
  
Prayer to stop the plague תפילה להסרת המגיפה       

      Tehilim תהלים פרקי

חַ ( א) מז פרק ַעִמים( ב: )ִמְזמֹור ִלְבנֵּי־קַרח ַלְמַנצֵּ ל־הָּ ף כָּ ִריעּו ִתְקעּו־כָּ  הָּ

אֹלִהים ה ְבקֹול לֵּ א ֶעְליֹון ִכי־ְי־הוָּ־ה( ג: )ִרנָּ דֹול ֶמֶלךְ  נֹורָּ ֶרץ גָּ אָּ ל־הָּ ( ד: )ַעל־כָּ

ר ינּו ַעִמים ַיְדבֵּ ינּו תַתחַ  ּוְלֻאִמים ַתְחתֵּ נּו ִיְבַחר־( ה: )ַרְגלֵּ נּו לָּ תֵּ  ֶאת ֶאת־ַנֲחלָּ

ב ַיֲעקב ְגאֹון הֵּ ה ֲאֶשר־אָּ ה( ו: )ֶסלָּ לָּ ה ֱאֹלִהים עָּ ר ְבקֹול' ה ִבְתרּועָּ  ַזְמרּו( ז: )שֹופָּ

רּו ֱאֹלִהים נּו ַזְמרּו ַזמֵּ רּו ְלַמְלכֵּ ֶרץ ֶמֶלךְ  ִכי( ח: )ַזמֵּ אָּ ל־הָּ : ילַמְשכִ  ַזְמרּו ֱאֹלִהים כָּ

ַלךְ ( ט) א יַָּשב ֱאֹלִהים ַעל־גֹוִים ֱאֹלִהים מָּ ְדשוֹ  ַעל־ִכסֵּ י( י: )קָּ פּו ַעִמים ְנִדיבֵּ  ֶנֱאסָּ

י ַעם ם ֱאֹלהֵּ הָּ אֹלִהים ִכי ַאְברָּ ִגנֵּי־ֶאֶרץ לֵּ ה ְמאד מָּ  :  ַנֲעלָּ
 

חַ ( א) מט פרק ַעִמים ִשְמעּו־זאת( ב: )ִמְזמֹור ִלְבנֵּי־קַרח ַלְמַנצֵּ ל־הָּ  ֲאִזינּוהַ  כָּ

י ל־יְשבֵּ ֶלד כָּ ם ַגם־ְבנֵּי( ג: )חָּ דָּ ִשיר ַיַחד ַגם־ְבנֵּי־ִאיש אָּ ר ִפי( ד: )ְוֶאְביֹון עָּ  ְיַדבֵּ

ְכמֹות גּות חָּ ל ַאֶטה( ה: )ְתבּונֹות ִלִבי ְוהָּ שָּ ְזִני ְלמָּ ִתי ְבִכנֹור ֶאְפַתח אָּ ( ו: )ִחידָּ

ה מָּ א לָּ י ִאירָּ ע ִבימֵּ ַבי ֲעֹון רָּ ִניְיסּו ֲעקֵּ ם ַעל־ ַהבְטִחים( ז: )בֵּ ילָּ ם ּוְברב חֵּ ְשרָּ  עָּ

לּו ח( ח: )ִיְתַהלָּ דה אָּ ן ִאיש ִיְפֶדה ֹלא־פָּ אֹלִהים ֹלא־ִיתֵּ ְפרוֹ  לֵּ  ִפְדיֹון ְויֵַּקר( ט: )כָּ

ם ַדל ַנְפשָּ ם ְוחָּ ֶנַצח ִויִחי־עֹוד( י: )ְלעֹולָּ ַחת ִיְרֶאה ֹלא לָּ  ִיְרֶאה ִכי( יא: )ַהשָּ

ִמים ַבַער ְכִסיל ַיַחד תּויָּמּו ֲחכָּ דּו וָּ ְזבּו יאבֵּ ִרים ְועָּ ם ַלֲאחֵּ ילָּ ם( יב: )חֵּ ימוֹ  ִקְרבָּ תֵּ  בָּ

ם ם ְלעֹולָּ ְראּו וָּדר ְלדֹור ִמְשְכנתָּ ם קָּ י ִבְשמֹותָּ מֹות ֲעלֵּ ם( יג: )ֲאדָּ דָּ ר ְואָּ  ִביקָּ

מֹות ִנְמַשל ַבל־יִָּלין ם ֶזה( יד: )ִנְדמּו ַכְבהֵּ מוֹ  ֶכֶסל ַדְרכָּ יֶהםְואַ  לָּ  ִיְרצּו ְבִפיֶהם ֲחרֵּ

ה ֶות ַשתּו ִלְשאֹול ַכצאן( טו: )ֶסלָּ ם מָּ ם ַוִיְרדּו ִיְרעֵּ ִרים בָּ ם) ַלבֶקר ְישָּ ( ְוצירָּ

ם]  ִכי ְשאֹול ִמַיד ִיְפֶדה־ַנְפִשי ַאְך־ֱאֹלִהים( טז: )לוֹ  ִמְזֻבל ְשאֹול ְלַבלֹות[ ְוצּורָּ

ִני חֵּ ה ִיקָּ אַאל־ִתי( יז: )ֶסלָּ יתוֹ  ְכבֹוד ִכי־ִיְרֶבה ִאיש ִכי־ַיֲעִשר רָּ  ֹלא ִכי( יח: )בֵּ

ד ַהכל ִיַקח ְבמֹותוֹ  יו ֹלא־יֵּרֵּ ךְ  ְבַחיָּיו ַנְפשוֹ  ִכי( יט: )ְכבֹודוֹ  ַאֲחרָּ רֵּ  ְויֹוֻדךָּ  ְיבָּ

יִטיב ךְ  ִכי־תֵּ בא( כ: )לָּ יו ַעד־דֹור תָּ דָּ ( כא: )ִיְראּו־אֹור ֹלא ַעד־נֵַּצח ֲאבֹותָּ  םאָּ

ר מֹות ִנְמַשל יִָּבין ְוֹלא ִביקָּ  :  ִנְדמּו ַכְבהֵּ
 

ִוד( א) קג פרק ְרִכי ְלדָּ ַבי ֶאת־ְי־הוָּ־ה ַנְפִשי בָּ ל־ְקרָּ ם ְוכָּ ְדשוֹ  ֶאת־שֵּ ְרִכי( ב: )קָּ  בָּ

יו ִתְשְכִחי ְוַאל־ ֶאת־ְי־הוָּ־ה ַנְפִשי ל־ְגמּולָּ חַ ( ג: )כָּ ל־ֲעֹונִֵּכי ַהסלֵּ א ְלכָּ רפֵּ  הָּ

ל־תַ  ְיִכיְלכָּ ל( ד: )ֲחלּואָּ ְיִכי ִמַשַחת ַהגֹואֵּ ִכי ַחיָּ ( ה: )ְוַרֲחִמים ֶחֶסד ַהְמַעְטרֵּ

ש ֶעְדיֵּךְ  ַבטֹוב ַהַמְשִבַיע ְיִכי ַכֶנֶשר ִתְתַחדֵּ ה( ו: )ְנעּורָּ קֹות עשֵּ  ְי־הוָּ־ה ְצדָּ

ִטים ל־ֲעשּוִקים ּוִמְשפָּ יו יֹוִדיעַ ( ז: )ְלכָּ כָּ ל יִלְבנֵּ  ְלמֶשה ְדרָּ אֵּ יו ִיְשרָּ ( ח: )ֲעִלילֹותָּ

ֶסד ַאַפִים ֶאֶרךְ  ְי־הוָּ־ה ְוַחנּון ַרחּום ֶנַצח( ט: )ְוַרב־חָּ ם ְוֹלא יִָּריב ֹלא־לָּ  ְלעֹולָּ

ינּו ֹלא( י: )ִיטֹור אֵּ ה ַכֲחטָּ שָּ נּו עָּ ינּו ְוֹלא לָּ ַמל ַכֲעֹונתֵּ ינּו גָּ לֵּ  ִכְגבהַ  ִכי( יא: )עָּ

ַמִים ֶרץ שָּ אָּ ַבר ַעל־הָּ יו וֹ ַחְסד גָּ אָּ ח ִכְרֹחק( יב: )ַעל־ְירֵּ ב ִמְזרָּ  ִמֶמנּו ִהְרִחיק ִמַמֲערָּ

ינּו עֵּ ם( יג: )ֶאת־ְפשָּ ב ְכַרחֵּ ִנים אָּ יו ְי־הוָּ־ה ִרַחם ַעל־בָּ אָּ  יַָּדע הּוא ִכי( יד: )ַעל־ְירֵּ

נּו ר זָּכּור ִיְצרֵּ פָּ ְחנּו ִכי־עָּ ִציר ֱאנֹוש( טו: )ֲאנָּ יו ֶכחָּ ֶדה ְכִציץ יָּמָּ ( טז: )יִָּציץ ןכֵּ  ַהשָּ

ה־בוֹ  רּוחַ  ִכי ְברָּ יֶננּו עָּ ם ְי־הוָּ־ה ְוֶחֶסד( יז: )ְמקֹומוֹ  עֹוד ְוֹלא־ַיִכיֶרנּו ְואֵּ עֹולָּ  מֵּ

ם ְוַעד־ יו עֹולָּ אָּ תוֹ  ַעל־ְירֵּ ִנים ִלְבנֵּי ְוִצְדקָּ י( יח: )בָּ י ְבִריתוֹ  ְלשְמרֵּ יו ּוְלזְכרֵּ  ִפֻקדָּ

ם ַמיִ  ְי־הוָּ־ה( יט: )ַלֲעשֹותָּ ִכין םַבשָּ ה ַבכל ּוַמְלכּותוֹ  ִכְסאוֹ  הֵּ לָּ שָּ ְרכּו( כ: )מָּ  בָּ

יו ְי־הוָּ־ה כָּ י ַמְלאָּ י כחַ  ִגברֵּ רוֹ  עשֵּ רוֹ  ְבקֹול ִלְשמעַ  ְדבָּ ְרכּו( כא: )ְדבָּ ' ה בָּ

יו אָּ ל־ְצבָּ יו כָּ ְרתָּ י ְמשָּ ְרכּו( כב: )ְרצֹונוֹ  עשֵּ ל־' ה בָּ יו כָּ ל־ְמקמֹות ַמֲעשָּ  ְבכָּ

ְרִכי ֶמְמַשְלתוֹ   : 'ֶאת־ה ַנְפִשי בָּ
 

אִתיךָּ  ִמַמֲעַמִקים ַהַמֲעלֹות ִשיר( א) קל פרק י( ב: )'ה ְקרָּ ה ֲאדנָּ  ְבקֹוִלי ִשְמעָּ

ה ְזֶניךָּ  ִתְהֶיינָּ י ְלקֹול ַקֻשבֹות אָּ ר־יָּה ִאם־ֲעֹונֹות( ג: )ַתֲחנּונָּ י ִתְשמָּ : ַיֲעמד ִמי ֲאדנָּ

