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תפילה לזיווג והמלצה מהרב אפרים בן צבי שליט"א

אבי הרחמן, בשעת תפילה זו, פתח שערי שמיים ותאזין לתפילתנו ברחמים ותקבל אותה בשמחה. ויהי 
רצון שבזכות כל הצדיקים, אל תשיב תפילתנו ריקם. אבא שבשמים שלח לכל בנותיך ובניך ישראל 
הגיבור  הגדול,  האל  האלקים  ה'  אתה  ַּבְיָתה'',  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב  ''ֱאֹלִהים  בזמנם.  בקרוב  הגונים  זיווגים 
והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ ובחסדך יצרת עולמך, אתה הוא יוצר האדם הקדמון ועשית 
לו עזר כנגדו ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש יו''ד באיש וה''א באשה, וציוותנו במצוה 
הראשונה בקיום פריה ורביה ליישב עולמך, לכן אבי אב הרחמן, באתי להפיל תחינתי לפניך בלב נשבר 
ונדכה שתתמלא ברחמים על כל בנות ובני ישראל ועלי בתוכם אמתך )___ בת ___( ותזמין לכל בנות 
ובני ישראל ולי בתוכם את זיווגי הנכון והראוי לי בִעתו ובזמנו ושלא תיפול טעות במזלי, צנוע, ירא 
שמים, ראוי, הגון, בעל שכל ומזג טוב, לב טוב, מוצלח ומבורך, שיהיה בעל מידות טובות, סלחן, ותרן, 
בחור שדן כל אדם לכף זכות וגומל חסדים ומזכה את הרבים, חכם, בעל שמירת עיניים ואוזניים ופה, 
שידע לשלוט על יצרו ושלא יתפתה לשום אשה אחרת מלבדי, בחור שלומד כל היום תורה לשמה 
במסירות נפש ובהתלהבות ובתמידות, בחור שמסתפק במועט, נאה במראהו ונאה במעשיו, גבה קומה, 
שואף להתעלות בלימוד התורה. שיהיה מדקדק במצוה קלה כבחמורה, שיהיה בריא בכל רמ''ח אבריו 
ושס''ה גידיו, ושלא תהיה בו מחלה ח''ו כל ימי חייו, ללא כאב ומכאוב, ולא צער, רפיון, פגע, נגע וכשלון 
ח''ו, שיהיה מכבד כל אדם באשר הוא. שיהיה מכבד את הורי, נקי בגופו, אהוב על הבריות, שתהיה לו 
סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיו. שיהיה מאיר באושר ועושר, כבוד ופרנסה טובה, חן וחסד ורחמים 

בעיניי ה' ואדם, זיווג עם רצון ושאיפה להקים בית של תורה אמיתי. 
אתה יצרתני, אתה בראתני, אנא זווג לי זיווג הגון, זיווג של זרע בר קיימא, זיווג של ברכה, בן תורה 
שיהיה שמח בי, ושיהיו בו כל מידות טובות שיש בעולם, שתהיה לו ענוה כמשה רבינו, ירא שמיים כדוד 
המלך, מידת השלום כאהרן הכהן, שמחה כהאר''י הקדוש, קדושה כ''אור החיים'' הקדוש, חסיד כ''בעל 
שם טוב'', בעל אמונת חכמים תמימה וטהורה כר' נתן, שיגיע להשגות רוחניות גבוהות כר' נחמן, בעל 
אהבת ישראל כר' לוי יצחק מברדיצו'ב, בעל שמירת הלשון כ''חפץ חיים'', קדושת המחשבה כ''בן איש 
חי'', מידת היסוד כיוסף הצדיק, מתמיד בלימוד כהגר''א הקדוש, שתהיה לו הכנסת אורחים ומידת 

החסד כאברהם אבינו, מידת הגבורה כיצחק אבינו ומידת האמת כיעקב אבינו. 
שלא יהיה בינינו לא כעס ולא רוגז, לא קנאה, לא תחרות ולא שום קטטה וקפדנות ולא איבה ולא 

שנאה ח''ו. אלא שתהיה בינינו אהבה תמידית ורוח נמוכה ושמחה וסובלנות וסבלנות. 
ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים  ָרצֹון  ֵעת  ה'  ְלָך  ְתִפָּלִתי  ''ַוֲאִני  ֶאּצָרה'',  ֻחֶּקיָך  ה'  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב  ''ָקָראִתי 

ִיְׁשֶעָך''. 
ה' יתברך, זווג לי זיווג הכי טוב בשבילי בשעה ובזמן המתאים, שיגיע ללא מניעות כלל ושכבר בפגישה 
הראשונה אני ארגיש ואדע שזהו זיווגי. ויהי רצון שכל ההיכרות שלנו תיעשה מן הקדושה והצניעות 
והזריזות ולא יהיו ח''ו מניעות - לא מהצד שלי ולא מהצד שלו, שתהיה בינינו תקשורת חיובית ושהוא 
ימצא חן בעיניי ואני אמצא חן בעיניו ונחיה ביחד בשמחה רבה באהבה, אחווה, שלום ורעות ופרנסה 
הוריי  ולב  ליבי  והטה  הוריי,  לבין  ובינו  הוריו  לבין  ביני  שלום  תן  לעבודתך.  בשפע  ומבורכת  טובה 
)ומשפחתי( וליבו ולב הוריו )ומשפחתו( לגמור את הדבר בכי טוב. ויהי רצון ובני משפחתו יהיו אנשים 
מתוך  אותנו  יחתנו  שלנו  שההורים  רצון  ויהי  שמיים.  ויראת  טובות  מידות  בעלי  חסד  אנשי  טובים, 
שמחה אמיתית, בריאות, פרנסה טובה ומבורכת, ללא קשיים, ושנשפיע שפע קדושה וטהרה ושמחה 
על כל סובבנו. זכנו ליישוב הדעת ולקיים כל מצוותיך לשם שמיים מתוך שמחה אמיתית ויתקדש שמך 

על ידינו. 
שהאהבה  השני,  של  אחד  החיסרון  את  למלא  ונזכה  הגוף  אהבת  רק  ולא  הנשמות  לאהבת  שנזכה 
שתשרה בינינו תהיה אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שאינה בטלה לעולם, אהבה נצחית שנכבד 
ונעריך ונתמוך אחד בשני ונהיה חברים הכי טובים אחד של השני שנקשיב ונייעץ ונתייעץ אחד עם 
השני עצות מועילות, נעודד ונשמח אחד את השני כל ימי חיינו. ויהי רצון שנזכה לגדלם לתורה, לחופה 
ולמעשים טובים, ושנהיה בריאים אנו וילדנו בכל אברינו וגידנו ושלא יהיה בנו מחלה ולא ַמְדֵוה ולא 
כאב ומכאוב ולא צער ורפיון ולא פגע ונגע ולא כשלון כל ימי חיינו, ונזכה תמיד לאושר ועושר וכבוד 

ופרנסה טובה ומבורכת וחן וחסד בעיני ה' ואדם. אמן. 
. ''ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי-ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֲאִלי'', ''ִויִהי נַעם ה' ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו''. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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