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  בס"ד

   ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  חמישי ח' שבט תשפ"איום  –סדר מעמד התפילה 

  
  פרק כ

, ֵׁשם   ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַיַעְנ ְיהָוה, ְּביֹום ָצָרה;    ְיַׂשֶּגְב
ֵהי ַיֲעֹקב.   ֶעְזְר ִמֹּקֶדׁש;    ּוִמִּצּיֹון, ִיְסָעֶדָּך.-ִיְׁשַלח  ֱא

;    ְועֹוָלְת ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה.-ִיְזֹּכר ָּכל   ִמְנֹחֶת
;    ְוָכל-ִיֶּתן  ְנַרְּנָנה, ִּביׁשּוָעֶת  ֲעָצְת ְיַמֵּלא.-ְל ִכְלָבֶב

ֵהינּו ִנְדֹּגל;-ּוְבֵׁשם .-ָּכלְיַמֵּלא ְיהָוה,   ֱא   ִמְׁשֲאלֹוֶתי
  ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָוה, ְמִׁשיחֹו:-ַעָּתה ָיַדְעִּתי

  ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו. ַיֲעֵנהּו, ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו
ֵהינּו -ְּבֵׁשםַוֲאַנְחנּו,  ֵאֶּלה ַבּסּוִסים;וְ ֵאֶּלה ָבֶרֶכב,  ְיהָוה ֱא

  ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד.ֵהָּמה, ָּכְרעּו ְוָנָפלּו;   ַנְזִּכיר.
, ַיֲעֵננּו ְביֹוםְיהָוה הֹוִׁשיָעה:    ָקְרֵאנּו.-ַהֶּמֶל

  
  פרק ו

  ִמְזמֹור ְלָדִוד.ַהְּׁשִמיִנית; -ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות, ַעל
  ַּבֲחָמְת ְתַיְּסֵרִני.-ְוַאלְּבַאְּפ תֹוִכיֵחִני; -ְיהָוה, ַאל

  ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי.--ְרָפֵאִני ְיהָוהָאִני: -ָחֵּנִני ְיהָוה, ִּכי ֻאְמַלל
  ָמָתי.-ואת (ְוַאָּתה) ְיהָוה, ַעדְוַנְפִׁשי, ִנְבֲהָלה ְמֹאד; 

.ׁשּוָבה ְיהָוה, ַחְּלָצה ַנְפִׁשי;    הֹוִׁשיֵעִני, ְלַמַען ַחְסֶּד
 ; .-ִּבְׁשאֹול, ִמי יֹוֶדהִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶר   ָּל

ְּבִדְמָעִתי, ַעְרִׂשי ַלְיָלה, ִמָּטִתי; -ַאְׂשֶחה ְבָכל--ָיַגְעִּתי, ְּבַאְנָחִתי
  ַאְמֶסה.

  צֹוְרָרי.-ָעְתָקה, ְּבָכלַעס ֵעיִני; ָעְׁשָׁשה ִמּכַ 
  ָׁשַמע ְיהָוה, קֹול ִּבְכִיי.-ִּכיֹּפֲעֵלי ָאֶון: -סּורּו ִמֶּמִּני, ָּכל

--ֵיֹבׁשּו, ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ְיהָוה, ְּתִפָּלִתי ִיָּקח.ָׁשַמע ְיהָוה, ְּתִחָּנִתי; 
  ע.ָיֻׁשבּו, ֵיֹבׁשּו ָרגַ ֹאְיָבי; -ָּכל

  
  פרק יג

ָאָנה, -ַעדָאָנה ְיהָוה, ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח; -ַעד ד.ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדוִ 
ָיגֹון   ָנה ָאִׁשית ֵעצֹות, ְּבַנְפִׁשיאָ -ַעד  ָּפֶני ִמֶּמִּני.-ַּתְסִּתיר ֶאת

  ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי. ָאָנה, -ַעד ִּבְלָבִבי יֹוָמם;
ָהי;    ִאיַׁשן ַהָּמֶות.-ַני, ֶּפןָהִאיָרה ֵעיַהִּביָטה ֲעֵנִני, ְיהָוה ֱא

  ָצַרי ָיִגילּו, ִּכי ֶאּמֹוט.יֹאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִּתיו; -ֶּפן
: ַוֲאִני, ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי   ָיֵגל ִלִּבי, ִּביׁשּוָעֶת

  ִּכי ָגַמל ָעָלי.ָאִׁשיָרה ַליהָוה, 
  

  פרק מא
ְּביֹום ָרָעה, ָּדל; -ַאְׁשֵרי, ַמְׂשִּכיל ֶאל ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד.

   ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה.
-ֻאַּׁשר) ָּבָאֶרץ;    ְוַאליאשר (וְ —ְיהָוה, ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו

  ִּתְּתֵנהּו, ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו.
 ִמְׁשָּכבֹו, ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו.-ֶעֶרׂש ְּדָוי;    ָּכל-ִיְסָעֶדּנּו, ַעל--ְיהָוה
.-ָאַמְרִּתי, ְיהָוה ָחֵּנִני;    ְרָפָאה ַנְפִׁשי, ִּכי-ֲאִני   ָחָטאִתי ָל

  יֹאְמרּו ַרע ִלי;    ָמַתי ָימּות, ְוָאַבד ְׁשמֹו.--אֹוְיַבי
ָאֶון לֹו;    ֵיֵצא ַלחּוץ -ִלּבֹו, ִיְקָּבץ--ָּבא ִלְראֹות, ָׁשְוא ְיַדֵּבר-ְוִאם

  ְיַדֵּבר.
  ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי.--ֹׂשְנָאי;    ָעַלי-ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו, ָּכל--ַיַחד
  יֹוִסיף ָלקּום.-ל, ָיצּוק ּבֹו;    ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב, לֹאְּבִלַּיעַ -ְּדַבר

  אֹוֵכל ַלְחִמי;  ָּבַטְחִּתי בֹו-ִאיׁש ְׁשלֹוִמי, ֲאֶׁשר-ַּגם
  ָעֵקב.ִהְגִּדיל ָעַלי  

  ְוַאָּתה ְיהָוה, ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני;    ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם.
  ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי.-ִּבי:    ִּכי לֹא ָחַפְצּתָ -ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי, ִּכי

  ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי;    ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶני ְלעֹוָלם.--ַוֲאִני
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם, ְוַעד ָהעֹוָלם:    ָאֵמן --ָּברּו ְיהָוה, ֱא

  ְוָאֵמן.
  

  פרק קכא
  ֵמַאִין, ָיבֹא ֶעְזִרי.  ֶהָהִרים-יַני, ֶאלֶאָּׂשא עֵ  ִׁשיר, ַלַּמֲעלֹות:
;    -ַאל   ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.  ֶעְזִרי, ֵמִעם ְיהָוה ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל

.-ַאל    ׁשֹוֵמר, ִיְׂשָרֵאל.  ָינּום, ְולֹא ִייָׁשן-ִהֵּנה לֹא   ָינּום, ֹׁשְמֶר
;    ְיהָוה צִ  , ַעלְיהָוה ֹׁשְמֶר .-ְּל   ַיד ְיִמיֶנ

  ַיֶּכָּכה;    ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה.-יֹוָמם, ַהֶּׁשֶמׁש לֹא
.-ָרע:    ִיְׁשֹמר, ֶאת-ְיהָוה, ִיְׁשָמְר ִמָּכל   ַנְפֶׁש

  עֹוָלם.-ֵמַעָּתה, ְוַעד  ֵצאְת ּובֹוֶא-ְיהָוה, ִיְׁשָמר
  
  

  פרק קל
  ְיהָוה.ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות:

, ַקֻּׁשבֹות ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי:ֲאֹדָני,    ְלקֹול, ַּתֲחנּוָני.  ִּתְהֶייָנה ָאְזֶני
  ִעְּמ ַהְּסִליָחה-ִּכי ֲאֹדָני, ִמי ַיֲעֹמד.  ָיּה-ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר-ִאם

 ִקִּויִתי ְיהָוה, ִקְּוָתה ַנְפִׁשי;    ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי. ְלַמַען, ִּתָּוֵרא.
ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל,  ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר, ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר.  ַנְפִׁשי ַלאֹדָני

ְוהּוא,   ְיהָוה ַהֶחֶסד; ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות.-ִעם-ְיהָוה:    ִּכי-ֶאל
  ִמֹּכל, ֲעֹוֹנָתיו.  לִיְׂשָראֵ -ִיְפֶּדה ֶאת

 
  פרק קמב

ְיהָוה ֶאְזָעק;    -קֹוִלי, ֶאל ְתִפָּלה.ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה   ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד;
ָצָרִתי, ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפ ְלָפָניו ִׂשיִחי;  ְיהָוה ֶאְתַחָּנן.-קֹוִלי, ֶאל
  ְוַאָּתה, ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי:   -ִחיְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּו ַאִּגיד.

ִלי -ְוֵאין   ַהֵּביט ָיִמין, ּוְרֵאה ָטְמנּו ַפח ִלי. זּו ֲאַהֵּל-ְּבֹאַרח
  ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי.ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני;  ַמִּכיר:

 , ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ ָאַמְרִּתי, ַאָּתה ַמְחִסי;   ְיהָוה:ָזַעְקִּתי ֵאֶלי
   ַהִּציֵלִני ֵמֹרְדַפי ְמֹאד:-ַדּלֹוִתי-ִּכי   ִרָּנִתי-ַהְקִׁשיָבה, ֶאל ַהַחִּיים.

:-ְלהֹודֹות ֶאת   הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר, ַנְפִׁשי ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני.   ְׁשֶמ
  ִּכי ִתְגֹמל ָעָלי.   ִּבי, ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים
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ר ָחָטאנּו: ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יוְֹצֵרנּו:ַאל  ר נוַֹאְלנּו ַוֲאׁשֶ את. ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ   ָנא ָתׁשֵ
ִניָת ְלַאְבָרָהם ִרָּיה. ֲעֵננּו ְּכֶׁשעָ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ַּתֲחלּוֵאי ֶגֶפן ּפֹוִרָּיה. ּבֹוָׁשה ַוֲחפּוָרה ְוֻאְמַלל ִּפְרָיּה. ְּגָאֶלָּנה ִמַּׁשַחת ּוִמַּמָּכה טְ 

ֲעֶנה ְקִריָאֵתנּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדי ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה. חטאנו: ִּדְגֵלי ָעם ְּפדּוֵיי ִּבְזרֹוַע ָחׂשּוף. ַהֵּצל ִמֶּנֶגף ְוַאל ִיְהיּו ְלִׁשּסּוף. ְותַ 
ת צּור ֻחַּצב ַהּיֹום ָלנּו ְתַגל. ָחְׂשֵכנּו ֵמֶאֶנף ּוְנֵחנּו ְּביֹוֶׁשר ַמְעָּגל. ַטֵהר ִּתְכסֹוף. ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף. חטאנו: ְזכּו

ּוד ְוַהְצַמח ָלנּו ְתרּוָפה. ַּכֵּלה ֻטְמָאֵתנּו ְוִלְמאֹור ּתֹוָרְת ֵעיֵנינּו ַגל. ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל. חטאנו: ָיּה ְרֵאה ֶדֶׁשן ָעק
חטאנו: מּוְתָמם ֵמֶרֶחם ָׁשָרָׁשיו ֹוד ָוֶׁשֶבר ַסַער ְוסּוָפה. ַלְּמֵדנּו ְוַחְּכֵמנּו ִאְמָרְת ַהְּצרּוָפה. ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ִלְׁשמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה. ׁש

י ִנָּגֵמל. ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל. ַאל ַּתְקֵמל. ַנֵּקנּו ִמֶּכֶתם ְוֶׁשֶמץ ְולֹא ֵנָאֵמל. ְסָעֵדנּו ְוִנָּוֵׁשָעה ְוָאְרחֹות ֲחָסדֶ 
ַצֵּוה ְיׁשּוָעֵתנּו ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ַאל חטאנו: עֹוְדֵדנּו ְּבֶצֶדק ָמׁשּוי ִמַּמִים ְוַכֵּפר ָזדֹון ּוְמׁשּוָגה. ְּפֵדנּו ִמְּמהּוַמת ָמֶות ְוָאחֹור ַּבל ָנּסֹוָגה. 

י ֻלִּקינּו ּו ְּכֶׁשָעִניָת ְליֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה. חטאנו: ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ֲחִסיֶד ְזכֹור ִליַפת ַּפֲעַמִים. ַרֲחֶמי ְּתעֹוֵרר ּכִ ִנְתמֹוְגָגה. ֲעֵננ
ֹמה ְבנֹו   ִּבירּוָׁשַלִים. חטאנו: ְּבִכְפַלִים. ׁשּוֵבנּו ֹּתֶקף ְלִיְרָאֶת ְולֹא ֵנָחֵׂשף ׁשּוַלִים. ֲעֵננּו ְּכֶׁשָעִניָת ְלָדִוד ְוִלְׁש

  

  אבינו מלכנו
  

.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ָחָטאנּו ְלָפֶני
  ֵאין ָלנּו ֶמֶל ֶאָּלא ָאָּתה.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמ
  ָּבֵר ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות.ַּבּטֵ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאינּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלינּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ּוְמַקְטְרֵגנּו.ְסֹתם ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵננּו ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

ַּכֵּלה ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.   (ְוָעֹון) ּוְׁשָמד ִמְּבֵני ְּבִריֶת

.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶת
  ְסַלח ּוָמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

ֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ִמֶּנֶגד מְ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.   ֵעיֶני

  ְמֹחק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטַרי חֹובֹוֵתינּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני
.ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹולֵ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    י ַעֶּמ
  ְקַרע ֹרַע ְּגַזר ּדיֵננּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶני
  ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים טֹוִבים.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ָזְכֵרנּו ִלְגֻאָּלה ִויׁשּוָעה.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ָנָסה ּוְלַכְלָּכָּלה.ָזְכֵרנּו ְלַפְר ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ָזְכֵרנּו ִלְזֻכּיֹות.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ָזְכֵרנּו ִלְסִליָחה ּוְמִחיָלה.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

  
  
  
  
  

  ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ָהֵרם ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ
.ָהֵרם ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ֶקֶרן ְמִׁשיֶח
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי
  ַמֵּלא ַאָסֵמינּו ָׂשָבע.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ְׁשַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

  ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו.ְלֵּכנּו ָאִבינּו מַ 
  ְזֹכר (י"ג ָזכּור או ָזכֹור), ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶני
ָרצֹון ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

.   ִמְּלָפֶני
  ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפנּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁש
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶד
ֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ּבָ ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

.   ְׁשֶמ
.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו    ְנֹקם ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדי ַהָּׁשפּו
  ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ִאם לֹא ְלַמֲעֵננּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ְוהֹוִׁשיֵענּו.ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
   ָהַרִּבים.ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
  ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלינּו.
 ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּוָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

.ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו

 קבלת עול מלכות שמים ומי שברך לחולים
 


