ירה לְיֹולֶדֶ תׁ ,שֶ ּתִ כְּתב עַ ל קְ לָף ּפָ סּוק:
ספר המידות לרבי נחמן מברסלב) ,ערך קליפה סימן ב( ׁשְ מִ ָ

"ה ָרמָ ה י ְָדָך ּבַל י ֶחֱ זָיּון".
יש למעוברת לשאת את הקמיע בארנק וכדומה ,וגם שיהי' עליה בשעת שינה או תחת כרית או בצמוד למיטה.
מכיוון שהכתב נכתב על קלף ובדיו כשר  -צריך לשמרו בשני כיסויים ,כיסוי אחד  -הקלף מכוסה ועטוף בדף נייר ,והכיסוי השני זה
הלמינציה מעליהם ,ורק אז ניתן להיכנס עם הקמע לשירותים ושאר מקומות .ועדיף להצניעו ולא לשאת אותו עליה בשעת תשמיש
או שירותים וכד'.
הערה  :לאחר הלידה יש לשים את הקלף בגניזה הראויה !! או לשלוח חזרה את הקמיע לישיבת ברסלב מאיר רח' הרב סלנט 7
ירושלים או להתקשר  050-4161022על מנת שנוכל לגנוז אותו כראוי לכתבי הקודש !!
כידוע הקמעות הם השתדלות וסגולה ,ולא עיקר ולא תחליף לתפילה ועבודת ה' ,שעיקר סגולתו על עם סגולה קדושים  -הוא
התפילה וקירבת ה' ,להרבות במצוות ,תפילות ,אמירת תהלים ,ושיחה והתבודדות לפני השם יתברך.
וטוב שיחד עם השיחה והבקשות והתפילות ,לקרוא את הפסוקים מישעיה ולהתבונן בהם ,ולנסות להבינם  -כל אחד כפי יכולתו,
אשר יש בהם התעוררות הלב לתשובה ,ובקשות וצעקה להתקרבות לעבודתו ית'  -שהם עיקר ההצלחה והישועה בכל !
ישעיה פרק-כה
ְצּורה לְמַ ּפֵ לָה
}א{ ה' אלוקי אַ ּתָ ה אֲ רֹומִ מְ ָך אֹודֶ ה ׁשִ מְ ָך ּכִי עָ ׂשִ יתָ ּפֶ לֶ א עֵ צֹות מֵ ָרחֹוק אֱ מּונָה א ֹמֶ ן} :ב{ ּכִי ׂשַ מְ ּתָ מֵ עִ יר ַלּגָל קִ ְרי ָה ב ָ
ַארמֹון ז ִָרים מֵ עִיר לְעֹולָם ֹלא י ִ ָּבנֶה} :ג{ עַ ל ּכֵן י ְ ַכּבְדּוָך עַ ם עָ ז קִ ְרי ַת ּגֹוי ִם עָ ִריצִים י ִָיראּוָך} :ד{ ּכִי הָ י ִיתָ מָ עֹוז לַ ָּדל מָ עֹוז לָ אֶ בְיֹון ּבַ ּצַר לֹו,
ְ
מַ חְ סֶ ה מִ ּז ֶֶרם צֵל מֵ ח ֶֹרב ּכִי רּוחַ עָ ִריצִים ְּכז ֶֶרם קִ יר} :ה{ ּכְח ֶֹרב ְּבצָיֹון ׁשְ אֹון ז ִָרים ּתַ ְכנִיעַ ח ֶֹרב ְּבצֵל עָ ב זְמִ יר עָ ִריצִים י ַעֲ נֶה} :ו{ ו ְעָ ׂשָ ה ה'
ְצ ָב-אֹות ְלכָל הָ עַ ּמִ ים ּבָהָ ר הַ ּזֶה מִ ׁשְ ּתֵ ה ׁשְ מָ נִים מִ ׁשְ ּתֵ ה ׁשְ מָ ִרים ׁשְ מָ נִים מְ מֻ חָ י ִם ׁשְ מָ ִרים מְ זֻּקָ קִ ים} :ז{ ּו ִבּלַע ּבָהָ ר הַ ּזֶה ּפְ נֵי הַ ּלֹוט הַ ּלֹוט
עַ ל ּכָל הָ עַ ּמִ ים ו ְהַ ּמַ ּסֵ כָה הַ ּנְסּוכָה עַ ל ּכָל הַ ּגֹוי ִם} :ח{ ִּבּלַע הַ ּמָ ו ֶת ָלנֶצַח ּומָ חָ ה אֲ ד ֹ-נָי ה' ִּדמְ עָ ה מֵ עַ ל ּכָל ּפָ נִים וְחֶ ְרּפַ ת עַ ּמֹו י ָסִ יר מֵ עַ ל
ָארץ ּכִי ה' ּדִ ּבֵר} :ט{ וְָאמַ ר ּבַּיֹום הַ הּוא הִ ּנֵה אֱ ֹלקֵ ינּו זֶה קִ ּוִינּו לֹו וְיֹוׁשִ יעֵ נּו זֶה ה' קִ ּוִינּו לֹו ָנגִילָ ה וְנִׂשְ מְ חָ ה ּבִ יׁשּועָ תֹו} :י{ ּכִי תָ נּוחַ
ּכָל הָ ֶ
י ַד ה' ּבָהָ ר הַ ּזֶה וְנָדֹוׁש מֹוָאב ּתַ חְ ָּתיו ּכְהִ ּדּוׁש מַ תְ ּבֵן )במי( ּבְמֹו מַ דְ מֵ נָה} :יא{ ּופֵ ַרׂש י ָדָ יו ּבְקִ ְרּבֹו ּכַאֲ ׁשֶ ר י ְפָ ֵרׂש הַ ּׂש ֹחֶ ה לִׂשְ חֹות ו ְהִ ׁשְ ּפִיל
ָָארץ עַ ד עָ פָר:
ָארּבֹות י ָדָ יו} :יב{ ּומִ ְבצַר מִ ׂשְ ּגַב חֹומ ֶֹתיָך הֵ ׁשַ ח הִ ׁשְ ּפִיל הִ ּגִיעַ ל ֶ
ּגַאֲ ו ָתֹו עִ ם ְ
ישעיה פרק-כו
}א{ ּבַּיֹום הַ הּוא יּוׁשַ ר הַ ּׁשִ יר הַ ּזֶה ּבְאֶ ֶרץ י ְהּודָ ה עִ יר עָ ז לָנּו י ְׁשּועָ ה י ָׁשִ ית חֹומֹות ו ָחֵ ל} :ב{ ּפִ תְ חּו ׁשְ עָ ִרים וְי ָב ֹא גֹוי צַּדִ יק ׁש ֹמֵ ר אֱ מֻ נִים:
ּבי ָּה ה' צּור עֹולָ מִ ים} :ה{ ּכִי הֵ ׁשַ ח י ֹׁשְ בֵי מָ רֹום קִ ְרי ָה נִׂשְ ָּגבָה
}ג{ יֵצֶר סָ מּוְך ּתִ ּצ ֹר ׁשָ לֹום ׁשָ לֹום ּכִי בְָך ּבָטּוחַ } :ד{ ּבִטְ חּו בַה' עֲ ֵדי עַ ד ּכִי ְ
י ַׁשְ ּפִ י ֶלּנָה י ַׁשְ ּפִילָּה עַ ד אֶ ֶרץ יַּגִיעֶ ּנָה עַ ד עָ פָר} :ו{ ּתִ ְרמְ סֶ ּנָה ָרגֶל ַר ְגלֵי עָ נִי ּפַ עֲ מֵ י דַ ּלִים} :ז{ א ַֹרח ַלּצַּדִ יק מֵ יׁשָ ִרים י ָׁשָ ר מַ עְ ּגַל צַּדִ יק ּתְ פַ ּלֵס:
}ח{ ַאף א ַֹרח מִ ׁשְ ּפָ טֶ יָך ה' קִ ּוִינּוָך לְ ׁשִ מְ ָך ּולְ ִזכ ְְרָך ּתַ אֲ וַת נָפֶ ׁש} :ט{ נַפְ ׁשִ י אִ ּו ִ
