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 מנהגי הנשים

 

Recite before washing 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲחמֹול ַעל ְּפלֹוִנית ַּבת ְּפלֹוִני 

ַהֵמָתה ַהָלזֹו ֶׁשִהיא ַּבת ַאְבָרָהם ִיְצָחק 

ֲעָבֶדיָך ְוָתנּוַח ַנְפָׁשה ְוִנְׁשָמָתה ִעם  ְוַיֲעֹקב

ַהַצִדיִקים ִּכי ַאָּתה ְמַחֶיה ַהֵמִתים ּוֵמִמית 

ַחִיים. ָּברּוְך ַאָּתה מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲחָטִאים 

ְוַלֲעֹונֹות ִמְמֵתי ַעְמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַתֲחנּוִנים: 

ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהנּו ֵואֹלֵהי 

ב ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ִלְפֵני ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתַסּבֵ 

ַהֵמָתה ֶׁשִהיא ַאָמֶתָך ַּבת ַאָמֶתָך: ְוַאָּתה ה' 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ַאבֹוֵתינּו ַמְׂשִּכיל ֶאל ָדל 

ַמְלֶטָה ִמָּכל ָצָרה ּוִמיֹום ָרָעה ּוִמִדיָנּה ֶׁשל 

ֵגיִהֹנם: ָּברּוְך ַאָּתה ְגדֹול ַהֶחֶסד ּוַבַעל 

ָהַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ָהֹעֶׂשה ָׁשלֹום 

ִּבְמרֹוָמיו ַלֲעָבָדיו ּוְלִיְרֵאי ְׁשמֹו: ָּברּוְך 

ּפֹוֶדה ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמִמיֵני ּפּוְרָעִניֹות 

ְּבַרֲחִמים: ְּבַרֲחִמים ַהְסֵּתר ְוַהֲעֵלם ִּפְׁשֵעי 

ַהֵמָתה ַהֹזאת ַאָמֶתָך ִמְׂשֵרַפת ֵאׁש 

ַתֲחִליֶצָה ֶׁשִהיא ְצִריָכה ְלַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים: 

ח ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו טֹוב ְוָסלַ 

ָּברּוְך ַאָּתה ְגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהַעִליִלָיה 

ְּבַרֲחִמים. ִעם ַרְגֵלי ַצִדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן 

ִתְדרֹוְך ִּכי ְמקֹום ְיָׁשִרים הּוא ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו 

ִיְׁשמֹור: ָּברּוְך ַאָּתה ַהנֹוֵתן ַרֲחִמים ְגדֹוִלים 

ֵּכן ְורֹוב ַּתֲחנּוִנים ְלֵמֵתי ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל. ָאֵמן 

 :ְיִהי ָרצֹון

 Recite when removing the covering sheet 

ַוַיַען ַוֹיאֶמר ֶאל ָהעֹוְמִדים ְלָפָניו ֵלאֹמר ָהִסירּו 

ַהְּבָגִדים ַהצֹוִאים ֵמָעָליו ַוֹיאֶמר ֵאָליו ְרֵאה 

 ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוַהְלֵּבׁש אֹוְתָך ַמֲחָלצֹות:
 

Recite while the appropriate limb is being washed or after the 

entire washing 

ֹראׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז ְקֻוצֹוָתיו ַּתְלַּתִלים ְׁשֹחרֹות ָּכעֹוֵרב: 

ֵעיָניו ָּכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות ֶּבָחָלב ֹיְׁשבֹות 

ַעל ִמֵלאת: ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים 

ֵבר: ָיָדיו ְגִליֵגי ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִנים נֹוְטפֹות מֹור עֹ 

ָזָהב ְמֻמָלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמעּוֶלֶפת 

ַסִּפיִרים: ׁשֹוָקיו ַעמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיָֻסִדים ַעל ַעְדֵני ָּפז 

ַמְרֵאהּו ַּכְלָבנֹון ָּבחּור ַּכֲאָרִזים: ִחּכֹו ַמְמַּתִקים ְוֻכלֹו 

 ַמֲחַמִדים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִים:

 

Recite before or during the Taharah 

ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם 

ְמַּטֲהִרין ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָׁשַמִים 

ֶׁשֶנֱאַמר ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 

ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִגלּוֵליֵכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: 

ר ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ה' ַמה ַהִמְקֵוה ְמַטֵהר ֶאת ְואֹומֵ 

ַהְטֵמִאים ַאף ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת 

ַמְעַין ַגִנים ְּבֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן  ִיְׂשָרֵאל:

ְלָבנֹון: ִאם ָרַחץ ֲאֹדָני ֶאת ֹצַאת ְּבנֹות ִציֹון ְוֶאת ְדֵמי 

ְׁשָּפט ּוְברּוַח ָּבֵער: ְירּוָׁשָלִים ָיִדיַח ִמִקְרָּבּה ְּברּוַח ִמ 

ְוָזַרְקִּתי ֲאֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל 

 ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ִגלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם:

   

Kindly regard these תפילות with the proper dignity and respect. 




