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 אחרי התפילות  להסתכל על הנרות ולשאוב את האור הגנוזיש במשך התפילות 
פרנסה טובה ולכל , זיווג, להתפלל לרפואה זאת שעת רצון גדולה ועצומה

לעבוד  השתדל שלאנר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה  ל, נר ראשון הישועות
 .בכלל

 
 .נר שמיני של חנוכה  סגולה להתפלל לזרע של בר קיימא 
צריך לעשות תנאי בפרוש שאינה מקצה את השמן למצוות נרות חנוכה  

ואז אפשר להשתמש  {חצי שעה מזמן הדלקתם}אלא כשעור המצווה 
את השמן שנשאר כל יום מהרנות שכבו לשים , בשמן לכל הדעות

אה שלמה ולמחלת השושנה למרוח על בצנצנת ולשמור סגולה לרפו
את הפתילות לשים בשקית ולשמור לפסח  לשרוף אותם , מקום החולי

 .עם החמץ
להשאיר אותו עד , לתלות שמן זית בסוכהא רצוי מאוד בחג סוכות הב 

סוף החג שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה 
בקרוב ך יתבר 'ה למען להקמא שכינתא מעפרא להדליק נרות חנוכה

ותפארתנו במהרה  גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו
 .הבימנו כי אתה שומע תפל
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 ,(מלאכהשום עשות ל ובודאי שלא)יד הנרות הדולקים לשבת חצי שעה ליש הנוהגות 

 :תליד הנרו תהלים לפי הסדר הבאה מזמורי לקרוא אתלהסתכל על הנרות ו

 
ה ָיֵדינוּ : להינּו ָעֵלינוּ 'ֹנַעם ֲאֹדָני א, ִויִהי ה ָיֵדינוּ  ; ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ , ּוַמֲעש ֵ  .ּכֹוְנֵנהוּ , ּוַמֲעש ֵ
ה ָיֵדינוּ : נּו ָעֵלינוּ להי'ֹנַעם ֲאֹדָני א, ִויִהי ה ָיֵדינוּ  ; ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ , ּוַמֲעש ֵ  .ּכֹוְנֵנהוּ , ּוַמֲעש ֵ

 
ב ֵ יֹון, ֹיש  ֵסֶתר ֶעלְּ י; ֻבְּ ֻדַ ַ ֵצל ש  לֹוָנן, ֻבְּ צֻוָדִתי, י'ֹאַמר ַלי .ִיתְּ ִסי ֻומְּ , להי'א  ; ַמחְּ

ַטח ֻבוֹ  ךָ . ֶאבְּ ילְּ י הֻוא ַיֻצִ ח ָיקֻוש  , ֻכִ ֶבר ַהוֻ ;  ִמֻפַ ָרתוֹ . ֹותִמֻדֶ ֶאבְּ ַתַחת , ֻבְּ ָיֶסךְּ ָלךְּ וְּ
ֶסה חְּ ָנָפיו ֻתֶ ֹסֵחָרה ֲאִמֻתוֹ ; ֻכְּ ה וְּ ָלה, לֹא ִתיָרא. ִצֻנָ ַחד ָליְּ . ָיעֻוף יֹוָמם, ֵמֵחץ;  ִמֻפַ

ֶבר ֹאֶפל ַיֲהלֹךְּ , ִמֻדֶ ֶטב;  ֻבָ ֻוד ָצֳהָרִים, ִמֻקֶ ךָ . ָיש  ֻדְּ ָבָבה ִמיִמיֶנךָ , ִיֻפֹל ִמֻצִ : ֶאֶלף ֻורְּ
ש  לֹ, ֵאֶליךָ  יט, ַרק. א ִיֻגָ ֵעיֶניָך ַתֻבִ ֶאה;  ֻבְּ רְּ ִעים ֻתִ ָ ש  ַמת רְּ ֻלֺ ש ִ ה י .וְּ י ַאֻתָ ִסי'ֻכִ ;  י ַמחְּ
יֹון עֹוֶנךָ , ֶעלְּ ֻתָ מְּ מְּ ה ֵאֶליָך ָרָעה. ש ַ ֺאֻנֶ ֶנַגע; לֹא תְּ ָאֳהֶלךָ , וְּ ַרב ֻבְּ י . לֹא ִיקְּ ֻכִ

