הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א הביא את הסגולה של זקנו המקובל האלוקי רבי יהודה פתיא זיע"א
לקרוא בכל בוקר ולא יראה מגיפה בביתו.

סדר המסעות של עם ישראל מיציאת מצרים עד הגיעם
לארץ ישראל ,כל יהודי בחיים עובר את המסעות ,ולכן
בזמן שאומר את המסעות על פי ה' יש לו השגחה
עליונה.
לקרוא בסבלנות כל בוקר ,ותראו ישועות!
ֵאַרעָא ְדּ ִמצ ְַרי ִם ְלחֵילֵיהוֹן
ִאלֵּין ַמ ְטּ ָלנֵי ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל ִדּנְפַקוּ מ ְ
בִּידָא דְּמֹשֶׁה וְאַהֲר ֹן׃
וּ ְכתַב מֹשֶׁה י ָת ַמ ְפּ ָקנֵיהוֹן ְל ַמ ְטּ ָלנֵיהוֹן עַל מֵימ ְָרא דַּיי ָ ְו ִאלֵּין
ַמ ְטּ ָלנֵיהוֹן ְל ַמ ְפּ ָקנֵיהוֹן׃
שׁ ְתּ ֶעשׂ ְָרא יוֹמָא
וּנְטַלוּ מ ֵַר ְע ְמסֵס ְבּי ְַרחָא ַק ְדמָאָה ַבּ ֲחמֵי ְ
ְלי ְַרחָא ַק ְדמָאָה ִמ ָבּתַר ִפּ ְסחָא נְפַקוּ ְבנֵי יִשׂ ְָראֵל בּ ְֵרישׁ גְּלֵי
ְלעֵינֵי כָּל ִמצ ְָראֵי׃ וּ ִמצ ְָראֵי ְמ ַקבּ ְִרין י ָת ִדּ ְקטַל יְי ָ בְּהוֹן כָּל
בּוּכ ְָרא וּ ְב ָט ֲע ָו ְתהוֹן ֲעבַד יְי ָ דִּינִין׃
ונְטַלוּ ְבנֵי יִשׂ ְָר ֵאל מ ֵַר ְע ְמסֵס וּשְׁרוֹ ְבסֻכּוֹת׃ וּנְטַלוּ ִמסֻּכּוֹת
וּשְׁרוֹ ְבּאֵיתָם ְדּ ִב ְסטַר ַמ ְדבּ ְָרא׃ וּנְטַלוּ ֵמאֵיתָם ְו ָתב עַל פּוֹם
ִירתָא ִדּ ְקדָם ְבּעֵיל צְפוֹן וּשְׁרוֹ ֳקדָם ִמגְדּוֹל׃
ח ָ
ִירתָא ַו ֲעבַרוּ בְגוֹ יַמָּא ְל ַמ ְדבּ ְָרא ַו ֲאזַלוּ
וּנְטַלוּ מִן ֳקדָם ח ָ
ַמ ְה ַל ְתּ ָלתָא יוֹמִין ְבּ ַמ ְדבּ ְָרא ְדּאֵיתָם וּשְׁרוֹ ְבמ ָָרה׃
וּנְטַלוּ ִממּ ָָרה ַואֲתוֹ ְלאֵילִים וּ ְבאֵילִים תּ ְֵרי ֲעשַׂר ַמבּוּעִין
שׁ ְבעִין ִדּ ְקלִין וּשְׁרוֹ ַתמָּן׃
ְדּ ַמי ִין ְו ִ
וּנְטַלוּ ֵמאֵילִים וּשְׁרוֹ עַל יַמָּא ְדּסוּף׃ וּנְטַלוּ ִמיַּמָּא ְדּסוּף
וּשְׁרוֹ ְבּ ַמ ְדבּ ְָרא ְדּסִין׃ וּנְטַלוּ ִמ ַמּ ְדבּ ְָרא ְדּסִין וּשְׁרוֹ ְבּ ָד ְפ ָקה׃
וּנְטַלוּ ִמ ָדּ ְפקָה וּשְׁרוֹ בְּאָלוּשׁ׃
וּנְטַלוּ מֵאָלוּשׁ וּשְׁרוֹ בּ ְִרפִידִים ְולָא ֲהוָה ַת ָמּן ַמיּ ָא ְל ַעמָּא
שׁתֵּי׃
ְל ִמ ְ
וּנְטַלוּ מ ְֵרפִידִים וּשְׁרוֹ ְבּ ַמ ְדבּ ְָרא ְדּסִינָי׃ וּנְטַלוּ ִמ ַמּ ְדבּ ְָרא
שׁ ֲאלֵי׃
ְדּסִינָי וּשְׁרוֹ ְבּ ִקב ְֵרי ִדּ ְמ ַ
שׁ ֲאלֵי וּשְׁרוֹ ַבּ ֲחצֵרוֹת׃ וּנְ ַטלוּ ֵמ ֲחצֵרוֹת
וּנְטַלוּ ִמ ִקּב ְֵרי ִדּ ְמ ַ
וּשְׁרוֹ ב ְִר ְת ָמה׃ וּנְטַלוּ מ ִֵר ְת ָמה וּשְׁרוֹ בּ ְִרמּוֹן פּ ֶָרץ׃ וּנְטַלוּ
מ ִֵרמּוֹן פּ ֶָרץ וּשְׁרוֹ ְבּ ִל ְבנָה׃ וּנְטַלוּ ִמ ִלּ ְבנָה וּשְׁרוֹ ב ְִרסָּה׃
וּנְטַלוּ מ ִֵרסָּה וּשְׁרוֹ ִבּ ְק ֵה ָל ָתה׃
שׁפֶר
טּוּרא ְדּ ָ
שׁפֶר׃ וּנְטַלוּ ִמ ָ
ְטוּרא ְדּ ָ
וּנְטַלוּ ִמ ְקּ ֵה ָל ָתה וּשְׁרוֹ בּ ָ
וּשְׁרוֹ ַבּח ֲָר ָדה׃ וּנְטַלוּ ֵמח ֲָרדָה וּשְׁרוֹ ְבּ ַמ ְקהֵלוֹת׃ וּנְטַלוּ
ִמ ַמּ ְקהֵלוֹת וּשְׁרוֹ ְבּ ָתחַת׃
וּנְטַלוּ ִמ ָתּחַת וּשְׁרוֹ ְבּת ַָרח׃ וּנְטַלוּ ִמתּ ַָרח וּשְׁרוֹ ְבּ ִמ ְת ָקה׃
וּנְטַלוּ ִמ ִמּ ְתקָה וּשְׁרוֹ ְבּ ַחשְׁמוֹנָה׃ וּנְטַלוּ ֵמ ַחשְׁמוֹנָה וּשְׁרוֹ
בְּמוֹסֵרוֹת׃
וּנְטַלוּ מִמּוֹסֵרוֹת וּשְׁרוֹ ִבּ ְבנֵי י ַ ֲעקָן׃ וּנְטַלוּ ִמ ְבּנֵי י ַ ֲעקָן וּשְׁרוֹ
בְּחוֹר גִּ ְדגָּד׃ וּנְטַלוּ ֵמחוֹר גִּ ְדגָד וּשְׁרוֹ ְבּי ָ ְט ָבתָה׃
וּנְטַלוּ ִמיּ ָ ְט ָבתָה וּשְׁרוֹ ְבּ ַעבְרוֹנָה׃ וּנְטַלוּ ֵמ ַעבְרוֹנָה וּשְׁרוֹ
ְבּ ֶעצְיוֹן גָּבֶר׃ וּנְטַלוּ ֵמ ֶעצְיוֹן גָּבֶר וּשְׁרוֹ ְבּ ַמ ְדבּ ְָרא ְדּצִין הִיא
ְרקַם׃
אַרעָא ֶדּ ֱאדוֹם׃
טוּרא ִבּ ְסיָפֵי ְ
וּנְטַלוּ מ ְֵרקַם וּשְׁרוֹ בְּהוֹר ָ

טוּרא עַל מֵימ ְָרא דַּיי ָ וּמִית ַתּ ָמּן
וּ ְסלֵיק אַהֲר ֹן ָכּ ֲהנָא לְהוֹר ָ
ֵאַרעָא ְדּ ִמצ ְַריִם ְבּי ְַרחָא
אַר ְבּעִין ְל ִמפַּק ְבּנֵי יִשׂ ְָר ֵאל מ ְ
שׁנַת ְ
ִבּ ְ
שׁנִין
ֲחמִישָׁאָה ְבּחַד ְלי ְַרחָא׃ וְאַהֲר ֹן בַּר מְאָה ְו ֶעשׂ ְִרין וּ ְתלָת ְ
וּרא׃
כַּד מִית בְּהוֹר ט ָ
ְאַרעָא
שׁמַע ְכּנַ ֲענָאָה ַמ ְלכָּא ַדּע ֲָרד וְהוּא יָתֵיב ְבּדָרוֹמָא בּ ְ
וּ ְ
ִדּ ְכנָעַן ְבּמֵיתֵי ְבּנֵי יִשׂ ְָר ֵאל׃
טוּרא וּשְׁרוֹ ְבּ ַצלְמֹנָה׃ וּנְטַלוּ ִמ ַצּלְמֹנָה וּשְׁרוֹ
וּנְטַלוּ ֵמה ֹר ָ
בְּפוּנוֹן׃ וּנְטַלוּ מִפּוּנוֹן וּשְׁרוֹ בְּאוֹבוֹת׃ וּנְטַלוּ מֵאוֹבוֹת וּשְׁרוֹ
ִבּ ְמגָזַת ִעב ְָראֵי ִבּ ְתחוּם מוֹאָב׃ וּנְטַלוּ ִמ ְמּגָזָתָא וּשְׁרוֹ ְבּדִיבוֹן
גָּד׃ וּנְטַלוּ ִמדִּיב ֹן גָּד וּשְׁרוֹ ְבּ ַעלְמוֹן ִדּ ְב ָל ָתי ִם׃
ְטוּרי ְדּ ִעב ְָראֵי ִדּ ְקדָם נְבוֹ׃
וּנְטַלוּ ֵמ ַעלְמוֹן ִדּ ְב ָל ָתי ִם וּשְׁרוֹ בּ ֵ
טּוּרי ְדּ ִעב ְָראֵי וּשְׁרוֹ ְבּמֵישׁ ְַריּ ָא דְּמוֹאָב עַל י ְַר ְדּנָא
וּנְטַלוּ ִמ ֵ
שׁטִּין
ִיריחוֹ׃ וּשְׁרוֹ עַל י ְַר ְדּנָא ִמבֵּית יְשִׁימוֹת עַד מֵישַׁר ִ
דּ ִ
ְבּמֵישׁ ְַריּ ָא דְּמוֹאָב׃ וּ ַמלֵּיל יְי ָ עִם מֹשֶׁה ְבּמֵישׁ ְַריּ ָא דְּמוֹאָב עַל
ִיריחוֹ ְלמֵימַר׃ ַמלֵּיל עִם ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל ְותֵימַר לְהוֹן
י ְַר ְדּנָא דּ ִ
ְאַרעָא ִדּ ְכנָעַן׃
א ֲֵרי אַתּוּן ָעב ְִרין י ָת י ְַר ְדּנָא ל ְ
אַרעָא מִן ֳק ָדמֵיכוֹן ְו ַתבְּדוּן י ָת כָּל
וּ ְתת ְָרכוּן י ָת כָּל י ָ ְתבֵי ְ
בֵּית ִסגְ ַדּ ְתהוֹן ְוי ָת כָּל ַצ ְלמֵי ַמ ְתּ ָכ ְתהוֹן ַתּבְּדוּן ְוי ָת כָּל
ָבּ ָמ ְתהוֹן ְתּשֵׁיצוֹן׃
אַרעָא ְו ִתתְּבוּן בַּהּ א ֲֵרי לְכוֹן י ְ ַהבִית י ָת
וּ ְתת ְָרכוּן י ָת י ָ ְתבֵי ְ
ֵירת י ָ ַתהּ׃
אַרעָא ְלמ ַ
ְ
אַרעָא ְבּ ַע ְדבָּא ְלז ְַר ֲעי ָ ְתכוֹן ְל ַסגִּיאֵי ַתּסְגּוֹן י ָת
ְו ַת ְחסְנוּן י ָת ְ
ירי ַתּזְעֲרוּן י ָת אַ ְח ָסנַתְהוֹן ִל ְדי ִפּוֹק לֵיהּ ַתּמָּן
אַ ְח ָסנַ ְתהוֹן ְו ִלזְ ֵע ֵ
שׁ ְבטֵי ֲא ָב ָהתְכוֹן ַתּ ְחסְנוּן׃ ְואִם לָא
ַע ְדבָּא דִּילֵיהּ יְהֵי ְל ִ
שׁאֲרוּן ִמנְּהוֹן
אַרעָא מִן ֳק ָדמֵיכוֹן וִיהֵי ְדּ ַת ְ
ְתת ְָרכוּן י ָת י ָ ְתבֵי ְ
שׁ ְרי ָן ַמ ְקּ ָפנֵיכוֹן וִיעִיקוּן לְכוֹן
ְלסִיעָן נָ ְטלָן זֵין ְל ִק ְבלְכוֹן וּ ְל ַמ ְ
אַרעָא ְדּאַתּוּן י ָ ְתבִין בַּהּ׃ וִיהֵי ְכּמָא ְדּ ַחשֵּׁיבִית ְל ֶמ ֱעבַד
עַל ְ
לְהוֹן אַ ֲעבֵיד לְכוֹן׃
תפילת רבי נחוניא בן הקנה "אנא בכוח"
רוּרה
צ ָ
אָ נָּא ְבּכ ֹ ַח ְגּ ֻדלַּת י ְמִינֶ תַּ תִּיר ְ
וֹרא
טה ֲֵרנוּ נ ָ
שׂגְּבֵנוּ ַ
ַקבֵּל ִרנַּת ַע ֶמּ ַ
שׁמ ְֵרם
נָא גִבּוֹר דּ ְוֹרשֵׁי י ִחוּ ֶד ְכּ ָבבַת ָ
צ ְד ָק ֶת תָּ מִיד ָגּ ְמלֵם
ָבּ ְרכֵם ַטה ֲֵרם ַר ֲחמֵי ִ
ע ָד ֶת
ֲחסִין ָקדוֹשׁ ְבּרוֹב טוּ ְב נַהֵל ֲ
שּׁ ֶת
ק ֻד ָ
י ָחִיד ֵגּ ֶאה ְל ַע ְמּ ְפּנֵה זוֹכ ְֵרי ְ
צ ֲע ָקתֵנוּ יוֹ ֵד ַע תַּ עֲלוּמוֹת
שַׁ ְו ָעתֵנוּ ַקבֵּל וּ ְשׁמַע ַ
לעוֹ ָלם ָו ֵעד
שם ְכּבוֹד ָמ ְלכוּתוֹ ְ
ָבּרוּך ֵ
מותר ומצווה לשתף ולהפיץ בכל מדיה לזיכוי הרבים!
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