
טובלין במקוה ולובשין בגדי שבת קודם הדלקת הנרות

t למנצח בצורת מנורה T

כתבו המקובלים הקדמונים סגולה להנצל מכמה צרות, לומר בכל יום זה המזמור בצורת המנורה. וכתב בסידור 
ומובטח  הדליקה,  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  בה  ומכוין  יום  בכל  המנורה  את  שרואה  מי  כל  וז"ל  ישן  ספרדי 

לו שהוא בן עולם הבא, וכל האומר למנצח בצורת המנורה לא יקרה לו שום מקרה רע ויצליח במעשיו ע"כ:
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נר א' - חסד
נר ב' - גבורה
נר ג' - תפארת
נר ד' - נצח
נר ה' - הוד
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