
ד"בס

אודיע אמונתך בפי

קריאות ותפילות, מבחר אמירות
על פי רבי נחמן מברסלב

לשימוש יום יום 





ולא מעבר לים היא, לא בשמיים היא
דיבורים , קחו עמכם דברים

ושובו אל השם
בפיך ובלבבך לעשותו, שנאמר

'ותתקשרו לה, ותוושעו
 

לכל יהודי, זהו דבר השווה לכל נפש
בכל מקום  , בכל דרגה

גשמי או רוחני

כי הדיבור הוא כמו אם 
שהולכת עם בנה לכל מקום
אפילו למקומות המטונפים

מבלי להתנתק ממקורו הקדוש
בשורשו העליון



ועל ידי זה  
על ידי דיבורים קדושים 

דיבורי אמת ואמונה 
בעיקר דיבורי תפילה 

שמכוונים להשם בכיסופים וגעגועים
אפשר מכל חושך לראות את הפתחים

ולצאת

- כי חיים הם למוצאיהם 
בקול, למוציאהם בפה

ל "וכבר אמרו חז
שאין כוחנו אלא בפה 

' - השער להזהואז 
תורה ותפילה , דיבורי אמונה

צדיקים יבואו בו



:דברי המלקט

טוב לאומרן , קריאות ותפילות המלוקטות בספר זה, האמירות
עד לישועת, בהתמדה עיקשית, בכל יום- והמשובח , כמה שיותר

: והוא, קודש-ישראל-מכל מקום ראוי להזכיר כאן מנהג. השם
, שבוודאי נענית, יום-40-מעלת הסגולה של תפילת

הנלמד ממשה רבינו שהתחנן לפני השם ארבעים יום להעביר את)
( .עד שנענה, העגל-רעת חטא

דהיינו להאמין, אך מעל הכל הוא הכלל של אופן כוונת התפילה
גם אם לא, ועונה לכל קוראיו, שהשם בוודאי שומע כל תפילה

ובעיקר)ותפילה וודאי מועילה , וצדיק וישר השם, תמיד ניכר
,כמו שמלמד אותנו רבנו הקדוש בכמה מקומות'..,  וכו!(, תפילה

:בין היתר

,אסור להאדם להתעקש בתפילתו שהשם יתברך יעשה לו דווקא בקשתו
רק צריך להתפלל ברחמים, כי זה כמו לוקח דבר בחוזקה בגזילה

.לאו- ואם לאו , יתן, אם יתן השם יתברך-  ובתחנונים 
( קצו, ן"קיצור ליקוטי מוהר)

,זו מסוגלת לזכות לעניין זה( תפילה)/מי שרואה באיזה ספר שמצווה 
ועל ידי זה התעורר לקיים מצווה זאת ואחר שקיים מצווה זאת 

כי מי יודע, אין לו ליפול בדעתו כלל, אף על פי כן לא זכה לזה העניין
,אולי השם יתברך העלה מצווה שלו לצורך תיקון גבוה יותר, דרכי השם

כי מאד עמקו מחשבותיו ואסור להרהר אחר השם יתברך ואחר דברי
רק שיש כמה דברים שאין, כי כל דבריהם אמת וצדק, ל כלל"רבותינו ז

, כי נמשכין ממבוכות שאי אפשר להבינם, אנו מבינים אותם
(נ, ד, בשר שנתעלם מן העין, ליקוטי הלכות)  .שמשם עיקר כח הבחירה

כי מאוד עמוק, ועיין עוד בספרי רבי נחמן בנושא עבודת התפילה
.לימוד זה

 
ויושיענו מכל, וישמע תפילתנו, השם יזכנו ללמוד על מנת לקיים

. אמן, ויקרבנו אליו, צרותינו



.  אמונה תולה בפה של אדם
( אמונה, ספר המידות)

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי
שנזכה להוציא הדיבור, אבותינו

ולעשות ולהכין, דקדושה מהגלות
ולתקן פה קדוש לקבל הדיבורים

באופן שנזכה להתפלל, בתוכו
ולהתחנן לפניך תמיד בפה מלא

בקדושה, ובדיבורים קדושים ושלמים
 לרצוןאמרינוויעלו , ובטהרה גדולה

לפני כסא כבודך ותמלא כל
. אמן, משאלותינו לטובה ברחמים

(מה, ליקוטי תפילות) 
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105...............................................  תיקון הכללי



ן מאומן  מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

מעלת וסגולת אמירת השם הקדוש
-  המיוחד 

ן מאומן מ& מ& נ)ח' נ) נ)ח' נ)ח'

ן מאומן"רבינו הקדוש גילה בהפתק  מ& מ& נ)ח' ", נ) נ)ח' נ)ח'
! יותר מכל הפלאות... זה דבר פלא כזה

: יכולים כל העולם לשיר ולומר ולהגיד" נ) נ)ח'"
ן מאומן" מ& מ& נ)ח' ".נ) נ)ח' נ)ח'

אז מחזיקים", נ) נ)ח'"כי כשאומרים , זה דבר קל להגיד
בהשורש של כל הבריאה ושל כל התורה ושל כל

רק שמזכירים שם, הצדיקים ונכנסים בעולם אחר
- כמו שחתום בחתימה בפתק הזה, רבינו רבי נחמן

ן מאומן" מ& מ& נ)ח' ".נ) נ)ח' נ)ח'

ן מאומן" מ& מ& נ)ח' , לשיר כל היום תמיד"- נ) נ)ח' נ)ח'
!לכל הישועות, זה מפתח לכל הרפואות
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ן מאומן  מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

ן מאומן" מ& מ& נ)ח' בזה תלוי כל התורה וכל" - נ) נ)ח' נ)ח'
.האמונה וכל האמת וכל האור

ן מאומן! "רק אמונה! תשירו, תשירו מ& מ& נ)ח' "-נ) נ)ח' נ)ח'
.הוא כולל כל התורה וכל הרפואות וכל הישועות

,  ל"רק להזכיר את שמו של רבינו ז
ן מאומן" מ& מ& נ)ח' וזהו מרפא, זה המתקה", נ) נ)ח' נ)ח'

!זה רק בדיבור אחד, ומחזק ומחדש כל העולם

( שיחות מוקלטות, סבא ישראל)  

: לזכור לומר, בבוקר כשקמים

ן מאומן מ� מ�  נ	ח� נ	  נ	ח�  נ	ח�
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ן מאומן  מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

, יתברך שמו, כשנופל לאדם ספיקות באמונת הבורא

:יאמר בפה מלא
 

אני מאמין באמונה שלימה

 .שהוא יחיד ראשון ואחרון 

(קמב, ן"שיחות הר)
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ן מאומן   מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

שירת הים

יאמר בכוונה , מי שקשה לו למצוא זיווגו
. שירת הים

(חיתון, ספר המידות)

, שהוא קול שירה וניגון דקדושה, שירת היםעל ידי  
.על ידי זה יתגלה מלכותו לעולם ועד

( י, ג, אפוטרופוס, ליקוטי הלכות) 
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ן מאומן   מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

יי  ז�את ל	 ה ה	 יר� ש� ת ה	 ל א� א� ר� ש� נ�י י� ה וב� יר מ�ש� (א�ד�נ�י)אז י�ש�
יי  ה ל	 יר� אמ�ר אש� רו ל� י ג�א�ה ג�אה סוס (א�ד�נ�י)ו	י�אמ� כ�

י�ם ה ב	 מ� בו ר� ר�כ� י: ו� ל� ה ז�ה א� ישוע� י ל� י ל� ה� ת י�ה ו	י� ר� מ� ז� י ו� ז� ע�
הו נ� מ� י ו	א�ר�מ� י אב� ו�הו א+ל�ה� אנ� ה  (א�ד�נ�י)יי : ו� מ� ח� ל� יש מ� א�

מו (א�ד�נ�י)יי  ר: ש� ח	 ב� י�ם ומ� ה ב	 ילו י�ר� ח� ע�ה ו� ר� ב�ת פ	 כ� ר� מ	
י	ם סוף עו ב� ב� יו ט0 ש� ל� צול�ת: ש� מ� דו ב� י0מו י�ר� ס� כ	 ה�מ�ת י� ת�

ן מו אב� ך� יי : כ� ינ� מ� ך� יי  (א�ד�נ�י)י� ינ� מ� כ�ח	 י� י ב	 ר� ד� (א�ד�נ�י)נ�א�
ץ אוי�ב ע	 ר� ך�: ת� ר�נ� �ח ח ל	 ש	 יך� ת� מ� ה�ר�ס ק� ך� ת	 אונ� ר�ב ג� וב�

ש ק	 מו כ	 ל� מו נ�ד: י�אכ� בו כ� צ� ם נ� י� מו מ	 ר� יך� נ�ע� רוח	 אפ� וב�
ב י�ם ל� ה�מ�ת ב� או ת� פ� ים ק� ל� יג: נ�ז� ד�ף אש� ר� ר אוי�ב א� אמ	

י מו י�ד� יש� י תור� ב� ר� יק ח	 י אר� ש� מו נ	פ� א� ל� מ� ל ת� ל� ק ש� ל� :א�ח	
ים יר� ם אד� י� מ	 ת ב� ר� עופ� ל�לו כ	 מו י�ם צ� ס� רוח�ך� כ� ת� ב� פ� : נ�ש	

ם יי  ל� א� ה ב� מ�כ� י כ� ש  (א�ד�נ�י)מ� ק�ד� ר ב	 ד� ה נ�א� מ�כ� י כ� מ�
א ל� ה פ� ל�ת ע�ש� ה� א ת� ץ: נור� מו אר� ע� ל� ב� ך� ת� ינ� מ� ית� י� : נ�ט�

ך� ש� ד� ו�ה ק� ל נ� ך� א� ז� ע� ת� ב� ל� ת� נ�ה	 ם זו ג�אל� ך� ע	 ד� ס� ח	 ית� ב� :נ�ח�
ת ש� ל� י פ� ב� ז י�ש� יל אח	 ג�זון ח� ר� ים י� מ� עו ע	 מ� ה�לו: ש� ב� אז נ�

י ב� ד נ�מ�גו כ�ל י�ש� ע	 י מואב י�אח�ז�מו ר� יל� י א+דום א� אלופ�
ן נ�ע	 ן: כ� אב� מו כ� ד� רוע�ך� י� ד�ל ז� ג� ד ב� ח	 ה ו�פ	 ת� ימ� ם א� יה� פ�ל ע�ל� ת�

ך� יי  מ� ד י	ע�ב�ר ע	 ית� (א�ד�נ�י)ע	 נ� ם זו ק� ד י	ע�ב�ר ע	 מו: ע	 א� ב� ת�
ת� יי  ל� ע	 ך� פ� ת� ב� ש� כון ל� ך� מ� ת� ר נ	ח�ל� ה	 מו ב� ע� ט� ת� (א�ד�נ�י)ו�

יך� נו י�ד� ש א�ד�נ�י כונ� ד� ק� ד (א�ד�נ�י)יי : מ� ם ו�ע� ע�ל� ל�ך� ל� מ� :י�
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ן מאומן   מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

ובראשי חדשיכם

שיאמרו שניהם איש ואישתו, סגולה לזרע של קיימא
, ובראשי חדשיכםקודם הזיווג פרשת 

יאמרו אז גם כן , חס ושלום, וכן כשהתינוק חולה
.האיש והאישה פרשת ובראשי חדשיכם

(קנא, ן"ליקוטי מוהר) 
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ן מאומן   מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

ה ל יבו ע�ל� ר� ק� ם ת	 יכ� ש� ד� י ח� ר�אש� יי וב� ר( א�ד�נ�י)	 ק� נ�י ב� ים ב� ר� פ�
ם ימ� מ� ה ת� ע� ב� נ�ה ש� נ�י ש� ים ב� ש� ב� ד כ� ח� ל א� אי� ם ו� נ	י� :ש�

ד ח� א� ר ה� פ� ן ל	 מ� ש� ה ב	 לול� ה ב� ח� נ� ת מ� ים ס�ל� ר�נ� ש� ה ע� ל�ש� וש�
ד ח� א� ל ה� אי� ן ל� מ� ש� ה ב	 לול� ה ב� ח� נ� ת מ� ים ס�ל� ר�נ� ש� נ�י ע� :וש�

ד ח� א� ש ה� ב� כ� ן ל	 מ� ש� ה ב	 לול� ה ב� ח� נ� ת מ� רון ס�ל� ש� ר�ן ע� ש� ע� ו�
ה ל ש� יח�ח	 א� יח	 נ� ה ר� יי ע�ל� ין: (א�ד�נ�י)	 ה� י ה	 ם ח�צ� יה� כ� ס� נ� ו�

ן ש י�י� ב� כ� ין ל	 ה� ת ה	 יע� ב� ל ור� אי� ין ל� ה� ת ה	 יש� ל� ר וש� פ� י�ה ל	 ה� י�
נ�ה ש� י ה	 ש� ד� ח� שו ל� ד� ח� ש ב� ת ח�ד� ד: ז�את ע�ל	 ח� ים א� ז� יר ע� ע� וש�

את ל ט� ח	 יי ל� כו( א�ד�נ�י)	 ס� נ� ה ו� ש� יד י�ע� מ� ת� ת ה	 ל ע�ל	 : ע	
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ן מאומן   מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

ז"ע, ט"תהלים ל
 .ט"להמתקת הדינין תאמר קפיטל ל

(המתקת דין, ספר המידות)

. ז"להמתקת הדינין תאמר קפיטל ע
(המתקת דין, ספר המידות)

ט"ל, תהלים
ד ו� ד� מור ל� ז� ידותון מ� ח	 ל� נ	צ� מ� י: ל	 כ	 ר� ה ד� ר� מ� ש� י א� ת� ר� אמ	

י ד� נ�ג� ע ל� ש� ע�ד ר� סום ב� ח� י מ	 פ� ה ל� ר� מ� ש� י א� שונ� ל� ח�טוא ב� :מ�
ר כ� י נ�ע� ב� א� טוב וכ� י מ� ית� ח+ש� י�ה ה� י דומ� ת� מ� י: נ�א+ל	 ב� ם ל� ח	

י שונ� ל� י ב� ת� ר� ב	 ש ד� ר א� ע	 ב� י ת� יג� ה�ג� י ב	 ב� ר� ק� י : ב� נ� יע� הוד�
י (א�ד�נ�י)יי  ל אנ� ד� ה ח� ה מ� ע� ד� יא א� ה ה� י מ	 ת י�מ	 ד	 י ומ� צ� :ק�

ל ל כ� ב� ל ה� ך� אך� כ� ד� ן נ�ג� אי� י כ� ד� ל� ח� י ו� ה י�מ	 ת� חות נ�ת	 פ� נ�ה ט� ה�
ה ל� ב ס� צ� ם נ� יון: אד� ל י�ה+מ� ב� יש אך� ה� ך� א� ל� ה	 ת� ם י� ל� צ� אך� ב�

ם פ� י א�ס� ע מ� ל�א י�ד	 ב�ר ו� צ� י: י� ת� ל� י א�ד�נ�י תוח	 ית� ו� ה ק� ה מ	 ת� ע	 ו�
יא ך� ה� י: ל� נ� ימ� ש� ל אל ת� ת נ�ב� פ	 ר� י ח� נ� יל� צ� י ה	 ע	 ש� ל פ� כ� :מ�

ית� ש� ה ע� י את� י כ� ח פ� ת	 פ� י ל�א א� ת� מ� י : נ�א+ל	 ל	 ע� ר מ� ס� ך� ה� ע� ג�  נ�
י ית� ל� י כ� ך� א�נ� ת י�ד� ר	 ג� ת� יש: מ� ת� א� ר� ס	 ון י� ל ע� חות ע	 תוכ� ב�

ה ל� ם ס� ל אד� ל כ� ב� ש ח�מודו אך� ה� ע� ס כ� מ� י: ו	ת� ת� ל� פ� ה ת� ע� מ� ש�
י ג�ר (א�ד�נ�י)יי  ש כ� ח+ר	 י אל ת� ת� ע� מ� ל ד� ינ�ה א� א�ז� י ה	 ת� ע� ו� ש	 ו�

י ל א�בות� כ� ב כ� ך� תוש� מ� י ע� יג�ה: אנ�כ� ל� אב� י ו� נ� מ� ע מ� ש	 ה�
י ינ�נ� א� ך� ו� ל� ם א� ר� ט� :ב�
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ז"ע, תהלים
מור ז� ף מ� אס� דותון ל� ל י� ח	 ע	 נ	צ� מ� ים: ל	 ל א+ל�ה� י א� קול�

י ל� ין א� א�ז� ה	 ים ו� ל א+ל�ה� י א� ה קול� ק� ע� צ� א� י א�ד�נ�י: ו� ת� ר� יום צ� ב�
י ש� ם נ	פ� נ�ח� א�נ�ה ה� פוג מ� ל�א ת� ה ו� ר� ג� ה נ� ל� י� י ל	 י י�ד� ת� ש� ר� :ד�
ה ל� י ס� ף רוח� ט� ע	 ת� ת� ה ו� יח� י�ה אש� ה+מ� א� ים ו� ה א+ל�ה� ר� כ� ז� :א�

ר ב� ל�א א�ד	 י ו� ת� מ� ע	 פ� ינ�י נ� רות ע� מ0 ת� ש� ז� ים: אח	 י י�מ� ת� ב� ש	 ח�
ים מ� נות עול� ם ש� ד� ק� י: מ� ב� ב� ם ל� ה ע� ל� י� ל� י ב	 ינ�ת� ג� ה נ� ר� כ� ז� א�
י ש רוח� פ� ח	 ה ו	י� יח� יף: אש� ל�א י�ס� נ	ח א�ד�נ�י ו� ז� ים י� מ� עול� ל� ה	

צות עוד ר� ד�ר ו�ד�ר: ל� ר ל� ר א�מ� דו ג�מ	 ס� ח ח	 נ�צ	 ס ל� אפ� :ה�
ה ל� יו ס� ח�מ� אף ר	 ץ ב� פ	 ם ק� ל א� נות א� ח ח	 כ	 י: ה�ש� לות� ר ח	 ו�א�מ	

יון ל� ין ע� מ� נות י� יא ש� ם: ה� ד� ק� ה מ� ר� כ� ז� י א� י י�ה כ� ל� ל� ע	 כור מ	 ז� א�
ך�  א� ל� ה: פ� יח� יך� אש� ילות� ע�ל� ך� וב	 עCל� ל פ� כ� י ב� ית� ג� ה� : ו�

ים אל�ה� ל ג�דול כ� י א� ך� מ� כ� ר� ש ד	 ק�ד� ים ב	 ל: א+ל�ה� א� ה ה� את�
ז�ך�  ים ע0 מ� ע	 ת� ב� ע� א הוד	 ל� ה פ� נ�י: ע�ש� ך� ב� מ� רוע	 ע	 ז� ת� ב� ג�אל�

ה ל� ף ס� יוס� ילו אף: י	ע�ק�ב ו� ם י�ח� י� אוך� מ	 ים ר� ם א+ל�ה� י� אוך� מ	 ר�
ה�מות זו ת� ג� ר� ים אף: י� ק� ח� נו ש� בות קול נ�ת� ם ע� י� מו מ	 ז�ר�

כו ל� ה	 ת� יך� י� צ� ל: ח�צ� ב� ים ת� ק� ר� ירו ב� א� ג	ל ה� ג	ל� ך� ב	 מ� ע	 קול ר	
ץ אר� ש ה� ע	 ר� ז�ה ו	ת� ג� ים: ר� ב� ם ר	 י� מ	 ך� ב� יל� ב� ך� וש� כ� ר� י�ם ד	 ב	
עו יך� ל�א נ�ד� בות� ק� ע� אה�ר�ן: ו� ה ו� י	ד מ�ש� ך� ב� מ� צ�אן ע	 ית� כ	 :נ�ח�
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שמות הצדיקים 

 יכולין להביא שינוישמות הצדיקיםעל ידי הזכרת 
. כלומר לשנות הטבע, במעשה בראשית

(צדיק, ספר המידות)

 הוא דבר נפלא ונורא מאודשמות הצדיקיםהזכרת 
. מאוד ומועיל הרבה לעבודת השם יתברך

( יז, חלק ב, ת"ימי מוהרנ)

 מסוגל לזכות על ידי זה שמות הצדיקיםהזכרת
( ארץ ישראל, אוצר היראה). לארץ ישראל

אנו ממשיכין, שמות הצדיקיםעל ידי שמזכירין 
ועל ידי זה נזכה גם אנחנו, עלינו קדושתם וזכותם

. לקדושה ולטהרה ולשוב אליו יתברך
(  צדיק, אוצר היראה)

18



ן מאומן   מ� מ� נ	ח� אודיע אמונתך בפי                                              נ	 נ	ח� נ	ח�

.שם ועבר, נח, אדם הראשון

.אבותינו, יצחק ויעקב, אברהם

.אמותינו, רחל ולאה, רבקה, שרה

,נפתלי, דן, יהודה, לוי, שמעון, ראובן- בני יעקב
,בנימין, יוסף הצדיק, זבולון, יששכר, אשר, גד

.מנשה, אפרים

, מרים הנביאה, אהרן הכהן, משה רבינו
.יהושע בן נון

.וכל השופטים הקדושים, עתניאל בן קנז

,הושע בן בארי, שמואל הנביא, אחיה השילוני
, עזרא הכהן הסופר, אליהו הנביא

.וכל הנביאים והנביאות הקדושים

.חי וקיים, דוד מלך ישראל

.מרדכי ואסתר
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, מתתיהו כהן גדול החשמונאי ובניו
.חנה ושבעת בניה

סבוראים וגאונים, אמוראים, כל התנאים
בתוכם עשרה הרוגי מלכות – , הקדושים

רבי יהודה, רבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא
, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, בן בבא

, רבי חוצפית המתורגמן, רבי ישבב הסופר
, רבי שמעון בן עזאי,  בן תרדיוןחנינארבי 

.רבי אלעזר בן דמא, רבי יהודה הנחתום
- התנא האלוקי , מאור גליל העליון

.רבי מאיר בעל הנס.  רבי שמעון בר יוחאי

בתוכם, הקדושים' אחרונים'וה' ראשונים'כל ה
,י הקדוש"רבי יצחק לוריא – האר, י הקדוש"רש

,רבי ישראל – הבעל שם טוב הקדוש
, תלמידו רבי נתן, רבי נחמן מברסלב

-סבא ישראל דב אודסר
ן מאומןרבי  מ& מ& נ)ח' ח' נ)ח' .נ) נ)

יחד עם כל הצדיקים האמיתיים, זכות כל הצדיקים שהזכרנו
.תעמוד לנו, שהיו בכל הדורות שלא זכינו להזכיר את שמותם

,המליצו טוב בעדינו, התפללו עלינו, אנא רבותינו הקדושים
ונזכה, עוררו נא רחמים אצל בעל הרחמים, ברכו אותנו

. אמן כן יהי רצון, ניסים ונפלאות, לנחמות וישועות
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מעלת וסגולת אמירת השם הקדוש
-  המיוחד 

ן מאומן מ& מ& נ)ח' נ) נ)ח' נ)ח'

ן מאומן" מ& מ& נ)ח' -הניגון של זה",  נ) נ)ח' נ)ח'
המובא בתיקוני הזוהר)' מרובע, משולש, כפול, פשוט'

ן, "(ן"ובליקוטי מוהר מ& מ& נ)ח' זה עשרה אותיות ", נ) נ)ח' נ)ח'
,כנגד עשרה מיני נגינה שגילה בשביל תיקון הברית

".תיקון הכללי"

ולאט לאט הם", נ) נ)ח'"העולם לא יודעים מה שזה 
אני רוצה לדעת מה? מה זה: "כי הם ישאלו, יידעו

וכשהם יידעו ויתקרבו, הם ילמדו את זה?", זה
! יהיה נעשה עולם חדש, לרבינו

"?  נ) נ)ח'"מה זה : כל העולם שואלים
!זה ניגון שהוא מסוגל לרפאות כל המחלות", נ) נ)ח'" 
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כל השערי, זה פותח כל השערים, יש לו כח", נ) נ)ח'"
, כל השערי תשובה, כל השערי תפילה, רחמים

...כל התורה

ן מאומן" מ& מ& נ)ח' , לשיר כל היום", נ) נ)ח' נ)ח'
ן מאומן" מ& מ& נ)ח' "...נ) נ)ח' נ)ח'

, בזמן האחרון עשינו קמיעות מהשם הקדוש הזה
.זה שמירה, וזה מסוגל לאדם לכל הישועות שצריך

שיגיד בפה, בזמן שאדם סובל איזה צרה, בעת צרה
ן מאומן,  "חוץ מהקמיע מ& מ& נ)ח' ".נ) נ)ח' נ)ח'

( שיחות מוקלטות, סבא ישראל)  

, במשך כל היום
: להגיד ולשיר באמונה תמימה

ן מאומן מ� מ�  נ	ח� נ	  נ	ח�  נ	ח�
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מעשה בראשית

יקרא בכל יום , מי שיש לו צער גידול בנים
. מעשה בראשית

 .גם על ידי הקריאה ניצול מעלילות של גזלה
(בנים, ספר המידות)

אר�ץ ת ה� א� ם ו� י� מ	 ש� ת ה	 ים א� א א+ל�ה� ר� ית ב� ר�אש� ץ: ב� אר� ה� ו�
ים רוח	 א+ל�ה� הום ו� נ�י ת� ל פ� ך� ע	 ח�ש� ה ת�הו ו�ב�הו ו� ת� י� ה�

ם י� מ� נ�י ה	 ל פ� ת ע	 פ� ח� ר	 י אור: מ� ה� י אור ו	י� ה� ים י� ר א+ל�ה� : ו	י�אמ�
אור ין ה� ים ב� ל א+ל�ה� ד� י טוב ו	י	ב� אור כ� ת ה� ים א� א א+ל�ה� ו	י	ר�

ך�  ח�ש� ין ה	 ה: וב� ל� י� א ל� ר� ך� ק� ח�ש� ל	 אור יום ו� ים ל� א א+ל�ה� ר� ק� ו	י�
ד ח� ר יום א� י ב�ק� ה� ב ו	י� ר� י ע� ה� יע: ו	י� ק� י ר� ה� ים י� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�

ם י� מ� ם ל� י� ין מ	 יל ב� ד� ב� י מ	 יה� ם ו� י� מ� תוך� ה	 ת: ב� ים א� ש א+ל�ה� ו	י	ע	
ם י� מ	 ין ה	 יע	 וב� ק� ר� ת ל� ח	 ת	 ר מ� ם א�ש� י� מ	 ין ה	 ל ב� ד� יע	 ו	י	ב� ק� ר� ה�

ן י כ� ה� יע	 ו	י� ק� ר� ל ל� ע	 ר מ� ם: א�ש� י� מ� יע	 ש� ק� ר� ים ל� א א+ל�ה� ר� ק� ו	י�
י נ� ר יום ש� י ב�ק� ה� ב ו	י� ר� י ע� ה� ם: ו	י� י� מ	 וו ה	 ק� ים י� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�

ן י כ� ה� ה ו	י� ש� י	ב� ה ה	 א� ר� ת� ד ו� ח� קום א� ל מ� ם א� י� מ	 ש� ת ה	 ח	 ת	 :מ�
ים א י	מ� ר� ם ק� י� מ	 ו�ה ה	 ק� מ� ץ ול� ר� ה א� ש� י	ב� ים ל	 א א+ל�ה� ר� ק� ו	י�

י טוב ים כ� א א+ל�ה� :ו	י	ר�
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ץ ע ע� יע	 ז�ר	 ר� ז� ב מ	 ש� א ע� ש� ץ ד� אר� א ה� ש� ד� ים ת	 ר א+ל�ה� ו	י�אמ�
ן י כ� ה� ץ ו	י� אר� ל ה� עו בו ע	 ר ז	ר� ינו א�ש� מ� י ל� ר� ה פ� י ע�ש� ר� :פ�

ה ץ ע�ש� ע� ינ�הו ו� מ� ע ל� יע	 ז�ר	 ר� ז� ב מ	 ש� א ע� ש� ץ ד� אר� א ה� ו	תוצ�
י טוב ים כ� א א+ל�ה� ינ�הו ו	י	ר� מ� עו בו ל� ר ז	ר� י א�ש� ר� ב: פ� ר� י ע� ה� ו	י�

י יש� ל� ר יום ש� י ב�ק� ה� יע: ו	י� ק� ר� א�ר�ת ב� י מ� ה� ים י� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�
א�ת�ת יו ל� ה� ה ו� ל� י� ל� ין ה	 יום וב� ין ה	 יל ב� ד� ב� ה	 ם ל� י� מ	 ש� ה	

ים נ� ש� ים ו� י�מ� ים ול� מוע�ד� ם: ול� י� מ	 ש� יע	 ה	 ק� ר� אור�ת ב� מ� יו ל� ה� ו�
ן י כ� ה� ץ ו	י� אר� ל ה� יר ע	 א� ה� א�ר�ת: ל� מ� נ�י ה	 ת ש� ים א� ש א+ל�ה� ו	י	ע	

אור מ� ת ה	 א� יום ו� ת ה	 ל� ש� מ� מ� ג�ד�ל ל� אור ה	 מ� ת ה	 ים א� ד�ל� ג� ה	
ים ב� כוכ� ת ה	 א� ה ו� ל� י� ל	 ת ה	 ל� ש� מ� מ� ט�ן ל� ק� ם: ה	 ן א�ת� ת� ו	י�

ץ אר� ל ה� יר ע	 א� ה� ם ל� י� מ� ש� יע	 ה	 ק� ר� ים ב� יום: א+ל�ה� ש�ל ב	 מ� ל� ו�
י ים כ� א א+ל�ה� ך� ו	י	ר� ח�ש� ין ה	 אור וב� ין ה� יל ב� ד� ב� ה ול�ה	 ל� י� ל	 וב	

י: טוב יע� ב� ר יום ר� י ב�ק� ה� ב ו	י� ר� י ע� ה� ים: ו	י� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�
ל ץ ע	 אר� ל ה� ף ע	 עופ� עוף י� י�ה ו� ש ח	 ץ נ�פ� ר� ם ש� י� מ	 צו ה	 ר� ש� י�

ם י� מ� ש� יע	 ה	 ק� נ�י ר� ים: פ� ד�ל� ג� ם ה	 ינ� נ� ת	 ת ה	 ים א� א א+ל�ה� ר� ב� ו	י�
ם ינ�ה� מ� ם ל� י� מ	 צו ה	 ר� ר ש� ת א�ש� ש� ר�מ� י�ה ה� ח	 ש ה	 ל נ�פ� ת כ� א� ו�

י טוב ים כ� א א+ל�ה� ינ�הו ו	י	ר� מ� נ�ף ל� ל עוף כ� ת כ� א� ך�: ו� ר� ב� ו	י�
ים י	מ� ם ב	 י� מ	 ת ה	 או א� ל� בו ומ� רו ור� אמ�ר פ� ים ל� ם א+ל�ה� א�ת�

ץ אר� ב ב� ר� עוף י� ה� י: ו� יש� ר יום ח�מ� י ב�ק� ה� ב ו	י� ר� י ע� ה� :ו	י�
ה מ� ה� ינ�ה ב� מ� י�ה ל� ש ח	 ץ נ�פ� אר� א ה� ים תוצ� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�

ן י כ� ה� ינ�ה ו	י� מ� ץ ל� ר� תו א� י� ח	 ש ו� מ� י	ת: ו�ר� ת ח	 ים א� ש א+ל�ה� ו	י	ע	
ה מ� א�ד� ש ה� ל ר�מ� ת כ� א� ינ�ה ו� מ� ה ל� מ� ה� ב� ת ה	 א� ינ�ה ו� מ� ץ ל� אר� ה�

י טוב ים כ� א א+ל�ה� ינ�הו ו	י	ר� מ� : ל�
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ג	ת ד� דו ב� ר� י� נו ו� מות� ד� נו כ� מ� ל� צ	 ם ב� ה אד� ים נ	ע�ש� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�
ש ר�מ� ל ה� כ� ץ וב� אר� ל ה� כ� ה וב� מ� ה� ב� ם וב	 י� מ	 ש� עוף ה	 י�ם וב� ה	

ץ אר� ל ה� ש ע	 ר�מ� מו: ה� ל� צ	 ם ב� אד� ת ה� ים א� א א+ל�ה� ר� ב� ו	י�
ם א א�ת� ר� ה ב� ב� ק� ר ונ� א א�תו ז�כ� ר� ים ב� ם א+ל�ה� ל� צ� ך� : ב� ר� ב� ו	י�

ת או א� ל� בו ומ� רו ור� ים פ� ם א+ל�ה� ה� ר ל� ים ו	י�אמ� ם א+ל�ה� א�ת�
י�ה ל ח	 כ� ם וב� י� מ	 ש� עוף ה	 י�ם וב� ג	ת ה	 ד� דו ב� ה� ור� ש0 ב� כ� ץ ו� אר� ה�

ץ אר� ל ה� ת ע	 ש� ר�מ� ל: ה� ת כ� ם א� כ� י ל� ת� נ�ה נ�ת	 ים ה� ר א+ל�ה� ו	י�אמ�
ר ץ א�ש� ע� ל ה� ת כ� א� ץ ו� אר� ל ה� נ�י כ� ל פ� ר ע	 ע א�ש� ע	 ז�ר	 ב ז�ר� ש� ע�

ה ל� אכ� י�ה ל� ה� ם י� כ� ע ל� ע	 ז�ר	 ץ ז�ר� י ע� ר� ץ: בו פ� אר� י	ת ה� ל ח	 כ� ול�
ש ר בו נ�פ� ץ א�ש� אר� ל ה� ש ע	 כ�ל רומ� ם ול� י� מ	 ש� ל עוף ה	 כ� ול�

ן י כ� ה� ה ו	י� ל� אכ� ב ל� ש� ק ע� ל י�ר� ת כ� י�ה א� ת: ח	 ים א� א א+ל�ה� ו	י	ר�
ר יום י ב�ק� ה� ב ו	י� ר� י ע� ה� א�ד ו	י� נ�ה טוב מ� ה� ה ו� ש� ר ע� ל א�ש� כ�

י ש� ש� אם: ה	 ב� ל צ� כ� ץ ו� אר� ה� ם ו� י� מ	 ש� כ0לו ה	 ים: ו	י� ל א+ל�ה� כ	 ו	י�
י יע� ב� ש� יום ה	 ב�ת ב	 ש� ה ו	י� ש� ר ע� תו א�ש� אכ� ל	 י מ� יע� ב� ש� יום ה	 ב	

ה ש� ר ע� תו א�ש� אכ� ל	 ל מ� כ� י: מ� יע� ב� ש� ת יום ה	 ים א� ך� א+ל�ה� ר� ב� ו	י�
ים א א+ל�ה� ר� ר ב� תו א�ש� אכ� ל	 ל מ� כ� ת מ� ב	 י בו ש� ש א�תו כ� ד� ק	 ו	י�

ע�שות יום: ל	 אם ב� ר� ב� ה� ץ ב� אר� ה� ם ו� י� מ	 ש� דות ה	 ה תול� ל� א�
ם (א�ד�נ�י)יי ע�שות  י� מ� ש� ץ ו� ר� ים א� :א+ל�ה�
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פיטום הקטורת

(ממון, ספר המידות).  מעשרתקטורת

על כן צריך לומר, (כז, משלי)" וקטורת ישמח לב"
כי עיקר עליית כל ניצוצי,  בכוונה גדולהקטורת

, הקדושה מעמקי הקליפות היא על ידי קטורת
 ( כד, ן"ליקוטי מוהר). ועל ידי זה זוכין לשמחה

,סליקו דקרבנא עד אין סוף: כתוב בזוהר הקדוש
 שעולה למעלה למעלה בתכליתקטורתובפרט 

ועל כן אין שום דבר שיכניע, המעלה עד אין סוף
כי קטורת מטהר כל, את הקליפות כמו קטורת

ומעלה, המקומות מהקליפות אפילו הנמוכים מאד
כי לגודל מעלתו יכול, ומקשר הכל להשם יתברך

(א, ב, פריה ורביה ואישות, ליקוטי הלכות). לירד אפילו למטה

אין שום דבר שמברר הטוב מעמקי הקליפות ומבער
(ז, ה, תערובות, ליקוטי הלכות). קטורתכמו אש ה, הרע

(המתקת דין, ספר המידות) .קטורתתאמר , להמתיק הדין

(לשון הרע, ספר המידות). קטורתאמירת ה, תיקון ללשון הרע
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ר  ת( א�ד�נ�י)יי ו	י�אמ� ל� ח� ף וש� ים נ�ט� מ� ך� ס	 ח ל� ה ק	 ל מ�ש� א�
י�ה ה� ד י� ב	 ד ב� ה ב	 ב�נ�ה ז	כ� ים ול� מ� נ�ה ס	 ב� ל� ח� ה: ו� ית� א�ת� ש� ע� ו�

ש הור ק�ד� ח ט� ל� מ0 ח	 מ� ה רוק� ע�ש� ח מ	 ת ר�ק	 ט�ר� ת: ק� ק� ח	 ש� ו�
ר ד א�ש� ל מוע� א�ה� ד0ת ב� ע� נ�י ה� פ� נ�ה ל� מ� ה מ� ת� נ�ת	 ק ו� ד� נ�ה ה� מ� מ�

ם כ� י�ה ל� ה� ים ת� ש� ד� ש ק� ה ק�ד� מ� ך� ש� ד ל� ו�ע� יו: א� ל� יר ע� ט� ק� ה� ו�
נ�ר�ת ת ה	 יבו א� יט� ה� ר ב� ב�ק� ר ב	 ב�ק� ים ב	 מ� ת ס	 ט�ר� אה�ר�ן ק�

נ�ה יר� ט� ם: י	ק� י� ב	 ר� ע	 ין ה� נ�ר�ת ב� ת ה	 ע�ל�ת אה�ר�ן א� ה	 וב�
נ�י  פ� יד ל� מ� ת ת� ט�ר� נ�ה ק� יר� ט� ם( א�ד�נ�י)יי י	ק� יכ� ד�ר�ת� :ל�

הצרי והציפורן, פיטום הקטורת כיצד: תנו רבנן
מור, והחלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים מנה

וקציעה שיבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר ששה
,וקילופה שלשה, הקושט שנים עשר, עשר מנה

יין, בורית כרשינה תשעה קבין, וקינמון תשעה
ואם אין לו יין, קפריסין סאין תלתא וקבין תלתא
מלח סדומית רובע, קפריסין מביא חמר חיוריין עתיק

: רבי נתן הבבלי אומר; מעלה עשן כל שהוא, הקב
.ואם נתן בה דבש – פסלה. אף כיפת הירדן כל שהוא

. חייב מיתה- ואם חיסר אחת מכל סממניה 
הצרי אינו אלא שרף: רבן שמעון בן גמליאל אומר

ששפין בה את- בורית כרשינה . הנוטף מעצי הקטף
ששורין בו את- יין קפריסין . כדי שתהא נאה, הציפורן
,רגלים יפין לה-והלא מי. כדי שתהא עזה, הציפורן

: רגלים במקדש מפני הכבוד-אלא שאין מכניסין מי
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קריאת שמע

,  שחרית וערביתקריאת שמעמי שמקיים 
( מריבה, ספר המידות). אינו נמסר ביד שונאיו

קריאת שמעהנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא 
,כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, ומתפלל

(תפילה, ספר המידות). וכאילו טבל

שמאמינים בו יתברך,  באמונהקריאת שמעעל ידי 
', וכו' אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה'ואומרים 

. על ידי זה נכללים באחדותו יתברך
(ו, ד, קריאת שמע, ליקוטי הלכות)

 

יקרא קריאת, מי שמפחד) קריאת שמעליקרי ....מאן דמבעת
(פחד, ספר המידות(.   )שמע
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.ושוטפים פנים, נוטלים ידים שלוש פעמים לסרוגין, בבוקר לאחר שמתפנים)
 (ועל המיטה קודם השינה, בלילה לאחר צאת הכוכבים

י)ברוך אתה יי  ( בבוקר) ד5נ& אלהינו מלך העולם ( א6
, ונתן לנו את תורתואשר בחר בנו מכל העמים 

י)ברוך אתה יי  ד5נ&   :נותן התורה( א6

(אל מלך נאמן)
ל  א� ר� ש� ע י� מ	 ינו  (א�ד�נ�י)יי ש� ד( א�ד�נ�י)יי א+ל�ה� ח� : א�

: בוד מלכותו לעולם ועדברוך שם כ      (בלחש)

ת  ת� א� ב� אה	 ך�   (א�ד�נ�י)יי ו� ש� ל נ	פ� כ� ך� וב� ב� ב� ל ל� כ� יך� ב� א+ל�ה�
ך� א�ד� ל מ� כ� ר : וב� ה א�ש� ל� א� ים ה� ר� ב� ד� יו ה	 ה� יו� יוםאנ�כ� ך� ה	 ו� צ	  מ�

ך�  ב� ב� ל ל� ך�  :ע	 ית� ב� ך� ב� ת� ב� ש� ם ב� ת� ב� ר� ב	 ד� נ�יך� ו� ב� ם ל� ת� נ	נ� ש� ו�
ך� קומ� ך� וב� ב� כ� ש� ך� וב� ר� ד� ך� ב	 ת� כ� ל� ל : וב� אות ע	 ם ל� ת� ר� ש	 וק�

ינ�יך�  ין ע� פ�ת ב� ט�ט� יו ל� ה� ך� ו� ך�  : י�ד� ית� זוז�ת ב� ל מ� ם ע	 ת� ב� ת	 וכ�
יך� ר� ע� ש� י: וב� ר אנ�כ� י א�ש� ות	 צ� ל מ� עו א� מ� ש� מ�ע	 ת� ם ש� י�ה א� ה� ו�

ת  ה א� אה�ב� יום ל� ם ה	 כ� ת� ו�ה א� צ	 ם (א�ד�נ�י)יי מ� יכ� א+ל�ה�
ם כ� ש� ל נ	פ� כ� ם וב� כ� ב� ב	 ל ל� כ� דו ב� ב� ע� ם: ול� כ� צ� ר אר� ט	 י מ� ת� נ�ת	 ו�

ך�  ר� ה� צ� י� ך� ו� יר�ש� ת� ג�נ�ך� ו� ת� ד� פ� אס	 קוש ו� ל� ה ומ	 תו יור� ע� :ב�
ת� ע� ב� ש� ת� ו� ל� אכ	 ך� ו� ת� מ� ה� ב� ך� ל� ד� ש� ב ב� ש� י ע� ת� נ�ת	 : ו�
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ים ם א+ל�ה� ת� ד� ם ו	ע�ב	 ת� ר� ס	 ם ו� כ� ב� ב	 ה ל� ת� פ� ן י� ם פ� כ� רו ל� מ� ש� ה�
ם ה� ם ל� ית� ו� �ח ת	 ש� ה� ים ו� ר� ה אף : א�ח� ר� ח� ר (א�ד�נ�י)יי ו� צ	 ע� ם ו� כ� ב�

ה בול� ת י� ן א� ת� ה ל�א ת� מ� א�ד� ה� ר ו� ט� י�ה מ� ה� ל�א י� ם ו� י� מ	 ש� ת ה	 א�
ר  ה א�ש� ט�ב� ץ ה	 אר� ל ה� ע	 ה מ� ר� ה� ם מ� ת� ד� ן (א�ד�נ�י)יי ו	א�ב	 נ�ת�

ם כ� ם:  ל� כ� ש� ל נ	פ� ע	 ם ו� כ� ב� ב	 ל ל� ה ע	 ל� י א� ר	 ב� ת ד� ם א� ת� מ� ש	 ו�
ם ינ�יכ� ין ע� פ�ת ב� טוט� יו ל� ה� ם ו� כ� ל י�ד� אות ע	 ם ל� ם א�ת� ת� ר� ש	 :וק�

ך�  ית� ב� ך� ב� ת� ב� ש� ם ב� ר ב� ב� ד	 ם ל� נ�יכ� ת ב� ם א� ם א�ת� ת� ד� מ	 ל� ו�
ך� קומ� ך� וב� ב� כ� ש� ך� וב� ר� ד� ך� ב	 ת� כ� ל� זוזות: וב� ל מ� ם ע	 ת� ב� ת	 וכ�

יך�  ר� ע� ש� ך� וב� ית� ל: ב� ם ע	 נ�יכ� י ב� ימ� ם ו� יכ� מ� בו י� ר� ן י� ע	 מ	 ל�
ע  ב	 ש� ר נ� ה א�ש� מ� א�ד� י  (א�ד�נ�י)יי ה� ימ� ם כ� ה� ת ל� ת� ם ל� יכ� א�ב�ת� ל	

ץ אר� ל ה� ם ע	 י� מ	 ש� : ה	

ר  אמ�ר (א�ד�נ�י)יי ו	י�אמ� ה ל� ל מ�ש� ל: א� א� ר� ש� נ�י י� ל ב� ר א� ב� ד	
ם ד�ר�ת� ם ל� יה� ד� ג� י ב� פ� נ� ל כ	 ת ע	 יצ� ם צ� ה� שו ל� ע� ם ו� ה� ת� א�ל� ר� אמ	 ו�

ת ל� כ� יל ת� ת� נ�ף פ� כ� ת ה	 יצ� ל צ� נו ע	 נ�ת� ת: ו� יצ� צ� ם ל� כ� י�ה ל� ה� ו�
ות  צ� ל מ� ת כ� ם א� ת� ר� כ	 ם א�תו וז� ית� א� ם (א�ד�נ�י)יי ור� ית� ו	ע�ש�

ם ר את� ם א�ש� ינ�יכ� י ע� אח�ר� ם ו� כ� ב� ב	 י ל� רו אח�ר� ת0 ל�א ת� ם ו� א�ת�
ם יה� ים אח�ר� י: ז�נ� ות� צ� ל מ� ת כ� ם א� ית� רו ו	ע�ש� כ� ז� ן ת� ע	 מ	 ל�

ם יכ� אל�ה� ים ל� ד�ש� ם ק� ית� י� ה� י : ו� ר (א�ד�נ�י)יי א�נ� ם א�ש� יכ� א+ל�ה�
ים  אל�ה� ם ל� כ� יות ל� ה� ם ל� י� ר	 צ� ץ מ� ר� א� ם מ� כ� ת� י א� את� הוצ�

י  ם (א�ד�נ�י)יי א�נ� יכ� : א+ל�ה�
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ק, תהלים

"מזמור לתודה"לומר , סגולה למקשה לילד
(ב, חלק ב, ן"ליקוטי מוהר)

יי יעו ל	 ר� ה ה� תוד� מור ל� ז� א�ד�נ�יל) מ� ץ( 	 אר� ל ה� :כ�
ת יי דו א� ב� נ�נ�ה( א�ד�נ�י) ע� ר� נ�יו ב� פ� ה ב�או ל� ח� מ� ש� :ב�
י יי  עו כ� לו( א�ד�נ�י)ד� נו ו� ש� ים הוא ע� הוא א+ל�ה�

יתו ע� ר� צ�אן מ	 מו ו� נו ע	 ה: א�נ	ח� תוד� יו ב� ר� ע� ב�או ש�
מו ר�כו ש� ה הודו לו ב� ל� ה� ת� יו ב� ר�ת� י טוב : ח�צ� כ�

ד ד�ר ו�ד�ר א+מונ�תו( א�ד�נ�י) יי ע	 דו ו� ס� ם ח	 עול� :ל�
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תפילה לפרנסה

ם ל עול� בונו ש� ן, ר� י מ� ת� נ�ס� ר� י פ	 ן ל� ת� י ו� נ� יע� הוש� י ו� ל	 ם ע� ח� ר	
י  ית� ב� י ול� ן ל� ת� ת� ה ו� ך� ל� ר� ט� צ� א� ם ש� ם ק�ד� י� מ	 ש� א+כ�ל"ה	 ם ל� ח� ל�

בש ל� ג�ד ל� יק, וב� ת� ה ע� ס� כ	 מ� ל� ה ו� ע� ב� ש� א+כ�ל ל� "ל�
בוד כ� ל ב� ל� ה כ� יע� יג� א ו� ח� ר� י שום ט� ל� י ב� ת� נ�ס� ר� י פ	 ין ל� מ� ז� ת	 ו�
ת ח	 ת	 ר מ� ע	 צ	 ל�א ב� ת ו� נ	ח	 סור ב� א� ל�א ב� ר ו� ת� ה� זוי ב� ב� ל�א ב� ו�

אה ל� מ� ה	 ה ו� ב� ח� ר� ך� ה� ר, י�ד� ש� נ	ת ב� ת� י מ	 יד� י ל�א ל� נ� יכ� ר� צ� אל ת	 ו�
ך�  מ� ע	 ה ל� נ�ס� ר� זון ופ	 ת� מ� נ�ת	 ם ש� ש� ם וכ� ו�את� ל� י ה	 יד� ל�א ל� ם ו� ו�ד�

נ�ה ים ש� ע� ב� ר אר� ב� ד� מ� ל ב	 א� ר� ש� ן, י� ן מ� מ� ת ה	 ם א� ה� ת� ל� ד� הור	 ו�
ם י� מ	 ש� ם, ה	 יה� ע�ל� ה מ� ת� ל� ם ל�א ב� ת� ל� מ� ש� ינו, ו� ל� ם ע� ח� ר	 ן ת� כ�

נו ין ל� מ� ז� ת	 ם ו� י� מ	 ש� ן ה	 טוב מ� ך� ה	 ר� ת אוצ� נו א� ח ל� ת	 פ� ת� ו�
נו יל אות� צ� ת	 ו	ח ג�דול ו� ר� ח ב� י שום ט�ר	 ל� ל ב� נ�ק� ינו ב� סות� נ� ר� פ	

ה נ�ס� ר� א�גות פ	 ינ�י ד	 ל מ� כ� יד מ� מ� ת, ת� ע	 ל ו�ד	 כ� נו ש� יע	 ל� פ� ש� ת	 ו�
י ם אות� י� מ	 ש� ן ה	 י מ� נ� ל� כ� ל� כ	 ה ת� את� יד ו� מ� ך� ת� ט�ח	 ב� ב� ך� ל� ת� א� מ�

ל י כ� יע	 ל� פ� ש� ת	 י ו� ר ל� ל א�ש� ת כ� א� י ו� ע� ת ז	ר� א� י ו� ית� ת ב� א� ו�
ם ה� ך� ל� ר� ט� צ� א� ם ש� י ק�ד� סור	 ח� ע�ס�ק, מ	 ל ל	 אוכ	 ן ש� א�פ� ב�

ל�א י�ב�א ש ו� ב ו�נ�פ� ל ל� כ� ת ב� א+מ� יד ב� מ� ך� ת� ת� ך� ו	ע�בוד� ת� תור� ב�
י י א�נ� ל כ� ל� ה כ� נ�ס� ר� פ	 ת ה	 ד	 ר� ט� ם מ� עול� בול ב� ל� י שום ב� ל	 ע�

ד ב	 יך� ל� ל� י ע� ב� ה� יך� י� ל� ש� תוב, מ	 כ� מו ש� י כ� נ� ל� כ� ל� כ	 ה ת� את� : ו�
ך�" ל� כ� ל� כ	 הוא י� ך� ו� ב� ה� ל יי י� ך� ע	 ל� ש� ": ה	
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יד מ� ה ת� ק� ד� צ� בות ב� ר� ה	 נו ל� ז	כ� ל, ו� כ� נו ב� יח	 ל� ו� ר� י ז�ה ת	 ד� ל י� ע	 ו�
ינו ק� ה, ע�ס� ד0ש� ק� ירות ג�דול ד� נו ע�ש� ן ל� ת� ת� בוד, ו� כ� ר ו� עש�
ים י� ח	 ם. ו� ל עול� בונו ש� ת, ר� ע� ה ב� נ�ס� ר� פ	 רון ה	 ס� ע	 ח� ה יוד� את�
ז�את ר , ה	 ל"א�ש� ב� ס	 ל כ�ח	 ה	 ש	 נ�ג�ד", כ� ם מ� לוי� י�ינו ת� י ח	 ,כ�

ה  נ�ס� ר� יג פ	 ש� ה	 יך� ל� ך� א� ר� ים שום ד� ע� ין אנו יוד� א� ם, ו� י א� כ�
י ת� נ�ס� ר� י ופ	 מ� ח� אל ל	 ש� י א� מ� י מ� ים כ� נ� ע� ש� ד אנו נ� ב	 יך� ל� ל� ,ע�

א�ד ים מ� ר0ב� מ� י ה	 כ	 ר� ל צ� כ� ד, ו� ב	 ך� ל� מ� ה, ה�ל�א מ� ר את� א�ש�
י ל	 ים ח�מ�ל ע� נ� י כ� יצ� ד ב� ים ע	 מ� א� נ�י ר� ר� ק	 ל מ� כ� ל� כ	 נ�ס ומ� ר� פ	 מ�

י נ� יע� הוש� ה, ו� ב� ח� ר� ך� ה� ת י�ד� ח	 ת	 ו	ח מ� ר� ה ב� נ�ס� ר� י פ	 ן ל� ת� ו�
אה ל� מ� ה	 ר, ו� ב� כ� י�ב מ� י ח	 א�נ� חובות ש� ל ה	 ק כ� ל� ס	 י ל� נ� ר� ז� ע� ,ו�

ל ל� ו�אה כ� ל� ה	 י שום חוב ו� יד� ל�א אבא ל� י ש� נ� יל� צ� ה ת	 ת� ע	 ומ�
ז�לות ג� ל ה	 ג	ם כ� ן פ� ק� ת	 ה ל� ר� ה� ה מ� כ� ז� א� י ש� ר� ז� ע� י�ה ב� ה� ת� ו�

ז�ה יום ה	 ד ה	 י ע	 עוד� י מ� י�ד� ב� ל, ש� ת כ� יב א� ש� ה� ה ל� כ� ז� א� ו�
י ת� ר ג�ז	ל� ז�לות א�ש� ג� י, ה	 ת� ק� ש	 ר ע� ק א�ש� עש� ת ה� ין, או א� ב�

ינ�י ל מ� כ� צון ו� ר� ין ב� א�נ�ס ב� ין ב� יד ב� ז� מ� ין ב� שוג�ג ב� ב�
מון י מ� ק� ס� ע� ים ב� סוכ� כ� ל, ס� מון ש� יז�ה מ� י א� י�ד� אר ב� ש� נ� ש�

ן ת� א ומ	 ש� יז�ה מ	 א� ה מ� מ� ל� ע� ה	 עות ו� יז�ה ט� י א� ד� ל י� י ע	 ר	 ח�ב�
ה דומ� כ	 חוב ו� ח, ו� כ	 ש� נ� ה ש� ן מ	 ן ה� י� ר ע�ד	 י זוכ� א�נ� ה ש� ן מ	 ה�

י נ� מ� ם , מ� יה� ע�ל� ב	 ם ל� ל� ש	 ק ול� ל� ס	 ה ל� כ� ז� כ�ל א� ה	
ה ר� ה� ל מ� יש ק	 (סט-סח, כט, ליקוטי תפילות). ח�
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תפילה לרפואה

