the 
individual; to pray on behalf of the newlyweds, that 
their marriage be blessed with happiness and success 
in both the spiritual and temporal spheres. Amen, so 
may it be. 

Although the prayers presented here were originally 
intended to be recited by the participants and attendees 
at the chuppah during that especially auspicious time, 
when all requests are regarded favorably in the Heavenly 
Court, they nevertheless can prove effective throughout 
the year, whenever a specific need arises. 
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ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶׁשַּתְמִציא 
ִלי ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדיָך ַהְּגדֹוִלים ֶאת ִזּוּוִגי ָהָראּוי 
ִלי ִּבְזַמּנֹו. ִזּוּוג ָהגּון ָהָראּוי ְלהֹוִליד. ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול 
ְוִיְרַאת  ֱאֶמת  ְוַאְנֵׁשי  ַצִּדיִקים  ִמֶּזַרע  ּוְבִיְרָאה,  ְּבתֹוָרה 
ִזּוּוגֹו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ְלַאְבָרָהם  ֵחְטא, ְּכמֹו ֶׁשִהְמֵצאָת 
ְוִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּומֶֹׁשה, ָּכל ֶאָחד ִזּוּוגֹו ְּבִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו. ְואֹותֹו 
ָנֶאה  ִאיׁש  טֹוב,  ִאיׁש  ְיֵהא:  ִלזּוּוִגי  ִלי  ֶׁשַּתְמִציא  ִאיׁש 
ַמְׂשִּכיל  ִאיׁש  ֵחן,  ַּבַעל  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  ַּבַעל  ְּבַמֲעָׂשיו, 

ִויֵרא ֱאֹלִהים, רֹוֵדף ְצָדָקה ְוגֹוֵמל ֶחֶסד:

ְוֹלא ְיֵהא בֹו ֶׁשֶמץ ְּפסּול, ּומּום ּוְּפָגם, ְוֹלא ְיֵהא ַּכֲעָסן 
ּכַֹח,  ּוַבַעל  ָּבִריא  רּוַח,  ּוְנִמיכּות  ֲעָנָוה  ַּבַעל  ַרק  ְוַרְגָזן, 
ּוַמְחׁשבֹוֵתיֶהם  ְוׂשֹוְנִאים  ַהְּבִרּיֹות  ַאְכָזִרּיּות  ְיַעֵּכב  ְוַאל 
ְוַתְחּבּולֹוֵתיֶהם ְלַעֵּכב ֶאת ֶּבן זּוִגי ַהּמּוָכן ִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון 

ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּיְהיּו ְמזֹונֹוַתי 
ּוַפְרָנַסת  ְמזֹונֹות  ִעם  ֵביִתי  ְּבֵני  ּוַפְרָנַסת  ּוְמזֹונֹות  ּוַפְרָנָסִתי 
ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻמְכָּתִרים ּוְמֻאָּמִתים ּוֻמְצָּדִקים ְּבָיְדָך, 
ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  ַּתְצִריֵכִני  ְוַאל 
ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ּוְתֵהא 
ְמַלאְכִּתי ְוָכל ֲעָסַקי ִלְבָרָכה ְוֹלא ְלִעִנּיּות, ְלַחִּיים ְוֹלא ַלָּמֶות, 
ּוְתַזֵּכִני ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ַעל ָיִדי, ְוֶאְהֶיה ִמן ַהּמֹוִעיִלים 
ִמִּבְרכֹוֶתיָך  ָיִדי  ּוְתַמֵּלא  ָּתִמיד,  ָאָדם  ְלָכל  טֹוב  ּוַמְׁשִּפיִעים 
ְיָי  ִּכי ַאָּתה  ִמְצַרִים,  ְליֹוְצֵאי  ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך, ְּכמֹו ֶׁשָעִׂשיָת 
נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו,  ֵאֶליָך  כֹל  ֵעיֵני  ְלעֹוָלם.  ּוְמָבֵרְך  ֵּבַרְכָּת 
ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם 
ָרצֹון. ַהְׁשֵלְך ַעל ְיָי ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך, ֹלא ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט 
ַלַּצִּדיק: ְוַאֶּתן ְנָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְוַהְּטהֹורֹות, ַהְעִּתירּו ֶאל ְיָי 
ַּבֲעִדי ּוִבְגָלִלי, ָיִרים ַקְרִני ְוַיְגִּביַּה ַמָּזִלי, ְלַמַען אּוַכל ְלָעְבדֹו 

ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ָּכל ְיֵמי עֹוָלם, ָאֵמן:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרא ִלְכבֹודֹו: ַהּכֹל ּבָ ׁשֶ

תפילה על הפרנסה
ולכבודו,  לשמו  הבורא  יצר  ומלואו  עולם 
“לי הכסף ולי הזהב נאם ה’”. שוטחים אנו 
ברגעים אלה תחינה לפני ה’, לזכות בשפע 
של פרנסה טובה בתחינה המובאת בספר 
“שערי דמעה”, שנשכיל לעשות את רצונו 
וכבודו ולהשתמש בכספנו לעבודת השם:

תפילה למציאת בן זוג
מה נעלה ומרוממת השעה, לבקש ולחלות 
פני השם, כי ענבי הגפן בענבי הגפן יתקבלו, 
התחינה  ולשטוח  וראוי,  הגון  בזיווג  לזכות 

המובאת בספר “שני לוחות הברית”:
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ּוְבִריאּות  ּכַֹח  ָּבנּו  ֵּתן  ְּבַרֲחֶמיָך  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ִויכֶֹלת ַמְסִּפיק, ְוחֶֹזק ְוֹאֶמץ ְּבֵאָבֵרינּו ְוִגיֵדינּו ְוגּוֵפנּו 
ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר, ְוֹלא ֶיֱאַרע ָלנּו ׁשּום ֵמחּוׁש ְוׁשּום 
ַלֲעבֹוָדֶתָך.  ּוְבִריִאים  ְוטֹוִבים  ְׂשֵמִחים  ְוִנְהֶיה  ְּכֵאב, 
ּוְׁשנֹוֵתינּו  ְּבטֹוב  ָיֵמינּו  ְוַתֲאִריְך  ָרע.  ִמָּכל  ְוַתִּציֵלנּו 
ַחִּיים  ּוְׁשנֹות  ָיִמים  ֹאֶרְך  ְׁשנֹוֵתינּו,  ּוַמֵּלא  ַּבְּנִעיִמים, 
ַּתְסִּתיֵרנּו,  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ָלנּו  ּתֹוִסיף 
ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ִמָּכל  ֵביֵתנּו  ְּבֵני  ּוְלָכל  ָלנּו  ְוַתִּציֵלנּו 
ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְוַׁשֲאַנִּנים,  ְׁשֵקִטים  ְוִנְהֶיה  ְוָרעֹות, 

ַלֲעבֹוָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך:

