
ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים

נוּ ִדְבֵרי ַרּבֵ ִתיָרה ּבְ ֶבת ַהּסְ ֶ  ֵאיְך ִמְתַיּשׁ

י ֲהִליָכה ְלרֹוְפִאים?������������������������������������������������������������������������ ג ְלַגּבֵ

��������������������������� ה ּסוִּרים? ים ַהיִּ ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ ר ָלֶלֶכת ְלרֹוֵפא ּכְ ַהִאם ֻמּתָ

לוּם���������������� ז ֵיׁש ִלי ְסַחְרחֹורֹות ָקׁשֹות, ַאְך ָהְרפוִּאיֹּות לֹא ָמְצאוּ ּכְ

ִנים ֲאִני סֹוֵבל ַמְכאֹוִבים ֲעצוִּמים, ָמַתי ִיְהֶיה ַהּסֹוף?������� ט לֹוׁש ׁשָ  ׁשָ

ָער, ֵיׁש ִסּכוּי ְלֵהָרֵפא?������� יד יַרת ׂשֵ ל ְנׁשִ ָעָיה ׁשֶ יל ָצִעיר ֵיׁש ִלי ּבְ ִמּגִ

ֶגֶדר ַהְמָלָצה טֹוָבה?���� טז ֶגֶדר חֹוָבה אֹו ּבְ זוָּנה ְנכֹוָנה ִהיא ּבְ ַהִאם ּתְ

ֶזה���� יט ב ּכָ ַמּצָ ן ּבְ ת ְלִהְתַחּתֵ ׁשֶ ָעיֹות ִעּכוּל ָקׁשֹות, ַוֲאִני חֹוׁשֶ ֵיׁש ִלי ּבְ

ה  ְזּכֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ חֹוַלת ַסְרָטן� ַמה ַלֲעׂשֹות ּכְ יָסִתי אוְּבָחָנה ּכְ  ּגִ

������������������������������������������������������������������������������� כב ֵלָמה? ִלְרפוָּאה ׁשְ

א נֹוׂשֵ ּבְ

ֵלָמה ְרפוָּאה ׁשְ



ָמה ַהְקּדָ
ָפִרים  ַהּסְ ִסְדַרת  ִמּתֹוְך  לוְּקטוּ  זוּ  חֹוֶבֶרת  ּבְ ֵאלֹות  ְ ַהׁשּ

ֵאלֹות וְּתׁשוּבֹות  ַהִנְפָלָאה  "ׁשְ
ֶרְסֶלב"� ֲחִסידוּת ּבְ ּבַ

ַרֲחֵבי  ל  ִמּכָ יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ֵאלֹות,  ְ ַהּשׁ

בֹוד  ּכְ ת  ּכַ ְלִלׁשְ ְלחוּ  ִנׁשְ ָהעֹוָלם, 

 – ִליָט"א  ׁשְ מֹוֲהרֹא"ׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ

יב  ֵהׁשִ ר  ֲאׁשֶ ְבְנֵאל,  ִמיַּ יק  ּדִ ַהּצַ

נֹוָראֹות  ֵעצֹות  תֹוָכן  ּבְ אֹוְצרֹות  ׁשוּבֹות  ַהּתְ י�  ִאיׁשִ ֹאֶפן  ּבְ ֲעֵליֶהן 

ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ֵאיְך  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוִנְפָלאֹות 

דֹול,  ּגָ ְוַעד  ֹטן  ִמּקָ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ

ים  ָעיֹות ַהַחיִּ ל ּבְ ִמיּוּת, ְוֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ּכָ וְּבַגׁשְ רוָּחִניּוּת  ּבְ

ֶזה ָהעֹוָלם� ּבְ
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ֶרְסֶלב גׁשוּ"ת ּבְ

נוּ ִדְבֵרי ַרּבֵ ִתיָרה ּבְ ֶבת ַהּסְ ֶ  ֵאיְך ִמְתַיּשׁ

י ֲהִליָכה ְלרֹוְפִאים? ְלַגּבֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ַתב מֹוֲהַר"ן זי"ע  ּכָ ֶ ב ַמה ּשׁ ֵ י ֵאיְך ִמְתַיּשׁ ֵמֵאת ִיּנֹון: לֹא ֵהַבְנּתִ

מֹוֲהַר"ן  ִלּקוֵּטי  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִעם  נ',  יָחה  ׂשִ ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ ּבְ

ָהַר"ן  יחֹות  ׂשִ ּבְ ְלרֹוְפִאים�  ֲהִליָכה  ִעְנַין  ּבְ ג',  ּתֹוָרה  ְנָיָנא  ּתִ

תוּב,  ִלּקוֵּטי מֹוֲהַר"ן ּכָ רֹוְפִאים, ֲאָבל ּבְ ֵאין ִלְדֹרׁש ּבְ ְמֹפָרׁש, ׁשֶ

ר ִלְדֹרׁש� ֵאיְך נֹוֲהִגים? ְדיֹון ֶנֶפׁש ֶאְפׁשָ ַאֲחֵרי ּפִ ׁשֶ

ׁשוָּבה: ּתְ

י"ז  ִיְתרֹו,  ְלֵסֶדר  ת-ֹקֶדׁש,  ּבַ ֶעֶרב-ׁשַ י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ָבט ה'תשע"ב ׁשְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ִיּנֹון, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ֶאל  ָלֶלֶכת  לֹא  ְמֹאד  ְמֹאד  יד  ִהְקּפִ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ָידּוַע 

ָבר הֹוְלִכים ֶאל רֹוֵפא,  ַעם, ִאם ּכְ ל ֹזאת ָאַמר ּפַ רֹוְפִאים, ִעם ּכָ

ְתחּומֹו. ְורֹוֵפא  הּוא ֻמְמֶחה ּבִ דֹול ְמֹאד, ׁשֶ ְלכּו ֶאל רֹוֵפא ּגָ ּיֵ ׁשֶ

י  ּבֵ ּגַ ַעל  ִנים  ׁשָ ָבר  ּכְ ְתַמֶחה  ּמִ ׁשֶ ְתחּומֹו, הּוא רֹוֵפא  ּבִ ֻמְמֶחה 

ְרפּוָאה. הּוא עֹוֵזר ּבִ ם עֹוָלִמי, ׁשֶ ִנים, ְוָיָצא לֹו ׁשֵ ׁשָ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ד

ְלַמד ַעל  ּיִ ד ְוכּו', ׁשֶ ֹמר ֵמרֹוֵפא ִמְתַלּמֵ ַהְינּו, ְצִריִכים ִלׁשְ

ַאֵחר, ְולֹא ָעַלי ְולֹא ַעל ְיָלַדי ְוכּו'.

ָהַר"ן,  יחֹות  ׂשִ ּבְ ַמּדּוַע   , ַאְלּתָ ָ ּשׁ ׁשֶּ ַמה  ְיֹתַרץ  ּוָבֶזה   

רֹוְפִאים  ֶאל  ָלֶלֶכת  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד,  יד  ִהְקּפִ ז"ל  נּו  ַרּבֵ נ'  ִסיָמן 

ֹמר ֵמֶהם, ַמה  ִריִכים ִלׁשְ ּצְ ֶזה ְמֹאד, ֵאיְך ׁשֶ ְכָלל, ְוֶהֱאִריְך ּבָ ּבִ

ֵפרּוׁש,  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ג' אֹוֵמר ּבְ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ׁשּ

י  ּכִ רֹוֵפא.  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְיכֹוִלים  ֶנֶפׁש,  ְדיֹון  ּפִ ְנִתיַנת  ַאַחר  ׁשֶ

ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ אן  'ִמּכָ ס.(  ָרכֹות  )ּבְ ָאְמרּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ֱאֶמת  ּבֶ

ָאָדם  ׁשֶ ה,  ִפּלָ ְוַהּתְ ְדיֹון  ַהּפִ י ַאַחר  ּכִ ְלַרּפֹאות',  ְרׁשּות ָלרֹוֵפא 

ִליַח  ׁשָ דֹול  ַהּגָ ָהרֹוֵפא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ְלָאְך ְרָפֵאל ַיֲעֹמד ַעל ְיִמינֹו, ָאז  ַרְך ְלַרּפֹאותֹו, ְוַהּמַ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת ֶאל רֹוֵפא.

ס.(  ָרכֹות  )ּבְ ז"ל  ַמֲאָמָרם  ַעל  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִאְמָרה  ָידּוַע 

ָנְתנּו ְרׁשּות ָלרֹוֵפא  ָנה ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפֹאות',  ּתְ ּנִ ׁשֶ אן  'ִמּכָ

ָלרֹוֵפא  ֵאין  ְוכּו',  ְלָיֵאׁש  ְרׁשּות  לֹו  ָנְתנּו  לֹא  ֲאָבל  ְלַרּפֹאות, 

ְוכּו',  ּוְרפּוָאה  ָנה  ּקָ ּתַ ָבר  ּכְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ חֹוֶלה,  ַעל  ְלַהְחִליט 

ְוָלֵכן  ַהּכֹל,  ַעל  עֹוֶלה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ּכַֹח  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָידֹו  ּבְ ֵאינֹו  ֶזה 

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַלּקָ ִמיד  ּתָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָלָאָדם  ָראּוי 

ַמה  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ְוָכל  ִויָלָדיו  ּתֹו  ְוִאׁשְ הּוא  ֵלם,  ְוׁשָ ִריא  ּבָ



ֶרְסֶלב הׁשוּ"ת ּבְ

עֹוָלם לֹא ָיכֹול ִלְפֹעל, ּוִבְפָרט  ָבר ּבָ ה ּפֹוֶעֶלת, ׁשּום ּדָ ִפּלָ ּתְ ׁשֶּ

ַרֲחֵמי  ְיעֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ יק  ַצּדִ ֶאל  הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ

ַמֲאָמָרם  א, ּכְ ַמִים ְוִנְתַרּפֵ ָ ּשׁ ם ּבַ ה רֹׁשֶ ה עֹוׂשָ ִפּלָ ָאז ַהּתְ ַמִים, ׁשֶ ׁשָ

יתֹו, ֵיֵלְך  תֹוְך ּבֵ ׁש לֹו חֹוֶלה ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ְתָרא קטז.( 'ּכָ א ּבָ ּבָ ז"ל )ּבַ

יק  ּדִ ְוַהּצַ ת ֶהָחָכם  ִפּלַ ּתְ י  ּכִ ׁש ָעָליו ַרֲחִמים',  ִויַבּקֵ ֵאֶצל ָחָכם 

י  ד, ְוָלֵכן ָאסּור ָלרֹוֵפא ְלָיֵאׁש, ּכִ ֶכף ּוִמּיָ ֶלת ּתֵ ַמַעת ּוִמְתַקּבֶ ִנׁשְ

דֹוׁש- ּלֹו, ְוַהּקָ ּלֹו, הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשֶ חּום ׁשֶ ֶזה לֹא ַהּתְ

א ַעל ָיָדיו. רּוְך-הּוא, הּוא ַהְמַרּפֵ ּבָ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח.  ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