שועות י� ל ה	 ע	 ים ב	 ח�מ� ר	 ל ה� ע	 לות, ב	 ה� א ת� פואות נור� א ר� בור�
ים יק� ד� צ	 ינו ה	 בות� ר	 ינו ו� יך� א�בות� ד� ע�ב� כ�ר ל	 אות ז� ל� פ� נ� א�דון ה	

ל דור ו�דור כ� יו ב� ה� ים ש� י� ת� א�מ� ד, ה� ינו ע	 ם אב� ה� ר� י אב� ימ� מ�
נ�ה ים, ה� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ן ר	 ע	 מ	 ע�נ�ם ול� מ	 נו, ל� ר� מ� ש� ינו ו� ל� ם ע� ח� ר	

ים א� ינ�י חCל� ל מ� כ� ל מ� א� ר� ש� ית י� ך� ב� מ� ל ע	 כ� נו ו� נו אות� יל� צ� ה	 ו�
ים  חוש� ים ומ� אוב� כ� ל�א ומ	 לי�ב�או ש� א� ר� ש� י� ד מ� ח� ל שום א� ,ע	

ם י� מ	 ש� ן ה	 ה מ� מ� ל� פואה ש� ה ר� ר� ה� ח מ� ל	 ש� ת� םו� ל אות� כ�  ל�
אוב כ� י או מ	 יז�ה ח�ל� א� ם ב� ית� אות� כ� ר ה� ב� ר כ� ל א�ש� א� ר� ש� י� מ�

ש נ�פ� פואת ה	 ה ר� מ� ל� פואה ש� ה ר� ר� ה� ם מ� א� פ� ם ור� יה� ם ע�ל� ח� ר	
ך�  מ� ן ש� ע	 מ	 ם ל� ה� א נ�א ל� פ� ל נ�א ר� גוף א� פואת ה	 ור�

ן( ובפרט לחולה פלוני בן פלונית) א נ�א+מ� ך� רופ� ל� ל מ� י א� כ�
ה ן את� ח�מ� ר	 י�ם. ו� ק	 י ו� ל ח	 ים, א� י� י�ה ח	 ח	 ים, מ� י� נו ח	 ן ל� ת�

ת ח	 ש	 נו מ� ד� ו�ת פ� מ� נו מ� אל� ל�א נ�מות ג� י�ה ו� ח� נ� ת. ו� א א+מ� ,רופ�
ת ל ע� כ� יל ב� כ� ש� ה	 ין ול� ב� ה� ינ�ה ל� נו ב� ב� ל� ן ב� ת� ינו ו� ל� ם ע� ח� ר	

לום ש� ס ו� נו ח	 ית� נ�י ב� ב� נו או ל� פואה ל� יז�ה ר� א� ך� ל� ר� ט� צ� ר נ� ,א�ש�
ים א� רופ� ר ה� רש אח	 ד� נ� ך� ו� ל נ�ל� ב	 נ�י, ל� ת פ� ש א� ק� ב	 רש ונ� ד� ק נ� ר	

יך�  יק� ד� צ	 ך� וב� ט�ח	 ב� ב� ל� ין ו� א�מ� ה	 נו ל� ב� ב� ת ל� ז�ק א� ח	 יד ות� מ� יי ת�
ים י� ת� א�מ� יך� ה� א� יר� נו, ו� א� פ� ר� ת� ינו ו� ל� ים ע� ח�מ� א ר	 ל� מ� ה ת� את� ו�

גוף פואת ה	 ש ור� נ�פ� פואת ה	 ה ר� מ� ל� פואה ש� ,ר�
ה נו את� ת� ל� ה� י ת� ה כ� ע� ו�ש� נ� נו ו� יע� א הוש� פ� נ�ר� נו יי ו� א� פ� ,ר�
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ל כ� ינו ול� אוב� כ� ל מ	 כ� ינו ול� כות� ל מ	 כ� ה ל� מ� ל� פואה ש� ה ר� ע�ל� ה	 ו�
ינו ח�לוא� נו, ת	 ין ל� י א� ה כ� ן את� ח�מ� ר	 ן ו� א נ�א+מ� ך� רופ� ל� ל מ� י א� כ�

ם עול� ב� א ש� ל שום רופ� פואה ש� ל שום ר� ה ע	 יכ� מ� , שום ס�
ים נ� ע� ש� ד אנו נ� ב	 יך� ל� ל� ם ע� י א� נו. כ� א נ�א ל� פ� ל נ�א ר� א�

ים דול� ג� יך� ה	 ד� ח�ס� ים וב	 ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 ע, ב� ד יוד� ב	 ה ל� י את� כ�
אובות כ� ים ומ	 א� י חCל� ל� סוב� ל ה	 ל כ� אוב ש� כ� מ	 ה	 ר ו� ע	 צ	 ל ה	 ג�ד�

ים ח�מ� א ר	 ל� ם, מ� ה� נ�יך� מ� ר פ� ת� ס� אל ת	 ם ו� יה� ם ע�ל� ח� , ר	
ם אוב� כ� י�ם ומ	 נ� ע� יח	 ב� ג� ש� ת	 ה ו� א� ר� ת� ם, ו� יה� ים ע�ל� ח�מ� א ר	 ל� מ� ת� ו�

ל יש ק	 ם ח� ח�יות� ה	 ם ול� יק� ז� �ח ה	 ם ל� פא�ת� ר	 ם ול� ימ� ח�ל� ה	 ל�
תוב כ� א ש� ר� ק� י	ם מ� יק0 ה ו� ר� ה� י: "מ� ל ח�ל� ך� כ� מ� יר יי מ� ס� ה� ,ו�

ת� ע� ר י�ד	 ים א�ש� ע� ר� ם ה� י� ר	 צ� ו�י מ� ד� ל מ	 כ� ך�, ו� ם ב� ימ� ש� ,ל�א י�
יך� א� ל שונ� כ� נ�ם ב� ת� ר" ונ� נ�א+מ	 ת יי : "ו� ם א� ת� ד� םא+לו	ע�ב	 יכ� ,�ה�

יך� ימ� ת מ� א� ך� ו� מ� ח� ת ל	 ך� א� ר	 ך�, וב� ב� ר� ק� ה מ� ח�ל� י מ	 ירות� "ו	ה�ס�
ר נ�א+מ	 ר: "ו� קול יי , ו	י�אמ� ע ל� מ	 ש� מוע	 ת� ם ש� יךא� ,א+ל�ה�

ה ע�ש� ינ�יו ת	 ע� ר ב� י�ש� ה	 יו, ו� ות� צ� מ� ת� ל� א�ז	נ� ה	 יו, ו� ק� ל ח0 ת� כ� ר� מ	 ש� ,ו�
ם י� ר	 צ� מ� י ב� ת� מ� ר ש	 ה א�ש� ח�ל� מ	 ל ה	 יך�, כ� ל� ים ע� , ל�א אש�

ך� א� י יי ר�פ� י א�נ� צון", כ� י ר� ה� ן י� ן כ� : אמ�

(ג - חלק ב, קלו, ליקוטי תפילות)
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תפילה להנצל מאויבים ומכל היזק

ג�ן יע	 ומ� ך� עוז�ר ומוש� ל� נו, מ� ע�ד� ג�ן ב	 ינו, ה� ל� ע� ר מ� ס� ה� ל ו� ט� וב	
עות ר� שות ו� ז�רות ק� ל ג� יך� "כ� א� נ� ש	 יון ומ� יך� י�ה+מ� ב� נ�ה אוי� י ה� כ�

או ראש פונ�יך�, נ�ש� ל צ� י�ע�צו ע	 ת� י� ימו סוד ו� ך� י	ע�ר� מ� ל ע	 ,ע	
גוי ם מ� יד� ח� נ	כ� כו ו� רו ל� ל עוד, אמ� א� ר� ש� ם י� ר ש� ז�כ� ל�א י� , ו�

ו ד� ב י	ח� י נוע�צו ל� ית , כ� ר� יך� ב� ל� ר�תוע� כ� ". י�
ם ל עול� בונו ש� ל, ר� א� ר� ש� ב י� צ	 ד ומ	 ע�מ	 ע	 מ	 ד יוד� ב	 ה ל� את�

ת  ע� ז�אתהב� ם 	 גוי� ין ה� ם,  ב� ינ�יה� ע� ים ב� קוצ� נו כ� ב� ש	 י נ�ח� ,כ�
אס מ� י נ� ל� כ� ץ בו, כ� פ� ין ח� י א� ל� כ� ים, כ� חופ� ים וס� ווי� ים וד� ז� ב� נ�

נו ים. א�נ	ח� גוי� ס ב	 ל� ג ו�ק� ע	 ינו ל	 י� י ה� ה כ� א� ם ור� י� מ	 ש� ט מ� ב� ,ה	
נו  ב� ש	 צ�אןנ�ח� לכ	 ח יוב� ב	 ט� ה�ר�ג,  ל� הל	 פ� ר� ח� ה ול� כ� מ	 ד ול� אב�  ול�

צות ינ�ה ע� ד� ינ�ה ומ� ד� ל מ� כ� ים ב� ב� ת חוש� ל ע� כ� ל יום וב� כ� וב�
דוש ק� ל ה	 א� ר� ש� ת י� ל ד	 בות ע	 ח�ש� ינו, ומ	 ל� י ל�א ע� כ�

ם יה� ל0נות� ל, ת� ע	 ב וב� ת� כ� ב� ה ש� דוש� ק� ך� ה	 ת� ת תור� ל ד	 ם ע	 י א� כ�
ה ך�, פ� יא� ב� ה נ� י מש� ד� ל י� נו ע	 ת� ל� ר נ�ת	 ך�, א�ש� ית� ן ב� , נ�א+מ	

ת ת ו�ע� ל ע� כ� ינו ב� ל� נ�ם ע� ים ש� ק� ם חור� ד ה� ב	 יל ז�ה ל� ב� ש� ק ב� ר	 ,ו�
ל דור ו�דור כ� ינ�ה, ב� ד� ינ�ה ומ� ד� ל מ� כ� ד. ב� ב� ל� ד ב� ח� י ל�א א� כ�

ינו לות� כ	 ינו ל� ל� ד ע� מ	 ים, ע� ד� ל דור ו�דור עומ� כ� ב� א ש� ל� א�
ינו לות� כ	 ינו ל� ל� ם, ע� י�ד� נו מ� יל� צ� רוך� הוא מ	 דוש ב� ק� ה	 . ו�
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ים ח�מ� א ר	 ל� ל, מ� א� ר� ש� ר י� ל, שומ� ז�רות ש� ג� ל ה	 כ� נו מ� יל� צ� ה	
ם  גוי� ם, ה� ת� ר ע�צ� פ� ה ת� ר� ה� ה מ� ע� ר� ינו ל� ל� ים ע� מ� ק� ל ה	 כ� ו�

ם ת� ב� ח�ש	 ל מ	 ק� ל� ק	 ך�. ות� מ� ן ש� ע	 מ	 ה ל� ינ�ך�, ע�ש� מ� ן י� ע	 מ	 ה ל� ,ע�ש�
ך� ת� ד0ש� ן ק� ע	 מ	 ה ל� ך�, ע�ש� ת� ן תור� ע	 מ	 ה ל� ל, ע�ש� נו ע	 ין ל� י א� כ�

ן ע� ש� ה� י ל� ם, מ� י� מ	 ש� ב	 ינו ש� ל אב� ם ע	 י א� ל , כ� ע	 כותכ�חו� 	 וז�
ים דוש� ק� ים ה	 יק� ד� צ	 ינו ה	 .א�בות�

לום ש� לו, א�דון ה	 לום ש� ש� ה	 ך� ש� ל� ינ�י, מ� ל מ� כ� נו מ� יל� צ� ה	
יבות  ר� תומ� ח�ל�ק� נו, מ	 ע�ד� ג�ן ב	 ה� ר, ו� ב� ינו אוי�ב ד� ל� ע� ר מ� ס� ה� ו�

י�גון ב ו� ע� ר� ב ו� ר� ח� ינו, ו� אח�ר� נ�ינו ומ� פ� ל� ן מ� ט� ר ש� ס� ה� נו. ו� יל� צ� ה	
יות נ� רוח� יות ו� מ� ג	ש� ינו ב� פ� רוד� נו ו� ב� י	ד אוי� ל. נ�א מ� כ� נו מ� יל� צ� ה	

ים א� שונ� ה	 ים ו� ק� חול� ל, ה	 ע ע	 ים ר� ר� דוב� ים ה	 ינ� ש� ל� מ	 ל ה	 כ� ומ�
נו ש� ים, נ	פ� ג� ר� ט� ק	 מ� ל ה	 כ� ס. ומ� ת� כ�רו� ם� יה� ת פ� נ�ה" א� ע�ש� ל�א ת	 ו�

י�ה ש� ם ת0 יה� ד� ה". י� ע� ר� ינו ל� ל� ים ע� מ� ק� ל ה	 כ� ר, ו� פ� ה ה� ר� ה� מ�
ם ת� ב� ח�ש	 ל מ	 ק� ל� ק	 ם ו� ת� תוב, ע�צ� כ� א ש� ר� ק� ם מ� ה� י	ם ב� יק0 :ו�

ר" פ� ת0 ה ו� צ� ל�א י�קום, ע0צו ע� ר ו� ב� רו ד� ב� ל, ד	 נו א� מ� י ע� ".כ�
זוז�ה ו	ת מ� צ� ת מ� ד0ש	 ק� נו ב� ש אות� ד� ק	 ים ת� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 וב�

אה נור� ה	 ה ו� דוש� ק� י ז�ה , ה	 ד� ל י� ע	 שו� מ�רת� נו� נו ובוא� את�  צ�
ם ד עול� ע	 ה ו� ת� ע	 לום מ� ש� ים ול� י� ח	 ים, ל� ים טוב� י� ח	 ה ל� כ� ז� נ� ו�

ה ח� מ� ש� שון ו� ש� ים ול� ינו, ו	א�רוכ� י י�ד� ע�ש� ל מ	 ת כ� ך� א� ר� ב� ,ות�
ש ת� מ�רו� ה� ד0ש� ק� מונ�נו ד� ת מ� א� נו ו� ש� ת נ	פ� א� נו ו� יל,  אות� צ� ת	 ו�

ם עול� ב� ז�ק ש� ינ�י ה� ל מ� כ� נו מ� דות, אות� נ�בות ו	א�ב� ג� , ומ�
ד ס� פ� ינ�י ה� ל מ� כ� ה, ומ� נו את� יל� צ� נו ומ	 ר� ל שומ� י א� , כ�

רוך דב� ע	 ל ל� א� ר� ש� מו י� ר ע	 (כה- חלק ב, סא, כג,  ליקוטי תפילות). � שומ�

(ויאמר מזמור תהילים פג)
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תפילה להתבודדות

יחו" פ�ך� ש� ש� נ�י יי י� פ� ל� י י	ע�ט�ף ו� י כ� נ� ע� ה ל� ל� פ� ל", ת� בונו ש� ר�
ם ת, עול� ל ע� כ� ל יום וב� כ� נ�יך� ב� פ� י ל� ת� יח� ל  ש� ר�ש כ� פ� י ל� נ� ר� ז� ע�
יד מ� ין.  ת� ב� י ל� ינ� ה ב� יח� ש� בות ב� ר� ה	 ה ל� כ� ז� א� י ש� נ� יע� הוש� י ו� נ� ז	כ�
י ל, קונ� י�ן ז�ה כ� נ� ל ע� ה ע	 ל� י� ל	 ה	 יום ו� לות ר�ב ה	 ב	 ה  ל� כ� ז� א� ד ש� ע	

י	י י ח	 מ� ת, י� ל ע� כ� י ב� ת פ� ח א� ת	 פ� ת� י ו� ל	 ם ע� ח� ר	 י, ות� ח ל� ל	 ש� ת� ו�
ם י� מ	 ש� ן ה	 ך� מ� ש� ד� עון ק� מ� ים מ� דוש� ים וק� י� ת� ים  א�מ� בור� ,ד�
ת ל ע� כ� י ב� ש� ל נ	פ� נ�יך� ע	 פ� ל� ש מ� ק� ב	 ל ול� ל� פ	 ת� ה� יר ול� ת� ע� ה	 ל�

ים נונ� �ח ת	 ן ו� י ח� ר� ב� ד� ים ב� ש� ים  ח�ד� בור� ד� ה,  ב� כ� ז� א� ן ש� א�פ� ב�
ת ל ע� כ� י ב� נ� יע� תוש� י ש� ל	 ים ע� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר ר	 עור� יד ל� מ� ת�

ג�א ר� ד	 ג�א ל� ר� ד	 ע�לות מ� ם ל	 ע	 ל פ	 כ� ה ב� כ� ז� א� יך� ו� ל� ב א� ר� ק� ת� ה� ,ל�
ר בות ג�דול יות� ר� ק� ת� ה� ת ב� ל ע� כ� יך� ב� ל� ב א� ר� ק� ת� ה� י. ל� נ� ר� ז� ע�

ים ח�מ� א ר	 ל� י מ� נ� יע� הוש� ת, ו� ע� י י�ד	 י כ� ל	 יך� ע� ח�מ� ר	 יך� ו� ע� י�ה+מו מ�
שוב ל� יך� ו� ל� ב א� ר� ק� ת� ה� י ל� ת� פ� ס	 כ� סוף נ� כ� ה נ� מ� י ז�ה כ	 כ�

ים ב� ר	 י ה� ע�וונות	 ם ב	 ה� י ב� ת� ד� כ	 ל� נ� צולות י�ם ש� מ� ה, מ� י רוצ� ו	א�נ�
נ�יך�  פ� י ל� ת� יח� ר�ש ש� פ� ד ול� בוד� ת� ה� ת ל� ל ע� כ� ת�ר ב� ח� ן, ל	 י� ו	ע�ד	

אוי ר� נ�יך� כ� פ� י ל� ת� יח� ר�ש ש� פ� י ל� ית� ן ל�א, ל�א ז�כ� י� ן ע�ד	 ל כ� ע	 ו�
א�ד א�ד מ� ים מ� ר0ב� מ� י ה	 ש� רות נ	פ� צ� י מ� ת� ע� . נוש	
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נ�יך� יי  פ� ל� צון מ� י ר� ה� ן י� כ� ינווב� י א+ל�ה� א+ל�ה� ינוו�  א�בות�
ה ל� פ� י ת� ע�ר� ש ש	 ד� ח� ה מ� ת� ע	 י מ� ח ל� ת	 פ� ת� נ�ה, ש� ח� י ת� ע�ר� ש	

ה ש� ק� ית, וב	 י� ת� ה א�מ� יצ� ל� י מ� ע�ר� דות, ש	 בוד� ת� י ה� ע�ר� י, ש	 ע�ר� ש	
ים דוש� ים ק� בור� ד� ה ו� יח� ים, ש� נונ� �ח ת	 ן ו� י ח� ע�ר� ן, ש	 א�פ� ב�

ים ח�נונ� י ת	 ר� ב� ד� נ�יך� ב� פ� י ל� ת� יח� ל ש� ר�ש כ� פ� ה ל� ת� ע	 ה מ� כ� ז� א� ש�
ם ע	 ל פ	 כ� ים ב� ש� ים ח�ד� יוס� ים ופ� צוי� ר� ה, ו� כ� ז� א� ן ש� א�פ� ב�

ה ל� פ� ר ת� ד� ס	 ת ול� ל ע� כ� נ�יך� יי ב� ח פ� ם נוכ	 י� מ	 י כ	 ב� פ�ך� ל� ש� ל�
ה נ�אה  יח� ש� ית ו� י� ת� נ�יך� א�מ� פ� ת, ל� א+מ� י ב� מ� צ� ר ע	 ש� ק	 ול�

ז�את ת ה	 ע� י  ב� ב� ל� י�ך� ל� ש	 ית ה	 י� ת� א�מ� ה ה� ק0ד� נ� ה	 ן, ל� א�פ� ב�
יד מ� ת ת� א+מ� טוב ב� ך� ה	 צונ� ר� יות כ� ה� ל� יך� ו� ל� שוב א� ה ל� כ� ז� א� . ש�

( כב, ליקוטי תפילות)
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תפילה להתקשר לצדיק הדור האמת

יםיי  תא+ל�ה� יות,  א+מ� ל� בות וכ� ן ל� פון, בוח� ע	 צ� ה יוד� את�
ל א� ר� ש� ית י� ך� ב� מ� ל ע	 ת כ� שוק	 נו ות� ת� שוק� ם ת� ע�צ� נו ו� ב� ב� ,ל�

ה רופ� זור ות� צ�א מ� מ� ם ל� ש� ה נ	פ� ת� ל� ג	ם כ� ה ו� פ� ס� כ� ר נ� א�ש�
בו ב� י ל� ע� ג� ת נ� ע	 א� ר יוד� יש א�ש� ל א� ם כ� ת� כ� מ	 ד, ל� ח� א� ם כ� כ0ל�

יק ד� צ	 ב ל� ר� ק� ת� ה� ים ל� כ� ח	 ים ומ� פ� צ	 ים ומ� ק� תוק� ש� ים ומ� ב� א� ת�
ת א+מ� ם, ה� יה� ע� ש� ן פ� ק� ית	 ם ו� יה� ע�וונות� ם מ� יב אות� ן י�ש� ע	 מ	 ל�

ר ה א�ש� ע�ש� מ	 ת ה	 א� ה ו� ך� ב� ר נ�ל� ך� א�ש� ר� ד� ת ה	 נו א� ה ל� יור� ו�
ה ינו. נ	ע�ש� ה יי א+ל�ה� ת� ע	 ים, ו� אשונ� ר� יך� ה� ד� ר, אי�ה ח�ס� א�ש�

ל א� ר� ש� י י� ת רוע� י א+מ� יק� ד� ל דור ו�דור צ	 כ� יו ב� ם ה� עול� ר, מ� א�ש�
ם  יק� ח� ם ב� או אות� יונ�ק"נ�ש� ת ה	 ן א� א�מ� א ה� ש� ר י� א�ש� ד", כ	 ע	

י ה כ� ר� ם ד	 ר הורו אות� יך�' א�ש� ל� ם א� בו אות� ר� ק� ה. ו� מ� ה ל� ת� ע	 ו�
נו ת� אות� ה, ז�נ	ח� תור� ה ב	 תוב� ר ל�א כ� ה א�ש� כ� נו מ	 ית� אות� כ� ה� ו�

ש ד� ק� מ� ית ה	 ן ב� ב	 ר� ח0 ה מ� ש� יא ק� ר ה� ים א�ש� יק� ד� צ	 ת ה	 ית	 זו מ�
ת ה י�ה ע�ד	 ה� ה ת� מ� ל� ה' ו� ם רוע� ה� ין ל� ר א� צ�אן א�ש� ו	א�נ	ן, כ	

י מ� י	ת� י ד� מ� או אור, י	ת� ים ל�א ר� ל� ינ�י, עול� ל מ� כ� ים ב� כ� ל� ל0כ� מ�
ע ש	 וון ו�פ� ע� א ו� ט� ים ח� א� ל� ים מ� טות� ל, ש� ע� פ� ה נ� ה ומ	 ה נ	ע�ש� ,מ	

ה צ� ע� ה ו� בול� ח� ת	 ה ו� רופ� ש ת� ק� ב	 ט ל� שוט� ך� ונ� ן נ�ל� יכ� ה� ול�
ינו ע�ש� עור מ	 כ� נו ו� ב� ב� ר�ע	 ל� נו ו� ת� ע� ילות ד	 ס� כ� את מ� צ�  .ל�
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א�ד ך� מ� מ� נו מ� ח�קות� ר	 ת� ה� נו ו� ת� יד� ר� ם י� י ע�צ� פ� י ל� י, כ� פ� וכ�
נו ש� יתות נ	פ� ח� נו, פ� מ� צ� ע	 ים ב� ע� אנו יוד� ו, ש� ש� כ� ים ע	 יכ� ר� אנו צ�

א�ד ה מ� ג�ת ו	ע�צומ� ל� פ� ה מ0 ע�ל� מ	 י�ה ג�דול ב� ה� י� י ש� ת� יג א�מ� ה� נ� מ	
א�ד א, מ� יך� רופ� ר� ר הוא צ� יות� ש ב� ל	 ה נ�ח� חול� ה	 ה ש� ל מ	 י כ� כ�

ר יות� ם, ג�דול ב� י� ר	 צ� מ� ל ב� א� ר� ש� י� ה, ו� חות� ג�ה פ� ר� ד� מ	 יו ב� ה� ש�
מ א�ד ב� ה]ט "מ� ע� ש� ת� ים ו� ע� ב� אה[ אר� מ� י ט0 ע�ר� י, ש	 י�ה מ� ל�א ה�

לום ש� יו ה	 ל� נו ע� ב� ה ר	 ם מש� י א� ם כ� ה� ע�ז�ר ל� ל ל	 יוכ	 ו, ש� ש� כ� ע	 ו�
ג�לות ר מ� יות� ר ו� ש יות� גוף ו�נ�פ� ג�לות ג�דול ב� נו ב� ל� נ�פ	 ש�

ם י� ר	 צ� יק, מ� ד� צ	 ם ה	 י א� נו כ� ע�ז�ר אות� ל ל	 יוכ	 י ש� ין מ� אי א� ו	ד	 ב�
א�ד ה מ� ע�ל� מ	 ג�דול ב� נו, ה	 ב� ה ר	 ינ	ת מש� ח� ב� י�ה ב� ה� י� . ש�

נו יי  ע�זר ל� ן ת	 כ� ינווב� ינוא+ל�ה� ה אב� י את� ים כ� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 , ב�
ם י� מ	 ש� ב	 ינו ש� יך� אב� ל� ם ע� י א� ן כ� ע� ש� ה� י ל� ל מ� נו ע	 ין ל� א� י, ו� כ�
ב ר� ק� ת� ה� א�ד ל� ז�ק מ� י ח� פ� ס� כ� י ו� צונ� ר� נ�יך� ש� פ� י�דוע	 ל� ג�לוי ו�

ת א+מ� יק ה� ד� צ	 י, ל� ת מ� ע	 ד	 ה ל� י זוכ� ינ� ים א� ב� ר	 י ה� ע�וונות	 אך� ב	
יפה הוא א� הו, הוא ו� א� צ� מ� י ו�א� ת� ע� ן י�ד	 ת� י י� ג, מ� ל� ד	 י מ� ית� י� ה�

יו ל� ב א� ר� ק� ת� ה� בוא ל� עות ל� ב� ג� ל ה	 ץ ע	 פ� ק	 ים מ� ר� ה� ל ה� ,ע	
נו" יד� י אג� ד	 ע� ר צ� פ	 ס� י": מ� נ�נ� ח� יך�, חוס ו� ח�מ� ר	 י ב� נ� ב� ר� ק� ות�

ז�ה דור ה	 ב	 ת ש� א+מ� ב ה� ר	 ה� ים ל� ב� ר	 ג�דול, ה� ה ה	 ד0ש� ק� ב ד� ר	 ה� ל�
גות  ש� יס ה	 נ� כ� ה	 י�ש לו כ�ח	 ל� ה ש� ע�ל� מ	 לא+לב� פ� ש� �הות ג	ם ב�

י מונ� חות כ� לום, ופ� ש� ס ו� י ח	 מ� צ� ה ע	 ע� ל�א אט� י ש� נ� יל� צ� ת	 ,ו�
ע ר� יר טוב ב� מ� ה� יף ול� ח�ל� ה	 ים, ל� נ� ר� ק� ש	 ן ה	 י מ� נ� ר� מ� ש� ת� ו�

ים בוע� צ� ה	 ר, ו� ק� ל ש� ים ש� יג� ה� נ� מ	 ק, מ� ד� ל צ� גוא� נו ה	 ח ל� ל	 וש�
ינו י�מ� ה ב� ר� ה� מ� ן, ב� אמ� ן ו� (ל, ד, ליקוטי תפילות) .   אמ�
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תפילה לשמחה

נ�יך� יי  ר פ� ח� ש	 י ל� את� יב� י א+ל�ה	 א+ל�ה� נ�נוו� ח� ת� י ש�  א�בות	
ים דול� ג� יך� ה	 ד� ח�ס� ים וב	 ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 ל, ב� ה כ� נ	ע�ש� נו ש� ז	כ� ות�

מ�ח ש� אוי ל� ר ר� א�ש� א�ד כ	 ה מ� ה ו	ע�צומ� דול� ה ג� ח� מ� ש� ות ב� צ� מ� ה	
ך� יי  יל ב� ג� ל� שוש ו� ל� ינוו� י�םא+ל�ה� ק	 ים ל� אנו זוכ� ת ש� ל ע� כ�  ב�
ו�ה צ� יז�ה מ� ע�שות א� ל	 ך�, ו� דות� יא אח� ו�ה ה� צ� ו�ה ומ� צ� ל מ� ר כ� ,א�ש�

ך� יי  ל ב� ל� כ� ה� ך� ול� ק ב� ב� ד	 ת� ה� ים ל� אנו זוכ� ינוו� יא+ל�ה� ד� ל י�  ע	
ו�ה צ� ו�ה ומ� צ� ל מ� י	ת כ� ך. ע�ש� ש	 י0מ� ים ש� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 נו ב� ר� ז� ע�

עונו מ� ה ב� ח� מ� ש� ה	 י ש� מ� ה מ� דול� ה ג� ח� מ� ינו ש� ל� ה, ע� כ� ז� נ� ש�
ו�ה צ� ע�שות מ� ים ל	 אנו זוכ� ת ש� ע� ת ב� א+מ� א�ד ב� מ�ח	 מ� ש� , ל�
ל יום ו�יום כ� בות ב� וות ר	 צ� ע�שות מ� יד ל	 מ� ה ת� כ� ז� נ� ד ש� ע	

ינו ל� ג�ן ע� ת� א�ד ו� ה מ� ה ו	ע�צומ� ב� ו�ה ר	 ד� ח� ה ו� דול� ה ג� ח� מ� ש� ב�
ים ע�צומ� יך� ה� ד� ח�ס� ים וב	 ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 י, ב� נ� יל� צ� ת	 י ו� נ� ר� מ� ש� ת� ו�

ה חור� ה ש� ר� בות ומ� צ� ע	 יע, מ� ל�א י	ג� ל�א י�ב�א ו� ה ו� ל�א י	ע�ל� ש�
ל ל� ה כ� חור� ה ש� ר� בות ומ� צ� י שום ע	 ב� ל� י י�גון, ל� נ� מ� ר מ� ס� ה� ו�

ים ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 ה ב� . ו	א�נ�ח�
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ת ה א� ע�ל� ת	 ים ו� ק� ת� יד ו� מ� ה ת� דול� ה ג� ח� מ� ינו ש� ל� יך� ע� ש� מ� ת	 ו�
יא תוצ� א ו� א אח�ר� ר� ט� ס� ה	 פות ו� ל� ק� ין ה	 ב� ה מ� ג�לות� ינ�ה מ� כ� ש� ה	

ה ל� כ	 יע	 ות� נ� כ� ת	 יל ו� פ� ש� ת	 ם ו� ינ�יה� ב� ים מ� דוש� ק� יצוצות ה	 נ� ל ה	 כ�
פ�לו י� עו ו� ר� כ� ם י� ין כ0ל� נ� ין אוח�ר� ר� ט� ס� פות ו� ל� ק� ל ה	 ל כ� ט� ב	 ות�

ג�לות ן ה	 ה מ� ר� ה� את מ� צ� ה ל� כ� ז� נ� נו ו� ת� ר י� ק� ך� י� מ� בוד ש� כ� ל� ו�
י נ� רוח� ג�לות ה� י ומ� מ� ג	ש� ג�לות ה	 ה מ� דול� ה ג� ח� מ� ש� ל, ב� כ� ו�

כו ע	 ל"ה� א� ר� ש� ל י� לו א� ט� ב	 ת� ת, ם י� ד0ש	 ת וק� ע�ל	 ם מ	 ירו כ0ל� י	כ� ו�
א ר� ק� י	ם מ� יק0 ת� ו� ר� ח� ם ב� ה� ר ב� ים א�ש� דוש� ק� ל ה	 א� ר� ש� ך� י� מ� ע	

תוב כ� יי: "ש� ה ל	 ח� נ� ם מ� גוי� ל ה	 כ� ם מ� יכ� ל א�ח� ת כ� יאו א� ב� ה� ו�
י ש� ד� ר ק� ל ה	 רות ע	 כ� ר� כ� ים וב	 ד� ר� פ� ים וב	 ב� צ	 ב וב	 כ� ר� ים וב� סוס� ב	

ה ח� נ� מ� ת ה	 ל א� א� ר� ש� נ�י י� יאו ב� ר י�ב� א�ש� ר יי כ	 ם אמ	 י� ל	 רוש� י�
ית יי הור ב� י ט� ל� כ� ם". ב� עול� ל ה� כ� ה ב� ח� מ� ש� ל ה	 ג	ד� ת� ת� מו, ו� כ�

תוב כ� ה: "ש� ל� ם א� ע�שות ע� יל יי ל	 ד� ג� ם ה� גוי� רו ב	 ,אז י�אמ�
ים ח� מ� ינו ש� י� נו ה� מ� ע�שות ע� יל יי ל	 ד� ג� א" ה� ר� ק� י	ם מ� יק0 ו�

תוב כ� לון:"ש� לום תוב� ש� או וב� צ� ה ת� ח� מ� ש� י ב� ים, כ� ר� ה� ה�
נ�ה ם ר� נ�יכ� פ� חו ל� צ� פ� עות י� ב� ג� ה	 ף, ו� ח�או כ� מ� ה י� ד� ש� י ה	 ל ע�צ� כ� ",ו�

ר נ�א+מ	 ה: "ו� ר� ב� ד� ם מ� יה� ו	י�ש� בות� ר� ל ח� ם כ� ח	 יון נ� ם יי צ� ח	 י נ� כ�
ן יי ג	 ה כ� ת� ב� ר� ע	 ן ו� ד� ע� ה, כ� ה תוד� א ב� צ� מ� ה י� ח� מ� ש� שון ו� ש�

ר�ה מ� קול ז�  ":   ו�

(כד, ליקוטי תפילות)
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תפילה לתיקון הברית

ם ל עול� בונו ש� ים אור, ר� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 ינו ב� ל� ה ע� יע� הופ�
ך�  ת� ד0ש� ה, ק� הCר� ט� ה ו� ד0ש� ינו ק� ל� ך� ע� ש	 י0מ� ל, ש� נוכ	 ן ש� א�פ� ב�

ע ר� נו ה� ר� צ� ת י� ר א� ב� ש	 יע	 ול� נ� כ� ה	 כוף ול� יך�, ל� ח�מ� ר	 ה ב� כ� ז� נ� ו�
ים דול� ג� יך� ה	 ד� ים ו	ח�ס� ב� ר	 נו, ה� ע� ז	ר� נו ו� נו א�נ	ח� י�ה כ0ל� ה� נ� ש�
ש ית ק�ד� ר� ב� ת ה	 ים א� ר� יד. שומ� מ� נו ת� ע�ז�ר ל� ת	 נו, ו� יל אות� צ� ת	 ו�

ג	ם ינ�י פ� ל מ� כ� ים מ� דול� ג� יך� ה	 ד� ים ו	ח�ס� ע�צומ� יך�  ה� ח�מ� ר	 ב�
ית  ר� ב� לום, ה	 ש� ס ו� ה, ח	 ע�ש� מ	 ן ב� בור ה� ד� ן ב� ה ה� ב� ח�ש� מ	 ן ב� ,ה�

יד ז� מ� ין ב� שוג�ג ב� ין ב� צון, ב� ר� ין ב� א�נ�ס ב� ין ב� חוש, ב� ן ב� ה�
ים  אר חוש� ש� ן ב� ה ה� יע� מ� ש� חוש ה	 ן ב� אות ה� ר� ם- ה� כ0ל� ב�

ג�ם י שום פ� ל� ית ב� ר� ב� ת ה	 ד0ש	 ק� ים ב� הור� ים וט� דוש� י�ה ק� ה� נ�
ל ל� הור כ� ר� ה� ה.  ו� ע� ש� ך� ב� יק� ד� ף צ	 ת יוס� ת� א� ז	ר� ע� ם ש� ש� ן כ� כ� וב�

ל ר ע	 ג	ב� ת� ה� ת� לו כ�ח	 ל� נ�ת	 ת� אותו ו� ל� צ	 ה� יון ו� ס� י נ� יד� א ל� ב� ש�
רו צ� כ�ח, י� כות ו� ז� נו ב� ז	כ� ינו ות� ל� יך� ע� ח�מ� ר	 יך� ו� ע� ן י�ה+מו נ�א מ� כ�

יק ד� צ	 ף ה	 כ�ח, יוס� ת ו� ע	 ינ�ה ו�ד	 ה וב� מ� כ� ל ח� כ� נו ש� ן ל� ת� ת� ו�
ה ד0ש� ק� ה ד� בור� ג	ם, וג� ינ�י פ� ל מ� כ� ל מ� נ�צ� ה� ל ל� נוכ	 ן ש� א�פ� ב�

ית ר� ב� נו, ה	 ר� צ� ל י� ר ע	 ג	ב� ת� ה� ל ל� נוכ	 י�ה, ו� ה� ת� ה ש� כ� ז� נ� ו�
ק ס� פ� י ה� ל� יד ב� מ� ך� ת� ת� ד0ש� ק� ה ב� בוק� ה וד� שור� נו ק� ת� ב� ח�ש	 מ	

ג	ע ר. ר� ת� ה� לו ב� נו א�פ� א�ו�ת� ה ת	 ב� ל�א נ	ר� נו ש� ר� ז� ע� י�ה ב� , ו�ה�
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עוט מ� ית ה	 ל� כ� ת	 נו ב� א�ו�ת� ט ת	 ע� מ	 ה ל� כ� ז� ק נ� ה, ר	 כ� ז� ר נ� ד א�ש� ע	
לום ש� ס ו� ל ח	 ל� ז�ה כ� ים ב� יל� ג� י�ה ר� ה� ל�א נ� י ו� ר� ג	מ� ה ל� ר� ב� ש	 י, ל� כ�

ין מ� יום ה	 יל ק� ב� ש� ם ב� ה, א� דול� ה ג� הCר� ט� ה וב� ד0ש� ק� ל, ב� כ� מ�
א�ו�ה ת	 ה מ� יר� מ� ש� ית ה	 ל� כ� ת	 ים ב� ר� מ� ש� י�ה נ� ה� נ� ן ש� כ� ל ש� כ� ן ו� כ� ש�

לום ש� ס ו� סור ח	 ד א� יז�ה צ	 א� י. "ז�את ב� א ל� ר� הור ב� ב ט� ל�
ים י, א+ל�ה� ב� ר� ק� ש ב� ד� רוח	 נ�כון ח	 ה", ו� כ� ז� א� י ש� נ� ז	כ� י ו� נ� ר� ז� ע�

י ר� ג	מ� אוף ל� א�ו	ת נ� ת	 את מ� צ� הור, ל� ר� י שום ה� יד� ל�א אבוא ל� ו�
ל ל� א�ו�ה ז�את, כ� ת	 נוג�ע	 ל� לות ה	 כ� ת	 ס� שום ה� ל�א ל� ים, ו� ע�צ� ת	 ו�

ע ר� אות ב� ר� ינ	י מ� י, "ע� י�נ� ך� ח	 כ� ר� ד� א ב� ו� אות ש� ר� ינ	י מ� ר ע� ע�ב� ",ה	
אוף ל נ� יח	 ש� ר� לו מ� ים א�פ� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 י ב� נ� ר� מ� ש� ת� א. ו� ל� מ�

ים ח�מ� ד, ר	 ע	 ל ל� א� ר� ש� מו י� ר ע	 יך�, שומ� ח�מ� ר	 י ב� נ� יל� צ� ה	 י ו� נ� ר� מ� ש�
ים ב� ר	 ך�, "ה� י ב� ית� ס� י ח� ל כ� י א� נ� ר� מ� י", ש� ל� צ� לו א� ט� ב	 ת� י� י ש� נ� ז	כ� ו�

א�ות ת	 ל ה	 ג�ל , כ� ש� מ� א�ו	ת ה	 ט ת	 ר� פ� ים)ב� ת נ�ש� אה�ב	 כ�ל(, ו� ה	
יך ח�מ� ר	 י ב� נ� ז	כ� ת� ה ש� ד0ש� ק� ה ד� אה�ב� י ה� ד� ל י� י ע	 נ� מ� ל מ� ט� ב	 ת� י�

ים ב� ר	 יון, ה� ל� ע� ם ה� נ�ע	 ת מ� כ� ש� מ� נ� ם יי . "ה	 י נ�ע	 יה� ינוו� א+ל�ה�
ינו ל� ינו, ע� ל� נ�ה ע� ינו כונ� ה י�ד� ע�ש� נ�הו, ומ	 ינו כונ� ה י�ד� ע�ש� .ומ	

ש ק� ה א�ב	 ת יי אות� א� י מ� ת� אל� ת ש� י, אח	 מ� ל י� ית יי כ� ב� י ב� ת� ב� ש�
לו יכ� ה� ר ב� ק� ב	 ם יי ול� נוע	 ח�זות ב� י	י ל	 ": ח	

(לד, חלק שני כו, מו, ליקוטי תפילות ב)
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תפילה לזכות לאמונה

ם ל עול� בונו ש� ך�, א�דון כ�ל, ר� מ� צ� ת ע	 ע	 א� ד יוד� ב	 ה ל� ,את�
ל ל� ך� כ� ע	 אות� יוד� י ש� ין מ� א� א+מונ�ה, ו� ים ב� ינ� א�מ� ק אנו מ	 ר	

י ל� י ב� ח� צ� מון נ� ד� יד ק	 י�ב י�ח� ח0 מ� א ה	 צ� מ� ה נ� את� ה ש� מ� ל� ש�
ית ל� כ� י ת	 ל� ית ב� ן, ר�אש� אי� ם י�ש מ� עול� את� ה� ר� ה ב� את� ו�

כו ים ו� פ� ת א�ל� ש� ט ז�ה ח�מ� ל� ח� מ0 נ�ה' ה	 ים, ש� דול� ג� יך� ה	 ח�מ� ר	 וב�
ינו י א�בות� ד� ל י� ה ע	 דוש� ק� ך� ה	 נו א+מונ�ת� יר ב� א� ה� ת� ל� ל� ח	 ת� ה�

י	ע�ק�ב ק ו� ח� צ� ם י� ה� ר� ך� , אב� ג	לות א+להות� ילו ל� ח� ת� ם ה� ר ה� א�ש�
ל ע	 ב וב� ת� כ� ה ב� דוש� ק� ך� ה	 ת� נו תור� ת� ל� ך� נ�ת	 ר כ	 אח	 ם ו� עול� ב�

יר א� ר הוא ה� ך� א�ש� ית� ן ב� יא�ך� נ�א+מ	 ב� ה נ� י מש� ד� ל י� ה ע	 פ�
י ע כ� ו�ד	 ה� יע	 ול� הוד� ע ול� יד	 ת ל� ע	 ד	 נו אור ה	 ח ל� ת	 ינ�ינו ופ� ע�

ך�  ד� ב	 ל� ין עוד מ� ינו א� ה הוא יי א+ל�ה� ל, את� י כ� ד� ל י� ע	
ז�ה יום ה	 ינו כ	 יות� ח	 נו ל� מ� ה ע� ש� ר ע� אות א�ש� נור� ה	 דולות ו� ג� ה	

ד ו�טוב ס� ת� ח� פ� ה הוס	 דול� ג� ך� ה	 ת� ל� מ� ח� ל, וב� כ� נו ב� ת� ל� ח� ל	 ש� ו�
ים י� ת� ים א�מ� יק� ד� ים, דור צ	 יא� ב� ים ונ� נ� ק� ים, ז� אשונ� ר�

ים אח�רונ� ים, ו� א� ים ו	א�מור� נ�א� י, ת	 א� בור� נ�ן ס� ב� ר	 ים, ו� אונ� וג�
ל דור ו�דור כ� יו ב� ה� ים ש� דוש� ים וק� יק� ד� ים צ	 יד� ים ו	ח�ס� נ� ב� ר	 ,ו�

ים יק� ד� נו צ	 ת� ל� ח� ל	 ש� ה ו� ל� א� דורות ה� נו ג	ם ב	 ית� כ� ז� ד ש� ע	
ה ל� א� ים כ� א� . נור�
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ם י�ת אות� צ	 ם ול� יה� כ� ר� ד	 ך� ב� יל� ים ל� ב� ר	 יך� ה� ח�מ� ר	 נו ב� ן ז	כ� ל כ� ע	
נו וו אות� ר צ� כ�ל א�ש� ת, ב� ל ע� כ� ת ב� א+מ� צונ�ם ב� ר� יות כ� ה� ל� ,ו�

ה דוש� ק� א+מונ�ה ה	 ינו ה� ל� יך� ע� ש� מ� ה	 יך� ל� נו א� הור� נו ו� ד� מ� ל	
קום מ� ים מ� דוש� ק� ים ה	 יק� ד� צ	 ינו ה	 בות� ר	 ינו ו� יכו א�בות� ש� מ� ה� ש�
ז�כו ה ש� מ	 ז�כו ל� ד ש� ה ע	 ע�צומ� ם ה� ת� ד0ש� י ק� ד� ל י� יכו ע	 ש� מ� ה� .ש�

ם ת� ק� ד� צ� ם ו� טוב� ם ו� ד� ס� ח	 ם ו� ינו א+מונ�ת� ל� יך� ע� ש� מ� ה	 נו ל� ז	כ�
חות ר� ט� יעות ו� יג� ש ב� ירות נ�פ� ס� מ� חו ב� ר� ט� עו ו� ר י�ג� א�ש�

ם דורות עול� ל ל� א� ר� ש� נ�י י� ל ב� כ� יב ל� ט� ה� א�ד ל� דולות מ� ,ג�
י א� ל ב� כ� ה ל� דוש� ק� א+מונ�ה ה	 ג	לות ה� יך� ול� ש� מ� ה	 ר ל� ק� ע� ה� ו�

דוש ם ק� ל ע	 א� ר� ש� י� ט ל� ר� פ� ם וב� ה, עול� ג0ל� ם ס� רובו ע	 ם ק� .ע	
ם כות� ם וז� ן כ�ח� ע	 מ	 ז�את ל� ה ה	 ר� ת צ� ע� נו ב� יע� הוש� נו ו� ר� ז� ע�

ר ק� ין ח� ד א� א�ד ע	 ג�ב מ� ש� נ� ה	 א ו� נור� דוש ה	 ק� ה	 ג�דול ו� .ה	
ש ד נ�פ� ם ע	 י� או מ	 י ב� ים כ� נו א+ל�ה� יע� א+מונ�ה, הוש� נו ל� ז	כ�

ת א+מ� ה ב� מ� ל� י, ש� ד� ל י� בוא ע	 ם ל� ע	 ל פ	 כ� ה ב� כ� ז� נ� ד ש� ע	
ה דוש� ק� א+מונ�ה ה	 ט ה� ש� פ	 ת� ת� ת ו� ע	 ד	 ל ה	 ה א� דוש� ק� א+מונ�ה ה	 ה�

ר ב� ד	 יד ל� מ� ה ת� כ� ז� נ� ים ו� ר� ב� א� ל ה� כ� ד ב� ח� א� ד ו� ח� ל א� כ� ב�
מו ת כ� א+מ� ם ב� ל� ב ש� ל� א וב� ל� ה מ� פ� ה ב� דוש� ק� א+מונ�ה ה	 ה�

ר נ�א+מ	 ה: "ש� יר� ם אש� י יי עול� ד� ס� דור ו�דור , ח	 ל�
י פ� ך� ב� יע	 א+מונ�ת� ".אוד�

(קט, ליקוטי תפילות)
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תפילה לבנין בית המקדש
(מעין תיקון חצות) 

, מזכירין את הקדוש ברוך הואתיקון חצותעל ידי 
. את הטובות שהבטיח לישראל

( תפילה, ספר המידות)

.  נמתק הדיןתיקון חצותעל ידי 
( המתקת דין, ספר המידות)

.  מסוגל לחלושי הראותתיקון חצות
(   ראיה, ספר המידות)

.   הוא סגולה לכבודתיקון חצות
  (כבוד, ספר המידות)

.  ניצול מגנביםתיקון חצותעל ידי אמירת  
(   גנבה וגזלה, ספר המידות)

,  הוא המתקת הדיניםקימת חצות
. והוא מסוגל כמו פידיון

 (קמח, ן"קיצור ליקוטי מוהר)
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(י"נוסח האר, מתוך תיקון חצות)

שאוג ישאג על, וממעון קודשו יתן קולו, יי ממרום ישאג
שבעוונותיהם החרבתי את, לבנים, אוי: ואומר. נווהו
.והגליתים לבין האומות, ושרפתי את היכלי, ביתי

"א*יכ&ה נ(ח)ר&ב ה&אול&ם"

ל יכ	 ת ה� או א� מ� ך� ט� ת� נ	ח�ל� ם ב� או גוי� ים ב� ף א+ל�ה� אס� מור ל� ז� מ�
ים י� ע� �ם ל� ל	 רוש� ת י� מו א� ך� ש� ש� ד� יך� : ק� ד� ת ע�ב� ל	 ב� ת נ� נו א� נ�ת�

ץ תו אר� י� ח	 יך� ל� יד� ר ח�ס� ש	 ם ב� י� מ� ש� עוף ה	 ל ל� א�כ� כו: מ	 פ� ש�
ר ין קוב� א� �ם ו� ל� רוש� יבות י� ב� ם ס� י� מ	 ם כ	 מ� ה: ד� פ� ר� ינו ח� י� ה�

ינו יבות� ב� ס� ס ל� ל� ג ו�ק� ע	 נ�ינו ל	 כ� ש� ח: ל� נ�צ	 א+נ	ף ל� ה יי ת� ד מ� ע	
ך�  את� נ� ש ק� מו א� ר כ� ע	 ב� ר ל�א: ת� ם א�ש� גוי� ל ה	 ך� א� ת� פ�ך� ח�מ� ש�

או ר� ך� ל�א ק� מ� ש� ר ב� כות א�ש� ל� מ� ל מ	 ע	 עוך� ו� ד� ת: י� ל א� י אכ	 כ�
מו ש	 ת נ�ו�הו ה� א� ר: י	ע�ק�ב ו� ה� ים מ	 אש�נ� נו ע�ונ�ת ר� ר ל� כ� ז� אל ת�

א�ד לונו מ� י ד	 יך� כ� ח�מ� מונו ר	 ד� ק	 ל: י� נו ע	 ע� ש� י י� נו א+ל�ה� ר� ז� ע�
ך�  מ� ן ש� ע	 מ	 ינו ל� ט�את� ל ח	 ר ע	 פ� כ	 נו ו� יל� צ� ה	 ך� ו� מ� בוד ש� ר כ� ב	 :ד�

ינ�ינו ע� ם ל� גוי� ע ב	 ו�ד	 ם י� יה� ם אי�ה א+ל�ה� גוי� רו ה	 ה י�אמ� מ� ל�
פוך�  ש� יך� ה	 ד� ם ע�ב� ת ד	 מ	 ק� יר: נ� ת אס� ק	 נ� נ�יך� א� פ� בוא ל� ת�

ה מות� נ�י ת� ר ב� רוע�ך� הות� ל ז� ג�ד� ם: כ� י� ת	 ע� ב� נ�ינו ש� כ� ש� ב ל� ש� ה� ו�
פוך� א�ד�נ�י ר� ר ח� ם א�ש� ת� פ� ר� ם ח� יק� ל ח� צ�אן: א� ך� ו� מ� נו ע	 ו	א�נ	ח�

ך�  ת� ל� ה� ר ת� פ� ס	 ד�ר ו�ד�ר נ� ם ל� עול� ך� ל� ה ל� ך� נוד� ית� ע� ר� :מ	
 ( עט, תהילים)
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עין בעין נראה בבנין אפיריון. נא אב הרחמן תשוב לציון
.ואז גאולים יפצחו צהלה. והבית הזה יהיה עליון

ים מ� ח�ל� ינו כ� י� יון ה� ת צ� יב	 ת ש� שוב יי א� ע�לות ב� מ	 יר ה	 : ש�
יל ד� ג� ם ה� גוי� רו ב	 נ�ה אז י�אמ� שונ�נו ר� ינו ול� חוק פ� א ש� ל� מ� אז י�

ה ל� ם א� ע�שות ע� ים: יי ל	 ח� מ� ינו ש� י� נו ה� מ� ע�שות ע� יל יי ל	 ד� ג� :ה�
נ�ג�ב ים ב	 יק� א�פ� נו כ	 ית� ב� ת ש� ה יי א� ה: שוב� ע� מ� ד� ים ב� ע� ז�ר� ה	

צ�רו ק� נ�ה י� ר� ע ב�א י�בוא: ב� ז�ר	 ך� ה	 ש� א מ� כ�ה נ�ש� ך� וב� לוך� י�ל� ה�
יו א א�ל0מ�ת� נ�ה נ�ש� ר� (קכו, תהילים) :ב�

אתה תקום תרחם ציון. עד אנה בכיה בציון ומספד בירושלים
אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה. ותבנה חומות ירושלים

. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. כי בא מועד
,אלוהינו ואלוהי אבותינו. נדחי ישראל יכנס, בונה ירושלים יי

שובה אלינו. הדרש לנו, טוב ומטיב. רחם עלינו, מלך רחמן
,בנה ביתך כבתחילה. בגלל אבות שעשו רצונך, בהמון רחמיך

,ושמחנו בתיקונו, והראנו בבנינו, וכונן מקדשך על מכונו
. לשירם ולזימרם, ולויים לדוכנם, והשב כהנים לעבודתם
. ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, והשב ישראל לנוויהם

יהי רצון מלפניך יי אלוהינו ואלוהי אבותינו שיבנה בית
 .ותן חלקנו בתורתך, המקדש במהרה בימינו
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ים ח�מ� א ר	 ל� ת, מ� ד ו�א+מ� ס� ב ח� יב, ר	 יט� ה� ה ל� ב� ר� ה, מ	 ב� ר� מ	
ים ע� פוש� ה ל	 יח� ל� ים וס� א� ח�ט� ה ל	 יל� ח� ל, מ� ם כ� קות ע� ד� ה צ� עוש�

רוח ר ו� ש� ים, ב� ע�צומ� יך� ה� ד� ח�ס� י ב	 נ� ז	כ� י, ת� נ� צ� אמ� י ות� נ� ק� ז� ח	 ות�
ים א� ל� פ� נ� יך� ה	 כ� ר� ד� ה, ב� ל� י� ל	 ה ו� ל� י� ל ל	 כ� קום ב� ה ל� ת� ע	 ה מ� כ� ז� א� ש�

קון ח�צות ר ת� ד� ס	 ש ול� מ� ח�צות מ	 כות, ב	 ב� ל� קונ�ן ו� אונ�ן ול� ל�
נו ת� אר� פ� ת� נו ו� ש� ד� ית ק� ל ב� ש ע	 ד� ק� מ� ית ה	 ן ב� ב	 ר� ל ח0 ה ע	 ב� ר� ,ה	

ינו ך� י�מ� אר� י�ינו ו� ית ח	 נו, ב� ת� ד� מ� ית ח� ז�נו, ב� און ע0 י�נו ג� ד� י ע� ב� ,צ�
נו ת� ד0ש� נו וק� ת� ר� ד� יו�נו ה	 נו ז� נו, הוד� מ� ג�ר	 נו ש� י�ה ל� ה ה� אוי מ�

נו ש� ד� ק� ית מ� יב ב� ח�ר� ה	 ינו ל� ע�וונות� ך�, ב	 ז� ינ	ת ע0 כ� קום ש� ,מ�
ך� ג	לות א+להות� ת� קום ה� ה מ� ל� פ� ת� ה	 ה ו� תור� קום ה	 ם, מ� ר ש� א�ש�
ך�  ג	ת א+להות� ש� ינו ה	 ל� יך� ע� ש� מ� ה	 ים ל� כול� ינו י� י� ת, ה� ע	 ד	 ל�

י מ� ג	ש� ם ה	 עול� ז�ה ה� ך� ג	ם ב� יר אות� כ� ה	 ך� , ול� ק ב� ב� ד	 ת� ה� ול�
ד ם ו�ע� עול� ם: ל� ל עול� בונו ש� ר, ר� ב	 ר ע� ב	 ע� ה ש� ר, מ	 ב� י כ� כ�

ינו ע�וונות� ים ב	 יק� ד� צ	 קו ה	 ל� ת	 ס� ר נ� ב� נו וכ� ש� ד� ק� ית מ� ב ב� ,נ�ח+ר	
ה�ו�ה ה�ו�ה ה ד� ינ�א, ומ	 כ� א ב� אי ק� א ו	ד	 ל ד� ה, "אך� ע	 ל� ל א� ע	

י  ינ� י ע� ינ� י�ה ע� י בוכ� הא�נ� ד� םי�ר� י� ים"  מ	 ב� ר	 י ה� ע�וונות	 י ב	 כ�
יכות א� מות ו� כ	 הות ו� מ	 א�ד ב� א�ד מ� ים מ� ד� ב� כ� ה	 ים ו� ע�צומ� ה� ,ו�

גול ל� ג� י ג	ם ב	 ע	 אול	 י יוד� ש ומ� ד� ק� מ� ית ה	 י	ן ב� נ� ב ב� כ� ע	 י ל� ת� מ� ג�ר	
ש ד� ק� מ� ית ה	 ת ב� יב א� ח�ר� ה	 ם ל� י גור� ית� י� אשון ה� ר� . ה�
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אי ל ח�ט� י ע	 י, אוי ל� ל ע�וונות	 י ע	 י, אוי ל� ע	 ש� ל פ� י ע	 אוי ל�
ים ר� ים א�ח� גול� ל� ג� גול ז�ה וב� ל� ג� י ב� ית� ש� ר ע� ל.  א�ש� בונו ש� ר�

ם ים, עול� ח�מ� א ר	 ל� נ�יך�, מ� ל ב� יך� ע	 ח�מ� רו ר	 עור� יך� , י� ע� י�ה+מו מ�
ינו ל� ית, ע� ך� ב� מ� ת ע	 יט	 ל� ית פ� ר� א� ל ש� ם ע	 ח� ר	 חוס ו	ח�מ�ל ו�

ל א� ר� ש� ל. י� ם ע	 ח� ר	 ל� ק מ� אפ� ת� ה� ל ל� יך� תוכ	 ים א� ח�מ� א ר	 ל� מ�
ע�שוקות שות ה� פ� ים, נ� ל� גול� ת� מ� ל ה	 א� ר� ש� ך� י� מ� שות ע	 ל נ	פ� ע	

א�ד ים מ� ר� ק� שות י� פ� ם נ� ה� חובות ש� ר� ים וב� ו�ק� ש� חוצות וב	 ב	
א�ד ל חוצות, מ� ראש כ� ים ב� כ� פ� ש� ם נ� ה� ם קונ�ן, ו� יה� ר ע�ל� א�ש�

ש ש ו�נ�פ� ל נ�פ� ל כ� ה ע	 ב� ר� ינות ה	 יא ק� נ�ב� י�ה ה	 מ� ר� מו, י� כ�
תוב כ� ב: "ש� ם ז�ה� ה יוע	 יכ� טוב, א� ם ה	 ת� כ� נ�א ה	 ש� ,י�

ש נ�י ק�ד� נ�ה אב� כ� פ� ת	 ש� ל חוצות, ת� ראש כ� יון. ב� נ�י צ� ב�
ז פ� ים ב	 א� ס0ל� מ� ים ה	 ר� ק� י� ר�ש, ה	 י ח� ל� ב� נ� בו ל� ש� ה נ�ח� יכ� ,א�

ר י יוצ� ד� ה י� ע�ש� נו". מ	 ג�אCל� יש ל� ח� ת� ר ו� ה� מ	 ית, ת� נ�ה ב� ב� ת� ו�
ח ב	 ת	 ש� י� ך� ו� ר� ב� ת� י� ש ו� ד� ק	 ת� י� ל ו� ג	ד� ת� י� נו ו� ת� אר� פ� ת� נו ו� ש� ד� ק�

יד מ� י ת� ל ח	 י כ� פ� נו ב� כ� ל� ך� מ	 מ� א ש� נ	ש� ת� י� ם ו� רומ� ת� י� אר ו� פ� ת� י� ו�
ד ם ו�ע� עול�  :  ל�

(חלק שני לג, ליקוטי תפילות)
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מעלת וסגולת אמירת השם הקדוש
-  המיוחד 

ן מאומן מ& מ& נ)ח' נ) נ)ח' נ)ח'

שם השם משותף, "הוא מגלה, רבינו כתב בתורה
,אם שם הצדיק מתפרסם בעולם, בשם הצדיק

ופה הוא חותם", מתפרסם השם יתברך בעולם
ן מאומן-  "שהוא זה הצדיק  מ& מ& נ)ח' ".נ) נ)ח' נ)ח'

וצריך, זה עוזר בכל עת צרה ובכל זמן", נ) נ)ח'"להגיד 
ן מאומן"תמיד להזכיר את השם הזה  מ& מ& נ)ח' "נ) נ)ח' נ)ח'

רק להזכיר, רבינו הקדוש! תתחזק, תתחזק באמונה
ן מאומן"את השם שלו   מ& מ& נ)ח' זה ממתיק", נ) נ)ח' נ)ח'

!כל הצרות וכל הדינים וכל העוונות

,אנחנו לא יודעים מה שזכינו עכשיו בדורות הללו
ן מאומן"מהסוד הזה, זכינו לדעת מזה מ& מ& נ)ח' "נ) נ)ח' נ)ח'
...אבל אני לא יכול לדבר, יש הרבה לדבר
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ן מאומן"להגיד רק  מ& מ& נ)ח' זה מספיק", נ) נ)ח' נ)ח'
זה ענין חדש! כל החושך, להחריב כל הסטרא אחרא

בשם הזה מרומז כל. לגמרי שרבינו הקדוש זכה לזה
, מה שעובר על כל אחד מישראל

.והוא מהפך הכל לטוב

ן מאומן"  שםה מ& מ& נ)ח' ,זה עיקר הגאולה" נ) נ)ח' נ)ח'
וזה מסוגל לכל אחד, בזה תלוי כל עיקר הגאולה

:כל אחד שיתפלל ויגיד בפה, בכלל ובפרט
, זכות רבינו הקדוש יגן עלינו ועל כל ישראל" 

ן מאומן-  זכות  מ& מ& נ)ח' ".נ) נ)ח' נ)ח'

 

( שיחות מוקלטות, סבא ישראל) 

, לדבר עם השם, לפני השינה
: ולקרוא שוב ושוב בשם הקדוש

ן מאומן מ� מ�  נ	ח� נ	  נ	ח�  נ	ח�
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ליקוטי ברסלב
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מקוה
ומטהר, חס ושלום, טבילת מקוה מושיע מכל הצרות

כי מקוה ממשיך דעת, מכל הטומאות ומכל החטאים
,על ידי טבילת מקוה הפרנסה בנקל. וחסד עליון מאוד

וזוכה לשלום ולרחמנות, ונתבטל המחלוקת והכעס
, וזוכה לרפואה ולחיים ואריכות ימים, ולדעת גדול

(ב-א, מקוה, ליקוטי עצות). לעורר בני אדם להשם יתברך

תפילה
",ורוח נכון חדש בקרבי, לב טהור ברא לי אלוהים"

שנזכה לטהר ולקדש עצמנו בכל, עזרנו וזכנו והושיענו
ונזכה להמשיך עלינו טהרה, עת על ידי טבילת מקוה

לטהר עצמנו מכל, וקדושה גדולה על ידי טבילת המקוה
שחטאנו, מכל החטאים והעוונות והפשעים, הטומאות

,ושעווינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה
.ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי המקוה הקדושה

ותתן, ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים
ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקוה, לנו כח

מעלינו ומעל זרעינו ומעל כל עמך, כל הדינים שבעולם
ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי, בית ישראל

ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקוה הקדושה, זה
מקוה ישראל": ויקויים מקרא שכתוב, והנוראה מאוד

(נו, ליקוטי תפילות)".  מושיעו בעת צרה' ה
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קברי צדיקים
תשוקת הצדיק הוא לגלות מלכותו יתברך גם אחר

על כן כל שעשועיו כשבא אדם השפל מזה, הסתלקותו
אפילו אם הוא גרוע מאוד ומשתטח על קברו, העולם

על ידי זה עוסק הצדיק, ומתפלל שיזכה לתשובה שלימה
(זה האדם)אף על פי שלא זכה עדיין , בתיקונו ומעלהו

ועל ידי זה זוכה לתשובה שלימה, לברר את מידותיו
(עד, צדיק, אוצר היראה). ולשלימות התפילה

תפילה
רחם עלינו בזכות צדיקי אמת הקדושים, רבונו של עולם

אשר אנו וכל עמך בית ישראל הולכים, אשר בארץ המה
ופורשים, ומשתטחים על קבריהם וציון שלהם, וסובבים

,בכריעה,כפינו לפניך ומתפללים ומתחננים אליך בקידה
חוסה עלינו ברחמיך. בלב נשבר ונדכא, בהשתחוויה

אשר, ותעורר לב נשמת כל הצדיקים אמיתיים, הרבים
נשמתם בגובהי מרומים ברום המעלות בעולמות

ויהיו עימנו, שיירדו למטה תמיד, העליונים הקדושים
ויעזרו אותנו להתפלל ולהתחנן, בקרב עמך ישראל

ולשבר ולבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא, לפניך
עד שנזכה להמשיך, מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל

.קדושה וטהרהעלינו ועל כל עמך בית ישראל 
 (כב, ליקוטי תפילות)
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התבודדות

ההתבודדות הוא מעלה גדולה ודרך נכון וישר מאוד
וצריך כל אחד לקבוע לו על זה. להתקרב להשם יתברך

איזה שעות ביום שיפרש שיחתו לפני השם יתברך
כי בלשון שמדברים בו בנקל יותר. בלשון שמדברים בו

לפרש כל שיחתו היטב ואת כל אשר עם לבבו ישוח לפני
הן בקשות, הן חרטה ותשובה על העבר. השם יתברך

ותחנונים שיזכה להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה
ואם אינו יכול לדבר כלל לפני השם יתברך יצעק. באמת

שנתרחק כל, ויתחנן לפני השם יתברך אז על זה בעצמו
ויבקש. כך עד שאינו יכול אפילו לדבר לפניו יתברך

מאיתו יתברך רחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו
וכל אחד כפי מה. עד שיוכל לפרש שיחתו לפניו יתברך

ישיח, שיודע נגעי לבבו איך הוא מרוחק מהשם יתברך
ועוצם מעלת הנהגה זאת אין. ויספר הכל לפניו יתברך

כי זאת ההנהגה עולה על הכל והיא. לבאר ולשער
. כוללת כל עבודת השם
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כי הכל, כי על ידי זה יכולין לבוא לכל טוב בזה ובבא
וכל גדולי הצדיקים, יכול לפעול על ידי תפילה ותחנונים

ומשכיל.  לא באו למדרגתם כי אם על ידי הנהגה זאת
. על דבר יבין מעצמו גודל מעלת ההנהגה זאת

אשרי הזוכה לקבוע עצמו על זה שעה מיוחדת בכל יום
.  ושאר היום יהיה בשמחה, ויום

(כה, ן"קיצור ליקוטי מוהר).   גם טוב לעשות מהתורות תפילות

תפילה
עזרני תמיד לפרש כל שיחתי לפניך, רבונו של עולם

להרבות בהתבודדות ובשיחה ביני לבין, בכל לב ונפש
וכל אשר עם, לשפוך כל שיחי לפניך תמיד, קוני תמיד

ואזכה לבאר ולפרש לפניך בפה. לבבי אשיחה לפניך
עד שיתעורר לבבי באמת אליך בתשוקה, מלא בפירוש

לבכות, גדולה ובבכיה רבה ועצומה בדמעות שליש
ולהתחרט עליהם,ולהתוודות על עוונותי ופשעי המרובים

ולקבל עלי קבלה גמורה בלב שלם, באמת ובלב שלם
ולא יהיה ברוחי רמיה, שלא אשוב עוד לכסלה, באמת

(נב, לא,ליקוטי תפילות). לא אוסיף, אם אוון פעלתי, כלל
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התחזקות
אזי הדרך שמראין לו, כשאדם נכנס בעבודת השם

ואין, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, התרחקות
ובאמת כל, מניחין אותו כלל לכנס לעבודת השם

וצריך התחזקות. ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות
,חס ושלום, גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו

שהוא מתייגע, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים
ועדיין הוא רחוק, ביגיעות גדולות בשביל עבודות השם

ולא התחיל כלל לכנס לשערי הקדושה כי רואה, מאוד
עצמו שהוא מלא עדיין עביות וגשמיות והרהורים

וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת, ובילבולים גדולים
ונדמה לו, אין מניחין אותו, השם איזה דבר שבקדושה

ואין רוצה כלל, כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל
מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם,בעבודתו

ואף על, ומתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו
על כן נדמה לו כאילו, פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד

,אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל
לחזק, הן על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול

. ולבלי להסתכל על כל זה כלל, עצמו מאוד מאוד
,ל"כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות כנ
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כאשר שמענו מפיהם, ל עבר על כל הצדיקים"וכל הנ
ואילו לא היו מחזקים עצמן מאוד לבלי, בפירוש

ולא היו, היו נשארים במקומם הראשון, להסתכל על זה
,חזק ואמץ מאוד, אהובי אחי, והכלל. זוכים למה שזכו

ואל, ואחוז עצמך בכל הכחות לישאר קיים בעבודתך
ועשה מה שתוכל, ל"תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנ

וברבות הימים והשנים תכנס לבטח, בעבודת השם
כי השם יתברך. לתוך שערי הקדושה, בעזרתו יתברך

שכל התנועות, ודע. מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד
שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן, וההעתקות

כולם מתקבצים ומתחברים, גשמיות לעבודתו יתברך
דהיינו כשיש, ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך

.  חס ושלום, חס ושלום איזה דוחק ועת צרה
(מח, חלק ב, ן"ליקוטי מוהר)

תפילה 
עזרני והושיעני וזכני להיות עקשן גדול, רבונו של עולם

ולא יוכל שום דבר, ואל יבהלוני רעיוני, בעבודת השם
או להרחיק, חס ושלום, שבעולם להפיל אותי בדעתי

חס, אפילו אם יהיה מה שיהיה, אותי חס ושלום מאיתך
. חס ושלום, אפילו אם יעבור עלי מה,  ושלום

ואהיה חזק ואמיץ בדעתי לבלי להסתכל כלל 
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על המחשבות הטורדות הרוצים להחליש דעתי ולהפיל
מחמת, חס ושלום כאילו אפס תקוה חלילה, אותי בדעתי

ועדיין אני רחוק, שאני רואה שעוברים ימים ושנים
על כל אלה לא אסתכל ולא אביט. מהקדושה מאוד מאוד

,מחמת זה, חס ושלום, לשוב ולסוג מאחוריך, כלל
רק אזכה להחזיק עצמי בך ובתורתך הקדושה. חלילה

בכל נקודה ונקודה טובה, בכל מה שאוכל, בכל עת תמיד
ולחפש ולבקש ולמצוא בי תמיד נקודות, שנמצא בי

,בכל אחד ואחד,  טובות מקדושת מצוותינו שיש בנו
,ולילך בדרך הזה בכל עת, אפילו בי הפחות והגרוע

כאשר הזהירונו, ולשמח נפשי בזה תמיד, ולחזק עצמי
,וחיזקונו צדיקיך האמיתיים בכמה לשונות בלי שיעור

כי כאלה וכאלה עברו. לבלי ליפול משום דבר שבעולם
מכל, על כל הצדיקים והכשרים שהיו בדורות שלפנינו

שכן וכל שכן בדורות הללו החלושים והעייפים מאוד
אשר הסטרא אחרא מתפשטת, מאוד בעקבות משיחא

וימיה לא, מחמת שקרוב לבוא עיתה, לאורכה ולרוחבה
ויעביר רוח, לא יאחר, כי בוא יבוא משיח צדקנו, ימשכו

על כן עדיין אני מקווה ומצפה ומחכה. הטומאה מן הארץ
כי כל. ומייחל בכל עת ובכל שעה לישועתך האמיתית

. אני מקווה לישועה שלימה באמת,  עוד נשמתי בי
(חלק שני ד, צב, ליקוטי תפילות)
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רצון דקדושה

דהיינו, הוא הרצון( לעבוד את השם)עיקר העבודה 
וכל, שזה בחינת אהבת חסד, ההשתוקקות והכיסופין

' -כאילו'הוא רק בדרך ,  העבודה שעובדין בפועל ממש
וממילא מובן שבוודאי מחוייב. כשזוכין להתגלות הרצון

כדי שלא יהיו, האדם לעבוד את השם בפועל ממש גם כן
אבל אף על פי. חס ושלום, מעשיו סותרין את רצונו

אז אפילו אם עובד את, מי שזוכה להתגלות הרצון, כן
אינו יכול למלאות רצונו, השם הרבה מאוד כמו שעובד

והוא כמו, כי יודע שהעבודה הזאת אינה כלום, בזה
. שחוק בעלמא ממש כנגד גדולתו יתברך

. על כן העיקר הוא הרצון
(כח, ד, פרפראות לחכמה)
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תפילה

יהי רצון מלפניך שנזכה כולנו לכסוף, רבונו של עולם
ברצון חזק ותקיף, ולהשתוקק תמיד לעבודתך באמת

שיהיה רצוננו חזק, ונזכה כולנו לרצון דקדושה, מאוד
ותקיף ואמיץ בכל עת ובכל שעה לעבודתך וליראתך

ובכל שעה ושעה יתחזק הרצון, ובכל יום ויום. ולתורתך
כי בשר ודם, כי אתה ידעת. דקדושה אצלנו יותר ויותר

, ומי יעצור כח לעובדך באמת. ומחומר קורצנו, אנחנו
מלאכים ושרפים, הן השמיים ושמי השמיים וכל צבאם

אין גם אחד, ואופנים וחיות הקודש וכל צבא מעלה
כי לגדולתך אין, שיוכל להתפאר ולומר שיוכל לעובדך

חוסה עלינו. ושמך מרומם על כל ברכה ותהילה, חקר
וזכנו ועזרנו והושיענו להגביר הרצון, כרוב רחמיך

,שנזכה להרגיל עצמנו ברצונות טובים תמיד, דקדושה
לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך תמיד ברצון חזק

כמו, בתשוקה גדולה בכלות הנפש, ובכיסופין אמיתיים
לבי ובשרי', נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה: "שכתוב

"ירננו אל אל חי
(חלק שני ד, ליקוטי תפילות)
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התקשרות לצדיק
לקשר עצמו להצדיק, העיקר והיסוד שהכל תלוי בו

דבר, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, שבדור
מדבריו ימין, חס ושלום, ולבלי לנטות, קטן ודבר גדול

פרשת, ספרי)כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה , ושמאל
ולהשליך', וכו" אפילו אומר לך על ימין שמאל "(שופטים

,ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, מאיתו כל החכמות
וכל זמן. בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור

ואינו, אינו בשלימות, שנשאר אצלו שום שכל עצמו
היו להם, בעת קבלת התורה, וישראל. מקושר להצדיק
,כי אז היו עובדי עבודה זרה שבימיהם, חכמות גדולות

.כידוע, שהיה טעותם על פי חכמות וחקירות גדולות
לא היו, ולולי שהיו ישראל משליכין מעצמן החכמות

,חס ושלום, כי היו יכולים לכפור בכל, מקבלים התורה
,ולא היה מועיל להם כל מה שעשה משה רבנו עימהם

,ואפילו כל האותות והמופתים הנוראים שעשה לעיניהם
כי גם עתה נמצאים אפיקורסים. לא היה מועיל להם

אך ישראל עם. הכופרים על ידי שטות וטעות חכמתם
והאמינו בהשם, 'והשליכו החכמות, קדוש ראו האמת

.  ועל ידי זה קיבלו התורה', ובמשה עבדו
(קכג, ן"ליקוטי מוהר)
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תפילה
יהי רצון מלפניך שתזכה אותי ואת כל, רבונו של עולם

ונזכה להאמין, עמך בית ישראל לאמונה שלימה באמת
ולקשר כל תפילתנו, בך ובצדיקך האמיתיים באמת תמיד
כי אתה ידעת יי. וכל עבודתנו לצדיק האמת שבדור

כי אם על, שאין לנו עכשיו שום סמיכה ותקוה, אלהינו
כי הם לבדם, ידי הצדיקים הגנוזים והתורה הגנוזה

בעוקבא, נים עלינו עכשיו בעומק הגלות המר הזהמגי
,ועל כל עמך ישראל, חוסה עלינו ברחמיך. דמשיחא

חיים של, חיים אמיתיים, ותתן לנו חיים טובים ארוכים
,בכח וזכות כל הצדיקים, אמונה ותשובה שלימה

ובראשם המנהיג האמת של הדור הזה וכל הדורות
,הפלא העליון על כל עילאין, הוא רבנו הנורא, הבאים

.רבי  נ' נ'ח& נ'ח&מ% נ'ח&מ%ן מאומן, רבנו, נחל נובע מקור חכמה
(קיא, י הנחל"אב; לג, ט, ליקוטי תפילות)
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להיות בשמחה
מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק

.העצבות והמרה שחורה בכל כחו ולהיות אך שמח תמיד
כי כל מיני חולאים רחמנא. והוא רפואה לכל מיני חולאת

וצריכין לשמח. ליצלן כולם באים מעצבות ומרה שחורה
ועל פי רוב על ידי מילי דשטותא. עצמו בכל מיני עצות

ואף שגם לב נשבר הוא טוב. דייקא כמבואר במקום אחר
מאוד זה רק לייחד לו איזה שעה ביום לשבר לבו ולפרש

אבל כל היום כולו. שיחתו לפניו יתברך כמובא אצלנו
כי מלב נשבר בקל יכולים לבוא. צריך להיות בשמחה

יותר מאשר יכולים לכשל על ידי שמחה. למרה שחורה
על כן צריך שיהיה. לבוא לאיזה הוללות חס ושלום

.רק בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר. בשמחה תמיד

(כד, ן"קיצור ליקוטי מוהר)
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תפילה
,אדון השמחה והחדווה, רבונו של עולם מלא רחמים

, ואין לפניך שום עצבות כלל, אשר השמחה במעונך
",עוז וחדווה במקומו, הוד והדר לפניו: "כמו שכתוב

שאזכה להיות, זכני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים
כאשר גילית לנו על ידי צדיקיך, בשמחה תמיד

ועצבות ומרה, האמיתיים ששמחה היא סטרא דקדושה
והקדוש ברוך הוא שונא, שחורה היא הסטרא אחרא

וכל קדושת איש הישראלי הוא על ידי שמחה, אותה
והתגברות התאוותוכל ההתרחקות שלנו ממך , דייקא

אבל אתה ידעת. הכל היא על ידי עצבות ומרה שחורה
כי קילקלתי ופגמתי הרבה, כמה אני רחוק משמחה

שתהיה בעזרי, על כן באתי לפניך מלא רחמים. מאוד
ותאיר בי ותגלה לי דרכי עצותיך, ותשמחני בישועתך

ותורני ותלמדני שאזכה להפוך כל מיני יגון, האמיתיות
שלא יהיה שום כח להסטרא אחרא, ואנחה לשמחה

רק, שהוא היגון ואנחה להכניס בי עצבות חס ושלום
אזכה בכל עת להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה, אדרבא
. עד שאזכה להפוך היגון ואנחה לשמחה, כל כך

(חלק שני כא, ליקוטי תפילות)
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כף זכות
כשמתחיל האדם להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מטוב

ולא יוכל, והוא מלא עוונות אז יכול ליפול על ידי זה
על כן הוא מחויב לחפש ולבקש ולמצוא, להתפלל כלל

כי איך אפשר שלא עשה, בעצמו עוד איזה מעט טוב
ואף כשמתחיל להסתכל. מימיו איזה מצוה או דבר טוב

באותו טוב שעשה הוא רואה שהטוב בעצמו הוא מלא
כי הטוב מעורב בפניות ובפסולת, פצעים ואין בו מתום

אף על פי כן איך אפשר שלא יהיה בהמעט טוב, הרבה
וכן צריך לחפש ולבקש עד שימצא, איזה נקודה טובה

ואף שגם זה הטוב מעורב גם, בעצמו עוד איזה דבר טוב
עם כל זה על כל פנים יש בו איזה. כן בפסולת הרבה

וכן יחפש ויבקש עוד עד שימצא בעצמו, נקודה טובה
ועל ידי זה שמוצא בעצמו איזה, עוד איזה נקודות טובות

זכות וטוב על ידי זה יוצא באמת מכף חובה לכף זכות
ועל ידי זה יוכל להחיות את עצמו, ויוכל לשוב בתשובה

ואז יוכל להתפלל ולזמר. ולשמח את עצמו איך שהוא
(רפב, ן"קיצור ליקוטי מוהר) '.ולהודות לה

תפילה
רבונו של עולם חפץ חסד מלא רחמים הצופה לרשע

רב חסד, הדן את כל אדם לכף זכות תמיד, וחפץ בהצדקו
המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, ומרבה להיטיב
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באופן שאזכה גם עתה לחפש, עזרני וזכני הדרך האמת
ולדון את עצמי, ולבקש ולמצוא בי זכות ונקודות טובות

,באופן שאזכה לשמח את עצמי בכל עת, לכף זכות תמיד
ולכנוס בכף זכות באמת ולזכות על ידי זה לתשובה

ולהתפלל על ידי זה בכוונה גדולה בחיות, שלימה באמת
והתלהבות ובשמחה רבה וחדווה גדולה ועצומה ואזכה

".אזמרה לאלהי בעודי: "לקיים באמת מקרא שכתוב
(צ, ליקוטי תפילות)

 צדקה

אבל צריך ליזהר שלא, צדקה הוא תיקון לפגם הברית
על כן, כי על ידי זה נפגם יותר, ליתן לעני שאינו הגון

צריכין לבקש מהשם יתברך שיזכה לעניים מהוגנים
. תיקון גדול מאוד לפגם הבריתוהוא , להשפיע להם

(רסד, ן"קיצור ליקוטי מוהר)

צער ויסורים
שאינו, עיקר הצער והיסורין הוא רק מחסרון הדעת

, מיישב דעתו שהכל בהשגחה מאיתו יתברך לטובתו
ועל ידי שבוכין בדמעות לפני השם יתברך בשעת הצער

ועל ידי זה, ממשיכין דעת והשגחהעל ידי זה , והיסורין
(רנ, ן"קיצור ליקוטי מוהר). נתבטל הצער והיסורין
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מעשר
השם יתברך מושיט ידו ומכסה, על ידי שנותנים מעשר

.עליו בצל ידו ומצילו משונאיו
שיסתפק עצמו , גם זוכין על ידי מעשר להסתפקות

(רכא, ן"קיצור ליקוטי מוהר) .במה שיש לו

בצר הרחבת לי 
צריך שתדע שבכל הצרות והיסורין שבעולם יש בהם

מלבד מה שצריך לצפות שבחסדו יתברך, איזה הרחבה
אך גם בהצרה בעצמה, יושיע ויבטל הצרה לגמרי

ותסתכל על זה היטב למצוא, בוודאי יש בה איזה הרחבה
ועל ידי זה תוכל לסבול ולקבל, ההרחבה שבתוך הצרה

ועל ידי זה, כל מה שעובר עליך ולא תתבהל משום דבר
,תמיד בכל מה שעובר עליךתוכל להתקרב אליו יתברך 

(קצד, ן"קיצור ליקוטי מוהר). ועל ידי זה יושיע לך השם יתברך
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אבידות הדעת
קודם שיוצא האדם לאוויר העולם מלמדין ומראים לו כל

וכיוון שיוצא, מה שצריך לעבוד ולהשיג בזה העולם
ובשביל זה, לאוויר העולם מיד נשכח ונאבד ממנו הכל

כי כל, צריך לנסוע להצדיק לבקש אחר אבידתו
.האבידות האלה של כל בני העולם כולם הם אצל הצדיק

(קפח, ן"קיצור ליקוטי מוהר)

תשובה על ידי תהלים
. מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהלים

כי יש מניעות רבות מאוד. כי תהלים מסוגל לתשובה
יש אחד שאין לו התעוררות כלל. מלעשות תשובה

לתשובה ואפילו מי שמתעורר לעשות תשובה יש כמה
כי יש כמה אנשים ששער התשובה סגור. מניעות לזה

ויש שאינו יודע להגיע אל השער השייך לו, בפניהם
וכיוצא בזה. שדרך שם דייקא צריך לשוב להשם יתברך

עד שיכול. שאר מניעות המונעים את האדם מן התשובה
ועל כל זה. לבלות ימיו ולמות בלא תשובה חס ושלום

מסוגל אמירת תהלים שאפילו מי שאין לו שום
התעוררות לתשובה יזכה על ידי אמירת תהלים

השער השייך לנשמתולהתעורר לתשובה וגם להגיע אל 
. עד שיזכה לתשובה שלימה, ולפתוח השער

(עג, ן"קיצור ליקוטי מוהר)
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מתוך ספר המידות
.האמת הוא פודה מכל הצרות

צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך
.מופת

על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך
.על העולם

.שוב אינו נחרב, כל בית שנשמעין בו דברי תורה

על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של
, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם, משיח בעולם

.גם זוכה לבגדים נאים

.שישתתף בצרתן של ישראל, סגולה לבטל גאווה

כל הדרכים שאדם הולך בהן הכל מהשם יתברך והם
, אבל אין לך אדם שיבין את דרכו, רצון השם

.אלא מי שהוא עניו

, שאומות גוזרין על ישראל, על הגזרות רעות
.ב"ס[ תהלים]יאמרו קפיטל 
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.בזכות ביקור חולים אין מת מתוך יסורין

יודע: הקדוש ברוך הוא אומר לו', המתחיל לעבוד את ה
אבל מה הוא הבטוחות, שחפצך ורצונך לעבוד אותי, אני

אם כן איך אקרב אותך בשביל, שמא למחר תעזוב אותי
,ואיך אגלה לך תיכף דברים נסתרים, הרצון שרצית
,בתחילה אהב אותי כך ותעשה מצוותי: אלא כן תעשה

ועבוד אותי, אף על פי שאין אתה יודע השכל של המצוה
אזי, וכשתעבוד אותי כמה זמנים. פשוט בלא חכמות

אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר ואקרב
כי הזמן הרב שעבדת אותי, אותך בכל מיני התקרבות

(.הן אמת)שלא תעזוב אותי , הוא בטוחות, מקודם

.היא נתקבלת, תפילה שהיא בדמעות
לא טעמו אותי

.העולם לא טעמו אותי כלום עדיין(, רבי נחמן)אמר 
אילו היו שומעין רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון

היינו כל. היו כולם בטלים בביטול גמור, והריקוד שלה
,העולם כולו אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם
הכל היו מתבטלין בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג

 .המופלא והמופלג מאוד מאוד
(שמ, מעלת תורתו וספריו הקדושים, ן"חיי מוהר)
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העיוור[ קבצן]מעשה מהבעטליר 
 

!הנני: ענה ואמר, הבעטליר העיוור... 
הנה באתי אצלכם על החתונה ואני נותן לכם מתנה

.שתהיו זקנים כמוני(, שקורין דרשה גישאנק)לדרשה 
ועכשיו אני נותן לכם זאת, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה

.שתחיו חיים ארוכים כמוני, במתנה גמורה לדרשה
אין אני עיוור כלל רק שכל? ואתם סבורים שאני עיוור

ועל כן הוא)אינו עולה אצלי כהרף עין , זמן העולם כולו
,כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם,  נדמה כעיוור

מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין ועל כן
ואני( אין שייך אצלו הסתכלות וראיה בזה העולם כלל

היינו)לגמרי ( צעיר מאוד)ועדיין אני יניק , זקן מאוד
ואף על פי כן אני, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל(, יונג

רק שיש לי הסכמה, ולא אני בעצמי אומר זאת, זקן מאוד
כל זה הוא: )ואספר לכם מעשה. על זה מהנשר הגדול

כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות( ל"דברי העיוור הנ
,הרבה על הים ובא רוח סערה ושיבר את הספינות

,והאנשים ניצלו ובאו אל מגדל אחד ועלו אל המגדל
וכל מה, ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים

. שצריכים והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם
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שכל אחד יספר מעשה ישנה מה שהוא זוכר, ענו ואמרו
מזיכרון הראשון היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל

והיו שם זקנים ונערים והיו מכבדים את. אצלו הזיכרון
מה: ענה ואמר. הזקן הגדול שבינהם שיספר בתחילה

"אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף, "אספר לכם
,ולא ידע שום אחד מה הוא אומר אך היו שם חכמים

וכיבדו את, ואמרו בוודאי זאת היא מעשה ישנה מאוד
: ענה השני שלא היה זקן כמו הראשון. השני שיספר

זאת המעשה אני( בלשון תמה?! )זאת היא מעשה ישנה
"כשהיה הנר דולק"אבל אני זוכר גם כן , זוכר גם כן

זאת היא מעשה ישנה ביותר מהראשונה: ענו ואמרו שם
וזוכר, שהוא יניק מהראשון, והיה פלא אצלם שזה השני

מעשה ישנה יותר מהראשון וכבדו את השלישי שיספר
אני זוכר גם: שהיה יניק יותר, ענה ואמר השלישי

.דהיינו כשהתחיל להתרקם הפרי, כשהתחיל בנין הפרי
,ענה הרביעי. זאת היא מעשה ישנה ביותר: ענו ואמרו

כשהוליכו הגרעין"אני זוכר גם : שהיה יניק עוד יותר
: שהיה יניק עוד יותר, ענה החמישי", לנטוע הפרי

שהם היו חושבים וממציאים את, החכמים"אני זוכר גם 
את הטעם"שהוא זוכר גם ', ענה השישי וכו", הגרעין

ענה השביעי", של הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי
שהוא זוכר גם את הריח של הפרי קודם "ואמר ', וכו
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שהוא זוכר גם, ענה השמיני ואמר", שנכנס בפרי
ואני". המראה של הפרי קודם שנמשכה על הפרי"
הייתי אז( היינו זה הבעטליר העיוור שמספר כל זה)

אני: והייתי גם כן שם ועניתי ואמרתי להם, תינוק לגמרי
און איך"! )לאו כלום"ואני זוכר , זוכר כל אלו המעשיות

זאת היא מעשה ישנה: ענו ואמרו( גידענק גאר נישט
והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק! יותר מכולם, מאוד

בתוך כך בא נשר גדול ודפק על. זוכר יותר מכולם
שובו אל! חדלו עוד מלהיות עניים: ואמר להם, המגדל

והיו משתמשים באוצרות שלכם ואמר, האוצרות שלכם
שכל מי שזקן, להם שייצאו מן המגדל כדרך זקנותם

והוציא כולם מן המגדל והוציא תחילה .יותר ייצא תחילה
וכן כל, כי באמת הוא זקן יותר מכולם, ל"את התינוק הנ

מי שהיה יניק יותר הוציא קודם והזקן הגדול הוציא
היה זקן יותר, באחרונה כי כל מי שהיה יניק יותר

:ואמר להם, והזקן שבהם היה יניק יותר מכולם, ל"כנ
אני אפרש לכם את המעשיות( ל"הנשר הגדול הנ)

כי זה שסיפר שהוא זוכר גם כשחתכו, ל"שסיפרו כל הנ
היינו שהוא זוכר גם כשחתכו את, את התפוח מן הענף

היינו שגם את המעשה הזאת שנעשה עימו תיכף)טבורו 
גם את זה הוא, בעת שחתכו את טבורו, בעת ההולדה

,והשני שאמר שזוכר בשעה שהיה הנר דולק(, זוכר
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שהיה נר דולק על, היינו שהוא זוכר גם כשהיה בעיבור
,וזה שאמר שזוכר גם בעת שהתחיל ריקום הפרי, ראשו

דהיינו בעת, היינו שזוכר גם כשהתחיל להתרקם הגוף
וזה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין, יצירת הוולד
היינו שזוכר גם כשנמשכה הטיפה בעת, לנטוע הפרי

וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את, הזיווג
כי)היינו שזוכר גם כשהיה הטיפה עדיין במוח , הגרעין

וזה שזוכר את הטעם היינו(, המוחין ממציאים את הטיפה
.והמראה היינו הנשמה, והריח היינו הרוח, הנפש

,כי הוא למעלה מן הכל, והתינוק אמר שזוכר לאו כלום
שהוא, וזוכר אפילו מה שהוא קודם מנפש רוח נשמה

שהם, חזרו אל הספינות שלכם: ואמר להם". אין"בחינת 
עתה חזרו, שיחזרו וייבנו, הגופים שלכם שנשברו

היינו זה הבעטליר העיוור)ולי . וברך אותם, אליהם
אמר הנשר הגדול( שהוא מספר כל זה, שהיה תינוק אז

זקן מאוד"כי אתה כמותי כי אתה , אתה בוא עימי: ל"הנ
ועדיין לא התחלת לחיות כלל" ועדיין אתה יניק מאוד

כי אני זקן, ואף על פי כן אתה זקן מאוד וגם אני כך
שיש לי הסכמה מאותו הנשר, נמצא'. ועדיין אני יניק וכו

ועתה אני נותן לכם( ל"שאני חי חיים ארוכים כנ)הגדול 
ונעשה שם שמחה. במתנה לדרשה, חיים ארוכים שלי

(יג, סיפורי מעשיות) .וחדווה גדולה ועצומה מאוד מאוד
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מכתב

כי הצדיק, כי כלל מונח בידינו, יידעו הדורות הבאים
הוא רבנו, וכן לדורות עולם, והמנהיג הדור בדורות אלו

כי קדושתו וכל מעשה תוקפו. ל"הגדול והקדוש זצ
וכל האותות, וגבורתו וכל תיקוניו הנפלאים והנוראים

וכל המורא הגדול אשר, וכל היד החזקה, והמופתים
בפרט כל נפשות הנידחים, ל לתקן העולם"עשה רבנו זצ

הם חיים וקיימים לעד עלינו ועל כל דורות, האבודים
. ויותר ויותר, הבאים אחרינו כמו בחיים חיותו

אשרי המכניס ראשו בין אנשיו הכשרים האמיתיים
המקורבים אליו ושותים מימיו הטהורים המטהרים מכל

בוודאי לא. הטומאות והזוהמות והולכים בדרכי עצותיו
 .בצילו הקדושיבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים 

(מכתב יא, י הנחל"אב)
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לקט קריאות לישועה 
(מקומות-עם מראה, מתוך ספר המידות)

[כולל קיחקיח  -תהלים קיג] .(בקול גדול) הלל: להוושע מאויבים, לאהבת השם

[מא-לז, טובמדבר ].(במסירות נפש וביראה גדולה)פרשת ציצית: לבנים זכרים
[יא-א, כודברים ] . פרשה של ביכורים: לבנים זכרים

[גחבקוק ] . תפילת חבקוק הנביא: נגד מוח מבולבל

[י-ב, ביונה ] . תפילה של יונה הנביא: להפלגה בים

[כא-ח, לט& ל -טו, כחשמות ] . פרשת חושן: להמתקת דינים
[יט-יד, לו& יד -ז, כושמות ] . א יריעות עיזים"פרשת י: להמתקת דינים
[כה-ו, לגדברים ] . א ברכות שברך משה"פרשת י: להמתקת דינים
[איחזקאל ] . מעשה מרכבה של יחזקאל: להמתקת דינים
[לבמדבר ] . פרשת נדרים: להמתקת דינים
. שיר השירים: להמתקת דינים

.פרשיות המועדים בפרשת פנחס: לבטל דינים ולזכות במשפט
[כטעד סוף פרק - טז, כחבמדבר ]

[זבמדבר ] . פרשת קורבנות הנשיאים: למציאת זיווגו

[י, יד, ב-דברי הימים] ..". ויקרא אסא"פסוק : לביטול מחלוקת
[יב-ו, כ, ב-דברי הימים] . תפילת יהושפט: לביטול מחלוקת

[מופיע בסוף כל חומש] . המקרא-שמות טעמי: להנצל משונאים

[תהלים כט] . השבעה קולות שאמר דוד המלך: רעה-להכניע רוח
[טעד סוף פרק -ח , ו& כט -כח, הבראשית ] .פרשת נח: להבריח רוח הטומאה
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סיפור אמיתי
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,יתברך' באתי לספר את סיפור ההתקרבות שלי לה
להראות שהצדיק חי וקיים ולא נמצא, ולהצדיק האמת

אלא עוסק גם איתנו הרחוקים הפחותים, רק בספרים
גם במצבינו הכי שפל ורחוק במקומות הכי, וגרועים
אפילו כשבן אדם כלל לא מחפש את השם- חשוכים 

אלא רק כאשר הוא מושך את עצמו, ותורה ומצוות
לכיוון האמת ושואל שאלות אחר משמעות החיים

עם נכונות לשנות את החיים לצורך השגת, והתכלית
זאת אומרת עם נכונות למסירות, התשובות אם יש צורך

אבל, סיפור נחמד, אז הנה סיפור קצר', ... וכו' וכו, נפש
או לפחות, בתקווה לקרב רחוקים! בעיקר אמיתי

.למזכרת למשמרת

נולדתי למשפחה: תחילה רקע מי אני ומאין באתי
בלי שום קשר, קיבוצניקים לשעבר', למהדרין'חילונית 

בדרגה שהגיעה לשיאים כאשר בילדותי, לדת וליהדות
שם התנתקנו לגמרי, ירדנו מהארץ לאירופה הקרה

לפי הלוח שנה, וחיינו ממש כגויים, מהזהות היהודית
...יום הכיפורים, הלועזי מבלי לדעת מחגים

שאיכשהו נודע לנו, חוץ מחנוכה, ממש כלום, כלום
,  תמיד המועד משיחות טלפון למשפחה לארץ
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ושרים את, ואז ביום הראשון היינו מדליקים נר ראשון
ובזה היתה מסתכמת', מעוז צור'הבית הראשון של 

כמובן תמיד כשהופיע בחדשות בטלויזיה משהו. היהדות
היינו מגבירים את הקול ומקשיבים בתשומת, על ישראל

של אהבת העם, אבל זה היה יותר מצד לאומי ציוני, לב
,כמו שאוגנדי אוהב את אוגנדה, וגעגועים למולדת

...    בנגלדשי אוהב את בנגלדש
להפך להיות כמו, סרבתי להתאקלם, 11ילד בן , ואני

,ולוותר על הזהות שלי, התרבות זרה שאני חי בתוכה
שהייתי, מדמות חברתית מרכזית מובילה, ולאט לאט

,חברתי OUTSIDERנדחפתי להיות, הספר-בבית, בישראל
המציאות האומללה הזאת. מבודד- ובעיקר, בזוי ומושפל

הייתה בסופו של דבר הקרקע הפוריה לחיפוש שלי אחר
? להבין מה קורה פה, התכלית ומשמעות החיים

לקרוא בצימאון כל מה שקשור 13אז התחלתי בגיל 
',וכו, חוויות לאחר המוות, מאגיה, מיסטיקה, לרוחניות

אבל, בתקווה למצוא תשובות, במיקס אקראי מבורדק
כי לא חיפשתי תחביב, שום דבר לא סיפק אותי

או קורס להתעלות,  רוחני לא מחייב-מחשבתי
...והתרוממות ספיריטואלית
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רציתי משהו שישנה לי את כל החיים וימנע אותי
-מלהיות עוד יצור שנסחף בזרם החברתי של עבודה

במפעל של תחזוקה.. ילדים-בית-אוכל-לחם-פרנסה
,כמו מנוע שמתפעל את עצמו מבלי לדעת למה, עצמית

,תביאו עוד דלק! קדימה! העיקר הלאה, מאיפה ולאן
אין, החברה לוחצת, אז כנראה שזה בסדר, כולם ככה"

כמשל  עכבר בכלוב שרץ'.. וכו" זמן לשאול שאלות
.  מבלי לעצור, בגלגל ללא הרף

רציתי הצדקה לכל המאצץ הכביר הזה שנקרא!!! לא
אז למה כל, כי אם אין הצדקה, חיים בשביל בסוף למות

בקיצור כהנה וכהנה...  אפשר לקצר, הדרך הארוכה
קראתי דברים שאמורים להסביר, שוטטתי במחשבות
היהדות אז לא)מבלי למצוא מענה , ולהצדיק את החיים
,כי חיפשתי רוחניות אוניברסלית, משכה ועניינה אותי

הייתה, ארץ-לשון ומקום, ואילו דת שמוגבלת לעם
וגם, חס ושלום, נראת לי בטעותי של אז כפחותה

עד'(, וכו, חיפשתי דרך של פרישה והתנזרות מהעולם
שיום אחד נתקלתי בספריה העירונית בספר על הדת

הרעיון של שחרור משרשרת סבל החיים. הבודהיסטית
'בלעתי'ותוך זמן קצר , הקסימה אותי, במסע אישי

, כל ספר שקשור לבודהיזם
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והתחלתי בסתר עם, והתחברתי לכל שאר עקרונות הדת
,השקפת וראיית העולם- עצמי לקיים טקסי דת שכללו

ובעיקר הכלי מעשה(, מנטרות)דיבור , תוכני מחשבה
הגעתי, 16בגיל . תרגילי נשימה, מדיטציות- העיקרי

שאני משליך את כל העולם, למסקנה החלטית סופית
מערבית-זאת אומרת דרך החיים החברתית, הזה

ושואף להגיע, ופוסל אותה ומואס בה, שחונכתי בה
!כן, להיות ביום מן הימים נזיר בודהיסטי

וזה היה בהחלט, המלחמה המשפחתית הארוכה החלה
שהבן הצעיר לא, שוק וטראומה רצינית להורים שלי

להם מול' משתגע'ו, הולך בעקבות האחים האקדמאים
התהליך. נחוש ואיתן בדעתי, אך אני בשלי, העיניים

:שנים של חיפוש למימוש הרעיון בפועל החל-ארוך
התחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות במטרה לחסוך כסף

,תחילה באירופה, ואכן התחלתי לבקר במנזרים, לנסיעות
היה גם שלב של תיסכול. לאחר מכן באסיה הצפונית

שבו נתקעתי חודשים, מכך שאני לא מוצא ולא מצליח
,בחוסר מעש וביאוש, רבים בבית אחותי שנתנה לי מחסה

, ולאחר זמן רב שוב קמתי להמשיך הלאה בחיפוש
, לדרום  מזרח אסיה 23עד שלבסוף הגעתי בגיל 
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שם אולי אמצא את המנזר, ליתר דיוק לסרי לנקה
הגעתי לאחר נסיעות וחיפושים. המתאים להשתייך אליו

שבחן ותיחקר אותי, נזיר זקן, לאחד מהמורים הגדולים
,והביט בי ישירות עמוק בעיניים, בשאלותיו למטרתי

והרגשתי וידעתי שאני נמצא מול אדם לא פשוט בכלל
שיודע את פנימיותי ואת, בעל כוחות רוחניים

הוא הפנה אותי הלאה לאחד המורים. מחשבותיי
שם, שבועיים, הגדולים לקורס מדיטציה של שתיקה

או בלי, עם המלצה, ולאחר מכן אחזור אליו, אבחן
ובכן ניגשתי. העיקר נתקדם הלאה, המלצה אינני זוכר

ל עם אנרגיות של כוונה להשליך את עצמי"לקורס הנ
לא כמו כמה משתתפים מערביים שהיו, על זה עד הסוף

עם, שם שהתקשו לשבת שעות על גבי שעות ללא תזוזה
אבל העיקר בשתיקה עם, בקושי שינה, בקושי אוכל

אני באתי' וכו, הזמן נעצר, כל שניה נהיית שנה, עצמך
לא במטרה להיות תוריסט שחוזר, במטרה אחרת לגמרי

הכובד משקל... למולדתו עם התבשמות מיסטיקלית
.היה בליגה ואטמוספירה מעולם אחר, שהייתי מונח בו

יחד עם עוד, קיימתי את מה שידעתי כבר משנים קודמות
,הדרכות מסויימות של תוכן הקורס האינטנסיבי הזה
וכבר בימים הראשונים של הקורס מצאתי את עצמי

,עמוק בתוך המדיטציה
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שהלכו ונהיו יותר דקים ויותר, בתרגילי הנשימה
,יותר צלולים בביטול תחושת הגוף והרגשות, עמוקים

רק מפנה בעדינות, בלי לתת לשום תוכן מחשבה לחדור
,יתרה כל פעם את תשומת הלב וההכרה אל הנשימה

באחד, ואז.  שכבר מתנשמת מאליה בפאסיביות מוחלטת
אני פוקח את עיני ומביט באיטיות, מן הימים של הקורס

לימיני ולשמאלי ורואה את שאר הנזירים ומשתתפי
יושב ממולנו, על במה, ובראש, הקורס עמוק במדיטציה

ואני סוגר, אף הוא עם עיניים עצומות, המורה, משקיף
.שוב את עיני לצלול שוב עמוק לתוך התבוננות הנשימה

ואז אני מרגיש. צלול שאי אפשר לתאר כמה, הכל שקט
ופותח שוב, איזה אור נוחת עלי לאט מלמעלה, שמשהו

ורואה חזיון שמתערבב לי, את עיני ומביט כלפי מעלה
. יחד עם המציאות של אולם המדיטציה

אך לפני כן ברצוני להעיד כי, אני עומד לתאר משהו
בעירנות מוחלטת יותר, הכל תיאור של אמת שפויה

לא תחת, עם עיניים פקוחות, צלולה מצלול ולא חלום
ואני דוחה בתוקף כל ניסיון, השפעת סמים וכדומה

שאינו אלא ניסיון, וכיוצא, מדעי, הסבר פסיכולוגי
בכדי לצאת החכמים הנאורים, טישטוש והכחשה

הלוגיים הרציונליים השפויים ששולטים ברגשות 
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אז יהיו, והכל מפני שאם יודו', ולא מתפעלים מכלום וכו
,מוכרחים להסיק מסקנות מחייבות ולשנות את חייהם

ולא בא להם בדיוק לוותר על הכבוד והחכמות המדומים
ובעיקר על חופשיות ושרירות הלב להנות, שלהם

מתאוות העולם הזה ללא גבול ורסן מבלי צורך לייסר
אז וודאי', את המצפון ולפחד מדין וחשבון ועונש וכו

ולבסוף עוד בשיא חוצפתם מגדירים, שיכחישו
כלא אמין או לא, טבעי-ומקטלגים כל דבר נס רוחני על

,בכל אופן'. אופי וכו-שפוי או לא מדויק או חלש
ואנו, יחדל ולעתיד יראה ויבוש- והחדל, יאמין-המאמין

:חזרה לחזיון... עד כאן לתגובת הזעם. את שלנו עשינו

עד, ואני מתחיל לזהות דמות, האור מרחוק מתקרב אלי
ואני מזהה את סבתא, שלבסוף היא נעצרת מרחפת מעלי

שנפטרה שנים לפני כן בגיל זיקנה, שלי זכרונה לברכה
ואילו כאן היא, עם פנים מקומטות, כפופה, 90מעל 

לבושה, בדמות צעירה זקופה עם פנים חלקות זוהרות
, שמלה וכיסוי ראש בצבע לבן בוהק כמו אור ניאון

. אבל אני מזהה בפירוש שזאת סבתא שלי

,ראוי לציין שלא התפעלתי ולא התרגשתי ולא נבהלתי
. בהשפעת המדיטציה, הייתי רגוע ושלב
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גם כאמור לאחר מעט ניסיון מדיטציה ושנים של שאיפה
לאחר, ובפרט עתה, רוחניים-לחיות חיים בלעדיים

לקראת תהליך, נקיטת הצעדים הרציניים בפועל
ועוד אמורים לקרות בהמשך, זה דבר צפוי, התנזרות

עד, ההתקדמות בדרך הרוחנית דברים יותר גבוהים
שלא יזכרו כל הסברות של הדת' )להארה והניתוק וכו

כמשל סטודנט לרפואה שלראשונה נתקל במראה(, ל"הנ
של לב פועם בניתוח לב פתוח – הרי הוא הכין את עצמו

הלא הוא שואף להיות, ועתה עליו להתגבר, לזה שנים
ואם ישבר או יתעלף או יקיא, מנתח-בעצמו לבסוף רופא

. כך בנמשל... אין לו מה לחפש שם, או יחרד

אני רואה את סבתא שלי מביטה בי עם פנים מלאות צער
ורחמים והיא מושיטה יד לעברי ומראה עם האצבע

או יותר נכון, שאומרות לבוא, בתנועות הלוך ושוב
אף אני מרים את ידי ומושיטה לעברה ברצון. לצאת

:אני עונה לה, ובתקשורת של לב ללב, לתת לה יד
אני(, כך היינו קוראים לה, סבתא בספרדית)אבואלה "

,אבל היא כמו מנועה מלענות" רק תגידי לי לאן, אבוא
עולה ומתרחקתושוב היא , ואני לא מצליח לגעת בה

',הייתי אמור  להתרגש ולהזדעזע וכו, עכשיו. ונעלמת
..(,שלא יידע, כאמור)אבל מי שיודע קצת מבודהיזם 
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וכל דבר שצף ועולה זה, מחשבה זה דבר שיש לשחרר
אז'... ויש לשחרר וכו, כביכול מהישות שרוצה לאחוז

וחשבתי בטעותי אז שאני, הפכתי את החזיון לתרגיל
ובפשיטות בניפנוף קל העברתי את זה מדעתי, מתקדם

לאחר זמן. וחזרתי למדיטציה כאילו כלום לא קרה
,מבלי שחשבתי או הרהרתי על שהתרחש, מסויים

וכמו מאליו פקחתי, הרגשתי ששוב קורה איתי משהו
והבטתי לימיני לעבר האולם וראיתי, באיטיות את עיניי
אך התוספה לה גם במקביל מציאות, את כולם יושבים

