סגולה לזיווג ,ברכה והצלחה
סגולת רבי מתיא בן חרש  -סגולת  18נרות
אופן ביצוע הסגולה:
להכין  18נרות ,ולהדליקם בזה אחר זה באופן הבא:
 להדליק נר ראשון ולומר:
" הריני מדליק/ה נר זה לכבוד )התנא( רבי מתיא בן חרש שיתקבלו תפילות י".
 ואפשר לתת מטבע לצדקה
 לקרוא פרק פ"ו בתהילים.





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

וכך לעשות ח"י ) (18פעמים בסה"כ :להדליק נר ,לתת מטבע לצדקה ,להזכיר את הצדיק ,ולקרוא פרק פ"ו בתהילים.
אפשר להדליק בבית או בציון הצדיק.
תהילים פרק פו

ְתּ ִפלָּה ,לְדָ וִדַ :הטֵּה-י ְהוָה אָזְנְ ֲענֵנ ִי ,כִּיָ -ענִי ְו ֶאבְיוֹן אָנִי.
שׁע ַע ְב ְדּ  ,אַתָּ ה ֱא הַי ,הַבּוֹ ֵט ַח ֵאלֶי .
שׁמ ְָרה נַ ְפשִׁי ,כִּיָ -חסִיד אָנִי :הוֹ ַ
ָ
ָחנֵּנִי אֲדֹנָי ,כִּי ֵא ֶלי ֶאק ְָרא ,כָּל-הַיּוֹם.
שׂ ֵמּ ַח ,נֶפֶשׁ ַעבְדֶּ  :כִּי ֵאלֶי אֲדֹנָי ,נַ ְפשִׁי ֶאשָּׂא.
ַ
כִּיַ -אתָּ ה אֲדֹנָי ,טוֹב ְו ַסלָּח; ו ְַרבֶ -חסֶדְ ,לכָל-ק ְֹראֶי .
ַה ֲאזִינ ָה י ְהוָהְ ,תּ ִפלָּתִ י; ְו ַה ְקשִׁיבָה ,בְּקוֹל ַתּחֲנוּנוֹתָ י.
בְּיוֹם צ ָָרתִיֶ ,א ְק ָר ֶא ָךּ :כִּי ַת ֲענֵנִי.
אֵין-כָּמוֹ ָב ֱא הִים אֲדֹנָי; ְואֵין ְכּ ַמ ֲעשֶׂי .
שׁ ֶמ .
שׁתַּ חֲווּ ְל ָפנֶי אֲדֹנָי; וִי ַכבְּדוּ ִל ְ
שׂי ָת ,י ָבוֹאוּ ְוי ִ ְ
שׁר ָע ִ
כָּל-גּוֹי ִםֲ ,א ֶ
שׂה נִ ְפלָאוֹת; אַתָּ ה ֱא הִים ְלבַדֶּ .
כִּי-גָדוֹל ַא ָתּה ,וְע ֹ ֵ
שׁ ֶמ .
הוֹרנִי י ְהוָהַ ,דּ ְר ֶכּ ֲ ,א ַה ֵלּ ַבּ ֲא ִמ ֶתּ ; יַחֵד ְל ָבבִיְ ,לי ְִראָה ְ
ֵ
שׁ ְמ לְעוֹלָם.
אוֹדְ  ,אֲדֹנָי ֱא הַיְ --בּכָלְ -ל ָבבִי; ַו ֲא ַכ ְבּ ָדה ִ
כִּיַ -חסְדְּ  ,גָּדוֹל ָעלָי; וְ ִה ַצּלְתָּ נ ַ ְפשִׁיִ ,משְּׁאוֹל ַתּ ְח ִתּיּ ָה.
שׂמוּ ְלנֶגְדָּ ם.
ֱא הִים ,זֵדִים קָמוָּ -עלַיַ ,ועֲדַ ת ע ִָריצִיםִ ,בּקְשׁוּ נ ַ ְפשִׁי; ְו א ָ
ְואַתָּ ה אֲדֹנָי ,אֵלַ -רחוּם ְוחַנּוּן; ֶא ֶר ַא ַפּי ִם ,ו ְַרבֶ -חסֶד ֶו ֱאמֶת.
ְפּנ ֵה ֵאלַיְ ,ו ָחנֵּנִיְ :תּנָהֻ -עזּ ְ ְל ַעבְדֶּ ; וְהוֹשִׁיעָהְ ,לבֶןֲ -אמָתֶ .
ֲעשֵׂהִ -עמִּי אוֹת ,לְטוֹבָהְ :וי ְִראוּ שֹׂנְאַי ְוי ֵב ֹשׁוּ ,כִּיַ -א ָתּה י ְהוָהֲ ,עז ְַרתַּ נִי ְונִ ַח ְמ ָתּנִי.
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לאחר מכן ,לקרוא את אותיות 'קר"ע שט"ן' מפרק קי"ט בתהילים:
ק ָָראתִ י ְבכָל-לֵבֲ ,ענֵנִי יְהוָה; ֻחקֶּי אֶ צּ ָֹרה.
ְמְרה ,עֵדֹתֶי .
ק ְָראתִ י הוֹשִׁ י ֵענִי; ְו ֶאשׁ ָ
שׁ ֵוּעָה; לדבריך ) ִל ְדב ְָר ( י ִ ָח ְלתִּי.
קִדַּ מְ ִתּ י ַבנֶּשֶׁף ,וָאֲ ַ
קִדְּ מוּ עֵינַי ,אַשְׁ מֻרוֹת --לָשִׂ י ַח ,בְּאִמְ ָר ֶת .
קוֹלִי ,שִׁ ְמעָה ְכ ַח ְסדֶּ ; י ְהוָה ,כְּמִ שְׁ ָפּ ֶט ַחיֵּנִי.
תּוֹר תְ ָרחָקוּ.
ָק ְרבוּ ,ר ֹ ְדפֵי זִמָּה; מִ ָ
קָ רוֹב ַא תָּה י ְהוָה; ְוכָל-מִ צְוֹ ֶת י אֱ מֶת.
קֶדֶ ם י ָדַ עְתִּי ,מֵ עֵדֹתֶי  :כִּי לְעוֹלָם יְסַדְ תָּם.