ְו(ֶׁשִּיְהיּו  ַּבּתֹוָרה  ְמִאיִרים  טֹוִבים  ָּבִנים  )ְלהֹוִליד  ַזֵּכנּו  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ָּבֵנינּו ְמִאיִרים ַּבּתֹוָרה, ְוִיְהיּו ְּבִריִאים ְּבגּוָפם ְוִׂשְכָלם, ַּבֲעֵלי ִמּדֹות טֹובֹות, 
ְמֻמָּלִאים  ְוִיְהיּו  ְוטֹוִבים,  ֲארּוִכים  ַחִּיים  ָלֶהם  ְוֵתן  ִלְׁשָמּה.  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים 
ְלַמָּטה.  ְוֶנְחָמִדים  ְלַמְעָלה  ְוִיְהיּו ֲאהּוִבים  ָׁשַמִים,  ּוְבִיְרַאת  ּוְבָחְכָמה  ְּבתֹוָרה 
חּוִׁשים  ָלֶהם  ְוִיְהיּו  ֻּפְרָעֻנּיֹות,  ִמיֵני  ּוִמָּכל  ָהָרע  ּוִמֵּיֶצר  ָהָרע  ֵמַעִין  ְוַתִּציֵלם 
ְוֶאת  לאשה  ִאְׁשִּתי  ְוֶאת  )לבעל  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַזֵּכנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ְּבִריִאים 
ַּבְעִלי( ֶׁשְּתַמֵּלא ִמְסַּפר ָיֵמינּו ַּבֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים ַּבּטֹוב ּוַבְּנִעיִמים, ְוַאֲהָבה 
ּוְלֻחָּפה  ְלתֹוָרה  ִמְּבנֹוַתי  ַאַחת  ְוָכל  ִמָּבַני  ֶאָחד  ָּכל  ְלַגֵּדל  ְוִנְזֶּכה  ְוָׁשלֹום, 

ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים:

ְוַתְזִמין ְלָכל ֶאָחד ִמָּבַני ֶאת ַּבת ִזּוּוגֹו ּוְלָכל ַאַחת ִמְּבנֹוַתי ֶאת ֶּבן ִזּוּוָגּה, 
ְוֹלא ֻיְּדחּו ִלְפֵני ֲאֵחִרים ַחס ְוָׁשלֹום, ּוָבֵרְך ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ִלֵּתן ָלֶהם מַֹהר ּוַמָּתן 
ְּבַעִין ָיָפה, ְונּוַכל ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשָאנּו ַמְבִטיִחים ִלֵּתן ָלֶהם ְּבִלי ֶנֶדר, ּוְלַהִּׂשיָאם 
ִעם ִזּוּוָגם ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים ְּבַנַחת ּוְבֶרַוח ּוְבִׂשְמָחה, ּוֵמֶהם ֵיְצאּו ֵּפרֹות טֹוִבים 

ּוָבִנים ַצִּדיִקים זֹוִכים ּוְמַזִּכים ְלָכל ִיְׂשָרֵאל:

ְוֹלא ִיְתַחֵּלל ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַעל ָיֵדינּו, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ַזְרֵענּו ַחס ְוָׁשלֹום. ּוַמֵּלא ָּכל 
ְוִיְתַּגֵּדל ְּכבֹוד ִׁשְמָך  ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ִּבְבִריאּות ְּבַהְצָלָחה ְוָכל טּוב 
ַהָּגדֹול ּוְכבֹוד ּתֹוָרְתָך ַעל ָיֵדינּו, ְוַעל ְיֵדי ַזְרֵענּו ְוֶזַרע ַזְרֵענּו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
יֹוֵצר ָהָאָדם:

ר  ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
מּות  ּדְ ֶצֶלם  ּבְ ַצְלמֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר 
ַעד.  ֲעֵדי  ְנַין  ּבִ ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ְוִהְתִקין  ְבִניתֹו,  ּתַ

ה ְיָי, יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאּתָ ּבָ
תפילה על בריאות

בורא עולם ברא את האדם על פי תוכנית 
אלוקית, על-מנת יוכל לעובדו בלבב שלם 
מהרב  תפילה  נושאים  אנו  מניעה.  ללא 
והנפש,  הגוף  בריאות  על  זי”ע  החיד”א 
שנזכה לשמור את צלמנו ודמותנו בבריאות 

איתנה ושלוות הנפש:

תפילת אבות על בנים
הדורות  על  התפילה  נישאת  אלה  ברגעים 
מבנין  הנמשכת  השלשלת  על  הבאים, 
לבנים  שנזכה  ובטהרה,  בקדושה  עד  עדי 
צדיקים עובדי השם. תפילה נפלאה מספר 

התחינות והבקשות:


