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לרפואת הנפש והגוף

 מתי שבניו  מי
לעירא. ילך  בר -מינן , זו בעיר  מתים  שבנים  למי

שנושא  לבדוק צריך  גם קמיע. יעשה  או אחרת
גם  נפלים מפלת אמה  שאם באמה יבדוק אשה

רמ "ה . סי' החסידים  ספר  כאמה, בתה

אוב. כסף תקח מתקיימין, בני' בני ' שאין  לאשה 
שלא  בתולות  מט' צדקה  בתורת  כסף שוה

לפר טבעת הגיעו  דהיינו כוז"ם  ממנו ותעשה  קן
ומיד  תיכף וכשתלד  לדתה  לעת ותצפנהו לאזן
ויחי' באזנו  הכוז"ם  ושים  התינוק  באזן  חור  תעשה 

בע "ה .

בחודש ג . כשנכנסת מתקיימין, בני' שאין לאשה
ילדה  שהכלבתא למקום  תלך  לעיבורה  הט '
ג"פ  ותאמר  קטן  כלב על הימנית רגלה  ותעמיד 
האשה  תקח  ואח"כ החי ", לי ותן המת  לך "קח
חיקה  בתוך אותו  ותניח עליו  שדרסה הכלב אותו
ורגליו ימינה בצד ראשו  ותשים ממש  בשרה על 
לנהר הכלב אותו עם האשה ותלך שמאלה בצד
ותאמר לנהר מעצמו  הכלב  שיפול עד  חגורה ותסיר 

והוא  החי" לי ותן  המת לך  "קח  זה  פסוק  ג"פ  לנהר
ישרה . דרך  ומנוסה בדוק

אל ד. בן לו כשנולד  ב"מ מתים  שבנים  למי 
שום  בהם עירוב  בלי פשתן בגד  כ"א ילבשנו
בס ' עיין פ' במע ' ועיין  ובו "מ, ויחי' כלל אחר  מים

פ'. מער' מד "ק ובס ' הנהרות מס' העדה עיני 

אלף ה. בו "מ והוא  ח"ו  מתקיימין  בניו  שאין  למי 
למי אותו  ימכור  התינוק כשיצא  תיכף  פעמים
למטה  מלמעלה  חלוקו מתחת והכניסהו  שירצה
משום  בזה ואין ויחי ' לי קניתי  אשר  בני זה  ויאמר 

יד . בכתיבת  מצאתי כך האמורי , דרכי

ממיתת ו. ואחד  מעה"ר  מתים  צ"ט רז"ל אמרו 
ועל  וז "ל דס"ג  אחרי ס' בזוה "ק  כמ"ש עצמו,
יארע  ולא  אורחין ממאה אפי' ב "נ יסטי תנינן  דא 
האדם  יזהר לכן בישא, עינא  לי ' דאית בב "נ
במע ' ועיין יוסף , פורת בן  פ' יאמר תינוק כשרואה 

הרע . לעין  עי "ן 



 הבני לקיי
 בקדושה לקיי זה  קמיע יכתוב הבנים:

ויתלה  כשר , קלף  או ובקל"ץ ובטהרה 
מי"א" וב"א "לת"מ וזה  הבית , כותלי בארבעה

וכו ', ועקרה " משכלה  תהיה "לא  מפסוק מוצאי 
השמות , שרשי מספר  הפסוק. כניקוד וניקודו 

יד . כתיבת



 לבני  זוכי וא אב כיבוד מצות ידי על
לבנים ,המקיי זוכה  ואם , אב  כיבוד  מצות 

פסוק  על ע"א רל"א דף איוב  ילקוט
ג ) מא שהקדים (איוב  הוא מי  ואשלם", הקדימני "מי

ועיקר עכ"ד . בנים , לו  נתתי ולא  לאביו כבוד 
כ "ף  מערכת  ועיין מיתה , לאחר הוא הכבוד

כאו"א .
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 גיהנו פני רואה אינו תורה אתו ולמד ב המניח
אם כל אך גהינם  פני  רואה אינו בן  להניח  שזכה  מי 

בס ' ז "ל רזא  פענח  הרב רמז וזה תורה אתו  למד 
לנכח  אשתו לנכח לה ' יצחק ויעתר  ע"פ תולדות 
בנים . לו  היה  לא  אם מגהינם  ירא כי גהינם  גימ '
ועבר שם  למדרש  אותו  שלח בן, לו שבא  ומאחר 

תורה . אותיות  ותהר  תורה  ללמדו

מיתת כל  רואה אינו  כשר  אדם על  ומתאבל  הבוכה

ובנותיו בניו  מתים  מ "מ  רז"ל  כמאמר  בחייו  בניו
על  והתאבל בכה שלא מפני קטנים כשהם  אדם של 
ע"ב , דק "ה  שבת  מיני' שקלי ערבונא כשר  אדם
אדם  מיתת  על הבוכה  כל כתב החסידים בס ' ועוד 

בחייו. בניו  מיתת  רואה  אינו  כשר

בנים .חכ כמו  לו מועלת תורתו בנים  בלא שמת
ע"ב . דפ"ז  בראשית זוה "ק 



קיימא  של לבני זוכה  בריתו השומר
קיצורהשומר קיימא , של  לבנים  זוכה בריתו

ועיין ע "א  דל "א  ק "ט  מצות  הסמ "ג
פ ' ספריבמערכת בהקדמת ועיין  הברית , פגם 

ודבש. חלב הקטן

כמ "ש אמרו  בר-מינן, מתים בנים  נדרים  בעון רז "ל
כמו שוא  בשבועת ובפרט  שבת , במסכת
סם  שיהנה  שאמרה  אחת  באשה מעשה  שמצינו
לשמור יזהר לכן בנה, מת וב "מ  מבני' בא' המות 
שומר אזי שוא ובשבועת  בנדרים ולשונו  פיו 

נפשו. מצרות 

שהבןכתב וז"ל  ש"ח חוט  כבס' ז"ל  ההן מבהר "א 
בגדלותו חריף יצא  בקטנותו  הרבה  הבוכה 

המוח  ליחות  מרוב הוא שהטפשות  טעים וטעמא
ולזה  חריף ויצא  המוח מתייבש  הרבה  שבוכה  וקטן
ודו"ק  תורה  תצא שמהם  עניים  בבני הזהרו אמרז"ל 

לקמן. עיין הרבה  הבוכה ולתינוק דצ "א , תש "ח 

כיוצא כל  בנים  לו להיות עתיד מישראל אחד
ומלכים , ושרים  קומה בעלי  יהיו  וכולם  מצרים

הא "נ. ס' עכ"ל יתרו. פ ' הילקוט משם מת "ל 

ת "א בס ' וב"כ  אב ישמח  חכם בן  הביא : ד "מ 
גימ ' חכם  אליה"ו  גימ' בן לרמוז אפשר
מ 'בשר ש 'לום  י'שמיע  נוט ' ישמ "ח  הנבי"א 
כסי"ל  ובן ב 'נים א'בות נוט ' אב  חדוה או  ח'ירות,

פניך . ומחלה  אמו  תוגת הסמ "אל זהו  גי'



 חיי לבני סגולה
על א . פ"ז  כתוב ח "ו מתים  שבני' לאשה סגולה

בשערים  ויהללוה ידי ' מפרי לה  תנו  ק"ץ 
לשתות  לה ותן  וישן כשר ביין ומחוק  מעשי'
הרב  אשורית  וכתב ותגין  שרטוט וצריך האשה 

ט "ז. אות אדם תולדות 

גברא ב. כח לו שאין מסיבת הוא  בנים  לו שאין  מי
בנים  לו יהיו או  הדמים עבור אשתו  מסיבת או 
ומ "ס  ותי "ו  וא"ו  מע' בס"ד עי "ל ב"מ יתקיימו  ולא
ומערכות  זו  מע' נפשנו  האח  בסה"ק ועיין וה "ה 
דגמרא  משמא כתבתי  ט' אות זו  ובמע ' אחרים,
ב"ז לי' הוין  שבתות במוצאי היין  על דהמבדיל
בן גימטריא ויבדל וכו' האור בין  ויבד"ל וז"ה 
זכרים . לבנים זוכה ההבדלה ידי  על נתן  להורות 

וטובים .ג. ישרים כשהם  חביבים , הבנים  רוב  ראה 
צל  הר"ב  עיין דעה. חסר  יחיד  כבן רעה  לך ואין

מ "ה . סי ' ר' אות  המעלות

הרע ד. מעין הבנים  לשמור  זאת  ישכילו חכמה  לו
קשה  שכמה מ"ע באח "ן הוכחתי אותה  כאשר
שהביא  מה אגיד זאת  עתה  והן  בבנים העיה "ר
ללמדך  שניהם  גם  וימותו ע"פ רות  הילקוט 
איש  כל  ע"כ  רח "ל , בבנים רבה  מכה שעיה "ר
מאהבת  רב עקב  לשמרם ה ' דבר  את הירא מישראל 
ח"ו יעדר לא  כי  לבה"כ ולהביאם  וליפותם הטיול
עבד  שם לבניהם  קוראין המלכים  ודע  מעיה "ר,
בהם  ישלוט  שלא כדי כעור שם  או שחור  ר "ל
מכל  וישמרם  ישמרנו  לעמו אמת  והשומר עיה"ר 

דב"ר.

דף ה. עליונה  בריכה עוז  מגדל  להרב עיני ראתה 
הנקראים  שכל  לאדם  יש  וז "ל י"ד  אות  ע "א  ר '

להפך ויש לגדולה  ויעלו יצליחו  יתפללבשמו לכן
לגדולה ויעלו יצליחו בשמו הנקראים שכל האדם 

טובות מדות  בהם  עזרויהי' אחי  בסה "ק  ועיין ,
ויע"ש.



 גור  הש
דע ראתה וז "ל: נאמר ושם  החסידים בספר עיני 

כי דע מתקיימין  בניו שאין  אדם  ראיתי אם
ולזה  שם אותו לבניהם  קורין אחיו  ואם  גורם השם

המקום  לאו  ואם  גורם השם כי  דע מתקיימין אין
אחר בית  או  אחרת  למדינה  ללכת ויש גורם,

ויע"ש.




