
 תפילה לשמח חת� וכלה 
 )ז"א י"תהילי� נ(: ֲאדָֹני ְ�ָפַתי ִ
ְפָ
ח �ִפי ַיִיד ְ
ִהָ�ֶת�ָ 

�ְ!ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ!י� ָ!ָראָת ָ���' .   ֲאֶ ר ַהִ�ְמָחה ִ!ְמע�ְנ�ָ ,  )ד�' ָכל ַהִ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ,  ִר!�נ� ֶ ל ע�ָל� 
ְ ֶאְזֶ.ה ְלַק0ֵי� ִמְצַות ַהכָנַסת ,  ְ!ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ!י� ,  ַזֵ.ִני .   ִ,יָצה ְוֶחְדָוה ,  ִיָלה ְוִריָ*ה ,  ָחַת' ְוַכָ�ה ,  ְוִ�ְמָחה 

ְלַ�ְמֵח� ,  ְלַ�ֵמַח ָחַת' ְוַכָלה ,  ְוֶאְזֶ.ה ְ!ָכל ֵעת .  �ְבָטֳהָרה ְד�ָלה, ִ!ְקד�ָ ה, ְ!ַתְכִלית ַהְ ְלמ�ת, ַ.ָלה ָלח�2ָה
 .ְ!ָכל ע�ז ְוֶחְדָוה

י " ְוֶאְזֶכה עַ .  ְ!ִ�ְמָחה ְוֶחְדָוה ְד�ָלה ,  ְלַהְר!�ת ְ!ָכל ִמיֵני ִ�ְמָחה ִלְפֵניֶה� ְוִלְרק�ד ִלְפֵניֶה� ְ!ָכל .ִֹחי 
ְי " ַעד  ִיְתַנְ�א� ַרְגָלי עַ ,  ְוִתֵת' ִ�ְמָחה ְ!ִליִ!י ,  ַהִריק�ִדי' ְלַהְמִ
יק ָ.ל ַהִ,יִני�  ֵמָעֵלינ� �ֵמַעל ָ.ל ִיְ�ָרֵאל 

 . ְ�לַפֵזז �ְלַכְרֵ.ר ְ!ָכל עֹז ִלְפֵניֶה�. ִ�ְמַחת ָהֵ�ב ִלְרקֹד ַהְרֵ!ה ִלְפֵני ָחַת' ְוַכָלה

, � ִ,יִני� " ְלַהְמִתיק ַעל ְיֵדי ֶזה ָ.ל הש ,  ;ְל2ִי'  ְ!ִביָ*ה ]  חמשה [ '  ְוֶאְזֶכה ַעל ְיֵדי ַהִריק�ִדי' ְלַהְמִ יְ� ה 
ִוְיק�ָי� .  ק�ל�ת ַהְקד�ִ י� ]  החמשה [ '  ְוִנְזֶכה ְלַהְמִ יְ� ֲעֵלינ� כל הה .  ְוִיְתַה2ְֶ� ַהִ,י' ְלַרֲחִמי� 2ְש�ִטי� 

ק�ל ָחָת' .  ק�ל ָ���' ְוק�ל ִ�ְמָחה .  ִיָ>ַמע ְ!ָעֵרי ְיה�ָדה �ְבח�צ�ת ְיר�ָ ָלִי�   ע�ד : " ְמֵהָרה ִמְקָרא ְ ָ.ת�ב 
 )א"ג י"ירמיהו ל(".ִ.י ְלע�ָל� ַחְס,�' ִ.י ט�ב ה, �ת=ְצָבא' ק�ל א�ְמִרי� ה�ד� ֶאת ה, ְוק�ל ַ.ָ�ה

ַעד ְשֶאְזֶכה ְלָיֶחד ,  ְ!ִ�ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגד�ָלה .  ְוֶאְזֶכה ָ
ִמיד ַלֲעס�ק ְ!ת�ָרה �ְ
ִפיָלה �ְצָדָקה �ַמֲעִ�י� ט�ִבי� 
ַ.ָלה ְקר�)ה ,  ַרְעָיֶת� ַהְ< �ָכה ;ֲחֶרי�ָ ,  ְ�ְלַחֶ!ר ָחַת' ְוַכָלה ָהֶעְלי�ִני� �ְתַרֵח� ַעל ְ.ֶנֶסת ִיְ�ָרֵאל ַע� ָקְדְ �ָ 

ְ!ַגְ ִמ�0ת ,  ְוַתְמִ
יק �ְתַבֵ?ל ָ.ל ַהִ,יִני� ֵמַעל ָ.ל ַעְ<ָ� ֵ!ית ִיְ�ָרֵאל ,  ְ!;ֲהָבְתָ� �ְבֶחְמָלְת�ָ ,  ִ!ְנִעיָמה 
ְוַ
ֲעֵלנ� ְ!ִ�ְמָחה ְל;ְרֵצנ� ְוִתְבֶנה ֵ!ית ,  �ְתַ�ְ<ֵחנ� ִ!י �ָעֶתָ� ָ
ִמיד ְ�ְ
ַמֵהר ְוַתִחי  ִלְגא�ָלֵתנו ,  �ְבר�ָחִנ�0ת