ובה קבוצת נזירים לבושי גלימות כתומות, נוספת
שמגיעות, פוסעים לכיוון מדרגות רחבות לבנות בוהקות

,ומתרחש בהם תהליך של הזדקנות, עד לשמיים
,שעם כל צעד שלהם מתקדם, התכופפות, התקמטות

הם מצליחים לעלות רק על, וכשהם מגיעים למדרגות
,מתים, נופלים, ואז הם גוססים, המדרגות הראשונות

ובאה רוח ומנשבת, מתפוררים לעפר, נרקבים עד שלד
ומסר ברור, אותם וכך הם נעלמים אחד אחרי השני

,לקודש, זה לא הדרך לאור: שחודר לי ללב ואומר
ושוב נעלם. התאבדות רוחנית, לאמת זה מוות רוחני

,ל"ושוב אני מעביר אותו מדעתי בניפנוף כנ, החזיון
.כאילו כלום לא היה
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מדיטציה אני מרגיש-ושוב לאחר זמן מסויים באותו ליל
אך הפעם אין, ופותח לאט את עיניי, שמשהו קורה

אלא הפעם אני במציאות, התערבבות של שתי מציאויות
רק אני יושב בתנוחת מדיטציה, לבד ואין את האולם

בכביש רחב וישר עד, מרחף באויר כמו רכב נוסע לאט
והכל בלי! מריע, ומשני צדדיו קהל עצום מריע, האופק

אני מביט לאט ימינה ושמאלה ומבין. קול ובהילוך איטי
ומנסה להבחין לפי, שאני לא בקהל אלא על הכביש

ומתפלא לראות שכל הקהל זה, מבטיהם למי הם מריעים
ויש לכולם פנים, זקנים ופיאות, יהודים עם כיפות

ולכולם יש ניצוץ של, שוחקות שמחות, קורנות אושר
איזה אור יש"אני אף חושב לעצמי , אור זוהר בעיניים

אז אני נועץ מבט אקראי על אחד". להם בעיניים
ורואה שעיניו, איש בלונדיני עם פיאות ארוכות, מהקהל

,מביטות לכיוון מישהו או משהו שאמור להיות לפני
אז אני מנסה לראות מי הולך, שאני בעצם הולך אחריו

רק אני, וכאן הזיכרון שלי מטושטש ולא מדויק, לפני
רק שזאת היתה, זוכר שלא יכולתי לראות ולזהות מי זה

,כמו כשמסתכלים על השמש, דמות גדולה ושהסתנוורתי
אבל הבנתי במסר מתורגם שמכיל בתוכו אינספור

שזוהי הגאולה של עם ישראל על ידי, משפטי מחשבה
. משיח בירושלים
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והפעם זה, ושוב נעלם החזיון ואני באולם המדיטציה
ומה, והתחלתי להגות במחשבות מה זה היה, הוציא אותי

ואז אני מרגיש. בפרט האחרון, משמעות החזיונות
.שהמורה טופח לי על כתפי ומסמן לי לצאת איתו החוצה

,אני משחרר את רגליי וממתין שיתעוררו שאוכל לקום
הוא שואל אותי מה. וניגש אל המורה שממתין לי בחוץ

.אולי אף ידע מה, הוכחה שידע שקרה איתי משהו, ראיתי
ואם אני זוכר, לאחר ימים שלא דיברתי פתחתי את פי

,אז תיארתי לו את החיזיון הראשון עם הסבתא, נכון
בכדי להמטיר עלי, והוא רק חיכה למילה האחרונה שלי

שאלו, גשם של הסברים ולימודים שכבר היו ידועים לי
ושזוהי הישות שרוצה( ו"ח)אשליות שצפות מתוכי 

וגם שיבח אותי שאני, ושעליי לשחרר,לאחוז אותי
'...-מתקדם וחיזק ועודד אותי להיות חזק ולהתגבר וכו

ושוב בניפנוף קל העברתי את הכל. והקשבתי לו
אם כן, ואמרתי לעצמי, והפכתי את זה לתרגיל, מהראש

ולא אתן לדברים כאלה שסותרים, אלחם בזה ואתקדם
. והמשכתי הלאה, ומבלבלים שיפריעו לי

 !אבל האמת יש לה כח גדול
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.פרשנו מליל מדיטציה ארוך לכמה שעות שינה בודדות
כאילו, היו לי חלומות סיוט של מלחמת קיום רוחנית
והנשמה, רוצים לקרוע אותי לשני קצוות משני עולמות

: התעוררתי ספוג זיעה צורח. שלי זעקה על קיומה
הצרחה נבלעה בתוך(" חי! )אני חאאאאאאאאאאאאי"

עם רעש הרוח, הרעש של הסופה שהשתוללה בחוץ
וטריקת ותיפוף, והגשם שמתנפץ בחוזקה על הגג

ישבתי לי. הדלתות והחלונות של הצריף הגדול בו ישנתי
מכיוון, בחושך מוחלט, מעורער מתנשף כמו לאחר קרב

.שמקום הקורס על פיסגת הר מבודדת ואין שם חשמל
אם יש אלוקים או אם, אני מבין שהמלחמה הפנימית היא

אם היהדות היא אמת ויש בורא לעולם ויש(, ו"ח)אין 
',עם כל המסקנות הנלוות המחייבות וכו', עולם הבא וכו

כי שניהם סותרים זה את זה ואחד', או אם הבודהיזם וכו
ואני עומד בין שניהם בנקודה, הוא המניעה של השני

ואם אני, ועלי להחליט עכשיו, המכריעה בין כאן לכאן
. ו"אז זהו הנתק הסופי ח, מחליט ללכת על הבודהיזם

מבלי לדעת אז, ואז אני פונה להשם בדיבור ישיר
ומדבר איתו מעומק הלב במלוא כובד, מהתבודדות

(,א"באות ה! )אלוקים: "ואומר לו, המשקל של כל מילה
אני חייב לדעת את, אז תראה לי את זה, אם אתה קיים

:והתנתי איתו איך!" אז תשכח ממני, ואם לא! זה עכשיו
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אבל זה בא מתוכי, אני לא יודע למה!" תן לי כאב"
אולי כמו אחד שרואה משהו שקשה לו. לבקש את זה

אז הוא, והוא רוצה לדעת אם הוא ער או ישן, להאמין
ושזה אמיתי, וכך הוא יודע שהוא ער, צובט את עצמו

ביקשתי ממנו, או אולי יותר פשוט להסביר. ולא חלום
לחי מצלצלת שתעורר אותי-שיתן לי כביכול סתירת

...ותוציא אותי מהספיקות והבילבולים

יצאתי החוצה להתפנות וחזרתי ונעלתי עם הבריח
לא שמתי. וצללתי תיכף מותש לשינה עמוקה, מבפנים

,לנקי-שיצא איתי עוד משתתף קורס סרי, לב כשיצאתי
אך לא, הוא נקש על הדלת. ונעלתי אותו בחוץ בגשם

ומפני שגם כך הדלת הייתה, הגבתי כי תיכף נרדמתי
,עד שהוא נקש בחוזקה נוראה. טורקת ומתופפת מהרוח

ובחושך מוחלט רצתי, שהקפיצה אותי בבהלה מהשינה
אך, רק שיחדל, מתוך הבהלה לכיוון הדלת לפתוח

בחיפזון שכחתי שבדרך לדלת ישנה שורה של מיטות
,ובריצה שלי בחושך נתקלתי במיטה הראשונה, ריקות

חבול והמום. עפתי וממש התהפכתי ונזרקתי בין המיטות
ורציתי לצעוק עליו, זחלתי לעבר הדלת לפתוח לו

חזרתי למיטה. ולא מצאתי מילים, שבגללו קרה לי כך
, כפוף עם כאבים רבים מחבלות בכל הגוף
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,ובודק את עצמיי אם לא נשבר משהו, מבולבל ומטושטש
התעוררתי עם. ושוב צולל לתרדמה עמוקה, לא מוצא

מרגיש חזק את, כאבים עצומים באצבע הקטנה של היד
ורואה שהיא כולה כחולה ונפוחה ואני לא יכול, הדופק

העלתי חיוך ואמרתי להשם. כנראה נשברה, להזיז אותה
עכשיו, אלוקים זוהי הברית ביננו!, אם כן אתה קיים"

!".נגעת בי- הראת לי זאת, אני יודע שאתה באמת קיים
תפאורה, כל העולם, הבנתי בהבנה עמוקה שהכל

שיחזרתי שוב בראש. חיצונית שהשם מסתתר מאחריה
והבנתי שהכל מסודר, את כל החזיונות והחלום והאצבע

הסבתא מנסה להגיד. מגמתי, עקבי ומחושב באופן ברור
מראים לי שזו לא הדרך אל, לי לצאת ממקום לא טוב

התאבדות, שזה מוות, אל האור, אל הקודש, האמת
ובעיקר מראים לי שהמטרה שאני רוצה ושואף, רוחנית

,וזה יהיה, זה אמת, דהיינו שחרור מסבל החיים, אליה
ושיש, בגאולה על ידי משיח, אבל זה נמצא ביהדות

לשחרר, לפנינו לתור לנו את הדרך/מישהו שהולך לפני
יחד עם עוד הרבה, כך ישבתי וחשבתי. ולפדות אותנו

,מחשבות ושכלים שאין באפשרות להביא כאן על הכתב
לא, גם במדיטציה. אבל אז באותו זמן התעסקתי בזה

רק שוטטתי במחשבות איך אני, הייתי עסוק בה כלל
'.אחזור לארץ ואחזור בתשובה וכו
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עם' אחד ועוד אחד'השלב של ה, כמה שאנסה לתאר
זה ישאר דבר שאי אפשר, המסקנה סופית שיש השם

כי רק המעמד והרגש והעוצמות, לספר אחד לחברו
. כל זה קבע את המשמעות של שבירת האצבע', וכו

?איך חזרת בתשובה: זה ישמע מגוחך אם ישאלו אותי
השם שבר לי: ואני אענה בלי הסבר של רקע והקדמה

בכל מקרה מבחינתי המשמעות... את האצבע הקטנה
או משהו רק במישור,  היתה שזה לא אשליה חס ושלום

מתוך, השתקפויות שצפות מתוכי"או , הדמיוני שכלי
וכשביקשתי, ומדבר אליי , אלא זה קיים'", הישות וכו

!!!הוא נגע בי בבשר, באמת

ואמרתי, הפעם ניגשתי אני למורה וביקשתי לדבר איתו
מה יש: "הוא שאל אותי. לו שאני עוזב והולך ליהדות 

!"יש משיח: "עניתי לו?"   ביהדות מה שאין בבודהיזם
,זה אחד?, משיח: "עניתי ?"  מה זה משיח: "הוא שאל

לא מה שכל אחד צריך לעשות זאת, שישחרר את כולם
את, את כל העולם, אלא הוא ישחרר את כולם, לעצמו

את כל הגלקסיות יחד עם כל הברואים מסבל, כל היקום
אז הוא!" שיעשה את זה בשביל כולם, זה אחד. החיים

:התמלאתי כעס והשבתי לו!" זה מגוחך:"צחק ואמר 
!" זה מה שאנחנו מאמינים! זה לא מגוחך"
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ואני נדהמתי בעצמי על עצמי איך אני פתאום מייצג את
אבל כנראה שהאמונה, הדת היהודית והאמונה במשיח

,שיח ראיתי בחוש-ובאותו מעמד של הדו. התגלתה בתוכי
,שברגע שהמורה ראה שהוא לא יכול לשכנע אותי יותר

שהיו, ועיניו, איך מבטו לפתע קפא, ושאני נחוש בדעתי
מאירות – נהפכו בן, נראות לי עוד רגע לפני כן זוהרות

!כמו עורב, ממש רעות, כן, רגע לשחורות קודרות
שנתן לי להבין שאין, וראיתי את השינוי הפתאומי הזה

שלא, רק להתרחק ממנו, לי מה להמשיך לדבר איתו
ובאתי, עזבתי את סרי לנקה, עזבתי את המקום. יזיק לי

להשם, במטרה להתחבר לקדושה, לארץ ישראל
ובעיקר – לחפש ולמצוא את זה, ולתורתו ומצוותיו

והיום אני יודע, כפי שקראתי לו אז, מורה הדרך הרוחני
.זה שבחזיון הולך לפני, צדיק הדור האמת, שזה הצדיק

. זאת שמתי לעצמי כמטרה עיקרית? ואיפה הוא, מי הוא

אף, חזרתי עוד טעון משם עם חושים רוחניים מחודדים
: והוא חזר ואמר. קול פנימי/הייתה לי כמו תחושה

בהתחלה הקשבתי לרבנים ששלחו אותי! לך לצפת
,אבל מהר הבנתי שאין זה מקומי. לכוללים, לישיבות

הרי, וסיכמתי ביני לבין עצמי שאלך אחר הקול הפנימי
,הוא זה שהוציא אותי מהחושך מהמקומות הכי רחוקים
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עלי להיות נאמן לו ולסמוך, וגילה לי את האמונה בהשם
עלי ללכת, והוא זה שידריך וינחה אותי עד הסוף, עליו

טבלתי לראשונה במקווה, אז נסעתי לצפת. עיוור אחריו
וכבר שם פגשתי והתחברתי עם חסיד, י הקדוש"האר

בעל תשובה ותיק שהיה לשעבר שחקן פעלולן, ברסלב
י הקדוש"והוא לקח אותי לבית כנסת האר, בהוליווד

תיכף התקשרתי. ן"ולמד איתי ביחד בספר ליקוטי מוהר
לרבי נחמן והרגשתי ללא ספק ובילבול שהוא צדיק

הנשמה שלי ידעה שזה. בסדר גודל עולמי, קדוש אלוקי
השבת הראשונה, הוזמנתי לבית החסיד לשבת! זה

לישיבה, והוא דאג להכניס אותי לקהילה, ששמרתי בחיי
,וגם שם משום מה לא יכולתי להתמהמה זמן רב. בצפת

אבל הפעם, כי הרגשתי שעדיין משהו לא כסדר וכשורה
.כי לכאורה מצאתי, לא הבנתי מה או מי חסר בברסלב

! לך למירון- הפעם הקול משך אותי לכיוון מירון
ושם, אז נסעתי לראשונה בחיי לרבי שמעון בר יוחאי

כי רציתי, שאלתי איפה אפשר לרכוש ספרי ברסלב
ושלחו, אז לא הייתה הפצה של ספרים. שיהיו לי משלי

למשפחה ברסלבית, אותי לבית בתוך מושב מירון
כשנכנסתי לבית וראיתי. שמוכרת ספרי רבי נחמן

,תמונות על הקיר של סבא ישראל דב אודסר הקדוש
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מיד הבנתי, מלבד שהיה נראה לי כמישהו מוכר ביותר
אותווברור היה לי ש, תחושה/שלכאן משך אותי הקול

ושעליי, והוא הוא זה שהלך ושהולך לפני, חיפשתי
ומפיץ, מאז נהייתי לחסיד של סבא ישראל. ללכת אחריו

ן מאומן : ושמו הקדוש, דעתו, את ספריו .נ/ נ/ח. נ/ח.מ& נ/ח.מ&

ודילגתי על המון תחנות ושלבים, כמובן שקיצרתי הרבה
,כי זה עוד סיפור בפני עצמו, בפרט בסוף, בכל הסיפור

אני מקווה שאת עיקר, בכל מקרה. אך לא כאן מקומו
.למרות שהרבה הולך לאיבוד, המסר הצלחתי להעביר

בחסדו, בקהל רב על שזיכני לזאת' אני רוצה להודות לה
לצאת מחושך לאור, במתנת חינם, הגדול עד אין סוף
ברוך הטוב, תודה רבה לך השם. השם ואור הצדיק

. אמן, יתברך שמך בפי כל חי, האל הרחמן, והמטיב

כל עם, זה שכולם, מה שיש לי לאחל לכל עם ישראל
כי לפעמים, ובפרט קרובים, )רחוקים וקרובים, ישראל

(או לא, המבין יבין, זה יותר רחוק מרחוק' קרוב'
 על ידו –רקועל ידו – , יתקרבו אל הצדיק הקדוש

. יתברך' לה
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,ויהי רצון שיאיר אור דעת הצדיק האמת בכל העולם
,נ' נ'ח& נ'ח&מ% נ'ח&מ%ן מאומן ועל הכל שיתפרסם שמו הקדוש 

.ויתקן את כל העולם

ויהי רצון שיתחשב סיפור זה כסיפור יציאת מצרים
לפרסם את כל הניסים, שחייב כל אדם בכך, הפרטי שלי

'..,שהשם עושה עימנו בכלל ובפרט בכל דור ודור וכו
.הרי זה משובח, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים

, על ידי הצדיק, שנזכה לגאולה במהרה בימינו
.אמן, שהולך לפנינו ,נ' נ'ח& נ'ח&מ% נ'ח&מ%ן מאומןרבי 
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. על ידי ברכת המזון נתוודע השם יתברך בעולם
 .על ידי ברכת המזון נתיישב המלכות מן המריבות והמלחמות

(אכילה, ספר המידות)

ברכת המזון
ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו בחן

הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו ובטובו, בחסד וברחמים
הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד בעבור שמו
הגדול כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב לכל ומכין מזון לכל בריותיו

, אשר ברא כאמור פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון
.ברוך אתה יי הזן את הכל

נודה לך יי אלהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה
ועל שהוצאתנו יי אלהינו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים ועל

בריתך שחתמת בבשרינו ועל תורתך שלימדתנו ועל חוקיך
שהודעתנו ועל חיים חן וחסד שחוננתנו ועל אכילת מזון שאתה זן

, ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה

ועל הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל(:  בחנוכה ובפורים)
-הנפלאות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה 

כשעמדה מלכות יון, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו(:  בחנוכה)
ואתה, הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך

ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את
נקמתם מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים

ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך
ואחר כך באו בניך לדביר, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה

ביתך ופינו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו
,שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול

בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה כשעמד עליהם המן הרשע ביקש(:  בפורים)
,להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד

ואתה ברחמיך, ושללם לבוז, בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר
 הרבים הפרת את עצתו וקילקלת את מחשבתו והשבות לו גמולו בראשו

   ,ותלו אותו ואת בניו על העץ
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ועל הכל יי אלהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי
כל חי תמיד לעולם ועד ככתוב ואכלת ושבעת וברכת את יי אלהיך

.ברוך אתה יי על הארץ ועל המזון, על הארץ הטובה אשר נתן לך

רחם נא יי אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן
כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא

,פרנסנו וכלכלנו והרוויחנו, זוננו, אלהינו אבינו רענו. שמך עליו
והרווח לנו יי אלהינו מהרה מכל צרותינו ונא אל תצריכנו יי אלהינו

לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם כי אם לידך המלאה
,שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד, הפתוחה הקדושה והרחבה

רצה והחליצנו יי אלהינו במצוותיך ובמצוות יום השביעי השבת הגדול(:  בשבת)
כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך לשבות בו ולנוח בו באהבה, והקדוש הזה

וברצונך הניח לנו יי אלהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום, כמצוות רצונך
והראנו יי אלהינו בנחמת ציון עירך ובבניין ירושלים עיר קודשך כי, מנוחתנו

,אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות

אלהינו ואלהי אבותינו יעלה(: חול המועד וראש השנה, יום טוב, בראש חודש)
,וזכרון אבותינו, ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדוננו

וזכרון ירושלים עיר קודשך וזכרון כל עמך בית, וזכרון משיח בן דוד עבדך
-ישראל לפניך לפליטה לטובה לחן ולחסד ולרחמים לחיים טובים ולשלום ביום 

(חג הסוכות הזה(   )חג השבועות הזה(   )חג המצות הזה(   )ראש החודש הזה)
(,הכיפורים הזה):ילדים וחולים(  הזכרון הזה):בראש השנה(  שמיני עצרת החג הזה)

, זכרנו יי אלהינו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים
ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך עינינו

   ,כי אל מלך חנון ורחום אתה

, ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו
.אמן, ברוך אתה יי בונה ברחמיו ירושלים
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ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם האל אבינו מלכנו אדירנו בוראנו
המלך הטוב, רוענו רועה ישראל, גואלנו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב

,והמטיב לכל שבכל יום ויום הוא הטיב הוא מטיב הוא ייטיב לנו
הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד לחן ולחסד ולרחמים ולרווח

ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים, הצלה והצלחה
.ושלום וכל טוב ומכל טוב לעולם אל יחסרנו

הרחמן הוא יתברך בשמיים, הרחמן הוא ימלוך עלינו לעולם ועד
הרחמן הוא ישתבח לדור דורים ויתפאר בנו לעד ולנצח, ובארץ

הרחמן הוא יפרנסנו, נצחים ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים
הרחמן הוא ישבור עול הגויים מעל צווארינו והוא יוליכנו, בכבוד

הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל, קוממיות לארצנו
הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, שולחן זה שאכלנו עליו

, זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות

בעל( אבי מורי)הרחמן הוא יברך את   (:של אחרים/ על שולחן הוריו)
אותם ואת ביתם , בעלת הבית הזה( אמי מורתי)הבית הזה ואת 

,ואת זרעם ואת כל אשר להם

בעלי/ואת אשתי)הרחמן הוא יברך אותי ואבי ואמי   (:על שולחן עצמו)
,ואת כל אשר לי( ואת זרעי

אותנו ואת כל אשר לנו כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב
,כן יברך אותנו כולנו יחד בברכה שלימה ונאמר אמן, בכל מכל כל

, במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום
ונישא ברכה מאת יי וצדקה מאלהי ישענו ונמצא חן ושכל טוב

,בעיני אלהים ואדם
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,הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים(:  בשבת)
,הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה(:  בראש חודש)
,הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב(:  ביום טוב)
,הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה(:  בראש השנה)
,הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת(:  בסוכות)

, הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא
גדמ :ביום שמתפללים מוסף)מגדיל  ישועות מלכו ועושה חסד( לו8

עושה שלום במרומיו הוא יעשה, למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם
, שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן

כפירים רשו ורעבו ודורשי, יראו את יי קדושיו כי אין מחסור ליראיו
פותח את, הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו, יי לא יחסרו כל טוב

ברוך הגבר אשר יבטח ביי והיה יי, ידיך ומשביע לכל חי רצון
נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש, מבטחו

.יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום, לחם
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תיקון הכללי
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הקדמה

תהלים מועילים מאוד[ מזמורי]אלו העשרה קפיטל 
ענין תיקון זה על ידי אמירת העשרה. מאוד לתיקון קרי
ל הוא דבר חדש לגמרי חידוש נפלא"קפיטל תהלים הנ

. כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד
.לא נודע זאת מיום בריאת העולם( : רבנו הקדוש)אמר 

וכמה צדיקים גדולים רצו לעמוד על ענין זה ונתייגעו
למצוא לזה תיקון גמור וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה

ונסתלקו, וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה
ולי עזר השם, לעולמם באמצע עוסקם בזה ולא גמרו
ואמר שהוא. יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלימות

אבל, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד. תיקון הכללי
. ל הוא תיקון הכללי"תיקון הנ

(.ולכן טוב לאומרו בכל יום)
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אזי, שגם כי ימלאו ימיו, וייחד שני עדים כשרים על זה
ואמר אז רבנו זכרונו לברכה בזו... )אחר הסתלקותו

כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה( :"הלשון
,רצונו לומר בעבור הזכרת נשמתו הקדושה" )בעבורי

אז יניח,  ויאמרו אלו העשרה קפיטל תהילים( כנהוג
.ובוודאי יושיע לזה האדם, רבנו עצמו לאורך ולרוחב

אפילו אם יהיה, שבהפיאות יוציא אותו מהגיהנום, ואמר
רק, אפילו אם עבר מה שעבר, אותו האדם איך שיהיה

.מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו חס ושלום
אך בזה אני חזק, ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי"

." שאלו העשרה קפיטל מועילים מאוד מאוד, ביותר
,ובזכות תיקון חטא זה יבוא משיח צדקנו לקבץ נפוצותינו

.אמן, במהרה בימינו

אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל- ואמר 
( תיקון הכללי)גם זה , אף על פי כן, תהילים

(קמא, ן"שיחות הר). יהיה כבד מאוד לקיים
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, תיקון הכללי, הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורי תהלים אלו
, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה

ן מאומןרבי , ובפרט לראש בני ישראל . נ/ נ/ח. נ/ח.מ& נ/ח.מ&

.טז
ד ו� ד� ם ל� ת� כ� ך�, מ� י ב� ית� ס� י ח� ל כ� י א� נ� ר� מ� :ש�

ה�ו�ה י� ת� ל	 ר� ה, אמ	 ל, א�ד�נ�י את� י ב	 ת� טוב�
יך�  ל� ה: ע� מ� ץ ה� אר� ר ב� ים א�ש� דוש� ק� ,ל�

י יר� אד� ם, ו� י ב� צ� פ� ל ח� ם: כ� בות� צ� בו ע	 ר� ,י�
רו ה� ר מ� ם, אח� ד� ם מ� יה� כ� ס� יך� נ� ל אס� ל, ב	 וב	

י ת� פ� ל ש� ם ע	 מות� ת ש� א א� ש� נ�ת: א� ה�ו�ה מ� י�
י כוס� י ו� ק� ל� י, ח� ל� יך� גור� ה תומ� :את�

ים מ� ע� נ� י ב	 לו ל� ים נ�פ� ל� ת, ח�ב� אף נ	ח�ל�
י ל� ה ע� ר� פ� ה�ו�ה: ש� ת י� ך� א� ר� ר, א�ב� א�ש�

י נ� צ� ע� י, י� יות� ל� י כ� רונ� ס� ילות י� י: אף ל� ית� ו� ש�
יד מ� י ת� ד� נ�ג� ה�ו�ה ל� מוט, י� ל א� י ב	 ינ� ימ� י מ� :כ�
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י ב� ח ל� מ	 ן ש� כ� י, ל� בוד� י, ו	י�ג�ל כ� ר� ש� אף ב�
ח ט	 ב� כ�ן ל� ש� י: י� ש� ע�ז�ב נ	פ� י ל�א ת	 כ�

אול ש� ת, ל� ח	 אות ש� ר� ך� ל� יד� ן ח�ס� ת� :ל�א ת�
ים י� ח ח	 י א�ר	 נ� יע� ת, תוד� חות א� מ� ע ש� שב	

נ�יך�  ח, פ� ך� נ�צ	 ינ� ימ� מות ב� ע� :נ�

.לב
יל כ� ש� ד מ	 ו� ד� ע, ל� ש	 שוי פ� י נ� ר� סוי, אש� כ�

אה ה�ו�ה לו: ח�ט� ש�ב י� ם ל�א י	ח� י אד� ר� אש�
ון י�ה, ע� מ� רוחו ר� ין ב� א� י: ו� ת� ש� ח+ר	 י ה� ,כ�

י מ� לו ע�צ� יום, ב� ל ה	 י כ� א�ג�ת� ש	 ם: ב� י יומ� כ�
ך�  י י�ד� ל	 ד ע� ב	 כ� ה ת� ל� י� י, ו�ל	 ד� ש	 ך� ל� פ	 , נ�ה�

ה ל� ץ ס� י� ב�נ�י ק	 ר� ח	 יע�ך�: ב� י אוד� את� ט� ,ח	
י ית� ס� י ל�א כ� י, ו	ע�ונ� ת� ר� י, אמ	 ה ע�ל� אוד�

ה�ו�ה י� י ל	 ע	 ש� י, פ� את� ט� את� ע�ון ח	 ה נ�ש� את� ו�
ה ל� יך�: ס� ל� יד א� ס� ל ח� ל כ� ל� פ	 ת� ל ז�את י� ,ע	
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צ�א ת מ� ע� יו, ל� ל� ים א� ב� ם ר	 י� ף מ	 ט� ש� ק ל� ר	
יעו י: ל�א י	ג� ר ל� ת� ה ס� ר, )*( את� צ	 מ�

י נ� ר� צ� ה, ת� ל� י ס� נ� ב� סוב� ט ת� ל� נ�י פ	 :ר�
ך� יל� כ� ך�, אש� ל� ך� זו ת� ר� ד� ך� ב� אור� ה, ו� יע�צ� א�

י ינ� יך� ע� ל� סוס: ע� יו כ� ה� ד, אל ת� ר� פ� ין, כ� א�
ין ב� לום, ה� ב� יו ל� ד� ן ע� ס� ג ו�ר� ת� מ� ר�ב, ב� ל ק� ב	

יך�  ל� ע: א� ש� ר� ים ל� אוב� כ� ים מ	 ב� ח, ר	 בוט� ה	 ו�
נו ב� סוב� ד י� ס� ה�ו�ה ח� י� ה�ו�ה: ב	 י� חו ב	 מ� ,ש�

ים יק� ד� ילו צ	 ג� ב, ו� י ל� ר� ש� ל י� ינו כ� נ� ר� ה	 :ו�

.מא
ד ו� ד� מור ל� ז� ח	 מ� נ	צ� מ� ל: ל	 יל א� כ� ש� י מ	 ר� אש�

ל ה, ד� ע� יום ר� ה�ו�ה, ב� הו י� ט� ל� מ	 : י�
י�הו יח	 הו ו� ר� מ� ש� ה�ו�ה י� ץ, י� אר� ר ב� ש	 א0 ,ו�

יו ב� ש א�י� נ�פ� נ�הו ב� ת� אל ת� נו: ו� ד� ע� ס� ה�ו�ה י� י�
ו�י ש ד� ר� ל ע� יו, ע	 ל� ח� ת� ב� כ� פ	 בו ה� כ� ש� ל מ� :כ�

(כאן יש להפסיק  מעט  *)
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י ת� ר� י אמ	 י, א�נ� נ�נ� ה�ו�ה ח� י, י� י כ� ש� אה נ	פ� פ� ר�
ך�  י ל� את� ט� י: ח� ע ל� רו ר	 י י�אמ� ב	 י, אוי� ת	 מ�

מו ד ש� אב	 אות: י�מות ו� ר� א ל� ם ב� א� א, ו� ו� ש�
ר ב� ד	 ץ או�ן לו, י� ב� ק� בו י� חוץ, ל� א ל	 י�צ�
ר ב� ד	 אי: י� ל ש�נ� ח�שו כ� ל	 ת� י י� ל	 ד ע� י, י	ח	 ל	 ע�

י ה ל� ע� בו ר� ש� ל י�צוק בו: י	ח� י	ע	 ל� ר ב� ב	 ,ד�
קום יף ל� ב ל�א יוס� כ	 ר ש� יש: ו	א�ש� ג	ם א�

י לומ� י, ש� מ� ח� ל ל	 י בו אוכ� ת� ח� ט	 ר ב� , א�ש�
ב ק� י ע� ל	 יל ע� ד� ג� ה�ו�ה: ה� ה י� את� י, ו� נ�נ� ח�

י נ� ימ� ם, ו	ה�ק� ה� ה ל� מ� ל� י: ו	א�ש	 ת� ע� ז�את י�ד	 ב�
י ת� ב� צ� פ	 י ח� י, כ� ל� י ע� ב� יע	 א�י� י ל�א י�ר� :כ�

י ת� ב� כ� מ	 י ת� מ� ת0 י ב� נ�יך� , ו	א�נ� פ� י ל� נ� יב� צ� ו	ת	
ם עול� ה�ו�ה: ל� רוך� י� ל, ב� א� ר� ש� י י� ,א+ל�ה�

ם עול� ד ה� ע	 ם ו� עול� ה� ן, מ� אמ� ן ו� :אמ�
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.מב
יל כ� ש� ח	 מ	 נ	צ� מ� ח, ל	 נ�י ק�ר	 ב� ע�ר�ג: ל� אי�ל ת	 כ�
ם י� י מ� יק� ל א�פ� יך� , ע	 ל� ע�ר�ג א� י ת	 ש� ן נ	פ� כ�

ים ים: א+ל�ה� אל�ה� י ל� ש� אה נ	פ� מ� ל, צ� א� ל�
י ים, ח� נ�י א+ל�ה� ה פ� א� ר� א� י אבוא ו� ת	 :מ�

ה ל� י� ם ו�ל� ם יומ� ח� י ל� ת� ע� מ� י ד� ה ל� ת� י� ,ה�
יום ל ה	 י כ� ל	 א+מ�ר א� יך�, ב� :אי�ה א+ל�ה�

ה ר� כ� ז� ה א� ל� י, א� ש� י נ	פ� ל	 ה ע� כ� פ� ש� א� י, ו� כ�
ך ס� ע+ב�ר ב	 ים, א� ית א+ל�ה� ד ב� ם ע	 ד� ד	 א�

ה תוד� נ�ה ו� קול ר� מון חוג�ג, ב� ה: ה� מ	
י ל� י ע� ה+מ� י ו	ת� ש� י נ	פ� תוח�ח� ש� י, ת� יל� הוח�

ים אל�ה� נ�יו, ל� שועות פ� נו י� י עוד אוד� :כ�
י ח, א+ל�ה	 תוח� ש� י ת� ש� י נ	פ� ל	 ן, ע� ל כ� ע	

ים מונ� ר� ח� ן ו� ד� ץ י	ר� ר� א� ך� מ� ר� כ� ז� ר, א� ה	 מ�
ר ע� צ� א: מ� הום קור� ל ת� הום א� קול, ת� ל�

יך�  נור� רו, צ� ב� י ע� ל	 יך� ע� ג	ל� יך� ו� ר� ב� ש� ל מ� :כ�
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דו ס� ה�ו�ה ח	 ו�ה י� צ	 ם י� יר�ה, יומ� ה ש� ל� י� ל	 וב	
י מ� י�י, ע� ל ח	 א� ה ל� ל� פ� ל: ת� א� ה ל� ר� אומ�

י ע� ל� י, ס	 נ� ת� ח� כ	 ה ש� מ� ך� , ל� ל� ר א� ה ק�ד� מ� ל�
ץ אוי�ב ח	 ל	 י: ב� מות	 צ� ע	 ח ב� צ	 ר� י, ב� פונ� ר� ח�

י ר� יום אי�ה, צור� ל ה	 י כ� ל	 ם א� ר� אמ� ב�
יך�  י: א+ל�ה� ש� י נ	פ� תוח�ח� ש� ה ת� ה, מ	 ומ	

י ל� י ע� ה+מ� י עוד, ת� ים כ� אל�ה� י ל� יל� הוח�
שוע�ת נו י� י, אוד� אל�ה� נ	י ו� :פ�

 
.נט

ח	 נ	צ� מ� ת, ל	 ח� ש� ם, אל ת	 ת� כ� ד מ� ו� ד� ,ל�
אול ל�ח	 ש� ש� ת, ב� י� ב	 ת ה	 רו א� מ� ש� ו	י�

ית�ו ה�מ� י: ל	 ב	 א�י� י מ� נ� יל� צ� י, ה	 ,א+ל�ה�
י נ� ב� ג� ש	 י ת� מ	 קומ� ת� מ� י: מ� פ�ע�ל� י מ� נ� יל� צ� ה	

י, או�ן נ� יע� ים הוש� מ� י ד� ש� אנ� נ�ה: ומ� י ה� כ�
י ש� נ	פ� בו ל� ים, אר� ז� י ע	 ל	 ל�א, י�גורו ע�

ה�ו�ה י י� את� ט� ל�א ח	 י ו� ע� ש� :פ�
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ון י ע� ל� כונ�נו, ב� י� רוצון ו� י, י� את� ר� ק� ה ל� ,עור�
ה א� אות: ור� ב� ים צ� ה�ו�ה א+ל�ה� ה י� את� ,ו�

ל א� ר� ש� י י� ם, א+ל�ה� גוי� ל ה	 ק�ד כ� פ� ה ל� יצ� ק� ,ה�
ה ל� י או�ן ס� ד� ל ב�ג� ח�ן כ� י�שובו: אל ת�

ב ר� ע� ב, ל� ל� כ� יר, י�ה+מו כ	 בו ע� יסוב� נ�ה: ו� ה�
ם יה� פ� יעון ב� ם, י	ב� יה� תות� פ� ש� בות ב� י, ח�ר� כ�

ע י ש�מ� מו: מ� ק ל� ח	 ש� ה�ו�ה ת� ה י� את� ,ו�
ם ל גוי� כ� ג ל� ע	 ל� ה: ת� מ�ר� ש� יך� א� ל� זו א� י, ע0 כ�
י ג	ב� ש� ים מ� י: א+ל�ה� ד� ס� י ח	 י, א+ל�ה� נ� מ� ד� ק	 ,י�

י ר� שר� י ב� נ� א� ים י	ר� ן: א+ל�ה� ג�ם פ� ר� ה	 אל ת	
י מ� חו ע	 כ� ש� ך�, י� יל� ח� מו ב� יע� מו, ה�נ� יד� הור� ,ו�
נ�נו א�ד�נ�י ג� ימו: מ	 את פ� ט	 ימו, ח	 ת� פ� ר ש� ב	 ,ד�

אונ�ם ג� דו ב� כ� ל� י� רו, ו� פ� ס	 ש י� ח	 כ	 ה ומ� אל� :ומ�
ה מ� ח� ה ב� ל� ה, כ	 ל� ינ�מו, כ	 א� י, ו� עו כ� י�ד� ו�

ץ אר� י ה� ס� אפ� י	ע�ק�ב ל� ל ב� ים מ�ש� א+ל�ה�
ה ל� ב: ס� ר� ע� בו ל� י�ש0 ב, ו� ל� כ� ,י�ה+מו כ	

יר בו ע� יסוב� :ו�
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א+כ�ל יעון ל� נ� ה י� מ� עו, ה� ב� ש� ם ל�א י� ,א�
ינו ז�ך�: ו	י�ל� יר ע0 י אש� ר, ו	א�נ� ב�ק� נ�ן ל	 ו	א�ר	

ך�  ד� ס� נוס, ח	 י ומ� ג�ב ל� ש� ית� מ� י� י ה� יום, כ� ב�
י ר ל� י: צ	 ז� ה, ע0 ר� יך� א�ז	מ� ל� ים, א� י א+ל�ה� כ�

י ד� ס� י ח	 י א+ל�ה� ג	ב� ש� :מ�
 

.עז
מור ז� ף מ� אס� דותון ל� ל י� ח	 ע	 נ	צ� מ� י: ל	 קול�

ים ל א+ל�ה� ים, א� ל א+ל�ה� י א� ה קול� ק� ע� צ� א� ,ו�
י ל� ין א� א�ז� ה	 י: ו� ת� ש� ר� י א�ד�נ�י ד� ת� ר� יום צ� ,ב�

ה ר� ג� ה נ� ל� י� י ל	 פוג,י�ד� ל�א ת� ם, ו� נ�ח� א�נ�ה ה� מ�
י ש� ים: נ	פ� ה א+ל�ה� ר� כ� ז� י�ה, א� מ� ה� א� ,ו�

ה ל� י ס� ף רוח� ט� ע	 ת� ת� ה ו� יח� ת: אש� ז� אח	
ינ�י רות ע� מ0 ר, ש� ב� ל�א א�ד	 י ו� ת� מ� ע	 פ� :נ�

ם ד� ק� ים מ� י י�מ� ת� ב� ש	 ים, ח� מ� נות עול� :ש�
ה ל� י� ל� י ב	 ינ�ת� ג� ה נ� ר� כ� ז� י, א� ב� ב� ם ל� ע�

ה יח� י, אש� ש רוח� פ� ח	 : ו	י�
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נ	ח א�ד�נ�י ז� ים י� מ� עול� ל� יף, ה	 ל�א י�ס� ו�
צות עוד ר� דו: ל� ס� ח ח	 נ�צ	 ס ל� אפ� ר, ה� ג�מ	

ד�ר ו�ד�ר ר ל� ל: א�מ� נות א� ח ח	 כ	 ם, ה�ש� א�
ה ל� יו ס� ח�מ� אף ר	 ץ ב� פ	 י: ק� לות� ר ח	 ו�א�מ	

יא יון, ה� ל� ין ע� מ� נות י� י: ש� ל� ל� ע	 כור מ	 ז� א�
ך�, י�ה א� ל� ם פ� ד� ק� ה מ� ר� כ� ז� י א� י: כ� ית� ג� ה� ו�

ך�  עCל� ל פ� כ� ה, ב� יח� יך� אש� ילות� ע�ל� :וב	
ים ך�, א+ל�ה� כ� ר� ש ד	 ק�ד� ל ג�דול, ב	 י א� מ�

ים אל�ה� א: כ� ל� ה פ� ל ע�ש� א� ה ה� ת� ,את� ע� הוד	
ז�ך�  ים ע0 מ� ע	 ך�: ב� מ� רוע	 ע	 ז� ת� ב� נ�י, ג�אל� ב�

ה ל� ף ס� יוס� ים: י	ע�ק�ב ו� ם א+ל�ה� י� אוך� מ	 ,ר�
ילו ם י�ח� י� אוך� מ	 ה�מות, ר� זו ת� ג� ר� :אף י�
בות ם ע� י� מו מ	 ים, ז�ר� ק� ח� נו ש� אף, קול נ�ת�
כו ל� ה	 ת� יך� י� צ� ג	ל: ח�צ� ג	ל� ך� ב	 מ� ע	 ,קול ר	

ל ב� ים ת� ק� ר� ירו ב� א� ש, ה� ע	 ר� ז�ה ו	ת� ג� ר�
ץ אר� ך�: ה� כ� ר� י�ם ד	 ים, ב	 ב� ם ר	 י� מ	 ך� ב� יל� ב� ,וש�

עו יך� ל�א נ�ד� בות� ק� ע� ך�: ו� מ� צ�אן ע	 ית� כ	 ,נ�ח�
אה�ר�ן ה ו� י	ד מ�ש� :ב�
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.צ
ה מ�ש� ה ל� ל� פ� ים, ת� א+ל�ה� יש ה	 א�ד�נ�י, א�

ד�ר ו�ד�ר נו ב� ית� ל� י� ה ה� עון את� ם: מ� ר� ט� ב�
דו ים י0ל� ר� ל, ה� ב� ת� ץ ו� ר� ל א� חול� ,ו	ת�

ל ה א� ם את� ד עול� ם ע	 עול� ב א+נוש: ומ� ש� ת�
א כ� ד ד	 ם, ע	 נ�י אד� ר שובו ב� י: ו	ת�אמ� כ�

י מול כ� ת� יום א� ינ�יך� כ� ע� ים ב� נ� ף ש� ל� א�
ה, י	ע�ב�ר ל� י� ל� ה ב	 מור� אש� נ�ה: ו� ם ש� ת� מ� ר	 ז�
יו ה� יר י	ח�ל�ף, י� צ� ח� ר כ� ב�ק� יץ: ב	 ר י�צ� ב�ק� ,ב	

ף ל� ח� ש, ו� י�ב� ל ו� מול� ב י� ר� ע� ינו: ל� ל� י כ� כ�
ך�  אפ� נו,ב� ל� ה� ב� ך� נ� ת� ח�מ� ינו: וב	 ה ע�ונ�ת� ת� ש	
ך�  ד� נ�ג� נ�יך�, ל� אור פ� מ� נו ל� ל: ע�ל0מ� י כ� כ�

ך�  ת� ר� ב� ע� נו ב� ינו פ� מו, י�מ� נ�ינו כ� ינו ש� ל� כ�
ג�ה ינו: ה� נות� י ש� מ� נ�ה, י� ים ש� ע� ב� ם ש� ה� ,ב�

נ�ה ים ש� מונ� בור�ת ש� ג� ם ב� א� ם, ו� ב� ה� ר� ,ו�
ל ו�או�ן מ� יש, ע� ז ח� י ג� ה, כ� :ו	נ�ע0פ�
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ע	 י יוד� ך�, מ� ך�, ע�ז אפ� את� ר� י� ך�, וכ� ת� ר� ב� :ע�
ע ן הוד	 ינו כ� נות י�מ� מ� א, ל� נ�ב� ב, ו� ב	 ל�

ה מ� כ� ה�ו�ה: ח� ה י� י, שוב� ת� ד מ� ם, ע	 נ�ח� ה� ו�
יך�  ד� ל ע�ב� ר: ע	 ב�ק� נו ב	 ע� ב� ך�, ש	 ד� ס� ,ח	

נ�ה נ� ר	 ה, ונ� ח� מ� ש� נ� ינו, ו� ל י�מ� כ� נו: ב� ח� מ� ,ש	
נו ית� נ� ימות ע� ה, כ� ע� ינו ר� א� נות ר� :ש�

ך� עCל� יך� פ� ד� ל ע�ב� ה א� א� ל, י�ר� ך� ע	 ר� ו	ה�ד�
ם נ�יה� ינו: ב� ל� ינו ע� ם א�ד�נ�י א+ל�ה� י נ�ע	 יה� ,ו�

ינו ה י�ד� ע�ש� ינו, ומ	 ל� נ�ה ע� ה, כונ� ע�ש� ומ	
נ�הו ינו כונ� :י�ד�

 
.קה

מו ש� או ב� ר� ה�ו�ה ק� י� יעו, הודו ל	 הוד�
יו ילות� ים ע�ל� מ� ע	 ירו לו: ב� רו לו, ש� ,ז	מ�

יו אות� ל� פ� ל נ� כ� יחו ב� ם: ש� ש� לו ב� ל� ה	 ת� ה�
שו ד� ה�ו�ה , ק� י י� ש� ק� ב	 ב מ� ח ל� מ	 ש� :י�

ה�ו�ה שו י� ר� זו, ד� ע0 יד, ו� מ� נ�יו ת� שו פ� ק� :ב	
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ה ש� ר ע� יו א�ש� אות� ל� פ� רו נ� כ� יו, ז� ת� מ�פ�
יו י פ� ט� פ� ש� ם: ומ� ה� ר� ע אב� דו, ז�ר	 ב� נ�י, ע	 ב�

יו, י	ע�ק�ב יר� ח� ינו: ב� ה�ו�ה א+ל�ה� ל, הוא י� כ� ב�
יו ט� פ� ש� ץ מ� אר� יתו: ה� ר� ם ב� עול� ר ל� ,ז�כ	

ו�ה ר צ� ב� ף דור, ד� ל� א� ת: ל� ת א� ר	 ר כ� א�ש�
ם ה� ר� ק, אב� ח� ש� י� תו ל� בוע� ה: וש� יד� ו	י	ע�מ�
י	ע�ק�ב ח�ק, ל� ם, ל� ית עול� ר� ל ב� א� ר� ש� י� :ל�
אמ�ר ך�, ל� ן, ל� נ�ע	 ץ כ� ר� ת א� ן א� ת� ל, א� ב� ח�

ם כ� ת� ר: נ	ח�ל	 פ� ס� י מ� ת� ם מ� יות� ה� ט, ב� ע	 מ� ,כ�
ה ים ב� ג�ר� ל גוי: ו� גוי א� כו מ� ל� ה	 ת� ,ו	י�

ר ם אח� ל ע	 ה א� כ� ל� מ� מ	 ם: מ� יח	 אד� נ� ל�א ה�
ם ק� ש� ע� ים, ל� כ� ל� ם מ� יה� ח ע�ל� אל: ו	יוכ	

עו  ג� יבת� יח� ש� מ� עו, � ר� יאי אל ת� ב� נ� ל� :ו�
ץ אר� ל ה� ב ע	 ע� א ר� ר� ק� ם, ו	י� ח� ה ל� ט� ל מ	 כ�

ר ב� יש: ש� ם א� נ�יה� פ� ח ל� ל	 ר, ש� כ	 מ� ד נ� ב� ע� ל�
ף לו:יוס� ג� ל ר	 ב� כ� נו ב	 שו, ע� אה נ	פ� ז�ל ב� ר� :ב	
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ת ד ע� רו, ע	 ב� ה�ו�ה, ב�א ד� ת י� ר	 מ� ,א�
הו ת� פ� ר� ך�: צ� ל� ח מ� ל	 הו, ש� יר� ל, ו	י	ת� מ�ש�

ים מ� הו, ע	 ח� ת� פ	 ית�ו: ו	י� ב� מו אדון ל� ,ש�
י�נו נ� ל ק� כ� ל ב� יו: ומ�ש� ר� ס�ר ש� א� שו, ל� נ	פ� ,ב�

נ�יו ק� ם, וז� כ� ח	 ם: י� י� ר� צ� ל מ� א� ר� ש� ,ו	י�ב�א י�
ם ץ ח� ר� א� י	ע�ק�ב ג�ר ב� מו: ו� ת ע	 ר א� ו	י�פ�

א�ד יו, מ� ר� צ� הו מ� מ� ם: ו	י	ע�צ� ב� ך� ל� פ	 ה�
מו נ�א ע	 ש� יו, ל� ד� ע�ב� ל ב	 נ	כ� ת� ה� ח: ל� ל	 ש�
דו ב� ה ע	 ר בו, מ�ש� ח	 ר ב� מו: אה�ר�ן א�ש� ש�

ם יו, ב� י א�תות� ר� ב� ם, ד� ץ ח� ר� א� ים ב� ת� :ומ�פ�
ך� ח ח�ש� ל	 ך�, ש� ש� רו, ו	י	ח� ב� ת ד� רו א� ל�א מ� :ו�

ם ד� ם ל� יה� ימ� ת מ� ך� א� פ	 ם, ה� ג�ת� ת ד� ת א� :ו	י�מ�
ים ע� ד� ר� פ	 ם צ� צ� ץ אר� ר	 ם, ש� יה� כ� ל� י מ	 ר� ד� ח	 :ב�

ר ר�ב, אמ	 ים, ו	י�ב�א ע� נ� ם, כ� בול� ל ג� כ� :ב�
ד ר� ם ב� יה� מ� ש� ן ג� ם, נ�ת	 צ� אר� בות ב� ה� ש ל� :א�
ם נ�ת� א� נ�ם ות� ם, ו	י	ך� ג	פ� בול� ץ ג� ר ע� ב� ש	 :ו	י�

ר ה, אמ	 ב� ק, ו	י�ב�א אר� י�ל� ר, ו� פ� ס� ין מ� א� :ו�
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ם צ� אר� ב ב� ש� ל ע� ל כ� י, ו	י�אכ	 ר� ל פ� ו	י�אכ	
ם ת� מ� ם: אד� צ� אר� כור ב� ל ב� ית, ו	י	ך� כ� ר�אש�

ל אונ�ם כ� ב: ל� ז�ה� ף ו� ס� כ� ם ב� יא� ין, ו	יוצ� א� ו�
ל יו כוש� ט� ב� ש� ם: ב� את� צ� ם ב� י� ר	 צ� ח מ� מ	 ,ש�

ם יה� ם ע�ל� ד� ח� ל פ	 י נ�פ	 נ�ן: כ� ש ע� ר	 ,פ�
ך� ס� מ� ש, ל� א� ה, ו� ל� י� יר ל� א� ה� אל: ל� א, ש� ו	י�ב�
יו ל� ם, ש� י� מ	 ם ש� ח� ל� ם, ו� יע� ב� ח צור: י	ש� ת	 ,פ�

ם י� ר, ו	י�זובו מ� יות נ�ה� צ� כו ב	 ל� ר: ה� י ז�כ	 כ�
שו ד� ר ק� ב	 ת ד� דו, א� ב� ם ע	 ה� ר� ת אב� :א�

שון ש� מו ב� א ע	 יו, ו	יוצ� יר� ח� ת ב� נ�ה א� ר� :ב�
ם צות גוי� ם אר� ה� ן ל� ת� ים, ו	י� מ� א0 ל ל� ו	ע�מ	

שו יר� יו: י� ק� רו ח0 מ� ש� ע�בור י� יו, ב	 תור�ת� ו�
צ�רו נ� לוי�ה, י� ל� :ה	
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.קלז
ל  נונע	 ב� ם י�ש	 ל ש� ב� ינו, 	ה�רות ב� כ� ג	ם ב�

יון ת צ� נו א� ר� ז�כ� ה: ב� תוכ� ים ב� ב� ל ע�ר� ,ע	
ינו נ�רות� ינו כ� ל� ינו: ת� לונו שוב� א� ם ש� י ש� כ�

יר י ש� ר� ב� ה, ד� ח� מ� ינו ש� ל� תול� ירו, ו� ש�
נו יון, ל� יר צ� ש� יר: מ� ת ש� יר א� יך� נ�ש� א�

ה�ו�ה ר, י� ת נ�כ� מ	 ל אד� ך� : ע	 ח� כ� ש� ם א� א�
ם י� ל� רוש� י, י� ינ� מ� ח י� כ	 ש� י: ת� שונ� ק ל� ב	 ד� ת�

י כ� ח� י, ל� כ� ר� כ� ז� ם ל�א א� ה , א� ם ל�א אע�ל� א�
ם י� ל	 רוש� ת י� י, א� ת� ח� מ� ל ר�אש ש� כ�ר: ע	 ז�

נ�י א+דום ב� ה�ו�ה ל� ם, י� י� ל� רוש� ת יום י� ,א�
ים ר� א�מ� רו, ה� רו ע� ה, ע� סוד ב� י� ד ה	 ת: ע	 ב	

ה דוד� ש� ל ה	 ב� ך�, ב� ם ל� ל� ש	 י� י ש� ר� ת, אש� א�
נו ת� ל� ל� ג�מ	 ך� ש� מול� ץ: ג� פ� נ� ז ו� י�אח� י ש� ר� אש�

ע ל	 ס� ל ה	 ך� א� י� ל	 ת ע�ל� :א�
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.קנ
שו ד� ק� ל ב� לו א� ל� לוי�ה ה	 ל� לוהו, ה	 ל� ה	

זו יע	 ע0 ק� ר� יו: ב� בור�ת� ג� לוהו ב� ל� לוהו, ה	 ל� ה	
לו ר�ב ג0ד� ר: כ� ע שופ� ק	 ת� לוהו ב� ל� ,ה	

נור כ� ל ו� נ�ב� לוהו ב� ל� ת�ף: ה	 לוהו ב� ל� ה	
חול ג�ב, ומ� ע0 ים ו� נ� מ� לוהו ב� ל� לוהו: ה	 ל� ה	

ע מ	 י ש� ל� צ� ל� צ� ה, ב� רוע� י ת� ל� צ� ל� צ� לוהו ב� ל� :ה	
ל י�ה ל� ה	 ה ת� מ� ש� נ� לוי�ה, כ�ל ה	 ל� :ה	
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תפילת הדרך
יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתוליכנו לשלום

ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו
(ותחזירנו לשלום :אם בדעתו לחזור באותו יום)לחיים ולשמחה ולשלום 

ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך 
, ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם

ותתננו לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו
, ותגמלנו חסדים טובים, בעיניך ובעיני כל רואינו

, ותשמע קול תחנונינו כי אל שומע תפילה ותחנון אתה
.ברוך אתה יי שומע תפילה

הריני מקשר עצמי ביציאתי לדרך לכל הצדיקים האמיתיים
, שבדורנו ושוכני עפר קדושים אשר בארץ המה

, ראש בני ישראל, ובפרט לצדיק הדור
ן מאומןרבי   מ& מ&  נ)ח' .נ)  נ)ח'  נ)ח'
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