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  הדלקת נרות שבת  
קודם ההדלקה תברך. וטוב לתת תחילה כמה פרוטות לצדקה.

ר  ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
ת: ּבָ ַ ּשׁ ּלַ נּו ְלַהדִליק ֵנר ׁשֶ נּו ְבִמצוָׄתיו, ְוִצּוָ ׁשָ ִקּדְ

אחר ההדלקה תאמר בקשה זו

ָהֵאל  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְי"ָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
חֹון  רֹוב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתָ ּבְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ׁשֶ דֹול ַהּגִ ַהּגָ
י( )ְוַעל  י )ְוַעל ָאִבי ְוַעל ִאּמִ ְוָתחֹוס ּותַרֵחם ָעַלי ְוַעל ִאיׁשִ
ָך, ְוַתעְזֵרנּו ַלֲעׂשֹות  ל ִיׂשָרֵאל ַעּמֶ נֹוַתי( ְוַעל ּכָ ַני ְוַעל ּבְ ּבָ
ִני ְלָבִנים ּובֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּונבֹוִנים, ְמִאיִרים  ְרצֹוֶנָך. ּותַזּכֵ
מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהדָלַקת  זכּות  ּבִ צוֹות,  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ
ֱאלִֹהים,  ִירֵאי  ְוִיהיּו  אֹור.  ְותֹוָרה  ִמצָוה  ֵנר  י  ּכִ ֱאָמר  ּנֶ ׁשֶ
י  ְלִאיׁשִ ְוַגם  ִמצוֹוֶתיָך.  ּבְ ֵבִקים  ּדְ ֹקֶדׁש,  ֶזַרע  ֱאֶמת,  י  ַאנֵשׁ
ָכל  ּבְ ְוַהצָלָחה  ְרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ׁשַלח  ּתִ פלוני(  בן  )פלוני 
יֵנינּו  ן ּבֵ ֲעבֹוָדְתָך ְוִירָאֶתָך, ְוַתׁשּכֵ ֵעהּו ּבַ ה ָיָדיו, ּותַסּיְ ַמֲעׁשֵ
ל  וָעֵתנּו, ּוִמּכָ ֵתנּו ְוַהֲאִזיָנה ְלׁשַ ִפּלָ מָעה ְי"ָי ּתְ ִכיָנֶתָך. ׁשִ ׁשְ
ים  ַחּיִ ּוׁשנֹות  ָיִמים  אֹוֶרך  נּו  ָלֽ ְוֶתן  יֵלנּו,  ּצִ ּתַ ְוָיגֹון  ָצָרה 
ִיׁשָרֵאל  ל  ּכָ ְוֵלב  נּו  ִלּבֵ ִמׁשֲאלֹות  ל  ּכָ א  ּותַמּלֵ טֹוִבים. 
זכּות  ּבִ )כאן יכולה להוסיף בקשות כרצונה(,  ְלטֹוָבה 
ָרה ְוִרבָקה ְוָרֵחל ְוֵלָאה, ְוָהֵאר ֵנֵרנּו  דֹוׁשֹות ׂשָ ִאּמֹוֵתינּו ַהּקְ

ת: ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ רּוך ְמַקּדֵ ה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ ּלֹא ִיכּבֶ ׁשֶ
ואין  היום,  לכבוד  מיוחדים  נרות  מדליקין  שאין  מנהגינו  בימים-טובים, 
בזה  שיש  ע"ר  סימן  ג'  חלק  צדיק  בפעולת  מהרי"ץ  שפסק  כמו  מברכין, 
חשש ברכה לבטלה. וביום הכפורים יש הנוהגים להדליק, אבל ללא ברכה. 
אין  הנרות  כשמדליקין  בשבת,  שחלו  הכפורים  יום  או  טוב  יום  לפיכך, 

מזכירין בברכה אלא להדליק נר שלשבת בלבד, ללא הוספה. 
)עיין קידושים והבדלות דף י"ב-י"ד, ושלחן ערוך המקוצר סימן נ"ז 