לֹום... ת ׁשָ ּבַ ַהְמַאֵחל ְלָך ׁשַ

ִרים? ּסוּ ים ַהיִּ ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ ר ָלֶלֶכת ְלרֹוֵפא ּכְ ַהִאם ֻמּתָ

ֵאָלה: ׁשְ

ֹאל  ִלׁשְ ָרִציִתי  יק�  ּדִ ַהּצַ ָלַרב  וְּבָרָכה  לֹום  ׁשָ ַאְבָרָהם:  ֵמֵאת 

ק  ְלִהְתַעּסֵ ד  ִהְתַנּגֵ נוּ  ַרּבֵ ׁשֶ ָידוַּע  ְלרֹוְפִאים�  ֲהִליָכה  א  נֹוׂשֵ ּבְ



ֶרְסֶלב ׁשוּ"ת ּבְ ו

ים  ֵרָרה וִּמְתַרּבִ ֵאין ׁשוּם ּבְ ׁשֶ ים, ּכְ ן ָמה עֹוׂשִ ְרפוּאֹות, ִאם ּכֵ ּבִ

ם? ר ְמֻסיָּ ּסוִּרים, ַהִאם ֵיׁש ֶהּתֵ ַהיִּ

ׁשוָּבה: ּתְ

ָבט  ׁשְ י"ט  ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלֵסֶדר  ִראׁשֹון  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ה'תשע"ב

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַאְבָרָהם, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

רֹוֵפא,  ֶאל  ֵיֵלְך  ְוכּו',  ִיּסּוִרים  ְוסֹוֵבל  חֹוֶלה  ָאָדם  ִאם 

ְלֵבי  ָאֵזיל  ֵאיָבא  ּכְ ֵליּה  ָכִאיב  'ּדְ א מו:(  ַקּמָ ָבא  )ּבָ ז"ל  ַמֲאָמָרם  ּכְ

ַאְסָיא'.

ּקֹוֵדם  ׁשֶ ג'(,  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר 

ְך ָיכֹול  ּכָ ְוַאַחר  ְדיֹון,  ּפִ הֹוְלִכים ְלרֹוֵפא, ְצִריִכים ָלֵתת ַעל  ׁשֶ

ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ אן  'ִמּכָ ס.(  ָרכֹות  )ּבְ ז"ל  ַמֲאָמָרם  ּכְ רֹוֵפא,  ֶאל  ָלֶלֶכת 

ֵיׁש  ְיָקא  ּדַ ָאז  ְדיֹון  ַהּפִ ַאַחר  ַהְינּו  ְלַרּפֹאות',  ָלרֹוֵפא  ְרׁשּות 

א" ִעם  מֹות כ"א, י"ט( "ְוַרּפֹא ְיַרּפֵ ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפֹאות, ְוֶזה )ׁשְ

ר ָהְרפּוָאה ַעל ְיֵדי  י ִעּקַ ְדיֹון ֶנֶפׁש", ּכִ ר "ּפִ בֹות ִמְסּפַ י ַהּתֵ ּתֵ ׁשְ

ין. יִקין ֶאת ַהּדִ ְמּתִ ּמַ ְוָקא, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְדיֹון ּדַ ּפִ
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ְרפּוַאת  ֵלָמה,  ׁשְ ְרפּוָאה  ְלָך  ַלח  ִיׁשְ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ם ַיַחד. ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּגַ ַהּנֶ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ַמן ֵיׁש ִלי ְסַחְרחֹורֹות ָקׁשֹות, ל ַהּזְ  ּכָ
לוּם ֹות לֹא ָמְצאוּ ּכְ ִאיּ ִדיקֹות ָהְרפוּ ּבְ ַאְך ּבַ

ֵאָלה: ׁשְ

יׁש  ְלַהְרּגִ י  ִהְתַחְלּתִ ָוֵחִצי  ֹחֶדׁש  ּכְ ִלְפֵני  לֹום�  ׁשָ יָרן:  ׁשִ ֵמֵאת 

י  ִהְתַחְלּתִ וְלָמֳחָרת  ֲחָזִקים,  ֹראׁש  וְּכֵאֵבי  ְסַחְרחֹורֹות 

ָהֹראׁש  ֵאֵבי  ּכְ ֲהִליָכה,  ּבַ ַקל  ִמׁשְ וּוּי  ׁשִ ֹחֶסר  ם  ּגַ יׁש  ְלַהְרּגִ

ִדיַקת  וּן ָעׂשוּ ִלי ּבְ ִמיּ וּן� ּבְ י ְלִמיּ ָהַלְכּתִ ר ַעד ׁשֶ ּבֵ יכוּ ְלִהְתּגַ ִהְמׁשִ

ֲאִני  ֵמָאז  יָנה�  ּקִ ּתַ ָיְצָאה  ִדיָקה  ַהּבְ ם  ֵ ַהּשׁ וָּברוְּך  ֹראׁש,  ִסיִטי 

ְסַחְרחֹורֹות  ֹראׁש,  ֵאֵבי  ּכְ ל  ׁשֶ ים  ָקׁשִ ִיּסוִּרים  סֹוֶבֶלת  ֲעַדִין 

ְמֹאד  ַוֲאִני  ָאְזַנִים,  ּבָ ּפֹוְסִקים  י  ְלּתִ ּבִ ְוִצְפצוִּפים  יֹוֵתר  ֲעִדינֹות 

ָעָליו�  יֹוַדַעת  לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ן  ְמֻסּכָ הוּ  ֶ ַמּשׁ ִלי  ּקֹוֶרה  ׁשֶ ְמַפֶחֶדת 

ה  ִסּבָ ִלי  ֵיׁש  ַהִאם  ֹאל  ְוִלׁשְ מֹוֲהֹרא"ׁש  ִעם  ְלִהְתַיֵעץ  ָרִציִתי 

נֹוָסף  ּבְ  MRI ִדיַקת  ּבְ ם  ּגַ ׁש  ְלַבּקֵ ַדאי  ּכְ ְוַהִאם  ִלְדָאָגה? 

יֹום,  ַהיֹּום  י  ַחיֵּ ּבְ ְמֹאד  ִלי  ה  ָקׁשֶ ִלי?  ָעׂשוּ  ׁשֶ יִטי  ַהּסִ ִלְבִדיַקת 

ִנְתֶקֶפת  ַוֲאִני  ׁשוּטֹות ֵמַאַחר  ּפְ ֻעּלֹות  ּפְ ַע  ְלַבּצֵ ה  ָ ֲאִני ִמְתַקּשׁ
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ֲאִני  ים�  ַחיִּ ֵאיָנם  י  ַחיַּ ׁשֶ ה  יׁשָ וַּמְרּגִ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ְכֵאִבים  ּבִ

ל מֹוֲהֹרא"ׁש "אֹוַצר ָהְרפוּאֹות"  ֶפר ׁשֶ ֶקת ְמֹאד ֵמַהּסֵ ִמְתַחּזֶ

מֹו  ּכְ ֲאֵחִרים  חֹוִלים  ק  ְלַחּזֵ ֶלת  ּדֶ ּתַ ִמׁשְ ֲאִני  ַמְכאֹוַבי  ְוַלְמרֹות 

ֵיָעְלמוּ,  ּסוִּרים  ַהיִּ ׁשֶ רוַּח  ֹקֶצר  ּבְ יָנה  וַּמְמּתִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ָראִתי  ּקָ ֶ ּשׁ

ׁש  ן� ֲאַבּקֵ ּתָ ּנִ ה ׁשֶ ּמָ ְמָחה ּכַ ׂשִ ֶלת ִלְהיֹות ּבְ ּדֶ ּתַ וֵּביְנַתִים ֲאִני ִמׁשְ

ל מֹוֲהֹרא"ׁש, ּתֹוָדה� תֹו ׁשֶ ֶאת ֲעָצתֹו וִּבְרּכָ

ׁשוָּבה: ּתְ

ר ה'תשע"ב. ַרְך, יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ֱאמֹור, י"ז ִאּיָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

יָרן, ִתְחֶיה.  לֹום ָרב ֶאל ׁשִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְרפּוַאת  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלְך  ַלח  ִיׁשְ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְסַחְרֹחֶרת  הּו  ְלִמיׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ָיַחד.  ם  ּגַ ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ

ְוֵכן  ְוכּו',  ם  ּדַ ַחץ  ַהּלַ ִלְבּדֹוק ֶאת  ְצִריִכים  ָבר ִראׁשֹון  ּדָ ְוכּו', 

ֹמר ְמֹאד  לֹוְסְטרֹול ְוכּו', ּוְצִריִכים ִלׁשְ ר ְוכּו', ְוֶאת ַהּכְ ּכָ ֶאת ַהּסֻ

ְמֹאד ַמה אֹוְכִלים ְוכּו', ּוְלִהְתַיֵעץ ִעם רֹוֵפא ֻמְמֶחה.

ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ׂשִ הּוא  ָהְרפּוָאה  ר  ִעּקַ

ל  ּכָ ׁשֶ ָאְמרּו  ָהרֹוְפִאים  ַחְכֵמי  ׁשֶ ִסיָמן כ"ד(  ֵחֶלק ב',  )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, 

ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ָלָאָדם  ִאים  ּבָ ָרִעים  ְוֶהֳחָלִאים  ֲחלֹות  ַהּמַ

ְוָלֵכן  ְוכּו',  ִניִמי  ּפְ אֹון  ּוְלִדּכָ ְלַעְצבּות  ְך  ְמׁשַ ּנִ ֶ ּשׁ ְמָחה,  ַהּשִׂ
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ְמָחה  י ַהּשִׂ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז ִלְהיֹות ּבְ ֶיֶתר ׂשְ ִקי ּבְ ְתַחּזְ ּתִ

ִהיא ְרפּוָאה ַלּכֹל.

ָהָאָדם,  ּכַֹח  ֶאת  ַמֲחִליׁש  ַחד  ַהּפַ י  ּכִ ְלַפֵחד,  לֹא  ר  ָהִעּקָ

ְוכּו',  טֹוב  ים  יׁשִ ַמְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיַ ֶכף  ּתֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְורֹוִאים 

ּדֹות, אֹות  נּו ַז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ַפַחד ּוְבַפִניָקה ְוכּו', ְוָאַמר ַרּבֵ ִנְכָנִסים ּבְ

ל ָאָדם, ְוָלֵכן ִחְזִקי ְוִאְמִצי  ַחד ַמְכִחיׁש ּכֹחֹו ׁשֶ ַחד ִסיָמן ח'( ּפַ ּפַ

ִמן  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלְך  יְך  ַיְמׁשִ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ְוַהּקָ ְמֹאד, 

ָבר. ַמִים, ְולֹא ֶיְחַסר ָלְך ׁשּום ּדָ ָ ַהּשׁ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

ִמים,  ִנים ֲאִני סֹוֵבל ַמְכאֹוִבים ֲעצוּ לֹוׁש ׁשָ ָבר ׁשָ  ּכְ
ֶבל? ָמַתי ִיְהֶיה ַהּסֹוף ַלּסֵ

ֵאָלה: ׁשְ

ִליָט״א�  לֹום וְּבָרָכה ִלְכבֹוד מֹוֵרנוּ מֹוֲהֹרא״ׁש ׁשְ ֵמֵאת ַנְחָמן: ׁשָ

וַּמְכאֹוִבים  ים  ָקׁשִ ִיּסוִּרים  סֹוֵבל  ֲאִני  ׁשֶ ִנים  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ָבר  ּכְ
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רֹות  ֲעׂשָ ּבַ ָהִייִתי  וַּבֲעָצמֹות�  ַעִים  ּמֵ ּבַ ְפָרט  ּבִ ִלים  ִנְסּבָ י  ְלּתִ ּבִ

ַרּבֹות  י  ְלּתִ ּלַ ְוִהְתּפַ ַז"ל  נוּ  ַרּבֵ ֵאֶצל  אוַּמן  ּבְ ְוֵכן  יִקים  ַצּדִ ִקְבֵרי 

לֹא  ֲעַדִין  ַאְך  ּדֹוֵרנוּ,  יֵקי  ּדִ ִמּצַ ה  ַהְרּבֵ ֵאֶצל  ְוַגם  ִלְרפוָּאה, 

ִלְהיֹות  לֹא  ַמֲעִדיף  ָהִייִתי  וְּכָבר  ְמֹיָאׁש,  ׁש  ַמּמָ ֲאִני  י�  ְעּתִ נֹוׁשַ

י  ּנִ ִמּמֶ קוּ  ֻיְמּתְ ּסֹוף  ּבַ ַהִאם  ְמֹאד�  ִלי  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

נֹות  וּׁשְ ָיִמים  ֹאֶרְך  ת  וִּבְרּכַ נוּ,  ְוַרּבֵ ְלמֹוֵרנוּ  ּתֹוָדה  יִנים?  ַהּדִ

ים� ַחיִּ

ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ָנׂשֹא ח' ִסיָון ה'תשע"ב ִליׁשִ ַרְך, יֹום ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַנְחָמן, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ל  ּכָ נּו ַז"ל ָאַמר )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כד( ׁשֶ ַרּבֵ ע ְלָך ׁשֶ ּדַ

ְמָחה,  אֹות ָלָאָדם ַרק ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהּשִׂ ֲחלֹות ָהָרעֹות ּבָ ַהּמַ

ִמיד,  ְמָחה ּתָ ׂשִ ָך ִלְהיֹות ַרק ּבְ ה ָצִריְך ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשְ ְוָלֵכן ַאּתָ

ָרה  ְוַהּמָ ָהַעְצבּות  ּוְלֵהֶפְך  ַלּכֹל,  ְרפּוָאה  ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ י  ּכִ

ְכִריַח ֶאת  ֲחלֹות, ְוָלֵכן ּתַ ל ַהּמַ חֹוָרה ֶזה ֵמִביא ָלָאָדם ֶאת ּכָ ׁשְ

ְנחּוָמא  )ּתַ ָאְמרּו  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַוֲחָכֵמינּו  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַעְצְמָך 

ֵמַח  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ לֹא  ָלָאָדם,  ֶנת  ַמְמּתֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ֵאין  ב(  ִמיִני  ׁשְ

ִמיד  ְמָחה ְוִלְהיֹות ּתָ ֵמַח ְלָמָחר, ְוָלֵכן ְרֵאה ַלֲחטֹוף ׂשִ ַהּיֹום ׂשָ
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ָכל  ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ְכָנה ָעֶליָך ּבְ ָמׁשַ ְמָחה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ׂשִ ּבְ

עֹוֵבר ָעֶליָך ֶזה  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ֶמׁש ׁשֶ ׁשֶ רּור ּכַ ה ָיֶדיָך, ְוֶאְצִלי ּבָ ַמֲעׂשֶ

ִכים ַאֲחֶריָך  ְמׁשָ ּנִ אֹון ׁשֶ ּכָ ַרק ֵמֲחַמת ָהַעְצבּות ְוָהַעְצלּות ְוַהּדִ

ְלּתָ ְוכּו'. ְכׁשַ ּנִ ִרית ׁשֶ ָגֵמי ַהּבְ ֵמֲחַמת ּפְ

ִלְהיֹות  ַרק  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַמֲאָמִצים  ִמיֵני  ל  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוָלֵכן 

ָבר  ַהּדָ א אֹוְתָך ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ָעֶליָך ָלַדַעת ׁשֶ ְמָחה, ְוֶזה ְיַרּפֵ ׂשִ ּבְ

ָיכֹול  ָאָדם  י  ּכִ ְמָחה,  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ זֹו  ֵאָליו  יַע  ְלַהּגִ ה  ָקׁשֶ ֲהִכי 

ִלְהיֹות  ָיכֹול  לֹא  ֲאָבל  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָהֲעבֹודֹות  ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ְמָחה,  ׂשִ ְמָחה, ְוָלֵכן ַהֶהְכֵרַח ְלַהְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות ּבְ ׂשִ ּבְ

ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ָעה  ׁשָ ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ׁש  ּוְלַבּקֵ

ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  לֹו  ְהֶיה  ּתִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ָכל יֹום: ה זֹו ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְתּפַ ם ַיַחד, ְוָלֵכן ּתִ ּוְברּוָחִנּיּות ּגַ

ה  ִמיד, ְוֶאְזּכֶ ְמָחה ּתָ ׂשִ ִני ִלְהיֹות ּבְ ל עֹוָלם! ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ַעד  יַדי,  ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ֵאָבַרי  ְרַמ"ח  ָכל  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ

ְמָחה  ָכל יֹום ֵמרֹב ׂשִ ה ִלְרֹקד ּבְ יַע ְלַרְגַלי, ְוֶאְזּכֶ ּגִ ְמָחה ּתַ ַהּשִׂ ׁשֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַרע  ִמּזֶ ְבֵראִתי  ּנִ ׁשֶ ִדי,  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל 

י  ּנִ א, ַרֵחם ָעַלי, ְוַהְרֵחק ִמּמֶ ם ֶאת ִמְצוֹוֶתיָך. ָאּנָ ַוֲאִני ָיכֹול ְלַקּיֵ

ֲאֵחִרים  ִעם  יֹום  ָכל  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ִני  ְוַזּכֵ ְוָהַעְצלּות,  ָהַעְצבּות  ֶאת 

ֲאִני  ם  ּגַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ֵמַח  ְלׂשָ ה  ְוֶאְזּכֶ ְמָחה,  ִמּשִׂ
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ָך ְלַגְמֵרי, ַעד  ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ְמָחה ֶאְזּכֶ ֹמַח, ּוִבְזכּות ַהּשִׂ ה ִלׂשְ ֶאְזּכֶ

ֵרְך, ֵאיְך  ְתּבָ ת ְמִציאּוְתָך ּתִ ּלֹא ֶאְרֶאה ִלְפֵני ֵעיַני ַרק ֶאת ֲאִמּתַ ׁשֶ

ִני  ְוַזּכֵ ּה,  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְמַקּיֵ ה  ּוְמַהּוֶ ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ

רּוָרה  ּבְ יִדיָעה  ּבִ ָלַדַעת  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֶכת,  ּוְמֻזּכֶ רּוָרה  ּבְ ֶלֱאמּוָנה 

ְמֹחל ִלי ַעל  ְלָעֶדיָך ִנְמָצא, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ה ִנְמָצא ְוֵאין ּבִ ַאּתָ ׁשֶ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה. ָך ֵמַעּתָ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ל ֲעוֹונֹוַתי, ְוֶאְזּכֶ ּכָ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ַקל  ְלָך  יַע  ַיּגִ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלֶרַגע  ֲחׁשֹב  ּתַ ַאל 

ת  ִמּדַ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ָחׁשּוב  יֹוֵתר  ָבר  ּדָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ

ֲחִזי  א  ּתָ קפד:(  ה  ַצּוֶ )ּתְ ּזַֹהר  ּבַ ָאְמרּו  ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ְמָחה,  ַהּשִׂ

ה  ִדיר ]ּבֹוא ְוָרָאה ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָמא ְלִקְבָלא ּתָ ָאה ַקּיָ ּתָ ָעְלָמא ּתַ

ִמיד[, ְוהּוא ִאְקֵרי ֶאֶבן ָטָבא ]ְוהּוא ִנְקָרא ֶאֶבן  ל ּתָ עֹוֵמד ְלַקּבֵ

ָאה לֹא  ְקֵראת ַמְגֶנט[, ְוָעְלָמא ִעּלָ ּנִ ֶכת ׁשֶ מֹו ֶאֶבן מֹוׁשֶ טֹוב, ּכְ

א לֹא נֹוֵתן  ָמא ]ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ִאיהּו ַקּיָ ַגְוָנא ּדְ א ּכְ ְיִהיב ֵליּה ֶאּלָ

ָמא  ַקּיָ ִאיהּו  ִאי  ה[,  ַמּטָ ִמּלְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִכיִנים  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ

ֵמחֹות  ָפִנים ׂשְ ִמיד ּבְ א ]ִאם ִנְמָצִאים ּתָ ּתָ ין ִמּתַ ְנִהירּו ְדַאְנּפִ ּבִ

לֹו  ְמִאיִרים  ְך  ]ּכָ ֵמֵעיָלא  ֵליּה  ָנֲהִרין  ֲהִכי  ֵדין  ּכְ ה[,  ַמּטָ ִמּלְ

ָקְייָמא  ִאיהּו  ְוִאי  ְוכּו'[,  ּוְדֵבקּות  ְוִחּיּות  ְוִזיו  ִמְלַמְעָלה אֹור 

חֹוָרה[,  ׁשְ ּוְבָמָרה  ַעְצבּות  ּבְ עֹוֵמד  ָאָדם  ִאם  ]ֲאָבל  ֲעִציבּו  ּבְ

יִנים[.  ּדִ ַעְצמֹו  ַעל  יְך  ַמְמׁשִ ]ֲאַזי  ִקְבֵליּה  ּבְ יָנא  ּדִ ֵליּה  ָיֲהִבין 
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ְמָחה", ֶחְדָוה  ׂשִ ים ק, ב(: "ִעְבדּו ֶאת ֲהָוָי"ה ּבְ ִהּלִ א )ּתְ ַגְוָנא ּדָ ּכְ

ל  ׁשֶ ְמָחה  ]ַהּשִׂ ָאה  ִעּלָ ַאֲחָרא  ֶחְדָוה  יּה  ְלַגּבֵ יְך  ָמׁשִ ַנׁש  ַבר  ּדְ

א[,  ְמָחה ֵמָהעֹוָלם ַהּבָ ֶכת ָעָליו ׂשִ ֶ ֶזה ָהעֹוָלם, ַמְמּשׁ ָהָאָדם ּבְ

ָהִכי  ִאְתָעַרת  ִאיִהי  ּדְ ַגְוָנא  ּכְ ָאה,  ּתָ ּתַ ָעְלָמא  ַהאי  ָנֵמי  ָהִכי 

