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   בס"ד

 לקרב את הזיווג 
 שליט"א   בן ציון מוצפיהרב מ

 

 השם יתברך מזווג זיווגים והוא יושיע את כל הצריכים בכך. 
קודם עלות   דקות ספורות . בחצות הלילה ת רצון: ולבקש מאת ה' על זיווג הגון בשע •

   .בשבת קודש במנחה .בפתיחת ההיכל    . השחר והשיא הוא בשעת עלות השחר במדוייק
   .ואחרי לימוד תורה 

 

למשל    לקרוא מפרק קיט' שבתהילים את פסוקי האותיות של שמו.  -  להעלות את המזל •
שמתחיל  פסוק  במ',  שמתחיל  הפסוק  את  יקרא  אז  משה  הוא  השם  ופסוק    אם  בש' 

 )   זו סגולה להעלות את המזל.שמתחיל בה'. ו
 

שם השכינה עומדת כיונה שלא עוזבת את הקן שלה, ולקרוא את    לגשת לכותל המערבי •
שמו   למען  שיעשה  ה'  לפני  ולהתפלל  ובכוונה  בהתרגשות  נשבר,  בלב  התהילים  ספר  כל 
וימציא את הזיווג הטוב. וכן לקרוא את ספר התהילים על קברי האבות שבחברון וקבר  

 רחל אמנו ע"ה ולבקש רחמים. 
 

יחדים  י לרקום כיסוי עבור כיסא שמאמר שסגולה טובה  לאשה שרצתה זיווג עבור בתה   •
 .  לאושפיזין בחג הסוכות

 

כי משעה    לשפוך לפניו את לבך. לא חד פעמי, להתפלל בסיבוב נוסף, לדבר אל השם 
 )הזווג הגון(  התמדה בתפלה ושמחה זה יבוא ,עם סבלנות לשעה הישועה. 

 

 
 עוד סגולות לזיווג הגון

מסוגלת לבטל את כל העיכובים ומבטלת גזרות קשות. לומר   "אדון עולם"תפילת  ▪
 בכוונה גדולה ולבקש זיווג ופרנסה טובה. 

 
 

 גם תפילת   לב', לח', עא', קכד', ע',  -פרקים המסוגלים לזיווג  ▪
לשבח" יש    3ברצף    "עלינו  וכשמסיימים  פעם  אחר  פעם  תירא    3פעמים.  "אל  פסוקים 

 מפחד פתאום ולבקש שבזכות יהושוע בן נון עבד ה' יברכהו בזיווג הגון ואמיתי בקרוב.  
 
 

 

טוב להגיד את המשפט שאמר אליעזר עבד אברהם, כשנשלח לחפש    סגולה מהרב עדס ▪
 פעמים ביום:  7יום(   14)לומר במשך את זיווגו של יצחק: 

 "שלחוני ואלכה לאדוני" " אל תאחרו אותי וה' הצליח את דרכיויאמר "    
 
 

 

וידמה בעצמו כאילו הולך עכשיו   בכוונה ובשמחה רבה כל יום. שירת היםלקרוא     ▪
 הים, והוא נבקע. בתוך  

 
 

"מצא אשה מצא טוב ויפק רצון לפני ה"יהי רצון" השני בתפילת שמונה עשרה לומר:  •
"שיר למעלות  ולומר פרק תהילים:  מה'" "בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת"

   )מהרב שלמה בויאר (.  "אנא ה' שלח זיווג לבתי או לבני"ויאמר: אשא עיני..." 