ה ִכי־ִעְמךָּ ( ד) א ְלַמַען ַהְסִליחָּ רֵּ ה' ה ִקִּויִתי( ה: )ִתּוָּ רוֹ  ַנְפִשי ִקְּותָּ ְלִתי ְוִלְדבָּ : הֹוחָּ

י ַנְפִשי( ו) ל(ז: )ַלבֶקר שְמִרים ַלבֶקר ִמשְמִרים ַלאדנָּ ל ַיחֵּ אֵּ  ֶאל־ְי־הוָּ־ה ִיְשרָּ

ה ַהֶחֶסד' ה ִכי־ִעם ל ִיְפֶדה ְוהּוא( ח: )ְפדּות ִעמוֹ  ְוַהְרבֵּ אֵּ  ִמכל ֶאת־ִיְשרָּ

יוֲעֹונ    :ֹותָּ
 

ִוד ַמְשִכיל( א) קמב פרק ה ִבְהיֹותוֹ  ְלדָּ רָּ ה ַבְמעָּ ק ֶאל־ְי־הוָּ־ה קֹוִלי ב: )ְתִפלָּ  ֶאְזעָּ

ן ֶאל־ְי־הוָּ־ה קֹוִלי יו ֶאְשפךְ ( ג: )ֶאְתַחנָּ נָּ ִתי ִשיִחי ְלפָּ רָּ יו צָּ נָּ ( ד: )ַאִגיד ְלפָּ

ף ַלי ְבִהְתַעטֵּ ה רּוִחי עָּ ִתי יַָּדְעתָּ  ְוַאתָּ ךְ  ְבאַרח־זּו ְנִתיבָּ ְמנּו ֲאַהלֵּ ( ה: )ִלי ַפח טָּ

יט ה יִָּמין ַהבֵּ ין־ִלי ּוְראֵּ ַבד ַמִכיר ְואֵּ נֹוס אָּ ין ִמֶמִני מָּ ש אֵּ  זַָּעְקִתי (ו: )ְלַנְפִשי דֹורֵּ

ֶליךָּ  ַמְרִתי' ה אֵּ ה אָּ ה( ז: )ַהַחִיים ְבֶאֶרץ ֶחְלִקי ַמְחִסי ַאתָּ ִתי ַהְקִשיבָּ  ִכי־ ֶאל־ִרנָּ

ִני ְמאד ִתיַדלוֹ  רְדַפי ַהִצילֵּ ְמצּו ִכי מֵּ ה( ח: )ִמֶמִני אָּ  ַנְפִשי ִמַמְסגֵּר הֹוִציאָּ

י ִתְגמל ִכי ַצִדיִקים ַיְכִתרּו ִבי ֶאת־ְשֶמךָּ  ְלהֹודֹות לָּ   :עָּ
 

ש ִשיר' ַלה ִשירּו( א) צו פרק דָּ ֶרץ' ַלה ִשירּו חָּ אָּ ל־הָּ ֲרכּו' ַלה ִשירּו( ב: )כָּ  בָּ

תוֹ  ְליֹום ִמיֹום־ ַבְשרּו ְשמוֹ  ַעִמים ְכבֹודוֹ  ַבגֹוִים ַסְפרּו( ג: )ְישּועָּ ל־הָּ  ְבכָּ

יו דֹול ִכי( ד: )ִנְפְלאֹותָּ ל' ה גָּ א ְמאד ּוְמֻהלָּ ל־ֱאֹלִהים הּוא נֹורָּ  ִכי( ה: )ַעל־כָּ

י ל־ֱאֹלהֵּ ַעִמים כָּ ַמִים' ה ֱאִליִלים הָּ ה שָּ שָּ ר( ו: )עָּ דָּ נָּ  הֹוד־ְוהָּ  ְוִתְפֶאֶרת עז יוְלפָּ

שוֹ  בּו( ז: )ְבִמְקדָּ בּו ַעִמים ִמְשְפחֹות' ַלה הָּ בֹוד' ַלה הָּ בּו( ח: )וָּעז כָּ  ְכבֹוד' ַלה הָּ

ה ְשאּו ְשמוֹ  יו ּובאּו ִמְנחָּ יו ִחילּו ְבַהְדַרת־קֶדש' ַלה ִהְשַתֲחוּו( ט: )ְלַחְצרֹותָּ נָּ  ִמפָּ

ֶרץ אָּ ל־הָּ ךְ ' הַ ַבגֹוִים ִאְמרּו( י: )כָּ לָּ ל ַאף־ִתכֹון מָּ בֵּ  ַעִמים יִָּדין ַבל־ִתמֹוט תֵּ

ִרים ישָּ ַמִים ִיְשְמחּו( יא: )ְבמֵּ גֵּל ַהשָּ ֶרץ ְותָּ אָּ ַדי ַיֲעֹלז( יב: )ּוְמֹלאוֹ  ַהיָּם ִיְרַעם הָּ  שָּ

ל־ֲאֶשר־בוֹ  ז ְוכָּ ל־ ְיַרְננּו אָּ י־יַָּער כָּ א ִכי' ַה ִלְפנֵּי( יג: )ֲעצֵּ א ִכי בָּ ֶרץ פטִלְש  בָּ אָּ  הָּ

ל בֵּ  :  ֶבֱאמּונָּתו ְוַעִמים ְבֶצֶדק ִיְשפט־תֵּ
 

ה ִמְזמֹור( א) ק פרק ִריעּו ְלתֹודָּ ֶרץ ַלי־הוָּ־ה הָּ אָּ ל־הָּ  ֶאת־ְי־הוָּ־ה ִעְבדּו( ב: )כָּ

ה יו באּו ְבִשְמחָּ נָּ ה ְלפָּ נָּ נּו הּוא ֱאֹלִהים הּוא ְי־הוָּ־ה ִכי ְדעּו( ג: )ִבְרנָּ שָּ ( ְוֹלא) עָּ