שָׂ ִריםְ ,רדָ פוּנִי ִחנָּם; ומדבריך )וּמִ ְדּב ְָר (ָ ,פּחַד ִלבִּי.
שׁלָל ָרב.
שָׂשׂ אָנֹכִי ,עַל-אִמְ ָרתֶ  --כְּמוֹצֵאָ ,
תּוֹר תְ אָ ָהבְתִּי.
שֶׁ קֶר שָׂ נֵאתִיַ ,ואֲתַ ֵעבָה; ָ
שֶׁ בַע בַּיּוֹםִ ,ה ַלּלְתִּ י  --עַל ,מִ שְׁ ְפּטֵי צִדְ ֶק .
תוֹרתֶ ; וְאֵין-לָמוֹ מִ כְשׁוֹל.
שָׁלוֹם ָרב ,לְא ֹ ֲהבֵי ָ
שִׂ בּ ְַר תִּ י לִישׁוּעָתְ י ְהוָה; וּמִ צְוֹתֶי ָעשִׂיתִי.
מְרה נַפְשִׁ י ,עֵדֹתֶי ; וָא ֹ ֲהבֵם מְ א ֹד.
שָׁ ָ
מַר תִּי פִקּוּדֶי ְ ,ועֵדֹתֶי  :כִּי כָלְ -דּ ָרכַי נֶגְדֶּ .
שָׁ ְ

תוֹרתְ  ,א שָׁ ָכחְתִּי.
ְראֵ הָ -ענְי ִי ְו ַח ְלּ ֵצנִי :כִּיָ -
ִמְר תְ ַח יֵּנִי.
ִריבָה ִריבִי ,וּגְאָ ֵלנִי; ְלא ָ
דָרשׁוּ.
ָרחוֹק מ ְֵרשָׁ עִים י ְשׁוּעָה :כִּי חֻקֶּ י  ,א ָ
ַר ֲח ֶמ י ַרבִּים י ְהוָה; כְּמִ שְׁ ָפּטֶי ַחיֵּנִי.
ַרבִּים ,ר ֹ ְדפַי ְוצ ָָרי; מֵ ֵע ְדוֹתֶי  ,א נָטִיתִי.
ָראִ יתִי בֹגְדִיםָ ,ו ֶא תְקוֹ ָטטָה --אֲ שֶׁר אִ ְמ ָר ְת  ,א שָׁ מָרוּ.
ְראֵה ,כִּי-פִקּוּדֶ י אָ ָה ְבתִּי; י ְהוָהְ ,כּ ַח ְסדְּ ַחיֵּנִי.
שׁפַּט צִדְ קֶ .
ר ֹאשׁ-דְּ ב ְָר אֱמֶ ת; וּלְעוֹלָם ,כָּל-מִ ְ

