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�

'תיקון  אחד מגילויו הגדולים של רבי נחמן היה 

)ט"ז,  תהילים  מזמורי  עשרה  הם  הלא  הכללי', 

ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ(, 

שכשהם נאמרים בסדר המצוין לעיל כוחם גדול 

לתיקון הנפש.

שלא  צרה  כל  על  ישראל,  מנהג  ומפורסם  ידוע 

תבוא ולכל בקשת ישועה ורחמים, לומר תהילים. 

כבר גילה רבי נחמן בעניין מעלת אמירת תהילים, 

שדוד המלך, כשחיבר את מזמורי התהילים, הכניס 

בהם התעוררות רוחנית עצומה ורוח הקודש ממש, 

עד ש"ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה ֶּׁשהּוא, ָיכֹול ִלְמצֹא 

מוהר"ן  )ליקוטי  ְּתִהִּלים"  ֵסֶפר  ְּבתֹוְך  ַעְצמֹו  ֶאת 

חלק ב' תורה ע"ג(. דהיינו שכל אחד יכול לגלות 

שעובר  מה  כל  את  המלך,  דוד  של  דבריו  בתוך 

מובא  וכן  ברוחניות.  והן  בגשמיות  הן  עליו, 

באותה תורה, שעל ידי אמירת תהילים יכול האדם 

מבוא

תיקון הכללי



מבוא
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אדמות. עלי  המיוחד  תיקונו  את  למצוא  לזכות 

מבאר  תהילים,  ספר  למעלת  הסיבות  מן  אחת 

רבי נחמן, היא היותו כלול מ'עשרה מיני נגינה', 

המכוונים  קדושה,  של  תדרים  עשרה  הם  הלא 

כנגד עשר ספירות, ואשר בכוחם לתקן את עשרת 

ושמחה,  רוחניות  לתוכם  ולהזרים  הנפש  כוחות 

עד שיפתחו כל הערוצים החסומים בנפש.

ָהֲעָׂשָרה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִזְמָרה,  ִמיֵני  ֲעָׂשָרה  ֵיׁש  "ִּכי 

ְלׁשֹונֹות ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ֵסֶפר ְּתִהִּלים ַּכּמּוָבא )ִּבְגָמָרא 

ְּפָסִחים קי"ז ּוַבזַֹהר(: ֶׁשֵהם ַאְׁשֵרי ְוַלְמַנֵּצַח ּוַמְׂשִּכיל 

ְּבָכל  ּכַֹח  ְוֵיׁש  ַרִׁש"י,  ְּבֵפרּוׁש  ַעֵּין  ְוכּו'  ְוַהְללּוָיּה 

ָלׁשֹון ְוָלׁשֹון ֶׁשל ָהֲעָׂשָרה ְלׁשֹונֹות ַהַּנ"ל ְלַבֵּטל ּכַֹח 

לשון  כל  ר"ה(.  תורה  מוהר"ן  )ליקוטי  ַהְּקִלָּפה" 

מעשרה  אחד  לבטל  כוח  לה  יש  תהילים,  של 

נפש  את  החוסמים  והאטימות,  הטומאה  כוחות 

אליה,  האלוקי  השפע  מעבר  את  ומונעים  האדם 

וליצור הבנה ובהירות.
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מבוא

אחת  שהיא  למשל,  בתהילים,  "משכיל"  לשון 

מעשרה לשונות אלו )כמו שכתוב "ַאְׁשֵרי, ַמְׂשִּכיל 

כוח  את  מייצגת  וכדומה(  מ"א  תהילים  ֶאל-ָּדל" 

השכל והדעת, ובכוחה לשבור ולהכניע את כוח 

)כמו  "ְמַׁשֵּכל"  הנקרא  כנגדה  שקיים  הטומאה 

"הורים שכולים"( שענינו אבדן ושכול.

שבשבח  הקדושה  כוח  את  מייצגת  "הללויה", 

והלל, שאדם מהלל ומתפעל מגדולת ה' ומעשיו, 

ובכוחה לשבור ולהכניע את כוח הטומאה שכנגדה 

וחסרון  צער  של  הצליל  שזהו  "יללה",  הנקרא 

של  הניגון  סוגי  בשאר  בזה  כיוצא  וכן  עמוק, 

קדושה, שמכניעים ומבטלים את כוחות הטומאה.

פרקי  עשרה  נחמן  רבי  קיבץ  הכללי'  ב'תיקון 

וכוח  סוג  כנגד  מכוון  מהם  אחד  שכל  תהילים, 

אחר של ניגון קדושה, וכולם יחד, כשהם נאמרים 

ְמאֹד  ּומֹוִעיל  ָּגמּור  ִּתּקּון  "ְוֵהם  שגילה,  בסדר 
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הּוא  ַהֶּזה  "ְוַהִּתּקּון  קמ"א(,  הר"ן  )שיחות  ְמאֹד" 

ִּתּקּון ָחָדׁש ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ָיַדע ִמֶּזה ׁשּום ִנָּבֵרא ִמְּימֹות 

עֹוָלם" )רבי נתן בהקדמת 'תיקון הכללי'(.

'תיקון הכללי' הוא תיקון מיוחד  עיקר ענינו של 

לפגם הברית )הכולל פגמים כהוצאת זרע לבטלה, 

מעשים  או  דיבורים  מחשבות,  וכן  לילה  קרי 

בעוון  לאדם שנכשל, חלילה  לניאוף(.  הקשורים 

מסוג זה ממליץ רבי נחמן, מוקדם ככל האפשר, 

לטבול ולטהר עצמו במקווה )מעיין או ים וכדומה( 

ולאחר מכן לומר 'תיקון הכללי' )אם אין אפשרות 

לטבול כמובן שאפשר לומר גם בלי טבילה(. וכן 

נאמר בעניין זה בהקדמת רבי נתן לליקוטי הלכות 

חלק "אבן העזר": "אם יש מקווה - יש תקווה". 

)אין המדובר בטבילת מצווה של אישה, שענייניה 

מדוקדקים(.  הלכתיים  בתנאים  ותלויים  שונים 

פגם הברית הוא החטא היסודי והשורשי ביותר, 

דברי  ולפי  אחריו,  נמשכים  הפגמים  שאר  שכל 
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של  התמידי  למצב  השורש  גם  הוא  נחמן  רבי 

'תיקון  בו.  שרויים  שאנו  הנפש  ופיזור  בלבול 

הכללי' מסייע באיסוף הדעת שהאדם פיזר ואיבד 

על ידי עוון זה או שאר עוונותיו, ומשפיע גם על 

קיבוץ נידחי ישראל וגאולתם, כלשון רבי נחמן: 

ְלַקֵּבץ  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ָיבֹוא  ֶזה  "ּוִבְזכּות ִּתּקּון ֵחְטא 

ְנפּוצֹוֵתינּו" )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה צ"ב(.

הוא  הכללי'  'תיקון  של  המיוחד  שענינו  אף  אך 

נחמן  רבי  מדברי  מובן  דווקא,  הברית  תיקון 

ולא  דווקא  בשפתיים  )המדובר  שבאמירתו 

במחשבה בלבד( טמונות סגולות ומעלות נוספות 

ַרִּבים  ֵהם  ִּבְפָרִטּיּות  ָהֲעֵברֹות  ָּכל  "ּוְלַתֵּקן  רבות. 

ְמאֹד, ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן אֹוָתם, ִּכי 

ֵיׁש ִּדְקּדּוִקים ּוְפָרִטים ַרִּבים ְּבָכל ָלאו ָוָלאו... ִּכי ֵיׁש 

ְמקֹומֹות ָצִרים ְוַדִּקים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלָׁשם ׁשּום 

ִּתּקּון ִּכי ִאם ַעל-ְיֵדי ִּתּקּון ַהְּכָלִלי" )ליקוטי מוהר"ן 

תורה כ"ט סעיף ד'(. 
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לומר  ברסלב  מחסידי  רבים  נוהגים  כך,  משום 

'תיקון הכללי' בכל יום )שיח שרפי קודש ד' צ"ו(, 

וגם נשים נוהגות לאומרו.

יאְֹמֵרם  "ְוִאם  ואמר:  זה  בעניין  נחמן  רבי  הוסיף 

ְּבַכָּוָנה  הכללי'(  'תיקון  של  התהילים  פרקי  )את 

ְּבַעְצָמּה  ָהֲאִמיָרה  ַּגם  ַאְך  טֹוב,  ַמה  ְּבַוַּדאי  ָּכָראּוי 

ֶׁשִּלי,  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ְמאֹד  ָחָזק  ַוֲאִני  ְמאֹד...  ְמֻסָּגל 

ַקִּפיְטל  ָהֲעָׂשָרה  ֶׁשֵאּלּו  ְּביֹוֵתר  ָחָזק  ֲאִני  ָּבֶזה  ַאְך 

מֹוִעיִלים ְמאֹד ְמאֹד"! )שיחות הר"ן קמ"א(.

'תיקון  אמירת  לפני  בקשות  לייחד  גם  אפשר 

הכללי', ולציין כי אמירתו מוקדשת לרפואת פלוני 

אמירתו  שייחד  מי  ואשרי  אלמוני,  לישועת  או 

לישועת כלל ישראל ולגאולתם.
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יהי 
רצון

יהי רצון קודם אמירת תהילים

)בשבת ויו"ט אין אומרים אותו(

יְִהי ָרצוֹן ִמלְָּפנֶיךָ יְיָ ֱאלֵֹהינּו וֱֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ַהּבוֵֹחר 
בְָּדוִד ַעְבּדוֹ ּוְבזְַרעוֹ ַאֲחָריו וְַהּבוֵֹחר בְּשִׁירוֹת וְִתשְׁבָּחוֹת, 
שֶׁתֵֶּפן בְַּרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ִמזְמוֵֹרי ְתִהלִּים שֶֶׁאְקָרא 
כְִּאּלּו ֲאָמָרם דָּוִד ַהמֶֶּלְך ָעָליו ַהשָּׁלוֹם בְַּעְצמוֹ זְכּותוֹ 
ּוזְכּות  ְתִהלִּים  פְּסּוֵקי  זְכּות  ָלנּו  וְיֲַעָמד  ָעֵלינּו.  יָגֵן 
וְַטֲעֵמיֶהם  ּוְנֻקּדוֵֹתיֶהם  וְאוִֹתיוֵֹתיֶהם  תֵּבוֵֹתיֶהם 
ּוִמּסוֵֹפי  ֵתבוֹת  ֵמָראשֵׁי  ֵמֶהם  ַהּיוְֹצִאים  וְַהשֵּׁמוֹת 
ּוְלזַמֵּר  וְַחּטֹאֵתינּו,  וֲַעוֹנוֵֹתינּו  ֵעינּו  פְּשָּׁ ְלַכפֵּר  ֵתבוֹת, 
ַהּסוְֹבִבים  וְַהּקוִֹצים  ַהחוִֹחים  כָּל  ּוְלַהְכִרית  ָעִריִצים 
ִעם  נְעּוִרים  ֵאשֶׁת  ּוְלַחבֵּר  ָהֶעְליוָֹנה,  ַהשּׁוֹשַׁנָּה  ֶאת 
ָלנּו  יִמָּשְֶׁך  ּוִמשָּׁם  וְֵרעּות,  וְַאֲחוָה  בְַּאֲהָבה  ּדוָֹדּה 
ּוְנשָָׁמה ְלַטֲהֵרנּו ֵמֲעוֹנוֵֹתינּו וְִלְסלַֹח  ְלֶנֶפׁש רּוַח  שֶַׁפע 
ֵעינּו, כְּמוֹ שֶָׁסַלְחתָּ ְלָדוִד שֶָׁאַמר  ַחּטֹאֵתינּו ּוְלַכפֵּר פְּשָּׁ
ֶהֱעִביר  יְיָ  גַּם  שֶׁנֱֶּאַמר  כְּמוֹ  ְלָפנֶיךָ,  ֵאּלּו  ִמזְמוִֹרים 
ַהּזֶה קֶֹדם  ַחטָּאְתךָ לֹא תָּמּות. וְַאל תִּקֵָּחנּו ֵמָהעוָֹלם 
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בְּאֶֹפן  שָָׁנה  שְִׁבִעים  בֶָּהם  ְשנוֵֹתינּו  ְמלֹאת  ַעד  זְַמּנֵנּו 
ַהמֶֶּלְך  דָּוִד  ּוזְכּות  שִַׁחְתנּו.  ָאשֵׁר  ֵאת  ְלַתקֵּן  ּנּוַכל  שֶׁ
ַעד  ַאפְּךָ  שְׁתֲַּאִריְך  ּוַבֲעֵדנּו  ָעֵלינּו  יָגֵן  ַהשָּׁלוֹם  ָעָליו 
ׁשּוֵבנּו ֵאֶליךָ בְִּתׁשּוָבה שְֵׁלָמה ְלָפנֶיךָ. ּוֵמאוַֹצר ַמתְַּנת 
וְִרַחְמתִּי  ָאחֹן  וְַחּנוִֹתי ֶאת ֲאשֶׁר  נּו, כְּדְִּכִתיב  ָחנֵּ ִחנָּם 
ֶאת ָאשֵׁר ֲאַרֵחם. ּוְכשֵׁם שֶָׁאנּו אוְֹמִרים ְלָפנֶיךָ שִׁיָרה 
שִׁיר  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ְלָפנֶיךָ  לוַֹמר  נִזְכֶּה  כְָּך  ַהּזֶה  בָּעוָֹלם 
תְִּהלִּים  ֲאִמיַרת  יְֵדי  וְַעל  ַהבָּא.  ָלעוָֹלם  ּושְָׁבָחה 
בְּגִיַלת  נִָעים  בְּקוֹל  וְָלשִׁיר  ַהשָּׁרוֹן  ֲחַבֶצֶלת  תְִּתעוֵֹרר 
וְַרּנֵן, כְּבוֹד ַהלְָּבנוֹן ִנתָּן ָלּה, הוֹד וְָהָדר בְֵּבית ֱאלֵֹהינּו 

