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סגולת שלום
אוצר נפלא - סגולות ועצות

לרפואת הנפש והגוף

צדקה
לילבניםסגולה "תן המספר - לעקרה  ושתים, חמישים  יתן  - בן לדוגמא בקשתו כמספר  צדקה יתן  -

ו הבקשה .בנים ", כמספר מניינם יתן שאלותיו  בכל  כן 

שמבטל בהריוןהרוצה  לפי  העובר , מפסיד  זה כי  הזרע, כשקבלה מיד  האשה  תתנועע לא גאלינוס, כתב -
יקרה  ואם חודשים  ד' סוף ועד יצירתו מתחילת באילן  הקשור לפרי  העובר  ודומה  לרחם , קישורו
ואם  משונים  לדברים מתאוה הריונה שבימי  וטבעה  במהרה , ליפול  העובר  עלול חזקה תנועה  לאשה
מעט  וכן קיבתה המחזקים  מאכלים לאכול וצריכה קלוים , חטים  או זרעונים - לה  יתנו עפר  לאכול  תרצה

לתאבון. שתבוא  חמוצים



בטןהרוצה צרת בפרי  רבות, שראינו  מאחר  ברם  סובלתן, הדעת  שאין סגולות  להביא דרכינו שאין אף -
סגולה  נעתיק בטן  לפרי  רב  ורצונם והמגוחך , המשונה  אף דבר לכל  המוכנות  עקרות  של  נפשם
נדתה  מדמי  זה בכוס ותניח  קטן כלי או  כוס כדמות  רכה משעוה  תעשה  האשה  מסוים, בספר  הכתובה זו
יפסיק  העץ  ועי"ז התפוח  עץ תחת  בתוכו, נדה מי אשר  השעוה  תטמין אחר -כך  הכלי, פתח ותסתום

ותתעבר. פריה  תביא והאשה  פריו להביא 



להרבותנסיו מסוגלת  היא  אם ותכניס לדעת  פתיל כצורת  ותעשהו  ודק קטן  פשתן בבד  חילבה תעטוף -
- לאו  ואם  להרות מסוגלת  שהיא  סימן  ירוק , צבע  בפתיל  יתגלה  אם ימים ג ' שם  ותניחהו  לנרתיקה 

עקרה . היא  הרי



כך לעקרה ואחר תניחנו, שעתיים  ובמשך טבילתה  אחרי מיד ברחמה ותניח היטב, לבן, שום  תכתוש -
ותזדווג. אותו תסיר



ברית .לעקרה או נשואין, ברכת  של  מיין תשתה -



הכלה .לעקרה של אצבעה מקצה  חינה  ותחטוף העקרה  תלך  הכלה, בבית  חינה  עושים  כאשר  -





אדר ב' תשע"דסגולת שלום 2 ◇ אור הזוהר 716

בטן.לעקרה לפרי  עבורה שימליצו הצדיקים קברות  על תשתטח -



בשבוע .לעקרה פעמיים רוח  כוסות  לעשות  שמוסיפים ויש יום -יום, בבטן, הרחם  באזור  מסג ' תעשה -



שיעלולעקרה בכדי  מעליו תעמוד מהמרתח , האידים  יעלו וכאשר הרוזמרין, מצמח מרתח תעשה -
שברחם . סתימות  לפתוח לה  ויעזרו הרחם  לאזור 



יהי'לעקרה ולא  והאשה, הבעל  לזה מזה מקללות  יזהרו וכן יתגאה, שלא עצמו הבעל  יקטין סגולה -
סגולה  השחר  עלות  קודם  והבקשות השירות בזנות : יהרהר  ולא  אדם , לאף דיבורים אונאת  בעל

אם . חלב  ולהרבות האשה , כעס ולבטל  לבנים



"שוש-קרח"עקרה שורש בערבית)- - לכוח (סוס ועוזר עקרות נגד מאוד  ויעיל  נשיים הורמונים  מכיל 
להריון. טוב  הציפורן, תבלין  מירתח וכן גברא,



יום עקרהלאשה רחמה בבית תניח  התערובת ואת  פשתן וגרגרי חינה  תפוחים , עלי  - ביחד  יכתוש  -
להריונה . ויעזור היטב תשטוף  כך ואחר הראשון,

 תאכל להריו בוקר ובכל ביחד לערב  חום סוכר עיטרן , כרפס, זר, חמוצים, רמונים שחורים , צמוקים  -
ימים . שבעה במשך  ריק לב על  מקצת 



קניגאללבני אבן או  רובינשטיין  אבן  בצוארה ותתלה בעור תכרוך  .(לב -שפין)-



להריון.לבני תכנס האשה וכן בדבש  אברו ימשח  והבעל גמל , של  מי-רגלים ברחמה תשים -



האפרלעקרה ותערב זאב עור  תשרוף או  הארנבת , צואת צוארה  על  בכיס שתתלה  או כבש , שתן תשתה  -
רצוף . ימים  ג' יום  בכל כוס  ותשתה ביין, או במים



מידה לעקרה יעשו משמים  עי"כ  כי חיים, בעלי  ואפילו בעולם  ברי' לשום  יצערו  לא  וסגולה, עצה -
כבדו ואשר  חשוב אדם בבית שהתאכסן  ז"ל  האר"י ברבינו מעשה  שהובא  וכפי מידה, כנגד 

חפצו מה  ז"ל האר"י שאלו מעליו , הפרדו ולפני  בידו , הי ' אשר ככל בבנים ,וארחו רצוני  המארח  השיבו ?
מחמת  עקרה  תהי ' שאשתך  עליך  נגזרה  כי לך ידוע להווי ז"ל האר"י ענה מלדת, אשתו  פסקה  פתאום  כי 
המים  לשתות  בו עולים היו והעופות  בלול סולם  הי' מה  זמן  לפני שעד הבית , לעופות שגרמתם  הצער 
על  רחם כן  כמו שמים לרחמי רצונך ואם למרום, צפצופם  ועלו העופות נצטערו  וכך הסולם והסרתם

ללדת . אשתו וחזרה  - הראשון  למקומו  הסולם הבית  בעל  החזיר  שלך . החיים  בעלי



ות עקרהלאשה קטן בכיס  הקלף ותשים יוהך, איין אייו, יא, אז, צבי , בקלף לה יכתבו זרועה .- על  תלה



