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הבית של הצעירים המתחזקים

סגולה א.
"ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם ,ואלו הן[ :נתינת] צדקה,
[לאדוֹנָי] ,שינוי השם [של החולה] ושינוי מעשה ".ויש אומרים ,גם
צעקה ֲ
שינוי מקום .ואין לשנות שמו של החולה ללא ידיעתו ,אלא אם כן השעה
דוחקת ואין אפשרות להודיעו( .רפואה וחיים פרק א אות י"ט)

סגולה ב.
ֲמ ִּקים
ִׁשיר ַה ַּמעֲלוֹתִ :מ ַּמע ַ
יך ֲאדוֹנָיֲ :אדֹנָיִׁ ,ש ְמ ָעה
את ָ
ְק ָר ִ
ֶיךַ ,קֻּׁשבוֹת
ְבקו ִֹליִּ :ת ְהיֶינָה ָאזְ נ ָ
ם-עוֹנוֹת
ְלקוֹלַּ ,ת ֲחנ ּונָיִ :א ֲ
ַעמֹד:
ִּתְׁש ָמר-יָה ֲאדֹנָיִ ,מי י ֲ
ָרא:
יחה ְל ַמ ַעןִּ ,ת ּו ֵ
י-ע ְּמ ָך ַה ְּס ִל ָ
ִּכ ִ
ַפִׁשי;
ְתה נ ְ
ִיתי ֲאדוֹנָיִ ,ק ּו ָ
ִק ּו ִ
ַפִׁשי ַלאדֹנָי
ו ְִל ְד ָברוֹ הו ָֹח ְל ִּתי :נ ְ
ִמּׁש ְֹמ ִרים ַל ּב ֶֹקרׁ ,ש ְֹמ ִרים
ל-אדוֹנָי:
ׂ ָר ֵאלֶ ,א ֲ
ַחל ִי ְש
ַל ּב ֶֹקר :י ֵ
ם-אדוֹנָי ַה ֶח ֶסד; ו ְַה ְר ֵּבה
י-ע ֲ
ִּכ ִ
ִע ּמוֹ ְפדוּת :וְהוּא ,י ְִפ ֶּדה ֶאת-
ׂ ָר ֵאל ִמ ּכֹלֲ ,עֹונ ָֹתיו.
ִי ְש

מי שיש לו חולה בביתו ,חלילה ,ילך אצל תלמיד חכם שיבקש עליו
רחמים .וטוב ללכת לתלמיד חכם שיש לו ישיבה ,משום שאז יש לו גם
זכות לימוד תורה של רבים ,ותתקבל תפילתו במהרה (בבא בתרא קט"ז,
ובנימוקי יוסף שם).

סגולה ג.
סגולה לרפואת חולה :שיתאספו עשרה אנשים וילמדו שיעור בספר
'מנורת המאור' לרפואתו ,ויועיל ,בעזרת ֲאדוֹנָי(סגולות ישראל ,דף קכ"ה,
אות ג).

סגולה ד.
סגולה לבריאות העיניים :כתוב בכוונות האר"י ז"ל :המעביר ציצית על
עיניו בשעת קריאת שמע ,מובטח שלא יבוא לידי סימוי עיניים (עיוורון,
רח"ל) (סגולות ישראל ,מערכת ע אות כ"ג); סגולה לבריאות העיניים:
לשמור עליהם מעשן ,אבק ,ומאויר היוצא מחום או מקור – ומבכי מרובה
(שם ,אות כ"ב)

סגולה ה.
סגולה לרפואה :לספר לחולה סיפורי צדיקים ,שכך מקובל מרבי נחמן
מברסלב ,שכאשר חלתה ביתו ,נצטער מאוד ובא אליו זקנו הבעל שם
טוב בחלום ואמר לו סגולה זו.

