
  ה"ב

  ):ניתן לאומרה בכול עת(זוג  תלמציאת בתפילה   
  :קכא-תהילים פרק  

א ֵעי ָ ֲעלֹות ֶאׂשּ יר ַלּמַ ה  ְייָ ֶעְזִרי ֵמִעם  :ַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִריׁשִ ֹעׂשֵ
ַמִים ָוָאֶרץ ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרךָ  :ׁשָ ן  :ַאל ִיּתֵ ה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייׁשָ ִהּנֵ

ָרֵאל ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנךָ  ְייָ  ׁשְֹמֶרךָ  ְייָ : ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ֶמׁש ֹלא יַ  :ִצּלְ ֶ ה ְוָיֵרַח יֹוָמם ַהׁשּ ּכָ ּכֶ
ְיָלה ּלָ ךָ  ְייָ : ּבַ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ה  ְייָ  :ִיׁשְ ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ִיׁשְ

  :ְוַעד עֹוָלם

  :קל-תהילים פרק
ים ְקָראִתיָך  ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  :ְייָ ׁשִ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ֲאֹדָני ׁשִ

ֲחנּוָני בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד :ַקׁשּ ׁשְ ִליחָ  :ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ָך ַהּסְ י ִעּמְ ה ּכִ
ֵרא ּוָ יִתי: ְלַמַען ּתִ י ְייָ  ִקּוִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ ְֹמִרים  :ִקּוְ י ַלאֹדָני ִמׁשּ ַנְפׁשִ

ָרֵאל ֶאל : ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר י ִעם  ְייָ ַיֵחל ִיׂשְ ה ִעּמֹו ְפדּות ְייָ ּכִ  :ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ
ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹ  ה ֶאת ִיׂשְ    :ָתיוְוהּוא ִיְפּדֶ

ָפֶניָך ְיָי ֱאלֹוֵהינּו ֶוֱאלֹוַהי ֲאבֹוֵתינוּ  ר ֶאֱהֶיה, ְיִהי ָרצון ִמּלְ , ֵאל ֶעְליֹון, ֶאֱהֶיה ֲאׁשֶ
י ּכֹל ִעּכּוִבים ּוְמִניעֹות ּנִ ל ִמּמֶ ַבּטֵ ּתְ ִלי, ׁשֶ יּהַ ַמּזָ י , ְוָתִאיר ַקְרִני ְוַתְגּבִ ה ִעּמִ ַוֲעׂשֵ

תְצָדָקה ְוֶחֶסד ְוַתְזִמין ִלי ֶאת  ִלי ּבַ ִחיַרת, ַמּזָ י ּבְ יב ְיִחיִדים , ִלּבִ ה מֹוׁשִ י ַאּתָ ּכִ
רֹות ּכֹוׁשָ ְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ ֵנה ֵאָלי: ּבַ ֹרב ַרֲחֶמיָך ּפְ ָך ּכְ י טֹוב ַחְסּדֶ , ֲעֵנִני ְיָי ּכִ

נֹו  ִעּתֹו ּוְבַזּמְ ִהְמֵצאָת ָלָאָדם ָהִראׁשֹון ֶאת ִזּוּוגֹו ּבְ ם ׁשֶ ִדכְ ּוְכׁשֵ ֹלא טֹוב : ִתיבּכְ
ֶנְגּדוֹ  ּה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ ה , ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעׂשֶ ֶאְזּכֶ ָיִדי ׁשֶ ַע ּבְ ִני ּוְתַסּיֵ ַזּכֵ ן ּתְ ּכֵ

ְנָין ֲעֵדי ַעד ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ִית ּבְ רּוָחִנּיּות , ְלָהִקים ּבַ ִית ְמֹבָרְך ּוֻמְצָלח ּבְ ְוִיְהֶיה ַהּבַ
ִמּיֹות ִדְכִתיב, ְוַגׁשְ ְלאוּ : ּכְ ִית ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ  ּבְ

ל הֹון ָיָקר ְוָנִעים ִמיד ָאֲהָבה ְוַאֲחָוהְותַּ . ּכָ ינּו ּתְ ָבּתֵ ֶרה ּבְ לֹום ְוֵרעּות, ׁשְ ם , ׁשָ ְוַקּיֵ
י ֶניָך כִּ  :ּבִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ְלָחֶנךָ ֶאׁשְ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ : ְוֵכן, ׁשְ

