תפילה על הפרשת חלה
Prayer to Be Said Upon Separating Challah

If you have made dough that requires challah to be separated, recite the following blessing, separate a kezayis of
dough to be burned and declare: "Harei zo challah." After separating the dough, the yehi ratzon prayer can be recited.

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא־ל ֵֹהינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹ לָםֲ ,א ֶׁשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו,
וְ ִצ ָ ּונ ּו ל ְַה ְפ ִר ׁיש ַחלָה ִמן ָה ִע ָסה.

ְי ִהי

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ פָ נֶ ָיך ,יְ יָ ֱא־ל ֵֹהינ ּו וֵ א־ל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,שיִ ָ ּבנֶ ה ֵ ּבית ַה ִמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך .וְ ׁ ָשם
ימי עוֹ לָ ם וּכְ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יוֹ ת.
ימי עוֹ לָ ם וּכְ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יוֹ ת .וְ ָע ְר ָבה לַ יְ יָ ִמנְ ַחת יְ הו ָּדה וִ ירו ָּׁשלָ יִ םִּ ,כ ֵ
נַ ֲע ָב ְד ָך ְ ּביִ ְר ָאהִּ ,כ ֵ

ָרצוֹ ן ִמל ְָפנֶ ָ
יה ְ ּבכָ ל
יך יְ יָ ֱא־ל ֵֹהינ ּו וֵ א־ל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ַה ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשל ַה ְפ ָר ׁ ַשת ַחלָה ִּת ְת ַח ׁ ֵשב ְּכ ִאיל ּו ִק ַ ּי ְמ ִּת ָ
ימה ְּכמוֹ ַה ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ֻה ְק ַרב ַעל ַה ִמזְ ֵ ּב ַח ׁ ֶשנִ ְת ַק ֵ ּבל ְ ּב ָרצוֹ ן,
יה ,וְ ֵת ָח ׁ ֵשב ֲה ָר ַמת ַה ַחלָה ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ִר ָ
יה וְ ִד ְקדּ ּו ֶק ָ
ּ ְפ ָר ֶט ָ
ּוכְ מוֹ ׁ ֶשל ְִפנִ ים ָהיְ ָתה ַה ַחלָה נְ ת ּונָ ה לַכּ ֵֹהן וְ ָהיְ ָתה ז ּו ל ְַּכ ּ ָפ ַרת ֲעווֹ נוֹ תָּ ,כ ְך ִּת ְהיֶ ה לְכַ ּ ָפ ָרה ל ֲַעווֹ נוֹ ַתי ,וְ ָאז ֶא ְהיֶ ה ְּכ ִאלּ ּו
נוֹ ל ְַד ִּתי ֵמ ָח ָד ׁש ,נְ ִקיָ ה ֵמ ֵח ְטא וְ ָעווֹ ן  -וְ א ּוכַ ל ל ְַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש וְ ַהיָ ִמים ַהטוֹ בִ ים ָה ֵא ּלֶה ִעם ַ ּב ֲעלִי (וִ יל ֵָדינ ּו)
ל ְִהיוֹ ת נִ זוֹ נִ ים ִמ ְק ֻד ׁ ַשת ַהיָ ִמיםּ .ו ֵמ ַה ׁ ְש ּ ָפ ָע ָת ּה ׁ ֶשל ִמ ְצוַ ת ַחלָה יִ ְהי ּו יְ ל ֵָדינ ּו נִ זוֹ נִ ים ָּת ִמיד ִמיָ ָדיו ׁ ֶשל ַה ָקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך
שרּ ,וכְ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִהנְ נִ י ְמ ַק ֶ ּי ֶמת ִמ ְצוַ ת
ה ּוא ְ ּברֹב ַר ֲח ָמיו וַ ֲח ָס ָדיוּ ,ובְ רֹב ַא ֲהבָ ה ,וְ ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵ ּבל ִמ ְצוַ ת ַחלָה ְּכ ִאיל ּו נָ ַת ִּתי ַמ ֲע ֵ ׂ
ַח ּלָה ְ ּבכָ ל לֵבָּ ,כ ְך יִ ְתעוֹ ְרר ּו ַר ֲח ָמיו ׁ ֶשל ַה ָקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ,ל ׁ ְְש ָמ ֵרנִ י ִמ ַצ ַער ּו ִמ ַמכְ אוֹ בִ ים ָּכל ַהיָ ִמיםָ ,א ֵמן.
Following are suggested perakim of Tehillim to recite after separating challah.