ָאָדם ִמְתַנֵהג  ִפי ׁשֶ ה, ּכְ ְך הּוא ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֵעיָלא ]ּכָ יְך ִמּלְ ַאְמׁשִ

א[. יְך ַעל ַעְצמֹו ֵמָהעֹוָלם ַהּבָ ְך ַמְמׁשִ ֶזה ָהעֹוָלם, ּכָ ּבְ

ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמְכִריַח  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַרק  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן 

יְך ַעל ַעְצמֹו  ְמָחה, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְמׁשִ ׂשִ ַהּכֹחֹות ִלְהיֹות ּבְ

ְוַאף  ְטָלן,  ּבַ ְהֶיה  ּתִ ַאל  ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹוִנים.  ֵמָהעֹוָלמֹות  ְמָחה  ׂשִ

עֹוֵבר ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ְמִרירּות  עֹוֵבר ָעֶליָך ַמה ׁשֶ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ

ְוָאז  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ִעם  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ּוַמְכאֹוִבים, 

ֶאת  ְכִניס  ּתַ ׁשֶ ַהְלַואי  ְלטֹוָבה,  ְך  ִיְתַהּפֵ ְלָך  ַמּזָ ל  ּכָ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ

ָך. ִלּבְ ּבּוִרים ָהֵאּלּו ּבְ ַהּדִ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח.  ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ
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ָער,  יַרת ׂשֵ ל ְנׁשִ ָעָיה ׁשֶ יל ָצִעיר ֵיׁש ִלי ּבְ  ִמּגִ
י ְלֵהָרֵפא? ַהִאם ֵיׁש ִסּכוּ

ֵאָלה: ׁשְ

י  ְחּתִ ּפַ ים ְוַאַחת, ַוֲאִני וְּבֵני ִמׁשְ לֹוׁשִ ן ׁשְ ֵמֵאת ַיֲעֹקב יֹוֵגב: ֲאִני ּבֶ

ִלי  ִהְתִחיָלה  ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ יל  ִמּגִ וִּמְצוֹות�  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמִרים 

ָעַבר  ֶזה  ְך  ּכָ ַאַחר  ְרֶקֶפת,  ּקַ ּבַ ֵאזֹוִרים  ה  ַכּמָ ּבְ ָער  ׂשֵ יַרת  ְנׁשִ

ֵיׁש  ִנים�  ַהּפָ וְּלֵאזֹור  ּבֹות  ַלּגַ ָעַבר  ֶזה  ו  ְוַעְכׁשָ ּגוּף  ּבַ יָרה  ִלְנׁשִ

ָלל  ׁש ָאחוּז ִמּכְ יֵּ ּזֹו לֹא ַמֲחָלה, וָהרֹוְפִאים אֹוְמִרים ׁשֶ ן ׁשֶ ְלַציֵּ

ּדֹוֶחה  ַהּגוּף  ֶ ּשׁ ַהּזֹאת,  ָעָיה  ַהּבְ ֶאת  ָלֶהם  ׁש  יֵּ ׁשֶ ָהאֹוְכלֹוְסָיה 

ַהּכֹל  ם  ֵ ַהּשׁ וָּברוְּך  ִדיקֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  יִתי  ָעׂשִ ֲעָרה�  ַהּשַׂ ֶאת 

ֶאת  אֹול  ִלׁשְ ְוָרִציִתי  ִלי,  ה  ָקׁשֶ ְמֹאד  ה  ַהּזֶ ב  ּצָ ַהּמַ ין�  ּקִ ּתַ ָיָצא 

ַיַעְזרוּ  ה  ַיֲעׂשֶ ָהַרב  ׁשֶ הוּ  ְלׁשֶ ּכָ ּקוּן  ּתִ אֹו  ם  ׁשֵ ּנוּי  ׁשִ ַהִאם  ָהַרב 

ָעָיה  ַהּבְ ֵתר  ּפָ ּתִ ׁשֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ְיָבֵרְך אֹוִתי  ָהַרב  ׁשֶ ֲאִני רֹוֶצה  ִלי? 

ְמֵהָרה� ֲאִני מֹוֶדה ָלֶכם  ים ּבִ ְמַחת ַהַחיִּ ֲחזֹר ִלי ׂשִ ּתַ ְלַגְמֵרי, ְוׁשֶ

ֶרב ֵלב� ִמּקֶ
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ׁשוָּבה: ּתְ

י ְלֵסֶדר ָנׂשֹא י' ִסיָון ה'תשע"ב ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַיֲעֹקב יֹוֵגב, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

רּוָפה ְלַהּכֹל, ַרק ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש, ְוִאם רֹוֵפא  ַהּיֹום ֵיׁש ּתְ

ְך ָאְמרּו  י ּכָ סּוק, ּכִ ְקָוה ְוכּו', ֶזה לֹא סֹוף ּפָ ֵאין ּתִ ֶאָחד אֹוֵמר ׁשֶ

מֹות כא, יט( "ְוַרּפֹא  סּוק )ׁשְ ָרכֹות ס.( ַעל ַהּפָ ים )ּבְ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ

יִקים  אֹות, ְוָאְמרּו ַצּדִ ָנה ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפְ ּתְ ּנִ אן ׁשֶ א" ִמּכָ ְיַרּפֵ

אֹות, ֲאָבל לֹא ְלָיֵאׁש. ָנה ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרּפְ ּתְ ּנִ ׁשֶ

ָבִרים: א. ַרק ִלְהיֹות  ֵני ּדְ ה ָצִריְך ֶזה ׁשְ ַאּתָ ֶ ר ַמה ּשׁ ָהִעּקָ

ל  ּכָ ְוֶאת  ָך  ּתְ ִאׁשְ ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ַעְצְמָך  ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ֵאין  ׁשֶ קֹונֹו  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ׂשִ  - ה  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ב.  ִית.  ַהּבַ

כּות  ַהּזְ ּגֶֹדל  ֶאת  ֵער  ּוְלׁשַ ְלָתֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ְלַמְעָלה 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחָכֵמינּו  ְוָכְך ָאְמרּו  ה,  ְתִפּלָ ּבִ ִקיַע  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ל ָאָדם  ׁשֶ

ֵאין ָלֶהם לֹא ֶמֶלְך  לּו ׁשֶ ּדֹורֹות ַהּלָ ה ל' ִסיָמן ג'( ּבַ ָרׁשָ ה ּפָ ְקָרא ַרּבָ )ַוּיִ

ה  ִפּלָ א ּתְ ְולֹא ָנִביא לֹא ּכֵֹהן ְולֹא אּוִרים ְותּוִמים ְוֵאין ָלֶהם ֶאּלָ

ל עֹוָלם  רּוְך-הּוא ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ ְלַבד ָאַמר ּדָ זֹו ּבִ

ְלדֹור  ֹזאת  ֵתב  ּכָ "ּתִ יט(:  קב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָתם  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ְבֶזה  ּתִ ַאל 

ִבים, "ְוַעם  ָ ל ַהּשׁ רּוְך-הּוא ְמַקּבֵ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ אן  ַאֲחרֹון", ִמּכָ
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ה  ִרּיָ ּבְ אֹוָתן  ּבֹוֵרא  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ָיּה"  ל  ְיַהּלֶ ִנְבָרא 

ה.  ֲחָדׁשָ

ִקְבֵרי  ּבְ ּוִבְפָרט  ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ֶזה  ַעל  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ְוָלֵכן 

יק ִסיָמן קעג( ַעל ְיֵדי  ּדֹות, אֹות ַצּדִ נּו ַז"ל )ֵסֶפר ַהּמִ ָאַמר ַרּבֵ יִקים, ׁשֶ ַצּדִ

ה לֹו  רּוְך-הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש-ּבָ יִקים ַהּקָ ּדִ ְטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהּצַ ּתַ ִהׁשְ

ֵאינֹו ָראּוי ְלָכְך. י ׁשֶ טֹובֹות ַאף-ַעל-ּפִ

ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ְך  ְתַהּפֵ ּיִ ׁשֶ ְלָך  ַיֲעֹזר  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ַעל  ר  ּדֵ ִיְסּתַ ְוַהּכֹל  ים,  ַהַחּיִ ְמַחת  ְוׂשִ ָערֹות  ַהּשְׂ ְלָך  ְוַתֲחֹזְרָנה 

ד ֲהִכי טֹוב. ַהּצַ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ֶגֶדר חֹוָבה  ָנה ְנכֹוָנה ִהיא ּבְ זוּ  ַהִאם ּתְ
ֶגֶדר ַהְמָלָצה טֹוָבה? אֹו ּבְ

ֵאָלה: ׁשְ

זוָּנה ְנכֹוָנה,  ֵלָמה� ַהִאם ּתְ לֹום ָלַרב וְּרפוָּאה ׁשְ ֵמֵאת ַיֲעֹקב: ׁשָ

ִתי,  יָּ ֲעׂשִ ּתַ חֹות  ּפָ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ִטְבִעי  ֹאֶכל  ל  ׁשֶ ֲאִכיָלה  לֹוַמר  ּכְ

ַהְמָלָצה  ֶגֶדר  ּבְ אֹו  חֹוָבה  ֶגֶדר  ּבְ ִהיא  ִויָרקֹות,  רֹות  ּפֵ ר  וְּבִעּקָ
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ל ֶלֱאכֹול ַרק ֹאֶכל  ּדֵ ּתַ ץ וְּלִהׁשְ טֹוָבה? ְוַהִאם ְצִריִכים ְלִהְתַאּמֵ

ֹרב ָהעֹוָלם נֹוֵהג? מֹו ׁשֶ ר ֶלֱאֹכל ַהּכֹל ּכְ ֶאְפׁשָ ִריא, אֹו ׁשֶ ּבָ

ׁשוָּבה: ּתְ

ַלח כ' ִסיָון ה'תשע"ב ַרְך, יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

לֹום ּוְבָרָכה ֶאל ַיֲעֹקב, ֵנרֹו ָיִאיר. ׁשָ

ְבָך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

אֹוֵכל,  הּוא  ַמה  ֹמר  ִלׁשְ ְמֹאד  ְמֹאד  ָצִריְך  ָאָדם  אי  ַוּדַ ּבְ

ֲאָכִלים  ַהּמַ רֹוב  י  ּכִ ִריִאים,  ּבְ ַמֲאָכִלים  ַרק  ֶלֱאכֹול  ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ל ִמיֵני  ֶזה ּכָ ל ִמיֵני ִצְבֵעי ַמֲאָכל ְוכּו', ּוַמְכִניִסים ּבָ ֶהם ּכָ ֵיׁש ּבָ

ֶרק ד' ֵמִהְלכֹות  "ם )ּפֶ יק ַלּגּוף, ְוָהַרְמּבַ ל ֶזה ַמּזִ ּכָ ֳחָמִרים ְוכּו', ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ַמֲאָכלֹות  "ֵיׁש  ַתב:  ּכָ ְוָכְך  ֶזה,  ּבָ ַמֲאִריְך  ט'(  ֲהָלָכה  עֹות  ּדֵ