י ְייָ  ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ה. ִיׂשְ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ָך ַהְרֵאנּו ְיָי ַחסְ : ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ ּדֶ
ן ָלנוּ  ּתֶ ֲעָך ּתִ ֲרֵכִניוּ . ְוֶיׁשְ ָרָכה ָנא  ּבָ ּבְ תּוָבה ּבַ תֹוָרְתךָ  ַהּכְ ְמֶרךָ ְיָבֶרְכָך ְיָי : ּבְ , ְוִיׁשְ

ךָּ  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ לֹום, ָיֵאר ְיָי ּפָ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיָי ּפָ ָ ִמי , ִיׂשּ מּו ֶאת ׁשְ ְוׂשָ
ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיׂשְ אֹוַתי. ַעל ּבְ ַעי מֹוְנִעים , ְוַאל ִיְהיּו ַחּטְ ֲעוֹונֹוַתי ּוְפׁשָ

י ּנִ ים טֹוִביםּוְתַזכֵּ , ַהּטֹוב ִמּמֶ ִ ָנם ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות ּוְמֻעׂשּ ַאְך ֹלא ַעל ְיֵדי , ִני ְלַתּקְ
ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיךָ , ִיּסּוִרין ָוֳחָלִאים ָרִעים ה ֲאֹדָני טֹוב ְוַסּלָ י ַאּתָ  ְייָ : ּכִ

י ה ּלִ ָקְרִאי ָלךְ , ְקָראִתיָך חּוׁשָ ַמע ְיָי קֹוִלי ֶאקְ  :ַהֲאִזיָנה קֹוִלי ּבְ ִני ׁשְ ָרא ְוָחּנֵ
ָמָעה :ַוֲעֵנִני יָבה, ֲאֹדָני ְסָלָחה, ֲאֹדָני ׁשְ ַאַחר ,ֲאֹדָני ַהֲקׁשִ ה ַאל ּתְ ַהֲאִזיָנה : ַוֲעׂשֵ

ִתי ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ִתי ְוַאל ּתִ ִפּלָ ֲאלֹות , ֱאֹלִהים ּתְ א ּכֹל ִמׁשְ י ַוֲעֵנִני ּוַמּלֵ יָבה ּלִ ַהְקׁשִ
ל ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ְלַחּיִ ִדְכִתיב, ֹוםִלּבִ ן לְ  :ּכְ ג ַעל ְיָי ְוִיּתֶ ךָ ְוִהְתַעּנַ ֲאֹלת ִלּבֶ  :ָך ִמׁשְ

ב ָלנּו ֱאלֹוהי ַיֲעֹקב ֶסָלה ּגָ נּו ִמׂשְ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ְיָי ְצָבאוֹ , ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ ת ַאׁשְ
ךְ  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוּ  ,ּבָ יָעה ַהּמֶ   .ְיָי הֹוׁשִ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי, י ִפיִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵ    .ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
  

 ).טעון גניזה(נא לשמור על קדושת התפילה  �



  
  

 סגולות למציאת זיווג 
  

ם לפני המקום אשתו ובמידה ומעשיו רצויי )1(מזווגים לאדם אשה לפי מעשיו  בחירילמרות היות האדם 
 שזיווג האדם) י שלושה מקורות"עפ( מביאה חזקה: חהגמרא במסכת מועד קטן דף יוכן , תהיה לו לעזר

 }נ- בראשית כד{ :מן התורה דכתיב ,אשה לאיש' מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה: משמיםנקבע 

שופטים { :מן הנביאים דכתיב ,ל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹובָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוכַ ' הַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו מֵ 

' הַנֲחַלת 1בֹות ּומֵ  ַּבִית ָוהֹון }יד- משלי יט{ :מן הכתובים דכתיב ,ִהיא' הְו1ִביו ְוִאּמֹו לֹא ָיְדעּו ִּכי מֵ  }ד- יד
  .ה ַמְׂשָּכֶלתִאׁשָ 

שפתח פיו : כגון י האדם עצמו"זיווג נגרם כתוצאה מחסימה מסוימת הנגרמת עהמציאת וב בלעתים עיכ
או באמצעות כישוף  י אחרים"או ע )2(ועל ידי כך סגר את מזלו ' וכד לעולם לא אתחתן:לרעה שאמר
  .)3(הקפדה יתרה 

בת /לבחירת בןמעולים  ומקנה כלים תרווקו/ לרווקים) סופי שבועבעיקר ב(עורך סדנאות  ערכיםארגון 
  03-6147170:'פרטים בטל, הסדנאות מיוחדות במינם וברוח טובה, זוג לציבור שאינו דתי