ָאָכיו ךְּ , ַמלְּ ה ֻלָ ַצֻוֶ ךָ ;  יְּ ָמרְּ ָרֶכיךָ , ִלש ְּ ָכל ֻדְּ ךָ עַ  .ֻבְּ אֻונְּ ָ ִים ִיש ֻ ֻפַ ֶאֶבן :  ל ֻכַ ף ֻבָ ֻגֹ ן ֻתִ ֻפֶ
ֶלךָ  ַחל ָוֶפֶתן. ַרגְּ ַ ֹרךְּ , ַעל ש  דְּ ין; ֻתִ ַתֻנִ ִפיר וְּ ֹמס ֻכְּ רְּ ק .ֻתִ ַ י ִבי ָחש  ֵטהוֻ , ֻכִ ; ַוֲאַפֻלְּ

ֵבהוֻ  ֻגְּ ִמי, ֲאש ַ י ָיַדע ש ְּ ָרֵאִני  .ֻכִ ָצָרה, ִיקְּ ֶאֱעֵנהֻו ִעֻמֹו ָאֹנִכי בְּ ֵצהוֻ  ;וְּ , ֲאַחֻלְּ
ֵדהוֻ ַוֲאכַ  יֵעהוֻ , ֹאֶרךְּ ָיִמים  .ֻבְּ ֻבִ ֵאהוֻ    ; ַאש ְּ ַארְּ ֻוָעִתי, וְּ יש   .ֻבִ

ולאחר מכן  (פעמים 8ביחד )קט ופעם אחת בש ,פעמים בקול שבעלקרוא  עליך "יושב בסתר"מזמור 
 :את הפרקים הבאים

 
ָדִוד: ִמזְּמֹור :פרק ל ִית לְּ ת ַהֻבַ יר ֲחֺנֻכַ ָך י. ש ִ יָתנִ , י'ֲארֹוִממְּ י ִדֻלִ ֻתָ ;  יֻכִ חְּ ֻמַ לֹא ש ִ וְּ

ַבי ִלי י ֵאֶליךָ 'י א'י .ֹאיְּ ֻתִ עְּ ֻוַ ֵאִני, להי ש ִ ֻפָ רְּ י'י .ַוֻתִ ש ִ אֹול ַנפְּ יַתִני; י ֶהֱעִליָת ִמן ש ְּ , ִחֻיִ
ִדי בֹור רְּ רֻו ַלי. ִמֻיָ הֹודוֻ  ;י ֲחִסיָדיו'ַזֻמְּ וֹ , וְּ ש  זֵֶכר ָקדְּ י ֶרַגע. לְּ צֹונוֹ , ֻכִ רְּ ים ֻבִ ַאֻפֹו ַחֻיִ : ֻבְּ

ֶעֶרב ִכי, ֻבָ ה  ;ָיִלין ֻבֶ ֶקר ִרֻנָ ַלֻבֹ ִוי, ַוֲאִני. וְּ לְּ ַ ש  י בְּ ֻתִ עֹוָלם ָאַמרְּ ל ֶאֻמֹוט לְּ י 'י .ֻבַ
ךָ  צֹונְּ רְּ ִרי ֹעז, ֻבִ ַהרְּ ה לְּ ֻתָ ֻתָ ָפֶניךָ : ֶהֱעַמדְּ רְּ ֻתַ ָהל;  ִהסְּ ָרא'ֵאֶליָך י. ָהִייִתי ִנבְּ ; י ֶאקְּ

ֶאל ֲאֹדָני ן, וְּ ַחֻנָ ָדִמי .ֶאתְּ ַצע ֻבְּ ֻתִ   ,ַמה ֻבֶ ִרדְּ ַחתֻבְּ ָ ָך ָעָפר: י ֶאל ש  יד ; ֲהיֹודְּ ֲהַיֻגִ
ךָ  ַמע י .ֲאִמֻתֶ ִני'ש ְּ ָחֻנֵ ִדי .ֱהֵיה ֹעזֵר ִלי, י'י; י וְּ ֻפְּ ֻתָ ִמסְּ ָמחֹול ִלי, ָהַפכְּ י: לְּ ֻקִ ֻתָ ש ַ חְּ ֻתַ ; ֻפִ