טוֹב ,עָשִׂ י ָת עִםַ -עבְדְּ  --י ְהוָה ,כִּדְ ב ֶָר .
טוּב ַטעַם ָו ַדעַת לַמְּ דֵ נִי :כִּי בְמִ צְוֹתֶי ֶה ֱאמָ נְ ִתּ י.
ָמָרתִּי.
ט ֶֶרם ֶא ֱענֶה ,אֲ נִי שֹׁגֵג; ְועַתָּ ה ,אִ מ ְָר ְת שׁ ְ
טוֹב-אַ תָּה וּמֵ טִיב; לַמְּ דֵ נִי ֻח ֶקּ י .
ָטפְלוּ ָעלַי שֶׁקֶר זֵדִ ים; ֲאנִיְ ,בּכָל-לֵב אֶצּ ֹר פִּקּוּדֶ י .
תּוֹר תְ שִׁ עֲשָׁ עְתִּ י.
ָטפַשׁ ַכּ ֵחלֶב ִלבָּם; ֲאנִיָ ,
טוֹב-לִי כִיֻ -ענֵּיתִיְ --ל ַמעַןֶ ,אלְמַד חֻקֶּ י .
תוֹרת-פִּי  --מֵאַ ְלפֵי ,זָהָב ָו ָכסֶף.
טוֹב-לִי ַ

שׁפָּט ָו ֶצדֶק; בַּלַ -תּנּ ִי ֵחנִי ,לְע ֹשְׁקָ י.
שׂ יתִיִ ,מ ְ
ָע ִ
עֲר ֹב ַעבְדְּ לְטוֹב; אַל-יַ ַעשְׁקֻ נִי זֵדִים.
עֵינַי ,כָּלוּ לִישׁוּ ָע ֶת ; וּלְאִ מ ְַר ת צִדְ קֶ .
ֲעשֵׂה עִםַ -עבְדְּ ְכ ַחסְדֶּ ; ְו ֻחקֶּי לַמְּ דֵ נִי.
ַעבְדְּ -אָנִי ֲהבִינֵנִי; ְואֵדְ עָה ,עֵד ֹתֶ י .
תּוֹר ֶת .
עֵתַ ,לעֲשׂוֹת לַיהוָהֵ --הפֵרוָּ ,
עַל-כֵּן ,אָ ַהבְתִּי מִ צְוֹ תֶי  --מִ זָּהָב וּמִ פָּז.
שׂנֵאתִי.
עַל-כֵּן ,כָּל-פִּקּוּדֵ י כ ֹל יִשּׁ ְָרתִּי; כָּל-א ַֹרח שֶׁ קֶ ר ָ

נֵר-ל ְַר ְגלִי דְ ב ֶָר ; וְאוֹרִ ,לנְתִי ָבתִי.
שׁ ְפּטֵי ִצדְקֶ .
נִשְׁ ַבּעְתִּ י וָאֲ קַ יּ ֵ ָמה --לִשְׁ מ ֹרִ ,מ ְ
נַ ֲענֵי ִת י עַד-מְא ֹד; י ְהוָהַ ,חיֵּנ ִי ִכ ְדב ֶָר .
נִדְבוֹת פִּיְ ,רצֵה-נָא יְהוָה; וּמִ שְׁ ָפּטֶי לַמְּדֵ נִי.
ְתוֹרתְ  ,א שָׁ ָכחְתִּ י.
נַפְשִׁ י ְב ַכפִּי תָ מִיד; ו ָ
נָתְנוּ ְרשָׁ עִים ַפּח לִי; וּמִ פִּקּוּדֶ י  ,א ָתעִיתִי.
נָ ַחלְתִּי עֵדְוֹתֶי לְעוֹלָם :כִּי-שְׂ שׂוֹן ִלבִּי ֵהמָּה.
נָטִיתִי ִלבִּיַ ,לעֲשׂוֹת ֻח ֶקּ י  --לְעוֹלָם ֵע קֶב.

מבקשים בקשה אחת ,ומבטיחים לפרסם את הישועה בלי נדר.
מותר ומצווה להפיץ ולפרסם את הסגולה לזיכוי הרבים.
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