ְלעֹוָלם  ְלאֹוְכָלן  ּלֹא  ׁשֶ ְלָאָדם  ְוָראּוי  ְמֹאד  ַעד  יֹוֵתר  ּבְ ָרִעים 

לּוָחה  ִביָנה ַהּמְ ִנים, ְוַהּגְ לּוִחים ַהְיׁשָ דֹוִלים ַהּמְ ִגים ַהּגְ גֹון ַהּדָ ּכְ

ְוַיִין  ן,  ׁשָ ַהּיָ ִליַח  ַהּמָ ר  ׂשָ ְוַהּבָ ּוִפְטִרּיֹות,  ֵמִהים  ְוַהּכְ ָנה,  ַהְיׁשָ

ַמֲאָכל  ל  ּכָ ְוֵכן  ֵריחֹו,  ַדף  ּנָ ׁשֶ ַעד  ָהא  ָ ּשׁ ׁשֶ יל  ְוַתְבׁשִ ּתֹו,  ִמּגִ

ֶות.  ַהּמָ ַסם  מֹו  ּכְ ַלּגּוף  ֵאּלּו  ֲהֵרי  יֹוֵתר,  ּבְ ַמר  אֹו  ַרע  ֵריחֹו  ׁשֶ

ָלרַֹע,  ָהִראׁשֹוִנים  מֹו  ּכְ ֵאיָנן  ֲאָבל  ָרִעים  ֵהן  ׁשֶ ַמֲאָכלֹות  ְוֵיׁש 

א ְמַעט ְוַאַחר ָיִמים  ּלֹא ֶלֱאכֹול ֵמֶהן ֶאּלָ ְלִפיָכְך ָראּוי ְלָאָדם ׁשֶ

יל ַעְצמֹו ִלְהיֹות ְמזֹונֹו ֵמֶהם אֹו ְלאֹוְכָלן ִעם  ה, ְולֹא ַיְרּגִ ַהְרּבֵ
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ָהה ַאַחר  ָ ּשׁ דֹוִלים ּוְגִביָנה ְוָחָלב ׁשֶ ִגים ּגְ גֹון ּדָ ִמיד ּכְ ְמזֹונֹו ּתָ

דֹוִלים  ים ּגְ דֹוִלים ּוְתָיׁשִ ָוִרים ּגְ ר ׁשְ עֹות, ּוָבׂשָ ְחַלב כ"ד ׁשָ ּנֶ ׁשֶ

ַמּצֹות  ְוֶלֶחם  עֹוִרים  ׂשְ ְוֶלֶחם  יר  ּפִ ְוַהּסַ ים  ְוָהֲעָדׁשִ ְוַהּפּול 

ל  ּכָ נֹון,  ְוַהּצְ ל  ְוַהַחְרּדָ ּוִמים  ְוַהּשׁ ָצִלים  ְוַהּבְ ְוֶהָחִציר  רּוב  ְוַהּכְ

א  ֵאּלּו ַמֲאָכִלים ָרִעים ֵהם, ֵאין ָראּוי ָלָאָדם ֶלֱאכֹול ֵמֵאּלּו ֶאּלָ

לֹא  ה  ַהַחּמָ ימֹות  ּבִ ֲאָבל  ִמים,  ׁשָ ַהּגְ ּוִבימֹות  ְמֹאד  ַעד  ְמַעט 

ְלַבד ֵאין ָראּוי ְלאֹוְכָלן  ים ּבִ ָלל. ְוַהּפּול ְוָהֲעָדׁשִ יֹאַכל ֵמֶהן ּכְ

לּוִעין אֹוְכִלין  ִמים, ְוַהּדְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ לֹא ּבִ

ה ְוכּו'". ימֹות ַהַחּמָ ֵמֶהן ּבִ

ְדָרִכים  ְנִהיג ַעְצמֹו ּבִ ל ַהּמַ ם: "ּכָ ם ׁשָ ם ּוְמַסּיֵ ּוַמֲאִריְך ׁשָ

ל ָיָמיו ַעד  א ִליֵדי ֹחִלי ּכָ ֵאינֹו ּבָ הֹוֵרינּו ֲאִני ָעֵרב לֹו ׁשֶ ֵאּלּו ׁשֶ

ֵלם  ה ְוָימּות, ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלרֹוֵפא ְוִיְהֶיה ּגּופֹו ׁשָ ְזִקין ַהְרּבֵ ּיַ ׁשֶ

ל ָיָמיו". ְועֹוֵמד ַעל ּבּוְריֹו ּכָ

לּו  ים ַהּלָ ִעּתִ ֹמר ּבָ ִריִכים ְמֹאד ִלׁשְ ּצְ ְוָהעֹוֶלה ַעל ַהּכֹל ׁשֶ

פֹות  ֻמּצָ ַהֲחֻניֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ֲאסּוִרים,  ַמֲאָכִלים  ּבְ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ לֹא 

לֹא  ִאם  ֶהם  ּבָ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ְיכֹוִלים  ּוְבַקּלּות  ּוְנֵבלֹות,  ְטֵרפֹות  ּבִ

ֶזה.  ִנְזָהִרים ּבָ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
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ְלָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ַעְדָך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יל ְוַתְצִליַח. ּכִ ׂשְ ְפֶנה, ּתַ ר ּתִ ה, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ְלָך ּבְ

ָעיֹות ִעּכוּל ָקׁשֹות,   ֵיׁש ִלי ּבְ
ֶזה ב ּכָ ַמּצָ ן ּבְ ת ְלִהְתַחּתֵ ׁשֶ ַוֲאִני חֹוׁשֶ

ֵאָלה: ׁשְ

ָחׁשוּב  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ִלְפֵני  לֹום�  ׁשָ יק,  ּדִ ַהּצַ ִלְכבֹוד  ֵפייֶגא:  ֵמֵאת 

אֹוִתי  ְחִזיִקים  ּמַ ׁשֶ ֵאּלוּ  ֵהם  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ׁשֶ יד  ְלַהּגִ ִלי 

י ִהְתָקֵרב ִלְבֶרְסֶלב  ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ ר ָלֶכם ׁשֶ ה, ְוָרִציִתי ְלַסּפֵ יהוִּדיָּ ּכִ

ַחל',  ּנַ ר ּבַ ֶכם - 'ֲאׁשֶ ּלָ ֶפר ׁשֶ ְזכוּת ַהּסֵ ִנים ַרק ּבִ ה ׁשָ ִלְפֵני ַהְרּבֵ

ְזכוְּתֶכם! ָנה, ְוַהּכֹל ּבִ ָכל ׁשָ ְוַעד ַהיֹּום הוּא נֹוֵסַע ְלאוַּמן ּבְ

ִאּמֹו  ם  ׁשֵ ַעל  'ֵפייֶגא'  ִנְקֵראת  ַוֲאִני  ֵרה,  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ת  ּבַ ֲאִני 

ְוַאֲחֵרי  ָקׁשֹות  ִעּכוּל  ָעיֹות  ּבְ ִלי  ֵיׁש  ֶרְסֶלב�  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ

ל  ּכָ יִתי ֶאת  ָעׂשִ ֲחָזִקים�  ֵאִבים  ּכְ ִנְתֶקֶפת  ֲאִני  ֲאִני אֹוֶכֶלת,  ׁשֶ

ָעָיה�  ה ַלּבְ ּבָ ְצָרכֹות, ַאְך ֲעַדִין לֹא ָמְצאוּ ֶאת ַהּסִ ִדיקֹות ַהּנִ ַהּבְ

רוּפֹות  ַהּתְ ְוַגם  הֹוִעילוּ,  לֹא  ֵהן  ַאְך  רוּפֹות  ּתְ ִלי  ָנַתן  ָהרֹוֵפא 

ב� ּצָ רוּ ֶאת ַהּמַ ּפְ ְבעֹוִניֹּות לֹא ׁשִ ַהּטִ
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ן  ְלִהְתַחּתֵ ת  ׁשֶ חֹוׁשֶ ַוֲאִני  ּדוִּכים,  ׁשִ ְלִגיל  יַע  ַאּגִ ְמַעט  עֹוד 

ִלְרפוָּאה  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ַמה  ֶזה�  ּכָ ב  ַמּצָ ּבְ

ה ַעל ַהִהְתַיֲחסוּת� ֵלָמה? ּתֹוָדה ַרּבָ ׁשְ

ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז ה'תשע"ב ת ח' ּתַ י ְלֵסֶדר ֻחּקַ ַרְך, יֹום ֲחִמיׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה. לֹום ָרב ֶאל ֵפייֶגא, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ְרבֹות  'ּבִ ג(:  ִסיָמן  ְמָחה  ׂשִ אֹות  ּדֹות  ַהּמִ )ֵסֶפר  ָאַמר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ

ה  ִסּבָ ֵהם  ה  ּתֶ ׁשְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ְוַהּמַ ְכִלי,  ַהּשִׂ ּכַֹח  ק  ִנְתַחּזֵ ְמָחה  ַהּשִׂ

ְוָלֵכן  ּוְדָאגֹות';  ָהַעְצבּות  ּוְלַהְרִחיק  ב  ַהּלֵ ְמַחת  ְלׂשִ דֹוָלה  ּגְ

ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ אֹוְכִלים,  ַמה  ֹמר  ִלׁשְ ְמֹאד  ְמֹאד  ְצִריִכים 

ִריְך ִלְהיֹות ַמֲאָכל  ּצָ נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן סב(: 'ׁשֶ ַרּבֵ

ָהֹאֶכל,  רּות  ַכׁשְ ּבְ ֵאָלה  ׁשְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֹבָרר';  ַהּמְ

ׁש ְלָאָדם  ּיֵ ׁשֶ י ּכְ נּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן א(: 'ּכִ ְוָאַמר ַרּבֵ

ַמה  ל  ּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְמַבּקֵ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ּבְ ֱאמּוָנה 

ְרפּוָאה  ׁשּום  ָצִריְך  לֹא  ָבר  ּכְ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָצִריְך,  הּוא  ֶ ּשׁ

ֶאת  ם  "ַוֲעַבְדּתֶ כה(:  כג,  מֹות  )ׁשְ ֶאְצלֹו  ם  ִנְתַקּיֵ א  ֶאּלָ ִמית,  ׁשְ ּגַ

ַוֲהִסירִֹתי  ֵמיֶמיָך  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך  ֱאלֵֹקיֶכם  ֲהָוָי"ה 

ָאה ָלָאָדם ַעל ְיֵדי ֶלֶחם ּוַמִים'. ָהְרפּוָאה ּבָ ָך", ׁשֶ ְרּבֶ ַמֲחָלה ִמּקִ
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ַאּתְ אֹוֶכֶלת,  ֶ ַמה ּשׁ ֵמר ּבְ ָ יִדי ְמֹאד ְמֹאד ְלִהּשׁ ְוָלֵכן ַהְקּפִ

ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ִרים,  ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם  ׁשֶ ַמֲאָכִלים  אֹוְכִלים  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ

הּוא אֹוֵכל,  ֶ ָמה ּשׁ ָאָדם ִנְזָהר ּבְ ְלַמֲחלֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְכׁשֶ

הּוא ָצִריְך -  ֶ רּוְך-הּוא, ְוָכל ַמה ּשׁ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ְוֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה ּבְ

תֹוְך ָהֹאֶכל  ֶכת ְרפּוָאה ּבְ ַרְך, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשֶ ּנּו ִיְתּבָ ׁש ִמּמֶ ְמַבּקֵ

ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ַיֲעֹזר  ּלֹו.  ׁשֶ

ן  ְלִהְתַחּתֵ ְותּוְכִלי  ָיַחד,  ם  ּגַ ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת 

ָקרֹוב. ּבְ

רּות  ְ יק ִסיָמן קצו(: 'ִהְתַקּשׁ ּדֹות אֹות ַצּדִ נּו ַז"ל ָאַמר )ֵסֶפר ַהּמִ ַרּבֵ

ְסִעי ֶאל ִצּיּון  ּתִ ן ׁשֶ דֹוָלה'; ְוָלֵכן ִמי ִיּתֵ יק הּוא ְרפּוָאה ּגְ ּדִ ַלּצַ

יק  ּדִ ַהּצַ ְזכּות  "ּבִ ַרְך:  ִיְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ י  ַבְקׁשִ ּתְ ם  ְוׁשָ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ

ְרפּוַאת   - ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ִלי  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ אן,  ּכָ ֹוֵכן  ַהּשׁ דֹוׁש  ַהּקָ

ים ִנְגִלים ִיְהיּו ָלְך,  ְרִאי ֵאּלּו ִנּסִ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף", ְוָאז ּתִ ַהּנֶ

ְיֵדי  'ַעל  קעג(:  ִסיָמן  יק  ַצּדִ אֹות  ּדֹות  ַהּמִ )ֵסֶפר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ְוָכְך 

ה לֹו  רּוְך-הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש-ּבָ יִקים ַהּקָ ּדִ ְטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהּצַ ּתַ ִהׁשְ

חֹוֶלה  ל  ּכָ ׁשֶ ְוַהְלַואי  ְלָכְך';  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ טֹובֹות 

ְזכּות  ּבִ ם  ׁשָ ׁש  ְמַבּקֵ ְוָהָיה  ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִצּיּון  ֶאל  נֹוֵסַע  ָהָיה 

ְוָהָיה  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ רֹוֶאה  ָהָיה  ָאז  ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ

דֹוׁש- ַהּקָ ֶאת  ה  ְמַגּלֶ ָהֱאֶמת הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ַמְבִריא 
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נּו ַז"ל )ֵסֶפר  ִגּלּוי ַרב ְונֹוָרא ְמֹאד, ּוְלֵהֶפְך ָאַמר ַרּבֵ רּוְך-הּוא ּבְ ּבָ

ָקִרים ֵאין לֹו ְרפּוָאה ֲאִפּלּו  ּדֹות אֹות ֱאֶמת ִסיָמן לו(: 'ַעל ְיֵדי ׁשְ ַהּמִ

ה ְרפּואֹות'. ַהְרּבֵ ּבְ

ַמע  ִיׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִפּלֹות  ּתְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ָלְך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ֲעֵדְך  ּבַ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ׁשֶ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ

יִלי ְוַתְצִליִחי. ּכִ ׂשְ ְפִני, ּתַ ר ּתִ ה ּוְבָכל ֲאׁשֶ ַהְצָלָחה ְמֻרּבָ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ

חֹוַלת ַסְרָטן.  ְבָחָנה ּכְ יָסִתי אוּ  ּגִ
ה  ְזּכֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ  ַמה ֲאַנְחנוּ ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ

ֵלָמה? ָאה ׁשְ ִלְרפוּ

ֵאָלה: ׁשְ

ָהֶרֶחם�  אר  ַצוַּ ּבְ ַסְרָטן  חֹוַלת  ּכְ אוְּבָחָנה  יָסִתי  ּגִ ֶקֶרן:  ֵמֵאת 

ֹחֶדׁש  וְּבעֹוד  גוָּפּה,  ּבְ ט  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ ִהְתִחיָלה  ֲחָלה  ַהּמַ

יק  ּדִ ַהּצַ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ֲאִני  ִנּתוַּח�  ָלּה  ִלְהיֹות  ָאמוּר 

אֹו  ִהיא  ׁשֶ הוּ,  ֶ ַמּשׁ ֵיׁש  ַהִאם  ָלַדַעת  ַמח  ְוֶאׂשְ ְלַהְחָלָמָתּה, 

ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ּה  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ֲאַנְחנוּ  ֲאִפּלוּ  אֹו  ְעָלּה  ּבַ

ֶרב ֵלב, ֶקֶרן� ֵלָמה? ּתֹוָדה ִמּקֶ ְהֶיה ָלּה ְרפוָּאה ׁשְ ּתִ ׁשֶ
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ׁשוָּבה: ּתְ

ּמּוז ה'תשע"ב ָלק, י"ב ּתַ ִני ְלֵסֶדר ּבָ ַרְך, יֹום ׁשֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ְחֶיה  לֹום ָרב ֶאל ֶקֶרן, ּתִ ׁשָ

ֵבְך. י ֶאת ִמְכּתָ ְלּתִ ְלָנכֹון ִקּבַ

ִית  ַהּבַ תֹוְך  ּבְ זּוזֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ֶאת  ִלְבּדֹוק  ְצִריִכים  ֹקֶדם 

ַרק  ֶזה  ָהָאָדם  ַעל  אֹות  ּבָ ׁשֶ רֹות  ַהּצָ רֹב  י  ּכִ רֹות,  ׁשֵ ּכְ ֵהן  ִאם 

ּקּון כב(:  ִתּקּוֵני ֹזַהר )ּתִ רֹות, ְוָכתּוב ּבְ ׁשֵ ִית ְמזּוזֹות ּכְ ּבַ ֵאין ּבַ ׁשֶ ּכְ

ֵרין  ין ּתְ ָבִרים ו, ט(, ִאּלֵ ָעֶריָך" )ּדְ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ "ּוְכַתְבּתָ

ִכיְנָתא, ְוָלא ִאְתָקֵרב  ִאיִהי ׁשְ יָתא ּדְ ָסְמֵכי ְקׁשֹוט, ָזז ָמֶות ִמן ּבֵ

ֵרב יּוָמת",  ר ַהּקָ ר א, נא(: "ְוַהּזָ ְדּבָ ּמִ ְכִתיב )ּבַ ּה, ֲהָדא הּוא ּדִ ּבָ ְלּגַ

ְצַות ְמזּוָזה  ּמִ ׁש ָז"ז ָמֶו"ת; ַהְינּו ׁשֶ ְוַאְתָון ִדְמֻזזֹו"ת ִאינּון ַמּמָ

ִית. ֶות ֵמַהּבַ ְמִסיָרה ֶאת ַהּמָ

ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  ִאם  ֻמְמֶחה  רֹוֵפא  עֹוד  ֵאֶצל  ֵדק  ְלִהּבָ ַדאי  ּכְ

הּוא  ַסְרָטן ְוכּו' )ּוְכַדאי ְלִהְתָיֵעץ ִעם ָהַרב ִפיֶרר ֵנרֹו ָיִאיר, ׁשֶ

ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם(. רֹוְפִאים ֻמְמִחים ּבָ ִקי ּבְ ּבָ

ִמיַרת  ׁשְ ַעְצְמֶכם  ַעל  לּו  ַקּבְ ּתְ ׁשֶ ִעים  ּנָ ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 

ִלְבָרָכה  זֹוִכים  ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ּוִבְזכּות  ִהְלָכָתּה,  ּכְ ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
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ֶרְך  ִמּדֶ ְלַמְעָלה  ִויׁשּועֹות  ּוְרפּואֹות  ָהִעְנָיִנים,  ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה 

ַבע. ַהּטֶ

ׂשֹורֹות  ּבְ ַרק  ִלי  ִרי  ַבׂשְ ּתְ ׁשֶ ַיֲעֹזר  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

חֹות. ּמְ ְמׂשַ

ַמִים... ָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשׁ ַהְמַאֵחל ָלְך ּבְ



הקונטרס הקדוש הזה הודפס
לרפואה שלמה 

רחל חיה בת סוזן, ישראל בן חיה רחל
לשמירה והצלחה בכל התחומים

נורית בת סוזן
נאוה בת נורית
וכל משפחת לוי

הקונטרס הקדוש הזה הודפס
לעילוי נשמת 

שושנה ססי בת טוני 
נפטרה י“ב כסלו





סֹוד ה' ִליֵרָאיו וְּבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם
מֹו ָנֶאה לֹו ֶזה ׁשְ

ָלִלי ּקוּן ַהּכְ ּתִ
ִאים קוּן ּנֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד ְמֹאד ִלְכָלִליוּת ַהַחָטּ ּתִ

ִרית, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ַגם ַהְבּ ְוהוּא ּפְ

ָכל ם ְלַפְרָנָסה וְּלַהְצָלָחה ּבְ ל ְמֹאד ּגָ וְּמֻסָגּ

ִמיּוּת וְּברוָּחִניּוּת ַגׁשְ ָהִעְנָיִנים ּבְ

ָכל יֹום יֹּאְמֵרם ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

לֹו ְוִצָוה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִיְשָרֵאל, ְקנֹו, ּגִ דֹו, ּתִ ִיְסּ

פוּן נוּז ְוַהּצָ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהּגָ נוּ ַהָקּ ַרּבֵ
נוּ ָאה, ֲאדֹוֵננוּ, מֹוֵרנוּ ְוַרּבֵ א ִעּלָ יׁשָ ּבוִּציָנא ַקּדִ

ֶרְסֶלב, ְזכוּתֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ

הוָּבא ִלְדפוּס ַעל-ְיֵדי

ֶרְסֶלב ֲחִסיֵדי ּבְ

ַלִים תובב"א עיה"ק ְירוּׁשָ
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טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ָרה  ָהֲעׂשָ ֲאִמיַרת  ּבַ ַעְצִמי  ר  ֵ ְמַקּשׁ ֲהֵריִני 

ר  ים ֲאׁשֶ ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ְקדֹוׁשִ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵרנּו, ּוְלָכל ַהּצַ ּבְ ים ׁשֶ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל  עֹוָלם  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ְלַרּבֵ ּוִבְפָרט  ה,  ֵהּמָ ֶאֶרץ  ּבְ

ּקּון ֶזה. ה ּתִ ּלָ ּגִ ן ֵפיֶגא, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ׁשֶ נּו ַנְחָמן ּבֶ ָחְכָמה, ַרּבֵ

ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:  תֹוָדה ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנה ַלְיָי ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ

ל ֱאלִֹהים: דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיָי ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ּכִ

קודם שיתחיל תהלים יאמר זה:

ַח ֶאת ּבֹוְרִאי. ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא  ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ן ֶאת ּפִ ֲהֵריִני ְמַזּמֵ