 
 

ריבונו של עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק  ": תהילים ולומרפרקי   5לקרוא  •
 אמר לבחורה בקשר לזיווג( –מהרב מרדכי אליהו זצוק"ל  ). "והטוב בעיניך עשה
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 לצפות לישועה 
ב מדין שמים לקוות  משהו שמדאיג אותו הוא מחוייאו כשאדם נמצא במצוקה, צרה, 

 מהרמח"ל( )  אמונה במשהו טוב מצמיחה את הישועה. כי. ולצפות לישועה
 

 

 

 שבת קודש  
כל מה שהייתם עושים למלך בשר ודם אם היה מגיע אליכם הביתה עשו לכבוד שבת קודש.  
 להכין ולטרוח. מפת השולחן פרושה מוקדם, שולחן ערוך מוקדם. לבושים יפה כמו לחתונה.  

 
 

 תודה 
להודות לה' על דברים שיש לכם, )שום דבר לא מובן מאליו(. וכן להודות על כל מיני חסדים  

. ולבקש מה'  אזאת אותם חסדים וישועות שהיו    מושכיםבעבר.. באותם רגעים   וניסים שהיו 
 לראות כאילו שכבר נושעת ולהודות לה' מראש. .  למרות שלא מגיע לנוכמתנת חינם 

 
 

 שמירת הלשון 
 ( שמירת הלשוןאין משפחה בעולם שלומדים לפי הסדר של שתי הלכות ליום )מספר 

 )הגר"י סגל זצ"ל( שלא ראו איזו שהיא ישועה בעניניהם 

 
 

 )מהרב לוגאסי(  :יאמר הפסוקים בכוונה ובאמונה שזווגו בידי ה'

ֹּאְמרּו, ֵמְיי ָיָצא ַהָדָבר ְמשֹון.....         נא(-)בראשית כד' נ .....ַוי  ד(-)שופטים יד' א .ַוֵיֶרד שִׁ
ת ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות בַ                                                )משלי יט(  ....יִׁ

 

 

 מבחורה    לרבנית ימימה מתוך מכתב שנשלח  

  עולה אוטובוס ראיתי , מהעבודה בדרך אבלבלג בעומר   למירון לנסוע תכננתי לא  ,ימימה"
 הציּון לכיוון הלכתי  .שעות 5 כמעט ארכה הנסיעה.   ונסעתי כרטיס קניתי ,.למירון

 ,גבוהות  נשים אותי מקיפות עבר ומכל גבוהה לא אני )בגלל הצפיפות(.   עילאיים  במאמצים
   .אפשרי היה לא זה אבל אחורה לחזור רציתי

 הרגליים , סחרחורת לי היתה  .לקרוס הולכת שאני הרגשתי הציון ליד מסוים בשלב
  .אותי  ראה לא אחד  אף אבל מצוקה איתותי לאותת ניסיתי  .שליטה בלי רעדו והידיים

 בשנייה בדיוק . עצמן לתוך קרסו שלי הרועדות הרגלים ש רגע היה ואז  .לנשום הצלחתי לא
 חצי  .המחיצה מעל חסונים שוטרים שני קפצו  ,שלי הסוף שזה ממש שהרגשתי  ,הזו

   .לגמרי צנח שלי הסוכר  .א"למד   ,מבטחים לחוף אותי העבירו הם מעולפת

 .אותי רואה לא אחד שאף וחשבתי מצוקה  סימני הידיים עם שאותתתי הזמן שכל מסתבר
 אותי חילצו והם   ,למטה  לשוטרים בקשר שלחו הם  .ראו  למעלה במרפסת השוטרים

 .האחרונה שלפני בשנייה

 הציון מול דומעת עמדתי , נרגע יותר או פחות ההיסטרי כשהעומס בלילה יותר מאוחר
 הזה מהחנק לצאת ,להתחתן  רוצה כך כל אני  .שלי הרווקּות הוא  הזה שהאירוע וחשבתי

 כך כל מרגישה אני   .רצינית הצעה אף לי היתה לא שנה כמעט .אותי  רואה לא אחד ואף
   ,עלי דורכים  .שומע לא אחד ואף נואשים מצוקה איתותי מסמנת  ,שכוחה  כך כל  ,לבד
  אבא הזה הזמן כל בעצם אבל שלי הסוף שזה  מרגישה ,כוחות וחסרת רועדת   ,אוויר בלי