יו באּו( ד: )ַמְרִעיתוֹ  ְוצאן ַעמוֹ  ֲאַנְחנּו[ ְולוֹ ] רָּ ה ְשעָּ יו ְבתֹודָּ רתָּ ה ֲחצֵּ  הֹודּו ִבְתִהלָּ

ְרכּו לוֹ  ם ְי־הוָּ־ה ִכי־טֹוב( ה: )ְשמוֹ  בָּ תוֹ  וָּדר ְוַעד־דר ַחְסדוֹ  ְלעֹולָּ  :  ֱאמּונָּ
 

ל ַהְללּויָּה( א) קנ פרק ְדשוֹ  ַהְללּו־אֵּ  ַהְללּוהּו( ב: )ֻעזוֹ  ִבְרִקיעַ  ַהְללּוהּו ְבקָּ

יו ַקע ַהְללּוהּו( ג: )ֻגְדלוֹ  ְכרב ַהְללּוהּו ִבְגבּורתָּ ר ְבתֵּ : ְוִכנֹור ְבנֵֶּבל ַהְללּוהּו שֹופָּ

חֹול ְבֹתף ַהְללּוהּו( ד) ב ְבִמִנים ַהְללּוהּו ּומָּ ַמע ַהְללּוהּו( ה: )ְוֻעגָּ י־שָּ  ְבִצְלְצלֵּ

י ַהְללּוהּו ה ְבִצְלְצלֵּ ה כל( ו: )ְתרּועָּ מָּ ל ַהְנשָּ  :  ַהְללּויָּה יָּה ְתַהלֵּ
 

 

     Zohar רתוהקט מעלת על זוהר

א ַרִבי א ִלְכַפר ֲאַזל ַאחָּ א ַטְרשָּ י ֲאתָּ ל ֲעַלְיהּו ְלִחישּו, אּוְשִפיזֵּיה ְלַגבֵּ  ְבנֵּי כָּ

א תָּ ְמרּו, מָּ א אָּ א ַגְברָּ א ַרבָּ א ֲאתָּ כָּ יה נִֵּזיל הָּ תּו, ְלַגבֵּ יהְלגַ  אָּ ְמרּו, בֵּ יה אָּ א לֵּ  לָּ

ס א ַעל חָּ נָּ דָּ ַמר, אֹובָּ ְמרּו. ַמהּו ְלהּו אָּ יה אָּ ה ְדִאית לֵּ י יֹוִמין ִשְבעָּ ארֵּ א ְדשָּ נָּ  מֹותָּ

א אתָּ ל ְבמָּ א וכָּ א ִאְתַתַקף יֹומָּ ַמר. ִאְתַבַטל ולָּ י נִֵּזיל ְלהּו אָּ א ְלבֵּ  ְוִנְתַבע ְכִנְשתָּ

י ם ִמן ַרֲחמֵּ א ֳקדָּ י ְדֲהוּו ַעד. הּוא יךְ ְברִ  קּוְדשָּ ְזלֵּ תּו, אָּ ְמרּו אָּ  ּוְפלֹוִני ְפלֹוִני ְואָּ

מּות נָּטּו ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני, ִמיתּו ַמר. לָּ א ַרִבי ְלהּו אָּ ית ַאחָּ א לֵּ א ִעתָּ ְיימָּ ִכי ְלקָּ  הָּ

א א ְדַשֲעתָּ  :ְדִחיקָּ

ל א ְבנֵּי ַאְרְבִעין ִמְנכֹון ַאְפִרישּו ֲאבָּ שָּ ִאנּון נָּ ִאיןדְ  מֵּ ה. ַיִתיר ַזכָּ רָּ ה ֲעשָּ רָּ  ֲעשָּ

ה ִקין ְלַאְרְבעָּ ה, ִעְמכֹון וֲאנָּא חּולָּ רָּ א ֲעשָּ א ְלִזְוויָּיתָּ אתָּ ה, ְדמָּ רָּ א ַוֲעשָּ  ְלִזְוויָּיתָּ

א אתָּ ן, ְדמָּ א ְלַאְרַבע ְוכֵּ א ִזְוויָּיתָּ אתָּ ְמרּו. ְדמָּ  ִדְקֹטֶרת ִעְניָּינָּא ַנְפְשכֹון ִבְרעּות ְואָּ

אְדק. בּוְסִמין א וִעְניָּינָּא ְלמֶשה יַָּהב הּוא ְבִריךְ  ּוְדשָּ נָּ ְרבָּ יה ְדקָּ ן ֲעְבדּו :ִעמֵּ  כֵּ

רּו ִזְמִנין ְתַלת ל ְוַאֲעבָּ א ְבכָּ אתָּ א ְלַאְרַבע מָּ ְמִרין וֲהוּו ִזְוויָּיתָּ ן אָּ ַתר, כֵּ ַמר ְלבָּ  אָּ

יַמת ְדאֹוִשיטּו ְלִאנּון נִֵּזיל ְלהּו יהֹון ִמַנְייכּו ַאְפִרישּו ְלמֵּ תֵּ ין וִאְמרּו, ְלבָּ  ְוַכד, ְכדֵּ

ין ִאְמרּון ְתַסְיימּו ֶש  אֶמרַ֨וי  "( טז במדבר) ְפסּוַקיָּיא ִאלֵּ  ֣חקַ  ֗ןֶאֽל־ַאֲהר   ה֜מ 

הֶ֠את־הַ  לֶ  ַמְחתָּ עַ  ש֜א   יהָּ ְ֨וֶתן־עָּ ְזב   ֤למ  ל   ֶרתְ֔קט   יםְ֣ושִּ  ֙חַ ַ֙המִּ רָּ  ךְ ְ֧והו   ֛הְמה 

דָּ  ע  צָּ  ם֑יהֶ ֲעל   רְ֣וַכפ   הֶ֖אל־הָּ ֽי־יָּ ְפנ   ֶצףַ֛הקֶ  א֥כִּ לִּ ח  ' ֖ה ֥ימִּ ֶֽגף ֥לה  קַ : ַהנָּ  ֜ןַאֲהר   חַ֨ויִּ

בֶ  ר׀ַ֣כֲאֶש  ֶש  ר֣דִּ ץַ֙ויָּ  ה֗מ  ךְ ֶ֣אל־ת ֙רָּ הָּ  ו  נ   ֔לַהקָּ ח   הְ֛והִּ עָּ  ֶגףַ֖הנֶ  ֥לה  ן ם֑בָּ ת   ֶאֽת־ ַ֙ויִּ

ֽם רַ֖וְיַכפ   ֶרתַ֔הְקט   עָּ תִּ  ֥דַוַיֲעמ  : ַעל־הָּ ֽין־ַהמ  צַ  יםַ֑הַֽחיִּ  יןּ֣וב   ים֖ב  עָּ ֽה רַ֖ות  פָּ " ַהַמג 

ן ְתַבַטל ֲעְבדּו וכ  ַנְייהּו ואִּ  :מִּ

ְמעּו א ַההּוא שָּ לָּ ַמר קָּ א ְדאָּ א ִסְתרָּ א ִסְתרָּ א אֹוִחילּו ַקַמְייתָּ ילָּ א ְלעֵּ א ְדהָּ  ִדינָּ

א ִדְשַמיָּא י לָּ א ַאְשרֵּ כָּ א הָּ י ְדהָּ א יְָּדעֵּ יה ְלַבְטלָּ ַלש. לֵּ יה חָּ א ְדַרִבי ִלבֵּ , ַאחָּ

ַמע, ִאְדמּוךְ  י שָּ יה ְדֲאְמרֵּ ַבְדְת  ַכד, לֵּ א עָּ א ֲעִביד דָּ א ִזיל, דָּ ימָּ  ְדַיְחְזרּון לֹון ואֵּ

ד"בס  



 
ה אי ִאנּון ְדַחיָּיִבין ִבְתשּובָּ ם. ַקמָּ ה ְלהּו וַאֲחַזר קָּ א ִבְתשּובָּ תָּ ימָּ  ְוַקִבילּו, ְשלֵּ

א ֲעַלייהּו א ְתַבְטלּוןיִ  ְדלָּ אֹוַרְייתָּ ַלם מֵּ א ְוַאֲחִליפּו, ְלעָּ א ְשמָּ ארּון ְדַקְרתָּ ה וקָּ  לָּ

א אתָּ יָּא מָּ ַמר. ַמְחסֵּ ה ַרִבי אָּ ֶהם ַדי ֹלא ְיהּודָּ ְמעּו לָּ א ַההּוא שָּ לָּ ַמר קָּ א ְדאָּ  ִסְתרָּ

א א ִסְתרָּ א אֹוִחילּו ַקַמְייתָּ ילָּ א ְלעֵּ א ִדְשַמיָּא ִדינָּא ְדהָּ י לָּ אהָּ  ַאְשרֵּ א כָּ י ְדהָּ  יְָּדעֵּ

א יה ְלַבְטלָּ ַלש. לֵּ יה חָּ א ְדַרִבי ִלבֵּ ַמע, ִאְדמּוךְ , ַאחָּ י שָּ יה ְדֲאְמרֵּ ַבְדְת  ַכד, לֵּ  עָּ

א א ֲעִביד דָּ א ִזיל, דָּ ימָּ ה ְדַיְחְזרּון לֹון ואֵּ אי ִאנּון ְדַחיָּיִבין ִבְתשּובָּ ם .ַקמָּ  קָּ

ה ְלהּו וַאֲחַזר תָּ  ִבְתשּובָּ ימָּ א ֲעַלייהּו ְוַקִבילּו, אְשלֵּ א ִיְתַבְטלּון ְדלָּ אֹוַרְייתָּ  מֵּ

ַלם א ְוַאֲחִליפּו, ְלעָּ א ְשמָּ ארּון ְדַקְרתָּ ה וקָּ א לָּ אתָּ יָּא מָּ ַמר. ַמְחסֵּ ה ַרִבי אָּ  ְיהּודָּ

ֶהם ַדי ֹלא ה ֶאת ֶשְמַבְטִלין ַלַצִדיִקים לָּ א ַהְגִזרָּ ן ְלַאַחר ֶאלָּ ְרִכין כֵּ ֶהם ֶשְמבָּ  ".לָּ
 

 

 Pitum Haktoret   הקטורת פיטום
 קמי דקטורת עובדא עלאה כמא ידעין הוו נשא בני אי, שמעון רבי אמר

 על עטרה לה סלקין והוו ומילה מילה כל נטלי הוו, הוא בריך קודשא

 :'וכו דדהבא ככתרא רישייהו

ה ינּו' ה הּוא ַאתָּ ינּו ֶשִהְקִטירּו ֱאֹלהֵּ ֶניךָּ  ֲאבֹותֵּ  ִבְזַמן ַסִמיםהַ  ְקֹטֶרת ֶאת ְלפָּ

ית ש ֶשבֵּ ם ִצִּויתָּ  ַכֲאֶשר ַקיָּם ַהִמְקדָּ ךְ  ֹמֶשה ַיד ַעל אֹותָּ תּוב ְנִביאָּ ךְ  ַככָּ תָּ : ְבתֹורָּ

ף ַסִמים ְלךָּ  ַקח ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר טָּ ֶלת נָּ ה ּוְשחֵּ ה ַסִמים ְוֶחְלְבנָּ ה ּוְלֹבנָּ  ַבד. ַזכָּ

ֹשִיתָּ : ִיְהֶיה ְבַבד חַ  ַמֲעֹשֵּה ֹרַקח ְקֹטֶרת הֹאתָּ  ְועָּ ח. רֹוקֵּ הֹור ְמֻמלָּ : ֹקֶדש טָּ

ַחְקתָּ  ה ְושָּ ק ִמֶמנָּ דֵּ ה הָּ ַתתָּ ה ְונָּ ֻדת ִלְפנֵּי ִמֶמנָּ עֵּ ד ְבֹאֶהל הָּ ד ֲאֶשר מֹועֵּ  ְלךָּ  ִאּוָּעֵּ

ה מָּ ִשים ֹקֶדש. שָּ דָּ ֶכם ִתְהֶיה קָּ יו ְוִהְקִטיר ְוֶנֱאַמר: לָּ לָּ  .ַסִמים ְקֹטֶרת ַאֲהֹרן עָּ

יִטיבוֹ  ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר ה ַהנֵֹּרת ֶאת ְבהֵּ ין ַהנֵֹּרת ֶאת ַאֲהֹרן ּוְבַהֲעֹלת: ַיְקִטיֶרנָּ  בֵּ

ַעְרַבִים ִמיד ְקֹטֶרת. ַיְקִטיֶרנָּה הָּ יֶכם' ה ִלְפנֵּי תָּ  :ְלֹדֹרתֵּ

נּו ן תָּ נָּ יַצד ַהְקֹטֶרת ִפטּום ַרבָּ אֹות ְשֹלש. כֵּ ה ְוִשִשים מֵּ יּו ִניםמָּ  ּוְשמֹונָּ ה הָּ . בָּ

אֹות ְשֹלש ה ְוִשִשים מֵּ ה ְימֹות ְכִמְנַין ַוֲחִמשָּ ֶנה ַהַחמָּ ל מָּ  ַמֲחִציתוֹ . יֹום ְבכָּ

ֶעֶרב ּוַמֲחִציתוֹ  ַבֹבֶקר ה. בָּ ִנים ּוְשֹלשָּ ִרים מָּ ֶהם ְיתֵּ ן ַמְכִניס ֶשמֵּ דֹול ֹכהֵּ ל גָּ  ְונֹוטֵּ

ֶהם יו ְמֹלא מֵּ ְפנָּ ן. יםַהִכפּורִ  ְביֹום חָּ י ַהִכפּוִרים יֹום ְבֶעֶרב ְלַמְכֶתֶשת ּוַמֲחִזירָּ  ְכדֵּ

ה ִמְצַות ְלַקיֵּם ה ִמן ַדקָּ ֹשָּר ְוַאַחד. ַהַדקָּ ִנים עָּ יּו ַסמָּ ה הָּ לּו. בָּ ן ְואֵּ . ַהֳצִרי( א: )הֵּ

ה( ג. )ְוַהִצפֹוֶרן( ב) ֶנה יםִשְבִע  ִשְבִעים ִמְשַקל. ְוַהְלבֹונָּה( ד. )ְוַהֶחְלְבנָּ ( ה. )מָּ

ה( ו. )מֹור ה ִמְשַקל. ְוַכְרכֹום( ח. )נְֵּרדְ  ְוִשבֹוֶלת( ז. )ּוְקִציעָּ ֹשָּר ִששָּ ה עָּ  ִששָּ

ֹשָּר ֶנה עָּ ֹשָּר ְשנֵּים קֹוֹשְְט ( ט. )מָּ ה( י. )עָּ ה ִקלּופָּ מֹון( יא. )ְשֹלשָּ ה ִקנָּ . ִתְשעָּ

ה ַכְרִשינָּא בֹוִרית ת ְסִאין ְפִריִסיןקַ  יֵּין. ַקִבין ִתְשעָּ א ְוַקִבין ְתלָּ תָּ  ֹלא ְוִאם. ְתלָּ

א צָּ ִביא ַקְפִריִסין יֵּין מָּ ן ַמֲעֶלה. רֹוַבע ְסדֹוִמית ֶמַלח. ַעִתיק ִחיוָּר ֲחַמר מֵּ שָּ ל עָּ  כָּ

ן ִרִבי. ֶשהּוא תָּ ר ַהַבְבִלי נָּ ן ִכַפת ַאף אֹומֵּ ל ַהַיְרדֵּ ַתן ִאם. ֶשִהיא כָּ ה נָּ  ְדַבש בָּ

הְפסָּ  ר ְוִאם. לָּ ל ַאַחת ִחסֵּ ֶניהָּ  ִמכָּ ה ַחיָּב ַסֲממָּ  :ִמיתָּ

ן ל ֶבן ִשְמעֹון ַרבָּ ר ַגְמִליאֵּ ינוֹ  ַהֳצִרי אֹומֵּ א אֵּ ף ֶאלָּ ף ְשרָּ י ַהנֹוטֵּ ֲעצֵּ ף מֵּ . ַהְקטָּ

ה ַכְרִשינָּא בֹוִרית ה ִהיא ְלמָּ אָּ י בָּ ה ְלַשפֹות ְכדֵּ י ַהִצפֹוֶרן ֶאת בָּ א ְכדֵּ ה ֶשְתהֵּ אָּ . נָּ