ל  ם ּכָ ׁשֵ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעַלם ּבְ ּה ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ ּבְ

ָרֵאל: ִיׂשְ

ה  י ָחִסיִתי ָבְך:  ב  ָאַמְרּת ַלְיָי ֲאדָֹני ָאּתָ ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד ׁשָ טז  א  ִמְכּתָ
ל ֶחְפִצי ָבם:  ד   יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ל ָעֶליָך:  ג  ִלְקדֹוׁשִ טֹוָבִתי ּבַ

מֹוָתם  א ֶאת ׁשְ ָ ם ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ִיְרּבּו ַעּצְ

ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:  ו  ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי  ָפָתי:  ה  ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ ַעל ׂשְ

רּוִני  ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ְפָרה ָעָלי:  ז  ֲאָבֵרְך ֶאת ְיָי ֲאׁשֶ ִעִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ּבַ

י  ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט:  ט  ָלֵכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד ּכִ יִתי ְיָי ְלֶנְגּדִ ּוִ ִכְליֹוָתי:  ח  ׁשִ

ן  אֹול לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכֹן ָלֶבַטח:  י  ּכִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ ַוּיָ

ֶניָך ְנִעמֹות  ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ַחת:  יא  ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחּיִ ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ

יִמיְנָך ֶנַצח:  ּבִ

ֵרי ָאָדם לֹא  סּוי ֲחָטָאה:  ב  ַאׁשְ ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל ַאׁשְ ּכִ לב  א  ְלָדִוד ַמׂשְ
ל  ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ה:  ג  ּכִ רּוחֹו ְרִמּיָ ַיְחׁשֹב ְיָי לֹו ָעוֹן ְוֵאין ּבְ

ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה:  ה   י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהּפַ ְכּבַ י יֹוָמם ָוַלְיָלה ּתִ ַהּיֹום:  ד  ּכִ

אָת  ה ָנׂשָ ַעי ַלְיָי ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ יִתי ָאַמְרּתִ אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעוִֹני לֹא ִכּסִ ַחּטָ

ֶטף  ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלׁשֵ ל ּכָ ּלֵ אִתי ֶסָלה:  ו  ַעל זֹאת ִיְתּפַ ֲעוֹן ַחּטָ

סֹוְבֵבִני  ט ּתְ י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי1 ִמּצַ יעּו:  ז  ַאּתָ ים ֵאָליו לֹא ַיּגִ ַמִים ַרּבִ

ְהיּו  ּתִ ט  ַאל  ֵעיִני:   ָעֶליָך  ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה  ּבְ יְלָך ְואֹוְרָך  ּכִ ַאׂשְ ח   ֶסָלה:  

1 אחר אתה סתר לי - צריך להפסיק מעט )עיין בלקו"מ ח"א סי' ריג(
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ים  ַרּבִ י   ֵאֶליָך:   ל ְקרֹב  ּבַ ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ֶמֶתג  ּבְ ָהִבין  ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ

יִקים  ְמחּו ַבְיָי ְוִגילּו ַצּדִ ע ְוַהּבֹוֵטַח ַבְיָי ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו:  יא  ׂשִ ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ

ֵרי ֵלב:  ל ִיׁשְ ְוַהְרִנינּו ּכָ

ֵטהּו  יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:  ב  ַאׁשְ מא א  ַלְמַנּצֵ
ֶנֶפׁש אְֹיָביו:  ד  ְיָי ִיְסָעֶדּנּו  ֵנהּו ּבְ ּתְ ָאֶרץ ְוַאל ּתִ ר ּבָ ַ הּו ְוֻאׁשּ ְמֵרהּו ִויַחּיֵ ְיָי:  ג  ְיָי ִיׁשְ

י  ִני ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיָי ָחּנֵ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו:  ה  ֲאִני ָאַמְרּתִ ּכָ ל ִמׁשְ ָוי ּכָ ַעל ֶעֶרׂש ּדְ

א  מֹו:  ז  ְוִאם ּבָ י ָחָטאִתי ָלְך:  ו  אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ ּכִ

ר:  ח  ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו  ץ ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ ִלְראֹות ׁשָ

ַכב לֹא יֹוִסיף  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ בּו ָרָעה ִלי:  ט  ּדְ ל ׂשְֹנָאי ָעַלי ַיְחׁשְ ּכָ

יל ָעַלי ָעֵקב:  יא   י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר ּבָ לֹוִמי ֲאׁשֶ ם ִאיׁש ׁשְ ָלקּום:  י  ּגַ

י לֹא  י ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם:  יב  ּבְ ּלְ ִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאׁשַ ה ְיָי ָחּנֵ ְוַאּתָ

רּוְך  יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם:  יד  ּבָ ּצִ י ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ָיִריַע אְֹיִבי ָעָלי:  יג  ַוֲאִני ּבְ

ָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:  ְיָי ֱאלֹוֵהי ִיׂשְ

י  ן ַנְפׁשִ ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ יל ִלְבֵני קַֹרח:  ב  ּכְ ּכִ ַח ַמׂשְ מב  א  ַלְמַנּצֵ
י לֱאלֹוִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה  ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלֹוִהים:  ג  ָצְמָאה ַנְפׁשִ

ל ַהּיֹום  ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ּבֶ ֵני ֱאלֹוִהים:  ד  ָהְיָתה ּלִ ּפְ

ם  ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ ּבַ י ֶאֱעבֹר  ּכִ י  ַנְפׁשִ ָכה ָעַלי  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ה ֶאְזּכְ ֵאּלֶ ה   ה ֱאלֹוֶהיָך:   ַאּיֵ

י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ ַמה  ו   חֹוֵגג:   ָהמֹון  ְותֹוָדה  ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ֱאלֹוִהים  ית  ּבֵ ַעד 

ז  ֱאלֹוַהי ָעַלי  ָניו:   י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי לֱאלֹוִהים ּכִ ַוּתֶ

הֹום  ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער:  ח  ּתְ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ ּתֹוָחח ַעל ּכֵ י ִתׁשְ ַנְפׁשִ

ה  יָך ָעַלי ָעָברּו:  ט  יֹוָמם ְיַצּוֶ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ּכָ ֶאל ּתְ

י:  י  אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה  ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ירֹו ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ְיָי ַחְסּדֹו  ּוַבּלַ

ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי   ֶרַצח ּבְ ַלַחץ אֹוֵיב:  יא  ּבְ ה קֵֹדר ֵאֵלְך ּבְ ִני ָלּמָ ַכְחּתָ ׁשְ

ֱהִמי ָעָלי  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ה ֱאלֹוֶהיָך:  יב  ַמה ּתִ ל ַהּיֹום ַאּיֵ ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ּבְ

ַני ֵואלֹוָהי: י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹת ּפָ הֹוִחיִלי לֱאלֹוִהים ּכִ

ִית  ְמרּו ֶאת ַהּבַ ׁשְ אּול ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ נט  א  ַלְמַנּצֵ
יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי  ֵבִני:  ג  ַהּצִ ּגְ ׂשַ ִמְתקֹוְמַמי ּתְ יֵלִני ֵמאְֹיַבי ֱאלֹוָהי ּמִ ַלֲהִמיתֹו:  ב  ַהּצִ

י ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים לֹא  ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ יֵעִני:  ד  ּכִ י ָדִמים הֹוׁשִ ָאֶון ּוֵמַאְנׁשֵ
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ּוְרֵאה:   ִלְקָראִתי  ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה  ְירּוצּון  ָעוֹן  ִלי  ּבְ ה   ְיָי:   אִתי  ַחּטָ ְולֹא  ִעי  ִפׁשְ

ַאל  ַהּגֹוִים  ל  ּכָ ִלְפקֹד  ָהִקיָצה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֹוֵהי  ְצָבאֹות  ֱאלֹוִהים  ְיָי  ה  ְוַאּתָ ו  

ה  ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר:  ח  ִהּנֵ ל ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה:  ז  ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ֹחן ּכָ ּתָ

ַחק ָלמֹו  ׂשְ ה ְיָי ּתִ י ִמי ׁשֵֹמַע:  ט   ְוַאּתָ ְפתֹוֵתיֶהם ּכִ ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ַיּבִ

י  י:  יא  ֱאלֹוֵהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלֹוִהים ִמׂשְ ֹמָרה ּכִ ְלַעג ְלָכל ּגֹוִים:  י  ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאׁשְ ּתִ

ֲהִניֵעמֹו  י  ַעּמִ חּו  ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ ַהְרֵגם  ּתַ ַאל  יב   ְבׁשְֹרָרי:   ַיְרֵאִני  ֱאלֹוִהים  ֵמִני  ְיַקּדְ

ְכדּו  ְוִיּלָ ָפֵתימֹו  ׂשְ ַבר  ּדְ ימֹו  ּפִ את  ַחּטַ יג   ֲאדֹוָני:   נּו  ָמִגּנֵ ְוהֹוִריֵדמֹו  ְבֵחיְלָך 

י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה  ה  ּלֵ ּכַ יד   רּו:   ְיַסּפֵ ַחׁש  ּוִמּכַ ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם 

ֶלב  ַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה:  טו  ְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ ל ּבְ ֱאלֹוִהים ֹמש§ֵ

יר  ִלינּו:  יז  ַוֲאִני ָאׁשִ עּו ַוּיָ ּבְ ה ְיִניעּון ֶלֱאכֹל ִאם לֹא ִיׂשְ ִויסֹוְבבּו ִעיר:  טז  ֵהּמָ

י ֵאֶליָך  יֹום ַצר ִלי:  יח  ֻעּזִ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך ּכִ ן ַלּבֶֹקר ַחְסּדֶ ָך ַוֲאַרּנֵ ֻעּזֶ

י:  י ֱאלֹוֵהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלֹוִהים ִמׂשְ ָרה ּכִ ֲאַזּמֵ

ַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור:  ב  קֹוִלי2 ֶאל ֱאלֹוִהים ְוֶאְצָעָקה  עז  א  ַלְמַנּצֵ
ָרה  י ָיִדי ַלְיָלה ִנּגְ ּתִ ָרׁשְ יֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ּדָ קֹוִלי ֶאל ֱאלֹוִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי:  ג  ּבְ

ף  יָחה ְוִתְתַעּטֵ ָרה ֱאלֹוִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאׂשִ י:  ד  ֶאְזּכְ ֵחם ַנְפׁשִ ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהּנָ

ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחׁשּ ו   ר:   י ְולֹא ֲאַדּבֵ ִנְפַעְמּתִ ֻמרֹות ֵעיָני  ָאַחְזּתָ ׁשְ ה   רּוִחי ֶסָלה:  

ׂש  יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ָרה ְנִגיָנִתי ּבַ נֹות עֹוָלִמים:  ז  ֶאְזּכְ ֶדם ׁשְ ִמּקֶ

ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  ט   ִלְרצֹות עֹוד:   יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים  ח   רּוִחי:  

ַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה:  יא   ַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ּבְ ַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹר:  י  ֲהׁשָ ַחְסּדֹו ּגָ

