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  ברכה והצלחה, סגולה לזיווג
   נרות18סגולת  -  סגולת רבי מתיא בן חרש 

  
  : אופן ביצוע הסגולה

  :זה אחר זה באופן הבאבולהדליקם ,  נרות18להכין 
 להדליק נר ראשון ולומר: 
 "ירבי מתיא בן חרש שיתקבלו תפילות) התנא(נר זה לכבוד ה /הריני מדליק." 
  ואפשר לתת מטבע לצדקה 
 ו בתהילים"לקרוא פרק פ.  

  
 ולומר שוב, להדליק נר שני: 
 "ירבי מתיא בן חרש שיתקבלו תפילות) התנא(נר זה לכבוד ה /הריני מדליק." 
  ואפשר לתת מטבע לצדקה 
 ו מתהילים"ושוב לקרוא פרק פ.  

  
  .ו בתהילים" פרק פלקרואו, הצדיקאת ר יהזכל, לתת מטבע לצדקה, ק נריהדלל: כ" בסה פעמים)18(י "חכך לעשות ו

  .אפשר להדליק בבית או בציון הצדיק
  תהילים פרק פו

  .ָענִי ְוֶאְביֹון ָאנִי-  ִּכי,יְהָוה ָאזְנְ ֲענֵנִי- ַהֵּטה :ְלָדִוד,   ְּתִפָּלה
ַהי, הֹוַׁשע ַעְבְּד :ָחִסיד ָאנִי- ִּכי,   ָׁשְמָרה נְַפִׁשי   . ַהּבֹוֵטַח ֵאֶלי,ַאָּתה ֱא

  .ַהּיֹום- ָּכל, י ֶאְקָרא ִּכי ֵאלֶ ,  ָחּנֵנִי ֲאדֹנָי
  .נְַפִׁשי ֶאָּׂשא, ִּכי ֵאֶלי ֲאדֹנָי: נֶֶפׁש ַעְבֶּד,   ַׂשֵּמחַ 

  .קְֹרֶאי- ְלָכל, ֶחֶסד- ְוַרב; טֹוב ְוַסָּלח, ַאָּתה ֲאדֹנָי-   ִּכי
  .ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי, ְוַהְקִׁשיָבה; ְּתִפָּלִתי,   ַהֲאזִינָה יְהָוה

  .ִּכי ַתֲענֵנִי:  ֶאְקָרֶאּךָ ,  ְּביֹום ָצָרִתי
ִהים ֲאדֹנָי-   ֵאין   .ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשי; ָּכמֹו ָבֱא
  .ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמ; יָבֹואּו ְויְִׁשַּתֲחוּו ְלָפנֶי ֲאדֹנָי, ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ , ּגֹויִם-   ָּכל
ִהים ְלַבּדֶ ;    ְועֵֹׂשה נְִפָלאֹות, גָדֹול ַאָּתה-   ִּכי   .ַאָּתה ֱא

  .ְליְִרָאה ְׁשֶמ, יֵַחד ְלָבִבי ;ֲאַהֵּל ַּבֲאִמֶּת, ַּדְרֶּכ,   הֹוֵרנִי יְהָוה
ַהי,   אֹוְד   .ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמ ְלעֹוָלם; ְלָבִבי- ְּבָכל-- ֲאדֹנָי ֱא
  .ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיָה, וְִהַּצְלָּת נְַפִׁשי; ָּגדֹול ָעָלי, ַחְסְּד-   ִּכי
א ָׂשמּו ְלנֶגְָּדם ;ִּבְקׁשּו נְַפִׁשי, ַוֲעַדת ָעִריִצים, ָעַלי- זִֵדים ָקמּו, ִהים  ֱא   .ְו

  .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת- ְוַרב, ֶאֶר ַאַּפיִם; ַרחּום ְוַחּנּון- ֵאל,   ְוַאָּתה ֲאדֹנָי
  .ֲאָמֶת- ְלֶבן, ְוהֹוִׁשיָעה; ֻעּזְ ְלַעְבֶּד- ְּתנָה: ְוָחּנֵנִי,   ְּפנֵה ֵאַלי

  .ֲעזְַרַּתנִי ְונִַחְמָּתנִי, ַאָּתה יְהָוה-  ִּכי,ְויְִראּו ׂשֹנְַאי ְויֵבֹׁשּו :ְלטֹוָבה, ִעִּמי אֹות-   ֲעֵׂשה
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  :ט בתהילים"מפרק קי' ן"ע שט"קר' את אותיות לקרוא, לאחר מכן
  

 . ֻחֶּקי ֶאּצָֹרה   ; ֲענֵנִי יְהָוה, ֵלב-ָקָראִתי ְבָכל
 .ֵעדֶֹתי, ְוֶאְׁשְמָרה; ְקָראִתי הֹוִׁשיֵענִי

 .יִָחְלִּתי) ִלְדָבְר(לדבריך ; ָוֲאַׁשֵּוָעה, ִקַּדְמִּתי ַבּנֶֶׁשף
 .ְּבִאְמָרֶת, ָלִׂשיחַ  --ַאְׁשֻמרֹות, ִקְּדמּו ֵעינַי

 .ְּכִמְׁשָּפֶט ַחּיֵנִי, יְהָוה; ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד, קֹוִלי
 .ָחקּוִמּתֹוָרְת רָ ; רְֹדֵפי זִָּמה, ָקְרבּו

 .ֶתי ֱאֶמתִמְצו ֹ-  ְוָכל  ;ָקרֹוב ַאָּתה יְהָוה
  .ִּכי ְלעֹוָלם יְַסְדָּתם: ֵמֵעדֶֹתי, ֶקֶדם יַָדְעִּתי

  
 .א ָׁשָכְחִּתי, תֹוָרְת-ִּכי: ָענְיִי ְוַחְּלֵצנִי-ְרֵאה

 .ְלִאְמָרְת ַחּיֵנִי; ּוגְָאֵלנִי, ִריָבה ִריִבי
 .א ָדָרׁשּו,  ִּכי ֻחֶּקי:ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים יְׁשּוָעה

 .ְּכִמְׁשָּפֶטי ַחּיֵנִי; ַרֲחֶמי ַרִּבים יְהָוה
 .א נִָטיִתי, ֶתיֵמֵעְדו ֹ; רְֹדַפי ְוָצָרי, ַרִּבים

 .א ָׁשָמרּו,  ֲאֶׁשר ִאְמָרְת  -- ָוֶאְתקֹוָטָטה, ָרִאיִתי בֹגְִדים
 .ְּכַחְסְּד ַחּיֵנִי, יְהָוה; ִפּקּוֶדי ָאָהְבִּתי-ִּכי, ְרֵאה
  .ִמְׁשַּפט ִצְדֶק-ָּכל, ּוְלעֹוָלם; ְּדָבְר ֱאֶמת-רֹאׁש

  
 .ְלעְֹׁשָקי, ַּתּנִיֵחנִי-ַּבל; ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק, ָעִׂשיִתי

 .יַַעְׁשֻקנִי זִֵדים-ַאל; ֲערֹב ַעְבְּד ְלטֹוב
 .ּוְלִאְמַרת ִצְדֶק; ׁשּוָעֶתָּכלּו ִלי, ֵעינַי

 .ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדנִי; ַעְבְּד ְכַחְסֶּד-ֲעֵׂשה ִעם
 .ֵעדֶֹתי, ְוֵאְדָעה; ָאנִי ֲהִבינֵנִי-ַעְבְּד
 .ּתֹוָרֶת,  ֵהֵפרּו-- ַלֲעׂשֹות ַליהָוה, ֵעת
 . ִמּזָָהב ּוִמָּפז-- ֶתיָאַהְבִּתי ִמְצו ֹ , ֵּכן-ַעל
  .אַֹרח ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי-ָּכל; ִּפּקּוֵדי כֹל יִָּׁשְרִּתי-ָּכל, ֵּכן-ַעל
  

  .ָּפַחד ִלִּבי, )ּוִמְּדָבְר(ומדבריך ; ְרָדפּונִי ִחּנָם, ָׂשִרים
  .ָׁשָלל ָרב,  ְּכמֹוֵצא-- ִאְמָרֶת-ַעל, ָׂשׂש ָאנִֹכי

  .ּתֹוָרְת ָאָהְבִּתי; ַוֲאַתֵעָבה, ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי
  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק,  ַעל--ַּלְלִּתיהִ , ֶׁשַבע ַּבּיֹום
  .ָלמֹו ִמְכׁשֹול-ְוֵאין; ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת, ָׁשלֹום ָרב

  .ֶתי ָעִׂשיִתיּוִמְצו ֹ; ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְת יְהָוה
  .ָואֲֹהֵבם ְמאֹד; ֵעדֶֹתי, ָׁשְמָרה נְַפִׁשי

  .ָרַכי נֶגְֶּדּדְ -ִּכי ָכל: ְוֵעדֶֹתי, ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדי
  

  .ִּכְדָבֶר,  יְהָוה--ַעְבְּד- ָעִׂשיָת ִעם, טֹוב
  .ֶתי ֶהֱאָמנְִּתיִּכי ְבִמְצו ֹ: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדנִי

  .ִאְמָרְת ָׁשָמְרִּתי, ְוַעָּתה; ֲאנִי ׁשֹגֵג, ֶטֶרם ֶאֱענֶה
  .ַלְּמֵדנִי ֻחֶּקי; ַאָּתה ּוֵמִטיב-טֹוב

  .ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדי-ְּבָכל, ֲאנִי;  ֶׁשֶקר זִֵדיםָטְפלּו ָעַלי
  .ּתֹוָרְת ִׁשֲעָׁשְעִּתי, ֲאנִי; ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם

  .ֶאְלַמד ֻחֶּקי,  ְלַמַען-- ֻעּנֵיִתי-ִלי ִכי-טֹוב
  .זָָהב ָוָכֶסף,  ֵמַאְלֵפי--ִּפי-ִלי תֹוַרת-טֹוב

  
  .ָבִתיִלנְִתי, ְואֹור; ְלַרְגִלי ְדָבֶר- נֵר

  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק,  ִלְׁשמֹר-- נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקּיֵָמה
  .ַחּיֵנִי ִכְדָבֶר, יְהָוה; ְמאֹד-נֲַענֵיִתי ַעד
  .ּוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדנִי; נָא יְהָוה- ְרֵצה, נְִדבֹות ִּפי

  .א ָׁשָכְחִּתי, ְותֹוָרְת; נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד
  .א ָתִעיִתי, ּוִמִּפּקּוֶדי; ח ִלינְָתנּו ְרָׁשִעים ּפַ 

  .ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה-ִּכי: ֶתי ְלעֹוָלםנַָחְלִּתי ֵעְדו ֹ 
  . ְלעֹוָלם ֵעֶקב--ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקי, נִָטיִתי ִלִּבי

  
  .בלי נדראת הישועה ומבטיחים לפרסם , מבקשים בקשה אחת

  
  .רביםמותר ומצווה להפיץ ולפרסם את הסגולה לזיכוי ה

 


