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 תפילה לכלה ביום חופתה

ם ֱאֹלִהים מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה'', ''ַוּיאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו'', ''ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהי''

ָהָאָדם -ָלַקח ִמן-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא אתֹו'', ''ַוִּיֶבן ה' אלקים ֶאת-ֶאת

 .''ָהָאֶרץ-ָהָאָדם'', ''ַוְיָבֶרְך אָתם ֱאֹלִהים ַוּיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ִבֶאָה ֶאלְלִאָּׁשה ַויְ 

אתה הוא ה' אלהים האל הגדול הגיבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ, אתה הוא 

וש, יו''ד באיש יוצר האדם ונפחת בו רוח ונשמה ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקד

שכינה שרויה ביניהם. לכן אני האישה הניצבת  -וה''א באשה, למען דעת ולמד אותם: זכו 

לפניך היום ה' האלקים, מוכנת ומזומנת בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל עבדך, ליכנס 

ותחנונים לפני כסא כבודך בעת ובעונה הזאת  תפילה לכלה לחופה עם החתן בעלי. הנני מפלת

מוחל לי ולבעלי על כל עוונותינו וחטאתנו ואשמותינו, ככתוב: ''ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב  שאתה

 .ַוָּיֶפק ָרצֹון מה''', 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 

רוח טהרה וקדושה ותרחיק ממנו כל מחשבות והרהורים רעים, ותיתן לנו נפש זכה וברה בלבנו 

ביני ובין בעלי, ולא ניתן עינינו בשום אדם בעולם, כי אם עיני בבעלי ועיני בעלי בי, ויהיה 

י ַבת ּוְרִאי ְוַהּטִ -בעיני כאילו אין אדם טוב ויפה ובעל חן בעולם כמו בעלי, כדבר שנאמר: ''ִׁשְמִעי

לֹו'' וכן אהיה בעיני בעלי -הּוא ֲאדַנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי-ָאְזֵנְך ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית ָאִביְך'', ונאמר: ''ִּכי

כאילו אין אשה יפה ובעלת חן והגונה בעולם כמותי ויהיו כל מחשבותיו בי ולא בשום בריה 

ַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך'' ונאמר: ''ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך אחרת בעולם, כדבר שנאמר: ''ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם הּו

 .''ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו-ָאִביו ְוֶאת-ִאיׁש ֶאת-ֵּכן ַיֲעָזב-ָיְפֵיְך'' ונאמר: ''ַעל
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ויהי רצון מלפניך ה' האלוקים שיהיה זיווגנו עולה יפה זיווג הגון של אהבה ואחוה שלום 

כשר כדת משה וכדת יהודית, זיווג של יראת שמים ויראת חטא, זיווג של בנים ורעות, זיווג 

הגונים, צדיקים ותמימים וישרים, זיווג של זרע של קיימא, זיווג של ברכה כדבר שנאמר: ''ה' 

ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך ָּבֶניָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל'', זיווג שיקויים בי: ''ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה -ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת

ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך''. זיווג שיהיה שמח בי יותר מכל הטובות שיש לו בעולם, כדבר 

שנאמר: ''ַּבִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ומה' ִאָּׁשה ַמְׂשָּכֶלת''. זיווג שלא יהיה בינו וביני לעולם, לא כעס 

תחרות, אלא אהבה אחוה שלום ורעות וענוה ורוח נמוכה וסבלנות,  ולא רוגז, לא קנאה ולא

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 

ולא כשלון, ולא יחסר טוב כל ימי חייו, זיווג שתמשיך עלינו ַמְדֵוה, לא כאב ולא צער, לא רפיון 

בנשמתנו, ברוחנו ובנפשנו וגופנו קדושה וטהרה במחשבה, בדיבור ובמעשה כיהודים כשרים, 

זיווג כשר על דין ישראל קדושים, זיווג של הצלחה וברכה, ''ִּבְרכת ָׁשַמִים ֵמָעל ִּבְרכת ְּתהֹום 