ֶדם  ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ נֹות ְיִמין ֶעְליֹון:  יב  ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה ּכִ ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ׁשְ

ּקֶֹדׁש  ּבַ ֱאלֹוִהים  יד   יָחה:   ָאׂשִ ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך  ּפָ ְבָכל  ְוָהִגיִתי  יג   ְלֶאָך:   ּפִ

ים  ָבַעּמִ ֶפֶלא הֹוַדְעּתָ  ה  ָהֵאל עֹׂשֵ ה  ַאּתָ טו   ֱאלֹוִהים:   ּכֵ דֹול  ּגָ ֵאל  ִמי  ָך  ְרּכֶ ּדַ

ִים ֱאלֹוִהים  ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה:  יז  ָראּוָך ּמַ ָך ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ָך:  טז  ּגָ ֻעּזֶ

ָחִקים  זּו ְתֹהמֹות:  יח  זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו ׁשְ ִים ָיִחילּו ַאף ִיְרּגְ ָראּוָך ּמַ

ְרַעׁש  ֵבל ָרְגָזה ַוּתִ ל ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ כּו:  יט  קֹול ַרַעְמָך ּבַ ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ

בֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו:  כא  ָנִחיָת  ים ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך  ּוׁשְ ְרּכֶ ם ּדַ ּיָ ָהָאֶרץ:   כ  ּבַ

ה ְוַאֲהרֹן:  ַיד ֹמש§ֶ ָך ּבְ ַכּצֹאן ַעּמֶ

2 באמרך אל אלהים תכוון המילוי כזה: אל"ף למ"ד אל"ף למ"ד ה"י יו"ד מ"ם



ָלִלי ּקּון ַהּכְ הּתִ

דֹר ָודֹר:   נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלֹוִהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמש§ֶ ִפּלָ צ  א  ּתְ
ג   ה ֵאל:   ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ חֹוֵלל ֶאֶרץ  ַוּתְ דּו  ֻיּלָ ֶטֶרם ָהִרים  ּבְ ב  

יֹום  ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ א ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם:  ד  ּכִ ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ

ָחִציר  ּכֶ ּבֶֹקר  ּבַ ִיְהיּו  ָנה  ם ׁשֵ ְזַרְמּתָ ה   ְיָלה:   מּוָרה  ַבּלָ י ַיֲעבֹר ְוַאׁשְ ּכִ ֶאְתמֹול 

ָך ּוַבֲחָמְתָך  י ָכִלינּו ְבַאּפֶ ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש:  ז  ּכִ ַיֲחלֹף:  ו  ּבַ

נּו  י ָכל ָיֵמינּו ּפָ ֶניָך:  ט  ּכִ ָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ּפָ ה ֲעוֹֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ִנְבָהְלנּו:  ח  ׁשַ

ָנה ְוִאם  ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ְיֵמי ׁשְ י   ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה:   ינּו ׁשָ ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך 

ֻעָפה:  יא  ִמי יֹוֵדַע  י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ם ָעָמל ָוָאֶון ּכִ ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ּבִ

ן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה:   ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך:  יב  ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ עֹז ַאּפֶ

ָנה  ּוְנַרּנְ ָך  ַחְסּדֶ ַבּבֶֹקר  ֵענּו  ּבְ ׂשַ יד   ֲעָבֶדיָך:   ֵחם ַעל  ְוִהּנָ ְיָי ַעד ָמָתי  ׁשּוָבה  יג  

נֹות ָרִאינּו ָרָעה:  טז  ֵיָרֶאה  יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ָכל ָיֵמינּו:  טו  ׂשַ ְמָחה ּבְ ְוִנׂשְ

ָעֵלינּו  ֱאלֹוֵהינּו  ֲאדֹוָני  ֹנַעם  ִויִהי  יז   ֵניֶהם:   ּבְ ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ

רּו  ירּו לֹו ַזּמְ ים ֲעִלילֹוָתיו:  ב  ׁשִ מֹו הֹוִדיעּו ָבַעּמִ ׁשְ קה  א  הֹודּו ַלְיָי ִקְראּו ּבִ
י ְיָי:   ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ ָכל ִנְפְלאֹוָתיו:  ג  ִהְתַהְללּו ּבְ יחּו ּבְ לֹו ׂשִ

ה ֹמְפָתיו  ר ָעׂשָ ִמיד:  ה  ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ ׁשּו ָפָניו ּתָ ּקְ ְרׁשּו ְיָי ְוֻעּזֹו ּבַ ּדִ ד  

ִחיָריו:  ז  הּוא ְיָי ֱאלֹוֵהינּו  ֵני ַיֲעקֹב ּבְ ֵטי ִפיו:  ו ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ּבְ ּפְ ּוִמׁשְ

ר  ה ְלֶאֶלף ּדֹור:  ט  ֲאׁשֶ ָבר ִצּוָ ִריתֹו ּדָ ָטיו:  ח  ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ּפָ ָכל ָהָאֶרץ ִמׁשְ ּבְ

ִרית  ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלֹחק ְלִיׂשְ ָחק:  י  ַוּיַ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ ַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוׁשְ ּכָ

ְהיֹוָתם ְמֵתי  ָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  יב  ּבִ ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ עֹוָלם:  יא  ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ

ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר:   כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמּמַ ְתַהּלְ ּה:  יג  ַוּיִ ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר ּכִ ִמְסּפָ

יָחי  עּו ִבְמׁשִ ּגְ ּתִ ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים:  טו  ַאל  ָקם  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ִהּנִ יד  לֹא 

ַלח  ָבר:  יז  ׁשָ ה ֶלֶחם ׁשָ ל ַמּטֵ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ּכָ ֵרעּו:  טז  ַוּיִ ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ

ָאה ַנְפׁשֹו:  יט   ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ ר יֹוֵסף:   יח  ִעּנּו ַבּכֶ ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמּכַ

ים  ל ַעּמִ יֵרהּו ֹמש§ֵ ַוַיּתִ ַלח ֶמֶלְך  ׁשָ כ   ְיָי ְצָרָפְתהּו:   ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת 

ַנְפׁשֹו  ָריו ּבְ ָכל ִקְנָינֹו:  כב  ֶלְאסֹר ׂשָ ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּוֹמש§ֵ ֵחהּו:  כא  ׂשָ ַוְיַפּתְ

ֶפר ֶאת  ֶאֶרץ ָחם:  כד  ַוּיֶ ר ּבְ ָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעקֹב ּגָ בֹא ִיׂשְ ם:  כג  ַוּיָ ּוְזֵקָניו ְיַחּכֵ

ֲעָבָדיו:  כו   ל ּבַ ֹנא ַעּמֹו ְלִהְתַנּכֵ ם ִלׂשְ ָריו:  כה  ָהַפְך ִלּבָ ֲעִצֵמהּו ִמּצָ ַעּמֹו ְמאֹד ַוּיַ



 

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ ו

ְבֵרי אֹתֹוָתיו ּוֹמְפִתים  מּו ָבם ּדִ ַחר ּבֹו:  כז  ׂשָ ר ּבָ ה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאׁשֶ ַלח ֹמש§ֶ ׁשָ

ָברֹו:  כט  ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם  ְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ּדְ ְחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח ֹחש§ֶ ֶאֶרץ ָחם:  כח  ׁשָ ּבְ

ַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם:  לא  ָאַמר  ִעים ּבְ ַרץ ַאְרָצם ְצַפְרּדְ ָגָתם:  ל  ׁשָ ֶמת ֶאת ּדְ ְלָדם ַוּיָ

ַאְרָצם:   ָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ּבְ ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ בּוָלם:  לב  ָנַתן ּגִ ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ בֹא ָערֹב ּכִ ַוּיָ

ה ְוֶיֶלק ְוֵאין  בֹא ַאְרּבֶ בּוָלם:  לד  ָאַמר ַוּיָ ר ֵעץ ּגְ ּבֵ ְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיׁשַ ְך ּגַ לג  ַוּיַ

כֹור  ל ּבְ ְך ּכָ ִרי ַאְדָמָתם:  לו  ַוּיַ ַאְרָצם ַוּיֹאַכל ּפְ ב ּבְ ל ֵעׂשֶ ר:  לה  ַוּיֹאַכל ּכָ ִמְסּפָ

ל:    ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ית ְלָכל אֹוָנם:  לז  ַוּיֹוִציֵאם ּבְ ַאְרָצם ֵראׁשִ ּבְ

ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש  ם ֲעֵליֶהם:  לט  ּפָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ לח  ׂשָ

ַתח צּור  ּפָ מא   יֵעם:   ּבִ ַיׂשְ ַמִים  ׁשָ ְוֶלֶחם  ָלו  ׂשְ ֵבא  ַוּיָ ַאל  ׁשָ מ   ָלְיָלה:   ְלָהִאיר 

ַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:   י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר:  מב  ּכִ ּצִ זּובּו ָמִים ָהְלכּו ּבַ ַוּיָ

ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל  ּתֵ ִחיָריו:  מד  ַוּיִ ה ֶאת ּבְ ִרּנָ ׂשֹון ּבְ מג  ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

יו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:  ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ים ִייָרׁשּו:  מה  ּבַ ְלֻאּמִ

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון:  ב  ַעל  ּבְ ִכינּו  ם ּבָ ְבנּו ּגַ ָיׁשַ ם  ֶבל ׁשָ קלז  א  ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ ג   ּנֹרֹוֵתינּו:   ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ ֲעָרִבים 

יר ְיָי ַעל ַאְדַמת  יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון:  ד  ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה ׁשִ ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ

י ִאם לֹא  ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני:  ו  ּתִ ּכַ ׁשְ ַלִים ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ֵנָכר:  ה  ִאם ֶאׁשְ

ְמָחִתי:  ז  ְזכֹר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום  ַלִים ַעל רֹאׁש ׂשִ ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ ֶאְזּכְ

דּוָדה  ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּה:  ח  ּבַ ַלִים ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ֶאת  ץ  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ ט   ָלנּו:   ַמְלּתְ  ּגָ ׁשֶ מּוֵלְך  ּגְ ֶאת  ָלְך  ם  ּלֶ ְיׁשַ ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ

ַלע:  עָֹלַלִיְך ֶאל ַהּסָ

ַהְללּוהּו  ב   ֻעּזֹו:   ְרִקיַע  ּבִ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ָיּה  ַהְללּו  א   קנ  
ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ג   ְדלֹו:   ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו 

ים ְועּוָגב:  ה  ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  ִמּנִ ְוִכּנֹור:  ד  ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ

ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ו  ּכֹל ַהּנְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ׁשָ

אחר שסיים תהלים יאמר זה:

ָרֵאל:  ַמח ִיׂשְ בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיׂשְ ׁשּוב ְיָי ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ

ֵטם  ְיַפּלְ ֵטם  ַוְיַפּלְ ְיָי  ְעְזֵרם  ַוּיַ ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ם  ָמעּוּזָ ֵמְיָי  יִקים  ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת 

י ָחסּו בֹו: יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵמְרׁשָ


