בחור ירא שמים שרוצה שתזדמן לו כלה הגונה יתפלל
בכונה תפלה זו:

ִרּבֹונֹו שֶׁ ל עֹולָם ּבְּ חַ ְּס ְּדָך יָצַ ְּרתָ עֹולָמֶׁ ָך ּובָ ָראתָ אָ דָ ם
וְּ ע ִָשיתָ לֹו ֵעזֶׁר כְּ נֶׁגְּ ּדֹו וְּ צִ וִ יתָ נּו לִ ישָ א ִאשָ ה ּולְּ הֹולִ יד
ּבָ נִ ים וְּ הֶׁ חְּ ִמירּו עֲבָ דֶׁ יָך ַרּבֹותֵ ינּו זִכְּ רֹונָם לִ בְּ ָרכָה שֶׁ ל ֹּא
לְּ אַ חֵ ר ִמצְּ וָה זֹו .וְּ ַיעַן חַ יֵי הָ אָ דָ ם ּבָ עֹולָם הַ זֶׁה ּובָ עֹולָם
הַ ּבָ א ְּתלּויִים כִ ְּמעַט ּבָ ִאשָ הּ ,וּבַ עוֹונֹותֵ ינּו הָ ַרּבִ ים אֵ ין
עֹוד נָבִ יא וְּ ל ֹּא ֲּב ַעלֵי רּוחַ הַ קֹּ דֶׁ ש לָדַ עַת אֵ יזֹו ְּראּויָה כְּ דֵ י
אתי לְּ הַ פִ יל ְּתחִ נ ִָתי
לְּ קַ יֵם ִמצְּ וֹותֶׁ יָךָ ,לכֵן ּבְּ לֵב נִ ְּשּבָ ר ּבָ ִ
לְּ ָפנֶׁיָך אָ ב הָ ַרחְּ מָ ן וִ יהִ י ָרצֹון ִמלְּ ָפנֶׁיָך ה' אֱלֹוקַ י וֵאלֹוקֵ י
אֲבֹותַ י שֶׁ ִת ְּתמַ לֵא ַרח ֲִמים ָעלַי וְּ תַ ז ְִּמין לִ י ּבַ ת זּוג נָאָ ה
יִ ְּראַ ת ה' ּובַ ֲעלַת ִמּדֹות טֹובֹות ּובַ ֲעלַת מַ זָל טֹוב וְּ טֹובַ ת
ּומבֹּ ֶׁרכֶׁת כִ י ּבָ זֶׁה אּוכַל ַלעֲבֹּ ד עֲבֹודָ תֶׁ ָך
שֵ כֶׁל ּומּוצְּ לַחַ ת ְּ
הַ קְּ דֹושָ ה ּבְּ לִ י ִט ְּרּדָ ה.
וְּ הָ יָה הַ ַנע ֲָרה אַ שֶׁ ר יְּ דַ ּבְּ רּו לִ י ָעלֶׁיהָ וְּ הִ יא ְּראּויָה וְּ יֵש לָּה
ּומּדֹות טֹובֹות ּומַ זָל טֹוב וְּ הֹו ֶׁגנֶׁת לִ י ּבְּ ַרחֲמֶׁ יָך
יִ ְּראַ ת ה' ִ
הָ ַרּבִ ים תָ חֹון ָעלַי וְּ תַ טֶׁ ה לִ ּבִ י לִ גְּ מֹור הַ ּדָ בָ ר ּבְּ אֹּ פֶׁן ְּשנּוכַל
לְּ קַ יֵם ִמצְּ וֹותֶׁ יָך וְּ טֹוב לִ י ּבָ עֹולָם הַ זֶׁה ּבָ עֹולָם הַ ּבָ א .אֵ -ל
מָ לֵא ַרח ֲִמים ַר'חּום חַ 'נּון ש'ֹומֵ ר ת'ֹומֵ ְך מַ 'צִ יל יָ'שָ ר
פ'ֹודֶׁ ה (*יכוין השם רח"ש תמי"ף) ָעז ְֵּרנִ י עַל ְּדבַ ר
תֹורתֶׁ ָך,
כְּ בֹוד ְּשמֶׁ ָך ,עֲשֵ ה לְּ מַ עַן ְּשמֶׁ ָך ,עֲשֵ ה לְּ מַ עַן ָ
ּושמַ ע ְּתפִ ל ִָתי (*יכוין
עֲשֵ ה לְּ מַ עַן קְּ דֻשָ ְּתָך ,חָ נֵנִ י ַו ֲענֵנִ י ְּ
שם ארארנ"א) כִ י אַ תָ ה שֹומֵ ַע ְּתפִ לַת כָל פֶׁה ּבָ רּוְך
שֹומֵ ַע ְּתפִ לָה (*יכוין אוכ"ף אזבוג"ה) יִ הְּ יּו לְּ ָרצֹון
צּורי וְּ גֹואֲלִ י.
ִא ְּמ ֵרי-פִ י וְּ הֶׁ גְּ יֹון לִ ּבִ י לְּ ָפנֶׁיָך ה' ִ
(* את השם לא מוציאים ח"ו בפה ,רק במחשבה).
תפילה לזיווג הגון שכתב החיד"א זי"ע (לבן ישראל) בספר עבודת הקודש
(כף אחת סימן ו')