ה ַקְפִריִסין יֵּין א הּוא ְלמָּ י בָּ י ַהִצפֹוֶרן ֶאת בוֹ  ִלְשרֹות ְכדֵּ א ְכדֵּ  ַוֲהֹלא. ַעזָּה ֶשְתהֵּ

י ה יִָּפין ַרְגַלִים מֵּ א לָּ ין ֶאלָּ י ַמְכִניִסין ֶשאֵּ ש ַרְגַלִים מֵּ בֹוד ִמְפנֵּי ַבִמְקדָּ  ַתְניָּא: ַהכָּ

ן ִרִבי ר נָּתָּ קשוֹ  ְכֶשהּוא אֹומֵּ ר חֵּ ק אֹומֵּ דֵּ ב הָּ יטֵּ ב. הֵּ יטֵּ ק הֵּ דֵּ  יֶָּפה ֶשַהקֹול ִמְפנֵּי. הָּ

ה. ַלְבֹשִָּמים ִאין ִפְטמָּ ה ַלֲחצָּ רָּ ִליש. ְכשֵּ ִביעַ  ְלשָּ ַמְענּו ֹלא ּוְלרָּ ַמר. שָּ  ִרִבי אָּ

ה ל ֶזה ְיהּודָּ ה ִאם ַהְכלָּ תָּ ה ְכִמדָּ רָּ ִאין ְכשֵּ ר ְוִאם. ַלֲחצָּ ל ַאַחת ִחסֵּ ֶניהָּ ַסמֲ  ִמכָּ  מָּ

ה ַחיָּב  :ִמיתָּ

נֵּי א ַבר תָּ רָּ ה ְלִשְבִעים אוֹ  ְלִשִשים ַאַחת ַקפָּ נָּ ה שָּ ְיתָּ ה הָּ אָּ  ִשיַרִים ֶשל בָּ

ִאין נֵּי ְועֹוד. ַלֲחצָּ א ַבר תָּ רָּ יָּה ִאלּו ַקפָּ ן הָּ ה נֹותֵּ ְרטֹוב בָּ ין ְדַבש ֶשל קָּ ם אֵּ דָּ  אָּ

ה ִמְפנֵּי ַלֲעמֹוד יָּכֹול יחָּ ה. רֵּ מָּ ְרִבין יןאֵּ  ְולָּ ה ְמעָּ ה ִמְפנֵּי ְדַבש בָּ ה ֶשַהתֹורָּ ְמרָּ  אָּ

ל ֹשְֹאר ֹכל ִכי אֹות' ה: 'ַלה ִאֶשה ִמֶמנּו ַתְקִטירּו ֹלא ְדַבש ְוכָּ נּו ְצבָּ  ִמֹשְַגב. ִעמָּ

נּו י לָּ ה ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ אֹות' ה: ֶסלָּ י. ְצבָּ ם ַאְשרֵּ דָּ חַ  אָּ ךְ  ֹבטֵּ ה' ה: בָּ  ַהֶמֶלךְ . הֹוִשיעָּ

נּו ְביֹום ַיֲענֵּנּו ְראֵּ ה: קָּ ְרבָּ ה ִמְנַחת' ַלה ְועָּ ִים ְיהּודָּ לָּ י. ִוירּושָּ ם ִכימֵּ ִנים עֹולָּ  ּוְכשָּ

 :ַקְדֹמִניֹות

 

 

 
  

ן ְולֹא ֵּ ִחית ִית  ש ְ ַ יֶכם ֶאל ָלֹבא ַהמ  ֵּ ת    ִלְנג ֹף ב ָ

א ל ֹמֶשה ַַוִיְקרָּ ל ִזְקנֵּי ְלכָּ אֵּ ֶהם ַוֹיאֶמר ִיְשרָּ ֶכם ּוְקחּו ִמְשכּו ֲאלֵּ  ֹצאן לָּ

יֶכם ַסח ְוַשֲחטּו ְלִמְשְפֹחתֵּ זֹוב ֲאֻגַדת ּוְלַקְחֶתם. ַהפָּ ם ּוְטַבְלֶתם אֵּ  ַבַסף ֲאֶשר ַבדָּ

י ְוֶאל ַהַמְשקֹוף ֶאל ְוִהַגְעֶתם ם ִמן ַהְמזּוֹזת ְשתֵּ ף ֲאֶשר ַהדָּ ְצאּו ֹלא ְוַאֶתם ַבסָּ  תֵּ

יתוֹ  ִמֶפַתח ִאיש ַברוְ . ֹבֶקר ַעד בֵּ ה ִמְצַרִים ֶאת ִלְנֹגף ְיהוָּה עָּ אָּ ם ֶאת ְורָּ  ַעל ַהדָּ

י ְוַעל ַהַמְשקֹוף ַסח ַהְמזּוֹזת ְשתֵּ ה ּופָּ ן ְוֹלא ַהֶפַתח ַעל ְיהוָּ ֹבא ַהַמְשִחית ִיתֵּ  ֶאל לָּ

יֶכם תֵּ ר ֶאת ּוְשַמְרֶתם. ִלְנֹגף בָּ בָּ ק ַהֶזה ַהדָּ ֶניךָּ  ְלךָּ  ְלחָּ ם ַעד ּוְלבָּ  :עֹולָּ
 

ָבְרךָ ' ה ְלעֹוָלם: פעמים ב"י ב ד ְ ָמִים ִנצ ָ ָ ש    Say 12 times:  ב ַ

 

צֹון ְיִהי ֶניךָּ  רָּ ינּו' ה ִמְלפָּ י ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּאֹלהֵּ  ּוְלַמַען ַרֲחֶמיךָּ  ְלַמַען ֶשַתֲעֹשֶה ֲאבֹותֵּ

