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ברכת הטבילה
"בָּ רּוְך אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲ ֶשר ְק ְד ָּשנּו בְ ִמ ְצו ָֹּתיו וְ ִצּוָּ נּו עַ ל הַ ְטבִ ילָּה"

יש הנוהגות לומר יהי רצון שבסוף תפילת שמונה עשרה:
י ְִהי ָּרצוֹן ִמלְ פָּ נֶיָךְ ,י ָּי אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ ינּוֶ ,שיִבָּ נֶה בֵ ית הַ ִמ ְק ָּדש בִ ְמהֵ ָּרה בְ יָּמֵ ינּו
וְ ַתן חֶ לְ קֵ נּו בְ תו ָֹּר ֶתָך וְ ָּשם נַעֲ בָּ ְדָך בְ י ְִרָאה כִ ימֵ י ע ֹולָּם ּוכְ ָּשנִים ַק ְדמ ֹו ִנּיוֹת
ירּושלָּיִִם כִ ימֵ י ע ֹולָּם ּוכְ ָּש ִנים ַק ְד ֹמ ִנּיוֹת.
ָּ
וְ עָּ ְרבָּ ה לַיהוָּ ה ִמנְחַ ת יְהּודָּ ה וִ

יש הנוהגות לומר "לְ שֵׁ ם יִחּוד" קודם כניסתן למקווה ,המופיע ב"לְ שֹון ֲחכ ִָמים":
ִרבוֹנ ֹו ֶשל ע ֹולָּם ,גָּלּוי וְ יָּדּועַ לְ פָּ נֶיָך ֶש ִקּי ְַמ ִתי ִמצְ ו ֶֹתיָך בִ ְש ִמ ַירת יְמֵ י נִדּות ,וְ סָּ פַ ְר ִתי ִשבְ עָּ ה נְ ִקּיִם.
ּומזֻמֶ נֶת לְ ַקּיֵם ִמצְ וַ ת הַ ְטבִ ילָּה בַ מַ יִם הַ כְ ֵש ִרים כְ ִמ ְצוָּ ְתָך אֲ ֶשר ִצּוִ י ָּתנִ י.
וְ ִהנֵה עַ ָּתה ָאנֹ כִ י מּו ֶכנֶת ְ
ִחּודא ְשלִ ים בְ ֵשם כָּל י ְִש ָּראֵ ל,
ּושכִ ינ ְֵתיּה ,בְ י ָּ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא ְ
וְ ִהנֵה ָאנֹ כִ י ְמ ַקּיֶמֶ ת ִמצְ וָּ ה ז ֹו לְ ֵשם יִחּוד ְ
לְ ַתקֵ ן ש ֶֹרש ִמצְ וָּ ה ז ֹו בְ מָּ קוֹם עֶ לְ יוֹן ,וְ יַעֲ לֶה לְ פָּ נֶיָך כְ ִאלּו כִ ּוַ נ ְִתי בְ כָּל הַ כַּוָּ נוֹת הָּ ְראּויוֹת לְ ַכּוֵן
ּוכְ ֵשם ֶשָאנֹ כִ י ְמטַ הֶ ֶרת גּופִ י ִמן הַ טֻ ְמָאה בַ מַ יִם,
כֵן בְ רֹב ַרחֲ מֶ יָך ּובְ רֹב חֲ סָּ דֶ יָך ְתטַ הֵ ר נַפְ ִשי ִמכָּל טֻ ְמָאה וְ זּוהֲ מָּ א,
''מ ְקוֵה י ְִש ָּראֵ ל ְיהֹוָּ ה"
ּוטהַ ְר ֶתם'' ,וְ נֶאֱ מַ רִ :
וְ ַקּיֵם בָּ נּו ִמ ְק ָּרא ֶשכָּתּוב" :וְ ז ַָּר ְק ִתי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְטהו ִֹרים ְ
ּומקֻ בֶ לֶת ְּורצּויָּה לְ פָּ נֶיָך ִמ ְצוַת ְש ִמ ַירת
יהי ָּרצוֹן ִמלְ פָּ נֶיָך ְיהֹוָּ ה אֱ ֹלהַ י וֵאֹלהֵ י אֲ בו ַֹת יֶ ,ש ִת ְהיֶה חֲ שּובָּ ה ְ
וִ ִ
ּומצְ וַ ת הַ טָּ הֳ ָּרה וְ הַ ְטבִ ילָּה בַ מַ יִם הַ כְ ֵש ִרים ,לְ ַת ֵקן אֶ ת כָּל
ּומצְ וַ ת ְספִ ַירת ִשבְ עָּ ה י ִָּמים ְנ ִקּיִםִ ,
יְמֵ י נִדּותִ ,
פְ גָּמֵ ינּו ּופְ גָּמֵ י ָאדָּ ם וְ חַ ּוָּ ה ,וְ ִי ְתפָּ ְרדּו כָּל הַ ִסי ִגים ִמן הַ ְקדֻ ָּשה וְ נֹ גַּה כָּאוֹר ִת ְהיֶה אֶ ל ְמקוֹם הַ קֹדֶ ש.
ישי כֹחַ וִ י ֹכלֶת וְ עֵ זֶר וְ ִסּיּועַ לַזִ ּוּוג ֶשלָּנּו,
יהי ָּרצוֹן ִמלְ פָּ נֶיָך ְי ֹה וָּ ה אֱ ֹלהַ י וֵאֹלהֵ י אֲ בו ַֹתיֶ ,ש ִתתֵ ן לִ י ּולְ ִא ִ
וִ ִ
וְ ִנזְ כֶה לְ בָּ נִים חֲ כ ִָּמים ּונְב ֹו ִנים בַ תו ָֹּרה.
אָּ נָּא ה' הו ִֹשיעָּ ה נָּא :אָּ נָּא ה' הו ִֹשיעָּ ה נָּא
אָּ נָּא ה' הַ צְ לִ יחָּ ה נָּא :אָּ נָּא ה' הַ ְצלִ יחָּ ה נָּא
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