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 ברכת הטבילה 

ם, עֹולָּ י ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ֲאֹדנָּ רּוְך ַאתָּ ה"  "בָּ נּו ַעל ַהְטִבילָּ יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ  ֲאֶשר ְקְדשָּ

 

 יש הנוהגות לומר יהי רצון שבסוף תפילת שמונה עשרה:

ֶניָך, ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי צֹון ִמְלפָּ ֵמינּו  ְיִהי רָּ ה ְביָּ ש ִבְמֵהרָּ ֶנה ֵבית ַהִמְקדָּ  ֲאבֹוֵתינּו, ֶשִיבָּ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות   ם ּוְכשָּ ְדָך ְבִיְרָאה ִכיֵמי עֹולָּ ם ַנֲעבָּ ֶתָך ְושָּ  ְוַתן ֶחְלֵקנּו ְבתֹורָּ

י   לָּ ה ִוירּושָּ ה ִמְנַחת ְיהּודָּ ה ַליהוָּ ְרבָּ ִנים ַקְדֹמִנּיֹות ִִםְועָּ ם ּוְכשָּ  .ִכיֵמי עֹולָּ

 

ם ִיחּוד" יש הנוהגות לומר   "ְלשֹון ֲחָכִמים": המופיע ב קודם כניסתן למקווה,"ְלשֵׁ

ַפְרִתי  ֶניָך ֶשִקַּיְמִתי ִמְצֹוֶתיָך ִבְשִמיַרת ְיֵמי ִנדּות, ְוסָּ לּוי ְויָּדּוַע ְלפָּ ם, גָּ ה ְנִקִּים.ִרבֹונֹו ֶשל עֹולָּ  ִשְבעָּ

ְתָך ֲאֶשר ִצִּוי  ה ַבַמִים ַהְכֵשִרים ְכִמְצוָּ ה ָאֹנִכי מּוֶכֶנת ּוְמזֶֻמֶנת ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְטִבילָּ ִני.ְוִהֵנה ַעתָּ  תָּ

א ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה, ְבִיחּודָּ  ה זֹו ְלֵשם ִיחּוד קּוְדשָּ ֵאל, ְוִהֵנה ָאֹנִכי ְמַקֶּיֶמת ִמְצוָּ ל ִיְשרָּ א ְשִלים ְבֵשם כָּ

ְראּויֹות לְ  נֹות הָּ ל ַהַכּוָּ ֶניָך ְכִאלּו ִכַּוְנִתי ְבכָּ קֹום ֶעְליֹון, ְוַיֲעֶלה ְלפָּ ה זֹו ְבמָּ   ַכֵּוןְלַתֵקן ֹשֶרש ִמְצוָּ

 
  ּוְכֵשם ֶשָאֹנִכי ְמַטֶהֶרת גּוִפי ִמן ַהֻטְמָאה ַבַמִים,

לֵכן ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ֶדיָך ְתַטֵהר ַנְפִשי ִמכָּ א,   ּוְבֹרב ֲחסָּ  ֻטְמָאה ְוזּוֲהמָּ

תּוב:  א ֶשכָּ נּו ִמְקרָּ ַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתם'',"ְוַקֵּים בָּ ֵאל  ְוזָּ ה" ְוֶנֱאַמר: ''ִמְקֵוה ִיְשרָּ  ְיֹהוָּ

ה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹותַ  ֶניָך ְיֹהוָּ צֹון ִמְלפָּ ֶניָך ִמְצַות ְשִמיַרת ִויִהי רָּ ה ּוְמֻקֶבֶלת ּוְרצּויָּה ְלפָּ י, ֶשִתְהֶיה ֲחשּובָּ
ה ַבַמִים ַהְכֵשִרים, ְלַתקֵ  ה ְוַהְטִבילָּ ֳהרָּ ה יִָּמים ְנִקִּים, ּוִמְצַות ַהטָּ ל ְיֵמי ִנדּות, ּוִמְצַות ְסִפיַרת ִשְבעָּ ן ֶאת כָּ

ה, וְ  ם ְוַחּוָּ ֵמי ָאדָּ ֵמינּו ּוְפגָּ אֹור ִתְהֶיה ֶאל ְמקֹום ַהֹקֶדשיִ ְפגָּ ה ְוֹנַגּה כָּ ל ַהִסיִגים ִמן ַהְקֻדשָּ ְרדּו כָּ  .ְתפָּ

ֶניָך יְ  צֹון ִמְלפָּ נּו, הֹ ִויִהי רָּ ה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשִתֵתן ִלי ּוְלִאיִשי ֹכַח ִויֹכֶלת ְוֵעֶזר ְוִסּיּוַע ַלִזּוּוג ֶשלָּ וָּ

ִנים ה ְוִנְזֶכה ְלבָּ ִמים ּוְנבֹוִנים ַבתֹורָּ   .ֲחכָּ
ה נָּא  נָּא ה' הֹוִשיעָּ ה נָּא: אָּ נָּא ה' הֹוִשיעָּ  אָּ

ה נָּא נָּא ה' ַהְצִליחָּ ה נָּא: אָּ נָּא ה' ַהְצִליחָּ   אָּ
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