ָחה מְּ ֵרִני ש ִ ַאזְֻּ ַמַען .ַוֻתְּ ֹלא ִיֻדֹם, לְּ ָך ָכבֹוד  וְּ רְּ ַזֻמֶ עֹוָלם אֹוֶדךָֻ , להי'י א'י: יְּ  .לְּ

 נתניה /012הפורצים ' ד בבית משפחת ארביב רח"ניתן להשיג בלנ
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 ן  "הגיליון יוצא לעילוי נשמת נר
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 א"שליט עובדיה יוסףרבנו ל "הראשאשת חבר למרן פאר הדור 
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 נס לשושנים
 סגולות עצומות חג חנוכה

 ט"תשנבסיון ה' ע כו"ל נלב"נ מרת שושנה בת פרידה ז"לע
 "בית מרגלית"מהדורת             א"ז בשבט התשע"ע י"נ מרת מרים ארביב בת עזיזה נלב"לע         ב   "כסלו התשע
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יִקים :פרק לג נּו ַצּדִ ִרים;  י'יבַּ , ַרּנְ ָ ה, ַלְיש  ִכּנֹור י'יהֹודּו לַ . ָנאָוה ְתִהּלָ ֵנֶבל  ; ּבְ ּבְ
ֹור רוּ , ָעש  ירוּ . לוֹ  ַזּמְ יר ָחָדש  , לוֹ  ש ִ ן; ש ִ ְתרּוָעה, ֵהיִטיבּו ַנּגֵ י .ּבִ ַבר ּכִ ר ּדְ ָ  ;י'י ָיש 
הוּ  ְוָכל ֱאמּוָנה, ַמֲעש ֵ טָדָקה וּ צְ , ֹאֵהב .ּבֶ ּפָ ְדַבר . ָמְלָאה ָהָאֶרץ, י'ֶחֶסד י;  ִמש ְ ּבִ

וּ , י'י ַמִים ַנֲעש  ָ יו ;ש  ל, ּוְברּוַח ּפִ ּנֵד .ְצָבָאם ּכָ ם, ּכֵֹנס ּכַ אֹוָצרֹות ; ֵמי ַהּיָ ֹנֵתן ּבְ
הֹומֹות ל, י'יִייְראּו מֵ  .ּתְ ּנּו ָיגּורוּ  ;ָהָאֶרץ ּכָ ל, ִמּמֶ ֵבי ֵתֵבל ּכָ י הּוא ָאַמר  .ֹיש ְ ּכִ

הִ וַ  ה הּוא; יּיֶ ֲעֹמד, ִצּוָ ים, ֵהִניא ; ּגֹוִים ֵהִפיר ֲעַצת, י'י. ַוּיַ בֹות ַעּמִ , י'יֲעַצת  .ַמְחש ְ
ֲעֹמד בֹות ִלּבוֹ  ;ְלעֹוָלם ּתַ ֵרי ַהּגֹוי  .ְלֹדר ָוֹדר, ַמְחש ְ ר, ַאש ְ ֶ , ָהָעם ;יוהל'א י'י ֲאש 

ַחר ְלַנֲחָלה לוֹ  ַמִים .ּבָ ָ יט , ִמש ּ ל תאֶ , ָרָאה ;י'יִהּבִ ֵני ָהָאָדם ּכָ כֹון .ּבְ ְבּתֹו  ִמּמְ ש ִ
יחַ  ּגִ ל  ִהש ְ ֵבי ָהָאֶרץ ֶאל ּכָ ם .ֹיש ְ ִבין ;ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ ל ֶאל, ַהּמֵ יֶהם ּכָ  ֵאין .ַמֲעש ֵ
ֶלךְ  ָרב, ַהּמֶ ע ּבְ ָ ּבֹור ; ָחִיל נֹוש  ָרב לֹא, ּגִ ֵצל ּבְ ֶקר ַהּסּוס .ּכֹחַ  ִיּנָ ֶ ּוָעה, ש   ; ִלְתש 