 .ָקְדֵ נ� ְוִתְפ;ְרֵ
נ�

ִרי� �ְזֵקִני� ַיְחָ,ו ְוָהַפְכִ
י ֶאְבָל� ְלָ���' : "ִויק�ָי� ְמֵהָרה ִמְקָרא ְ ָ.ת�ב )ז ִ
ְ�ַמח ְ!ת�ָלה ְ!ָמח�ל �ַבח@
ְ!ֵעת ְ ִ
ְתַעָטר ַ!ֲעֶטֶרת ִ
ְפֶאֶרת ַעל , ְוִנְזֶ.ה ִלְרא�ת ְ!נַֹע� ִזיֶו�ָ . )ב"א י"ירמיהו ל(" ְוִנַחְמִ
י� ְוִ�ַ<ְחִ
י� ִמיג�ָנ�

ְצֶאיָנה �ְרֶאיָנה ְ!נ�ת ִצ0�' ַ!ֶ<ֶלְ� ְ לֹמֹה ָ!ֲעָטָרה "   : ָ.)מ�ר .   ְיֵדי ַמֲעִ�י� ט�ִבי� ֶשל ָ.ל ִיְשָרֵאל ַעְ<�ָ 
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ְוַ
ֲעֵלנ� ְ!ִ�ְמָחה ְל;ְרֵצנ� ְוִתְבֶנה ֵ!ית , �ְתַ�ְ<ֵחנ� ִ!י �ָעֶתָ� ָ
ִמיד ְ�ְ
ַמֵהר ְוַתִחי  ִלְגא�ָלֵתנו,  �ְבר�ָחִנ�0ת

 .ָקְדֵ נ� ְוִתְפ;ְרֵ
נ�

ִרי� �ְזֵקִני� ַיְחָ,ו ְוָהַפְכִ
י ֶאְבָל� ְלָ���' : "ִויק�ָי� ְמֵהָרה ִמְקָרא ְ ָ.ת�ב )ז ִ
ְ�ַמח ְ!ת�ָלה ְ!ָמח�ל �ַבח@
ְ!ֵעת ְ ִ
ְתַעָטר ַ!ֲעֶטֶרת ִ
ְפֶאֶרת ,  ְוִנְזֶ.ה ִלְרא�ת ְ!נַֹע� ִזיֶו�ָ . )ב"א י"ירמיהו ל(" ְוִנַחְמִ
י� ְוִ�ַ<ְחִ
י� ִמיג�ָנ�
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 תפילה לשמח חת� וכלה
 )ז"א י"תהילי� נ(: ֲאדָֹני ְ�ָפַתי ִ
ְפָ
ח �ִפי ַיִיד ְ
ִהָ�ֶת�ָ 

�ְ!ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ!י� ָ!ָראָת ָ���' .   ֲאֶ ר ַהִ�ְמָחה ִ!ְמע�ְנ�ָ ,  )ד�' ָכל ַהִ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ,  ִר!�נ� ֶ ל ע�ָל� 
ְ ֶאְזֶ.ה ְלַק0ֵי� ִמְצַות ַהכָנַסת ,  ְ!ַרֲחֶמיָ� ָהַרִ!י� ,  ַזֵ.ִני .   ִ,יָצה ְוֶחְדָוה ,  ִיָלה ְוִריָ*ה ,  ָחַת' ְוַכָ�ה , ְוִ�ְמָחה

, ְלַ�ֵמַח ָחַת' ְוַכָלה ,  ְוֶאְזֶ.ה ְ!ָכל ֵעת .   �ְבָטֳהָרה ְד�ָלה ,  ִ!ְקד�ָ ה ,  ְ!ַתְכִלית ַהְ ְלמ�ת ,  ַ.ָלה ָלח�2ָה 
 .ְלַ�ְמֵח� ְ!ָכל ע�ז ְוֶחְדָוה

י " ְוֶאְזֶכה עַ .  ְ!ִ�ְמָחה ְוֶחְדָוה ְד�ָלה ,  ְלַהְר!�ת ְ!ָכל ִמיֵני ִ�ְמָחה ִלְפֵניֶה� ְוִלְרק�ד ִלְפֵניֶה� ְ!ָכל .ִֹחי 
ְי " ַעד  ִיְתַנְ�א� ַרְגָלי עַ ,  ְוִתֵת' ִ�ְמָחה ְ!ִליִ!י ,  ַהִריק�ִדי' ְלַהְמִ
יק ָ.ל ַהִ,יִני�  ֵמָעֵלינ� �ֵמַעל ָ.ל ִיְ�ָרֵאל 

