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

 

ָך ּוָבָראָת ָאָדם  ָת עֹוָלמֶׁ ָך ָיַצרְּ דְּ ַחסְּ ל עֹוָלם ּבְּ ִרּבֹונֹו שֶׁ
הֹוִליד  ִצִויָתנּו ִליָשא ִאָשה ּולְּ ּדֹו וְּ נֶׁגְּ ָעִשיָת לֹו ֵעזֶׁר כְּ וְּ

ֹּא  ל ָרָכה שֶׁ רֹוָנם ִלבְּ יָך ַרּבֹוֵתינּו ִזכְּ ִמירּו ֲעָבדֶׁ חְּ הֶׁ ָּבִנים וְּ
ַיַען ַחֵיי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהזֶׁה ּוָבעֹוָלם  ָוה זֹו. וְּ ַאֵחר ִמצְּ לְּ

ַעט ָּבִאָשה, לּוִיים ִכמְּ ּוַּבעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֵאין  ַהָּבא תְּ
ֵדי  אּוָיה כְּ ש ָלַדַעת ֵאיזֹו רְּ דֶׁ ֹּא ֲּבַעֵלי רּוַח ַהקֹּ ל עֹוד ָנִביא וְּ

ִחָנִתי  ַהִפיל תְּ ָּבר ָּבאִתי לְּ ֵלב ִנשְּ יָך, ָלֵכן ּבְּ וֹותֶׁ ַקֵים ִמצְּ לְּ
ָפנֶׁיָך ה' ֱאלֹוַקי ֵואלֹוֵקי  ָמן ִויִהי ָרצֹון ִמלְּ ָפנֶׁיָך ָאב ָהַרחְּ לְּ

ִמין ִלי ַּבת זּוג ָנָאה  ַתזְּ ַמֵלא ַרֲחִמים ָעַלי וְּ ִתתְּ ֲאבֹוַתי שֶׁ
טֹוַבת  ַאת ה' ּוַבֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות ּוַבֲעַלת ַמָזל טֹוב וְּ ִירְּ
ָך  ד ֲעבֹוָדתֶׁ ת ִכי ָּבזֶׁה אּוַכל ַלֲעבֹּ כֶׁ רֶׁ בֹּ ַלַחת ּומְּ ל ּומּוצְּ ֵשכֶׁ

ָּדה.  ִלי ִטרְּ דֹוָשה ּבְּ  ַהקְּ
 

ֵיש ָלּה  אּוָיה וְּ ִהיא רְּ יָה וְּ רּו ִלי ָעלֶׁ ַדּבְּ ר יְּ ָהָיה ַהַנֲעָרה ַאשֶׁ וְּ
יָך  ַרֲחמֶׁ נֶׁת ִלי ּבְּ הֹוגֶׁ ַאת ה' ּוִמּדֹות טֹובֹות ּוַמָזל טֹוב וְּ ִירְּ

נּוַכל  ן שְּ פֶׁ אֹּ מֹור ַהָּדָבר ּבְּ ה ִלִּבי ִלגְּ ַתטֶׁ ָהַרִּבים ָתחֹון ָעַלי וְּ
טֹוב ִלי ָּבעֹוָלם ַהזֶׁה ָּבעֹוָלם ַהָּבא. אֵ  יָך וְּ וֹותֶׁ ַקֵים ִמצְּ ל -לְּ
ָמֵלא ַרֲחִמים ַר'חּום ַח'נּון ש'ֹוֵמר ת'ֹוֵמְך ַמ'ִציל ָי'ָשר 
ַבר  ֵרִני ַעל דְּ ה )*יכוין השם רח"ש תמי"ף( ָעזְּ פ'ֹודֶׁ
ָך,  ַמַען תֹוָרתֶׁ ָך, ֲעֵשה לְּ מֶׁ ַמַען שְּ ָך, ֲעֵשה לְּ מֶׁ בֹוד שְּ כְּ

ִפָלִתי )*יכוין  ַמע תְּ ָך, ָחֵנִני ַוֲעֵנִני ּושְּ ֻדָשתְּ ַמַען קְּ ֲעֵשה לְּ
ה ָּברּוְך  ִפַלת ָכל פֶׁ שם ארארנ"א( ִכי ַאָתה שֹוֵמַע תְּ
ָרצֹון  יּו לְּ ִפָלה )*יכוין אוכ"ף אזבוג"ה( ִיהְּ שֹוֵמַע תְּ

ֵרי גֹוֲאִלי.-ִאמְּ ָפנֶׁיָך ה' צּוִרי וְּ יֹון ִלִּבי לְּ גְּ הֶׁ  ִפי וְּ
 )* 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'( 


