סדר הפרשת חלה
הפרשה בברכה

הפרשה ללא ברכה

פטורה

 66111גרם קמח ויותר.
ויש אומרים  262,2גרם

מ 66222-גרם קמח עד 66111
ויש אומרים עד 262,2

פחות מ 66222-גרם קמח.

 .1יש ללוש בצק ,ולהניחו במקום שיתפח.
לאחר שהבצק טפח 6מניחים את העיסה לפנינו 6בטרם יצרנו ממנה צורה כלשהי .אם העיסה רכה מאוד (כמו בלילה
של עוגה) ואי אפשר לקחת ממנה חתיכה 6או אם שכחנו להפריש חלה מן העיסה 6מפרישים חלה לאחר האפייה.
בהפרשה לאחר האפיה 6מכסים במפה את כל מיני המאפה הטעונים הפרשה 6מברכים ומפרישים חלה (כמובן 6אין
לטעום מן המאפה קודם שהפרשנו ממנו חלה).

 .2יש הנוהגות לתת צדקה וליטול ידיים (מכלי) בלי ברכה לפני קיום המצווה ,ויש לומר:
" ְל ֵשם יִ חוּד ק ּו ְד ָשא ְ ּב ִר ְ
יהּ ִ 6ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו 6ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחיל ּו 6לְ יַ ֲח ָדא ֵשם י ּו”ד הֵ ”א ְ ּב וָ א”ו הֵ ”א ְ ּביִ ח ּו ָדא
יך הוּא ּו ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
יהי נ ַֹּעם
רונָ ם ִל ְב ָרכָ ה .וִ ִ
מו ֶש ִּת ְקנ ּו לָ נ ּו ֲחכָ מֵ ינ ּו זִ ְכ ֹּ
ְשלִ ים ְ ּב ֵשם ָּכל יִ ְש ָראֵ לִ .הנֵ ה ַא ּנ ִֹּכי ָּב ָאה לְ הַ ְפ ִריש חָ לָ ה ְּתרו ָּמהּ ְ 6כ ֹּ
אֲ דֹּנָ י אֱ לֹּהֵ ינ ּו ָעלֵ ינ ּו ו ַּמעֲ ֵשה יָ ֵדינ ּו כּ ֹּונְ נָ ה ָעלֵ ינ ּו ו ַּמעֲ ֵשה יָ ֵדינ ּו כּ ֹּונְ נֵ ה ּו".

 .3מברכים את הברכה

(נהוג לעמוד בעת קיום המצווה).

ָּּבר ּוך אַ ּ ָּתה י ָּי ֱאלֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ך הָּ עוֹ לָּ םֹ ,אֲֹשֶ ר ִק ּ ֹדשָּ נ ּו בּ ִמצ ֹו ָּתיו ,ו ִצי ָּ ּונ ּו להַ פ ִריֹש
חַ ָּּלה ִמן הָּ ִעיסָּ ה (הספרדים מברכים :חַ ָּּלה תר ּומָּ ה).
 .4לוקחים חתיכה קטנה מן העיסה ,מרימים אותה ואומרים" :ה ֲֵֹרי זוֹ חַ ּ ָּלה".
החתיכה יכולה להיות בכל גודל שהוא .המנהג הוא להפריש חלה בשיעור של “כזית” ( 22גרם) 6חתיכה בגודל של
כדור פינג–פונג בערך .זמן זה הוא עת רצון לבקשות אישיות ותפילות.

 .5שורפים את החתיכה ,או עוטפים אותה בשתי עטיפות ומשליכים לאשפה.

תפילה לאחר הפרשת חלה:
יהי רצון מלפניך 6ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו 6שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 6ותן חלקנו בתורתך 6ושם נעבדך
ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות .וערבה לה’ מנחת יהודה וירושלים 6כימי עולם וכשנים קדמוניות .יהי רצון
מלפניך 6ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו 6שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאלו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה 6ותחשב
הרמת החלה שאני מרימה 6כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון .וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן
והייתה זו לכפרת עוונות 6כך תהיה לכפרה לעוונותיי 6ואז אהיה כאלו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון 6ואוכל
לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי וילדינו 6להיות ניזונים מקדושת הימים האלה 6ומהשפעתה של
מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה .ושתתקבל מצוות חלה
כאלו נתתיה לכהן .וכשם שאני מקיימת מצוות חלה בכל לב 6כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני
מצער וממכאובים כל הימים .אמן.
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