בעזרת השם יתברך

גליון  26 #חודש חשון תשס"ג
ארגון עולמי לגלות מי הארמילוס שילחם נגד מלך המשיח ויאמר משיחכם אני – אני הוא
אלהיכם ומטעה אותם ומיד הם מאמינים בו וממליכים אותו
מחז"ל ש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים ,ומספרי מוסר וספרי ח"ן
מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
עיה"ק טבריה תובב"א

מי הוא השטן הארמילוס?
ומה מעשיו? – מה יעשה הארמילוס
בירושלים עיה"ק? ולמה הארמילוס יגיד
שהוא המשיח ואני ה' אלוקיכם?
סדור תפלה  -נוסח ספרדי  -סדר לימוד לחודש ניסן  -ליום ז
ביום שביעי לחודש ניסן:

ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד:
ָשׂיא ִל ְבנֵי ֶא ְפ ָר ִיםֱ .א ִל ָ
יעי נ ִ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ִמ ְז ָרק ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל
אַחת ְשׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
ָק ְר ָבּנוֹ ַקע ַ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמ ְנ ָחה:
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת ְבּ ָ
ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשְׁ .שׁנ ֶ
ָהב ְמ ֵלאָה ְקט ֶֹרת:
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
ַכּף ַ
אַיל ֶא ָחד ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּן ְשׁנָתוֹ ָלע ָֹלה:
ַפּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר ִ
ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת:
תּוּדים ֲח ִמ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה
ילם ֲח ִמ ָשּׁה ַע ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ָבּ ָקר ְשׁנ ִַים ֵא ִ
וּלז ַ
ְ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד:
ֲח ִמ ָשּׁה .זֶה ָק ְר ַבּן ֱא ִל ָ
יאָתנוּ
ֻצּה ְק ִר ֵ
וּמר ֶ
בוֹתינוֶּ ,שׁ ְיּ ֵהא ָחשׁוּב ְ
ֵאלקי ֲא ֵ
לקינוּ ו ֵ
ֶיך ה’ ֱא ֵ
ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד ִמ ֵשּׁ ֶבט ֶא ְפ ַר ִים ֶה ָחתוּם ַבּ ֲע ֶט ֶרת
ָשׂיא ֱא ִל ָ
תּוֹרה ֵס ֶדר ָק ְר ַבּן נ ִ
ַבּ ָ
ֲלה ָע ֵלינוּ
ֻכּת ִמ ְז ַבּ ֲח ָך ַה ָקּדוֹשׁ .וְ ַתע ֶ
אַנ ִפּיןָ .ק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ַל ֲחנ ַ
ַה ְיּסוֹד ִדּ ְז ֵעיר ְ
סוֹפי ֵתיבוֹת
אשׁי ֵתיבוֹת וְ ֵ
יּוֹצ ִאים ֵמ ָר ֵ
ְכּ ִאלּוּ ִה ַשּׂ ְגנוּ ָכּל ַהסּוֹדוֹת וְ ָכל ְשׁמוֹת ַהקּ ֶֹדשַׁ .ה ְ
ָאירוּ נָא ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשׁ ֵא ֶלּה .וּ ְנ ַשׁ ְלּ ָמה ָפּ ִרים ְשׂ ָפ ֵתינוּ .וְ י ִ
ֻשּׁת זֶה ַה ֵשּׁ ֶבט.
ֻשּׁה וְ ָכל ָהאוֹרוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹת ַה ְכּלוּלוֹת ִבּ ְקד ַ
אַחינוָּ .כּל ִנצּוֹצוֹת ַה ְקּד ָ
ֵ
1

