
�ְכ�ב ַעל ְקָלף ָ�ס�ק, ְ�ִמיָרה ְלי�ֶלֶדת )בסימן  קליפהערך (, לרבי נחמן מברסלב ספר המידותִ�ֶ:  

  ". ָרָמה יְָד� ַל יֱֶחָזי�ן ה"

  .עליה בשעת שינה או תחת כרית או בצמוד למיטה' וגם שיהי ,הקמיע בארנק וכדומה מעוברת לשאת אתיש ל

והכיסוי השני זה , הקלף מכוסה ועטוף בדף נייר  - כיסוי אחד , מרו בשני כיסוייםצריך לש - כשר ובדיו שהכתב נכתב על קלף  ןומכיו

ועדיף להצניעו ולא לשאת אותו עליה בשעת תשמיש . ורק אז ניתן להיכנס עם הקמע לשירותים ושאר מקומות, הלמינציה מעליהם

  . 'או שירותים וכד

 7הרב סלנט ' לישיבת ברסלב מאיר רחאו לשלוח חזרה את הקמיע !! שים את הקלף בגניזה הראויה לאחר הלידה יש ל :הערה 

  !! על מנת שנוכל לגנוז אותו כראוי לכתבי הקודש  050-4161022או להתקשר ירושלים 

 אהו -על עם סגולה קדושים שעיקר סגולתו ', לתפילה ועבודת ה ולא תחליף ולא עיקר  ,השתדלות וסגולה הם ותכידוע הקמע

  .יתברך השם והתבודדות לפני ושיחה ,אמירת תהלים, תפילות ,מצוותרבות בלה ',התפילה וקירבת ה

 ,כל אחד כפי יכולתו -ולנסות להבינם  ,בהם ולהתבונן הפסוקים מישעיהקרוא את ל ,תפילותהבקשות והשיחה והיחד עם שוטוב 

  !בכל הם עיקר ההצלחה והישועה ש -' לעבודתו יתוצעקה להתקרבות  בקשותו ,הלב לתשובהר יש בהם התעוררות אש

  כה-ישעיה פרק

ָלה )ִי ַ'ְמָ� ֵמִעיר ַלָ&ל ִקְריָה ְבצ�ָרה ְלַמ�ֵ  }ב{ :ֲאר�ִמְמ� א�ֶדה ִ#ְמ� ִ"י ָעִ!יָת ֶ�ֶלא ֵעצ�ת ֵמָרח�ק ֱאמ�ָנה אֶֹמןאלוקי ַאָ�ה ' ה  }א{

 ,ִ"י ָהיִיָת ָמע�ז ַלָ'ל ָמע�ז ָלֶאְבי�ן ַַ%ר ל�  }ד{: ַעל ֵ)ן יְַכְ(ד�- ַעם ָעז ִקְריַת &�יִם ָעִריִצים יִיָרא�-  }ג{: ,ְרמ�ן זִָרים ֵמִעיר ְלע�ָלם +א יִָ(נֶה

 'הוְָעָ'ה   }ו{: ְ)חֶֹרב ְ(ָצי�ן ְ�א�ן ָזִרים ַ�ְכנִיַע חֶֹרב ְ(ֵצל ָעב ְזִמיר ָעִריִצים יֲַענֶה }ה{: ַמְחֶסה ִמֶ/ֶרם ֵצל ֵמחֶֹרב ִ)י ר�ַח ָעִריִצים ְ)זֶֶרם ִקיר

�ִב4ַע ָ(ָהר ַהֶ/ה ְ�נֵי ַה�4ט ַה�4ט  }ז{: ְלָכל ָהַע3ִים ָ(ָהר ַהֶ/ה ִמְ�ֵ�ה ְ�ָמנִים ִמְ�ֵ�ה ְ�ָמִרים ְ�ָמנִים ְמֻמָחיִם ְ�ָמִרים ְמֻז1ִָקיםא�ת - ְצבָ 

ֹ ִ(4ַע ַה3ָוֶת ָלנֶַצח  }ח{: ַעל ָ)ל ָהַע3ִים וְַה6ֵ3ַָכה ַה5ְס�ָכה ַעל ָ)ל ַה&�יִם ִ'ְמָעה ֵמַעל ָ"ל ָ�ִנים וְֶחְרַ�ת ַע(� יִָסיר ֵמַעל ' ָני ה- �ָמָחה ֲאד

ִ)י ָתנ�ַח  }י{: ִק�ִינ� ל� ָנִגיָלה וְִנְ!ְמָחה ִי#�ָעת�' ינ� ֶזה ִקִ�ינ� ל� וְי�ִ#יֵענ� ֶזה הקֵ ִהֵ.ה ֱא-ר ַ(�9ם ַהה�א ו8ְמַ  }ט{: 7ִֵ(ר 'הִ)י ָ"ל ָה,ֶרץ 

�ֵפַר' יָָדיו ְ(ִקְר(� ַ)ֲאֶ�ר יְָפֵר' ַה:ֶֹחה ִלְ'ח�ת וְִהְ�ִ�יל   }יא{: ְ(מ� ַמְדֵמנָה) במי(ָ(ָהר ַהֶ/ה וְנָד�� מ�8ב ַ�ְחָ�יו ְ)ִה��7 ַמְתֵ(ן  'היַד 

  : �ִמְבַצר ִמְ'ַ&ב ח�מֶֹתי- ֵהַ�ח ִהְ�ִ�יל ִהִ&יַע ָל8ֶרץ ַעד ָעָפר }יב{: ַ&ֲאוָת� ִעם 8ְר(�ת יָָדיו

   כו-ישעיה פרק

: ִ�ְתח� ְ�ָעִרים וְיָבֹא ג�י ַצ7ִיק �ֵֹמר ֱאֻמנִים  }ב{: ַ(�9ם ַהה�א י�ַ�ר ַהִ>יר ַהֶ/ה ְ(ֶאֶרץ יְה�ָדה ִעיר ָעז ָלנ� יְ��ָעה יִָ�ית ח�מ�ת וֵָחל  }א{

ִ)י ֵהַ�ח יְֹ�ֵבי ָמר�ם ִקְריָה נְִ'ָ&ָבה  }ה{: צ�ר ע�ָלִמים' ֲעֵדי ַעד ִ"י ְי1ָ ה' ְִטח� ַבה }ד{: ָסמ�? ִ�<ֹר ָ�ל�ם ָ�ל�ם ִ)י ְב- ָ(ט�חַ יֵֶצר   }ג{

: אַֹרח ַלַ<7ִיק ֵמיָ�ִרים יָָ�ר ַמְעַ&ל ַצ7ִיק ְ�ַפ4ֵס }ז{: ִ�ְרְמֶס5ָה ָרֶגל ַרְגֵלי ָענִי ַ�ֲעֵמי ַד4ִים  }ו{: יְַ�ִ�יֶל5ָה יְַ�ִ�יָל@ ַעד ֶאֶרץ יִַ&יֶע5ָה ַעד ָעָפר

ִ)י ַ)ֲאֶ�ר ִמְ�ָ�ֶטי-  ,,ף ר�ִחי ְבִקְרִ(י ֲאַ�ֲחֶרAָ ,נְַפִ�י ִא�ִיִתי- ַ(4ַיְָלה  }ט{: ֲאוַת ָנֶפ#ִקִ�ינ�� ְלִ#ְמ� �ְלִזְכְר� �ַ ' 3ף אַֹרח ִמְ#ָ�ֶטי� ה }ח{

יֱֶחז� וְיֵבֹ�� ָרָמה יְָד� ַל יֱֶחָזי�ן ' ה }יא{: 'היַֻחן ָרָ�ע ַ(ל ָלַמד ֶצֶדק ְ(ֶאֶרץ נְכֹח�ת יְַע�ֵל �ַבל יְִרֶאה ֵ&א�ת   }י{: ד� יְֹ�ֵבי ֵתֵבלָל8ֶרץ ֶצֶדק ָלמְ 

ינ� ְ(ָעל�נ� ֲאדֹנִים ז�ָלֶת- ְלַבד ְ(- קֵ ֱא+' ה  }יג{: ִ�ְ��ֹת ָ�ל�ם ָלנ� ִ)י ַ&ם ָ)ל ַמֲעֵ'ינ� ָ�ַעְלָ� 4ָנ� 'ה }יב{: ִקנְ,ת ָעם ,ף ֵא� ָצֶרי- תֹאְכֵלם

יַָסְפָ� ַל&�י נְִכָ(ְדָ�  'היַָסְפָ� ַל&�י   }טו{: ן ָ�ַקְדָ� וַַ�ְ�ִמיֵדם וְַ�ַאֵ(ד ָ)ל זֵֶכר ָלמ�ֵמִתים ַ(ל יְִחי� ְרָפִאים ַ(ל יָֻקמ� ָלכֵ  }יד{: נְַזִ)יר ְ�ֶמ-

ְ"מ� ָהָרה ַ�ְקִריב ָלֶלֶדת ָ�ִחיל ִ�ְזַעק ֲַחָבֶליָה ֵ"ן ָהיִינ� ִמָ�ֶני�   }יז{: ַ(ַ<ר ְ�ָקד�- ָצק�ן ַלַח� מ�ָסְר- ָלמ� 'ה }טז{: וֵי 8ֶרץִרַחְקָ� ָ)ל ַקצְ 

� ֵמֶתי- נְֵבָלִתי יְק�מ�ן ָהִקיצ� וְַר5ְנ� �ְֹכנֵי ָעָפר יְִחי  }יט{: ָהִרינ� ַחְלנ� ְ)מ� יַָלְדנ� ר�ַח יְ��עֹת ַ(ל נֲַעֶ'ה ֶאֶרץ �ַבל יְִ�ל� יְֹ�ֵבי ֵתֵבל  }יח{: 'ה

ֹ   }כ{: ִ)י ַטל א�רֹת ַט4ֶ- ו8ֶָרץ ְרָפִאים ַ�ִ�יל : יֲַעָבר זַָעם) יעבור(7ְָלְת- ַ(ֲעֶד- ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ) דלתיך(א ַבֲחָדֶרי- �ְסגֹר ֵל? ַע3ִי (

  : יֵֹצא ִמ3ְק�מ� ִלְפקֹד ֲע�ן יֵֹ�ב ָה8ֶרץ ָעָליו וְִג4ְָתה ָה8ֶרץ ֶאת 7ֶָמיָה וְ+א ְתַכ6ֶה ע�ד ַעל ֲהר�ֶגיהָ  'הִ)י ִה5ֵה  }כא{

  כז-ישעיה פרק

: וְָהַרג ֶאת ַהַ�5ִין ֲאֶ�ר ַ(9ָם ְ(ַחְרב� ַה1ָָ�ה וְַהְ&ד�ָלה וְַהֲחָזָקה ַעל ִלוְיָָתן נָָח� ָ(ִרַח וְַעל ִלוְיָָתן נָָח� ֲעַק4ָת�ן 'הַ(�9ם ַהה�א יְִפקֹד   }א{

ֵחָמה ֵאין ִלי ִמי יְִ�נֵנִי ָ�ִמיר   }ד{: נְֹצָר@ ִלְרָגִעים ַאְ�ֶק5ָה ֶ�ן יְִפקֹד ָעֶליָה ַליְָלה וָי�ם ֶאֳ<ֶר5ָה 'הֲאנִי  }ג{: ַ(�9ם ַהה�א ֶ)ֶרם ֶחֶמר ַע�5 ָל@  }ב{

ַהָ(ִאים יְַ�ֵר� יֲַעקֹב יִָציץ �ָפַרח  }ו{: יֲַעֶ!ה ָ#ל�ם ִלי ָ#ל�ם יֲַעֶ!ה 5ִי� יֲַחֵזק ְ(ָמע�ִ/י א }ה{: ַ�יִת ַ(3ְִלָחָמה ֶאְפְ'ָעה ָב@ ֲאִציֶת5ָה 9ַָחד

ְ(ַסא86ְה ְ(ַ�ְלָח@ ְ�ִריֶב5ָה ָהָגה ְ(ר�ח� ַה1ָָ�ה   }ח{: ַהְ)ַמַ)ת ַמֵ)ה� ִהָ)ה� ִאם ְ)ֶהֶרג ֲהֻרָגיו הָֹרג }ז{: ְפנֵי ֵתֵבל ְ�נ�ָבה יְִ'ָרֵאל �ָמְלא�

וְזֶה ָ)ל ְ�ִרי ָהִסר ַחCָאת� ְ('�מ� ָ)ל ,ְבנֵי ִמְזֵ(ַח ְ),ְבנֵי ִגר ְמנָֻ�צ�ת +א יָֻקמ� ֲאֵ�ִרים  ְזֹאת יְֻכַ�ר ֲע�ן יֲַעקֹבָלֵכן   }ט{: ְ(י�ם ָקִדים

ִ(יבֹ� ְקִציָר@ ִ�ָ>ַבְרנָה נִָ�ים  }יא{: ִ)י ִעיר ְ(צ�ָרה ָ(ָדד נָוֶה ְמ4ָ�ֻח וְנֱֶעָזב ַ)3ְִדָ(ר ָ�ם יְִרֶעה ֵעֶגל וְָ�ם יְִרָ(ץ וְִכ4ָה ְסִעֶפיהָ  }י{: וְַח3ָנִים

ִמִ>(ֶֹלת ַה5ָָהר ַעד  'הוְָהיָה ַ(�9ם ַהה�א יְַח(ֹט  }יב{: ָ(א�ת ְמִאיר�ת א�ָת@ ִ)י +א ַעם ִ(ינ�ת ה�א ַעל ֵ)ן +א יְַרֲחֶמ�5 עֵֹ'ה� וְיְֹצר� +א יְֻח�5ֶ5

וְָהיָה ַ�9ם ַהה�א יִָ�ַקע ְ#�ָפר 8ָד�ל �ָבא� ָהאְֹבִדים ְֶאֶרץ ַא�7ר וְַהִ.ָ'ִחים   }יג{: נַַחל ִמְצָריִם וְַאֶ�ם ְ�ֻל1ְט� ְל,ַחד ֶאָחד ְ(נֵי יְִ'ָרֵאל

  : ָלִםְַהר ַה:ֶֹד# ִיר�#ָ ' ְֶאֶרץ ִמְצָריִם וְִהְ#ַ�ֲחו� ַלה

 