סעיף י"ח, ובספר נר יום טוב המיוחד לבירור ענין זה(.
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 סדר ההבדלה במוצאי שבת 
אוחז הכוס בימינו והבשמים בשמאלו ואומר

ם ְיָי ֶאקָרא:  א. ּובׁשֵ  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ
י ְלעֹוָלם ַחסּדֹו: י טֹוב. ּכִ הֹודּו ַליָי ּכִ

ׁשּוַעת ָאָדם:  ּתְ וא  ְוׁשָ ר.  נּו ֶעזָרת ִמּצָ ֽ ּלָ נּו: ָהָבה  ּלָ ֶאר  ַוּיָ ְיָי  ל  ֵאֽ
ָבר.  ל ּדָ אלִֹהים ֲאַהּלֵ ה ָחִיל. ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: ּבֵ אלִֹהים ַנֲעׂשֶ ּבֵ
ה ָאָדם  ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ אלִֹהים ּבָ ָבר: ּבֵ ל ּדָ יָי ֲאַהּלֵ ּבַ
ה  ִהּנֵ י  ּכִ ָזָרח:  ָעַלִיך  ְיָי  ּוכבֹוד  אֹוֵרך.  ָבא  י  ּכִ אֹוִרי  קּוִמי  ִלי: 
ְיָי. ּוכבֹודֹו  ְוָעַלִיך ִיזַרח  ים.  ה ֶאֶרץ. ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְיַכּסֶ ך  ַהֹחשֶׁ
לֹא  ַזרֵחְך:  ְלֹנַגּה  ּומָלִכים  ְלאֹוֵרך.  גֹוִים  ְוָהְלכּו  ֵיָרֶאה:  ָעַלִיך 
ְלאֹור  ך  ּלָ ִיְהֶיה  ְיָי  י  ּכִ ֵיָאֵסף.  לֹא  ִויֵרֵחך  ך,  מׁשֵ ׁשִ עֹוד  ָיבֹא 
ְמֵתי  ַיֲעֹקב.  ּתֹוַלַעת  יְרִאי  ּתִ ַאל  ֶאבֵלך:  ְיֵמי  ְלמּו  ְוׁשָ עֹוָלם. 
ה  ִהּנֵ ִיׂשָרֵאל:  ְקדֹוׁש  ְוֹגֲאֵלך  ְיָי  ְנֻאם  יך  ֲעַזרּתִ ֲאִני  ִיׂשָרֵאל. 
דּוׁש ָהִרים ְוָתדֹק.  יִפּיֹות. ּתָ ַעל ּפִ יך ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש. ּבַ מּתִ ׂשַ
ִפיץ  ּתָ ּוסָעָרה  ֵאם.  ּשָׂ ּתִ ְורּוַח  זֵרם  ּתִ ים:  ׂשִ ּתָ ּמֹץ  ּכַ ּוגָבעֹות 
טֹן ִיהֶיה  ל: ַהּקָ תַהּלָ קדֹוׁש ִיׂשָרֵאל ּתִ יָי ּבִ ִגיל ּבַ ה ּתָ ֹאָתם. ְוַאּתָ
ְונֹוַדע  ה:  ּנָ ֲאִחיׁשֶ ּה  ִעּתָ ּבְ ְיָי  ֲאִני  ָעצּום.  ְלגֹוי  ִעיר  ְוַהּצָ ָלֶאֶלף. 
ירּום.  ל רֵֹאיֶהם ַיּכִ ים. ּכָ תֹוְך ָהַעּמִ ּגֹוִים ַזְרָעם. ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ּבְ ּבַ
י  אלַֹהי, ּכִ י ּבֵ ֵגל ַנפׁשִ יָי. ּתָ יׂש ּבַ ַרְך ְיָי: ׂשֹוׂש ָאׂשִ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ּכִ
ֵאר.  ָחָתן ְיַכֵהן ּפְ ע. ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני. ּכֶ גֵדי ֶיׁשַ ִני ּבִ יׁשַ ִהלּבִ
ה ֵזרּוֶעיָה  י ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצמָחּה. ּוכַגּנָ ה ֵכֶליָה: ּכִ עּדֶ ה ּתַ ּלָ ְוַכּכַ
ל ַהּגֹוִים:  ה ֶנֶגד ּכָ ן ֲאדָֹני ֱיֹהִוה, ַיצִמיַח ְצָדָקה ּותִהּלָ ַתצִמיַח. ּכֵ
ְיָי  ֶאת  ֲאָבְרָכה  ִויָקר:  ׂשֹן  ְוׂשָ מָחה  ְוׂשִ אֹוָרה  ָהְיָתה  הּוִדים  ַלּיְ

אּו ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיָי: ִפי: ׂשְ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ּבְ

 ַסבֵרי ָמָרַנן, והשומעים עונים ְלַחֵיי.

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, רּוך ַאּתָ  ומברך ּבָ

ֶפן: )ָאֵמן( ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגָ
מעביר הבשמים ליד ימין והכוס לשמאל ומברך
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ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ֲעֵצי  רּוך ַאּתָ ּבָ
ִמים: )ָאֵמן( י( )או ִמיֵני( ְבׂשָ ּבֵ )או ִעׂשְ

מניח הבשמים ומברך בעוד הכוס ביד שמאל

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי  רּוך ַאּתָ ּבָ
ָהֵאׁש: )ָאֵמן( 

מחזיר הכוס ליד ימין ומברך

ין  יל ּבֵ בּדִ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ
ך ּוֵבין ִיׂשָרֵאל ַלּגֹוִים  ֹקֶדׁש ְלחֹול ּוֵבין אֹור ַלֹחשֶׁ
רּוך  ה. ּבָ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ּוֵבין יֹום ַהּשׁ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול: )ָאֵמן( יל ּבֵ בּדִ ה ְיָי, ַהּמַ ַאּתָ

 סדר הדלקת נרות חנוכה 
ר  ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ה:  ֲחֻנּכָ ּלַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ נּו ְבִמצו ָֹתיו, ְוִצּוָ ׁשָ ִקּדְ
)ָאֵמן(

ה  ָעׂשָ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
ה: )ָאֵמן( ָמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו, ּבַ ִנּסִ

מליל שני ואילך אינו מברך שהחיינו.

ֶהֱחָינּו  ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
ה: )ָאֵמן( ָמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ְוִקּיְ

לאחר שהדליק נר אחד, בעודו עסוק בהדלקת שאר הנרות, אומר
ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ַעל  ַמְדִליִקין,  נּו  ָאֽ לּו  ַהּלַ רֹות  ַהּנֵ
ַעל־ ה,  ַהּזֶ ָמן  ּזְ ּבַ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ פָלאֹות,  ַהּנִ

לּו קֶֹדׁש  רֹות ַהּלַ ה, ַהּנֵ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ים. ְוָכל ׁשְ דֹוׁשִ ְיֵדי כֲֹהֶניָך ַהּקְ
ֵדי  לָבד. ּכְ ֶהן, ֵאָלא ִלראֹוָתן ּבִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ נּו ְרׁשּות ְלִהׁשְ ֵהם, ְוֵאין ָלֽ

יָך ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך: ְלהֹודֹות ִלׁשֶמָך, ַעל ִנפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ִנּסֶ
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יש נוהגים להוסיף ולומר מזמור זה:
יָתִני. ְולֹא־ י ִדּלִ ִית ְלָדִוד: ֲארֹוִממָך ְיָי ּכִ ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ִמזמֹור, ׁשִ

ָי, ֶהֱעִליָת  ֵאִני: ְיֽ רּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ עּתִ ּוַ חּתָ ֹאְיַבי ִלי: ְיָי ֱאלָֹהי. ׁשִ ּמַ ׂשִ
ֲחִסיָדיו,  ַליָי  רּו  ַזּמְ רִדי־בֹור:  ּיָ ִמֽ יַתִני  ִחּיִ י.  ַנפׁשִ אֹול  ִמן־ׁשְ
ֶעֶרב ָיִלין  רצֹונֹו. ּבָ ים ּבִ ַאּפֹו, ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקדׁשֹו: ּכִ
ְלעֹוָלם:  ל־ֶאּמֹוט  ּבַ לִוי.  ְבׁשַ י  ָאַמרּתִ ַוֲאִני  ה:  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר  ִכי,  ּבֶ
רּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנבָהל:  ַהרִרי ֹעז. ִהסּתַ ה ְלֽ רצֹוְנָך ֶהֱעַמדּתָ ָי, ּבִ ְיֽ
י ֶאל  ִרדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה־ּבֶ ֵאֶליָך ְיָי ֶאקָרא. ְוֶאל־ֲאדָֹני ֶאתַחּנָ
ֵיה ֹעֵזר  ִני. ְיָי, ֱהֽ ַמע ְיָי ְוָחּנֵ ָך: ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת. ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ ׁשָ
מָחה:  ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י, ַוּתְ ּקִ חּתָ ׂשַ ּתַ ִדי, ְלָמחֹול ִלי. ּפִ ִלי: ָהַפכּתָ ִמסּפְ

: רָך ָכבֹוד, ְולֹא ִיּדֹם. ְיָי ֱאלַֹהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ ְלַמַען ְיַזּמֶ

 סדר בדיקת ושריפת חמץ 
אור לי"ד בניסן מיד לאחר תפילת ערבית, לא יעשה שום מלאכה ולא יאכל ולא 
ילמוד, אלא ימהר בזריזות לבדוק את כל הבית וכל המקומות שדרך להכניס בהן 

חמץ. והבדיקה תהיה בנר של־שעוה, וקודם שיבדוק, יברך:

ר  ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
עּור ָחֵמץ: נּו ַעל ּבֵ נּו ְבִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ׁשָ ִקּדְ

ולא יפסיק בדברים שאינם מענייני הבדיקה עד שיגמור לבדוק. ואחר שהשלים 
לבדוק, ישמור את החמץ שמצא עד למחר. וצריך לבטל החמץ. ועיקר הביטול 
הוא בלב, שיגמור בליבו שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאילו אינו, ושאינּו חשוב 

כלום, והרי הוא כמו עפר וכדבר שאין בו צורך כלל. וכן צריך לומר גם בפיו:

ָלא ֲחֵזיֵתיּה ּודָלא  א ִברׁשּוִתי, ּדְ ִאיּכָ ל ֲחִמיָרא ּדְ ּכָ
ַארָעא: ַעפָרא ּדְ יב ּכְ ִטיל ַוֲחׁשִ יּה, ִלהֵוי ּבְ ִביַערּתֵ

וביום י"ד אחר ארבע שעות עד סוף שעה חמישית, 
שורף החמץ ולאחר מכן מבטל ואומר:

ֲחֵזיֵתיּה ּודָלא  א ִברׁשּוִתי, ּדַ ִאיּכָ ל ֲחִמיָרא ּדְ ּכָ
ִטיל  יּה, ִלהֵוי ּבְ יּה ּודָלא ִביַערּתֵ ִביַערּתֵ ֲחֵזיֵתיּה ּדְ

ַארָעא: ַעפָרא ּדְ יב ּכְ ַוֲחׁשִ
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יש נוהגים להוסיף ולומר מזמור זה:
יָתִני. ְולֹא־ י ִדּלִ ִית ְלָדִוד: ֲארֹוִממָך ְיָי ּכִ ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ִמזמֹור, ׁשִ

ָי, ֶהֱעִליָת  ֵאִני: ְיֽ רּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ עּתִ ּוַ חּתָ ֹאְיַבי ִלי: ְיָי ֱאלָֹהי. ׁשִ ּמַ ׂשִ
ֲחִסיָדיו,  ַליָי  רּו  ַזּמְ רִדי־בֹור:  ּיָ ִמֽ יַתִני  ִחּיִ י.  ַנפׁשִ אֹול  ִמן־ׁשְ
ֶעֶרב ָיִלין  רצֹונֹו. ּבָ ים ּבִ ַאּפֹו, ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקדׁשֹו: ּכִ
ְלעֹוָלם:  ל־ֶאּמֹוט  ּבַ לִוי.  ְבׁשַ י  ָאַמרּתִ ַוֲאִני  ה:  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר  ִכי,  ּבֶ
רּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנבָהל:  ַהרִרי ֹעז. ִהסּתַ ה ְלֽ רצֹוְנָך ֶהֱעַמדּתָ ָי, ּבִ ְיֽ
י ֶאל  ִרדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה־ּבֶ ֵאֶליָך ְיָי ֶאקָרא. ְוֶאל־ֲאדָֹני ֶאתַחּנָ
ֵיה ֹעֵזר  ִני. ְיָי, ֱהֽ ַמע ְיָי ְוָחּנֵ ָך: ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת. ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהַיּגִ ׁשָ
מָחה:  ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י, ַוּתְ ּקִ חּתָ ׂשַ ּתַ ִדי, ְלָמחֹול ִלי. ּפִ ִלי: ָהַפכּתָ ִמסּפְ

: רָך ָכבֹוד, ְולֹא ִיּדֹם. ְיָי ֱאלַֹהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ ְלַמַען ְיַזּמֶ

 סדר בדיקת ושריפת חמץ 
אור לי"ד בניסן מיד לאחר תפילת ערבית, לא יעשה שום מלאכה ולא יאכל ולא 
ילמוד, אלא ימהר בזריזות לבדוק את כל הבית וכל המקומות שדרך להכניס בהן 

חמץ. והבדיקה תהיה בנר של־שעוה, וקודם שיבדוק, יברך:

ר  ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
עּור ָחֵמץ: נּו ַעל ּבֵ נּו ְבִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ׁשָ ִקּדְ

ולא יפסיק בדברים שאינם מענייני הבדיקה עד שיגמור לבדוק. ואחר שהשלים 
לבדוק, ישמור את החמץ שמצא עד למחר. וצריך לבטל החמץ. ועיקר הביטול 
הוא בלב, שיגמור בליבו שכל חמץ שברשותו הרי הוא כאילו אינו, ושאינּו חשוב 

כלום, והרי הוא כמו עפר וכדבר שאין בו צורך כלל. וכן צריך לומר גם בפיו:

ָלא ֲחֵזיֵתיּה ּודָלא  א ִברׁשּוִתי, ּדְ ִאיּכָ ל ֲחִמיָרא ּדְ ּכָ
ַארָעא: ַעפָרא ּדְ יב ּכְ ִטיל ַוֲחׁשִ יּה, ִלהֵוי ּבְ ִביַערּתֵ

וביום י"ד אחר ארבע שעות עד סוף שעה חמישית, 
שורף החמץ ולאחר מכן מבטל ואומר:

ֲחֵזיֵתיּה ּודָלא  א ִברׁשּוִתי, ּדַ ִאיּכָ ל ֲחִמיָרא ּדְ ּכָ
ִטיל  יּה, ִלהֵוי ּבְ יּה ּודָלא ִביַערּתֵ ִביַערּתֵ ֲחֵזיֵתיּה ּדְ

ַארָעא: ַעפָרא ּדְ יב ּכְ ַוֲחׁשִ

  סדר הפרשת חלה  
קודם ההפרשה תברך

ר  ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
ה: נּו ְלַהְפִריׁש* ַחּלָ נּו ְבִמצֹוָתיו, ְוִצּוָ ׁשָ ִקּדְ
ואז תפריד בידה חתיכה מן העיסה 56 גרם כשיעור ביצה, ותאמר:

ה":  "ֲהֵרי זֹו ַחּלָ
ולאחר מכן תעטוף החלה בנייר כסף ותשרפנה בנפרד )ולא תחת סיר או בתוך 
לעטפה  או  לקברה  יש  לשרפה,  אפשר  כשאי  הדוחק  ובשעת  בתנור(.  תבנית 

בנייר ולהניחה באשפה. וראוי שתשטוף אחר־כך ידה במים או תקנחנה.

וטוב שתתפלל בשעה שהמצוה בידה
־ ּלְ צָוה ֶשׁ ַהּמִ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ָרֶטיָה  ּפְ ָכל  ּבְ יָה  מּתִ ִקּיַ ִאּלּו  ּכְ ב  ָחׁשֵ ּתֵ ה,  ַחּלָ ת  ַהפָרׁשַ
ן  רּבָ מֹו ַהּקָ ֲאִני ְמִריָמה, ּכְ ה ׁשֶ ב ֲהָרַמת ַהַחּלָ ְוִדקּדּוֶקיָה. ְוֵתָחׁשֵ
ָפִנים ָהְיָתה  ּלְ ָרצֹון. ּוכמֹו ׁשֶ ּבְ ל  תַקּבַ ּנִ ַח, ׁשֶ זּבֵ ֻהקָרב ַעל ַהּמִ ׁשֶ
הֶיה  ּתִ ְך  ּכָ ֲעֹונֹות,  ַרת  ְלַכּפָ זֹו  ְוָהְיָתה  ַלּכֵֹהן  ְנתּוָנה  ה  ַהַחּלָ
ה ֵמֵחטא  י ֵמָחָדׁש ְנִקּיָ דּתִ ִאּלּו ֻנּלַ ָרה ַלֲעֹונֹוַתי, ְוָאז ֶאהֶיה ּכְ ְלַכּפָ
ִעם  ַהּטֹוִבים  ִמים  ְוַהּיָ קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ִמצַות  ם  ְלַקּיֵ ]ְואּוַכל  ְוָעֹון 
ה[.  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ת  ַ ֻדׁשּ ִמּקְ ִנּזֹוִנים  ִלהיֹות  )ִויָלֵדינּו(,  עִלי  ּבַ
ִנּזֹוִנים  ִויָלֵדינּו(  )ֲאַנחנּו  ִנהֶיה  ה  ַחּלָ ־ִמצַות  ּלְ ֶשׁ ָעָתּה  ּוֵמַהׁשּפָ
ַוֲחָסָדיו,  ַרֲחָמיו  ּוברֹוב  הּוא,  רּוך  ּבָ דֹוׁש  ־ַהּקָ ּלְ ֶשׁ ָדיו  ִמּיָ ִמיד  ּתָ
ר**.  י ַמֲעׂשֵ ִאּלּו ָנַתּתִ ּכְ ה  ל ִמצַות ַחּלָ תַקּבֵ ּתִ ּוברֹוב ַאֲהָבה, ְוׁשֶ
ַרְך(.  ִיתּבָ מֹו  ׁשְ ְויֹוְדֵעי  ַמִים,  ׁשָ ְוִירֵאי  יִקים  ַצּדִ ְיָלֵדינּו  )ְוִיהיּו 
ך ִיתעֹוְררּו ַרֲחֵמי  ָכל ֵלב, ּכָ ה ּבְ ֶמת ִמצַות ַחּלָ ִהְנִני ְמַקּיֶ ם ׁשֶ ּוכׁשֵ
ִמים.  ַהּיָ ל  ּכָ כאֹוִבים  ּוִמּמַ ַער  ִמּצַ מֵרִני  ְלָשׁ רּוך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

מֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן: ׁש ּבִ קּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ה: ת ַחּלָ * וכשמפרישה לאחרים ]ברשותם[ נוסח הברכה הוא: ַעל ַהפָרׁשַ

** כאן רמוז שורש מצות חלה על פי הנסתר שהיא כנגד המדה העשירית, 
מלכות, שכינה, כמבואר ברמב"ן פרשת בראשית, וברבינו בחיי, ושפתי כהן 

פרשת שלח לך, ובתשובותי עולת יצחק חלק ג' הרחבתי בזה. יב"ן.




