תפילה לכלה ביום חופתה
מו ְ ּבצֶ לֶ ם
נו'' '',וַ יִ ּ ְב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת-הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְל ֹ
נו ִ ּכ ְד ּ ֵ
''אֱ ל ִֹהים ֹ
מות ּ
מו ִ ׁשיב יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה'''' ,וַ ּיאמֶ ר אֱ ל ִֹהים נַ עֲ ֶ ׂשה ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמֵ ּ
אתם אֱ ל ִֹהים
אתו'' '',וַ יִ ּ בֶ ן ה' אלקים ֶאת-הַ צֵ ּ לָ ע אֲ ֶׁשר-לָ ַקח ִמן-הָ ָא ָדם ְל ִא ּ ָׁשה וַ יְ ִב ֶא ָה ֶאל-הָ ָא ָדם'''' ,וַ יְ בָ ֶר ְך ָ
ֹ
אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא
או ֶאת-הָ ָא ֶרץ ''.
בו ּ ִ
רו ּ ְור ּ
וַ ּיאמֶ ר לָ הֶ ם אֱ ל ִֹהים ּ ְפ ּ
ומ ְל ּ
אתה הוא ה' אלהים האל הגדול הגיבור והנורא ,אתה עשית את השמים ואת הארץ ,אתה הוא יוצר האדם ונפחת בו
רוח ונשמה ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש ,יו''ד באיש וה''א באשה ,למען דעת ולמד אותם :זכו -
שכינה שרויה ביניהם .לכן אני האשה הניצבת לפניך היום ה' האלקים ,מוכנת ומזומנת בקדושה ובטהרה כדת משה
וישראל עבדך ,ליכנס לחופה עם החתן בעלי .הנני מפלת תפילה ותחנונים לפני כסא כבודך בעת ובעונה הזאת
צון מה''',
טוב וַ יָ ּ פֶ ק ָר ֹ
שאתה מוחל לי ולבעלי על כל עוונותינו וחטאתנו ואשמותינו ,ככתוב'' ָ :מצָ א ִא ּ ָׁשה ָמצָ א ֹ
ועוונותינו מתפקקין על ידי תשובה ומעשים טובים וחופה .

יהי רצון מלפניך שתשרה שכינתך ביני ובין בעלי ותייחד עלינו שמך הקדוש יו''ד ,ה''א ,ותכניס בלבנו רוח טהרה
וקדושה ותרחיק ממנו כל מחשבות והרהורים רעים ,ותיתן לנו נפש זכה וברה ביני ובין בעלי ,ולא ניתן עינינו בשום
אדם בעולם ,כי אם עיני בבעלי ועיני בעלי בי ,ויהיה בעיני כאילו אין אדם טוב ויפה ובעל חן בעולם כמו בעלי,
כדבר שנאמרׁ ִ '' :ש ְמ ִעי-בַ ת ּ ְור ִאי ְוהַ ִּטי ָאזְ נֵ ְך ְו ִ ׁש ְכ ִחי ַע ּמֵ ְך ּובֵ ית ָא ִב ְ
לו'' וכן אהיה
הוא אֲ דנַ יִ ְך ְו ִה ְ ׁש ַּתח ֲִויֹ -
יך'' ,ונאמרּ ִ '' :כיּ -
בעיני בעלי כאילו אין אשה יפה ובעלת חן והגונה בעולם כמותי ויהיו כל מחשבותיו בי ולא בשום בריה אחרת
תו ֶתיך ָ'' ונאמרְ '' :ויִ ְת ָאו הַ ּמֶ לֶ ְך יָ ְפי ְֵך'' ונאמרַ '' :עלֵּ -כן יַעֲ זָ ב-
הוצַ ק חֵ ן ְ ּבשִׂ ְפ ֹ
בעולם ,כדבר שנאמר'' :יָ ְפיָ ִפ ָ
ית ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם ּ
תו ''.
מו ְו ָדבַ ק ְ ּב ִא ְ ׁש ּ ֹ
יש ֶאתָ -א ִביו ְו ֶאתִ -א ּ ֹ
ִא ׁ
ויהי רצון מלפניך ה' האלוקים שיהיה זיווגנו עולה יפה זיווג הגון של אהבה ואחוה שלום ורעות ,זיווג כשר כדת
משה וכדת יהודית ,זיווג של יראת שמים ויראת חטא ,זיווג של בנים הגונים ,צדיקים ותמימים וישרים ,זיווג של
נו יְ בָ ֵר ְך ,יְ בָ ֵר ְך ֶאתֵּ -בית יִ שְׂ ָר ֵאל'' ,זיווג שיקויים ביֶ '' :א ְ ׁש ְ ּת ָך
זרע של קיימא ,זיווג של ברכה כדבר שנאמר'' :ה' זְ כָ ָר ּ
ָ
ית ָך ָּבנֶ ָ
ֵיתים ָס ִביב ְל ׁ ֻש ְלחָ נֶ ך'' .זיווג שיהיה שמח בי יותר מכל הטובות שיש לו בעולם,
יך ִ ּכ ְ ׁש ִתלֵ י ז ִ
פריָ ּ ה ְ ּביַ ְר ְ ּכ ֵתי בֵ ֶ
ְ ּכגֶ פֶ ן ּ ִ
בות ומה ' ִא ּ ָׁשה ַמשְׂ ָּכלֶ ת'' .זיווג שלא יהיה בינו וביני לעולם ,לא כעס ולא רוגז ,לא
הון נַ חֲלַ ת ָא ֹ
כדבר שנאמרַּ '' :ביִ ת וָ ֹ
קנאה ולא תחרות ,אלא אהבה אחוה שלום ורעות וענוה ורוח נמוכה וסבלנות ,זיווג של אהבת צדקה וגמילות חסדים
ועשיית טובה לבריות ,זיווג של זרע של קיימא בריא וטוב שלא יהיה בו ולא בשום אחד מאבריו לא נזק ולא חסרון,
לא פגע ולא נגע ,לא מחלה ולא ַמ ְדוֵ ה ,לא כאב ולא צער ,לא רפיון ולא כשלון ,ולא יחסר טוב כל ימי חייו ,זיווג
שתמשיך עלינו בנשמתנו ,ברוחנו ובנפשנו וגופנו קדושה וטהרה במחשבה ,בדיבור ובמעשה כיהודים כשרים ,זיווג
הום רבֶ צֶ ת ָּתחַ תּ ִ .ב ְרכת ָׁש ַדיִ ם
כשר על דין ישראל קדושים ,זיווג של הצלחה וברכהּ ִ '' ,ב ְרכת ָׁש ַמיִ ם מֵ ָעל ִ ּב ְרכת ְ ּת ֹ
וָ ָרחַ ם'' ,זיווג של זרע קדוש וטהור טוב ויפה מתוקן ומקובל .

ובכן ,יהי רצון מלפניך ה' אלוקים שתטהרנו ותקדשנו בקדושתך ותשפיע עלינו רוח טהרה וקדושה מאתך ותתרצה בנו
ובמעשנו ותזכנו לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו ותברך אותנו מברכותיך כי הוא מקור הברכות ברוך ומבורך תמיד ,
''יִהְיּו ְלרָצֹון ִא ְמרֵי-פִי וְ ֶהגְיֹון ִלּבִי ְל ָפנֶי ָך ה' צּורִי וְג ֲאלִי'' ּ''.בָרּו ְך ה' לְעֹולָם &מֵן וְ&מֵן ''