פרק לב :לְ ָדוִ ד ַמ ְׂש ִּכיל ַא ׁ ְש ֵרי נְ ׂשוּי ּ ֶפ ׁ ַשע ְּכסוּי ֲח ָט ָאהַ :א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ל ֹא יַ ְח ׁשֹב יְ יָ לוֹ ָעוֹ ן
וְ ֵאין ְ ּברוּחוֹ ְר ִמ ָ ּיהִּ :כי ֶה ֱח ַר ׁ ְש ִּתי ָ ּבל ּו ֲעצָ ָמי ְ ּב ׁ ַש ֲאגָ ִתי ָּכל ַהיּוֹ םִּ :כי יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה ִּתכְ ַ ּבד ָעלַ י
יתי ָא ַמ ְר ִּתי אוֹ ֶדה ֲעלֵ י
אתי אוֹ ִד ֲיע ָך וַ ֲעוֹ נִ י ל ֹא כִ ִּס ִ
יָ ֶד ָך נֶ ְה ּ ַפ ְך לְ ׁ ַשדִּ י ְ ּב ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ ֶסלָ הַ :ח ּ ָט ִ
ָ
אתי ֶסלָ הַ :על זֹאת יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ָּכל ָח ִסיד ֵאלֶ יך לְ ֵעת ְמצֹא ַרק
את ֲעוֹ ן ַח ּ ָט ִ
פְ ׁ ָש ַעי לַ יְ יָ וְ ַא ָּתה נָ ָׂש ָ
לְ ׁ ֵש ֶטף ַמיִ ם ַר ִ ּבים ֵאלָ יו ל ֹא יַ ִ ּגיעוַּ :א ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַ ּצר ִּת ְ ּצ ֵרנִ י ָר ֵּני פַ ּ ֵלט ְּתסוֹ ְב ֵבנִ י ֶסלָ ה:
ַא ְׂש ִּכילְ ָך וְ אוֹ ְר ָך ְ ּב ֶד ֶר ְך ז ּו ֵתלֵ ְך ִא ֲיעצָ ה ָעלֶ ָיך ֵעינִ יַ :אל ִּת ְהי ּו ְּכסוּס ְּכפֶ ֶרד ֵאין ָה ִבין ְ ּב ֶמ ֶתג
וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיוֹ לִ ְבלוֹ ם ַ ּבל ְקרֹב ֵאלֶ ָיךַ :ר ִ ּבים ַמכְ אוֹ ִבים לָ ָר ׁ ָשע וְ ַהבּ וֹ ֵט ַח ַ ּביְ יָ ֶח ֶסד יְ סוֹ ְב ֶב ּנוּ:
יקים וְ ַה ְרנִ ינ ּו ָּכל יִ ׁ ְש ֵרי לֵ ב:
ִׂש ְמח ּו ַביְ יָ וְ גִ יל ּו צַ דִּ ִ
יחנִ י ו ַּב ֲח ָמ ְת ָך ְתיַ ְּס ֵרנִ יִּ :כי ִח ֶ ּצ ָיך
פרק לחִ :מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ִּכיר :יְ יָ ַאל ְ ּב ֶקצְ ּ ְפ ָך תוֹ כִ ֵ
אתי:
נִ ֲחת ּו ִבי וַ ִּתנְ ַחת ָעלַ י יָ ֶד ָךֵ :אין ְמתֹם ִ ּב ְב ָׂש ִרי ִמ ּ ְפנֵ י זַ ְע ֶמ ָך ֵאין ׁ ָשלוֹ ם ַ ּב ֲעצָ ַמי ִמ ּ ְפנֵ י ַח ּ ָט ִ
ֹאשי ְּכ ַמ ּ ָ ׂשא כָ ֵבד יִ כְ ְ ּבד ּו ִמ ּ ֶמ ִּניִ :ה ְב ִא ׁיש ּו נָ ַמ ּק ּו ַחבּ ּור ָֹתי ִמ ּ ְפנֵ י ִא ַ ּולְ ִּתי:
ִּכי ֲעוֹ נ ַֹתי ָע ְבר ּו ר ׁ ִ
יתי ׁ ַשח ִֹתי ַעד ְמאֹד ָּכל ַהיּוֹ ם ק ֵֹדר ִה ּ ָלכְ ִּתיִּ :כי כְ ָסלַ י ָמלְ א ּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין ְמתֹם ִ ּב ְב ָׂש ִרי:
נַ ֲעוֵ ִ
יתי ַעד ְמאֹד ׁ ָש ַאגְ ִּתי ִמ ַּנ ֲה ַמת לִ ִ ּבי :יְ יָ נֶ גְ דְּ ָך כָ ל ַּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ּ ְמ ָך ל ֹא
נְ פוּגוֹ ִתי וְ נִ ְד ֵּכ ִ
נִ ְס ָּת ָרה :לִ ִ ּבי ְס ַח ְר ַחר ֲעזָ ַבנִ י כ ִֹחי וְ אוֹ ר ֵעינַ י ַ ּגם ֵהם ֵאין ִא ִּתי :א ֲֹה ַבי וְ ֵר ַעי ִמ ֶּנגֶ ד נִ גְ ִעי יַ ֲעמֹד ּו
ו ְּקרוֹ ַבי ֵמ ָרחֹק ָע ָמדוּ :וַ יְ נַ ְק ׁש ּו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי נַ פְ ׁ ִשי וְ ד ְֹר ׁ ֵשי ָר ָע ִתי דִּ ְ ּבר ּו ַהוּוֹ ת ו ִּמ ְרמוֹ ת ָּכל ַהיּוֹ ם
יֶ ְה ּגוּ :וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵר ׁש ל ֹא ֶא ׁ ְש ָמע וּכְ ִא ּ ֵלם ל ֹא יִ פְ ַּתח ּ ִפיו :וָ ֱא ִהי ְּכ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ׁש ֵֹמ ַע וְ ֵאין ְ ּבפִ יו
ּתוֹ כָ חוֹ תִּ :כי לְ ָך יְ יָ הוֹ ָחלְ ִּתי ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה יְ יָ ֱא־ל ָֹהיִּ :כי ָא ַמ ְר ִּתי ּ ֶפן יִ ְׂש ְמח ּו לִ י ְ ּבמוֹ ט ַרגְ לִ י
אתי:
ָעלַ י ִהגְ דִּ ילוִּּ :כי ֲאנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כוֹ ן ו ַּמכְ אוֹ ִבי נֶ גְ דִּ י ָת ִמידִּ :כי ֲעוֹ נִ י ַא ִ ּגיד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ּ ָט ִ
וְ אֹיְ ַבי ַח ִ ּיים ָעצֵ מ ּו וְ ַרבּ ּו ׂשֹנְ ַאי ׁ ָש ֶקר :ו ְּמ ׁ ַש ּ ְל ֵמי ָר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבה יִ ְׂש ְטנוּנִ י ַּת ַחת ָר ְדפִ י טוֹ ב:
ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י יְ יָ ֱא־ל ַֹהי ַאל ִּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמ ִּני :חו ׁ ָּשה לְ ֶעזְ ָר ִתי יְ יָ ְּת ׁשו ָּע ִתי:
פרק ע :לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ִּכירֱ :א־ל ִֹהים לְ ַה ִ ּצילֵ נִ י יְ יָ לְ ֶעזְ ָר ִתי חו ׁ ָּשה :יֵ בֹש ּו וְ יַ ְח ּ ְפר ּו
ְמ ַב ְק ׁ ֵשי נַ פְ ׁ ִשי יִ ּסֹג ּו ָאחוֹ ר וְ יִ ָּכלְ מ ּו ֲחפֵ צֵ י ָר ָע ִתי :יָ ׁשוּב ּו ַעל ֵע ֶקב ָ ּב ׁ ְש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים ֶה ָאח
ֹאמר ּו ָת ִמיד יִ גְ דַּ ל ֱא־ל ִֹהים א ֲֹה ֵבי יְ ׁשו ָּע ֶת ָך :וַ ֲאנִ י
ֶה ָאח :יָ ִׂשי ׂש ּו וְ יִ ְׂש ְמח ּו ְ ּב ָך ָּכל ְמ ַב ְק ׁ ֶש ָיך וְ י ְ
ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ֱא־ל ִֹהים חו ׁ ָּשה ּ ִלי ֶעזְ ִרי ו ְּמפַ לְ ִטי ַא ָּתה יְ יָ ַאל ְּת ַא ַחר:

Refuah

Pa r n a s s a h

יתי ַאל ֵאבוֹ ׁ ָשה לְ עוֹ לָ םּ ְ :בצִ ְד ָק ְת ָך ַּת ִ ּצילֵ נִ י ו ְּתפַ ּ ְל ֵטנִ י ַה ּ ֵטה ֵאלַ י
פרק עאּ ְ :ב ָך יְ יָ ָח ִס ִ
ית לְ הוֹ ׁ ִש ֵיענִ י ִּכי ַסלְ ִעי ו ְּמצו ָּד ִתי ָא ָּתה:
ָאזְ נְ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענִ יֱ :היֵ ה לִ י לְ צוּר ָמעוֹ ן לָ בוֹ א ָּת ִמיד צִ ִ ּו ָ
ֱא־ל ַֹהי ּ ַפ ּ ְל ֵטנִ י ִמ ַ ּיד ָר ׁ ָשע ִמ ַּכף ְמ ַע ֵ ּול וְ חוֹ ֵמץִּ :כי ַא ָּתה ִת ְקוָ ִתי יְ יָ ֱא־ל ִֹהים ִמ ְב ַט ִחי ִמ ְּנעו ָּרי:
יתי לְ ַר ִ ּבים
ָעלֶ ָיך נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶ ּב ֶטן ִמ ּ ְמ ֵעי ִא ּ ִמי ַא ָּתה גוֹ זִ י ְ ּב ָך ְת ִה ּ ָל ִתי ָת ִמידְּ :כמוֹ פֵ ת ָהיִ ִ
וְ ַא ָּתה ַמ ֲח ִסי עֹז :יִ ּ ָמלֵ א פִ י ְּת ִה ּ ָל ֶת ָך ָּכל ַהיּוֹ ם ִּתפְ ַא ְר ֶּת ָךַ :אל ַּת ׁ ְשלִ יכֵ נִ י לְ ֵעת זִ ְקנָ ה ִּככְ לוֹ ת
כּ ִֹחי ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ יִּ :כי ָא ְמר ּו אוֹ יְ ַבי לִ י וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ פְ ׁ ִשי נוֹ ֲעצ ּו יַ ְחדָּ ו :לֵ אמֹר ֱא־ל ִֹהים ֲעזָ בוֹ ִר ְדפ ּו
וְ ִתפְ ׂשוּה ּו ִּכי ֵאין ַמ ִ ּצילֱ :א־ל ִֹהים ַאל ִּת ְר ַחק ִמ ּ ֶמ ִּני ֱא־ל ַֹהי לְ ֶעזְ ָר ִתי חו ׁ ָּשה :יֵ בֹש ּו יִ כְ ל ּו ש ְֹטנֵ י
נַ פְ ׁ ִשי יַ ֲעט ּו ֶח ְר ּ ָפה וּכְ לִ ּ ָמה ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָר ָע ִתי :וַ ֲאנִ י ָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל וְ הוֹ ַספְ ִּתי ַעל ָּכל ְּת ִה ּ ָל ֶת ָך:
ּ ִפי יְ ַס ּ ֵפר צִ ְד ָק ֶת ָך ָּכל ַהיּוֹ ם ְּת ׁשו ָּע ֶת ָך ִּכי ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרוֹ תָ :אבוֹ א ִ ּבגְ ֻברוֹ ת יְ יָ ֱא־ל ִֹהים
ַאזְ ִּכיר צִ ְד ָק ְת ָך לְ ַבדֶּ ָךֱ :א־ל ִֹהים לִ ּ ַמ ְד ַּתנִ י ִמ ְּנעו ָּרי וְ ַעד ֵה ָּנה ַא ִ ּגיד נִ פְ לְ אוֹ ֶת ָיך :וְ גַ ם ַעד זִ ְקנָ ה
וְ ֵׂש ָיבה ֱא־ל ִֹהים ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י ַעד ַא ִ ּגיד זְ רוֹ ֲע ָך לְ דוֹ ר לְ כָ ל יָ בוֹ א ְ ּגבו ָּר ֶת ָך :וְ צִ ְד ָק ְת ָך ֱא־ל ִֹהים
יתנִ י צָ רוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ ָרעוֹ ת
ית גְ דֹלוֹ ת ֱא־ל ִֹהים ִמי כָ מוֹ ָךֲ :א ׁ ֶשר ִה ְר ִא ַ
ַעד ָמרוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָע ִׂש ָ
ָּת ׁשוּב ְּת ַח ֵ ּיינִ י ו ִּמ ְּתהֹמוֹ ת ָה ָא ֶרץ ָּת ׁשוּב ַּת ֲעלֵ נִ יֶּ :ת ֶרב ְ ּג ֻד ּ ָל ִתי וְ ִת ּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ יּ ַ :גם ֲאנִ י אוֹ ְד ָך
ִבכְ לִ י נֶ ֶבל ֲא ִמ ְּת ָך ֱא־ל ָֹהי ֲאזַ ּ ְמ ָרה לְ ָך ְבכִ נּוֹ ר ְקדוֹ ׁש יִ ְׂש ָר ֵאלְּ :ת ַר ֵּנ ָּנה ְׂשפָ ַתי ִּכי ֲאזַ ּ ְמ ָרה ּ ָל ְך
יתּ ַ :גם לְ ׁשוֹ נִ י ָּכל ַהיּוֹ ם ֶּת ְה ֶ ּגה צִ ְד ָק ֶת ָך ִּכי בֹש ּו כִ י ָחפְ ר ּו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָר ָע ִתי:
וְ נַ פְ ׁ ִשי ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָ
פרק קכאִ ׁ :שיר לַ ּ ַמ ֲעלוֹ ת ֶא ּ ָ ׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִריֶ :עזְ ִרי ֵמ ִעם יְ יָ עֹ ֵׂשה
ישן ׁשוֹ ֵמר יִ ְׂש ָר ֵאל:
ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץַ :אל יִ ֵּתן לַ ּמוֹ ט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נוּם ׁש ְֹמ ֶר ָךִ :ה ֵּנה ל ֹא יָ נוּם וְ ל ֹא יִ ׁ ָ
ָ
יְ יָ ׁש ְֹמ ֶר ָך יְ יָ צִ ּ ְל ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך :יוֹ ָמם ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ל ֹא יַ ֶּכ ָּכה וְ יָ ֵר ַח ַ ּב ּ ָליְ לָ ה :יְ יָ יִ ׁ ְש ָמ ְרך ִמ ָּכל ָרע
את ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:
יִ ׁ ְשמֹר ֶאת נַ פְ ׁ ֶש ָך :יְ יָ יִ ׁ ְש ָמר צֵ ְ
ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל :לוּלֵ י יְ יָ
פרק קכדִ ׁ :שיר ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת לְ ָדוִ ד לוּלֵ י יְ יָ ׁ ֶש ָהיָ ה לָ נ ּו י ַ
ׁ ֶש ָהיָ ה לָ נ ּו ְ ּבקוּם ָעלֵ ינ ּו ָא ָדםֲ :אזַ י ַח ִ ּיים ְ ּבלָ עוּנ ּו ַ ּב ֲחרוֹ ת ַא ּ ָפם ָ ּבנוֲּ :אזַ י ַה ּ ַמיִ ם ׁ ְש ָטפוּנ ּו
נַ ְחלָ ה ָע ַבר ַעל נַ פְ ׁ ֵשנוֲּ :אזַ י ָע ַבר ַעל נַ פְ ׁ ֵשנ ּו ַה ּ ַמיִ ם ַה ֵ ּזידוֹ נִ יםּ ָ :ברו ְּך יְ יָ ׁ ֶשלּ ֹא נְ ָתנָ נ ּו ֶט ֶרף
יהם :נַ פְ ׁ ֵשנ ּו ְּכצִ ּפוֹ ר נִ ְמלְ ָטה ִמ ּ ַפח יוֹ ְק ׁ ִשים ַה ּ ַפח נִ ׁ ְש ָ ּבר וַ ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְמלָ ְטנוֶּ :עזְ ֵרנ ּו ְ ּב ׁ ֵשם
לְ ׁ ִש ֵּנ ֶ
יְ יָ עֹ ֵׂשה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ:

Z e r a K aya m a

shidduchim
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