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  א"הגאון המקובל הרב משה יעקב רביקוב זיעסגולה לישועה מ
  : החזון איש העיד עליו.הקדוש" הסנדלר"המכונה 
  "מה שגדול מבינתי אני שולח לסנדלר"

  
  הוא נתן מזמורי תהילים מסוימים לקרוא בכל יום שהם מסוגלים לכל עניין ולכל הישועות

  :מזמורי תהילים שיש לקרוא הם 
  :' מזמור ד

 .ִמזְמֹור ְלָדִוד, נֵַּצַח ִּבנְגִינֹותַלמְ 
ֵהי ִצְדִקי, ְּבָקְרִאי  ּוְׁשַמע ,  ָחּנֵנִי ;ִהְרַחְבָּת ִּלי, ַּבָּצר--ֲענֵנִי ֱא

 .ְּתִפָּלִתי
ְּתַבְקׁשּו ; ֶּתֱאָהבּון ִריק-- ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה-ַעד, ְּבנֵי ִאיׁש 

 .ָכזָב ֶסָלה
ְּבָקְרִאי , יְהָוה יְִׁשַמע; ָחִסיד לֹו, ִהְפָלה יְהָוה-ִּכי-- ּוְדעּו 

 .ֵאָליו
ְודֹּמּו ; ִמְׁשַּכְבֶכם-ַעל, ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם: ֶּתֱחָטאּו-ְוַאל, ִרגְזּו 

 .ֶסָלה
 .יְהָוה- ֶאל, ּוִבְטחּו; ֶצֶדק-זְִבחּו זְִבֵחי 
 .אֹור ָּפנֶי יְהָוה, נְָסה ָעֵלינּו: טֹוב- יְַרֵאנּו-ִמי, ַרִּבים אְֹמִרים 
 .ֵמֵעת ְּדגָנָם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו; נַָתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי 
; ַאָּתה יְהָוה ְלָבָדד-ִּכי: ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן, ְּבָׁשלֹום יְַחָּדו 

  .ּתֹוִׁשיֵבנִי, ָלֶבַטח
   

  :'מזמור ה
  .ִמזְמֹור ְלָדִוד, ַהּנְִחילֹות-ַלְמנֵַּצַח ֶאל

  . ֲהגִיגִיִּבינָה; ֲאָמַרי ַהֲאזִינָה יְהָוה
ָהי-- ְלקֹול ַׁשְוִעי, ַהְקִׁשיָבה   .ֶאְתַּפָּלל, ֵאֶלי-ִּכי: ַמְלִּכי ֵוא

  .ַוֲאַצֶּפה, ְל-ּבֶֹקר ֶאֱעָר; ִּתְׁשַמע קֹוִלי, ּבֶֹקר--יְהָוה
  .א יְגְֻר ָרע: א ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה, ִּכי
  .ּפֲֹעֵלי ָאֶון-ָּכל, נֵאתָ ׂשָ ; ְלנֶגֶד ֵעינֶי, יְִתיְַּצבּו הֹוְלִלים- א

  .יְָתֵעב יְהָוה, ָּדִמים ּוִמְרָמה-ִאיׁש: ּדְֹבֵרי ָכזָב, ְּתַאֵּבד
, ָקְדְׁש-ֵהיַכל-ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל; ָאבֹוא ֵביֶת, ְּברֹב ַחְסְּד-- ַוֲאנִי

  .ְּביְִרָאֶת
ְלָפנַי ) ַהיְַׁשר(הושר ; ְלַמַען ׁשֹוְרָרי-- נְֵחנִי ְבִצְדָקֶת, יְהָוה
  .ַּדְרֶּכ

; ָּפתּוַח ְּגרֹנָם- ֶקֶבר: ִקְרָּבם ַהּוֹות--נְכֹונָה, ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו
  .יֲַחִליקּון, ְלׁשֹונָם

ִהים, ַהֲאִׁשיֵמם   :ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם,  יְִּפלּו-- ֱא
  .ָמרּו ָב-  ִּכי--ַהִּדיֵחמֹו, ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם

  ; ְוָתֵס ָעֵלימֹו--ָלם יְַרּנֵנּוְלעֹו, חֹוֵסי ָב-ְויְִׂשְמחּו ָכל
  .אֲֹהֵבי ְׁשֶמ, ְויְַעְלצּו ְב

  .ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו, ַּכִּצּנָה--יְהָוה: ְּתָבֵר ַצִּדיק, ַאָּתה-ִּכי
  

  :'מזמור ח
  .ִמזְמֹור ְלָדִוד, ַהִּגִּתית- ַלְמנֵַּצַח ַעל

  ;ץָהָארֶ -ְּבָכל, ַאִּדיר ִׁשְמ- ָמה-- יְהָוה ֲאדֹנֵינּו
  .ַהָּׁשָמיִם- ַעל, ֲאֶׁשר ְּתנָה הֹוְד

  :עֹז- יִַּסְדּתָ -- ְויֹנְִקים, ִמִּפי עֹוְלִלים
  .ּוִמְתנֵַּקם, ְלַהְׁשִּבית אֹויֵב; ְלַמַען צֹוְרֶרי

  --ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבעֶֹתי, ֶאְרֶאה ָׁשֶמי-ִּכי
  .ֲאֶׁשר ּכֹונָנְָּתה, יֵָרַח ְוכֹוָכִבים

  .ִּכי ִתְפְקֶדּנּו, ָאָדם- ּוֶבן; ְּכֶרּנּוִתזְ - ֱאנֹוׁש ִּכי-ָמה
ִהים, ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט   .ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו; ֵמֱא

  .ַרגְָליו-ַׁשָּתה ַתַחת, ּכֹל; ְּבַמֲעֵׂשי יֶָדי, ַּתְמִׁשיֵלהּו
  .ַּבֲהמֹות ָׂשָדי, ְוגַם; צֹנֶה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם

  .ָאְרחֹות יִַּמים, עֵֹבר; ַהּיָםּוְדגֵי , ִצּפֹור ָׁשַמיִם
  .ָהָאֶרץ- ְּבָכל, ַאִּדיר ִׁשְמ-ָמה: יְהָוה ֲאדֹנֵינּו

  
  לקרוא שבע פעמים את כל המזמור: ' מזמור כ

  .ִמזְמֹור ְלָדִוד, ַלְמנֵַּצחַ 
ֵהי יֲַעקֹב, יְַׂשֶּגְב; ְּביֹום ָצָרה, יַַענְ יְהָוה   .ֵׁשם ֱא

  .יְִסָעֶדּךָ , ּוִמִּצּיֹון ;ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש-יְִׁשַלח
  .ְועֹוָלְת יְַדְּׁשנֶה ֶסָלה; ִמנְחֶֹת-יִזְּכֹר ָּכל

  .ֲעָצְת יְַמֵּלא-ְוָכל; ְל ִכְלָבֶב-יִֶּתן
ֵהינּו נְִדּגֹל- ּוְבֵׁשם-- ִּביׁשּוָעֶת, נְַרּנְנָה   ;ֱא

  .ִמְׁשֲאלֹוֶתי-ָּכל, יְַמֵּלא יְהָוה
  :ְמִׁשיחֹו, י הֹוִׁשיַע יְהָוה ּכִ -- ַעָּתה יַָדְעִּתי

  .יֵַׁשע יְִמינֹו,  ִּבגְֻברֹות--ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו, יֲַענֵהּו
  ;ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים, ֵאֶּלה ָבֶרֶכב

ֵהינּו נַזְִּכיר-ְּבֵׁשם, ַוֲאנְַחנּו   .יְהָוה ֱא
  .ַוּנְִתעֹוָדד, ַוֲאנְַחנּו ַּקְמנּו; ָּכְרעּו ְונָָפלּו, ֵהָּמה

  .ָקְרֵאנּו-יֲַענֵנּו ְביֹום, ַהֶּמֶל: יָעהיְהָוה הֹוׁשִ 
  

  :'מזמור לז
  .ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה, ְּתַקּנֵא-ַאל; ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים-ַאל:  ְלָדִוד

  .יִּבֹולּון, ּוְכיֶֶרק ֶּדֶׁשא; ְמֵהָרה יִָּמלּו, ִּכי ֶכָחִציר
  .ּוְרֵעה ֱאמּונָה, ֶאֶרץ- ְׁשָכן; טֹוב-ַוֲעֵׂשה, ְּבַטח ַּביהָוה
ת ִלֶּב, ְל-ְויִֶּתן; יְהָוה-ְוִהְתַעּנַג ַעל   .ִמְׁשֲא

  .ְוהּוא יֲַעֶׂשה, ּוְבַטח ָעָליו; יְהָוה ַּדְרֶּכ-ּגֹול ַעל
  .ַּכָּצֳהָריִם, ּוִמְׁשָּפֶט; ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶק

  :לֹו- ְוִהְתחֹוֵלל-- ַליהָוה, ּדֹום
  .עֶֹׂשה ְמזִּמֹות, ִאיׁשּבְ ; ְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו, ִּתְתַחר- ַאל

  .ְלָהֵרעַ - ַא, ִּתְתַחר- ַאל; ַוֲעזֹב ֵחָמה, ֶהֶרף ֵמַאף
  .ָאֶרץ-ֵהָּמה יִיְרׁשּו, ְוקֵֹוי יְהָוה; יִָּכֵרתּון, ְמֵרִעים-ִּכי

  .ְמקֹומֹו ְוֵאינֶּנּו-ְוִהְתּבֹונַנְָּת ַעל; ְוֵאין ָרָׁשע, ְועֹוד ְמַעט
  .רֹב ָׁשלֹום-ַעל, ְתַעּנְגּוְוהִ ; ָאֶרץ-ַוֲענִָוים יִיְרׁשּו

  .ְוחֵֹרק ָעָליו ִׁשּנָיו; ַלַּצִּדיק, זֵֹמם ָרָׁשע
  .יָבֹא יֹומֹו- ִּכי, ָרָאה-ִּכי: לֹו-ֲאדֹנָי יְִׂשַחק

  : ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם-- ָּפְתחּו ְרָׁשִעים, ֶחֶרב
  .ָדֶר-יְִׁשֵרי, ִלְטבֹוחַ ; ָענִי ְוֶאְביֹון, ְלַהִּפיל
  .ִּתָּׁשַבְרנָה, ְוַקְּׁשתֹוָתם; א ְבִלָּבםָּתבֹו, ַחְרָּבם

  .ְרָׁשִעים ַרִּבים,  ֵמֲהמֹון--ַלַּצִּדיק, ְמַעט-טֹוב
  .ְוסֹוֵמ ַצִּדיִקים יְהָוה; ִּתָּׁשַבְרנָה, ִּכי זְרֹועֹות ְרָׁשִעים

  .ְלעֹוָלם ִּתְהיֶה, ְונֲַחָלָתם; יְֵמי ְתִמיִמם, יֹוֵדַע יְהָוה
ֹ - א   .ּוִביֵמי ְרָעבֹון יְִׂשָּבעּו; ְּבֵעת ָרָעה, ׁשּויֵב
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ָּכלּו ֶבָעָׁשן ; ִּכיַקר ָּכִרים, ְואֹיְֵבי יְהָוה, יֹאֵבדּו, ִּכי ְרָׁשִעים
  .ָּכלּו

א יְַׁשֵּלם, ֶוה ָרָׁשע   .חֹונֵן ְונֹוֵתן, ְוַצִּדיק; ְו
  .יִָּכֵרתּו, ּוְמֻקָּלָליו; יִיְרׁשּו ָאֶרץ, ִּכי ְמבָֹרָכיו

  .ְוַדְרּכֹו יְֶחָּפץ; גֶֶבר ּכֹונָנּו-ִמְצֲעֵדי, ֵמיְהָוה
א-ִּכי   .סֹוֵמ יָדֹו, יְהָוה-ִּכי: יּוָטל- יִּפֹל 

א :זַָקנְִּתי- ַּגם--ָהיִיִתי, נַַער ,  ְוזְַרעֹו ;ַצִּדיק נֱֶעזָב, ָרִאיִתי-ְו
  .ָלֶחם- ְמַבֶּקׁש