קכח .לעקרה מזמור יקראו ולמעוברת  קג, קב, תהילים  פרקי בקריאת עלי' רחמים  יבקשו -



 האשה .להריו ותאכל  קציצה ועשהו אותו טחון  דג , בתוך דג נמצא  לפעמים  -



 הוא להריו ומי עקרות, הפוקד לחכם  ילכו אומר- והקב"ה פיהם , על  להורות  ויודע  בפוסקים הלומד זה  ?
סגולתו אדם  ולכל  עקרות, לפקוד מסוגל סיגופים בעל וכן  אקיים, ואני יגזור הוא יהיה " "כפי עליו

מעמדות . יום  בכל יאמר



"אם לבניםסגולה שכתוב: וכמו  בנים להוליד יזכה ועי "כ תורה  בדברי ומחדש מוליד אדם  שיהי ' -
ליוהרא . ולא  שמים  לשם  והעיקר  בניך", אשכח אלקיך , תורת תשכח 



העקרהלפתיחת שורש רחם  רק  הרמב "ן לפי "דום " נקרא  ובערבית  הדודאים פרי אכילת  -
לבנים . מסוגל "הצלף" שיח פרי או הדודאים ,



הרחםתרופה התכווציות שבעיתה קומפרילעקרה  אבקת או אדום" "פטל יעיל מאוד טבעוני)- מרקחת  .(בבית



עקרהסגולה או הקן.לעקר  שילוח מצוות  יקיימו  -



 פואה"הריו" של  עלים יכתוש זרעונים- חמשת בעל החמור" "וורד גם  הנקרא  שחור , - אדום  צבעו לצביעה, שנועד (צמח 

מהתמצית "פיאוניה") כוס חצי שלוקחים ויש אכילה, כל לפני  בבוקר האשה ותשתה  במים, ולהרתיח 
- לטהרתה  שתטבול ואחרי  ימים מספר רק  הנקיים  ימי שבעת  בתוך שותה  והאשה  בחמאה, ומערבים 
לרצון. שיעלה עד הלאה וכן הבאה  בפעם כך תמשיך הראשונה בפעם  הצליחה  לא ואם  לשתות, תפסיק 



מלדתאשה יהא שנעצרה ולא מטתה על  זו  אשה תשב תיכף  היולדת לידת  בסיום  וללדת, לחזור  ורוצה -
היולדת . למיטת  בשרה  בין  מפסיק  דבר 



זרעהעקרה ופולטת שבגופה החום לואיזהמריבוי  עלי תרתיח מהמירתח (סלבייה)- ותשתה  מלח מעט  עם
ותתרפא . לבעלה, נטהרת  שהיא קודם ותשתה  בבוקר, - בשבוע  פעמים  ג'



פטרושקה .להריוןמסייע אכילת  -



פירות עקרהלאשה ורק אך לאכול האשה תשתדל  לכן להפלה, או  לעקרות גורמת  לקוי' תזונה לעיתים  -
בעיות . בלי  הריונה  יתקבל וע "י שונים  מרעלים גופה לטיהור אגוזים  וכן  טריים וירקות 



מהאשהלדעת  או מהבעל העקרות בידוע ממי בשתן  תולעים נוצרו  ואם  סובין  רגלי' במי תשים -
המטה ש  תחת הכלי ויניחו  שממנו, הדבר  סימן - יתליע ואם כן  יעשה  הבעל וכן  ממנה, העקרות 

יבדקו. ואז  לעת  מעת ימים  ג '
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בטן.לעקרה לפרי  עבורה שימליצו הצדיקים קברות  על תשתטח -



בשבוע .לעקרה פעמיים רוח  כוסות  לעשות  שמוסיפים ויש יום -יום, בבטן, הרחם  באזור  מסג ' תעשה -



שיעלולעקרה בכדי  מעליו תעמוד מהמרתח , האידים  יעלו וכאשר הרוזמרין, מצמח מרתח תעשה -
שברחם . סתימות  לפתוח לה  ויעזרו הרחם  לאזור 



יהי'לעקרה ולא  והאשה, הבעל  לזה מזה מקללות  יזהרו וכן יתגאה, שלא עצמו הבעל  יקטין סגולה -
סגולה  השחר  עלות  קודם  והבקשות השירות בזנות : יהרהר  ולא  אדם , לאף דיבורים אונאת  בעל

אם . חלב  ולהרבות האשה , כעס ולבטל  לבנים



"שוש-קרח"עקרה שורש בערבית)- - לכוח (סוס ועוזר עקרות נגד מאוד  ויעיל  נשיים הורמונים  מכיל 
להריון. טוב  הציפורן, תבלין  מירתח וכן גברא,



יום עקרהלאשה רחמה בבית תניח  התערובת ואת  פשתן וגרגרי חינה  תפוחים , עלי  - ביחד  יכתוש  -
להריונה . ויעזור היטב תשטוף  כך ואחר הראשון,

 תאכל להריו בוקר ובכל ביחד לערב  חום סוכר עיטרן , כרפס, זר, חמוצים, רמונים שחורים , צמוקים  -
ימים . שבעה במשך  ריק לב על  מקצת 



קניגאללבני אבן או  רובינשטיין  אבן  בצוארה ותתלה בעור תכרוך  .(לב -שפין)-



להריון.לבני תכנס האשה וכן בדבש  אברו ימשח  והבעל גמל , של  מי-רגלים ברחמה תשים -



האפרלעקרה ותערב זאב עור  תשרוף או  הארנבת , צואת צוארה  על  בכיס שתתלה  או כבש , שתן תשתה  -
רצוף . ימים  ג' יום  בכל כוס  ותשתה ביין, או במים



מידה לעקרה יעשו משמים  עי"כ  כי חיים, בעלי  ואפילו בעולם  ברי' לשום  יצערו  לא  וסגולה, עצה -
כבדו ואשר  חשוב אדם בבית שהתאכסן  ז"ל  האר"י ברבינו מעשה  שהובא  וכפי מידה, כנגד 

חפצו מה  ז"ל האר"י שאלו מעליו , הפרדו ולפני  בידו , הי ' אשר ככל בבנים ,וארחו רצוני  המארח  השיבו ?
מחמת  עקרה  תהי ' שאשתך  עליך  נגזרה  כי לך ידוע להווי ז"ל האר"י ענה מלדת, אשתו  פסקה  פתאום  כי 
המים  לשתות  בו עולים היו והעופות  בלול סולם  הי' מה  זמן  לפני שעד הבית , לעופות שגרמתם  הצער 
על  רחם כן  כמו שמים לרחמי רצונך ואם למרום, צפצופם  ועלו העופות נצטערו  וכך הסולם והסרתם

ללדת . אשתו וחזרה  - הראשון  למקומו  הסולם הבית  בעל  החזיר  שלך . החיים  בעלי



ות עקרהלאשה קטן בכיס  הקלף ותשים יוהך, איין אייו, יא, אז, צבי , בקלף לה יכתבו זרועה .- על  תלה



קכח .לעקרה מזמור יקראו ולמעוברת  קג, קב, תהילים  פרקי בקריאת עלי' רחמים  יבקשו -



 האשה .להריו ותאכל  קציצה ועשהו אותו טחון  דג , בתוך דג נמצא  לפעמים  -



 הוא להריו ומי עקרות, הפוקד לחכם  ילכו אומר- והקב"ה פיהם , על  להורות  ויודע  בפוסקים הלומד זה  ?
סגולתו אדם  ולכל  עקרות, לפקוד מסוגל סיגופים בעל וכן  אקיים, ואני יגזור הוא יהיה " "כפי עליו

מעמדות . יום  בכל יאמר



"אם לבניםסגולה שכתוב: וכמו  בנים להוליד יזכה ועי "כ תורה  בדברי ומחדש מוליד אדם  שיהי ' -
ליוהרא . ולא  שמים  לשם  והעיקר  בניך", אשכח אלקיך , תורת תשכח 



העקרהלפתיחת שורש רחם  רק  הרמב "ן לפי "דום " נקרא  ובערבית  הדודאים פרי אכילת  -
לבנים . מסוגל "הצלף" שיח פרי או הדודאים ,



הרחםתרופה התכווציות שבעיתה קומפרילעקרה  אבקת או אדום" "פטל יעיל מאוד טבעוני)- מרקחת  .(בבית



עקרהסגולה או הקן.לעקר  שילוח מצוות  יקיימו  -



 פואה"הריו" של  עלים יכתוש זרעונים- חמשת בעל החמור" "וורד גם  הנקרא  שחור , - אדום  צבעו לצביעה, שנועד (צמח 

מהתמצית "פיאוניה") כוס חצי שלוקחים ויש אכילה, כל לפני  בבוקר האשה ותשתה  במים, ולהרתיח 
- לטהרתה  שתטבול ואחרי  ימים מספר רק  הנקיים  ימי שבעת  בתוך שותה  והאשה  בחמאה, ומערבים 
לרצון. שיעלה עד הלאה וכן הבאה  בפעם כך תמשיך הראשונה בפעם  הצליחה  לא ואם  לשתות, תפסיק 



מלדתאשה יהא שנעצרה ולא מטתה על  זו  אשה תשב תיכף  היולדת לידת  בסיום  וללדת, לחזור  ורוצה -
היולדת . למיטת  בשרה  בין  מפסיק  דבר 



זרעהעקרה ופולטת שבגופה החום לואיזהמריבוי  עלי תרתיח מהמירתח (סלבייה)- ותשתה  מלח מעט  עם
ותתרפא . לבעלה, נטהרת  שהיא קודם ותשתה  בבוקר, - בשבוע  פעמים  ג'



פטרושקה .להריוןמסייע אכילת  -



פירות עקרהלאשה ורק אך לאכול האשה תשתדל  לכן להפלה, או  לעקרות גורמת  לקוי' תזונה לעיתים  -
בעיות . בלי  הריונה  יתקבל וע "י שונים  מרעלים גופה לטיהור אגוזים  וכן  טריים וירקות 



מהאשהלדעת  או מהבעל העקרות בידוע ממי בשתן  תולעים נוצרו  ואם  סובין  רגלי' במי תשים -
המטה ש  תחת הכלי ויניחו  שממנו, הדבר  סימן - יתליע ואם כן  יעשה  הבעל וכן  ממנה, העקרות 

יבדקו. ואז  לעת  מעת ימים  ג '
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-לעקרה ולגבר רפואית" "דודא  תאכל  האשה  או קנדס, או דפנה , עלי האשה  תריח  הזיווג אחרי  -
זרע . המייצרים  ומנרלים בויטמינים עשירים ורחוצים  שטופים סרפד  עלי או ענבים אכילת 



לבנים .לבניםסגולה מסוגל שבוים  בפדיון  השתדלות -



תאוה .להריוןעצה לה  אין כאשר  מתעברת האשה  אין  -



ההריוןלדעת מניעת  העלים ממי שיתיבשו מי ואצל  בנפרד, חסה  עלה  על רגלים מי והאשה האיש יטילו  -
הסיבה . הוא - ראשונים 



בהריוןלדעת תהי ' שהיא אם דע  בלילה  בטנה  יכאב ואם דבש  עם  חמים  במים  אותה השקה שנתה  לפני -
תרגיש  היא ואם  המשגל , לפני שתשתה אומרים ויש  תהי', לא  - בטנה  יכאב לא ואם  בהריון, תהי '
מעורר - מתוק  דבר כל הראשונים ההריון  שבחודשי  לציין  ראוי להריון, שנכנסה  סימן  בבטנה צירים 

בחילה . אצלה



גנטיעקרות כושר בעלי הם  כי עקרות, בריפוי מיוחדת סגולה  בעלי הם חיטה , נבטי כי מקובל -
לסוגי בויטמינים ובחלבון.ומצטיינים בשומן ו,



תתהפך בהריוןלהיות כך אחר התשמיש  לאחר  שעה  כחצי ובשלוה בנחת  שתשכב הרפואה, חכמי  אמרו -
וכן התשמיש בשעת  תפיח שלא האשה  תזהר וכן  הזרע , יפסד  בנחת  שוכבת  לא ואם שמאל, לצד 

תתעטש. לא 



קימאלזרע חדשיכם".של "ובראשי פרשת הזיווג  לפני והאשה  הבעל יאמרו  -



הזמןתשמיש כי רעה  רוח תרדפנו  שמא הישמעאלים , נביא  שנולד  בלילה  מטתו ישמש שלא להזהר  יש -
אותו מזיווג שיצאו הם  הם בעולם שיש המשומדים  כי  הבעש"ט , וגילה  פרוץ בן שיוליד גורם 

צדק)הלילה נוה  ס' בעל הלוי  סעדי ' הרב  כתב  אשר חיים ימצא ס' .(בשם



ואם לעקרהזהירות עקרה, להיות  עלולה  הכלה  כי והכלה החתן לבית בהריון  חתולה  שתכנס למנוע  יש -
מעלי '. הכלה ותפסע בהריון אחרת  חתולה יביאו נכנסה  כבר 



