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סגולה לבנים צדיקים
 ּבּכל ּוּבעלּה,העֹולםּבניׁשארעל ּבחׁשיבּות ׁשּיעל ּו,צּדיקיםלבניםלזּכֹות אי  מתּבר ֵ ִ ְ ְ ָ ִ ַ ִ ִ ֶ ַ ֲ ַ ֲ ִ ַ ְ ָ ְ ֵ ַ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ֵ ַ ֹ
במדבר  ע"א)זוהר קכ "ו :(דף

דּ ריׁש א אמר  שׂ ערא יהוּ דה , ע"א)רבּ י קכ"ו דּ אּת תא(דף ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ לאפ גּ מא לאתגּ לייא , אחרא  שׂ ערא  גּ רים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתגּ לייא ,
יחמוּ ן  לא דּ ביתא, טסירי דּ אפילּ וּ  אּת תא  בּ עיא  , ּכ בּ גין ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָלּה .

לבר. ׁש כּ ן כּ ל מריׁש א , חד ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַשׂ ערא

נמי ּת א  הכי  דּ כ לּ א, חוּ מרא הוּ א  שׂ ערא  בּ דכוּ רא  כּ מה חזי, ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
שׂ ערא הה וּ א גּ רים ּפ גימוּ  כּ מה  חמי, ּפ וּ ק ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְלנוּ ק בּ א .
דּ אתל ּט ייא , לבעלּה  גּ רים לתּת א , גּ רים  לעילּ א , גּ רים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ּת תא.
דּ יסתלק  גּ רים  בּ ביתא, אחרא  מלּ ה  גּ רים  מסכּ נוּ תא, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָגּ רים 

דּ לה וֹ ן. מחציפוּ  ליׁש זבוּ ן, רחמנא  מ בּ נהא. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַח ׁש יבוּ תא

עבדּ ת ועל  ואי דּ ביתא. בּ זיווֹ תי לאתכּ ּס ייא, א ּת תא  בּ עיא דּ א , ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
כּ תיב, מה  קכח)כּ ן מהוּ (תהלים זיתים". כּ ׁש תילי  בּ ני" ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

לא בּ קייטא , בּ ין בּ סתווא, בּ ין  דּ א, זית מה זיתים". ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ"כּ ׁש תילי
ׁש אר על יתיר ח ׁש יבוּ ת בּ יּה  אׁש ּת כח ותדיר טר ּפ וֹ י, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִאתאבידוּ 
ו א עלמא . בּ ני  ׁש אר  על  בּ חׁש יבוּ  יס ּת לּ קוּ ן בּ נהא  ּכ ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִאילנין.
בּ ברכאן  דּ לעילּ א , בּ ברכאן  בּ כלּ א ,  מת בּ ר דּ בעלּה  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ ד

דכתיב, הוּ א הדא  בּ נין. בּ בני בּ בנין, בּ ע וּ תרא , (תהלים דּ ל ּת ּת א, ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ כתיבקכח) יי". ירא  גּ בר יבוֹ ר כן  כּ י  קכח)"ה נּ ה "יברכ(תהלים  ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

לבני בּ נים וּ ראה  חיּ י ימי כּ ל יר וּ ׁש לים בּ ט וּ ב וּ ראה  מ צּ יּ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִה'
י שׂ ראל ". על  קדישא)ׁש לוֹ ם סבא (ישראל  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

גּ וֹ רם  ׁש ּמ תגּ לּ ה, האה ראׁש  שׂ ער יהוּ דה, רבּ י אמר
צריכה   ּכ מ וּ ם אוֹ תּה . ולפגּ ם להת גּ לּ וֹ ת אחר לשׂ ער
אחת  שׂ ערה ייראוּ  א בּ יתּה  ק וֹ ר וֹ ת  ׁש אפ לּ וּ  אה

בּ ח וּ ץ . ׁש כּ ן וכל מראׁש ּה ,

גּ ם   ּכ - ה כּ ל חמרת הוּ א ה ער ׁש בּ זּ כר  כּ מוֹ  ראה, בּ א
הא ה: שׂ ער  אוֹ ת וֹ  גּ וֹ רם פגם כּ ּמ ה וּ ראה צא לנּ קבה.
גּ וֹ רם  להתקלּ ל, לבעלּה  גּ וֹ רם למ ּט ה, וגוֹ רם  למעלה גּ וֹ רם
ח ׁש יב וּ ת  ׁש ּת ס ּת לּ ק  גּ וֹ רם בּ בּ ית, אחר דּ בר  וגוֹ רם  עני,

מחציפ וּ תן. יצּ ילנוּ  הרחמן מבּ ניה .

עוֹ שׂ ה  ואם בּ יתּה . בּ זו יּ וֹ ת להתכּ ּס וֹ ת אה  צריכה  ּכ ועל
כּ תוּ ב מה , ּקכח )?כ זּ ה (תהלים  מה זיתים". כּ ׁש תלי   בּ ני" 

זיתים" א "כּ ׁש תלי בּ ּק יץ  בּ ין בּ ּס תו בּ ין זה, זּ ית מה ? 
ׁש אר על יתרה  חׁש יבוּ ת בּ וֹ  נמצאת ותמיד עליו , אוֹ בדים
העוֹ לם. בּ ני  ׁש אר  על בח ׁש יבוּ ת יעלוּ  בּ ניה  ּכ - האילנוֹ ת
ׁש לּ מעלה, בּ בּ רכוֹ ת  בּ כּ ל: מתבּ ר ׁש בּ עלּה  אלּ א ע וֹ ד, ו א
זהוּ  בנים. וּ בבני בּ בנים בּ ע ׁש ר, ׁש לּ מּט ה, בּ בּ רכוֹ ת

"יברכ(שם )ׁש כּ תוּ ב  וכתוּ ב , ה'". ירא גּ בר יבר כן  כּ י "הנּ ה 
בנים  וּ ראה חיּ י ימי  כּ ל יר וּ ׁש לם בּ ט וּ ב  וּ ראה מצּ יּ וֹ ן ה'

י שׂ ראל". על ׁש לוֹ ם הקדוש )לבני הזקן (ישראל 
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