  .ָכהִלְברָ , ְוזְַרעֹו; חֹונֵן ּוַמְלֶוה, ַהּיֹום- ָּכל
  .ּוְׁשכֹן ְלעֹוָלם; טֹוב-ַוֲעֵׂשה, סּור ֵמָרע
א, אֵֹהב ִמְׁשָּפט, ִּכי יְהָוה ְלעֹוָלם , ֲחִסיָדיו-יֲַעזֹב ֶאת-ְו
  .ְוזֶַרע ְרָׁשִעים נְִכָרת ;נְִׁשָמרּו

  .ְויְִׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליהָ ; ָאֶרץ- ַצִּדיִקים יִיְרׁשּו
  .ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט, נֹוּוְלׁשֹו; יְֶהֶּגה ָחְכָמה, ַצִּדיק-ִּפי

ָהיו ְּבִלּבֹו   .א ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו; ּתֹוַרת ֱא
  .ַלֲהִמיתֹו, ּוְמַבֵּקׁש; ַלַּצִּדיק, צֹוֶפה ָרָׁשע

א יְַרִׁשיֶעּנּו; יַַעזְֶבּנּו ְביָדֹו-א, יְהָוה   .ְּבִהָּׁשְפטֹו, ְו
  ;ֶרֶׁשת ָאֶרץלָ , ִוירֹוִמְמ, ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו, יְהָוה-ַקֵּוה ֶאל

  .ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה
  .ְּכֶאזְָרח ַרֲענָן, ּוִמְתָעֶרה; ָרָׁשע ָעִריץ, ָרִאיִתי
א נְִמָצא, ָוֲאַבְקֵׁשהּו; ְוִהּנֵה ֵאינֶּנּו, ַוּיֲַעבֹר   .ְו
  .ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום-ִּכי: ּוְרֵאה יָָׁשר, ָּתם- ְׁשָמר

  .ַאֲחִרית ְרָׁשִעים נְִכָרָתה; ונְִׁשְמדּו יְַחּדָ , ּופְֹׁשִעים
  .ְּבֵעת ָצָרה, ָמעּוּזָם; ֵמיְהָוה, ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים

-ִּכי--ְויֹוִׁשיֵעם, יְַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים: ַויְַפְּלֵטם, ַוּיְַעזְֵרם יְהָוה
  .ָחסּו בֹו

  
  :' מזמור נז
, ָׁשאּול-ְּפנֵיְּבָבְרחֹו מִ   -- ְלָדִוד ִמְכָּתם, ַּתְׁשֵחת-ַלְמנֵַּצַח ַאל

  .ַּבְּמָעָרה
ִהים   :ָחָסיָה נְַפִׁשי,  ִּכי ְב -- ָחּנֵנִי, ָחּנֵנִי ֱא

  .יֲַעבֹר ַהּוֹות,  ַעד -- ְּכנֶָפי ֶאְחֶסה-ּוְבֵצל
ִהים ֶעְליֹון, ֶאְקָרא   .ּגֵֹמר ָעָלי,  ָלֵאל ;ֵלא

  ; ֵחֵרף ׁשֲֹאִפי ֶסָלה --ְויֹוִׁשיֵענִי, יְִׁשַלח ִמָּׁשַמיִם
ִהיםיִ    . ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ,ְׁשַלח ֱא

ֲהִטים -- ְּבתֹו ְלָבִאם, נְַפִׁשי   : ֶאְׁשְּכָבה 
  .ֶחֶרב ַחָּדה,  ּוְלׁשֹונָם ;ֲחנִית ְוִחִּצים, ִׁשּנֵיֶהם--ָאָדם-ְּבנֵי

ִהים-רּוָמה ַעל   .ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד-  ַעל ָּכל ;ַהָּׁשַמיִם ֱא
  :ָּכַפף נְַפִׁשי  -- ֵהִכינּו ִלְפָעַמי, ֶרֶׁשת

  . נְָפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה ;ָּכרּו ְלָפנַי ִׁשיָחה
ִהים   .ַוֲאזֵַּמָרה,  ָאִׁשיָרה ;נָכֹון ִלִּבי, נָכֹון ִלִּבי ֱא

  . ָאִעיָרה ָּׁשַחר ;ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור, עּוָרה--עּוָרה ְכבֹוִדי
  .ַּבְלֻאִּמים,  ֲאזֶַּמְר ;אֹוְד ָבַעִּמים ֲאדֹנָי

  .ְׁשָחִקים ֲאִמֶּת- ְוַעד ;ָׁשַמיִם ַחְסֶּד-גָדֹל ַעד-ִּכי
ִהים-רּוָמה ַעל   .ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד- ַעל ָּכל ;ָׁשַמיִם ֱא

  
  :'מזמור צג 

ִּתּכֹון -  ַאף ;עֹז ִהְתַאּזָר, ָלֵבׁש יְהָוה : ֵּגאּות ָלֵבׁש ,יְהָוה ָמָל
  .ִּתּמֹוט- ַּבל, ֵּתֵבל

  .ֵמעֹוָלם ָאָּתה  ;נָכֹון ִּכְסֲא ֵמָאז

 יְִׂשאּו נְָהרֹות  ;נְָׂשאּו נְָהרֹות קֹוָלם--יְהָוה, נְָׂשאּו נְָהרֹות
  .ָּדְכיָם

 ַאִּדיר ַּבָּמרֹום  ;יָם-ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי--ַמיִם ַרִּבים, ִמּקֹלֹות
  .יְהָוה
ְלאֶֹר ,  יְהָוה :קֶֹדׁש-ְלֵביְת נֲַאָוה-- נֶֶאְמנּו ְמאֹד, ֵעדֶֹתי

  .יםיָמִ 
  

  :'מור קחמז
ִהים .ִׁשיר ִמזְמֹור ְלָדִוד -ַאף, ָאִׁשיָרה ַוֲאזְַּמָרה; נָכֹון ִלִּבי ֱא

  .ְּכבֹוִדי
  . ָאִעיָרה ָּׁשַחר ;ַהּנֵֶבל ְוִכּנֹור, עּוָרה

  .ַּבְלֻאִּמים,  ַוֲאזֶַּמְר ;אֹוְד ָבַעִּמים יְהָוה
  .ִקים ֲאִמֶּתְׁשחָ - ְוַעד ;ָׁשַמיִם ַחְסֶּד-גָדֹול ֵמַעל-ִּכי

ִהים-רּוָמה ַעל   .ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶד- ְוַעל ָּכל ;ָׁשַמיִם ֱא
  . הֹוִׁשיָעה יְִמינְ ַוֲענֵנִי ;יֵָחְלצּון יְִדיֶדי, ְלַמַען

ִהים זָה--ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו, ֱא ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ;  ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם :ֶאְע
  .ֲאַמֵּדד

  .ְמחְֹקִקי,  יְהּוָדה ;ָמעֹוז רֹאִׁשי, ְוֶאְפַריִם, הִלי ְמנַּׁשֶ , ִלי גְִלָעד
, ְפֶלֶׁשת- ֲעֵלי ;ַאְׁשִלי נֲַעִלי, ֱאדֹום-ַעל-- ִסיר ַרְחִצי, מֹוָאב

  .ֶאְתרֹוָעע
  .ֱאדֹום-  ִמי נַָחנִי ַעד ;ִעיר ִמְבָצר, ִמי יִֹבֵלנִי

א ִהים זְנְַחָּתנּו- ֲה א ;ֱא ִהים- ְו   .נּוְּבִצְבאֵֹתי, ֵתֵצא ֱא
  .ְּתׁשּוַעת ָאָדם,  ְוָׁשְוא ;ָּלנּו ֶעזְָרת ִמָּצר-ָהָבה

ִהים נֲַעֶׂשה   .יָבּוס ָצֵרינּו,  ְוהּוא ;ָחיִל- ֵּבא
  

  בויש לקרוא את המזמורים לפי הסדר הכת☝
זרע בר , פרנסה טובה, ולאחר להתפלל ולבקש לרפואה

, שלום בית ולכל הישועות, הצלחה, זיווג הגון, קיימא
  ,נפלאה בדוקה ומנוסההסגולה 

  ובעזרת השם יתברך וישתבח ויתהלל שמו לעד
  .לישועות שמחות ונחמות אמן כן יהי רצון נזכה

  
  .להצלחת העם הנבחר ולגאולה ברחמים מרובים

  מלכא משיחא -קום בן דוד 
  

  ע"תמונת הסנדלר הקדוש זי

  
  

 .מותר ומצווה להפיץ בכל המדיה