ישא לבניםזהירות לא מאשתו, בנים לו  ויש אדם התאלמן כאשר החסידים, ס' משם הרחיד "א  כתב -
אחיות . משתי לבנים  שיזכה ממאה  דאחד  אחותה 



הריו מניעת
בניםלבניםסגולה זרע לו  אין  זה בגלל  אולי בביתו, יונה ובני תורים יגדיל לא  הנפש )- .(שמירת 



הזרע ,או מיני  נוזל בכמות ואף הזרע  בסמיכות  ניכר שיפור נמצא  גברים  אצל בויטמין  לטיפול  הודות -
של  פעילותם ומווסת  מכוון  שכידוע המוח  ביתרת לשינויים לגרום  עלול  זה  ויטמין  של  העדרו 

המין. בלוטות 


וכלהקשר  לחיות חתן יכלו  שלא והכלה החתן  שקושרים והוא  הקודמים  בדורות  ידוע הי' זה  מושג -
גבר יהא  ולא פירש, עוזיאל בן  יונתן ובתרגום  ורכב", ריחיים יחבול "לא  בפסוק ורמוז  אישות , חיי 
ולא  הובא ... ג"כ ובירושלמי ע"כ. מחבל, מינהון  למיפק  דעתיד נפשי' אורם  בחרשין, וכלין חתנין אסר
בחור החתן ישתין תרופתו: ע"כ, דאתי  עלמא בחיי כפר אילין  דעבד  ארום , וכלין , חתנין איסורי  תהוין 

ויתרפא . החתן וישתה יין בכוס ומניחין הטבעת מזהב  מעט  שגוררין  ויש  הקידושין טבעת 


ליעקב לשלוח
טוב להריון 

הוולד ליופי
כוסברה  אכילת  ולנוי, ליופי - כרפס אכילת לוולד, יפות  לעיניים  סגולתו  בהריונה, רכות  ביצים  אכילת -

חי '. ביצה  יום  בכל תאכל  ולבריאותה , בהם , יהי ' טוב ריח  - אתרוגים בשר, בעלי  -


בהריון זהירות
לעצמה  תגרום  ולא חמים  מים משתית  תזהר  וכן הראשונים בחודשים חמים  במים  רגלי ' תשים לא  לבוא -

ובתשיעי בשביעי  מלבד  ההריון  בחודשי דם, מהקזת וכן  המשלשלים , מדברים תמנע  וכן הקאה, לידי 
שמותר.


בהריון השרירים לחיזוק 
- בהריון  מרגיע  וצמח פטל, עלי  מירתח תשתה הלידה , בשעת  וכן להריונה האחרונים חודשים ארבעה  -

- ביום .(קומימלה)בבונג' פעמיים  לשתות  פטל עלי מירתח - הרחם  וצואר  הרחם  לחיזוק 


להריון טובים סימן
בחום  המזוג האיש  וכן בהריונה, תצליח  להיות  הראוי  וכחוק כראוי וקור חום ממוזג שרחמה אשה  כל  -

להוליד . ירבה  שווה  וקור


הוולד תזוזת  מרגישה ואינה בהריון
וצנון. חסה וכן מתוקים  שקדים  יום בכל  תאכל -



בהריון לאשה
מכוערות , בתמונות  תסתכל לא וכן  רע, ריח שם שיש ובמקום טומאה, במקומות  תכנס  שלא  זהירה  תהי' -
כראייתה , נוצר  והוולד  כשית, אשה  תמונת היתה  שבחדרה  מפני שחור , וולד שילדה במלכה המעשה  כמו

הוולד . גם יהי ' וכך תורה  ודברי  נעימים  ודברים  קולות המעוברת  תשמע ותמיד 


תזהר וכן 
פגומים  או  מהוגנים בלתי  להם  ויצאו  בתפילתם הפצירו  וכמה שכמה מפני ותפילות, תעינות  מריבוי 
הזיווג - נאה הוולד שיצא  וכדי בעתיד , לצערם לא  כדי בנים, מאוהביו , הקב "ה  מונע ולעתים  בגופם 

התינוק . יוצא  כן  כמו  וכן, ביופי  ומכוירת  מצוירת  בדירה 


בהריונה האשה חיזוק
יהיו בני' - וכרפס  כוסברה  תאכל וכן  החלב, ומרבה  לידה , צירי על מיקל הוא  וכן  חילבה , תאכל  -
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-לעקרה ולגבר רפואית" "דודא  תאכל  האשה  או קנדס, או דפנה , עלי האשה  תריח  הזיווג אחרי  -
זרע . המייצרים  ומנרלים בויטמינים עשירים ורחוצים  שטופים סרפד  עלי או ענבים אכילת 



לבנים .לבניםסגולה מסוגל שבוים  בפדיון  השתדלות -



תאוה .להריוןעצה לה  אין כאשר  מתעברת האשה  אין  -



ההריוןלדעת מניעת  העלים ממי שיתיבשו מי ואצל  בנפרד, חסה  עלה  על רגלים מי והאשה האיש יטילו  -
הסיבה . הוא - ראשונים 



בהריוןלדעת תהי ' שהיא אם דע  בלילה  בטנה  יכאב ואם דבש  עם  חמים  במים  אותה השקה שנתה  לפני -
תרגיש  היא ואם  המשגל , לפני שתשתה אומרים ויש  תהי', לא  - בטנה  יכאב לא ואם  בהריון, תהי '
מעורר - מתוק  דבר כל הראשונים ההריון  שבחודשי  לציין  ראוי להריון, שנכנסה  סימן  בבטנה צירים 

בחילה . אצלה



גנטיעקרות כושר בעלי הם  כי עקרות, בריפוי מיוחדת סגולה  בעלי הם חיטה , נבטי כי מקובל -
לסוגי בויטמינים ובחלבון.ומצטיינים בשומן ו,



תתהפך בהריוןלהיות כך אחר התשמיש  לאחר  שעה  כחצי ובשלוה בנחת  שתשכב הרפואה, חכמי  אמרו -
וכן התשמיש בשעת  תפיח שלא האשה  תזהר וכן  הזרע , יפסד  בנחת  שוכבת  לא ואם שמאל, לצד 

תתעטש. לא 



קימאלזרע חדשיכם".של "ובראשי פרשת הזיווג  לפני והאשה  הבעל יאמרו  -



הזמןתשמיש כי רעה  רוח תרדפנו  שמא הישמעאלים , נביא  שנולד  בלילה  מטתו ישמש שלא להזהר  יש -
אותו מזיווג שיצאו הם  הם בעולם שיש המשומדים  כי  הבעש"ט , וגילה  פרוץ בן שיוליד גורם 

צדק)הלילה נוה  ס' בעל הלוי  סעדי ' הרב  כתב  אשר חיים ימצא ס' .(בשם



ואם לעקרהזהירות עקרה, להיות  עלולה  הכלה  כי והכלה החתן לבית בהריון  חתולה  שתכנס למנוע  יש -
מעלי '. הכלה ותפסע בהריון אחרת  חתולה יביאו נכנסה  כבר 



ישא לבניםזהירות לא מאשתו, בנים לו  ויש אדם התאלמן כאשר החסידים, ס' משם הרחיד "א  כתב -
אחיות . משתי לבנים  שיזכה ממאה  דאחד  אחותה 



הריו מניעת
בניםלבניםסגולה זרע לו  אין  זה בגלל  אולי בביתו, יונה ובני תורים יגדיל לא  הנפש )- .(שמירת 



הזרע ,או מיני  נוזל בכמות ואף הזרע  בסמיכות  ניכר שיפור נמצא  גברים  אצל בויטמין  לטיפול  הודות -
של  פעילותם ומווסת  מכוון  שכידוע המוח  ביתרת לשינויים לגרום  עלול  זה  ויטמין  של  העדרו 

המין. בלוטות 


וכלהקשר  לחיות חתן יכלו  שלא והכלה החתן  שקושרים והוא  הקודמים  בדורות  ידוע הי' זה  מושג -
גבר יהא  ולא פירש, עוזיאל בן  יונתן ובתרגום  ורכב", ריחיים יחבול "לא  בפסוק ורמוז  אישות , חיי 
ולא  הובא ... ג"כ ובירושלמי ע"כ. מחבל, מינהון  למיפק  דעתיד נפשי' אורם  בחרשין, וכלין חתנין אסר
בחור החתן ישתין תרופתו: ע"כ, דאתי  עלמא בחיי כפר אילין  דעבד  ארום , וכלין , חתנין איסורי  תהוין 

ויתרפא . החתן וישתה יין בכוס ומניחין הטבעת מזהב  מעט  שגוררין  ויש  הקידושין טבעת 


ליעקב לשלוח
טוב להריון 

הוולד ליופי
כוסברה  אכילת  ולנוי, ליופי - כרפס אכילת לוולד, יפות  לעיניים  סגולתו  בהריונה, רכות  ביצים  אכילת -

חי '. ביצה  יום  בכל תאכל  ולבריאותה , בהם , יהי ' טוב ריח  - אתרוגים בשר, בעלי  -


בהריון זהירות
לעצמה  תגרום  ולא חמים  מים משתית  תזהר  וכן הראשונים בחודשים חמים  במים  רגלי ' תשים לא  לבוא -

ובתשיעי בשביעי  מלבד  ההריון  בחודשי דם, מהקזת וכן  המשלשלים , מדברים תמנע  וכן הקאה, לידי 
שמותר.


בהריון השרירים לחיזוק 
- בהריון  מרגיע  וצמח פטל, עלי  מירתח תשתה הלידה , בשעת  וכן להריונה האחרונים חודשים ארבעה  -

- ביום .(קומימלה)בבונג' פעמיים  לשתות  פטל עלי מירתח - הרחם  וצואר  הרחם  לחיזוק 


להריון טובים סימן
בחום  המזוג האיש  וכן בהריונה, תצליח  להיות  הראוי  וכחוק כראוי וקור חום ממוזג שרחמה אשה  כל  -

להוליד . ירבה  שווה  וקור


הוולד תזוזת  מרגישה ואינה בהריון
וצנון. חסה וכן מתוקים  שקדים  יום בכל  תאכל -



בהריון לאשה
מכוערות , בתמונות  תסתכל לא וכן  רע, ריח שם שיש ובמקום טומאה, במקומות  תכנס  שלא  זהירה  תהי' -
כראייתה , נוצר  והוולד  כשית, אשה  תמונת היתה  שבחדרה  מפני שחור , וולד שילדה במלכה המעשה  כמו

הוולד . גם יהי ' וכך תורה  ודברי  נעימים  ודברים  קולות המעוברת  תשמע ותמיד 


תזהר וכן 
פגומים  או  מהוגנים בלתי  להם  ויצאו  בתפילתם הפצירו  וכמה שכמה מפני ותפילות, תעינות  מריבוי 
הזיווג - נאה הוולד שיצא  וכדי בעתיד , לצערם לא  כדי בנים, מאוהביו , הקב "ה  מונע ולעתים  בגופם 

התינוק . יוצא  כן  כמו  וכן, ביופי  ומכוירת  מצוירת  בדירה 


בהריונה האשה חיזוק
יהיו בני' - וכרפס  כוסברה  תאכל וכן  החלב, ומרבה  לידה , צירי על מיקל הוא  וכן  חילבה , תאכל  -
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בריאים .


בהריון הקיאה למניעת
הפלות . ומונע העובר ומחק נשים , למחלות  יעיל  וכן  לענה , תה  תשתה  -

בהריוןכאבים
לרעילות  לגרום עלול מופרז שימוש שכן ומבוקר זהיר  להיות חייב זה בצמח השימוש רודה , של תה  -

שתיתו. מריבוי  להמנע כדאי ולכן  להפלה , לגרום עלול נכון  לא שימוש והזיות,


האשה שליית לחיזוק
האידים  מעל ותעמוד החצלבאן  צמח במים  תרתיח  ההריון, לקבל תוכשר האשה כך  וע "י ניקויו וכן -
ולא  יחלה  לא חצלבאן , עלי בהם שהורתח במים הוולד ירחמו  ואם ותתחזק הקרבה  אל ויבואו העולים

נזק . יראה


בהריון אכילה
הירקות  וכל היבשות, הקטניות כל  אדום, הודו תרנגול  בברזל  העשירים במזונות  להרבות צריכה האשה  -
הרבה  משתית  תמנע האשה וכן  ריקה , בטן על ולא הארוחות. לאחר הנ"ל  לאכול מומלץ הירוקים  העיליים

ברזל )תה של גדולה כמות לעובר  מהאם  מועבר  ההריון .(בתקופת 



והעובר האשה לחיזוק 
כרוב , טחינה, שומשום , - סידן  הרבה  בהם  שיש אלו במזונות  דחוף צורך יש יתחזקו  שהעצמות  כדי -

ההריון. בשעת שלא  גם וכן  ההריון  בעת  דם  לחץ שמורידים  גם  ותועלתם 



הוולד בריאות 
לפגוע  עלולה אלכוהול  צריכת וכן ביום, כוסות 3-4 בהריון  קפה משתית  נובע וולד של נמוך  משקל  -

הוולד . בבריאות
בהריון והבחילה הצרבת למניעת

מאכילת  להמנע וכן  ושומניים , מתובלים ממזונות  ולהמנע  בתכיפות קטנות  ארוחות  לאכול להן מומלץ  -
במיוחד . מתוקים  ופירות  מזונות

בהריון המקיאה
לימון תרתיח  או  ביום, פעמיים חמים , מים כוס  חצי  עם  ולשתות  דבש, בכפית לימון , שמן  טיפות 3 -

כוסות . 3 ביום  ולשתות קטנה אש על מים כוסות  2 של בכמות  קליפתו  עם שלם


מסוים לדבר והתאותה בהריון
מקום  באותו  בוולד שיהי' לכתם  תגרום שהיא מפני שמתאוה בשעת בגופה תפגע  שלא להזהר צריכה  -

הכתם . ויצא  - ברציפות  יום 40 במשך הכתם  תלקק  הכתם  עם  הוולד ילדה  ואם 


שבהריון לאשה סגולה
רעים , דברים מיני כל מהוולד  יתבטל  ובכך  במקוה , תטבול להריונה  התשיעי לחודש נכנסת  האשה כאשר  -

הריונה . בימי  שראתה  ומגושמים גסים 


בהריון לאשה עצות 
יהיו - ביצים  אכילת בריאים, יוולדו  הבנים כי ויין , בשר המעוברת  תאכל  הוולד, עבור טובות סגולות  -
בשר, בעלי - כוסברה  זיו , בעלי  יהיו  - כרפס חן , בעלי  יהיו  - הדבש עם כוורת דונג  יפות, עינים  בעלי 
מבני ', אסכרה מונעת - עדשים  בחודש, פעם לאכול הרגילה  הלב, כאבי לידי  יבואו  לא  - לחם  עם קצח 

ולמעיים . לשינים טוב - טחול  אכילת  הלב, חולשת  גורם  כי  באכילתם  תרבה אל אך



מעוברת 
הרווחה . ותראה  צדקה  ותתן רבה  הושענא ביום האתרוג פיטם  בפי' תקצוץ -



מעוברת 
כרכם  באכילת תרבה  לא  תקשה (זעפראן)- כי  צנון  באכילת  תרבה לא  וכן בוולד , שחין מוליד הדבר  כי

ללכת .



מעוברת 
זית . בשמן גופה תמשח טמא דבר ראתה או המפחיד , דבר שראתה -



הלידה להקלת
תתקשה  אם  הלידה  זמן  יגיע וכאשר ולח, חם  שקדים , שמן או  פשתן, בשמן  כמו  ואחורי ' בטנה תמשח -
שמן או קלה, וללידה  לטובה פועל במים, מזוג כרכום ושתית הלידה מקום ותמשח תחזור  בלידתה

בלבד . חמים מים  אפילו  או  חמים , במים בוטנים



ברגלים ורידים
מים . עם בחומץ הרגלים  תטביל וכן בחומץ, מעורב וורד, בשמן הרגלים תמרח  -



ההריון ימי
מספר ימים, ואחת שבעים  מאתים  ההריון, ימי שלמים, חודשים תשעה  ההריון, חודשי גאלינוס, כתבו -
פני' והנקבה למטה, ופניו מהראש יוצא הזכר  שעות . וארבע מאות חמש אלפים ששת - ההריון  שעות

נבראת . שממנה בצלע מביטה והנקבה  העפר, והוא בא, שממנו מוצאו אל מביט  הזכר כי למעלה ,



בהריון עיה "ר ישלוט  שלא
נו"ן באות ומסתימים  נו"ן באות המתחילים  פסוקים י"א  יום  בכל תאמר האשה  ליום- במעמדות שהודפס  (כפי 

שם .ראשון) שנדפס  כפי  התפלה המשך  תאמר וכן 



בהריון לנשים
כללי. ולחיזוק  איכותו , ומגביר  החלב שמרבה  מפני גזר, מיץ מומלץ -



ומוכן זריז הוולד  שיצא
ומזורז  מלובן יוצא  כך שמתוך לוולד, יפה  תשמיש ההריון של האחרונים  חודשים שלשה לה.)- .(נדה



בהריון לאשה זהירות 
להכנס  או  חמים  במים  רגלי' להניח או חמים , במים להתרחץ לה אסור  להריונה, האחרונים  בחודשים -

השדרה . עמוד בעצב או  במוחו יפגע  התינוק כי לסאונה



שבהריון לאשה מתניים כאב 
אותו. ותאכל  מסטיקה  קצת בו ותערב בישולה כחצי  ביצה תרתיח -

בהריון אשה
צנון. או בצל , שום , מאכילת תמנע -



להריון: הראשונים חודשים בשלשה גופניות בעיות
ראש,תיעוב כאב שינים , כאב  שלשול, בטן , כאבי  קרקורים  יתר , רגישות קיא , כלבית, תאוה  המאכל,
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בריאים .


בהריון הקיאה למניעת
הפלות . ומונע העובר ומחק נשים , למחלות  יעיל  וכן  לענה , תה  תשתה  -

בהריוןכאבים
לרעילות  לגרום עלול מופרז שימוש שכן ומבוקר זהיר  להיות חייב זה בצמח השימוש רודה , של תה  -

שתיתו. מריבוי  להמנע כדאי ולכן  להפלה , לגרום עלול נכון  לא שימוש והזיות,


האשה שליית לחיזוק
האידים  מעל ותעמוד החצלבאן  צמח במים  תרתיח  ההריון, לקבל תוכשר האשה כך  וע "י ניקויו וכן -
ולא  יחלה  לא חצלבאן , עלי בהם שהורתח במים הוולד ירחמו  ואם ותתחזק הקרבה  אל ויבואו העולים

נזק . יראה


בהריון אכילה
הירקות  וכל היבשות, הקטניות כל  אדום, הודו תרנגול  בברזל  העשירים במזונות  להרבות צריכה האשה  -
הרבה  משתית  תמנע האשה וכן  ריקה , בטן על ולא הארוחות. לאחר הנ"ל  לאכול מומלץ הירוקים  העיליים

ברזל )תה של גדולה כמות לעובר  מהאם  מועבר  ההריון .(בתקופת 



והעובר האשה לחיזוק 
כרוב , טחינה, שומשום , - סידן  הרבה  בהם  שיש אלו במזונות  דחוף צורך יש יתחזקו  שהעצמות  כדי -

ההריון. בשעת שלא  גם וכן  ההריון  בעת  דם  לחץ שמורידים  גם  ותועלתם 



הוולד בריאות 
לפגוע  עלולה אלכוהול  צריכת וכן ביום, כוסות 3-4 בהריון  קפה משתית  נובע וולד של נמוך  משקל  -

הוולד . בבריאות
בהריון והבחילה הצרבת למניעת

מאכילת  להמנע וכן  ושומניים , מתובלים ממזונות  ולהמנע  בתכיפות קטנות  ארוחות  לאכול להן מומלץ  -
במיוחד . מתוקים  ופירות  מזונות

בהריון המקיאה
לימון תרתיח  או  ביום, פעמיים חמים , מים כוס  חצי  עם  ולשתות  דבש, בכפית לימון , שמן  טיפות 3 -

כוסות . 3 ביום  ולשתות קטנה אש על מים כוסות  2 של בכמות  קליפתו  עם שלם


מסוים לדבר והתאותה בהריון
מקום  באותו  בוולד שיהי' לכתם  תגרום שהיא מפני שמתאוה בשעת בגופה תפגע  שלא להזהר צריכה  -

הכתם . ויצא  - ברציפות  יום 40 במשך הכתם  תלקק  הכתם  עם  הוולד ילדה  ואם 


שבהריון לאשה סגולה
רעים , דברים מיני כל מהוולד  יתבטל  ובכך  במקוה , תטבול להריונה  התשיעי לחודש נכנסת  האשה כאשר  -

הריונה . בימי  שראתה  ומגושמים גסים 


בהריון לאשה עצות 
יהיו - ביצים  אכילת בריאים, יוולדו  הבנים כי ויין , בשר המעוברת  תאכל  הוולד, עבור טובות סגולות  -
בשר, בעלי - כוסברה  זיו , בעלי  יהיו  - כרפס חן , בעלי  יהיו  - הדבש עם כוורת דונג  יפות, עינים  בעלי 
מבני ', אסכרה מונעת - עדשים  בחודש, פעם לאכול הרגילה  הלב, כאבי לידי  יבואו  לא  - לחם  עם קצח 

ולמעיים . לשינים טוב - טחול  אכילת  הלב, חולשת  גורם  כי  באכילתם  תרבה אל אך



מעוברת 
הרווחה . ותראה  צדקה  ותתן רבה  הושענא ביום האתרוג פיטם  בפי' תקצוץ -



מעוברת 
כרכם  באכילת תרבה  לא  תקשה (זעפראן)- כי  צנון  באכילת  תרבה לא  וכן בוולד , שחין מוליד הדבר  כי

ללכת .



מעוברת 
זית . בשמן גופה תמשח טמא דבר ראתה או המפחיד , דבר שראתה -



הלידה להקלת
תתקשה  אם  הלידה  זמן  יגיע וכאשר ולח, חם  שקדים , שמן או  פשתן, בשמן  כמו  ואחורי ' בטנה תמשח -
שמן או קלה, וללידה  לטובה פועל במים, מזוג כרכום ושתית הלידה מקום ותמשח תחזור  בלידתה

בלבד . חמים מים  אפילו  או  חמים , במים בוטנים



ברגלים ורידים
מים . עם בחומץ הרגלים  תטביל וכן בחומץ, מעורב וורד, בשמן הרגלים תמרח  -



ההריון ימי
מספר ימים, ואחת שבעים  מאתים  ההריון, ימי שלמים, חודשים תשעה  ההריון, חודשי גאלינוס, כתבו -
פני' והנקבה למטה, ופניו מהראש יוצא הזכר  שעות . וארבע מאות חמש אלפים ששת - ההריון  שעות

נבראת . שממנה בצלע מביטה והנקבה  העפר, והוא בא, שממנו מוצאו אל מביט  הזכר כי למעלה ,



בהריון עיה "ר ישלוט  שלא
נו"ן באות ומסתימים  נו"ן באות המתחילים  פסוקים י"א  יום  בכל תאמר האשה  ליום- במעמדות שהודפס  (כפי 

שם .ראשון) שנדפס  כפי  התפלה המשך  תאמר וכן 



בהריון לנשים
כללי. ולחיזוק  איכותו , ומגביר  החלב שמרבה  מפני גזר, מיץ מומלץ -



ומוכן זריז הוולד  שיצא
ומזורז  מלובן יוצא  כך שמתוך לוולד, יפה  תשמיש ההריון של האחרונים  חודשים שלשה לה.)- .(נדה



בהריון לאשה זהירות 
להכנס  או  חמים  במים  רגלי' להניח או חמים , במים להתרחץ לה אסור  להריונה, האחרונים  בחודשים -

השדרה . עמוד בעצב או  במוחו יפגע  התינוק כי לסאונה



שבהריון לאשה מתניים כאב 
אותו. ותאכל  מסטיקה  קצת בו ותערב בישולה כחצי  ביצה תרתיח -

בהריון אשה
צנון. או בצל , שום , מאכילת תמנע -



להריון: הראשונים חודשים בשלשה גופניות בעיות
ראש,תיעוב כאב שינים , כאב  שלשול, בטן , כאבי  קרקורים  יתר , רגישות קיא , כלבית, תאוה  המאכל,
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תרופתו. - נושא  ולכל  סחרחורות,



המאכל תיעוב
או מאסטיכי , גרגרי  עם מים  תרתיח  או תשתה המים ואת  במים  מבושל נענע  או צלוים, חבושים תאכל -

המאכל . תיעוב ויבוטל  התאבון ויפתח  ותשתה, קנמון עם מים  תרתיח



כלבית  תאוה
משונים)- ודברים עינינם מיני  לכל משונה או(תאוה  חבושים  של או רמונים  במיץ טבול היטב אפוי  לחם לה יתן 