 .ַדִים ָוָרַחם'', זיווג של זרע קדוש וטהור טוב ויפה מתוקן ומקובלרֶבֶצת ָּתַחת. ִּבְרכת ׁשָ 

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 

ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה' -ך ומבורך תמיד, ''ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרימברכותיך כי הוא מקור הברכות ברו

 .''צּוִרי ְוגֲאִלי''. ''ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
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ריבון כל העולמים, היום הזה הוא ראש לכל שמחתנו מכל ימי חיינו, כי זכינו להוליך ביום זה 

ה עם החתן אשר יעדת לה לפני צאתה לאוויר העולם. על כן באתי לחננך את ִּבתנו אל חופת

בדמעות חמות ובלב נשבר, אב הרחמים, שתשלח ברכתך ממרום על הזיווג של החתן והכלה 

הנכנסים היום בברית הנישואין, להיות איש ואישה ושלח מלאכיך הטובים ללוותם אל החופה, 

ני בעלה כאשר עשית לאסתר המלכה, ושתמצא ופתח לפני ביתי את שערי החן והחסד מלפ

מרגוע בבית בעלה, חיים שקטים ושלווים, ושלא תהיינה ביניהם שום קטטה ושנאה, ושיהיה 

זיווגם זיווג של קיימא, שלא יפרדו זה מזה. אב רחום, תן לילדנו פרנסה מידך המלאה והרחבה, 

, ושלא תשלוט בהם עין רעה, שלא יצטרכו למתנת בשר ודם, ויתפרנסו בכבוד ובברכה והצלחה

ושנזכה אני ובעלי להרבה נחת, ותמלא כל משאלות לבנו עליהם לטובה, ושילכו לחופה בשעה 

 .''ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֲאִלי-טובה ומוצלחת, ''ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  מוקד התפילות של חסידי ברסלב
  אמירת קדיש)סירת שמות חינם לברכה ותפילה (ולמ

  םבכותל בקבר רחל אומן ושאר קברי צדיקי ישיבת ברסלב מאיר
www.breslevmeir.com 

050‐4161022 

 תפילה לציבור בעת החופה
  

  .רבונו של עולם, בשעת רצון זו עומדים החתן והכלה תחת החופה לייסד בית נאמן בישראל

אנא ישתבח שמך לעד, ברחמיך הרבים זֵּכם להקים בית כשר ונאמן ויהיה ביתם בנין עדי עד 

על ֲאְדֵני התורה והיראה, ותשרה שכינתך בביתם מתוך אהבה ואחוה, הבנה, שלום ורעות. תן 

ים וטובים של שמחה אמיתית ופנימית מתוך ישוב הדעת, שלוה ובריאות איתנה להם חיים ארוכ

ותברכם בכל מיני ברכה, ותשפיע עליהם משפע אוצרך הטוב, והצליחם ברוחניות ובגשמיות 

בכל מילי דמיטב, פרנסה בכבוד וברווח, ותזכם במקום ישוב נוח ומוצלח לקיים כל דברי 

ורה אהבה ושמחה תמידית. וכן יהי רצון מלפניך מלך תורתנו בקדושה, מתוך יראת שמים טה

רם ונישא שתברכם ''ִּבְרכת ָׁשַדִים ָוָרַחם'', וזֵּכם להיפקד בנקל בזרע קודש של קיימא ולהעמיד 

דורי דורות של בנים ובנות צדיקים וישרים, כולם שומרי תורה ומקיימי מצוות מתוך יראת 

וב נחת ואושר. ופרוס סוכת שלומך על כל יוצאי שמים טהורה ובריאות איתנה, וירוו מהם ר

חלציהם ועל כל המחותנים. ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו 

 .ותפארתנו בכלל עמך בית ישראל במהרה בימינו אמן

 


