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לישועתך קויתי יהו"ה, רבי חייא אמר, 
)כדכתיב( כמה דאת אמר )שופטים יג 
ה( והוא יחל להושיע את ישראל מיד 
אמאי  וכי  אחא,  רבי  אמר  פלשתים, 
מעלמא  יעקב  הוה  סליק  והא  קויתי, 
זמנא מכמה שנין, אמאי אמר  בההוא 
)ס"א  ישועה,  לההוא  מחכה  דאיהו 
אלא ודאי( אמר ליה, ודאי רזא דמלה, 
כדכתיב )שמות יז יא( והיה כאשר ירים 
סתם,  ישראל  ישראל,  וגבר  ידו  משה 
אוף הכא והוא יחל להושיע את ישראל, 
ישראל סתם, בגיני כך אמר לישועתך 
קויתי יהו"ה, אמר רבי חייא ודאי הכי 
דצדיקייא  חולקהון  זכאה  ושפיר,  הוא 
למזכי  באורייתא,  לאשתדלא  דידעי 
אמר,  דאת  כמה  דלעילא,  לחיין  בה 
)דברים ל ב( כי היא חייך ואורך ימיך 

לשבת על האדמה וגו':

תא חזי, הא אתמר סדורא דיהודא כלא 
בחד, היך הוי, והא אתמר, פתח ואמר 
זרוע  את  יהו"ה  חשף  י(  נב  )ישעיה 
תליא  דביה  חדא,  דרועא  דא  קדשו, 

ישועה, דביה תליא נוקמא, דביה תליא 
לכנסת  לה  למיקם  ולמה,  פורקנא, 
לגביה,  לה  ולקבלא  מעפרא,  ישראל 
אתער  האי  וכד  כחדא,  לאזדווגא 
בעלמא,  שריא  דחילו  כמה  לקבלה, 
רישהא  תחות  דרועא  ההוא  דינה  עד 
לאתחברא, כמה דאת אמר )שיר ב ו( 
שמאלו תחת לראשי וגו', וכדין נייחא 

דינא, ומכפר חובין:

אבהן,  תלת  אינון  דילה  גלגולין  תלת 
דעלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל 
ישועה  איהי  גבר,  עם  שלש  פעמים 
דקודשא  בגין  דיליה,  גאולה  דיליה, 
לאפקא  רשותא  ליה  לית  הוא  בריך 
עמיה,  נפקת  דאיהי  עד  גלותא,  מן 
נבואה כלילא שית  נבואה דיליה,  היא 
עמודא  דאיהי  ו'  דאת  מסטרא  דרגין 
דאמצעיתא, ואיהי חלום אחד משתין 
בנבואה, ומאי שתין אלא לית שיב"ה 
סבא,  ישראל  ודא  משתין,  פחותה 
דסליק באת ו' שית זמנין עשר דאיהו 

שתין:

תפילה
מהזוהר הקדוש

לפתיחת סוד שערי השמים
ולביטול הדינים



תפילה למציאת בן זוג
בזכותו של רשב"י זי"ע

ְמִציא ִלי  ּתַ ה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ָפֶניָך ְיהֹוָ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִלי  ָהָראּוי  ִזּוּוִגי  ֶאת  דֹוִלים  ַהּגְ ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ּתֹוָרה  דֹול ּבְ ְלִמיד ָחָכם, ּגָ ְזַמנֹו, ִזּוּוג ָהגּון ָהָראּוי ְלהֹוִליד, ּתַ ּבִ
מֹו  ּכְ ֵחְטא,  ְוִיְרַאת  ֱאֶמת  י  ְוַאְנׁשֵ יִקים  ַצּדִ ַרע  ִמּזֶ ּוְבִיְרָאה, 
ִהְמֵצאָת ִזּוּוגֹו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעקֹב  ׁשֶ
ְמִציא  ּתַ ִעּתֹו ּוִבְזַמּנֹו. ְואֹותֹו ִאיׁש ׁשֶ ל ֶאָחד ִזּוּוגֹו ּבְ ה, ּכָ ּומֹׁשֶ
ים  ַעל ַמֲעׂשִ ַמֲעָשיו ּבַ ִלי ְלִזּוּוִגי ְיֵהא ִאיׁש טֹוב, ִאיׁש ָנֶאה ּבְ
יל ִויֵרא ֱאלִֹהים, רֹוֵדף ְצָדָקה  ּכִ ַעל ֵחן, ִאיׁש ַמׂשְ טֹוִבים, ּבַ
ְולֹא  ּוְפָגם,  ּומּום  סּול  ּפְ ֶמץ  ׁשֶ ּבֹו  ְיֵהא  ְולֹא  ֶחֶסד.  ְוגֹוֵמל 
ִריא ּוַבַעל  ַעל ֲעָנָוה ּוְנִמיכּות רּוַח, ּבָ ֲעָסן ְוַרְגָזן, ַרק ּבַ ְיֵהא ּכַ
בֹוֵתיֶהם  ִרּיֹות ְוׂשֹוְנִאים ּוַמְחׁשְ ב ַאְכְזִרּיּות ַהּבְ ּכַֹח. ְוַאל ְיַעּכֵ
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ִלי.  ַהּמּוָכן  זּוִגי  ן  ּבֶ ֶאת  ב  ְלַעּכֵ ְוַתְחּבּולֹוֵתיֶהם 

ה צּוִרי ְוגֲֹאִלי י ְלָפֶניָך, ְיהֹוָ ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

)כדאי מאוד למסור את השמות לתפילה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע(