 זה את להרגיש לי קשה אם גם .משם אותי להוציא הכל ועושה ודואג רואה מלמעלה
 יתפוס הוא ממש  מעט עוד . ונואשת קטנה , ככה אותי ישאיר לא שהוא יודעת אני עכשיו
 )מלפני מספר שנים( ".מבטחים לחוף אותי וייקח חסונות ידיים בשתי אותי
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 ב"ה 

 קשה זיווגו של אדם  
 

 

 ולכם המצפים לישועה 

 בושה להחזיר הצעה מהעבר,  זואין 

 כל הצעה וכל שם מקרב את הזיווג האמיתי.

 
 

 לפני שאתם מחליטים כי הצעה מסוימת "איננה ברמה שלכם" 
 מהי באמת ה"רמה שלכם" . הגדירו 

 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

 תפלה לבחורה למצוא זיווג הגון 
יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי, שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בן זוג נאה,  
כי   ובעניניו,  בלימודו  ומבורך  ומוצלח  טובות  ומדות  שכל  ובעל  חכם  ותלמיד  ה'  ירא 

ית אותנו בתורתך הקדושה: "ואתם פרו בזה נוכל להקים את בית ישראל, כמו שציוו
ומדות טובות   יראת ה'  לו  ויש  לי  והוא ראוי  לי עליו  ידברו  והיה הבחור אשר  ורבו". 
ומזל טוב והגון לי, ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה ליבי ולב הורי לגמור הדבר, וטוב  

 לנו בעולם הזה ובעולם הבא.  
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 בעניין זיווג הגוןמהאתר דורש ציון תשובות מהרב בן ציון מוצפי 
   55528 -שאלה  

שעות נסיעה(. האם   2לכבוד הרב שלום רב, הציעו לי שידוך מחוץ לעיר )מרחק של יותר מ 
מותר לדחות את ההצעה בגלל המרחק ? יש לציין שהייתי בעבר בקשר עם בחורה מחוץ  

כן שזה גם מה שגרם לכך שהיא החליטה לנתק את הקשר.  לעיר, והדבר הקשה על שנינו, וית
   תודה

 תשובה  
   רוץ מהר פן תאחר, בשביל להקים בית כדאי לחצות את האוקיינוס ברגל, אל תתמהמה. 

 
   73334 -שאלה  

שנים שומר ברית קודש קובע עיתים    4לכבוד הרב שלום רב אני רווק בעל תשובה כבר 
לתורה כל יום ועדיין לא מוצא את זיווגי ואני נחלש באמונה בגלל זה ועובר ניסיונות קשים  

   כל יום מה לעשות ?
 תשובה  

   לך אל הכותל המערבי תקרא ספר תהלים ותתחנן .
 

   72872 -שאלה  
מדוע הזיווג מתעכב והפרנסה קשה? אני חיה לבד בשכירות ,שומרת   28לכבוד הרב אני בת  

   ת לקיים מצוות ,למה הכל כל כך קשה?האם אני אתחתן?שבת ומשתדל
 תשובה  

   תלכי לקברי אבות בחברון ותתפללי .
 

   70885 -שאלה  
לכבוד הרב, איזה דברים מעכבים זיווגו של אדם? ושמעתי שרבנו שלום לופס ע"ה יעץ  

   למעוכבות זיווג לנקות בתי כנסיות ומדרשות מה המקור לכך? 
 תשובה  

שם המקובלים שבגלגול שעבר עיכבו והפרידו זוגות מלהינשא . וטוב יעשו  שמעתי אומרים ב
   אם יעזרו לזוגות ערב נישואיהן .

 
   68848 -שאלה  

הרבה פעמים כבוד הרב אומר לקרוא את כל התהילים בכותל המערבי למציאת זיווג מה  
ברכה    אני יכולה לעשות אם אין באפשרותי ללכת לכותל האם יש עיצה לזה וגם אם אפשר

  לזיווג הגון במהרה,תודה 
 תשובה  

   ללכת לקברי האבות והאמהות.
 

