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  א " זיעהסגולה של זקנו המקובל האלוקי רבי יהודה פתיאא הביא את "הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט
  . בכל בוקר ולא יראה מגיפה בביתוקרואל

  
  

סדר המסעות של עם ישראל מיציאת מצרים עד הגיעם 
ולכן , כל יהודי בחיים עובר את המסעות, לארץ ישראל

 יש לו השגחה 'בזמן שאומר את המסעות על פי ה
  .עליונה
  !ותראו ישועות,  בסבלנות כל בוקרלקרוא

ִאֵּלין ַמְּטָלנֵי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ִּדנְַפקּו ֵמַאְרָעא ְּדִמְצַריִם ְלֵחיֵליהֹון 
  ִּביָדא ְּדמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן׃ 

ּוְכַתב מֶֹׁשה יָת ַמְּפָקנֵיהֹון ְלַמְּטָלנֵיהֹון ַעל ֵמיְמָרא ַּדייָ ְוִאֵּלין 
  ָלנֵיהֹון ְלַמְּפָקנֵיהֹון׃ ַמּטְ 

ּונְַטלּו ֵמַרְעְמֵסס ְּביְַרָחא ַקְדָמָאה ַּבֲחֵמיְׁשְּת ֶעְׂשָרא יֹוָמא 
ְליְַרָחא ַקְדָמָאה ִמָּבַתר ִּפְסָחא נְַפקּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבֵריׁש ּגְֵלי 

ן ָּכל ּוִמְצָרֵאי ְמַקְּבִרין יָת ִּדְקַטל יְיָ ְּבהֹו ְלֵעינֵי ָּכל ִמְצָרֵאי׃
  ּבּוְכָרא ּוְבָטֲעָוְתהֹון ֲעַבד יְיָ ִּדינִין׃ 

ונְַטלּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ּוְׁשרֹו ְבֻסּכֹות׃ ּונְַטלּו ִמֻּסּכֹות 
ּוְׁשרֹו ְּבֵאיָתם ְּדִבְסַטר ַמְדְּבָרא׃ ּונְַטלּו ֵמֵאיָתם ְוָתב ַעל ּפֹום 

  ָדם ִמגְּדֹול׃ִחיָרָתא ִּדְקָדם ְּבֵעיל ְצפֹון ּוְׁשרֹו קֳ 
ּונְַטלּו ִמן ֳקָדם ִחיָרָתא ַוֲעַברּו ְבגֹו יַָּמא ְלַמְדְּבָרא ַוֲאזַלּו 

  ְּבַמְדְּבָרא ְּדֵאיָתם ּוְׁשרֹו ְבָמָרה׃   ַמְהַל ְּתָלָתא יֹוִמין 
ּונְַטלּו ִמָּמָרה ַוֲאתֹו ְלֵאיִלים ּוְבֵאיִלים ְּתֵרי ֲעַׂשר ַמּבּוִעין 

   ִּדְקִלין ּוְׁשרֹו ַתָּמן׃ ְּדַמיִין ְוִׁשְבִעין
ּונְַטלּו ֵמֵאיִלים ּוְׁשרֹו ַעל יַָּמא ְּדסּוף׃ ּונְַטלּו ִמּיַָּמא ְּדסּוף 
ּוְׁשרֹו ְּבַמְדְּבָרא ְּדִסין׃ ּונְַטלּו ִמַּמְדְּבָרא ְּדִסין ּוְׁשרֹו ְּבָדְפָקה׃ 

  ּונְַטלּו ִמָּדְפָקה ּוְׁשרֹו ְּבָאלּוׁש׃ 
ְׁשרֹו ִּבְרִפיִדים ְוָלא ֲהָוה ַתָּמן ַמּיָא ְלַעָּמא ּונְַטלּו ֵמָאלּוׁש ּו

  ְלִמְׁשֵּתי׃
ּונְַטלּו ֵמְרִפיִדים ּוְׁשרֹו ְּבַמְדְּבָרא ְּדִסינָי׃ ּונְַטלּו ִמַּמְדְּבָרא 

  ְּדִסינָי ּוְׁשרֹו ְּבִקְבֵרי ִּדְמַׁשֲאֵלי׃ 
לּו ֵמֲחֵצרֹות ּונְַטלּו ִמִּקְבֵרי ִּדְמַׁשֲאֵלי ּוְׁשרֹו ַּבֲחֵצרֹות׃ ּונְטַ 

ּוְׁשרֹו ְבִרְתָמה׃ ּונְַטלּו ֵמִרְתָמה ּוְׁשרֹו ְּבִרּמֹון ָּפֶרץ׃ ּונְַטלּו 
ֵמִרּמֹון ָּפֶרץ ּוְׁשרֹו ְּבִלְבנָה׃ ּונְַטלּו ִמִּלְבנָה ּוְׁשרֹו ְבִרָּסה׃ 

  ּונְַטלּו ֵמִרָּסה ּוְׁשרֹו ִּבְקֵהָלָתה׃
ְּדָׁשֶפר׃ ּונְַטלּו ִמּטּוָרא ְּדָׁשֶפר ּונְַטלּו ִמְּקֵהָלָתה ּוְׁשרֹו ְּבטּוָרא 

ּוְׁשרֹו ַּבֲחָרָדה׃ ּונְַטלּו ֵמֲחָרָדה ּוְׁשרֹו ְּבַמְקֵהלֹות׃ ּונְַטלּו 
  ִמַּמְקֵהלֹות ּוְׁשרֹו ְּבָתַחת׃ 

ּונְַטלּו ִמָּתַחת ּוְׁשרֹו ְּבָתַרח׃ ּונְַטלּו ִמָּתַרח ּוְׁשרֹו ְּבִמְתָקה׃ 
 ְּבַחְׁשמֹונָה׃ ּונְַטלּו ֵמַחְׁשמֹונָה ּוְׁשרֹו ּונְַטלּו ִמִּמְתָקה ּוְׁשרֹו

  ְּבמֹוֵסרֹות׃ 
ּונְַטלּו ִמּמֹוֵסרֹות ּוְׁשרֹו ִּבְבנֵי יֲַעָקן׃ ּונְַטלּו ִמְּבנֵי יֲַעָקן ּוְׁשרֹו 

  ְּבחֹור ּגְִדּגָד׃ ּונְַטלּו ֵמחֹור ּגְִדגָד ּוְׁשרֹו ְּביְָטָבָתה׃ 
ַעְברֹונָה׃ ּונְַטלּו ֵמַעְברֹונָה ּוְׁשרֹו ּונְַטלּו ִמּיְָטָבָתה ּוְׁשרֹו ּבְ 

ְּבֶעְציֹון ּגֶָבר׃ ּונְַטלּו ֵמֶעְציֹון ּגֶָבר ּוְׁשרֹו ְּבַמְדְּבָרא ְּדִצין ִהיא 
  ְרַקם׃

  ּונְַטלּו ֵמְרַקם ּוְׁשרֹו ְּבהֹור טּוָרא ִּבְסיֵָפי ַאְרָעא ֶּדֱאדֹום׃ 
  

ּוְסֵליק ַאֲהרֹן ָּכֲהנָא ְלהֹור טּוָרא ַעל ֵמיְמָרא ַּדייָ ּוִמית ַּתָּמן 
ִּבְׁשנַת ַאְרְּבִעין ְלִמַּפק ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵמַאְרָעא ְּדִמְצַריִם ְּביְַרָחא 
ֲחִמיָׁשָאה ְּבַחד ְליְַרָחא׃ ְוַאֲהרֹן ַּבר ְמָאה ְוֶעְׂשִרין ּוְתָלת ְׁשנִין 

  ּוָרא׃ ַּכד ִמית ְּבהֹור ט
ּוְׁשַמע ְּכנֲַענָָאה ַמְלָּכא ַּדֲעָרד ְוהּוא יֵָתיב ְּבָדרֹוָמא ְּבַאְרָעא 

  ִּדְכנַָען ְּבֵמיֵתי ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל׃ 
ּונְַטלּו ֵמהֹר טּוָרא ּוְׁשרֹו ְּבַצְלמֹנָה׃ ּונְַטלּו ִמַּצְלמֹנָה ּוְׁשרֹו 

׃ ּונְַטלּו ֵמאֹובֹות ּוְׁשרֹו ְּבפּונֹון׃ ּונְַטלּו ִמּפּונֹון ּוְׁשרֹו ְּבאֹובֹות
ִּבְמגָזַת ִעְבָרֵאי ִּבְתחּום מֹוָאב׃ ּונְַטלּו ִמְּמגָזָָתא ּוְׁשרֹו ְּבִדיבֹון 

  ּגָד׃ ּונְַטלּו ִמִּדיבֹן ּגָד ּוְׁשרֹו ְּבַעְלמֹון ִּדְבָלָתיִם׃
בֹו׃ ּונְַטלּו ֵמַעְלמֹון ִּדְבָלָתיִם ּוְׁשרֹו ְּבטּוֵרי ְּדִעְבָרֵאי ִּדְקָדם נְ 

ּונְַטלּו ִמּטּוֵרי ְּדִעְבָרֵאי ּוְׁשרֹו ְּבֵמיְׁשַרּיָא ְּדמֹוָאב ַעל יְַרְּדנָא 
ִּדיִריחֹו׃ ּוְׁשרֹו ַעל יְַרְּדנָא ִמֵּבית יְִׁשימֹות ַעד ֵמיַׁשר ִׁשִּטין 
ְּבֵמיְׁשַרּיָא ְּדמֹוָאב׃ ּוַמֵּליל יְיָ ִעם מֶֹׁשה ְּבֵמיְׁשַרּיָא ְּדמֹוָאב ַעל 

א ִּדיִריחֹו ְלֵמיַמר׃ ַמֵּליל ִעם ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוֵתיַמר ְלהֹון יְַרְּדנָ 
  ֲאֵרי ַאּתּון ָעְבִרין יָת יְַרְּדנָא ְלַאְרָעא ִּדְכנַָען׃ 

ּוְתָתְרכּון יָת ָּכל יְָתֵבי ַאְרָעא ִמן ֳקָדֵמיכֹון ְוַתְּבדּון יָת ָּכל 
ן ַּתְּבדּון ְויָת ָּכל ֵּבית ִסגְַּדְתהֹון ְויָת ָּכל ַצְלֵמי ַמְּתָכְתהֹו

  ָּבָמְתהֹון ְּתֵׁשיצֹון׃ 
ּוְתָתְרכּון יָת יְָתֵבי ַאְרָעא ְוִתְּתבּון ַּבּה ֲאֵרי ְלכֹון יְַהִבית יָת 

  ַאְרָעא ְלֵמיַרת יַָתּה׃
  

ְוַתְחְסנּון יָת ַאְרָעא ְּבַעְדָּבא ְלזְַרֲעיְָתכֹון ְלַסּגִיֵאי ַּתְסּגֹון יָת 
יֵרי ַּתזְֲערּון יָת ַאְחָסנְַתהֹון ִלְדיִּפֹוק ֵליּה ַּתָּמן ַאְחָסנְַתהֹון ְוִלזְעֵ 

ַעְדָּבא ִּדיֵליּה יְֵהי ְלִׁשְבֵטי ֲאָבָהְתכֹון ַּתְחְסנּון׃ ְוִאם ָלא 
ְתָתְרכּון יָת יְָתֵבי ַאְרָעא ִמן ֳקָדֵמיכֹון ִויֵהי ְּדַתְׁשֲארּון ִמּנְהֹון 

ְריָן ַמְּקָפנֵיכֹון ִויִעיקּון ְלכֹון ְלִסיָען נְָטָלן זֵין ְלִקְבְלכֹון ּוְלַמׁשְ 
ַעל ַאְרָעא ְּדַאּתּון יְָתִבין ַּבּה׃ ִויֵהי ְּכָמא ְּדַחֵּׁשיִבית ְלֶמֱעַבד 

  ְלהֹון ַאֲעֵביד ְלכֹון׃
  

  "אנא בכוח " רבי נחוניא בן הקנהתפילת
  רּוָרהצְ ִּתיר ּתַ ִמינֶ יְ ֻדַּלת ּגְ כַֹח ּבְ ּנָא אָ 

  ֹוָראנֲהֵרנּו טַ ּגְֵבנּו ׂשַ ֶּמ עַ ּנַת רִ ֵּבל קַ 

  ְמֵרםׁשָ ָבַבת ּכְ חּוֶד יִ ֹוְרֵׁשי ּדּבֹור גִא נָ

  ְמֵלםּגָ ִמיד ּתָ ְדָקֶת צִ ֲחֵמי רַ ֲהֵרם טַ ְרֵכם ּבָ 

  ָדֶתעֲ ֵהל נַ ּוְב טרֹוב ּבְ דֹוׁש קָ ִסין חֲ 

  ֻדָּׁשֶתקְ ֹוְכֵרי זנֵה ּפְ ַעְּמ לְ ֶאה ּגֵ ִחיד יָ 

  ֲעלּומֹותּתַ ֹוֵדַע יֲעָקֵתנּו צַ ַמע ׁשְ ּוֵּבל קַ ְוָעֵתנּו ׁשַ 

  דעֵ וָ ם לָ עֹולְ  תֹוכּולְ מָ ד בֹוּכְ ם שֵ ך רּוּבָ 
  

 ! לשתף ולהפיץ בכל מדיה לזיכוי הרביםמותר ומצווה