בְִּמֵהָרה בְּיֵָמינּו ָאֵמן ֶסָלה:

ָפנָיו  נְַקדְָּמה  יִשְֵׁענּו:  ְלצּור  נִָריָעה  ַליהֹוָה,  נְַרּנְנָה  ְלכּו 
ּוֶמֶלְך  יְהֹוָה,  ּגָדוֹל  ֵאל  כִּי  לוֹ:  נִָריַע  בִּזְִמרוֹת  ְבתוָֹדה, 

ּגָדוֹל ַעל כָּל ֱאלִֹהים:

ֲהֵרינִי ְמזַמֵּן ֶאת פִּי ְלהוֹדוֹת ּוְלַהלֵּל ּוְלשַׁבֵַּח ֶאת ּבוְֹרִאי 
ְלשֵׁם יִחּוד ֻקְדשָׁא בְִּריְך הּוא ּושְִׁכיְנתֵּּה בְִּדִחילּו ּוְרִחימּו 

ַעל יְֵדי ַההּוא ָטִמיר וְנְֶעָלם בְּשֵׁם כָּל יִשְָׂרֵאל:

קודם שיתחיל באמירת תהלים יאמר זה:
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טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים

ִמזְמוִֹרים  ָהֲעשָָׂרה  בֲַּאִמיַרת  ַעְצִמי  ְמַקשֵׁר  ֲהֵרינִי 
ּוְלָכל  שֶׁבְּדוֵֹרנּו.  ָהֲאִמתִּּיִים  ַהַצדִּיִקים  ְלָכל  ֵאּלּו 
ֲאשֵׁר  ְקדוֹשִׁים  ָעָפר.  ׁשוְֹכנֵי  ָהֲאִמתִּים  ַהַצדִּיִקים 
יְסוֹד  ַצדִּיק  ַהקָּדוֹׁש  ְלַרבֵּנּו  ּוִבְפָרט  ֵהמָּה.  בָָּאֶרץ 
עוָֹלם נַַחל נוֵֹבַע ְמקוֹר ָחְכָמה ַרבֵּנּו נְַחָמן בֶּן ֵפיגֶא. 

זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּו וְַעל כָּל יִשְָׂרֵאל ָאֵמן.

ש"תְִּהלִּים"  תְִּהלִּים,  ֲאִמיַרת  בִּשְַׁעת  ְלַכּוֵן  "וְָצִריְך 
נֵי שֵׁמוֹת  בְּגִיַמְטִרּיָא "תפה", שֶׁהּוא ְמֻכּוָן כְִּמְספָּר ַהשְּ
למ"ד  אל"ף  למ"ד,  אל"ף  כָּזֶה:  בְִּמּלּואוֹ  ֱאלִֹהים  ֵאל 
יוְֹצָאה  ֵאּלּו  שֵׁמוֹת  נֵי  ַהשְּ שֶַׁעל-יְֵדי  מ"ם,  יו"ד  ה"י 
ַהטִּפָּה ֵמַהקְִּלפָּה. כִּי ַהטִּפָּה ִהיא בְִּחיַנת ֶחֶסד ּוגְבּוָרה 
וְַלחּות,  ֲחִמימּות  ּוַמיִם,  ֵאׁש  ּכַֹח  בָּּה  יֵׁש  כִּי  כַּּיָדּוַע, 
ֶאל  נֵי שֵׁמוֹת  ַהשְּ וְַעל-יְֵדי  ּוגְבּוָרה,  ֶחֶסד  בְִּחיַנת  שֵֶׁהם 
ֱאלִֹהים ַהנַ"ל, שֵֶׁהם בְִּחיַנת ֶחֶסד ּוגְבּוָרה, כַּּיָדּוַע שֵֶׁהם 
"ל, ַעל-יְֵדי זֶה מוִֹציִאין ַהטִּפָּה  נַּ ּגִיַמְטִרּיָא "תְִּהלִּים" כַּ

ִמשָּׁם. וְזֶה ָצִריְך ְלַכּוֵן בִּשְַׁעת ֲאִמיַרת תְִּהלִּים."

תיקון
הכללי

בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ה כתוב:
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תיקון
הכללי

ָחִסיִתי טז י  ּכִ ֵאל  ְמֵרִני  ׁשָ ְלָדִוד  ם  ִמְכּתָ
ָבְך:

ל  ּבַ ה טֹוָבִתי  ָאּתָ ֲאֹדָני  ַליֹהָוה  ָאַמְרּתְ 
ָעֶליָך:

יֵרי  ְוַאּדִ ה  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְקדֹוׁשִ
ל ֶחְפִצי ָבם: ּכָ

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

ָפַתי: ַעל ׂשְ

ּתֹוִמיְך  ה  ַאּתָ ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיֹהָוה 
ּגֹוָרִלי:

ַנֲחַלת  ַאף  ִעִמים  ּנְ ּבַ ִלי  ָנְפלּו  ֲחָבִלים 
ְפָרה ָעָלי: ׁשָ

ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות  ֲאָבֵרְך ֶאת ְיֹהָוה ָאׁשֵ
רּוִני ִכְליֹוָתי: ִיּסְ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז
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תיקון
הכללי

ח

ט

י

יא

י ִמיִמיִני  י ָתִמיד ּכִ יִתי ְיֹהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ
ל ֶאּמֹוט: ּבַ

ִרי  ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ָלֵכן ׂשָ
ּכֹן ָלֶבַטח: ִיׁשְ

ן  אֹול ֹלא ִתּתֵ י ִלׁשְ י ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ ּכִ
ַחת: ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ

ָמחֹות ֶאת  ים ׂשַבע ׂשְ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ
יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ ּפָ
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סּוי לב ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל ַאׁשְ ּכִ ְלָדִוד ַמׂשְ
ֲחָטָאה:

ָעֹון  לֹו  ְיֹהָוה  ַיְחׁשֹב  ֹלא  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ
רּוחֹו ְרִמָיה: ְוֵאין ּבְ

ל  ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי ּבְ י ּבָ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ּכִ
ַהיֹום:

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

יִתי  ִכּסִ ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך  אִתי  ַחּטָ
ה  ַעי ַליֹהָוה ְוַאּתָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ָאַמְרּתִ

אִתי ֶסָלה: אָת ֲעֹון ַחּטָ ָנׂשָ

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמֹצא  ל ּכָ ּלֵ ַעל ֹזאת ִיְתּפַ
יעּו: ים ֵאָליו ֹלא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ ַרק ְלׁשֵ

י  ָרּנֵ ְצֵרִני  ּתִ ִמַצר   )* ִלי  ֵסֶתר  ה  ַאּתָ
סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ט ּתְ ַפּלֵ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

רי"ג(. סימן  א'  חלק  מוהר"ן  בליקוטי  )עין  מעט.  להפסיק  צריך  כאן   )*
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תיקון
הכללי

ח

ט

י

יא

ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה  יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ ַאׂשְ
ָעֶליָך ֵעיִני:

ֶמֶתג  ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ּבְ סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ַאל ּתִ
ל ְקֹרב ֵאֶליָך: ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ּבַ

יֹהָוה  ע ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ַרּבִ
ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו:

ְוַהְרִנינּו  יִקים  ַצּדִ ְוִגילּו  ַביֹהָוה  ְמחּו  ׂשִ
ֵרי ֵלב: ל ִיׁשְ ּכָ
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תיקון
הכללי

ַלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד:מא

ָרָעה  יֹום  ּבְ ל  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  ַאׁשְ
ֵטהּו ְיֹהָוה: ְיַמּלְ

ָאֶרץ  ּבָ ר  ַ ְוֻאּשׁ ִויַחּיֵהּו  ְמֵרהּו  ִיׁשְ ְיֹהָוה 
ֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ֵנהּו ּבְ ּתְ ְוַאל ּתִ

בֹו  ּכָ ל ִמׁשְ ָוי ּכָ ְיֹהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ
ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו:

י  י ּכִ ִני ְרָפָאה ַנְפׁשִ י ְיֹהָוה ָחּנֵ ַאִני ָאַמְרּתִ
ָחָטאִתי ָלְך:

מֹו: אֹוְיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ׁשְ

ץ  ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ ְוִאם ּבָ
ר: ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ

ָעַלי  ׂשְנָאי  ל  ּכָ ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד 
בּו ָרָעה ִלי: ַיְחׁשְ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח
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תיקון
הכללי

ט

י

יא

יב

יג

יד

ַכב ֹלא  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ ּדְ
יֹוִסיף ָלקּום:

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

ָמה  ּלְ ַוֲאׁשַ ַוֲהִקיֵמִני  ִני  ָחּנֵ ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ
ָלֶהם:

ֹלא  י  ּכִ י  ּבִ ָחַפְצּתָ  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֹזאת  ּבְ
ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי:

יֵבִני ְלָפֶניָך  ּצִ י ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ַוֲאִני ּבְ
ְלעֹוָלם:

ֵמָהעֹוָלם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיֹהָוה  רּוְך  ּבָ
ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:
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יל ִלְבֵני ֹקַרח:מב ּכִ ַלְמַנֵצַח ַמׂשְ

י  ן ַנְפׁשִ ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ַאּיָל ּתַ ּכְ
ַתֲעֹרג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים:

ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה 
ֵני ֱאֹלִהים: ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ

ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  י  ּלִ ָהְיָתה 
ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך: ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ ּבֶ

י  ּכִ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ ה  ֵאּלֶ
ֱאֹלִהים  ית  ּבֵ ַעד  ם  ּדֵ ֶאּדַ ְך  ּסָ ּבַ ֶאֱעֹבר 

ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: קֹול ִרּנָ ּבְ

ֱהִמי ָעָלי הֹוִחִלי  י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה ּתִ
ָניו: י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ ֵלאֹלִהים ּכִ

ן  ּכֵ ַעל  ּתֹוָחח  ִתׁשְ י  ַנְפׁשִ ָעַלי  ֶאֹלַהי 
ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ן  ַיְרּדֵ ֵמֶאֶרץ  ְרָך  ֶאְזּכָ

ִמְצָער:

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז



19

תיקון
הכללי

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

יֹרה  ְיָלה ׁשִ יֹוָמם ְיַצּוֶה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ
י: ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ִעּמִ

ה  ִני ָלּמָ ַכְחּתָ אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ
ַלַחץ אֹוֵיב: ֹקֵדר ֵאֵלְך ּבְ