ִיתיָך ַּב ַּליְלָהַ ,אף רּוחִ י בְקִ ְרּבִי אֲ ׁשַ חֲ ֶרּךָּ ,כִי ּכַאֲ ׁשֶ ר מִ ׁשְ ּפָ טֶ יָך
ָָארץ צֶדֶ ק לָמְ דּו י ֹׁשְ בֵי תֵ בֵל} :י{ י ֻחַ ן ָרׁשָ ע ּבַל לָמַ ד צֶדֶ ק ּבְאֶ ֶרץ נְכ ֹחֹות י ְעַ ּוֵל ּובַל י ְִראֶ ה ּגֵאּות ה'} :יא{ ה' ָרמָ ה י ָדְ ָך ּבַל י ֶחֱ זָיּון י ֶחֱ זּו וְיֵב ֹׁשּו
ל ֶ
קִ נְַאת עָ ם ַאף אֵ ׁש צ ֶָריָך ת ֹא ְכלֵם} :יב{ ה' ּתִ ׁשְ ּפ ֹת ׁשָ לֹום לָנּו ּכִי ּגַם ּכָל מַ עֲ ׂשֵ ינּו ּפָ עַ לְּתָ ּלָנּו} :יג{ ה' אֱ ֹלקֵ ינּו ּבְעָלּונּו אֲ דֹנִים זּולָתֶ ָך ְלבַד ּבְָך
נַ ְזּכִיר ׁשְ מֶ ָך} :יד{ מֵ תִ ים ּבַל י ִחְ יּו ְרפָ אִ ים ּבַל י ָקֻ מּו ָל ֵכן ּפָקַ דְ ּתָ ו ַּתַ ׁשְ מִ ידֵ ם ו ַּתְ אַ ּבֵד ּכָל זֵכֶר ָלמֹו} :טו{ י ָסַ פְ ּתָ לַּגֹוי ה' י ָסַ פְ ּתָ לַּגֹוי נִ ְכּבָדְ ּתָ
ָארץ} :טז{ ה' ַּבּצַר ּפְקָ דּוָך צָקּון לַחַ ׁש מּוסָ ְרָך לָמֹו} :יז{ ּכְמֹו הָ ָרה ּתַ קְ ִריב לָ לֶ ֶדת ּתָ חִ יל ּתִ זְעַ ק ּבַחֲ בָלֶ יהָ ּכֵן הָ י ִינּו מִ ּפָ נֶיָך
ִרחַ קְ ּתָ ּכָל קַ ְצו ֵי ֶ
ה'} :יח{ הָ ִרינּו חַ לְנּו ּכְמֹו יָלַדְ נּו רּוחַ י ְׁשּוע ֹת ּבַל נַעֲ ׂשֶ ה אֶ ֶרץ ּובַל י ִּפְ לּו י ֹׁשְ בֵי תֵ בֵל} :יט{ י ִחְ יּו מֵ תֶ יָך נְ ֵבלָתִ י י ְקּומּון הָ קִ יצּו ו ְַרּנְנּו ׁש ֹ ְכנֵי עָ פָ ר
ָָארץ ְרפָ אִ ים ּתַ ּפִיל} :כ{ לְֵך עַ ּמִ י ּב ֹא בַחֲ דָ ֶריָך ּוסְ ג ֹר )דלתיך( ּדְ לָתְ ָך ּבַעֲ דֶ ָך חֲ בִי כִמְ עַ ט ֶרגַע עַ ד )יעבור( י ַעֲ בָר זָעַ ם:
ּכִי טַ ל אֹור ֹת טַ ּלֶָך ו ֶ
ָארץ אֶ ת ּדָ מֶ יהָ ו ְֹלא תְ כַּסֶ ה עֹוד עַ ל הֲ רּוגֶיהָ :
ְתה הָ ֶ
ָארץ עָ לָיו ו ְ ִגּל ָ
}כא{ ּכִי הִ ּנֵה ה' יֹצֵא מִ ּמְ קֹומֹו לִפְק ֹד עֲ ֹון י ֹׁשֵ ב הָ ֶ
ישעיה פרק-כז
}א{ ּבַּיֹום הַ הּוא י ִפְ ק ֹד ה' ּבְחַ ְרבֹו הַ ּקָ ׁשָ ה ו ְהַ ּגְדֹולָה ו ְהַ חֲ זָקָ ה עַ ל ִלוְי ָתָ ן נָחָ ׁש ּב ִָרחַ ו ְעַ ל ִלוְי ָָתן נָחָ ׁש עֲ קַ ּלָתֹון ו ְהָ ַרג אֶ ת הַ ּתַ ּנִין אֲ ׁשֶ ר ַּבּיָם:
}ב{ ּבַּיֹום הַ הּוא ּכ ֶֶרם חֶ מֶ ר עַ ּנּו לָּה} :ג{ אֲ נִי ה' נֹצ ְָרּה ל ְִרגָעִים אַ ׁשְ קֶ ּנָה ּפֶ ן י ִפְק ֹד עָ לֶיהָ ַליְלָה וָיֹום אֶ ּצ ֳֶרּנָה} :ד{ חֵ מָ ה אֵ ין לִי מִ י יִּתְ נֵנִי ׁשָ מִ יר
ׁשַ י ִת ּבַּמִ לְחָ מָ ה אֶ פְ ׂשְ עָ ה בָּה אֲ צִיתֶ ּנָה ּיָחַ ד} :ה{ אֹו י ַחֲ זֵק ּבְמָ עּוּזִי י ַעֲ ׂשֶ ה ׁשָ לֹום לִ י ׁשָ לֹום י ַעֲ ׂשֶ ה ּלִ י} :ו{ הַ ּבָאִ ים י ַׁשְ ֵרׁש י ַעֲ ק ֹב יָצִיץ ּופָ ַרח
י ִׂשְ ָראֵ ל ּומָ לְאּו פְ נֵי תֵ בֵל ּתְ נּובָה} :ז{ הַ ּכְמַ ּכַת מַ ּכֵהּו הִ ּכָהּו אִ ם ּכְהֶ ֶרג הֲ ֻרגָיו ה ָֹרג} :ח{ ּבְסַ אּסְ ָאה ּבְׁשַ לְחָ ּה ּתְ ִרי ֶבּנָה הָ גָה ּבְרּוחֹו הַ ּקָ ׁשָ ה
ְּביֹום קָ דִ ים} :ט{ ָלכֵן ּבְז ֹאת יְכֻּפַ ר עֲ ֹון י ַעֲ ק ֹב וְזֶה ּכָל ִ
ּפְרי הָ סִ ר חַ ּטָ אתֹו ּבְׂשּומֹו ּכָל ַא ְבנֵי מִ ְזּבֵחַ ּכְַא ְבנֵי גִר מְ נֻּפָ צֹות ֹלא י ָקֻ מּו אֲ ׁשֵ ִרים
ִירּה ּתִ ּׁשָ ב ְַרנָה נָׁשִ ים
ְצּורה ּבָדָ ד נָו ֶה מְ ׁשֻ ּלָח וְנֶעֱ זָב ּכַּמִ דְ ּבָר ׁשָ ם י ְִרעֶ ה עֵ גֶל ו ְׁשָ ם י ְִרּבָץ ו ְ ִכּלָה סְ עִ פֶ יהָ } :יא{ ּבִיב ֹׁש קְ צ ָ
ו ְחַ ּמָ נִים} :י{ ּכִי עִ יר ּב ָ
עַ
הַ
ּׁשִ
מִ
הַ
ֹׂשֵ
ַ
עַ
עַ
ּבֹלֶת ּנָהָ ר ד
אֹותּה ּכִי ֹלא ם ּבִינֹות הּוא ל ּכֵן ֹלא י ְרחֲ מֶ ּנּו ע הּו ו ְי ֹ ְצרֹו ֹלא י ְחֻ ּנֶּנּו} :יב{ ו ְהָ י ָה ּבַּיֹום הּוא י ַחְ ּב ֹט ה'
ָ
ּבָאֹות מְ אִ ירֹות
נַחַ ל מִ צ ְָריִם ו ְאַ ֶּתם ּתְ לֻּקְ טּו לְַאחַ ד אֶ חָ ד ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל} :יג{ וְהָ י ָה ּבַּיֹום הַ הּוא י ִּתָ קַ ע ּבְׁשֹופָ ר ּגָדֹול ּובָאּו הָ אֹבְדִ ים ּבְאֶ ֶרץ אַ ּׁשּור וְהַ ּנ ִָּדחִ ים
ּבְאֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִם וְהִ ׁשְ ּתַ חֲ וּו לַ ה' ּבְהַ ר הַ ּק ֶֹדׁש ִּבירּוׁשָ ָל ִם:

