
 תפילה ללידה קלה

פ יש להזכיר את שם האישה "כאשר מופיע פב)תפילה זו עבור אישה בהריון 

 (:ושם אימא
 

 : תהלים פרק כ

 : לְַמנַצֵַּח ִמזְמֹור לְָדוִד( א)

ם ֱאלהי יֲַעקֹב( ב)  : יַַענְָך יְיָ ְביֹום ָצָרה יְַשגְֶּבָך שֵּ

ךָ ( ג) ש ּוִמצִּיֹון יְִסָעדֶּ זְְרָך ִמּקודֶּ  : יְִשלַח עֶּ

לָה( ד) ָך וְעֹולְָתָך יְַדְשנֶּה סֶּ  : יִזְכֹור ָכל ִמנְחֹתֶּ

ן לְָך כִלְָבבֶָּך וְָכל ֲעָצְתָך יְַמלֵּא( ה)  : ייִתֶּ

ם ֱאֹלהינּו נְִדגֹל יְַמלֵּא יְיָ ָכל ִמשְ ( ו) ָך ּוְבשֵּ יָךנְַרנְנָה ִבישּוָעתֶּ  : ֲאלֹותֶּ

ֵַּשע יְִמינֹו( ז) י ָקְדשֹו ִבגְֻברֹות י  : ַעָתה יַָדְעִתי ִכי הֹוִשיַע יְיָ ְמִשיחֹו יֲַענֵּהּו ִמְשמֵּ

ם יְיָ ֱאֹלהינּו נַזְכִיר( ח) לֶּה ַבּסּוִסים וֲַאנְַחנּו ְבשֵּ כֶּב וְאֵּ  : אֵּלֶּה ָברֶּ

ָמה ָכְרעּו וְנָָפלּו וֲַאנְַחנּו ּקַ ( ט)  : ְמנּו וַנִיְתעֹוָדדהֵּ

נּו( י) לְֶּך יֲַענֵּנּו ְביֹום ָקְראֵּ  : יְיָ הֹוִשיָעה ַהמֶּ

 

 

ְתַרחֵּם ַעל ָכל ְמֻעְברֹות ְבַעְמָך בֵּית  ינּו שֶּ י ֲאבותֵּ ֵּאלוהֵּ ינּו ו יְִהי ָרצון ִמלְָפנֶּיָך יְיָ ֱאלוהֵּ

ן את ַצַער ִעבּוָרן, יְִשָראֵּל ֲעלֵּיהֶּ ל מֵּ ןוְַתצִילֵּן , וְָתקֵּ יהֶּ ֹּלא ַתפֵּלְנָה וְלָדֹותֵּ וְַהּיֹוְשבֹות . שֶּ

יָך ָהַרִבים ַתצִילֵּן ִמָכל ָרע, ַעל ַהַמְשבֵּר לְַדנָה לְַחּיִים טֹוִבים ּולְָשלֹום, ְבַרֲחמֶּ . וְתֵּ

יָך ַעל  ֱֶּהמּו נָא ַרֲחמֶּ ָעלֶּיָה ַצַער ִעבּוָרּה( פ"פב)ּוִבְכלָלָן י ל מֵּ יהָ , וְָתקֵּ  ּוִבְמֹלאת יָמֶּ

ל וקיים בה לֵּד ְבנָקֵּ ת תֵּ ָך : לָלֶּדֶּ ְבָך ּובֵַּרְכָך וְִהְרבֶָּך ּובֵַּרְך ְפִרי ִבְטנְָך ּוְפִרי ַאְדָמתֶּ וֲַאהֵּ

ר נְִשַבע  ָך ְשגַר ֲאלָפֶּיָך וְַעְשְתרֹת צֹאנֶָּך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ְדגָנְָך וְִתירְֹשָך וְיְִצָהרֶּ

ת לְָך יָך לָתֶּ ָךָברּוְך ִתהְ , לֲַאבֹתֶּ ְמתֶּ ֶּה ְבָך ָעָקר וֲַעָקָרה ּוִבְבהֶּ ֶּה ִמָכל ָהַעִמים ֹלא יְִהי , י

ר יַָדְעָת ֹלא יְִשיָמם ָבְך ּונְָתנָם  ֵּי ִמְצַריִם ָהָרִעים ֲאשֶּ ִסיר יְיָ ִמְמָך ָכל חֹלִי וְָכל ַמְדו וְהֵּ

ְך יִָמים ּוְשנֹות ַחּיִים וְָשלֹום י: ְבָכל שֹנְאֶּיָך וכן ְך אֵּת ָהֻעָבר . ֹוִסיפּו לְָךכִי אֹרֶּ ּוָברֵּ

ְכָך יְיָ : בברכה הכתובה בתורתך הקדושה( פ"פב)הנמצא בבטנה של  יְָברֶּ

ָך לֶּיָך וִיֻחנֶּךָ : וְיְִשְמרֶּ ם לְָך ָשלֹום: יָאֵּר יְיָ ָפנָיו אֵּ לֶּיָך וְיָשֵּ וְָשמּו אֶּת ְשִמי : יִָשא יְיָ ָפנָיו אֵּ

ָ , נִי ֲאָבֲרכֵּםַעל ְבנֵּי יְִשָראֵּל וַאֲ  ֶַּרע בֵַּרְך יְי ש ַבר ַקּיָָמא, וְיְִהי ָהֻעָבר ז ֶַּרע קֹדֶּ בריא , ז

ן , מידות תרומיות, גידיו וחושיו ובעל מידות טובות, ושלם בכול אבריו ויְמָצא חֵּ

ינֵּי ֱאֹלִהים וְָאָדם ויצא הולד לאויר העולם בשעה טובה ובמזל טוב  כֶּל טֹוב ְבעֵּ וְשֵּ

 . רוכים ולשלוםלחיים טובים א

ם וְַתצִילֵּם , וזכות פרק התהילים אשר קראתי תגן בעדה ובעד הוולד וְִתְשְמרֵּ

ֳחלִָאים ָרִעים ּוִמִמְקִרים ָרִעים ּוִמָשעֹות ָקשֹות וְָרעֹות ּוִמכֹל ְמַקְטְרגִים ותזכנו . מֵּ

: לשמוע בשורות טובות ולבשר בשורות טובות ותרבה שמחות בישראל כדכתיב

נִי אַֹרח ַחּיִים שַֹבע ְשָמחֹות אֶּת ָפנֶּיָך נְִעמֹות ִביִמינְָך נֶַּצחת ן כֵּן יְִהי ָרצֹון, ֹוִדיעֵּ  . ָאמֵּ

גְיֹון לִִבי לְָפנֶּיָך יְיָ צּוִרי וְגֲֹאלִי י ִפי וְהֶּ  . יְִהיּו לְָרצֹון ִאְמרֵּ
 