מומלץ (ירושלים ב 1תחכמוני ' טו בשבט מתקיים תיקון למציאת זיווג בישיבת השלום ברח-בכל שנה ב
  ).!להיות נוכח בזמן התיקון

ובפרט לעמותות המסיעות  )4(להגביה את מזלו של האדם ) בממונו או בגופו(יית צדקה וחסד בכח עש
  .'וכד, ד"צעירי חב, ארגון אפרת, יד עזרא ושולמית : :לבתי ישראל כגון

בת /בן וובאם הגיע, ארבעים יום ברציפות שיר השיריםוכן לומר , קידוש לבנה סגולה למציאת זיווג לומר
נשמת קול חי בפני :לומר) וטוב לרשום את הנדר על דף( התירו לנדור צורך גדולב –ישראל לגיל מתקדם 

גם זוכים  ובכך )5(לאחר החופה קיים את הנדר מיד ועדיף ל ,במידה וזוכים להקים בית בישראל, עשרה
 ).אביעה סגולות(זיווג את קיום מצוות כיבוד אב ואם בהידור סגולה למצי .לקדש שם שמים ברבים

לגברים אשר חיבר הרב שלום ארוש נותנים המיועד  בגן השלום -ו, לנשיםהמיועד –חכמת נשים הספרים
לקרוא ובפרט  מומלץ מאוד –והכול  בשפה השווה לכל נפש , להקמת בתים טובים, כלים והכוונה

  . בת זוג/חיפוש בןל תההיכרויובתקופת 
ר על שיטת הלימוד ניתן הכוונה והסב(ה למציאת זיווג סגול) תהלים תניא, חומש(ת יומי "לימוד חת

   .א"ל זיע"י הרבי מליובאוויטש זצוק"עפ - *)3770: ד טל"חבלקבל במרכז 
בעות של שקל כל מט 70ויקח . וימלאנו מים, או דלי, יקח קערה אחת: י מעשה כשפים"תיקון לנקשר ע

וזה של פתח הבית והוא יעמוד בצידה ולאחר מכן יקח את הקערה עם המים ויעמידנה מתחת למז, אחת
 הושיעה נא ' וכשיגיע לפסוק אנא ה) כולל( קיח –השני מול המזוזה ויקרא את הפרקים בתהילים קיג 

ובכל פעם ישליך , פעמים 70וכך יחזור על הפסוק , יקח מטבע אחת וישליכנה למים) הנמצא בפרק קיח(
ואחר כך יבקש מחברו שישפוך על גופו את , קיח ולאחר שיסיים ימשיך לקרוא עד תום פרק, מטבע אחד

  .)6(ת "ות יחלק לצדקה ויועיל לו בעזהיואת המטבע. המים
  : הערות

                                                                                                    .זוהר פרשת כי תבוא, ב דףראה תלמוד בבלי מסכת סוטה  .1
   לשמוע את הרצאותיו של הרב טוב , על כח הדיבור, פתחון פה יש לעשות התרת קללות במקרה של . 2

       , ן יחראה גם  ספר הזוהר תיקו, הידברות והרב זמיר כהן באתר ,אמונהיוסף צבי בן פורת באתר    

  .שיעורים בספר התניא קונטרס אחרון   
   -ר בהרחבה את השפעת הכישוףמסבי) חלק ג( א "ל זיע"לרבי משה חיים לוצאטו זצוק  'דרך הספר .  3 

     פרק  ספר שמותראה , ע הכישוףעל מבצ גם ופועל ציין כי עוון חמור לעשות כישופיםנ, ספר מומלץ      
 .ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל: דברים כד-ל  פירוש יונתן בן עוזיאל-ו, דניאל ה ,דברים יח ,כב      

    דברים ו, בראשית יח: ראהעל כוחה של מצוות צדקה להגביה מזלו של אדם ולשנות את מזלו לטובה .  4 
  .ת יתרו ועודזוהר פרש, :סכת שבת דף קנומ, משלי כא, נו, נד, ישעיה לב      

                                                     . ואין לאחר את קיום הנדר –המתאים ללא ברכה יש לומר את הנוסח .  5 
  ולכסות את , ת בתוך כוס זכוכית עד שני שליש מהכוסיש למלא שמן זי, לדעת באם העיכוב מכישוף.  6 

    יראה את פניו בתוך - ואם נעשה כישוף, ויסתכל האדם בתוך הכוס, כל הכוס מבחוץ עם נייר שחור      

  .כל עוד הנר דולק אפשר לתקןו –ר ואם לא נעשה יראה פניו ביוש –הכוס הפוכות       