ט, לוֹ ּוְבֹרב ֵחי ֶות  .ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ  ;ְיֵרָאיו ֶאל, י'יִהּנֵה ֵעין  .לֹא ְיַמּלֵ יל ִמּמָ ְלַהּצִ
ם ָ ָרָעב, ּוְלַחּיֹוָתם ;ַנְפש  נוּ  .ּבָ ֵ ָתה לַ , ַנְפש  נּו הּוא  ;י'יִחּכְ י .ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ ַמח , בוֹ  ּכִ ִיש ְ
נוּ  ֹו ָבָטְחנוּ  : ִלּבֵ ם ָקְדש  ֵ י ְבש  ָך  ְיִהי .ּכִ ר : ָעֵלינוּ  י'יַחְסּדְ ֶ ֲאש    .ִיַחְלנּו ָלךְ , ּכַ

 

 !או כמצוין למעלה את פרק סז בצורת המנורה תקראלאחר מכן 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ִגיֹנת (לאותן שמתקשות בקריאת צורת המנורה) :פרק סז נְּ ַח ֻבִ ַנֻצֵ יר, ַלמְּ מֹור ש ִ , ֹלִהים'אֱ . ִמזְּ
ֵכנוֻ  נֻו ִויָברְּ ָחֻנֵ ָניו ִאֻתָ  יְּ ָכל ֻגֹוִים. נֻו ֶסָלהָיֵאר ֻפָ ָך ֻבְּ ֻכֶ רְּ ָאֶרץ ֻדַ , ָלַדַעת ֻבָ

ֻוָעֶתךָ  ש  ים אֱ . יְּ ם, יֹודֻוךָ : ֹלִהים'יֹודֻוָך ַעֻמִ ֻלָ ים ֻכֺ נוֻ . ַעֻמִ חֻו ִויַרֻנְּ מְּ ים, ִיש ְּ ֺאֻמִ י : לְּ ֻכִ
ֹר ים ִמיש  ֻפֹט ַעֻמִ ים ִתש ְּ ֺאֻמִ ֵחם ֶסָלה, ֻולְּ נְּ ָאֶרץ ֻתַ ים אֱ . ֻבָ  לִֹהים'יֹודֻוָך ַעֻמִ

ם, יֹודֻוךָ  ֻלָ ים ֻכֺ בֻוָלהֻ , ֶאֶרץ. ַעֻמִ ָנה יְּ ֵכנוֻ  ָנתְּ ָברְּ ֵכנֻו . לֵֹהינוֻ 'לִֹהים אֱ 'אֱ , יְּ ָברְּ יְּ
אֻו אֹותוֹ   לִֹהים'אֱ  ִיירְּ ֵסי ָאֶרץ, וְּ ל ַאפְּ  ֻכָ
 

חַ לַ  :פרק יט ַנֻצֵ ָדִוד, מְּ מֹור לְּ ַמִים. ִמזְּ ָ בֹוד, ַהש ֻ ִרים ֻכְּ ַסֻפְּ ה ָיָדיו  ;ֵאל מְּ , ֻוַמֲעש ֵ
י יֹום .ד ָהָרִקיעַ ַמֻגִ יַע , יֹום לְּ לָ ; ֹאֶמרַיֻבִ ַליְּ ָלהוְּ ַליְּ ה, ה ֻלְּ ַחֻוֶ ַעת יְּ , ֹאֶמר ֵאין. ֻדָ

ָבִרים ֵאין ֻדְּ ִלי :וְּ ָמע קֹוָלם, ֻבְּ ָכל. ִנש ְּ ם, ָהָאֶרץ ֻבְּ ֵצה ֵתֵבל ,ָיָצא ַקֻוָ , ֻוִבקְּ
יֶהם ֶמש  לַ ; ִמֻלֵ ֶ ם ,ש ֻ ֶהם ש ָ הֻוא. ֹאֶהל ֻבָ ָחָתן וְּ ת, ֻכְּ ִגֻבֹורָיש ִ  ; וֹ ֹיֵצא ֵמֺחֻפָ , יש  ֻכְּ

ַמִים. ָלרֻוץ ֹאַרח ָ ֵצה ַהש ֻ קֻוָפתֹו ַעל מֹוָצאוֹ , ִמקְּ צֹוָתם ֻותְּ ר  ; קְּ ֻתָ ֵאין ִנסְּ , וְּ
תוֹ  ִמיָמה י'יֻתֹוַרת . ֵמַחֻמָ יַבת ָנֶפש  , ֻתְּ ש ִ יַמת , ֶנֱאָמָנה י'יֵעדֻות  ;מְּ ֻכִ ַמחְּ