אָת ָך ִי ְראַת
וּב ִי ְר ְ
תוֹר ְת ָך ְ
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ְבּ ָ
ֻשּׁת זֶה ַה ֵשּׁ ֶבטְ .ל ָה ִבין ְ
ֻבּ ִשׁים ִבּ ְקד ַ
וְ ִנ ְהיֶה ְמל ָ
ַר ֵענוּ:
ֶרע ז ְ
ַר ֵענוּ וְ ז ַ
ַחנוּ וְ ז ְ
ֶךָ .כּל ְי ֵמי ַחיֵּינוּ ֲאנ ְ
צוֹנ ָך ִכּ ְרצוֹנ ָ
רוֹממוּת ַלעֲשׂוֹת ְר ְ
ָה ְ
ֻשּׁ ֶת ָך:
זוֹכ ֵרי ְקד ָ
ָחיד גֵּאָהְ ,ל ַע ְמּ ָך ְפּנֵיְ ,
יִ
ישׁוּע ָתהּ ָלּנוּ:
וּל ָכה ִל ָ
בוּר ֶת ָךְ ,
עוֹר ָרה ֶאת ְגּ ָ
ַשּׁה ְ
וּמנ ֶ
ָמין ְ
וּב ְני ִ
ִל ְפנֵי ֶא ְפ ַר ִים ִ
רוּשׁ ָל ִים ְמ ֵה ָרה ָתּ ִכין .וְאַל ְתּ ִהי ָצ ָרה וְ יָגוֹן
תוֹך ְי ָ
יח ֶבּן ֶא ְפ ַר ִים ְבּ ְ
וְ ִכ ֵסּא ַמ ְלכוּת ָמ ִשׁ ַ
וּל ָה ִרים ִד ְג ֵלנוּ ַעל
ַת ִחיל ְל ַנ ֲח ֵמנוּ ְ
יח ֶבּן ֶא ְפ ַר ִיםֲ .א ֶשׁר י ְ
ֵה ֵרג ָמ ִשׁ ַ
ִבּ ְג ֻא ָלּ ֵתנוֶּ .שׁלֹּא י ָ
ָעד.
עוֹלם ו ֶ
ָמים ָ
ָת ָתּה לּוֹ א ֶֹר ְך י ִ
אַר ִמילוֹס ָה ָר ָשׁעַ .ח ִיּים ָשׁאַל ִמ ְמּ ָך נ ַ
גּוֹים ַעל ְי ֵדי ְ
ַה ִ
ֲא ֶשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֹ ֵבּ ַר ְך אוֹתוְֹ .בּכוֹר שׁוֹרוֹ ָה ָדר לוֹ וְ ַק ְרנֵי ְר ֵאם ַק ְרנָיו ָבּ ֶהם ַע ִמּים ְי ַנגַּח
ַשּׁה:
אַל ֵפי ְמנ ֶ
אָרץ .וְ ֵהם ִר ְבבוֹת ֶא ְפ ַר ִים וְ ֵהם ְ
אַפ ֵסי ֶ
ַח ָדּיו ְ
יְ
אוֹמ ִרים
אַנ ִפּין ְזכוֹר ה’ ִל ְבנֵי ֱאדוֹם ָה ְ
ֲט ֶרת ְיסוֹד ְז ֵעיר ְ
וּב ְזכוּת ֶא ְפ ַר ִים ֶה ָחתוּם ַבּע ֶ
ִ
ָערוּ ָערוּ ַעד ַה ְיּסוֹד ָבּהּ:
רוֹמ ְמנָה ַק ְרנוֹת ַצ ִדּיק:
ַדּ ַע ְתּ ַ
וְ ָכל ַק ְרנֵי ְר ָשׁ ִעים ְתּג ֵ
אַתּה ְתּ ָב ֵר ְך ַצ ִדּיק ה’ ַכּ ִצּנָּה ָרצוֹן ַתּ ְע ְט ֵרה"וּ:
ִכּי ָ
מוֹעד:
אַתּה ָתקוּם ְתּ ַר ֵחם ִציּוֹן ִכּי ֵעת ְל ֶח ְננָהּ ִכּי ָבא ֵ
ָ
יוֹסיף ה’ ֵשׁ ִנית ִל ְגאוֹל ֶאת
וּמי ֶשׁגָּאַל ֶאת ָהאָבוֹת ְבּ ֵצאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַר ִיםִ .
ִ
עוֹשׂיו ְבּנֵי ִציּוֹן י ִָגילוּ ְב ַמ ְל ָכּם:
ַה ָבּ ִניםִ .י ְשׂ ַמח ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָ
יהוּדה
הוּדה וִ ָ
הוּדה ִי ָכּ ֵרתוֶּ .א ְפ ַר ִים לֹא ְי ַקנֵּא ֶאת ְי ָ
צוֹר ֵרי ְי ָ
וְ ָס ָרה ִק ְנאַת ֶא ְפ ַר ִים וְ ְ
לֹא יָצוֹר ֶאת ֶא ְפ ָר ִים:
ֹא ִלי:
צוּרי וְ ג ֲ
ֶיך ,ה’ ִ
ִי ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
ואחר כך אומרים תפילה לעילוי הנשמות:
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