תפילה
למציאת בן זוג
בזכותו של
רשב"י

תפילה
מהזוהר הקדוש
לפתיחת סוד שערי השמים
ולביטול הדינים

לישועתך קויתי יהו"ה ,רבי חייא אמר,
(כדכתיב) כמה דאת אמר (שופטים יג
ה) והוא יחל להושיע את ישראל מיד
פלשתים ,אמר רבי אחא ,וכי אמאי
קויתי ,והא סליק הוה יעקב מעלמא
בההוא זמנא מכמה שנין ,אמאי אמר
דאיהו מחכה לההוא ישועה( ,ס"א
אלא ודאי) אמר ליה ,ודאי רזא דמלה,
כדכתיב (שמות יז יא) והיה כאשר ירים
משה ידו וגבר ישראל ,ישראל סתם,
אוף הכא והוא יחל להושיע את ישראל,
ישראל סתם ,בגיני כך אמר לישועתך
קויתי יהו"ה ,אמר רבי חייא ודאי הכי
הוא ושפיר ,זכאה חולקהון דצדיקייא
דידעי לאשתדלא באורייתא ,למזכי
בה לחיין דלעילא ,כמה דאת אמר,
(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
(ישעיה נב י) חשף יהו"ה את זרוע
קדשו ,דא דרועא חדא ,דביה תליא

ישועה ,דביה תליא נוקמא ,דביה תליא
פורקנא ,ולמה ,למיקם לה לכנסת
ישראל מעפרא ,ולקבלא לה לגביה,
לאזדווגא כחדא ,וכד האי אתער
לקבלה ,כמה דחילו שריא בעלמא,
עד דינה ההוא דרועא תחות רישהא
לאתחברא ,כמה דאת אמר (שיר ב ו)
שמאלו תחת לראשי וגו' ,וכדין נייחא
דינא ,ומכפר חובין:
תלת גלגולין דילה אינון תלת אבהן,
דעלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל
פעמים שלש עם גבר ,איהי ישועה
דיליה ,גאולה דיליה ,בגין דקודשא
בריך הוא לית ליה רשותא לאפקא
מן גלותא ,עד דאיהי נפקת עמיה,
היא נבואה דיליה ,נבואה כלילא שית
דרגין מסטרא דאת ו' דאיהי עמודא
דאמצעיתא ,ואיהי חלום אחד משתין
בנבואה ,ומאי שתין אלא לית שיב"ה
פחותה משתין ,ודא ישראל סבא,
דסליק באת ו' שית זמנין עשר דאיהו
שתין:

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

הוה ֱאל ַֹהי ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ַתיֶ ׁ ,ש ַּת ְמ ִציא ִלי
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ְי ָֹ
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִ ּבים ּו ַב ֲח ָס ֶד ָיך ַה ְ ּגדוֹ ִלים ֶאת ִז ּו ּו ִגי ָה ָרא ּוי ִלי
ִ ּב ְז ַמנוֹ ִ ,ז ּו ּוג ָהג ּון ָה ָרא ּוי ְלהוֹ ִלידַּ ,ת ְל ִמיד ָח ָכםּ ָ ,גדוֹ ל ְ ּב ּתוֹ ָרה
ּו ְב ִי ְר ָאהִ ,מ ֶ ּז ַרע ַצ ִּד ִיקים ְו ַא ְנ ׁ ֵשי ֱא ֶמת ְו ִי ְר ַאת ֵח ְטאְּ ,כמוֹ
אשוֹ ןְ ,ל ַא ְב ָר ָהם ְו ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב
את ִז ּו ּוגוֹ ְל ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ִה ְמ ֵצ ָ
ּומ ׁ ֶֹשהָּ ,כל ֶא ָחד ִז ּו ּוגוֹ ְ ּב ִע ּתוֹ ּו ִב ְז ַמנּוֹ ְ .ואוֹ תוֹ ִא ׁיש ׁ ֶש ַּת ְמ ִציא
שים
ִלי ְל ִז ּו ּו ִגי ְי ֵהא ִא ׁיש טוֹ בִ ,א ׁיש ָנ ֶאה ְ ּב ַמ ֲע ָשיו ַ ּב ַעל ַמ ֲע ִ ׂ
ש ִּכיל ִו ֵירא ֱאל ִֹהים ,רוֹ ֵדף ְצ ָד ָקה
טוֹ ִביםּ ַ ,ב ַעל ֵחןִ ,א ׁיש ַמ ְ ׂ
ְוגוֹ ֵמל ֶח ֶסדְ .ול ֹא ְי ֵהא בּ וֹ ׁ ֶש ֶמץ ּ ְפס ּול ּומ ּום ּו ְפ ָגםְ ,ול ֹא
ְי ֵהא ַּכ ֲע ָסן ְו ַר ְג ָזןַ ,רק ַ ּב ַעל ֲע ָנ ָוה ּו ְנ ִמיכ ּות ר ּו ַחּ ָ ,ב ִריא ּו ַב ַעל
כּ ַֹחְ .ו ַאל ְי ַע ֵּכב ַא ְכ ְז ִר ּי ּות ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְושׂוֹ ְנ ִאים ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵת ֶיהם
ְו ַת ְחבּ ּולוֹ ֵת ֶיהם ְל ַע ֵּכב ֶאת ֶ ּבן ז ּו ִגי ַה ּמ ּו ָכן ִליִ .י ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן
הוה צ ּו ִרי ְוג ֲֹא ִלי
ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגיוֹ ן ִל ִ ּבי ְל ָפ ֶנ ָיךְ ,י ָֹ
(כדאי מאוד למסור את השמות לתפילה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע)

