סגולה לישועה מהגאון המקובל הרב משה יעקב רביקוב זיע"א
המכונה "הסנדלר" הקדוש .החזון איש העיד עליו:
"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 :
מָה-אֱנוֹשׁ כִּי-תִ זְכּ ְֶרנּוּ; וּבֶן-אָדָ ם ,כִּי תִ ְפקְדֶ נּוּ.
מזמור ד' :
וַתְּ ַחסּ ְֵרהוּ ְמּעַטֵ ,מ ֱא הִים; ְוכָבוֹד ְוהָדָ ר תְּ ַעטּ ְֵרהוּ.
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְגִינוֹתִ ,מז ְמוֹר לְדָ וִד.
שׂי י ָדֶ י ; כּ ֹל ,שַׁתָּ ה תַ חַתַ -רגְלָיו.
שׁילֵהוְּ ,בּ ַמ ֲע ֵ
תַּ ְמ ִ
שׁמַע
ְבּ ָק ְר ִאיֲ ,ענֵנִי ֱא הֵי צִדְ ִקיַ --בּצָּר ,ה ְִר ַחבְתָּ לִּי; ָחנֵּנִי ,וּ ְ
צֹנֶה ַו ֲא ָלפִים ֻכּלָּם; ְוגַםַ ,בּהֲמוֹת שָׂדָ י.
תְּ ִפלָּתִ י.
אָרחוֹת יַמִּים.
שׁ ַמי ִם ,וּ ְדגֵי ַהיּ ָם; עֹבֵרְ ,
צִפּוֹר ָ
ְבּנֵי ִאישׁ ,עַד-מֶה כְבוֹדִ י ִל ְכ ִלמָּה--תֶּ ֱאהָבוּן ִריק; תְּ ַבקְשׁוּ
ָאָרץ.
שׁ ְמ ְ ,בּכָל-ה ֶ
י ְהוָה אֲדֹנֵינוּ :מָה-אַדִּ יר ִ
ָכזָב ֶסלָה.
שׁמַעְ ,בּק ְָר ִאי
וּדְ עוּ--כִּיִ -ה ְפלָה י ְהוָהָ ,חסִיד לוֹ; י ְהוָה י ִ ְ
ֵאלָיו.
מזמור כ'  :לקרוא שבע פעמים את כל המזמור
ַל ְמנַ ֵצּ ַחִ ,מזְמוֹר לְדָ וִד.
שׁ ַכּ ְבכֶם; וְד ֹמּוּ
ִרגְזוּ ,וְאַל-תֶּ ֱחטָאוִּ :אמְרוּ ִב ְל ַב ְבכֶם ,עַלִ -מ ְ
שׁם ֱא הֵי יַעֲק ֹב.
שׂ ֶגּ ְב ֵ ,
י ַ ַענְ י ְהוָה ,בְּיוֹם צ ָָרה; י ְ ַ
ֶסלָה.
שׁלַחֶ -עז ְְר מִקּ ֹדֶ שׁ; וּ ִמצִּיּוֹן ,י ִ ְסעָדֶ ָךּ.
יִ ְ
זִבְחוּ זִ ְבחֵי-צֶדֶ ק; וּ ִבטְחוּ ,אֶל-י ְהוָה.
שּׁנֶה ֶסלָה.
יִזְכּ ֹר כָּלִ -מנְח ֹתֶ ; וְעוֹלָתְ י ְדַ ְ
ַרבִּים אֹמ ְִרים ,מִי-י ְַראֵנוּ-טוֹב :נְסָה ָעלֵינוּ ,אוֹר ָפּנֶי י ְהוָה.
י ִתֶּ ןְ -ל ִכ ְל ָב ֶב ; ְוכָלֲ -עצָתְ י ְ ַמלֵּא.
שׁם ָרבּוּ.
שׂ ְמחָה ְב ִלבִּי; ֵמעֵת דְּ גָנָם וְתִ ירוֹ ָ
נָתַ תָּ ה ִ
נ ְַרנְּנָה ,בִּישׁוּעָתֶ  --וּ ְבשֵׁםֱ -א הֵינוּ נִדְ גּ ֹל;
שׁ ְכּבָה ְו ִאישָׁן :כִּי-אַתָּ ה י ְהוָה ְלבָדָ ד;
ְבּשָׁלוֹם י ַ ְחדָּוֶ ,א ְ
שׁאֲלוֹתֶ י .
י ְ ַמלֵּא י ְהוָה ,כָּלִ -מ ְ
ָל ֶבטַח ,תּוֹשִׁי ֵבנִי.
שׁיחוֹ:
שׁי ַע י ְהוָהְ ,מ ִ
עַתָּ ה י ָדַ עְתִּ יִ --כּי הוֹ ִ
שּׁ ֵמי קָדְ שׁוִֹ --בּגְבֻרוֹת ,יֵשַׁע י ְ ִמינוֹ.
י ַ ֲענֵהוִּ ,מ ְ
מזמור ה':
ֵאלֶּה ב ֶָרכֶבְ ,ו ֵאלֶּה בַסּוּסִים;
ַל ְמנַ ֵצּ ַח אֶלַ -הנְּחִילוֹתִ ,מזְמוֹר ְל ָדוִד.
שׁם-י ְהוָה ֱא הֵינוּ נַזְכִּיר.
ַו ֲאנַחְנוְּ ,בּ ֵ
ֲא ָמ ַרי ַה ֲאזִינָה י ְהוָה; בִּינָה ֲהגִיגִי.
ֵהמָּה ,כּ ְָרעוּ ְונָפָלוּ; ַו ֲאנַחְנוּ ַקּמְנוַּ ,ונִּתְ עוֹדָ ד.
שׁ ְועִיַ --מ ְלכִּי וֵא הָי :כִּיֵ -אלֶי  ,אֶתְ ַפּלָּל.
שׁיבָה ,לְקוֹל ַ
ַה ְק ִ
שׁיעָהַ :ה ֶמּ ֶל  ,י ַ ֲענֵנוּ בְיוֹם-ק ְָראֵנוּ.
י ְהוָה הוֹ ִ
שׁמַע קוֹלִי; בֹּקֶר ֶאע ֱָר ְ -ל ַ ,ו ֲא ַצפֶּה.
י ְהוָה--בֹּקֶר ,תִּ ְ
כִּי ,א אֵל ָחפֵץ ֶרשַׁע אָתָּ ה :א יְג ְֻר ָרע.
שׂנֵאתָ  ,כָּל-פּ ֹ ֲעלֵי אָוֶן.
א-י ִתְ יַצְּבוּ הוֹ ְללִיםְ ,לנֶגֶד עֵינֶי ; ָ
מזמור לז':
שׂי ַע ְולָה.
לְדָ וִד :אַל-תִּ תְ חַר ַבּמּ ְֵרעִים; אַל-תְּ ַקנֵּא ,בְּע ֹ ֵ
תְּ ַאבֵּד ,דֹּב ְֵרי ָכזָבִ :אישׁ-דָּ ִמים וּמ ְִרמָה ,י ְתָ עֵב י ְהוָה.
כִּי ֶכ ָחצִירְ ,מה ֵָרה יִמָּלוּ; וּ ְכי ֶֶרק דֶּ שֶׁא ,י ִבּוֹלוּן.
שׁ ,
ַו ֲאנִי--בְּר ֹב ַחסְדְּ  ,אָבוֹא בֵיתֶ ; ֶאשְׁתַּ ֲחוֶה אֶל-הֵיכַל-קָדְ ְ
וּרעֵה ֱאמוּנָה.
שׁכָן-א ֶֶרץְ ,
ְבּטַח בַּיהוָהַ ,ו ֲעשֵׂה-טוֹב; ְ
ְבּי ְִראָתֶ .
שׁ ֲא ת ִל ֶבּ .
ְוהִתְ ַענַּג עַל-י ְהוָה; ְוי ִתֶּ ןְ -ל ִ ,מ ְ
שׁוֹר ָרי; הושר ) ַהיְשַׁר( ְל ָפנַי
י ְהוָה ,נְ ֵחנִי ְבצִדְ קָתֶ ְ --ל ַמעַן ְ
גּוֹל עַל-י ְהוָה דַּ ְר ֶכּ ; וּ ְבטַח ָעלָיו ,וְהוּא י ַ ֲעשֶׂה.
דַּ ְר ֶכּ .
שׁ ָפּ ֶט ַ ,כּ ָצּה ֳָרי ִם.
וְהוֹצִיא כָאוֹר צִדְ ֶק ; וּ ִמ ְ
כִּי ֵאין ְבּפִיהוּ ,נְכוֹנָה--ק ְִרבָּם הַוּוֹתֶ :קבֶר-פָּתוּ ַח גְּרֹנָם;
דּוֹם ,לַיהוָהְ --והִתְ חוֹלֵל-לוֹ:
לְשׁוֹנָם ,י ַ ֲחלִיקוּן.
אַל-תִּ תְ חַרְ ,בּ ַמ ְצלִי ַח דּ ְַרכּוֹ; ְבּאִישׁ ,עֹשֶׂה ְמזִמּוֹת.
שׁי ֵמםֱ ,א הִים --יִפְּלוִּ ,ממֹּעֲצוֹתֵ יהֶם:
ַה ֲא ִ
ה ֶֶרף מֵאַףַ ,ועֲז ֹב ֵחמָה; אַל-תִּ תְ חַרַ ,א ְ -לה ֵָר ַע.
שׁעֵיהֶם ,הַדִּ יחֵמוֹ --כִּי-מָרוּ ָב .
בְּר ֹב ִפּ ְ
אָרץ.
כִּי-מ ְֵרעִים ,יִכּ ֵָרתוּן; וְקֹוֵי י ְהוָהֵ ,המָּה י ְִירשׁוֶּ -
שׂ ְמחוּ כָל-חוֹסֵי ָב  ,לְעוֹלָם י ְַרנֵּנוּ --וְתָ ֵס ָעלֵימוֹ;
ְוי ִ ְ
וְעוֹד ְמעַטְ ,ו ֵאין ָרשָׁע; ְוהִתְ בּוֹנַנְתָּ עַל-מְקוֹמוֹ ְו ֵאינֶנּוּ.
שׁ ֶמ .
ְוי ַ ְעלְצוּ ְב  ,א ֹ ֲהבֵי ְ
אָרץ; ְו ִהתְ ַענְּגוּ ,עַל-ר ֹב שָׁלוֹם.
ַו ֲענָוִים י ְִירשׁוֶּ -
כִּי-אַתָּ ה ,תְּ ב ֵָר צַדִּ יק :י ְהוָהַ --כּ ִצּנָּהָ ,רצוֹן תַּ ְעט ְֶרנּוּ.
שׁנָּיו.
ז ֹ ֵמם ָרשָׁעַ ,לצַּדִּ יק; וְח ֵֹרק ָעלָיו ִ
שׂחַק-לוֹ :כִּיָ -ראָה ,כִּי-י ָב ֹא יוֹמוֹ.
אֲדֹנָי י ִ ְ
מזמור ח':
שׁעִים --וְדָ ְרכוּ ַקשְׁתָּ ם:
ח ֶֶרב ,פָּתְ חוּ ְר ָ
ַל ְמנַ ֵצּ ַח עַלַ -הגִּתִּ יתִ ,מזְמוֹר ְל ָדוִד.
ְל ַהפִּילָ ,ענִי ְו ֶאבְיוֹן; ִלטְבוֹ ַח ,יִשׁ ְֵרי-דָ ֶר .
ָאָרץ;
שׁ ְמ ְ ,בּכָל-ה ֶ
י ְהוָה ֲאדֹנֵינוּ --מָה-אַדִּ יר ִ
שּׁב ְַרנָה.
ח ְַרבָּםָ ,תּבוֹא ְב ִלבָּם; ְו ַקשְּׁתוֹתָ ם ,תִּ ָ
שּׁ ָמי ִם.
שׁר תְּ נָה הוֹדְ  ,עַלַ -ה ָ
ֲא ֶ
שׁעִים ַרבִּים.
טוֹבְ -מעַטַ ,לצַּדִּ יקֵ --מהֲמוֹןְ ,ר ָ
ִמפִּי עוֹ ְללִים ,וְיֹנְ ִקים --יִסַּדְ ָתּ-ע ֹז:
שּׁב ְַרנָה; וְסוֹ ֵמ צַדִּ יקִים י ְהוָה.
שׁעִים ,תִּ ָ
כִּי זְרוֹעוֹת ְר ָ
שׁבִּית אוֹי ֵב ,וּמִתְ נַ ֵקּם.
צוֹר ֶרי ; ְל ַה ְ
ְל ַמעַן ְ
יוֹדֵ ַע י ְהוָה ,י ְ ֵמי ְתמִי ִמם; ְונַ ֲחלָתָ ם ,לְעוֹלָם תִּ ְהי ֶה.
שׁ ֶמי ַ ,מ ֲעשֵׂה ֶא ְצבְּע ֹתֶ י --
כִּיֶ -א ְראֶה ָ
שׂבָּעוּ.
א-י ֵב ֹשׁוְּ ,בּעֵת ָרעָה; וּבִי ֵמי ְרעָבוֹן י ִ ְ
י ֵָר ַח וְכוֹ ָכבִיםֲ ,אשֶׁר כּוֹנָנְתָּ ה.
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שׁעִים ,י ֹאבֵדוּ ,וְאֹיְבֵי י ְהוָה ,כִּיקַר כּ ִָרים; כָּלוּ ֶב ָעשָׁן
כִּי ְר ָ
כָּלוּ.
שׁלֵּם; ְוצַדִּ יק ,חוֹנֵן וְנוֹתֵ ן.
וֶה ָרשָׁעְ ,ו א י ְ ַ
אָרץ; וּ ְמ ֻק ָלּלָיו ,יִכּ ֵָרתוּ.
כִּי ְמב ָֹרכָיו ,י ְִירשׁוּ ֶ
ֵמי ְהוָהִ ,מ ְצעֲדֵ י-גֶבֶר כּוֹנָנוּ; וְדַ ְרכּוֹ י ֶ ְחפָּץ.
כִּי-י ִפּ ֹל א-יוּטָל :כִּי-י ְהוָה ,סוֹ ֵמ י ָדוֹ.
נַעַרָ ,הי ִיתִ י --גַּם-זָ ַקנְתִּ יְ :ו אָ -ר ִאיתִ י ,צַדִּ יק נֶ ֱעזָב; ְוז ְַרעוֹ,
ְמ ַבקֶּשָׁ -לחֶם.
כָּל-הַיּוֹם ,חוֹנֵן וּ ַמ ְלוֶה; ְוז ְַרעוִֹ ,לב ְָרכָה.
סוּר ֵמ ָרעַ ,ו ֲעשֵׂה-טוֹב; וּשְׁכ ֹן לְעוֹלָם.
שׁפָּטְ ,ו א-יַעֲז ֹב אֶתֲ -חסִידָ יו ,לְעוֹלָם
כִּי י ְהוָה ,אֹהֵב ִמ ְ
שׁעִים נִכ ְָרת.
שׁ ָמרוּ; ְוז ֶַרע ְר ָ
נִ ְ
שׁכְּנוּ ָלעַד ָעלֶי ָה.
אָרץ; ְוי ִ ְ
צַדִּ י ִקים י ְִירשׁוֶּ -
שׁפָּט.
פִּי-צַדִּ יק ,י ֶ ְהגֶּה ָח ְכמָה; וּלְשׁוֹנוֹ ,תְּ דַ בֵּר ִמ ְ
תּוֹרת ֱא הָיו ְבּלִבּוֹ; א ִת ְמעַד ֲאשׁ ָֻריו.
ַ
צוֹפֶה ָרשָׁעַ ,לצַּדִּ יק; וּ ְמ ַבקֵּשַׁ ,ל ֲה ִמיתוֹ.
שּׁפְטוֹ.
שׁיעֶנּוְּ ,בּ ִה ָ
י ְהוָה ,א-י ַ ַעזְבֶנּוּ ְבי ָדוֹ; ְו א י ְַר ִ
אָרץ;
שׁמ ֹר דַּ ְרכּוֹ ,וִירוֹ ִמ ְמ ָ ,ל ֶרשֶׁת ֶ
ַקוֵּה ֶאל-י ְהוָה ,וּ ְ
שׁעִים תִּ ְראֶה.
ְבּ ִהכּ ֵָרת ְר ָ
ָר ִאיתִ יָ ,רשָׁע ע ִָריץ; וּמִתְ ע ֶָרהְ ,כּ ֶאז ְָרח ַר ֲענָן.
ַויַּעֲב ֹרְ ,ו ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ; ָו ֲא ַב ְקשֵׁהוְּ ,ו א נִ ְמצָא.
וּראֵה יָשָׁר :כִּי-אַח ֲִרית ְל ִאישׁ שָׁלוֹם.
שׁמָר-תָּ םְ ,
ְ
שׁעִים נִכ ְָרתָ ה.
שׁמְדוּ יַחְדָּ ו; אַח ֲִרית ְר ָ
שׁעִים ,נִ ְ
וּפ ֹ ְ
וּתְ שׁוּעַת צַדִּ י ִקיםֵ ,מי ְהוָה; מָעוּזּ ָםְ ,בּעֵת צ ָָרה.
שׁעִים ,וְיוֹשִׁיעֵם--כִּי-
ַויּ ַ ְעז ְֵרם י ְהוָהַ ,וי ְ ַפ ְלּטֵם :י ְ ַפ ְלּטֵם מ ְֵר ָ
חָסוּ בוֹ.
מזמור נז':
שׁחֵת ,לְדָ וִד ִמכְתָּ םְ --בּב ְָרחוֹ ִמ ְפּנֵי-שָׁאוּל,
ַל ְמנַ ֵצּ ַח אַל-תַּ ְ
ַבּ ְמּע ָָרה.
שׁ י:
ָחנֵּנִי ֱא הִיםָ ,חנֵּנִי --כִּי ְב ָ ,ח ָסי ָה נַ ְפ ִ
וּ ְבצֵלְ -כּנָפֶי ֶא ְחסֶה --עַד ,יַעֲב ֹר הַוּוֹת.
ֶא ְק ָרא ,לֵא הִים ֶעלְיוֹן; ָלאֵל ,גֹּמֵר ָעלָי.
שׁי ֵענִי --ח ֵֵרף שׁ ֹ ֲאפִי ֶסלָה;
שּׁ ַמי ִם ,וְיוֹ ִ
שׁלַח ִמ ָ
יִ ְ
שׁלַח ֱא הִיםַ ,חסְדּוֹ ַו ֲאמִתּוֹ.
יִ ְ
שׁ ְכּבָה ֲהטִים:
שׁי ,בְּתוֹ ְל ָבאִםֶ --א ְ
נַ ְפ ִ
שׁנֵּיהֶםֲ ,חנִית ְו ִחצִּים; וּלְשׁוֹנָם ,ח ֶֶרב חַדָּ ה.
ְבּנֵי-אָדָ םִ --
ָאָרץ כְּבוֹדֶ .
שּׁ ַמי ִם ֱא הִים; עַל כָּל-ה ֶ
רוּמָה עַלַ -ה ָ
שׁי:
ֶרשֶׁתֵ ,הכִינוּ ִל ְפ ָע ַמיָ --כּפַף נַ ְפ ִ
שׁיחָה; נָפְלוּ בְתוֹכָהּ ֶסלָה.
כָּרוּ ְל ָפנַי ִ
ירהַ ,ו ֲאזַמּ ֵָרה.
נָכוֹן ִלבִּי ֱא הִים ,נָכוֹן ִלבִּי; ָאשִׁ ָ
שּׁחַר.
ִירה ָ
עוּרהַ ,הנֵּבֶל ְוכִנּוֹר; אָע ָ
עוּרה כְבוֹדִ יָ --
ָ
אוֹדְ ָב ַע ִמּים אֲדֹנָי; ֲאזַמּ ְֶר ַ ,בּ ְל ֻא ִמּים.
שׁ ָח ִקים ֲאמִתֶּ .
שׁ ַמי ִם ַחסְדֶּ ; ְועַדְ -
כִּי-גָד ֹל עַדָ -
ָאָרץ כְּבוֹדֶ .
שׁ ַמי ִם ֱא הִים; עַל כָּל-ה ֶ
רוּמָה עַלָ -
מזמור צג':
י ְהוָה ָמ ָל  ,גֵּאוּת ָלבֵשָׁ :לבֵשׁ י ְהוָה ,ע ֹז הִתְ ַאזָּר; אַף-תִּ כּוֹן
תֵּ בֵל ,בַּל-תִּ מּוֹט.
נָכוֹן ִכּ ְס ֲא מֵאָז; מֵעוֹלָם אָתָּ ה.

נָשְׂאוּ נְהָרוֹת ,י ְהוָה--נָשְׂאוּ נְהָרוֹת קוֹלָם; יִשְׂאוּ נְהָרוֹת
דָּ ְכי ָם.
שׁבּ ְֵרי-י ָם; ַאדִּ יר ַבּ ָמּרוֹם
ירים ִמ ְ
מִקּ ֹלוֹתַ ,מי ִם ַרבִּים--אַדִּ ִ
י ְהוָה.
עֵד ֹתֶ י  ,נֶ ֶאמְנוּ מְא ֹדְ --לבֵיתְ נַ ֲאוָה-ק ֹדֶ שׁ :י ְהוָה ,לְא ֶֹר
י ָ ִמים.
מזמור קח':
ירה ַו ֲאז ַ ְמּ ָרה ,אַף-
שׁ ָ
שׁיר ִמז ְמוֹר לְדָ וִד .נָכוֹן ִלבִּי ֱא הִים; ָא ִ
ִ
כְּבוֹדִ י.
שּׁחַר.
ִירה ָ
עוּרהַ ,הנֵּבֶל ְוכִנּוֹר; אָע ָ
ָ
אוֹדְ ָב ַע ִמּים י ְהוָה; ַו ֲאזַמּ ְֶר ַ ,בּ ְל ֻא ִמּים.
שׁ ָח ִקים ֲאמִתֶּ .
שׁ ַמי ִם ַחסְדֶּ ; ְועַדְ -
כִּי-גָדוֹל ֵמעַלָ -
ָאָרץ כְּבוֹדֶ .
שׁ ַמי ִם ֱא הִים; ְועַל כָּל-ה ֶ
רוּמָה עַלָ -
שׁיעָה י ְ ִמינְ ַו ֲענֵנִי.
ְל ַמעַן ,י ֵ ָחלְצוּן י ְדִ ידֶ י ; הוֹ ִ
שׁכֶם; ְו ֵעמֶק סֻכּוֹת
ֱא הִים ,דִּ בֶּר ְבּקָדְ שׁוֶֹ --א ְע זָהֲ :א ַח ְלּקָה ְ
ֲאמַדֵּ ד.
שׁי; י ְהוּדָ ה ,מְח ֹ ְק ִקי.
שּׁהְ ,ו ֶאפ ְַרי ִם ,מָעוֹז ר ֹא ִ
לִי גִ ְלעָד ,לִי ְמנַ ֶ
שׁלִי נַ ֲעלִי; ֲעלֵיְ -פ ֶלשֶׁת,
מוֹאָב ,סִיר ַר ְחצִי--עַל-אֱדוֹםַ ,א ְ
אֶתְ רוֹעָע.
ִמי י ֹ ִב ֵלנִי ,עִיר ִמ ְבצָר; ִמי נָ ַחנִי עַד-אֱדוֹם.
ֲה אֱ -א הִים זְנַחְתָּ נוּ; ְו א-תֵ צֵא ֱא הִיםְ ,בּ ִצבְא ֹתֵ ינוּ.
שׁוְא ,תְּ שׁוּעַת אָדָ ם.
ָהבָה-לָּנוּ ֶעז ְָרת ִמצָּר; ְו ָ
בֵּא הִים נַ ֲעשֶׂהָ -חי ִל; וְהוּא ,י ָבוּס צ ֵָרינוּ.
☝יש לקרוא את המזמורים לפי הסדר הכתוב
ולאחר להתפלל ולבקש לרפואה ,פרנסה טובה ,זרע בר
קיימא ,זיווג הגון ,הצלחה ,שלום בית ולכל הישועות,
הסגולה נפלאה בדוקה ומנוסה,
ובעזרת השם יתברך וישתבח ויתהלל שמו לעד
נזכה לישועות שמחות ונחמות אמן כן יהי רצון.
להצלחת העם הנבחר ולגאולה ברחמים מרובים.
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