דֹול ִשְמךָּ  ב ַהגָּ ינוֹ  ַהִנְכתָּ א ְואֵּ נּו, בוֹ  ֶשִנְתַכַּוְנִתי ִנְקרָּ ל ֶשַתִצילֵּ ע ִמכָּ  ַמְשִחיתּו רָּ

ה ל ּוַמגֵּפָּ ה ּוִמכָּ רָּ ה ְויָּגֹון צָּ חָּ ל ַוֲאנָּ ה ֹחִלי ּוִמכָּ ם ּוְלַמַען, ּוַמֲחלָּ דֹוש ַהשֵּ  ַהקָּ

ט ה ִמְמאֹור ַהִמְתַפשֵּ בָּ ה ַהֶמְרכָּ לּול ּוְכֶשהּוא ד"אל ַהַתְחתֹונָּ  ְמקֹורוֹ  ִעם כָּ

ל, ה"אאהליד ה"אהי ֶדיךָּ  ַהְמֻרִבים ְבַרֲחֶמיךָּ  ֶשְתַבטֵּ ינּו ַהְפשּוִטים ּוַבֲחסָּ לֵּ עָּ  מֵּ

ַעל ל ּומֵּ נּו ְבנֵּי כָּ יתֵּ ל העולם כל ומעל ישראל בית כל ומעל בֵּ שֹות ְגזֵּרֹות כָּ  קָּ

עֹות ְכרּו, ְורָּ ל ְוִיסָּ ינּו ְוַהַמֹשְִטיִנים ַהְמַקְטְרִגים כָּ לֵּ  . עָּ

א נָּ ם ְבֹכחַ  אָּ דֹוש ַהשֵּ ט ַהקָּ ה ִמְמאֹור ַהִמְתַפשֵּ בָּ ה ַהֶמְרכָּ ֶעְליֹונָּ ( ע"קר) הָּ

לּול ּוְכֶשהּוא ל ה"יקהרוע ה"יהו ִבִמקֹורוֹ  כָּ ַרִבים ְבַרֲחֶמיךָּ  ֶשְתַבטֵּ ֶדיךָּ  הָּ  ּוַבֲחסָּ

ינּו ַהְפשּוִטים לֵּ עָּ ַעל מֵּ ל ּומֵּ נּו ְבנֵּי כָּ יתֵּ ל בֵּ ל ְוַהַמֹשְִטיִנים ַהְמַקְטְרִגים כָּ  ְגזֵּרֹות ְוכָּ

שֹות עוֹ  קָּ ם ְוֹשְִנַאת תְורָּ נּו. ִחנָּ ל ְוַתְצִליחֵּ ינּו ַמֲעֹשֵּה ְבכָּ ן יָּדֵּ מֵּ ה ֶנַצח אָּ ֶעד ֶסלָּ : וָּ

צֹון ִיְהיּו י ְלרָּ ֶניךָּ  ִלִבי ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמרֵּ  :ְוגֹוֲאִלי צּוִרי' ה ְלפָּ
 

 

 א"שליט הרב יצחק יוסףצ "הראשלתפילה מ

Prayer by Rabbi Yitzchak Yosef 

 the chief Rabbi of Israel 

שתתמלא ברחמים על כל , אלוהינו ואלוהי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה"

והגן עליהם מכל גזירות קשות ורעות , ועל יושבי הארץ זו, יושבי תבל

וכל . ותצילנו מכל נגע מגפה חולי ומחלה, המתרגשות ובאות לעולם

הגדולה והגבורה ' לך ה. החולים שנדבקו במחלה תרפאם רפואה שלימה

הממלכה והמתנשא ' כי כל בשמים ובארץ לך ה, רת והנצח וההודוהתפא

ובידך כח וגבורה , ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, לכל לראש

ולא יפלא ממך כל , עד דכדוכה של נפש, לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דכה

הרופא לכל תחלואי , יהי רצון מלפניך האל הנאמן אב הרחמים, לכן .דבר

תשלח מרפא וארוכה ותעלה ברוב חסד , אתה רופא נאמן ,עמו ישראל

יהמו נא ' אנא ה, וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת

עמוד נא מכסא הדין ושב , ועל כל עמך ישראל, רחמיך על כל יושבי תבל

ותבטל מעלינו כל גזרות , ותכנס לפנים משורת הדין, על כסא הרחמים

הַוַיֲעֹמד פִ , 'קשות ורעות פָּ ַצר ַהַמגֵּ עָּ ל ַותֵּ ס ַוְיַפלֵּ וגזור עלינו גזירות טובות ', ְנחָּ

, וייקראו לפניך זכיותינו, ותקרע רוע גזר דיננו, ישועות ונחמות למען רחמיך

כי אתה , שמע נא לקול תחינתנו .קומה עזרתה לנו ופדינו למען חסדך

 .ברוך שומע תפלה, שומע תפלת כל פה

ויתקיים בנו מקרא , צורי וגואלי' ן לבי לפניך היהיו לרצון אמרי פי והגיו

ֶליךָּ ִכי ֲאִני ה'שכתוב  ֹשִים עָּ ה ֲאֶשר ֹשְַמִתי ְבִמְצַרִים ֹלא אָּ ל ַהַמֲחלָּ ', ֹרְפֶאךָּ ' כָּ

 ."אמן
 

 שמים מלכות עול קבלת

 To accept upon yourself the Heavenly Kingdom 
ל ְשַמע אֵּ ינּוֱאלֹ ' ה ִיֹשְרָּ ד' ה הֵּ  ֶאחָּ

 נא הושיעה' ה אנא

 נא הצליחה' ה אנא