 . ְ�לַפֵזז �ְלַכְרֵ.ר ְ!ָכל עֹז ִלְפֵניֶה�. ִ�ְמַחת ָהֵ�ב ִלְרקֹד ַהְרֵ!ה ִלְפֵני ָחַת' ְוַכָלה

, � ִ,יִני� " ְלַהְמִתיק ַעל ְיֵדי ֶזה ָ.ל הש ,  ;ְל2ִי'  ְ!ִביָ*ה ]  חמשה [ '  ְוֶאְזֶכה ַעל ְיֵדי ַהִריק�ִדי' ְלַהְמִ יְ� ה 
ִוְיק�ָי� .  ק�ל�ת ַהְקד�ִ י� ]  החמשה [ '  ְוִנְזֶכה ְלַהְמִ יְ� ֲעֵלינ� כל הה .  ְוִיְתַה2ְֶ� ַהִ,י' ְלַרֲחִמי� 2ְש�ִטי� 

ק�ל ָחָת' .  ק�ל ָ���' ְוק�ל ִ�ְמָחה .  ִיָ>ַמע ְ!ָעֵרי ְיה�ָדה �ְבח�צ�ת ְיר�ָ ָלִי�  ע�ד: "ְמֵהָרה ִמְקָרא ְ ָ.ת�ב
 )א"ג י"ירמיהו ל(".ִ.י ְלע�ָל� ַחְס,�' ִ.י ט�ב ה, �ת=ְצָבא' ק�ל א�ְמִרי� ה�ד� ֶאת ה, ְוק�ל ַ.ָ�ה

ַעד ְשֶאְזֶכה ְלָיֶחד , ְ!ִ�ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגד�ָלה. ְוֶאְזֶכה ָ
ִמיד ַלֲעס�ק ְ!ת�ָרה �ְ
ִפיָלה �ְצָדָקה �ַמֲעִ�י� ט�ִבי�
ַ.ָלה ְקר�)ה , ַרְעָיֶת� ַהְ< �ָכה ;ֲחֶרי�ָ , ְ�ְלַחֶ!ר ָחַת' ְוַכָלה ָהֶעְלי�ִני� �ְתַרֵח� ַעל ְ.ֶנֶסת ִיְ�ָרֵאל ַע� ָקְדְ �ָ 

ְ!ַגְ ִמ�0ת ,  ְוַתְמִ
יק �ְתַבֵ?ל ָ.ל ַהִ,יִני� ֵמַעל ָ.ל ַעְ<ָ� ֵ!ית ִיְ�ָרֵאל ,  ְ!;ֲהָבְתָ� �ְבֶחְמָלְת�ָ ,  ִ!ְנִעיָמה 
ְוַ
ֲעֵלנ� ְ!ִ�ְמָחה ְל;ְרֵצנ� ְוִתְבֶנה ֵ!ית , �ְתַ�ְ<ֵחנ� ִ!י �ָעֶתָ� ָ
ִמיד ְ�ְ
ַמֵהר ְוַתִחי  ִלְגא�ָלֵתנו,  �ְבר�ָחִנ�0ת

 .ָקְדֵ נ� ְוִתְפ;ְרֵ
נ�

ִרי� �ְזֵקִני� ַיְחָ,ו ְוָהַפְכִ
י ֶאְבָל� ְלָ���' : "ִויק�ָי� ְמֵהָרה ִמְקָרא ְ ָ.ת�ב )ז ִ
ְ�ַמח ְ!ת�ָלה ְ!ָמח�ל �ַבח@
ְ!ֵעת ְ ִ
ְתַעָטר ַ!ֲעֶטֶרת ִ
ְפֶאֶרת ,  ְוִנְזֶ.ה ִלְרא�ת ְ!נַֹע� ִזיֶו�ָ . )ב"א י"ירמיהו ל(" ְוִנַחְמִ
י� ְוִ�ַ<ְחִ
י� ִמיג�ָנ�

ְצֶאיָנה �ְרֶאיָנה ְ!נ�ת ִצ0�' ַ!ֶ<ֶלְ� ְ לֹמֹה ָ!ֲעָטָרה " :ָ.)מ�ר.  ַעל ְיֵדי ַמֲעִ�י� ט�ִבי� ֶשל ָ.ל ִיְשָרֵאל ַעְ<�ָ 
�ָ*ת� �ְבי�� ִ�ְמַחת ִל!  : ִ!ְמֵהָרה ְבָיֵמינ� )ֵמ', )א"י' שיר השירי� ג(" ֶ ִעְ?ָרה �� ִא<� ְ!י�� ֲחת@
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