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בס"ד

סגולות והנהגות נפלאות
לט"ו בשבט

בגדי  ללבוש  וצאצאיו  מרוז'ין  האדמור  נהג   
ש-ב-ת לכבוד יום ט"ו בשבט.

פרוטות   91 זה  ביום  לצדקה  יפריש   
(שקלים/עשרות אג') כנגד גימ'- אילן - אמן - ועוד.

 ובעת הנתינה יאמר, יהי רצון שיפתחו שערי 
השפע, ויתן ביד ימין, ויזכה הרבה.

 החתן סופר נכד החת"ס נהג ביום ט"ו בשבט 
להתחיל מסכת מגילה ולסיימה בפורים. ואשרי 
ב"משתה  מגילה  מסכת  סיום  לעשות  הזוכה 

פורים". שכר שאין לו קץ וקצבה.

בט"ו  להתפלל  יששכר"  "בני  בספר  כתב   
בשבט על אתרוג כשר ומהודר שיזמין לו הבורא 

ית' לחג הסוכות וכן על מצות כשרות לפסח.

נפש  חשבון  האדם  יעשה  בשבט  ט"ו  ביום   
ראשונות  ברכות  כהוגן  ברכותיו  מברך  אם 
להתחזק  ע"ע  ויקבל  ובכוונה,  בקול  ואחרונות 
וע"י כך יזכה ליראת שמים, רוח הקודש, ושפע 

רב רוחני וגשמי. (ספר זכר דוד, האר"י ז"ל)

 סגולה להיות צדיק- "ברכות לראש צדיק" מי 
לאילנות  השנה  בראש  בכונה  ברכותיו  שמברך 

יזכה להיות צדיק שנאמר ברכות לראש צדיק...

 סגולה להוציא חציפות מהילדים ולזכות לנחת 
שמברכת  אמא  זצ"ל  הסטייפלר  אמר  מהם- 
להוציא  כך  ע"י  זוכה  בבית  כראוי  ברכותיה 

חציפות מהילדים, מדהים.

בני  בספר  כתב  לילדים-   לזכות  סגולה   
יששכר יום ט"ו בשבט יש בו מעין הושענא רבא 
ולכן הוא יום מסוגל להמשיך בנים. (בסוף סדר 
כ'  מזמור  פעמים  ג'  יאמר  בשבט  ט"ו  שולחן 

ויבקש ריבונו של  עולם זכני לזרע בר קיימא)

אמר  בתשובה-  ובנות  בנים  להחזיר  סגולה   
האדמו"ר מצאנז בעל דברי החיים, יום זה הוא עת 
מסוגל  ובנות  בנים  להחזיר  לכן  לתשובה,  רצון 
ביותר. יאמרו ההורים מזמור נ"א 3 פע', ויתנו 91 
הלב  מעומק  ויבקשו  לעניים,  לצדקה  פרוטות 

מהבורא ית' על הילדים ביום קדוש זה.

אתרוג  אכילת  ונפש-  גוף  לרפואת  סגולה   
מסוגל  בשבט  בט"ו  בסוכות  עליו  שברכו 
טוביה)  (מעשה  ולנפש  לגוף  וישועות  לרפואות 
אחר האכילה של אתרוג יאמר מזמור ו'. ויבקש 

רפואה שלימה מהבורא ית'.

שתאכל  בהריון  אשה  קלה-  ללידה  סגולה   
מאתרוג שברכו עליו בחג הסוכות בט"ו בשבט. 
ותאמר מזמור א' ומזמור ב', ותבקש לידה קלה.

בשם מקובלי ירושלים,  סגולה נפלאה לזיווג-   
האם  ושם  הבחורה  או  הבחור  שם  את  לרשום 
בפתק בתוך שקית ולפני ליל ט"ו בשבט לקשור 
על עץ שקדים, שבזמן עליית השרף השמות יהיו 
(הנותן  ולשמרה.  ולמחרת לקחת השקית  באילן, 
ולומר  לצדקה,  סך  ליתן  ע"ע  ולקבל  תשועה). 

נשמת כל חי כשאזכה להתחתן. בהצלחה.

מש"ץ-  האדמור  להתחתן-  נפלאות  סגולות   
בברכת שים שלום בתפילה יכוין במילים "שים 
השרוי  שכל  שבט)  (ר"ת  וברכה"  טובה  שלום 
בלא  טובה  בלא  שלום  בלא  שרוי  אשה,  בלא 
ברכה, לכן יכוין בתפילה בחודש שבט- שים, תן 

לי כלה שתביא לי שלום טובה וברכה. ויזכה.

• הבטיח מוהרא"ש זצ"ל במצבתו בעיר יבניאל 
"אני מבטיח שכל בחור רווק וכל בחורה רווקה 
ספר  כל  את  ויגמרו  לקיברי  כאן  שיבואו 
אני  לזכותי,  הסוף  ועד  מהתחלה  התהילים 
אשתדל בכל מה שרק אוכל שימצאו את זיווגם, 
וזה הבטחה חזקה ממני", (יום פטירתו י"ז שבט) 

לא לפספס.

פרפראות לט"ו בשבט:
עד  בשבט  ט"ו  מיום  מצאנז  האדמ"ור  כתב   •
אדר,  ר"ח  טוב.  יום  ישנו  יום  ט"ו  כל  שבועות 
פורים, ר"ח ניסן, פסח, ר"ח אייר, פסח שני, ר"ח 

סיון, שבועות. נפלא.

כשחל  לעולם  (תרפ"ה)  סימן  רבא  אליה  כתב   •
ומושלג  גדול  קור  יהיה  רביעי  ביום  שבט  ר"ח 
ג'  ו'  (יום  ר"ת  ויגש  הוא  והסימן  חורף  באותו 

שבט) והדבר בדוק ומנוסה. מדהים.


