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   סגולה לרפואה-תפילת חזקיהו המלך כשהיה חולה ונתרפא 
  

בנביא ישעיהו , כי התפילה שאמר חזקיהו המלך כשהיה חולה ונתרפא, 22' עמ, כתב בספר ליקוטי צבי
שמי שיגיד ומסרו לו , תפילה זו נמסרה לחזקיהו מן השמים, ועד בכלל' עד פסוק כ' ט' ח מפס"פרק ל
, יתרפא וינצל מכל דינים החמורים הנגזרים בשמים, בריא בשעת צרה בדמע בין חולה בין זו תפילה

  )מתוך אתר מרכז התהילים( .ד"עכ
  

  ישעיהו פרק לח
ִמים ָהֵהם ָּ י ָּהּו ָלמּות, ּבַ ְעיָהוּ ֶבן; ָחָלה ִחְזִקי ָּבֹוא ֵאָליו ְיׁשַ ִביא-ַוי ֹּאֶמר ֵאָליו ּכֹה, ָאמֹוץ ַהּנָ - ָאַמר ְיהָוה ַצו ְלֵביֶתָך -ַוי

י- הּכִ   .  ְולֹא ִתְחֶיה,  ֵמת ַאּתָ
ָניו ָּהוּ ּפָ ב ִחְזִקי ּסֵ ַּ יר- ֶאל, ַוי ל; ַהּקִ ּלֵ ְתּפַ ִּ   .  ְיהָוה-ֶאל, ַוי

ֹּאַמר ה ְיהָוה ְזָכר, ַוי ֵלם-ָאּנָ ֱאֶמת ּוְבֵלב ׁשָ י ְלָפֶניָך ּבֶ ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ ֵעיֶניָך , ָנא ֵאת ֲאׁשֶ יִתי, ְוַהּטֹוב ּבְ ַויְֵּבּךְ ; ָעׂשִ
 ָּ ִכי ָגדֹול, הוּ ִחְזִקי   .ּבְ
ַבר, ַוְיִהי ְעָיהוּ -ֶאל, ְיהָוה- ּדְ   .  ֵלאֹמר, ְיׁשַ

ָּהוּ -ָהלֹוְך ְוָאַמְרּתָ ֶאל ִוד ָאִביָך -ּכֹה, ִחְזִקי י ֶאת, ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ּדָ ַמְעּתִ ֶתָך - ׁשָ ִפּלָ ְמָעֶתָך - ָרִאיִתי ֶאת, ּתְ ִהְנִני ; ּדִ
נָ , ָיֶמיָך -יֹוִסף ַעל ֵרה ׁשָ   .  הֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ף ֶמֶלְך  יְלָך - ּוִמּכַ ּור ַאּצִ ֹּאת, ַאׁשּ   .  ָהִעיר ַהזֹּאת-ַעל, ְוַגּנֹוִתי; ְוֵאת ָהִעיר ַהז
ָך ָהאֹות-ְוֶזה ה ְיהָוה, ֵמֵאת ְיהָוה, ּלְ ר ַיֲעׂשֶ ר-ֶאת, ֲאׁשֶ ּבֵ ר ּדִ ָבר ַהזֶּה ֲאׁשֶ   .  ַהּדָ

יב ֶאת ר ָיְרָדה ְבַמֲעלוֹ - ִהְנִני ֵמׁשִ ֲעלֹות ֲאׁשֶ ֶמשׁ ֵצל ַהּמַ ֶ ׁשּ ית, ת ָאָחז ּבַ ר ַמֲעלֹות-- ֲאחַֹרּנִ ר ; ֶעׂשֶ ֶמׁש ֶעׂשֶ ֶ ב ַהׁשּ ׁשָ ַוּתָ
ר ָיָרָדה, ַמֲעלֹות ֲעלֹות ֲאׁשֶ ּמַ   .ּבַ

  
  ] פסוק טמכאן תפילת חזקיהו[

ב ָּהּו ֶמֶלְך , ִמְכּתָ ֲחלֹתוֹ , ְיהוָּדה-ְלִחְזִקי   .  ַוְיִחי ֵמָחְליוֹ , ּבַ
י ְדִמי ָיַמי אֵ , ֲאִני ָאַמְרּתִ אֹול-- ֵלָכהּבִ ֲעֵרי ׁשְ ׁשַ י; ּבְ ְדּתִ ּקַ נֹוָתי, ּפֻ   .  ֶיֶתר ׁשְ
י לֹא ים, ֶאְרֶאה ָיהּ - ָאַמְרּתִ ִּ ֶאֶרץ ַהַחי יט ָאָדם עֹוד-לֹא; ָיּה ּבְ ֵבי ָחֶדל- ִעם, ַאּבִ   .  יֹוׁשְ

י, ּדֹוִרי ע ְוִנְגָלה ִמּנִ ֹאֶהל רִֹעי--ִנּסַ ְדּתִ ; ּכְ ֵעִניִקּפַ ה ְיַבּצְ ּלָ ַּי ִמּדַ ִליֵמִני- ִמיֹּום ַעד, י ָכֹאֵרג ַחי ׁשְ   .  ַלְיָלה ּתַ
יִתי ַעד ּוִ ֲאִרי-ׁשִ ל, ּבֶֹקר ּכָ ר ּכָ ּבֵ ן ְיׁשַ ִליֵמִני, ַלְיָלה-ִמיֹּום ַעד; ַעְצמֹוָתי- ּכֵ ׁשְ   .  ּתַ

ן ֲאַצְפֵצף סוּס ָעגּור ּכֵ יֹּוָנה, ּכְ ה ּכַ ר; ֶאְהּגֶ ּלוּ ֵעיַני ַלּמָ ָקה, ֹוםּדַ י ָעְרֵבִני-ֲאדָֹני ָעׁשְ   .  ּלִ
ר ְוָאַמר-ָמה ה, ִלי- ֲאַדּבֵ ה ָכל; ְוהּוא ָעׂשָ ּדֶ נֹוַתי- ֶאּדַ י-ַעל, ׁשְ   .  ַמר ַנְפׁשִ

ֵּי רּוִחי-ּוְלָכל; ֲעֵליֶהם ִיְחיוּ, ֲאדָֹני ֶהן ַחי   .  ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחיִֵני, ּבָ
לֹום ה ְלׁשָ ה ָחשַׁ ; ִלי ָמר-ַמר, ִהּנֵ יְוַאּתָ ִלי, ְקּתָ ַנְפׁשִ ַחת ּבְ ַ ַלְכּתָ ַאֲחֵרי ֵגְוָך , ִמׁשּ י ִהׁשְ ל, ּכִ   .  ֲחָטָאי-ּכָ

אֹול ּתֹוֶדךָּ  י לֹא ׁשְ רוּ יֹוְרֵדי- לֹא; ָמֶות ְיַהְלֶלךָּ , ּכִ ּבְ ָך -ֶאל, בֹור-ְיׂשַ   .  ֲאִמּתֶ
מֹוִני ַהיֹּום, ַחי ַחי הּוא יֹוֶדָך    .  ָך ֲאִמּתֶ -יֹוִדיַע ֶאל, ָאב ְלָבִנים; ּכָ

יֵעִני, ְיהָוה ל; ְלהֹוׁשִ ן ּכָ ֵּינוּ -ּוְנִגנֹוַתי ְנַנּגֵ ית ְיהָוה- ַעל, ְיֵמי ַחי   .  ּבֵ
  ] פסוק ככאן תפילת חזקיהועד [

  
ְעָיהוּ  ֹּאֶמר ְיׁשַ ֵאִנים, ַוי ֶבֶלת ּתְ אוּ ּדְ ִחין-ְוִיְמְרחּו ַעל; ִיׂשְ ְ   .  ְוֶיִחי, ַהׁשּ
ָּהוּ  ֹּאֶמר ִחְזִקי י :  ָמה אֹות, ַוי ית ְיהָוה, ֶאֱעֶלהּכִ  .ּבֵ