   66746 -שאלה  
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם אפשר לקבל מכבוד הרב סגולה למציאת זיווג במהרה. תודה  

   רבה לכבוד הרב.
 תשובה  

   לכי לכותל המערבי תקראי שם ספר התהלים בהתרגשות.
 

   61780 -שאלה  
שלום לכבוד הרב אני יודעת שזיווג זה מהקב"ה אמא שלי לוחצת עליי להתחתן ואין  

באפשרותי לעשות כלום. כואב לה לראות אותי בבית וגם אם אחליט לגור עם חברות יכאב  
   לה. מה לעשות? 

 תשובה  
  חצי מהזיווג זה בידי האדם , וצריך להשתדל , לוותר , ולהחליט ברצינות .
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   59890 -שאלה  
 לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב  

אני מתקשה למצוא את זיווגי רוב מי שאני נפגש איתה לא רוצה להמשיך לעוד פגישה מה  
   אפשר לעשות?

 תשובה  
   תאמר למנצח בנגינות בצורת המנורה לפני לכתך לפגישה.

 
   38740 -שאלה  

וא נקבע ועם הוא יכול  שלום לכבוד הרב איך אפשר לדעת מי הזיווג של האדם ועל פי מה ה
   להישתנות?

 תשובה  
הכל תלוי במעשיו של האדם, ובפרט בדורות האחרונים שכתב רבנו האריז"ל שכולנו  

   מגולגלים, ויכול האדם על ידי מעשיו הטובים ותפילותיו לזכות לבת זוג הגונה.
 

   111200 -שאלה  
לא יודעת אם הזיווג שלי מתאים לי או לא?!אם כבוד הרב ידריך אותי אני   לכבוד הרב.אני 

אודה לו מאוד.אני צריכה לדעת כן או לא,מה שהרב יגיד לי אני אעשה בלי נדר.תודה  
   רבה.אני מאוד חוששת 

 תשובה  
לכל אדם בעולם חנן אותו אבינו שבשמיים יוצרינו ובוראינו, חכמה בינה ודעת, להחליט אם  

 ג מתאים או לא, ואם מוצא חן זה בסדר גמור.  הבן זו
 

שנה   450ב, זיווג משמים אין מושג כזה, וזה קשקוש בפי אנשים מדומיינים, כי כבר לפני 
כתבו רבנו האר״י ז״ל ומהרח״ו והרמ״ק ורבנו אברהם אזולאי ז״ל כי כולנו מגולגלים, ומי  

הוגן יתנו לו בן זוג הכי מתאים,  שמגולגל לא לוקח את בת זוגו, ואם ייטיב מעשיו ויתפלל כ
 והכי פחות נוגד.  

 
, חנן השם יתברך דעת כל אחד מאתנו לבחור בו כי זה הכי  בגדג, כשם שמציאת בית, רכוש, 

מתאים, כך בבחירת בן זוג או בת זוג, ובשמים נותנים בלב השני או השניה להסכים ולבנות  
 בית יחד.  

 
ויים והפנויות ואת בכללם למצוא מהר ובקלות את  ד, לא נותר לי אלא לברך את כולכם הפנ 

   מבוקשכם, ותשמרו מצוות הטהרה כתיקנם כל חייכם.
 
 

   90176 -שאלה 
 שלום לכבוד הרב  

מה הכוונה שהיום הזיווג נקבע לפי מעשים זה אומר שאני יכול להתחתן עם כל אחת ואין לי  
 זיווג ספציפי שהקבה קבע לי או שזיווג משמיים?  

 תשובה  
אל תחשוב לרגע שאתה יכול לקבוע משהו , אתה יכול לנווט , להשתדל , להשפיע , אך אם  

   זה לא נכתב בראש השנה מלמעלה שום דבר לא יזוז .
 
 
 

   98147 -שאלה  
(הרב דיבר על מעלת התפילה בעלות השחר בדיוק אדם שקם דקות לפני ורגיל לקום מידי  1

   יום כחצי שעה לפני מקפיד על טבילה בכל יום באשמורת כיצד נכון שינהג
   תשובה

תפלה בעלות השחר משמעותה בקשה מאת השם יתברך, וזה יכול להתבטאת במילים של  
   דקה או שתים וזה מספיק, ומיד אתה הולך לעיסוקיך הרוחניים.
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   96910 -שאלה 
 לכבוד הרב  

   רצון ?האם כמו לפני עלות השחר כחצי שעה לפני? מתי בחצות הלילה זה השעת
מה היתרון לבקשות אישיות בהיכל לאחר תפילת שחרית לעומת בקשות מול ההיכל בכל  

   זמן שהוא? או מנחה?
   תשובה

והיא שעת רצון. שעת רצון גדולה ממנה במעלה היא    12.40כיום חצות הלילה הוא בשעה 
  לפנות בוקר. 4.00קצת לפני עלות השחר כיום בשעה 

 
 
 

 שלום כבוד הרב  
פגישות והאישיות שלו מדהימה והוא ירא שמיים ואדם כ"כ טוב אך    2  -יצאתי עם בחור ל

מה לעשות להמשיך לפגישה  . יש בעיה אני לא נמשכת אליו, אין כימיה גם מבחינה חיצונית
 שלישית 
 תשובה 

זה מאוד כאב וגם הציק לי לשמוע זאת, אני חושב שהגישה אינה נכונה, הרי הוא מושלם  
ומיוחד, והיום קשה למצוא כזה, אני מחפש לנכדתי ולא מוצא, ולכן הכאב שבעתיים כי עד  

שיש כזה טוב איך לומר לא נמשכת. אנחנו שומרי מצוות ובעלי יראת שמים, זה בכלל לא  
 .״נמשכת״. מושג של גויים. הגישה לכך לא נכונהיעלה בצל צילו של מחשבה 

 
 
 

 כבוד הרב 
ה הטוענים שלא רוצים להמשיך בקשר בטענה "לא מרגישים שזה זה" האם זו דעת  \איש

 ?תורה? או רגש זה דבר שבא בסוף וצריך להתבונן שכלית קודם
 תשובה 

טעויות, וחייהם  כשאנשים חושבים שנישואין זה דבר חומרי גשמי חיצוני הם עושים אלפי  
נטולי טעם , רגש, שמחה, רוחניות, יהדות וחבל, ואינם יודעים שנישואין הוא קשר רוחני  

נשמתי והם מלווים את האדם בעולם הזה ובעולם הבא, וקובעים את חיי צאצאיהם לאורך  
 .כל החיים

 
ק  רק הגויים והבהמות מתקשרים עם בני זוגן מתוך אינטרס צר של הנאות מדומות וסיפו

 .תאוות, וענינים גשמיים
 

היהודי הטהור מביט ומשקיף על התכונות האישיות, המהות, הנשמה הרוחנית, השותפות  
בבנית עתיד, בהקמת משפחה, על כך שזוגתו תלווה אותו בעולם האמת, בעולם הנשמות,  
בתחיית המתים, ולא יבוש בה ולא יכלם באישיותה ובמעשיה ובמעשיהם. שיעמיד ממנה  

דומים לאברהם יצחק ויעקב אבותינו הקדושים, למשה רבנו ואהרן הכהן   צאצאים
 .הנפלאים והנערצים, כזה ראה וקדש

 
 .שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל

 
 
 

 שלום לכבוד הרב 
 ?כמה פגישות יש להפיגש עם המשודך עד האירוסין או עד החתונה

 תשובה 
  .מחליטיםבדרך כלל בחמש פגישות כבר 

 
 


