
1

השנה גם את
תעמדי תחת 

החופה!
אמן.

סוד הזיווג
וסדר הדלקת

'נר הרשב"י הקדוש'
אמר רבי שמעון בר יוחאי:

"יכול אני לפטור 
את העולם כולו מן 

הדין לרחמים"
סגולה קדושה זו נהגו המקובלים לומר 

 לישועה ושמירה מכל המזיקים,
והיא סגולה המסוגלת לפתוח שערי 

שמים, ולקריעת גזירות רעות, ולהפוך 
את מידת הדין למידת הרחמים.

לאשה



~ יש לומר בכוונה ובדמעות את פסוקי הסגולה שלפני פתיחת שערי שמים ~

ֹו׃ ְמַיֲחִל֥ים ְלַחְסּדֽ ֤ה ֵע֣ין ֲאֹדָני ֶאל־ְיֵרָא֑יו ַלֽ ִהֵנּ

ִעּתֹו ן ְבּ ְריֹו ִיֵתּ ר ִפּ ְלֵגי ָמִים ֲאֶשׁ תּול ַעל ַפּ ֵעץ ָשׁ  ְוָהָיה ְכּ
ה ַיְצִליַח: ר ַיֲעֶשׂ ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶשׁ

י֙ ִלְפֵנ֣י ֲאֹדָני ְקֹרִב֛ים ֶאל ֲאֹדָני ֱאלֵֹה֖ינּו יֹוָמ֣ם  ְ֙נִתּ ֤ר ִהְתַחַנּ ה ֲאֶשׁ ְהיּ֨ו ְדָבַר֜י ֵאֶ֗לּ ְוִיֽ
יֹוֽמֹו׃ ַבר־יֹ֥ום ְבּ ָרֵא֖ל ְדּ ֛ט ַעּמֹ֥ו ִיְשׂ ַפּ ֣ט ַעְבּדֹ֗ו ּוִמְשׁ ַפּ ָוָלְ֑יָלה ַלֲעׂשֹ֣ות ׀ ִמְשׁ

י: ִנּ ֶניָך ִמֶמּ ר ָפּ ְסֵתּ ְלָתה רּוִחי ַאל ַתּ ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהָוה ָכּ

~ תפילת 'אנא בכח' המסוגלת לפתיחת שערי שמים ~

יר ְצרּוָרה:                   )אב"ג ית"ץ( ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ ַלּ ֹכַח ְגֻדּ א, ְבּ ָאָנּ
ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא:                  )קר"ע שט"ן( ְגּ ָך, ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
ְמֵרם:                   )נג"ד יכ"ש( ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור, דֹוְרֵשׁ
ִמיד ָגְמֵלם:           )בט"ר צת"ג( ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדְתָך:                   )חק"ב טנ"ע( ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְבּ
ְתָך:                   )יג"ל פז"ק( ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָשּׁ ְך ְפּ ֶאה, ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ
ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות:         )שק"ו צי"ת( ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

~ תאמרי בכוונה גדולה את סוד 'כתב הקודש' ~

יל. יַע. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ  ּגֹוֵאל ּומֹוׂשִ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.  ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם. ּבְ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ
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~ סדר הדלקת 'נר הרשב"י הקדוש' ~

תאמרי בכוונה גדולה וטהורה:
ג ִזּוּוִגים,  ב ּוְמַזּוֵ ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ַהּיֹוׁשֵ ר ּבְ ה, ֲאׁשֶ ל ָיכֹול, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמׁשֶ ִמים, ּכֹ ּשָׂ ּבַ ָאִבי ׁשֶ
ה ַאְכָזבֹות ּוֹמַרת  ה ֲאִני ִלְמֹצא ֶאת ִזּוּוִגי, ְוַכּמָ י ֶזה ְזַמן ַרב ְמַצּפָ ה ָיַדְעּתָ ּכִ ַרֲחֶמיָך, ַאּתָ א ּבְ ָאּנָ
ִני ָלבֹוא ַעל ִזּוּוִגי ֶהָהגּון ְוָהָראּוי ִלי,  א, ַזּכֵ ֶניָך, ָאּנָ ׁש ִמּפָ ה ֲאַבּקֵ י, ְוַעּתָ ַדְרּכִ י ּבְ רּוַח ְוֶנֶפׁש ָעַבְרּתִ

לֹוִני ִלְפלֹוִני...  ת ּפְ ָלד, ּבַ ִעים יֹום ֹקֶדם ְיִציַרת ַהּוָ ִהְכִריזּו ַאְרּבָ ִפי ׁשֶ ָמִתי ּכְ ֶרׁש ִנׁשְ ֹ ִמּשׁ

~ כאן תדליקי  את 'נר הרשב"י הקדוש' ~

ותאמרי בכוונה גדולה מעומק הלב, ג' פעמים:

ְמעֹון י ׁשִ ְאָלָהא ְדַרּבִ
ר יֹוַחאי ֲעֵנִני ּבַ

ואחר הדלקת הנר תאמרי בכוונה
דֹוׁש  י ִלְפֵני ֲאֹדָני ְקֹרִבים ֶאל ֲאֹדָני:  ְוַיְמִציא ִלי ַהּקָ ְנּתִ ר ִהְתַחּנַ ה ֲאׁשֶ ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאּלֶ
ִויֵרא  ֵלב  טֹוב  ִאיׁש  ִלי,  ֶהָהגּון  ֲעֵלי  ּבַ ֶאת  דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ
ם ַגן ֵעֶדן ְמַקּדֵ לֹום ְוֵרעּות ּכְ ַאֲהָבה ַאְחָוה ׁשָ ִמים ּבְ ל ַהּיָ ה ָלדּור ַיַחד ּכָ ֱאלֹוִהים, ְוִנְזּכֶ

נּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּוְכֵלָאה  ָרֵחל  ּכְ יֶתָך  ּבֵ ֶאל  ָאה  ַהּבָ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ֲאֹדָני  ן  ִיּתֵ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ָרֵאל ית ִיׂשְ יֶהם ֶאת ּבֵ ּתֵ ׁשְ

ם ַגן ֵעֶדן ְמַקּדֵ ֵמֲחָך ְיִציְרָך ּבְ ׂשַ ח ֵרִעים ֲאהּוִבים ּכְ ּמַ ׂשַ ַח ּתְ ּמֵ ְואֹוֵמר: ׂשַ

 ותכווני במחשבה בלבד:
שם המלאך 'אוריאל' הממונה על הזיווג וכן שם הקדוש אב"ג ית"ץ 

 היוצא מפסוק 'אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה'
ויועיל לה באותה שנה בסיעתא דשמיא

 ותאמרי בכוונה:
רּוְך ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ּבָ
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הקדוש!רשב"יהתקווה של עם ישראל