ִתי ֻקֻוֵדי  .ֻפֶ ִרים י'יֻפִ ָ ש  ֵחי, יְּ ֻמְּ ש ַ ַות מִ  ;ֵלב מְּ ָרה י'יצְּ ִאיַרת ֵעיָנִים, ֻבָ ַאת  .מְּ ִירְּ
הֹוָרה, י'י ֵטי: עֹוֶמֶדת ָלַעד טְּ ֻפְּ ו; ֱאֶמת י'י ִמש ְּ ֻדָ קֻו ַיחְּ ֱחָמִדים .ָצדְּ , ִמזָָֻהב ַהֻנֶ

ז ָרב ַבש  ; ֻוִמֻפַ תֻוִקים ִמֻדְּ ֹנֶפת , ֻומְּ ם .צֻוִפיםוְּ ךָ  ֻגַ ֻדְּ ָהר בָֻ , ַעבְּ ָרם; ֶהםִנזְּ מְּ ָ ש  , ֻבְּ
ִגי. ֵעֶקב ָרב ִני ;ָיִבין אֹות ִמיש ְּ רֹות ַנֻקֵ ֻתָ סְּ ךָ , ם ִמזִֵֻדיםגַֻ  .ִמֻנִ ֻדֶ ֹךְּ ַעבְּ  ַאל  ֲחש 
לוֻ  ש ְּ יִתי; ִבי ָאז ֵאיָתם ִימְּ ִנֻקֵ ע ָרב ,וְּ ַ ש  ֵרי .ִמֻפֶ ָרצֹון ִאמְּ יֻו לְּ י , ִפי ִיהְּ יֹון ִלֻבִ ֶהגְּ  וְּ
ָפֶניךָ  ֹגֲאִלי ,י'י: לְּ  .צֻוִרי וְּ

 

תֹוָדה :פרק ק מֹור לְּ ל, י'ַלי ָהִריעוֻ  :ִמזְּ דֻו ֶאת. ָהָאֶרץ ֻכָ ָחה י'י ִעבְּ מְּ ש ִ ֻבֹאֻו   ;ֻבְּ
ָפָניו ָנָנה, לְּ רְּ עוֻ . ֻבִ י י  ֻדְּ נוֻ עָ  הֻוא: יםהל'אהֻוא , י'ֻכִ נוֻ , ש ָ לֹו ֲאַנחְּ ֹצאן , ַעֻמוֹ  וְּ וְּ

ִעיתוֹ  ָעָריו .ַמרְּ תֹוָדה, ֻבֹאֻו ש ְּ ה ֻבְּ ִהֻלָ תְּ מוֹ , לוֹ  הֹודוֻ  ;ֲחֵצֹרָתיו ֻבִ כֻו ש ְּ רְּ  יכִֻ   .ֻבָ
ֻדוֹ , י'יטֹוב  עֹוָלם ַחסְּ ַעד ; לְּ  .ֱאמֻוָנתוֹ , ֻדֹר ָוֹדר וְּ

 

ֲעלֹות :פרק קלג יר ַהֻמַ ָדִוד, ש ִ ִעים ֻוַמה, ֻטֹוב ֻנֵה ַמההִ : לְּ בֶ  ֻנָ ֶ םש   ת ַאִחים ֻגַ
מֶ ָיַחד  ֶ ש ֻ ַקן ַעל, ֹיֵרדָהֹראש   ַעל ,ן ַהֻטֹובֻכַ ֻיֵֹרד: ַאֲהֹרן ַהזָָֻקן זְּ ֶ י  ַעל ,ש  ֻפִ

ַטל .ִמֻדֹוָתיו מֹון ֻכְּ ֵרי ִצֻיֹון ַעל, ֻיֵֹרדש ֶ  ֶחרְּ י: ַהרְּ ם צִ  ֻכִ ָ ה יש  ָרָכה  ֶאת ,י'ֻוָ ַהֻבְּ
ים  .ָהעֹוָלם ַעד  , ַחֻיִ


