
        



        

    המגיפההמגיפההמגיפההמגיפה    פילה לעצירתפילה לעצירתפילה לעצירתפילה לעצירתתתתת
  

  

 *ר אברהם הרופאמה"בנוסח הארוך והמורחב המובא בספר שלטי הגבורים ל
 

דת הדין מתוחה עלינו דת הדין מתוחה עלינו דת הדין מתוחה עלינו דת הדין מתוחה עלינו גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר ִמ גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר ִמ גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר ִמ גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר ִמ     ,,,,כל העולמיםכל העולמיםכל העולמיםכל העולמים    ןןןןרבורבורבורבו
המשחית לבוא אל המשחית לבוא אל המשחית לבוא אל המשחית לבוא אל     ולא תתןולא תתןולא תתןולא תתן    ,,,,ובאנו לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינוובאנו לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינוובאנו לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינוובאנו לחלות פניך שתעצור המגיפה מעלינו    ....בעוונותינובעוונותינובעוונותינובעוונותינו

ורחם עלינו ועל נשינו ועל זקנינו ועל טפינו ועל עוללינו ועל יונקינו ועל כל ישראל ורחם עלינו ועל נשינו ועל זקנינו ועל טפינו ועל עוללינו ועל יונקינו ועל כל ישראל ורחם עלינו ועל נשינו ועל זקנינו ועל טפינו ועל עוללינו ועל יונקינו ועל כל ישראל ורחם עלינו ועל נשינו ועל זקנינו ועל טפינו ועל עוללינו ועל יונקינו ועל כל ישראל     ....בתינובתינובתינובתינו
וכל וכל וכל וכל     ,,,,והסר מעלינו דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ומגפה וכל מיני תחלואים רעיםוהסר מעלינו דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ומגפה וכל מיני תחלואים רעיםוהסר מעלינו דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ומגפה וכל מיני תחלואים רעיםוהסר מעלינו דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ומגפה וכל מיני תחלואים רעים    ,,,,עמךעמךעמךעמך

וקבל ברחמים וקבל ברחמים וקבל ברחמים וקבל ברחמים     ....צרה וצוקה ויגון ואנחה וכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולםצרה וצוקה ויגון ואנחה וכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולםצרה וצוקה ויגון ואנחה וכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולםצרה וצוקה ויגון ואנחה וכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם
    ....כענין שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערבכענין שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערבכענין שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערבכענין שנאמר תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב    ,,,,ון את תפילתנוון את תפילתנוון את תפילתנוון את תפילתנווברצוברצוברצוברצ

וכמו שקיבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן במצות משה עבדך כאשר וכמו שקיבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן במצות משה עבדך כאשר וכמו שקיבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן במצות משה עבדך כאשר וכמו שקיבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן במצות משה עבדך כאשר 
שנאמר ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל שנאמר ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל שנאמר ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל שנאמר ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל     ,,,,החל הנגף בעםהחל הנגף בעםהחל הנגף בעםהחל הנגף בעם

החל החל החל החל     י"יי"יי"יי"יצף מלפני צף מלפני צף מלפני צף מלפני המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקהמזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקהמזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקהמזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הק
ויתן את ויתן את ויתן את ויתן את     ,,,,ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעםויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעםויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעםויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם    ....הנגףהנגףהנגףהנגף

וישב אהרן אל וישב אהרן אל וישב אהרן אל וישב אהרן אל     ....ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפהויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפהויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפהויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה    ....הקטרת ויכפר על העםהקטרת ויכפר על העםהקטרת ויכפר על העםהקטרת ויכפר על העם
שנאמר ויעמד שנאמר ויעמד שנאמר ויעמד שנאמר ויעמד     ,,,,וכמו שנעצרה על ידי פנחסוכמו שנעצרה על ידי פנחסוכמו שנעצרה על ידי פנחסוכמו שנעצרה על ידי פנחס    ....משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרהמשה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרהמשה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרהמשה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה

    לותלותלותלותעֹ עֹ עֹ עֹ         ויעלויעלויעלויעל        י"יי"יי"יי"ילללל    מזבח מזבח מזבח מזבח     דוד דוד דוד דוד     שם שם שם שם     ויבן ויבן ויבן ויבן     שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,דודדודדודדוד    וכן וכן וכן וכן         ....המגפההמגפההמגפההמגפה    ותעצר ותעצר ותעצר ותעצר     ויפלל ויפלל ויפלל ויפלל     פינחס פינחס פינחס פינחס 
    ::::לארץ ותעצר המגפה מעל ישראללארץ ותעצר המגפה מעל ישראללארץ ותעצר המגפה מעל ישראללארץ ותעצר המגפה מעל ישראל    י"יי"יי"יי"יויעתר ויעתר ויעתר ויעתר     ,,,,ושלמיםושלמיםושלמיםושלמים

 

    

כי אתה כי אתה כי אתה כי אתה     ,,,,שמור נא צאתנו ובואנו מעתה ועד עולםשמור נא צאתנו ובואנו מעתה ועד עולםשמור נא צאתנו ובואנו מעתה ועד עולםשמור נא צאתנו ובואנו מעתה ועד עולם    ,,,,כי אתה אבינו ולך תלויות עינינוכי אתה אבינו ולך תלויות עינינוכי אתה אבינו ולך תלויות עינינוכי אתה אבינו ולך תלויות עינינו
טח טח טח טח רי אדם בֹ רי אדם בֹ רי אדם בֹ רי אדם בֹ שְ שְ שְ שְ צבאות אַֽ צבאות אַֽ צבאות אַֽ צבאות אַֽ     י"יי"יי"יי"י    ....צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלהצבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלהצבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלהצבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה    י"יי"יי"יי"י    ....שומר ישראלשומר ישראלשומר ישראלשומר ישראל

ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו     י"יי"יי"יי"ירפאנו רפאנו רפאנו רפאנו     ....הושיעה המלך יעננו ביום קראנוהושיעה המלך יעננו ביום קראנוהושיעה המלך יעננו ביום קראנוהושיעה המלך יעננו ביום קראנו    י"יי"יי"יי"י    ....בךבךבךבך
    ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לאממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לאממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לאממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא    י"יי"יי"יי"יוכן כתוב בתורתך והסיר וכן כתוב בתורתך והסיר וכן כתוב בתורתך והסיר וכן כתוב בתורתך והסיר     ....אתהאתהאתהאתה

    ::::ישימם בך ונתנם בכל שנאיךישימם בך ונתנם בכל שנאיךישימם בך ונתנם בכל שנאיךישימם בך ונתנם בכל שנאיך
 

  

למלאת ידינו מעושר מתנות למלאת ידינו מעושר מתנות למלאת ידינו מעושר מתנות למלאת ידינו מעושר מתנות     ,,,,בכוחך הגדול ובטובך הרבבכוחך הגדול ובטובך הרבבכוחך הגדול ובטובך הרבבכוחך הגדול ובטובך הרב    ועתה הואל נא מלכנו ואלהינוועתה הואל נא מלכנו ואלהינוועתה הואל נא מלכנו ואלהינוועתה הואל נא מלכנו ואלהינו
    י"יי"יי"יי"יאתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר     י"יי"יי"יי"יכדכתיב יצו כדכתיב יצו כדכתיב יצו כדכתיב יצו     ,,,,ידךידךידךידך

על האדמה על האדמה על האדמה על האדמה     ,,,,ךךךךלטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמֶת לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמֶת לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמֶת לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמֶת     י"יי"יי"יי"יוהותרך והותרך והותרך והותרך     ....אלהיך נתן לךאלהיך נתן לךאלהיך נתן לךאלהיך נתן לך
שמים לתת מטר שמים לתת מטר שמים לתת מטר שמים לתת מטר לך את אוצרו הטוב את הלך את אוצרו הטוב את הלך את אוצרו הטוב את הלך את אוצרו הטוב את ה    י"יי"יי"יי"ייפתח יפתח יפתח יפתח . . . . לאבתיך לתת לךלאבתיך לתת לךלאבתיך לתת לךלאבתיך לתת לך    י"יי"יי"יי"יאשר נשבע אשר נשבע אשר נשבע אשר נשבע 

הנה הנה הנה הנה     ,,,,וכתיבוכתיבוכתיבוכתיב    ....ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוהארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוהארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוהארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה
    ושעריך לאבניושעריך לאבניושעריך לאבניושעריך לאבני    שמשתיך שמשתיך שמשתיך שמשתיך     כד כד כד כד ְד ְד ְד ְד כַּֽ כַּֽ כַּֽ כַּֽ     ושמתי ושמתי ושמתי ושמתי         ....בספיריםבספיריםבספיריםבספירים    ויסדתיך ויסדתיך ויסדתיך ויסדתיך     אבניך אבניך אבניך אבניך     בפוך בפוך בפוך בפוך     מרביץ מרביץ מרביץ מרביץ     אנכי אנכי אנכי אנכי 

    ::::ורב שלום בניךורב שלום בניךורב שלום בניךורב שלום בניך    י"יי"יי"יי"יוכל בניך למודי וכל בניך למודי וכל בניך למודי וכל בניך למודי     ....אקדח וכל גבולך לאבני חפץאקדח וכל גבולך לאבני חפץאקדח וכל גבולך לאבני חפץאקדח וכל גבולך לאבני חפץ
 

אורך ימים ושנות חיים אורך ימים ושנות חיים אורך ימים ושנות חיים אורך ימים ושנות חיים     ,,,,למען חסדיך ורחמיך הרביםלמען חסדיך ורחמיך הרביםלמען חסדיך ורחמיך הרביםלמען חסדיך ורחמיך הרבים    ,,,,אבותינואבותינואבותינואבותינו    אלהינו ואלהיאלהינו ואלהיאלהינו ואלהיאלהינו ואלהי    י"יי"יי"יי"יאנא אנא אנא אנא 
ובידך לגדל ובידך לגדל ובידך לגדל ובידך לגדל     ,,,,והעושר והכבוד מלפניךוהעושר והכבוד מלפניךוהעושר והכבוד מלפניךוהעושר והכבוד מלפניך    ,,,,הגדולה והגבורההגדולה והגבורההגדולה והגבורההגדולה והגבורה    י"יי"יי"יי"יכי לך כי לך כי לך כי לך     ,,,,ושלום תוסיף נא לנוושלום תוסיף נא לנוושלום תוסיף נא לנוושלום תוסיף נא לנו

    לפניךלפניךלפניךלפניך    לבי לבי לבי לבי     והגיון והגיון והגיון והגיון     פי פי פי פי     אמרי אמרי אמרי אמרי     לרצון לרצון לרצון לרצון     יהיו יהיו יהיו יהיו     ....הישועה על עמך ברכתך סלההישועה על עמך ברכתך סלההישועה על עמך ברכתך סלההישועה על עמך ברכתך סלה    י"יי"יי"יי"ילללל    ....ולחזק לכלולחזק לכלולחזק לכלולחזק לכל
    ::::צורי וגאליצורי וגאליצורי וגאליצורי וגאלי    י"יי"יי"יי"י

------------------ 
 השיעור השבועי מוצש"ק קרח התש"פ בשל"א -* עיין "שערי יצחק" 

 