ותאכל . בשר  במרק ותשימם אלמוגים תכתוש



קיא
אלו חבושים, או חבושים  מיץ או רצונים  מיץ  כמו  הקיבה  פי המכווצים  מאכלים  הריונה  בימי תאכל 

להקיא . שרוצים להרגשה גם טובים 



השינים כאב
. והחניכיים שיני ' על תמשח הרוזמרין  שמן



ראשונים חודשים שלשה
במדור דר הוולד  האחרונים - החודשים  האמצעי, במדור  דר  - האמצעיים  החודשים האשה, של  התחתון 

שחבלי בתלמוד  ומובא  לידה , חבלי  וזהו ויוצא מתהפך  לצאת, זמנו שהגיע ובעת העליון במדור  דר  הוולד 
הראשונים , חודשים  שלשה  חז"ל אמרו  ועוד הזכר. הוולד  מאשר  גדולים יותר  נקבה, וולד של לידה
לאשה  יפים - האחרונים החודשים  לוולד, ויפה  לאשה קשה - האמצעיים  ולוולד, לאשה  קשה  תשמיש

לוולד . ויפים



להריון האמצעיים חודשים בשלשה
השוק , כאב  הכליות, כאב התעלפות , הלב , קפיצת  נשימה קוצר שיעול , בהריון  לאשה  נגרם  לעיתים -

הדם . ורעיפת ויקיצה,



לשיעול תרופה
חלב  בבונג ', תה טבעיים: דברים  תשתה  אלא  ולוולד , לה מזיק כי  ותרופות  כדורים  תקח שלא תשתדל  -

וכו '. דבש עם חם



והשוק הכליות כאב
מחמת  וכואבים  כבדים  מתני' ואם  הדס, שמן או  וורדים שמן המתנים על או  הכליון  על  תסוך -

הוולד למתנים .(תאזור )כובד מסביב הדוקה  בחגורה  תחגור 



להריון: האחרונים חודשים בשלושה גופניות  בעיות 
הנוטף לעיתי נוזל הברכים , נפיחות  הרגלים, עורקי  ניפוח הבטן, עצירת השמן , עצירת  למעוברת  נגרם 

מהרחם .



השתן עצירת
רגלי '. מי תגיר וכך ותשתה במים  פטרזלי ' תרתיח -



הבטן עצירת
בסוכר.(עצירות)- מרוקחים או צלויים  או  מבושלים ותפוחים  ירקות אכילת ע "י ירוכך



הרגלים עורקי ניפוח
הלידה . עד ותמתין  גומי בתחבושת תקשרם -



הברכים נפיחות
המיבשים . בשמנים תסוך  או  המייבש , במרחץ  תתעסק או  שתלד, עד תמתין  -



לבנים סגולה
שבת  תוספת  על לאחרים  יזהיר וגם מאוד  שיזהר  לבנים, כסגולה  מהקהל לאחד יעץ ז "ל האר"י רבינו  -

שבת . במוצאי וכן שבת  ערב  בכל
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תרופתו. - נושא  ולכל  סחרחורות,



המאכל תיעוב
או מאסטיכי , גרגרי  עם מים  תרתיח  או תשתה המים ואת  במים  מבושל נענע  או צלוים, חבושים תאכל -

המאכל . תיעוב ויבוטל  התאבון ויפתח  ותשתה, קנמון עם מים  תרתיח



כלבית  תאוה
משונים)- ודברים עינינם מיני  לכל משונה או(תאוה  חבושים  של או רמונים  במיץ טבול היטב אפוי  לחם לה יתן 

ותאכל . בשר  במרק ותשימם אלמוגים תכתוש



קיא
אלו חבושים, או חבושים  מיץ או רצונים  מיץ  כמו  הקיבה  פי המכווצים  מאכלים  הריונה  בימי תאכל 

להקיא . שרוצים להרגשה גם טובים 



השינים כאב
. והחניכיים שיני ' על תמשח הרוזמרין  שמן



ראשונים חודשים שלשה
במדור דר הוולד  האחרונים - החודשים  האמצעי, במדור  דר  - האמצעיים  החודשים האשה, של  התחתון 

שחבלי בתלמוד  ומובא  לידה , חבלי  וזהו ויוצא מתהפך  לצאת, זמנו שהגיע ובעת העליון במדור  דר  הוולד 
הראשונים , חודשים  שלשה  חז"ל אמרו  ועוד הזכר. הוולד  מאשר  גדולים יותר  נקבה, וולד של לידה
לאשה  יפים - האחרונים החודשים  לוולד, ויפה  לאשה קשה - האמצעיים  ולוולד, לאשה  קשה  תשמיש

לוולד . ויפים



להריון האמצעיים חודשים בשלשה
השוק , כאב  הכליות, כאב התעלפות , הלב , קפיצת  נשימה קוצר שיעול , בהריון  לאשה  נגרם  לעיתים -

הדם . ורעיפת ויקיצה,



לשיעול תרופה
חלב  בבונג ', תה טבעיים: דברים  תשתה  אלא  ולוולד , לה מזיק כי  ותרופות  כדורים  תקח שלא תשתדל  -

וכו '. דבש עם חם



והשוק הכליות כאב
מחמת  וכואבים  כבדים  מתני' ואם  הדס, שמן או  וורדים שמן המתנים על או  הכליון  על  תסוך -

הוולד למתנים .(תאזור )כובד מסביב הדוקה  בחגורה  תחגור 



להריון: האחרונים חודשים בשלושה גופניות  בעיות 
הנוטף לעיתי נוזל הברכים , נפיחות  הרגלים, עורקי  ניפוח הבטן, עצירת השמן , עצירת  למעוברת  נגרם 

מהרחם .



השתן עצירת
רגלי '. מי תגיר וכך ותשתה במים  פטרזלי ' תרתיח -



הבטן עצירת
בסוכר.(עצירות)- מרוקחים או צלויים  או  מבושלים ותפוחים  ירקות אכילת ע "י ירוכך



הרגלים עורקי ניפוח
הלידה . עד ותמתין  גומי בתחבושת תקשרם -



הברכים נפיחות
המיבשים . בשמנים תסוך  או  המייבש , במרחץ  תתעסק או  שתלד, עד תמתין  -



לבנים סגולה
שבת  תוספת  על לאחרים  יזהיר וגם מאוד  שיזהר  לבנים, כסגולה  מהקהל לאחד יעץ ז "ל האר"י רבינו  -

שבת . במוצאי וכן שבת  ערב  בכל
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