ָאְמָרם  ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ּבְ ֶרַצח ּבְ ּבְ
ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך: ֵאַלי ּכָ

ֱהִמי ָעָלי  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה ּתִ
י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת  הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ּכִ

ַני ֵואֹלָהי: ּפָ

ח

ט

י

יא

יב
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םנט ִמְכּתָ ְלָדִוד  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַלְמַנֵצַח 
ִית  ַהּבַ ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ַוּיִ אּול  ׁשָ ֹלַח  ׁשְ ּבִ

ַלֲהִמיתֹו:

ְתקֹוְמַמי  ִמּמִ ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי  יֵלִני  ַהּצִ
ֵבִני: ּגְ ׂשַ ּתְ

ָדִמים  י  ּוֵמַאְנׁשֵ ָאֶון  ִמּפֲֹעֵלי  ַהִציֵלִני 
יֵעִני: הֹוׁשִ

ים  י ָיגּורּו ָעַלי ַעּזִ ה ָאְרבּו ְלַנְפׁשִ י ִהּנֵ ּכִ
אִתי ְיֹהָוה: ִעי ְוֹלא ַחּטָ ֹלא ִפׁשְ

ִלי ָעֹון ְיֻרצּון ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה ִלְקָראִתי  ּבְ
ּוְרֵאה:

ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ
ַהּגֹוִים ַאל  ל  ּכָ ִלְפֹקד  ָהִקיָצה  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ל ּבֹ ֹחן ּכָ ּתָ

ֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכּכָ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז



21

תיקון
הכללי

ְפתֹוֵתיֶהם  ׂשִ ִפיֶהם ֲחָרבֹות ּבְ יעּון ּבְ ה ַיּבִ ִהּנֵ
ֵמַע: י ִמי ׁשֹ ּכִ

ְלָכל  ְלַעג  ּתִ ָלמֹו  ַחק  ׂשְ ּתִ ְיֹהָוה  ה  ְוַאּתָ
ּגֹוִים:

ֱאֹלִהים  י  ּכִ ֹמָרה  ֶאׁשְ ֵאֶליָך  ֻעּזֹו 
י: ּבִ ּגַ ִמׂשְ

ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים  ֵמִני  ְיַקּדְ י  ַחְסּדִ ֱאֹלֵהי 
ְרָרי: ְבׁשֹ

ֲהִניֵעמֹו  י  ַעּמִ חּו  ּכְ ִיׁשְ ן  ּפֶ ַהְרֵגם  ּתַ ַאל 
נּו ֲאֹדָני: ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגּנֵ

ְכדּו  ְוִיּלָ ָפֵתימֹו  ׂשְ ַבר  ּדְ ימֹו  ּפִ את  ַחּטַ
רּו: ַחׁש ְיַסּפֵ ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ

י  ּכִ ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ה  ּלֵ ּכַ ְבֵחָמה  ה  ּלֵ ּכַ
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ַיֲעֹקב  ּבְ ל  ֹמׁשֵ ֱאֹלִהים 

ֶסָלה:
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ִויסֹוְבבּו  ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  בּו  ְוָיׁשֻ
ִעיר:

עּו  ּבְ ִיׂשְ ֹלא  ִאם  ֶלֱאֹכל  ְיִניעּון  ה  ֵהּמָ
ִלינּו: ַוּיָ

ָך  ַחְסּדֶ ַלּבֶֹקר  ן  ַוֲאַרּנֵ ֻעּזֶָך  יר  ָאׁשִ ַוֲאִני 
ַצר  יֹום  ּבְ ּוָמנֹוס  ִלי  ב  ּגָ ִמׂשְ ָהִייָת  י  ּכִ

ִלי:

י  ּבִ ּגַ י ֱאֹלִהים ִמׂשְ ָרה ּכִ י ֵאֶליָך ֲאַזּמֵ ֻעּזִ
י: ֱאֹלֵהי ַחְסּדִ

טו
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ִמְזמֹור:עז ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵצַח 

ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה  ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי 
ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי:

ָיִדי י  ּתִ ָרׁשְ ּדָ ֲאֹדָני  ָצָרִתי  יֹום  ּבְ
ֵחם  ִהּנָ ֵמֲאָנה  ָתפּוג  ְוֹלא  ָרה  ִנּגְ ַלְיָלה 

י: ַנְפׁשִ

יָחה  ָאׂשִ ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ָרה  ֶאְזּכְ
ף רּוִחי ֶסָלה: ְוִתְתַעּטֵ

ְוֹלא  י  ִנְפַעְמּתִ ֵעיָני  ֻמרֹות  ׁשְ ָאַחְזּתָ 
ר: ֲאַדּבֵ

עֹוָלִמים: נֹות  ׁשְ ֶדם  ִמּקֶ ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ

ְלָבִבי  ִעם  ְיָלה  ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ
ׂש רּוִחי: יָחה ַוְיַחּפֵ ָאׂשִ

ֹיִסיף  ְוֹלא  ֲאֹדָני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ִלְרצֹות עֹוד:
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ְלֹדר  ֹאֶמר  ַמר  ּגָ ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס 
ָוֹדר:

ַאף ַרֲחָמיו  ַכח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ּבְ ֲהׁשָ
ֶסָלה:

נֹות ְיִמין ֶעְליֹון: ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא ׁשְ

ֶדם  ִמּקֶ ָרה  ֶאְזּכְ י  ּכִ ָיּה  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור 
ְלֶאָך: ּפִ

ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ֳעֶלָך  ּפָ ְבָכל  ְוָהִגיִתי 
יָחה: ָאׂשִ

דֹול  ּגָ ֵאל  ִמי  ָך  ְרּכֶ ּדַ ּקֶֹדׁש  ּבַ ֱאֹלִהים 
אֹלִהים: ּכֵ

ים  ה ֶפֶלא הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ ה ָהֵאל ֹעׂשֵ ַאּתָ
ָך: ֻעּזֶ

ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ֵני  ּבְ ָך  ַעּמֶ ְזרֹוַע  ּבִ ַאְלּתָ  ּגָ
ֶסָלה:
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ָיִחילּו  ִים  ּמַ ָראּוָך  ֶאֹלִהים  ִים  ּמַ ָראּוָך 
זּו ְתֹהמֹות: ַאף ִיְרּגְ

ָחִקים ׁשְ ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים  ֹזְרמּו 
כּו: ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ

ֵבל  ל ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ קֹול ַרַעְמָך ּבַ
ְרַעׁש ָהָאֶרץ: ָרְגָזה ַוּתִ

ים  ַרּבִ ַמִים  ּבְ ִביְלָך  ּוׁשְ ָך  ְרּכֶ ּדַ ּיָם  ּבַ
בֹוֶתיָך ֹלא ֹנָדעּו: ְוִעּקְ

ְוַאֲהֹרן: ה  ֹמׁשֶ ַיד  ּבְ ָך  ַעּמֶ ַכֹצאן  ָנִחיָת 
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ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאֹדָני ָמעֹון צ ה ְלֹמׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ֹדר ָוֹדר: נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ַאּתָ

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל  דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ ּבְ
ה ֵאל: ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאּתָ

ׁשּובּו  ַוּתֹאֶמר  א  ּכָ ּדַ ַעד  ֱאנֹוׁש  ב  ׁשֵ ּתָ
ְבֵני ָאָדם:

יֹום ֶאְתמֹול  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ִנים  ׁשָ י ֶאֶלף  ּכִ
ְיָלה: מּוָרה ַבּלָ י ַיֲעֹבר ְוַאׁשְ ּכִ

ָחִציר ַיֲחֹלף: ּבֶֹקר ּכֶ ָנה ִיְהיּו ּבַ ם ׁשֵ ְזַרְמּתָ

ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ּבַ

ִנְבָהְלנּו: ּוַבֲחָמְתָך  ָך  ְבַאּפֶ ָכִלינּו  י  ּכִ

ָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור  ְלֶנְגּדֶ ֲעֹוֹנֵתינּו  ה  ּתָ ׁשַ
ֶניָך: ּפָ

ינּו  ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך  נּו  ּפָ ָיֵמינּו  ָכל  י  ּכִ
ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: ׁשָ
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ָנה ְוִאם  ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ְיֵמי ׁשְ
ָעָמל  ם  ְוָרְהּבָ ָנה  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ְגבּוֹרת  ּבִ

ֻעָפה: י ָגז ִחיׁש ַוּנָ ָוָאֶון ּכִ

ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאּפֶ

ְלַבב  ְוָנִביא  הֹוַדע  ן  ּכֵ ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ָחְכָמה:

ַעל  ֵחם  ְוִהּנָ ָמָתי  ַעד  ְיֹהָוה  ׁשּוָבה 
ֲעָבֶדיָך:

ְמָחה  ָנה ְוִנׂשְ ָך ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ׂשַ
ָכל ָיֵמינּו: ּבְ

נֹות ָרִאינּו ָרָעה: יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ׂשַ

ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֵניֶהם: ּבְ

ה  ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו 

ּכֹוְנֵנהּו:
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הֹוִדיעּו קה מֹו  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליֹהָוה  הֹודּו 
ים ֲעִלילֹוָתיו: ָבַעּמִ

ָכל  ּבְ יחּו  ׂשִ לֹו  רּו  ַזּמְ לֹו  ירּו  ׁשִ
ִנְפְלאֹוָתיו:

י  ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ ִהְתַהְללּו ּבְ
ְיֹהָוה:

ִמיד: ּתָ ָפָניו  ׁשּו  ּקְ ּבַ ְוֻעּזֹו  ְיֹהָוה  ְרׁשּו  ּדִ

ֹמְפָתיו  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו 
ֵטי ִפיו: ּפְ ּוִמׁשְ

ַיֲעֹקב  ֵני  ּבְ ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ִחיָריו: ּבְ

ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  הּוא 
ָטיו: ּפָ ִמׁשְ

ְלֶאֶלף  ִצּוָה  ָבר  ּדָ ִריתֹו  ּבְ ְלעֹוָלם  ָזַכר 
ּדֹור:
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בּוָעתֹו  ּוׁשְ ַאְבָרָהם  ֶאת  ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
ָחק: ְלִיׂשְ

ִרית  ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיׂשְ ַוּיַ
עֹוָלם:

ָנַען ֶחֶבל  ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ֵלאֹמר ְלָך ֶאּתֵ
ַנֲחַלְתֶכם:

ּה: ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר ּכִ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ ּבִ

ְמָלָכה ֶאל  ִמּמַ ּגֹוי  ִמּגֹוי ֶאל  כּו  ְתַהּלְ ַוּיִ
ַעם ַאֵחר:

ָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ֹלא ִהּנִ
ְמָלִכים:

ַאל  ְוִלְנִביַאי  יָחי  ִבְמׁשִ עּו  ּגְ ּתִ ַאל 
ֵרעּו: ּתָ

ה ֶלֶחם  ל ַמּטֵ ְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ּכָ ַוּיִ
ָבר: ׁשָ
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ר יֹוֵסף: ַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ׁשָ

ַנְפׁשֹו: ָאה  ּבָ ְרֶזל  ּבַ ַרְגלֹו  ֶבל  ַבּכֶ ִעּנּו 

ְיֹהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ּבֹא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו:

ים  ַעּמִ ל  ֹמׁשֵ יֵרהּו  ּתִ ַוּיַ ֶמֶלְך  ַלח  ׁשָ
ֵחהּו: ַוְיַפּתְ

ָכל ִקְנָינֹו: ל ּבְ מֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּוֹמׁשֵ ׂשָ

ם: ְיַחּכֵ ּוְזֵקָניו  ַנְפׁשֹו  ּבְ ָריו  ׂשָ ֶלְאֹסר 

ֶאֶרץ  ר ּבְ ָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעֹקב ּגָ ֹבא ִיׂשְ ַוּיָ
ָחם:

ֲעִצֵמהּו  ַוּיַ ְמֹאד,  ַעּמֹו  ֶאת  ַוּיֶֶפר 
ִמָצָריו:

ל  ְלִהְתַנּכֵ ַעּמֹו  ֹנא  ִלׂשְ ם  ִלּבָ ָהַפְך 
ֲעָבָדיו: ּבַ

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה
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תיקון
הכללי

ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַאֲהֹרן  ַעְבּדֹו  ה  ֹמׁשֶ ַלח  ׁשָ
ּבֹו:

ֶאֶרץ  ְבֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמְפִתים ּבְ מּו ָבם ּדִ ׂשָ
ָחם:

ֶאת  ָמרּו  ְוֹלא  ְך  ְחׁשִ ַוּיַ ְך  ֹחׁשֶ ַלח  ׁשָ
ָברֹו: ּדְ

ֶאת  ֶמת  ַוּיָ ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך 
ָגָתם: ּדְ

ַחְדֵרי  ּבְ ִעים  ְצַפְרּדְ ַאְרָצם  ַרץ  ׁשָ
ַמְלֵכיֶהם:

בּוָלם: ּגְ ָכל  ּבְ ים  ּנִ ּכִ ָעֹרב  ֹבא  ַוּיָ ָאַמר 

ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָרד  ּבָ ֵמיֶהם  ׁשְ ּגִ ָנַתן 
ַאְרָצם: ּבְ

ֵעץ  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ּוְתֵאָנָתם  ְפָנם  ּגַ ְך  ַוּיַ
בּוָלם: ּגְ

כו

כז

כח

כט

ל

לא

לב

לג
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הכללי

ר: ִמְסּפָ ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ה  ַאְרּבֶ ֹבא  ַוּיָ ָאַמר 

ִרי  ּפְ ַוּיֹאַכל  ַאְרָצם  ּבְ ב  ל ֵעׂשֶ ּכָ ַוּיֹאַכל 
ַאְדָמָתם:

ְלָכל  ית  ֵראׁשִ ַאְרָצם  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ְך  ַוּיַ
אֹוָנם:

ָבָטיו  ׁשְ ּבִ ְוֵאין  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ּבְ ַוּיֹוִציֵאם 
ל: ּכֹוׁשֵ

ם  ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ֵצאָתם ּכִ ַמח ִמְצַרִים ּבְ ׂשָ
ֲעֵליֶהם:

ָלְיָלה: ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן  ַרׂש  ּפָ

ַמִים  ׁשָ ְוֶלֶחם  ָלו  ׂשְ ֵבא  ַוּיָ ַאל  ׁשָ
יֵעם: ּבִ ַיׂשְ

ִצּיֹות  ּבַ ָהְלכּו  ָמִים  זּובּו  ַוּיָ צּור  ַתח  ּפָ
ָנָהר:

לד

לה

לו

לז

לח

לט

מ

מא
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הכללי

ַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם  ּדְ י ָזַכר ֶאת  ּכִ
ַעְבּדֹו:

ִחיָריו: ה ֶאת ּבְ ִרּנָ ׂשֹון ּבְ ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבׂשָ

ים  ן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאּמִ ּתֵ ַוּיִ
ִייָרׁשּו:

ִיְנֹצרּו  ְותֹוֹרָתיו  יו  ֻחּקָ ְמרּו  ִיׁשְ ֲעבּור  ּבַ
ַהְללּוָיּה:

מב

מג

מד

מה
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הכללי

ִכינּו קלז ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ּבְ

ּנֹרֹוֵתינּו: ּכִ ִלינּו  ּתָ תֹוָכּה  ּבְ ַעל ֲעָרִבים 

יר  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ׁשְ ם  ׁשָ י  ּכִ
יר  ִ ִמּשׁ ָלנּו  ירּו  ׁשִ ְמָחה  ׂשִ ְותֹוָלֵלינּו 

ִצּיֹון:

יר ְיֹהָוה ַעל ַאְדַמת  יר ֶאת ׁשִ ֵאיְך ָנׁשִ
ֵנָכר:

ְיִמיִני: ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ַלִים  ְירּוׁשָ ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם 

ֵרִכי  ֶאְזּכְ ֹלא  י ִאם  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני  ק  ְדּבַ ּתִ
ם ַעל ֹראׁש  ַלִ ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

ְמָחִתי: ׂשִ

יֹום ֵאת  ֱאדֹום,  ִלְבֵני  ְיֹהָוה  ְזֹכר 
ַעד  ָערּו,  ָערּו  ָהֹאְמִרים,  ַלִים,  ְירּוׁשָ

ּה: ַהְיסֹוד ּבָ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז
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ם ָלְך  ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּבַ
ַמְלּתָ ָלנּו: ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ֶאת ּגְ

ֶאל  ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ץ  ְוִנּפֵ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵרי  ַאׁשְ
ַלע: ַהּסָ

ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
ְרִקיַע ֻעּזֹו: ּבִ

ֹרב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּוֹרָתיו  ַהְללּוהּו 
ְדלֹו: ּגֻ

ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו 
ְוִכּנֹור:

ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ֹתף  ּבְ ַהְללּוהּו 
ְוֻעָגב:

ִצְלְצֵלי  ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ
ְתרּוָעה:

ַהְללּוָיּה: ָיּה  ל  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ּכֹל 

ח

ט

א

ב

ג

ד

ה

ו

קנ
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הכללי

ִמי יִתֵּן ִמצִּּיוֹן יְׁשּוַעת יִשְָׂרֵאל בְּׁשּוב יְיָ שְׁבּות ַעּמוֹ, יָגֵל 
ָמעּוּזָם  ֵמיְיָ,  ַצדִּיִקים  ּוְתׁשּוַעת  יִשְָׂרֵאל:  יִשְַׂמח  יֲַעקֹב 
ֵמְרשִָׁעים  יְַפלְֵּטם  וַיְַפלְֵּטם,  יְיָ  וַּיְַעזְֵרם  ָצָרה:  בְֵּעת 

וְיוִֹשיֵעם כִּי ָחסּו בוֹ:
ְוָרב  ּמּות  ַהּכַ ְמָעט  ְוִהיא  ָתִבים  ַהּכְ ַחת  ַאְמּתַ ּבְ ָמָצאנּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹזאת 

ָהֵאיכּות 
ִרּבוֹנוֹ שֶׁל עוָֹלם, ִעלַּת ָהִעּלוֹת וְִסבַּת כָּל ַהסִּּבוֹת, ַאְנתְּ ְלֵעלָּא, ְלֵעלָּא 

ּוְלךָ  כְָּלל,  ָבְך  תְִּפיָסא  ַמֲחשָָׁבה  דְֵּלית  ִמּנְָך,  ְלֵעלָּא  וְֵלית  ּכָֹלא,  ִמן 

אוְֹתךָ  ֶאְדרֹׁש,  אוְֹתךָ  ּותְִּהלָּה.  בְָּרָכה  כָּל  ַעל  ּוְמרָֹמם  תְִּהלָּה,  ּדּוִמּיָה 

ֲאַבקֵּׁש שְׁתְַּחּתֹר ֲחִתיָרה דֶֶּרְך כְּבּושָׁה ֵמִאתְָּך, דֶֶּרְך כָּל ָהעוָֹלמוֹת, ַעד 

יוֵֹדַע  ְלךָ,  נִגְָלה  ֲאשֶׁר  כְִּפי  עוֵֹמד,  שֲֶׁאנִי  בַּמָּקוֹם  שֶׁלִּי  ַהִהשְׁתְַּלשְׁלּות 

בְִּתׁשּוָבה  ְלַהֲחזִיֵרנִי  אוְֹרךָ,  ָעַלי  תִָּאיר  ַהזֶה  ּוְנִתיב  ּוַבדֶֶּרְך  תֲַּעלּומּות, 

שְֵׁלָמה ְלָפנֶיךָ בֱֶּאֶמת, כְִּפי ְרצוֹנְךָ בֱֶּאֶמת, כְִּפי ְרצוֹן ִמְבָחר ַהבְּרּוִאים, 

ּוִִבְלּבּול  ַמֲחשָָׁבה  וְׁשּום  חּוץ  ַמֲחשֶֶׁבת  ׁשּום  בְַּמֲחשְַׁבתִּי  ַלֲחׁשֹב  ִלְבִלי 

ּוְקדוֹׁשוֹת  ַצחוֹת  זַּכוֹת  בְַּמֲחשָׁבוֹת  ְלַדבֵּק  ַרק  ְרצוֹנְךָ,  נֶגֶד  שֶׁהּוא 

ִלי  וְֶתן  ֵעְדוֶֹתיךָ,  ֶאל  ִלבִּי  ַהט  ּוְבתוָֹרְתךָ.  בְַּהשָָּׂגְתךָ  בֱֶּאֶמת  בֲַּעבוָֹדְתךָ 

ֵלב ָטהוֹר ְלָעְבדְּךָ בֱֶּאֶמת. ּוִממִּצּולוֹת יָם ּתוִֹציֵאנִי ְלאוֹר ּגָדוֹל ִחיׁש ַקל 

ְמֵהָרה. תְּׁשּוַעת יְהֹוָה כְֶּהֶרף ַעיִן, ֵלאוֹר בְּאוֹר ַהַחּיִים כָּל יְֵמי ֱהיוִֹתי ַעל 

פְּנֵי ָהֲאָדָמה. וְֶאזְכֶּה ְלַחדֵּׁש נְעּוָרי, ַהּיִָמים שֶָׁעְברּו בַּחֹשְֶׁך, ְלַהֲחזִיָרם ֶאל 

ַהקְֻּדשָּׁה, וְִתְהיֶה יְִציָאִתי ִמן ָהעוָֹלם כְִּביָאִתי, בְּלֹא ֵחְטא. וְֶאזְכֶּה ַלֲחזוֹת 

בְּנַֹעם יְהֹוָה ּוְלַבקֵּר בְֵּהיָכלוֹ, כֻּּלוֹ אוֵֹמר כָּבוֹד, ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה וֶָעד:

אחר שסיים תהלים יאמר שלשה פסוקים אלה:
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אומן

אומן
'תיקון  לאמירת  הקשור  במינו,  מיוחד  תיקון 

במקום  שיאמרם  למי  נחמן  רבי  הבטיח  הכללי', 

קבורתו באומן. וזו הבטחתו בפני שני עדים שייחד 

ָיָמיו,  ִיְמְלאּו  ִּכי  לשם נתינת תוקף להכרזתו: "ַּגם 

ְוֹיאַמר  ִקְברֹו  ַעל  ֶׁשָּיבֹוא  ִמי  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ַאַחר  ֲאַזי 

ָׁשם ֵאּלּו ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַהַּנ"ל ְוִיֵּתן ְּפרּוָטה 

ִלְצָדָקה )כלומר אפילו מטבע קטן(, ֲאִפּלּו ִאם ָּגְדלּו 

ְוָעְצמּו ֲעוֹונֹוָתיו ַוֲחָטָאיו ְמאֹד ְמאֹד ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאַזי 

ֶאְתַאֵּמץ ְוֶאְׁשַּתֵּדל ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב ְלהֹוִׁשיעֹו ּוְלַתְּקנֹו" 

)שיחות הר"ן קמ"א(.

בציון  השהות  עצם  זו,  מופלאה  הבטחה  מלבד 

נשגבה  מעלתם  שם,  והתפילה  הלימוד  רבינו, 

ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלמֹד  ִקְברֹו  ַעל  ָנבֹוא  "ְּבַוַּדאי  מאוד. 

ִמֶּזה...  ָּגדֹול  ְוַתֲענּוג  ַׁשֲעׁשּוִעים  לֹו  ְוִיְהֶיה  ָׁשם 

ְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ֵמִעְנַין ִקְברֹו. ְוִגָּלה ַּדְעּתֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים 

ְּבַכָּמה ִמיֵני ְלׁשֹונֹות ֶׁשָּיבֹואּו ַעל ִקְברֹו ָּתִמיד לֹוַמר 
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ְּתִהִּלים ַעל ִקְברֹו ְוִלְלמֹד ָׁשם ּוְלַהְרּבֹות ָׁשם ִּבְתִפָּלה 

ֶזה." ֵמִעְנָין  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ִעם  ְוִדֵּבר  ְוַתֲחנּוִנים, 

 )חיי מוהר"ן קס"ב(.

 

ידוע מה שאמר רבינו בעניין גלגול הנשמה )חיי 

מוהר"ן תמ"ו( שאם יאמר האדם בהגיעו לעולם 

בעולם  כאן  נשמתי(  )תיקון  עימי  גימרו  הבא: 

לעולם  בגלגול  אשוב  שלא  רק  כרצונכם,  הבא 

בסכנה  להיות  עוד  יתגלגל  שלא  לו  יועיל  הזה, 

בו  להילכד  בנקל  )שאפשר  העולם  בזה  עצומה 

ברשת החטאים ולאבד את עולמו חלילה(. למרות 

האמור אמר רבי נתן, שאם היה יודע שכשיתגלגל 

לעולם יזכה להשתטח )אפילו פעם אחת( על ציון 

להתגלגל גם  ומוכן  מרוצה  היה  באומן,  רבינו 

)שיח שרפי קודש א' תצ"ו(.
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ראש
השנה

הכינוס השנתי של כל חסידי ומקורבי רבי נחמן 

)תהיה אשר תהיה דרגת התקרבותם( נערך בראש 

השנה ונקרא "הקיבוץ". הקיבוץ נוסד עוד בהיות 

פטירתו  לאחר  שגם  היה  רצונו  בחיים.  רבינו 

שיהיה  בהבטיחו  באומן,  אליו  להתקבץ  נמשיך 

איתנו כמו בחייו.

זכינו, ואומן כיום היא אכן מקום הקיבוץ הגדול 

ביותר. בראש השנה האחרון, שנת תשס"ו, אירחה 

בדבקות  שהתקבצו  ויותר,  איש   25,000 אומן 

והתלהבות יוצאת מן הכלל. 

תופש,  נחמן,  רבי  של  במשנתו  השנה  ראש 

את  מציין  נחמן  רבי  ביותר.  נכבד  מקום  כידוע, 

מאת  עבורו  מיוחדת  כמתנה  שלי"  השנה  "ראש 

ִחּדּוׁש  הּוא  ֶׁשִּלי  "ָהרֹאׁש-ַהָּׁשָנה  יתברך.  השם 

ָּגדֹול, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּביֻרָּׁשה 

ראש השנה
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ְּבַמָּתָנה  זֹאת  ִלי  ָנַתן  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַרק  ֵמֲאבֹוַתי, 

ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַמהּו רֹאׁש-ַהָּׁשָנה" )חיי מוהר"ן ת"ה(.

ְוָהָיה  ַהּכֹל.  ַעל  עֹוֶלה  ֶׁשִּלי  ַהָּׁשָנה  ָהרֹאׁש  "ָאַמר, 

ַמֲאִמיִנים  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהְּמקָֹרִבים  ֵמַאַחר  ֶאְצִלי  ֶּפֶלא 

ַהְמקָֹרִבים  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ִיָּזֲהרּו  ֹלא  ְוָלָּמה  ִלי, 

ֹלא  ִאיׁש  רֹאׁש-ַהָּׁשָנה  ַעל  ֻּכָּלם  ֶׁשִּיְהיּו  ֵאַלי 

ראׁש-ַהָּׁשָנה" ַרק  הּוא  ֶׁשִּלי  ִעְנָין  ָּכל  ִּכי  ֵיָעֵדר. 

 )חיי מוהר"ן ת"ג(.

מוסיף בעניין זה רבי נתן תלמידו: "ּוִמְּכַלל ְּדָבָריו 

ְּדָבִרים.  ַּכָּמה  ָלַמְדנּו  ִעָּמנּו  ָאז  ֶׁשִּדֵּבר  ַהְּקדֹוִׁשים 

ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  עֶֹצם  ַהַּפַעם  עֹוד  ָלַמְדנּו 

ַעל רֹאׁש-ַהָּׁשָנה. ִּכי ַאף-ַעל- ִּפי ֶׁשָּיַדְענּו זֹאת ִמְּכָבר, 

ָּבֶזה,  ָאז  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ֵמִרּבּוי  ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן 

יֹוֵתר  ַהִחּיּוב  עֶֹצם  ֵהִבינּו  ָאז  ַהּנֹוָראֹות  ּוִמְּתנּועֹוָתיו 

ְויֹוֵתר, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר זֹאת ִּבְכָתב. ְוַגם ָאז ָלַמְדנּו 

ֶׁשְרצֹונֹו ָחָזק ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ְּבאּוֶמין ַעל רֹאׁש-ַהָּׁשָנה 

ִמֶּזה"  ָּגדֹול  ָּדָבר  ְוֶׁשֵאין  ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ְלַאַחר  ָּתִמיד 

)חיי מוהר"ן ת"ו(.
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ִלְהיֹות  "ֶׁשְּצִריִכין  באומרו  נתן,  לדבריו  טעם  גם 

ָאז  ֶׁשְּיכֹוִלין  ָאַמר  ַּדְיָקא,  רֹאׁש-ַהָּׁשָנה  ַעל  ֶאְצלֹו 

ַהָּׁשָנה  ֶּׁשְּבָכל  ַמה  )לנפשם(  ִּתּקּוִנים  ְלַקֵּבל  ֲאָנִׁשים 

אֶֹפן,  ְּבׁשּום  ִּתּקּון  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבֶאְפָׁשר  ָהָיה  ֹלא 

ֵהם  ֲאִפּלּו  ְיכֹוִלין  ְּברֹאׁש-ַהָּׁשָנה  ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן 

הּוא  ֲאִפּלּו  ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּבָכל  ַאף-ַעל-ִּפי  ִּתּקּון.  ְלַקֵּבל 

ְּבַעְצמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַתְּקָנם, ֲאָבל 

ִּכי  ִּתּקּוִנים.  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים  ֵהם  ַּגם  ְּבראׁש-ַהָּׁשָנה 

ְוִתּקּוִנים  ִעְנָיִנים  ְּבראׁש-ַהָּׁשָנה  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ָאַמר 

ַלֲעׂשֹות" ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  ַּגם  ַהָּׁשָנה  ֶּׁשְּבָכל  ַמה 

 )חיי מוהר"ן ת"ו(.

באופן  גם,  מאפשרת  השנה  בראש  ההתקבצות 

ולהתוועד  רבינו  רצון  את  לקיים  ביותר,  מופלא 

הלימוד  המשותפות,  התפילות  באהבה.  יחד 

בצוותא והתפעלות הנפש מעבודתם בקודש של 

החסידים המתקבצים אל רבם, מהווים, בלי ספק, 

מקור להשראה וחיזוק למשך השנה כולה. 
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מן  משמעותי  חלק  צדיקים,  קברי  בכל  כמו 

ההתקשרות אליהם נעשית על ידי לימוד תורתם. 

בבואנו לדבר על יצירתם של רבי נחמן ותלמידו 

ובמעלות  בסגולות  להתבונן  הראוי  מן  נתן,  רבי 

רבי  אותן  שתיאר  כפי  בה,  הטמונות  המיוחדות 

נחמן עצמו.

"פעם אחת היה מזרז את אחד ללמוד את ספרו, 

ואמר שהוא מצוה גדולה ללמוד את ספרו הרבה. 

ואמר לו, שיכולין להיות נעשה בעל מוח גדול על 

ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאוד 

על פי פשוטן של דברים. וגם אם יתמידו בספריו 

כשר  איש  נעשה  להיות  לזכות  יכולין  הקדושים 

בספריו  שיש  הפנימיות  לראות  יזכה  ואז  באמת 

שאין  מה  הרבה  פנימיות  בהם  יש  כי  הקדושים, 

ללמוד  הזוכה  אשרי  כלל.  פשוטו  פי  על  נראה 

ולהתמיד בהם הרבה" )חיי מוהר"ן שמ"ז(.

בציון רבינו
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"אמר: יכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על 

ידי לימוד הספר שלו. והיה חפץ ומשתוקק מאוד 

בעולם.  ויתפשטו  פעמים  כמה  סיפרו  שידפיסו 

ידי  על  ויתפללו  שילמדו  אדם  בני  שיהיו  ואמר, 

בספריו,  ויעסוק  שישב  מי  ואמר:  הזה.  הספר 

בו  ויסתכל  וקינטור,  )נצחנות(  נצחון  בלי  רק 

גידי  כל  אצלו  נבקעין  יהיו  בוודאי  אז  באמת, 

קשיות לבבו" )כלומר שתתרכך כל אטימות ליבו 

באמת( השם  וקירבת  קדושה  לחוש  יוכל  והוא 

 )חיי מוהר"ן שמ"ט(.

מוהר"ן,  ליקוטי  שלי,  הקדוש  הספר  "אמר: 

הגאולה(,  )התחלת  דגאולה  אתחלתא  הוא 

מאוד  חפץ  אני  בעולם  שיצא  מאחר  ואמר: 

הרבה,  אותו  ללמוד  צריכים  כי  אותו,  שילמדו 

מוסר  מלא  הוא  כי  פה.  בעל  שגור  שיהיה  עד 

אין  אשר  יתברך,  להשם  מאוד  גדול  והתעוררות 

שני  לעצמו  לקבוע  שטוב  ואמר,  אליו.  ערוך 
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אחד  שיעור  הקדושים.  ספריו  ללמוד  שיעורים 

שיהיה  כדי  מאוד,  הרבה  במהירות  לומר  פשוט, 

גדול,  ושיעור אחד ללמוד בעיון  שגור בעל פה. 

הקדושים  בספריו  ונפלא  גדול  עמקות  יש  כי 

תכלית" ואין  סוף  אין  עד  מאוד,  והנוראים 

 )חיי מוהר"ן שמ"ו(.

נציג עתה בפני הקורא את האוצרות של רבי נחמן 

ותלמידו רבי נתן:

ליקוטי מוהר"ן

קרוב  המכילה  נחמן,  רבי  של  העיקרית  יצירתו 

לכל  הנוגעים  )תורות(,  שיעורים  מאות  לארבע 

תורות  יום.  היום  וחיי  הקדושה  התורה  תחומי 

אלו נאמרו במשך שנים בפני תלמידיו, ובהוראתו 

נתן  רבי  ידי  על  וסודרו  קובצו  הכתב,  על  הועלו 

הספר:  הקדמת  כלשון  הדברים,  תוכן  תלמידו. 

"מגלה ומבאר דברים עליונים ונעלמים. חידושים 

חדשים והקדמות יקרות, נוראות ונפלאות, עצות 
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מרחוק אמונה אומן, הנובעים ממקור מים חיים, 

ספר,  עוד  זה  אין  מאוד".  ונורא  עליון  מקור 

רעיונות  מביע  או  חז"ל  דברי  בביאור  העוסק 

עמוקים אודותם. המובאות, הפסוקים והמאמרים 

המשובצים בו אינם אלא לבוש להשגות אלוקות, 

שרבי נחמן השכיל בגאונותו לבטא בשפת אנוש.

שיחות הר"ן/ שבחי הר"ן

מפי  נתן  רבי  שכתב  מגוונים,  בנושאים  שיחות 

רבינו. ספר בהיר, מובן מאוד, הנותן מושג מקיף 

על כל יסודות משנתו של רבי נחמן.

חיי מוהר"ן

נחמן(,  רבי  )של  הקדושים  מחייו  מספר  "רובו 

מאשר עבר עליו בימי חייו הקדושים והחיים אשר 

חי בעולם, כי הוא היה איש חי באמת, אשר לא 

היה דוגמתו, והוא חי תמיד חיים אמיתיים ובכל 

בהקדמה  נתן  רבי  כותב  חדשים"  חיים  חי  פעם 
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ל"חיי מוהר"ן". בספר מובאים פרקים מחיי רבינו 

ונושאים שונים. סיפורים שסיפר וחלומות שחלם, 

מסעותיו ברחבי אוקראינה ונסיעתו לארץ ישראל, 

ושיחות רבות, אשר אינן מופיעות בספרים אחרים: 

על מעלתו ועבודתו בקודש, מעלת ספריו ומעלת 

המתקרבים אליו, ועניינים נוספים רבים.

ספר המידות

ותיקונן,  המידות  בנושא  חז"ל  מדברי  ליקוטים 

שליקט רבינו ז"ל עוד בימי ילדותו. מסודר וממוין 

כמילון לפי סדר האלף בית ובנקל למצוא בו כל 

זה  נושא עימו ספר  ז"ל היה  ונושא. רבינו  נושא 

תמיד, והוגה בו בכל עת.

סיפורי מעשיות

סיפורים מופלאים, מלאים סודות ורמזים, שסיפר 

רבי נחמן. "ואמר, שאלו המעשיות הם חידושים 

דרכים  בהם  ויש  מאוד,  מאוד  ונוראים  נפלאים 
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ונסתרות ועמקות מופלג מאוד, וראויים לדורשם 

בפירוש שאמר,  מפיו הקדוש  "ושמענו  ברבים". 

שכל דיבור ודיבור של אלו המעשיות יש בו כוונה 

עצומה" )מתוך ההקדמה(. רבי נחמן עצמו כמעט 

ולא ביאר את מעשיותיו, אך אמר, שעצם הקריאה 

רוחנית  התעוררות  לאדם  לגרום  מסוגלת  בהן 

עצומה ועשויה גם להועיל לפקידת עקרות.

ליקוטי תפילות

בית ספר להתבודדות ולשיחה אישית בין האדם 

לבין קונו. לקט תפילות חדשות בשפה המדוברת, 

על  המבוססות  רבו,  בפקודת  נתן  רבי  שחיבר 

חיים,  מלא  ספר  מוהר"ן.  שבליקוטי  התורות 

מאכזבת  בו  במקום  אותו.  כשפותחים  ש"עונה" 

והקשיים  הבעיות  מסבך  לצאת  אחרת  דרך  כל 

"כל  חדשים.  שערים  תפילות"  "ליקוטי  פותח   -

לכל  המוכרחת  בקשה  כל  תחינה,  כל  תפילה, 

ומכאוביו,  לבבו  נגעי  את  יודע  אשר  ואיש,  איש 
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הכל כאשר לכל ימצא בתוך התפילות והבקשות 

באמת  אלו  בתפילות  רגיל  שיהיה  "ומי  הללו". 

ל"ליקוטי  בהקדמה  נתן  רבי  כותב  ובתמימות", 

תפילות", "בוודאי  יזכה לחיי עולם".

ליקוטי הלכות

יצירת מופת בת שמונה כרכים, הסוקרת בשיטתיות 

השולחן  של  הסדר  לפי  התורה  מחוקי  חוק  כל 

ערוך. בהתייחסו לעיקרון יסודי מליקוטי מוהר"ן, 

נתן בפנינו  אותו הוא מנתח בבהירות, שוזר רבי 

והנגלה שבהלכה, המופלא והפשוט.  את הנסתר 

ונושא  מאידך,  וההלכתי  מחד  המיסטי  הצד  את 

אותנו מעלה מעלה לעבר הנקודה הנשגבה, שבה 

נפגשים. הקורא שיצא  והרוחני שבתורה  הגשמי 

למסע זה בכנות, וחוזר בסופו למציאות המוכרת 

לו, מופתע לגלות בעיניים חדשות את מה שנחשב 

בעיניו למוכר וידוע. הוא מגלה עד כמה מלהיבים, 

מעוררי רטט והתרגשות, הם הדברים שנראו פעם 
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נוגע  ויבשים. הוא מרגיש שייך,  בעיניו שוממים 

בדבר. את זה רצה רבי נתן להשיג.

עלים לתרופה

"עלים" אלו הם מאות מכתבים מרגשים, שכתב רבי 

נתן לבנו יצחק )הקבור בצפת ליד רבי יוסף קארו, 

בעל ה"שולחן ערוך"( ולכמה מתלמידיו. המיוחד 

בספר זה הוא הסגנון הישיר והאישי הנוגע ללב. 

שבעל  "תורה  זה  ספר  מכונה  ברסלב  חסידי  בין 

על  מצביע  עצמו  נתן  ורבי  החסידות  של  פה" 

חשיבות מכתביו לרבים ועל נחיצות הלימוד בהם: 

"כי אגרות שלנו הם רפואות יקרות" )מכתב צ'(. 

ימי מוהרנ"ת )מורינו הרב נתן(

יומנו האישי של רבי נתן, המספר בעיקר על צעדיו 

הראשונים בחסידות ועל התקרבותו לרבינו ז"ל. 

סיפורים ומעשיות שונות שעברו עליו, ולבסוף - 

תאור מסעו המרתק לארץ ישראל.
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תיקון נפש מיוחד ונוסף, שפעולתו דווקא בקבר 

הצדיק, הוא להתוודות על כל חטאיו. לכל אדם, 

כידוע, תפקיד מיוחד ומסוים בעולם הזה, ובמהלך 

חייו עליו לחפשו ולבקשו. אך "יש דרך ישר לפני 

ופירש  י"ד(  )משלי  מות"  דרכי  ואחריתה  איש 

רבי נחמן שאפילו אדם שעסק בתורה ובמעשים 

בעולם. ייעודו  את  להחמיץ  עלול  טובים, 

)ליקוטי מוהר"ן  ד' סעיף ח'(.

והתיקון לזה? מגלה רבי נחמן באותה תורה וכותב: 

על  חכם,  תלמיד  לפני  דברים  וידוי  "כשמתוודה 

ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי 

שורש נשמתו". ומבאר הדבר, כי כשאדם חוטא 

על  דהיינו  עצמותיו,  על  העבירות  נחקקות  אזי 

עצמותו ומהותו הפנימית, ומטשטשות את דעתו 

בדרכו,  להבחין  עוד  מסוגל  איננו  כך,  ומעלתו. 

והוא כעיור המגשש באפלה. אך כשהוא מתוודה 

וידוי דברים
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על עוונותיו בפני תלמיד חכם, הוא מוציא בפיו 

את אותם צירופי אותיות קדושים שקלקל על ידי 

עוונותיו, והתלמיד חכם, שהתורה דבוקה בו, יכול 

להשיב האותיות למקומן, להחזיר את המתוודה 

למעלתו, ולהובילו בדרך המיוחדת לו. תיקון זה 

מרומז, לפי דברי רבי נחמן, בפסוק "אחריב הרים 

וגבעות )רמז על חורבן כוחות הטומאה( והולכתי 

עיוורים בדרך לא ידעו - זה בחינת שהצדיק הורה 

לו דרך ישר" שעד עתה הייתה נעלמת ממנו.

מבאר הרב נחמן מטשערין )"פרפראות לחכמה" 

פירושה  כיום  זו  עצה  שקיום  ד'(  תורה  על 

באומן,  נחמן  רבי  בציון  החטאים  על  להתוודות 

וכלשונו: "אחר כך, כשבא אל קיברו ומפרש כל 

ליבו לפני השם יתברך ומרבה בתפילות ותחנונים 

ווידוים ומתפלל לפני השם יתברך שיורהו הדרך 

ידי  על  שיזכה  נשמתו,  שורש  לפי  והישר  הנכון 

באמת  יתברך  אותו  ולעבוד  שלמה  לתשובה  זה 
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בזכותו של  לו על כל מה שפגם, בפרט  ושיכפר 

הצדיק, ובהתקשרות גמור אליו בכל לבבו ושהוא 

ורוחו  לנפשו  הצריך  התיקונים  כל  ויגמור  יעשה 

נחרבו  שבוודאי  בבירור,  יאמין  אזי  ונשמתו, 

אחרא.ומה  דסטרא  המלכות  בניני  כל  זה  ידי  על 

שהשם יתברך שולח לו במחשבתו )לאחר הוידוי 

הנזכר לעיל( איזה דרך והנהגה לעבודת ה', צריך 

שורש  לפי  עתה  לעת  הישר  דרכו  שזה  להאמין 

נשמתו. 

המעשה  רוב  לפי  הכל  כי  ממילא,  מובן  זה  וגם 

ואחר כוונת הלב הן הן הדברים. וכל מה שהאדם 

בהשתדלות  הנ"ל  בתיקונים  ומשתדל  עושה 

ובהתקשרות  וכוונתו  הלב  ובהתעוררות  יותר 

התיקונים  כל  עליו  נמשכין  בוודאי  ביותר,  גדול 

בשלמות יותר. אך אף על פי כן צריכין להאמין גם 

עליו הארת  כן, שאיך שמשתדל האדם להמשיך 

התיקונים הנ"ל, אפילו אם האדם הוא כמו שהוא 
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וההשתדלות הוא כמו שהוא, אף על פי כן בוודאי 

נמשך עליו גם כן איזה הארה מהתיקונים הנ"ל".

נראה שלעצה זו נתכוון רבי נחמן באומרו במקום 

אחר )חיי מוהר"ן ש"ז(: "אני אין לי מה לעשות 

לעשות  צריך  איני  בשבילי  כי  כלל,  העולם  בזה 

כלל. רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם 

יתברך. אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי 

ומספר  לי חסרונו -  אני  יכול לתקנו" . 
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התבודדות
עצתו המרכזית של רבי נחמן לתיקון הנפש היא 

ההתבודדות, כלומר שיחה יום יומית בשפה אישית 

)ליקוטי  שכתב  כפי  יתברך,  השם  אל  ופשוטה 

היא  "ההתבודדות  כ"ה(:  תורה  ב'  חלק  מוהר"ן 

תפילה  כידוע,  הכל".  מן  וגדולה  עליונה  מעלה 

טוב  מה  כן  ועל  יותר,  מקובלת  צדיקים  בקברי 

עצתו  את  רבינו  בציון  לקיים  מאשר  יותר  ונעים 

הקדושה?

שיטת  ישראל,  גדולי  בדברי  המובן  כפי 

בלבד,  זו  ולא  ביותר,  קדומה  היא  ההתבודדות 

אלא שהיא הדבר המייחד אותנו ביותר כיהודים. 

הקריב...  "ופרעה  כתוב:  סוף  ים  קריעת  בסיפור 

ויצעקו בני ישראל אל ה'" )שמות י"ד, י(. ומפרש 

הוא  באברהם  אבותם.  אומנות  'תפסו  רש"י: 

אומר: אל המקום אשר עמד שם. ביצחק: לשוח 

אומנות  והנה,  במקום'.  ויפגע  ביעקב:  בשדה. 
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היא דבר שאדם אמון ורגיל בו, והמובן מלשונם, 

שתפילת האבות לא הייתה מאורע חד פעמי אלא 

דבר שבהרגל וחלק מרכזי בעבודתם.

וכך מבאר גם רבי נתן את מעלתם וייחודם של עם 

"הן  "וזהו  ישכון":  לבדד  "עם  הקרויים  ישראל, 

עם לבדד ישכון", שהם עם קדוש כזה ששוכנים 

לבדד. שהם מקיימים "לך עמי בוא בחדריך וסגור 

זעם"  יעבור  עד  רגע  כמעט  חבי  בעדך.  דלתיך 

קונם  לבין  בינם  מתבודדים  שהם  כ"ו(,  )ישעיה 

ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם וחושבים בכל 

זה הם  ידי  ועל  וסופם האחרון.  על אחריתם  יום 

בטוחים מכל צר ואויב ומסטין, כי הם מסתירים 

)תהלים  בבחינת  תמיד  יתברך  כנפיו  בצל  עצמם 

ל"ב( "אתה סתר לי", שזהו בחינת "וישכון ישראל 

בטח בדד עין יעקב" )דברים ל"ג( בחינת "כי אתה 

ידי  ד'(, שעל  ה' לבדד לבטח תושיבני" )תהלים 

שוכן  זה  ידי  על  התבודדות  בחינת  בדד  בחינת 
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ישראל בטח תמיד. כי מי זה ערב את לבו לגשת אל 

השם יתברך שהם מסתירים עצמן אצלו יתברך?

)ליקוטי הלכות ברכות השחר ה' סעיף פ"ז(

הרמב"ם מבאר, שמה שאנו קוראים "התבודדות", 

הוא בעצם מצוות התורה להתפלל, וכך נהגו כל עם 

ישראל ממתן תורה ואילך: "מצוות עשה להתפלל 

בכל יום, שנאמר "ועבדתם את ה' אלוקיכם". מפי 

היא תפילה, שנאמר  זו  השמועה למדו, שעבודה 

"ולעבדו בכל לבבכם". אמרו חכמים: אי זו היא 

עבודה שבלב? זו תפילה. חיוב מצווה זו כך הוא 

- שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו 

של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא 

צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבח 

והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו, כל אחד כפי 

כוחו. אם היה רגיל, מרבה בתחינה ובקשה. ואם היה 

ערל שפתיים מדבר כפי יכולתו ובכל עת שירצה. 

עזרא". ועד  רבינו  ממשה  תמיד  הדבר  היה  וכן 
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גם גדולי האחרונים מדברים על חיוב הנהגה זו. 

המידות  שבין  הנכבדות  אחת  היא  "ההתבודדות 

הצדיקים,  גדולי  של  דרכם  והיא  התרומיות, 

ובאמצעותה הגיעו הנביאים לידי התגלות", כותב 

רבי אברהם בן הרמב"ם )"המספיק לעובדי השם" 

פרק "ההתבודדות"(.

ולהיות  בעסקיו  למעט  אלוקים  ירא  לכל  "ראוי 

בחדריו,  להתבודד  עיתים  ולקבוע  נחים  רעיוניו 

ולשאת  שיח,  ולשפוך  ולחקור,  דרכיו  ולחפש 

תפילה ורינה, ולהפיל תחינה" )רבינו יונה ב"שערי 

תשובה", שער השני, דרך החמישית(

"סגולה קלה לרפואת הנפש היא ההתבודדות. כי 

וישא  מיוחד  למקום  עצמו  יפרוש  רצון  לעיתות 

יוסף  רבי  בשם  חרדים"  )"ספר  למרום"...  עיניו 

סאגיס ורבינו יצחק דמן עכו(.
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"כל הצרות הבאות עלינו שאיננו ניצלים מהן המה 

מפני שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהם, 

ברוך  הקדוש  לפני  שיח  ושפכנו  התפללנו  לו  כי 

ובקשותינו  תפילותינו  ישובו  לא  בוודאי  הוא, 

ריקם. ולא יסתפק האדם במה שמתפלל השמונה 

פעמים  כמה  אלא  יום,  בכל  פעמים  עשרה שלש 

לבין  בינו  ובקשות  תפילות  לשפוך  צריך  ביום 

)ה"חפץ  הלב".  מעומק  בביתו  כשהוא  עצמו 

חיים", "ליקוטי אמרים" פרק י' עמ' מ"ז(

כלי-הזין  "עיקר  נחמן:  רבי  זו  סוגיה  חותם  וכן 

של האיש הישראלי הוא התפילה, וכל המלחמות 

שצריך האדם לכבוש, הן מלחמות היצר הרע, הן 

שאר מלחמות עם המונעים והחולקים, הכול על ידי 

התפילה ומשם כל חיותו. על כן מי שרוצה לזכות 

בתפילות  להרבות  צריך  באמת,  ישראל  לקדושת 

כלי  עיקר  זה  כי  קונו,  לבין  בינו  ושיחות  ובקשות 

הזין לנצח המלחמה" )קיצור ליקו"מ ב' אות א'(.
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בעניין ההתבודדות?  נחמן  רבי  חידש  מה בעצם 

הלא מעולם הייתה כבר ידועה מצוות התפילה?

הקדוש ברוך הוא הוא מעל לכל תפישה ודמיון. 

אי אפשר לתאר אותו בשום צורה ואי אפשר לדבר 

עליו בשום מילה. אבל בגלל שהוא רצה להתגלות 

אלינו ורצה להיות בקשר איתנו, בני האדם, הוא 

בחר להתגלות במשך ההיסטוריה בכל מיני צורות. 

"על הים )כלומר בקריעת ים סוף( נגלה להם כאיש 

סיני(  בהר  תורה  במתן  )כלומר  בסיני  מלחמה. 

נגלה להם כזקן מלא רחמים". גם בטבע – כל מה 

בעצם  שומעים,  שאנחנו  מה  כל  רואים,  שאנחנו 

כל מה שאי פעם נוכל לדמיין אותו או לחוש אותו 

– הכל הכל ממש, זה "לבושים" של הקדוש ברוך 

הוא, דרכים בהן הוא מתגלה אלינו. 

גם הנשמה זה בעצם מה שמעבר לכל ההגדרות. 

נשמה זה האדם בעצמו, החלק היותר עמוק ויותר 
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מהותי שלו. ובאופן דומה גם לקדוש ברוך הוא יש 

שמות רבים, וכולם מתארים באמת צורות שונות 

שבהן הוא אכן מתגלה בעולם, אבל אף אחד זה 

לא הוא בעצמו. הוא בעצמו זה כמו הנשמה של 

בלתי  אבל  העיקרי,  שהוא  פנימי  משהו  העולם, 

נתפש ובלתי מוגדר. מבין אין סוף השמות שיש 

יכול  הוא  בהן  הצורות  סוף  לאין  כלומר  לבורא, 

לפעול או להתגלות, בחרו חז"ל הקדושים לפנות 

אל הקדוש ברוך הוא בעיקר בתואר אחד עיקרי – 

"אלוקינו מלך העולם". "אלוקים", זה הכינוי של 

מידת הדין בעולם. כלומר הגבול, הדיוק, החלוקה 

הברורה, הצדק והשליטה במציאות, ו"מלך", זה 

שופט  ושליט,  אדון  כלומר  לאלוקים,  דומה  די 

ומושל, שאנו עבדיו וצריכים לסור למשמעתו.

למה בעצם אנחנו פעמים רבות מתקשים להתחבר 

מכירים  לא  בכלל  אנחנו  כי   - אחת  סיבה  לזה? 

מלכות ושלטון, ומה שאנחנו מכירים או שמענו 
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עליו זה רק שלטון מושחת ומנוון. סיבה שנייה – 

כי האידיאולוגיה השלטת בעולם שלנו זה חופש 

לעשות  חופש  היצירה,  חופש  הביטוי,  חופש   –

כל מה שאנחנו רוצים. דמוקרטיה, שוויון זכויות, 

לא  בכלל  ושליט"  "אדון  ולכן  אנרגיות.  זרימה, 

נהיה  אם  סיכוי,  לזה  ניתן  אם  אבל  אלינו.  מדבר 

מכירים  לא  שאנחנו  למשהו  להיפתח  מוכנים 

עמוקה  הכי  שהחוויה  לשמוע  נוכל  היום,  עד 

השירות.  חווית  דווקא  היא  לחוות  יכול  שאדם 

עבד  להיות  הקדושה.  לממלכת  משרת  להיות 

לאדוני האור. לקחת חלק בתיקון העולם, לשרת 

כי באמת, הרצון הכי עמוק  את הטוב המושלם. 

שלנו הוא להישבע אמונים לכוחות הטוב, לשרת 

מטרה קדושה ונעלה, ובעבור משימה כזאת היינו 

מוכנים, לפחות ברמה העקרונית, למסור את חיינו.

יש נאמנות ושייכות בין הורים לילדים, יש נאמנות 

בין בני זוג, יש נאמנות לחברה או לארץ מסוימת. 
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אבל כל סוגי הנאמנות והשייכות הם רק צל צילה 

שמוטבעת  ושורשית  פנימית  הכי  הנאמנות  של 

בנו – נאמנות לאלוקים. כל זה אמור להיות חבוי 

בהוראה של חכמינו לפנות אל הבורא דווקא בשם 

"אלוקים" ו"מלך".

הוא  ברוך  הקדוש  עם  שהקשר  תקופות  היו 

באמצעות "הלבוש" הזה היה באמת קשר פנימי 

מוכנים  שבעבורו  קשר  מרגש.  מסעיר,  ועמוק, 

להבין  קשה  הזאת  ההרגשה  בלי  ולמות.  לחיות 

אלפים ורבבות יהודים שאכן מסרו נפשם למוות 

מצוות  על  יעברו  או  לפסל  ישתחוו  ובלבד שלא 

הבורא. אין סיכוי שאדם יהיה מוכן למות אלמלא 

למעלה  שאין  ברמה  וקרבה  נאמנות  חש  הוא 

ממנה לאותו "אלוקים", ו"מלך". אבל אז נכנסו 

כוח  בעולם  יש  התמורות".  "היכלי  לתמונה 

זה  את  לתאר  אפשר  התמורות".  "היכלי  שנקרא 

בלתי  עכביש  קורי  של  רשת  כמו  ציורית  בצורה 
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נראית שמקיפה את כל כדור הארץ, או לחילופין, 

כוח  אותו  שעושה  מה  אחד.  כל  של  הלב  את 

שפע  של  סוג  כל  ולשבש  לעוות  הוא  שלילי 

ולהפוך אותו – בתודעה  של בני  שיורד לעולם 

האדם – לההיפך הגמור ממה שהוא באמת. פסוק 

"הוי  הזאת:  לתופעה  מתייחס  בנביא  שמופיע 

האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור 

ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר". כדי 

להבין את התופעה אפשר להזכיר את מה שקורה 

חוש  לאדם  שמשתבש  מחלה  בשעת  לפעמים 

ומתוק הוא  והוא מרגיש שמר הוא מתוק  הטעם 

מר. מבחינה מסוימת, התודעה של רוב האנשים 

נגועה בחולי כזה, שההרגשות והתפישות שלהם 

ידי  על  ו"מומרות"  משובשות  המציאות  על 

אותם "היכלי התמורות". כדרכם להרוס ולקלקל 

מיסטיים  כוחות  אותם  בנו  שבקדושה,  דבר  כל 

מערכת שלמה של תפישת עולם, שתגרום אצלנו 

לסילוף עמוק של "לבוש" ה"אלוקים" ו"המלך". 
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המלכים ובעלי השררה שנחשפו בפנינו היו על פי 

רוב מלכות מושחתת, מתנשאת, גאה ומשפילה, 

אכזרית, שיפוטית, רחוקה וקרה. לא הכרנו מלכות 

המלכות  תפישת  עם  הכרות  ובעקבות  אחרת, 

המלכות  תפישת  גם  אצלנו  התעוותה  המעוותת 

במשך  לאט,  לאט  לב,  שנשים  ובלי  האמיתית, 

שנים או דורות, התחלנו לתפוש גם את אלוקים, 

מלך מלכי המלכים, כקר ומנוכר, שיפוטי, מאיים, 

תפישת  מזה.  וגרוע  אכזרי  גם  קרובות  ולעיתים 

המלכות נפגמה, הקשר עם ה' התעוות והתרופף. 

"היכלי התמורות" השיגו את מטרתם המרושעת 

וניתקו אותנו מן הבורא.

אבל אז קרה משהו. לפני כ 200 שנה הגיע לעולם 

רבי נחמן מברסלב. הוא הכיר את תעלולי "היכלי 

התמורות" והציג בפנינו לבוש אחר של הבורא: 

הראשונות  הפגישות  באחת  אמיתי".  טוב  "חבר 

בין רבי נחמן מברסלב לתלמידו רבי נתן, כאשר 
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הם טיילו ביחד בשדה ושוחחו ביניהם, אמר רבי 

תלמידו,  של  ליבו  בעומק  שנכנס  משפט  נחמן 

ידו  ועל  זה משפט מפתח בחייו,  היה   - ולדבריו 

ותכליתו  לשלמותו  להגיע  יזכה  שבוודאי  הבין 

עלי אדמות. ואלו היו הדברים: "ובכלל, זה טוב 

מאד לשפוך את הלב לפני השם יתברך, ממש כמו 

ששופכים את הלב לפני חבר טוב אמיתי".

מושג  הלא  שבדבר?  הגדול  החידוש  היה  מה 

התפילה כבר היה ידוע ומפורסם, ביהדות בכלל 

ובחסידות בפרט. אלא שכאן חידש רבינו שאפשר 

ליצור עם הקדוש ברוך הוא קשר מסוג מאד מיוחד, 

מאד אישי וקרוב. ועל סוג של קשר כזה לא דובר 

מעולם באופן כה ברור. "חבר טוב אמיתי"! הלא 

בשלוש מילים אלו מקופלת משאת נפשו של כל 

החפץ  אמיתי,  אוהב  כזה:  חבר  לו  שיהיה  אדם, 

בכל ליבו באמת ובתמים אך ורק בטובת רעהו ללא 

כל אינטרסים. הוא לעולם לא ינצל את מה שידוע 
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הוא,  מושלם  סוד  שומר  חלילה.  חברו  לרעת  לו 

וכל מה שישמע לא יצא לחוץ לעולם. חבר טוב 

אמיתי לעולם לא ינטוש את חברו ולא יבגוד בו, 

גם אם ירד חברו לתכלית דיוטא התחתונה. תמיד 

יהיה מזומן לו ויבוא לעזרתו בעת הצורך, לעולם 

לא יאכזב, ותמיד ידע להקשיב בכל תשומת הלב, 

בצערו  עמו  יבכה  חברו,  בקורות  וישתתף  יבין 

וישתתף בשמחתו. כל אדם בעולם מאחל לעצמו 

חבר כזה ורבי נחמן אומר - יש לך חבר כזה. דבר 

איתו, שתף אותו, הוא באמת מקשיב ואיכפת לו, 

לעולם לא ייטוש אותך ולא יאכזב אותך. הקדוש 

ברוך הוא - הוא הוא אותו חבר. 

אמיתי.  אינו  "אלוקים"  או  "מלך"  שהלבוש  לא 

הוא אמיתי ונחוץ לנו בוודאי גם היום, אבל כדי 

ממנו  לפרק  כדי  הזה,  ללבוש  הכתר  את  להחזיר 

"היכלי  עליו  שהלבישו  המעוותת  הצורה  את 

התמורות", צריך היה לגלות בו עצמו צד חדש. 
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המלך הזה אינו רחוק ושיפוטי, עם כל גדולתו הוא 

ידידותו. מתוך  לי את  ומציע  אלי ממש  עד  יורד 

הבנה זו אנו מגלים צד חדש ועמוק בקשר עם ה' 

- לא רק להודות ולבקש עזרה ממלך גדול שהכל 

בידו, אלא פשוט לשוחח, לשפוך את הלב, כמו 

ולספר  לשתף  אמיתי.  טוב  חבר  לפני  ששופכים 

כל מה שיש על הלב, כל המבוכות, כל השאלות, 

כל  החלומות,  כל  המחשבות,  כל  הרגשות,  כל 

התקוות, וכל המאורעות.

מעבר לכל לבושיו, הקדוש ברוך הוא ממתין לנו 

שנבוא אליו. כחבר  אמיתי, הכי קרוב שיש, הכי 

נשפוך  שנבוא  לנו,  מצפה  הוא  שאפשר,  אוהב 

לפניו את כל הלב. ולא נבוא?
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הדורות,  בכל  ברסלב  חסידי  שעשו  כשם  ממש 

עוסקים גם היום תלמידיו של רבי נחמן בהפצת 

תורתו ובשורתו המנחמת לעם ישראל.

מוסדות  והולכים  מתפוררים  הימים,  לקץ  סמוך 

עולם. אין אדם בו בטוח ושליו. מחפשים להיאחז 

והבלבול   - להרגיש  רוצים  במה.  יודעים  ולא   -

החושך  בתוך  אבל  הכל.  מטשטשים  והקהות 

הוא,  באפלתו  איש  איש  שרויים,  אנו  בו  העמוק 

דק להאיר. בתוך הספק המתיש,  אור  קו  מתחיל 

בו אנו מתבוססים - הולך ומתבהר חזון של עולם 

חדש. טהור, מואר, צודק.

מבין אדריכלי הגאולה הגדולים ביותר - היה רבי 

נחמן מברסלב. רוח מעולם אחר, השראה ונחמה 

נושבים מבין דפי ספריו. ובעיקר - כלים מדויקים 

להפליא, כיצד להתכונן לעולם חדש, הקרב ובא.

לב 
הדברים
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פי שיטתו  על  דרך  ומורה  יוצר  דורון,  ארז משה 

ובספריו  בדבריו  מעבד  מברסלב,  נחמן  רבי  של 

את משנתו של רבי נחמן למילים ברורות, לדרכים 

סלולות, לעצות מובנות מלאות עידוד לבני הדור 

הזה. 

ספרים   1� לאור  יצאו  יצירה,  �1 שנות  כ  במשך 

והתקבלו  עותקים,   100,000 מ  בלמעלה  שונים 

בתגובות חמות ונרגשות על ידי כל סוגי הקוראים. 

כרבע מליון חוברות חולקו חינם בארץ ובעולם. 

מסגרות לימוד מגוונות נפתחו, וצמאי אור ודעת 

רבים מצאו בהן את שאיוותה נפשם.

אנו משתוקקים, בפרט בימים כה הרי גורל לעם 

הנחמה  בשורת  את  ולהפיץ  להמשיך  ישראל, 

של רבי נחמן. לשם כך החלטנו להקים את "לב 

הדברים".  

אנו רוצים להפוך אתכם לשותפים בפעילותינו.

לב 
הדברים
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למשך  לחודש  ש"ח   26 של  קבע  בהוראת  תורם 

שנה - יקבל דיסקים שיצאו עד עתה לאור )מעל 

70 שיעורים( וכל דיסק חדש.

למשך  לחודש  ש"ח   50 של  קבע  בהוראת  תורם 

שנה - יקבל את הדיסקים, וכן � ספרים העוסקים 

בביאור משנתו של רבי נחמן.

תורם בהוראת קבע של 100 ש"ח לחודש למשך 

שנה - יקבל את הדיסקים, � ספרים, וכן כל ספר 

חדש בהוצאת "לב הדברים" 

תורם בהוראת קבע של 1�0 ש"ח ומעלה לחודש 

למשך שנה - יקבל את הדיסקים, � ספרים, כל ספר 

בחירתו:  לפי  וכן  הדברים",  "לב  בהוצאת  חדש 

סט ספרי היסוד של רבי נחמן מברסלב  או סידרת 

קלטות שמע של תיאטרון בובות לילדים

לפרטים נוספים: שרה 02-5667567.

לב 
הדברים
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חידושי  להדפיס  בצדקתו  המסייע  מעלת  "וזה 

תורה הגונים על יסודות הצדיקים האמיתיים, כי 

ויותר לתיקון הנעשה על  ביותר  זוכה  זה  ידי  על 

ידי הצדקה.  ועל כן כשנותנין צדקה בשביל ריבוי 

בשלמות  הצדקה  תיקון  נעשה  קדושים  ספרים 

המביאים  הקדושים  הספרים  הוא  נפלא.והעיקר 

צריכין  שלזה  התורה,  קיום  לידי  מעשה,  לידי 

הצדקה  כן  ועל  קץ.  אין  עד  מאד  רבים  ספרים 

שנותנין בשביל ספרים אלו- יקר מכל, כי זה עיקר 

תיקון הצדקה. ובוודאי אין קץ לשכרו, וצידקתו 

הבאים  הדורות  בכל  פעם,  בכל  כי  לעד,  עומדת 

ידו" על  התורה  שתתקיים  ישראל,  את  מזכה 

)ליקוטי הלכות, הלכות ברכות השחר ה' סעיפים 

ל"ה-ל"ח(.

לב 
הדברים
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ישראל  ומועדי  שבת   - הזמן"  מן  "למעלה 
במשנתו של רבי נחמן מברסלב. חג חג ומצוותיו, 
הנפש  לעבודת  קשורים  כולם  ומעלותיו,  חג  חג 
נוגע  אומן,  ביד  וחדש.  בהיר  באור  ומתבארים 
רבי נחמן במצוות התלויות בזמן, מסיר מעליהן 
עליהן  שהשלכנו  והמבזה  האפרורי  האבק  את 
האהבה  את  מחדש  בלבנו  ומדליק  בעיוורוננו, 
אליהן ואל המצווה אותן. חובה בכל בית יהודי!

 
"אור פנימי" )מהדורה חדשה מורחבת( - מה זה 

בעצם רוחניות? איך זוכים לאהבה? כיצד נכניס 
שמחה לחיינו ואיך מוצאים את יעודנו המיוחד? 
משה  ארז  משיב  אחרות  ורבות  אלו  שאלות  על 
ובהירים,  קצרים  בדברים  פנימי".  ב"אור  דורון 
פשוטים ונוגעים ללב, הוא מבאר מושגים רבים, 
שעבור רבים עדיין לוטים באפילה )כולל "שמחת 

עולם" ו"אמנות ההתבודדות"(. 

קטלוג ספרים
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 - מורחבת(  חדשה  )מהדורה  והמעיין"  "הלב 

סוגיות סבוכות והרות גורל טורדות את נפשם של 
בעלי תשובה ושאר מבקשי השם. כיצורים בעלי 
חיות משל עצמם, הן אינן נותנות מנוח, ונושאות 
תדיר משבי רוח קרים של ספק ומבוכה. בחליפת 
מכתבים כנה ומרגשת חושף דניאל, בעל תשובה 
ולבטיו.  הפנימי  עולמו  את  נפש,  ועדין  עין  חד 
הספר,  מחבר  לבין  בינו  הנרקמת  החברות  דרך 
אותו  ומלווים  מרתק,  נפש  למסע  מתוודעים  אנו 
לסוף  עד  תהומות,  ויורד  שמיים  עולה  כשהוא 

המפתיע.

איש  אין  כי  דומה,   - כנפיים"  בעל  "אורח 

נחמן  רבי  אודות מעשיותיו של  טרם שמע  אשר 
לב,  ומושך  אגדי  בסגנון  מיוחד,  בחן  מברסלב. 
מוביל רבי נחמן את קוראיו אל עולם של מלכים 
ונסיכות, שדים ורוחות וחידות מופלאות. חמישה 
מסיפוריו של רבי נחמן מברסלב נחשפים לפנינו 
כמשל מרתק על מסעות נפש בני זמננו. ביד אומן 
משרטט לפנינו המחבר פתרונות חדשים לחידות 
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קורות  מתוך  ומאירים  מתגלים  כולם  חיינו, 
בו  הסיפורים המתבארים  נחמן.  רבי  גיבוריו של 
הם: מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו )"איש 
היער"(, מעשה מחיגר )"אבק ברוח"(, מעשה מרב 
ובן יחיד )"מסע"(, איוואן ווערדא )"מי אתה"?(, 

תקס"ט א' חנוכה )"אורח בעל כנפיים"(.

"היכל הגוונים המשתנים" - מי היה, בעצם, 

ולמי  יסודות שיטתו?  נחמן מברסלב? מהם  רבי 
סקירה  חייו,  קורות  תקציר  משנתו?  את  ייעד 
 - ובעיקר  תלמידיו,  וספרי  ספריו  של  שיטתית 
לכל  הזה  בדור  דבריו  נחוצים  אופן  ובאיזה  איך 
אחד ואחד מאתנו. ספר מקיף ומפורט, שנוגע גם 
בנימים העדינים ביותר של הנפש, ומבאר לעומקה 

שיטה רוחנית רבת אופקים זו.

"התבהרות" - ייסורי מצפון - זה טוב או רע? 

לצאת  איך  הנשים?  של  הרוחני  תפקידן  מהו 
המיוחד  יעודנו  מהו  יודעים  איך  יאוש?  ממצבי 
מדוע  לחיים?  זוג  בן  בוחרים  איך  בעולם? 
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קורות כל הצרות? על שאלות אלו ורבות אחרות 
כדוגמתן, משיב ארז משה דורון מתוך מקורותינו, 

באומץ, בכנות, ומתוך מעוף מחשבה.

"גבול הקדושה" )מהדורה חדשה מורחבת של 

'נתיב לא ידעו עיט, ו'אורות מאופל' עם תוספות 
רבות( - 'תחום שבת' שממנו אסור לחרוג בשבת 
הוא מידת אלפיים אמה. רבי נתן מבאר בליקוטי 
הלכות שאותם אלפיים אמה מרמזים על המהות 
על  מרמז  אחד  אלף  הקדושה.  של  פנימית  הכי 
רפ"ב  כתורה  לנו  הנודעת  אלוקות  התגלות 
העוסקת  'אזמרה',  תורת   – מוהר"ן  בליקוטי 
אחד  בכל  שיש  הטובות  הנקודות  במציאת 
אלוקות  התגלות  על  מרמז  אחד  ואלף  מאיתנו, 
חלק  מוהר"ן  בליקוטי  י"ב  כתורה  לנו  הנודעת 
התמידית  באפשרות  העוסקת  'איה',  תורת   – ב' 
ולחפש  יתברך  ה'  אל  בדברים  לפנות  לנו  שיש 
וירודים.  אפלים  הכי  במצבים  גם  מציאותו,  את 
ב'גבול הקדושה' מתוארים בצורה מפורטת אותן 

דרכים קדושות.


