
ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶר  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה  נּו ְלַהְפִריׁש ַחּלָ ִמְצֹוָתיו, ְוִציּוָ ׁשָנּו ּבְ ִקּדְ

ה ְתרּוָמה[.  ]יש אשכנזים המוסיפים: ִמן ָהִעיָסה[. ]ספרדים חותמים: ַחּלָ

ה יש להרים את החתיכה שהופרשה ולומר: ֲהֵרי זֹו ַחּלָ
While holding the piece you had separated, say: “Harei Zu Challah"   

ֶנה  ִיָבּ ָפֶניָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
תֹוָרֶתָך.  ְבּ ֶחְלֵקנּו  ְוַתן  ְבָיֵמינּו  ְמֵהָרה  ִבּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ֵבית 
ַקְדמֹוִנּיֹות.  ִנים  ּוְכָשׁ עֹוָלם  יֵמי  ִכּ ִיְרָאה  ְבּ ַנֲעָבְדָך  ם  ְוָשׁ
יֵמי עֹוָלם  לָ ִם ִכּ ְוָעְרָבה ַלְיָי ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ

ִנים ַקְדֹמִנּיֹות.   ּוְכָשׁ

ָרָכה  ַלְחָתְּ ּבְ ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ֵתנוּ, ּכְ ָבֵרְך ִעּסָ ּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
נּו  ּבָ ִויֻקּיַם  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה,  ָרה,  ׁשָ ִאּמֹוֵתינוּ,  ִעּסֹות  ְבּ
ָרָכה  ּבְ יַח  ְלַהּנִ ַלּכֵֹהן  נוּ  ּתְ ּתִ ית עֲִריסֹוֵתיֶכם  "ֵראׁשִ סוּק  ַהּפָ

ן ְיִהי ָרצֹון.     יְתָך" ָאֵמן ּכֵ ֶאל ּבֵ

 נהוג לומר תפילה זו בשעת הפרשת החלה:
ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָפֶניָך,  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
יָה  ִקַיְּמִתּ ִאּלּו  ְכּ ִלי  ב  ָחֵשׁ ֵתּ ה  ַחָלּ ת  ַהְפָרַשׁ ְצַות  ִמּ ֶשׁ
ֲאִני ְמִריָמה  ה ֶשׁ ב ֲהָרַמת ַהַחָלּ ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה, ְוֵתָחֵשׁ ָכל ְפּ ְבּ
ָרצֹון. ּוְכמֹו  ל ְבּ ַח ְוִתְתַקֵבּ ְזֵבּ י ַהִמּ ֵבּ ֻהְקַרב ַעל ַגּ ן ֶשׁ ְרָבּ מֹו ַהָקּ ְכּ
ְלֹכֵהן  ְנתּוָנה  ה  ַהַחָלּ ָהְיָתה  ַקָיּם,  ָהָיה  ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ֶשׁ ְזַמן  ִבּ
ַרת  ְלַכָפּ זֹו  ה  ַהְפָרָשׁ ְהֶיה  ִתּ ְך  ָכּ ֲעוֹונֹות,  ַרת  ְלַכָפּ זֹו  ְוָהְיָתה 
י ֵמָחָדׁש ְנִקָיּה ֵמֵחְטא ְוָעוֹון  ִאּלּו נֹוַלְדִתּ ֲעוֹונֹוַתי, ְוָאז ֶאְהֶיה ְכּ
ְעִלי  ַבּ ַהּטֹוִבים ִעם  ְוַהָיִּמים  ֹקֶדׁש  ת  ַבּ ַשׁ ְלַקֵיּם ִמְצַות  ְואּוַכל 
ּוִבְזכּות  ה.  ָהֵאֶלּ ַהָיִּמים  ת  ׁ ֻדַשּ ִמְקּ ִנזֹּוִנים  ִלְהיֹות  )ִויָלֵדינּו(, 
רּוְך  דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ ִמיד ִמָיָּדיו ֶשׁ ה ִיְהיּו ְיָלֵדינּו ִנזֹּוִנים ָתּ ִמְצַות ַחָלּ
ל ִמְצַות  רֹב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ּוְברֹב ַאֲהָבה. ּוְתַקֵבּ הּוא ְבּ
ִהְנִני ְמַקֶיֶּמת  ם ֶשׁ ר. ּוְכֵשׁ י ַמֲעֵשׂ ִאּלּו ָנַתִתּ ה ְכּ ַחָלּ
ַרֲחָמיו  ִיְתעֹוְררּו  ְך  ָכּ י,  ִלִבּ ָכל  ְבּ ה  ַחָלּ ִמְצַות 
ִמַצַּער  ְמֵרִני  ְלָשׁ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ל  ֶשׁ
ן ְיִהי ָרצֹון. ל ַהָיִּמים. ָאֵמן ֵכּ ְכאֹוִבים ָכּ ּוִמַמּ

www.aTasteofChallah.com

סדר הפרשת חלה


