
בס"ד

פרקי תהלים

פרק מז )א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־קַרח ִמְזמֹור: )ב( ָּכל־ָהַעִּמים ִּתְקעּו־ָכף 
ָהִריעּו ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה: )ג( ִּכי־ְי־הָו־ה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל־

ָּכל־ָהָאֶרץ: )ד( ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו: )ה( ִיְבַחר־ 
ָלנּו ֶאת־ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ְּגאֹון ַיֲעקב ֲאֶׁשר־ָאֵהב ֶסָלה: )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים 

ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר: )ז( ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו: 
)ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל־ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל: )ט( ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל־

ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו: )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאֹלֵהי 
ַאְבָרָהם ִּכי ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני־ֶאֶרץ ְמאד ַנֲעָלה:  

פרק מט )א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני־קַרח ִמְזמֹור: )ב( ִׁשְמעּו־זאת ָּכל־ָהַעִּמים 
ַהֲאִזינּו ָּכל־יְׁשֵבי ָחֶלד: )ג( ַּגם־ְּבֵני ָאָדם ַּגם־ְּבֵני־ִאיׁש ַיַחד ָעִׁשיר 

ְוֶאְביֹון: )ד( ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות: )ה( ַאֶּטה ְלָמָׁשל 
ָאְזִני ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי: )ו( ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע ֲעוֹן ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני: 

)ז( ַהּבְטִחים ַעל־ ֵחיָלם ּוְברב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו: )ח( ָאח ֹלא־ָפדה 
ִיְפֶּדה ִאיׁש ֹלא־ִיֵּתן ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו: )ט( ְוֵיַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל 

ְלעֹוָלם: )י( ִויִחי־עֹוד ָלֶנַצח ֹלא ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת: )יא( ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים 
ָימּותּו ַיַחד ְּכִסיל ָוַבַער יאֵבדּו ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם: )יב( ִקְרָּבם 

ָּבֵּתימֹו ְלעֹוָלם ִמְׁשְּכנָתם ְלדֹור ָודר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות: )יג( 
ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל־ָיִלין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו: )יד( ֶזה ַדְרָּכם ֶּכֶסל ָלמֹו 

ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה: )טו( ַּכּצאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות ִיְרֵעם ַוִּיְרּדּו 
ָבם ְיָׁשִרים ַלּבֶקר )ְוצּיָרם( ]ְוצּוָרם[ ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו: )טז( 

ַאְך־ֱאֹלִהים ִיְפֶּדה־ַנְפִׁשי ִמַּיד ְׁשאֹול ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה: )יז( ַאל־ִּתיָרא 
ִּכי־ַיֲעִׁשר ִאיׁש ִּכי־ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו: )יח( ִּכי ֹלא ְבמֹותֹו ִיַּקח ַהּכל ֹלא־

ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו: )יט( ִּכי ַנְפׁשֹו ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך ְויֹוֻדָך ִּכי־ֵתיִטיב ָלְך: )כ( 
ָּתבא ַעד־ּדֹור ֲאבֹוָתיו ַעד־ֵנַצח ֹלא ִיְראּו־אֹור: )כא( ָאָדם ִּביָקר ְוֹלא 

ָיִבין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו:  

פרק קג )א( ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְי־הָו־ה ְוָכל־ְקָרַבי ֶאת־ֵׁשם ָקְדׁשֹו: 
)ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְי־הָו־ה ְוַאל־ ִּתְׁשְּכִחי ָּכל־ְּגמּוָליו: )ג( ַהּסֵלַח ְלָכל־

ֲעוֵֹנִכי ָהרֵפא ְלָכל־ַּתֲחלּוָאְיִכי: )ד( ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי 
ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּבַיע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: )ו( 

עֵׂשה ְצָדקֹות ְי־הָו־ה ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל־ֲעׁשּוִקים: )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶׁשה 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְי־הָו־ה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ָחֶסד: 

)ט( ֹלא־ָלֶנַצח ָיִריב ְוֹלא ְלעֹוָלם ִיּטֹור: )י( ֹלא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו 
ְוֹלא ַכֲעוֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי ִכְגבַּה ָׁשַמִים ַעל־ָהָאֶרץ ָּגַבר ַחְסּדֹו 
ַעל־ְיֵרָאיו: )יב( ִּכְרחֹק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת־ְּפָׁשֵעינּו: )יג( 
ְּכַרֵחם ָאב ַעל־ָּבִנים ִרַחם ְי־הָו־ה ַעל־ְיֵרָאיו: )יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו 
ָזכּור ִּכי־ָעָפר ֲאָנְחנּו: )טו( ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: 
)טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה־ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְוֹלא־ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: )יז( ְוֶחֶסד ְי־

הָו־ה ֵמעֹוָלם ְוַעד־ עֹוָלם ַעל־ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלׁשְמֵרי 
ְבִריתֹו ּוְלזְכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( ְי־הָו־ה ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו 

ּוַמְלכּותֹו ַּבּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו ְי־הָו־ה ַמְלָאָכיו ִּגּבֵרי כַח עֵׂשי ְדָברֹו 
ִלְׁשמַע ְּבקֹול ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו ה' ָּכל־ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו עֵׂשי ְרצֹונֹו: 

)כב( ָּבְרכּו ה' ָּכל־ ַמֲעָׂשיו ְּבָכל־ְמקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ה': 

פרק קל )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה': )ב( ֲאדָני ִׁשְמָעה 
ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: )ג( ִאם־ֲעוֹנֹות ִּתְׁשָמר־
ָיּה ֲאדָני ִמי ַיֲעמד: )ד( ִּכי־ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא: )ה( ִקִּויִתי 

ה' ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָני ִמּׁשְמִרים ַלּבֶקר 
ׁשְמִרים ַלּבֶקר: )ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְי־הָו־ה ִּכי־ִעם ה' ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה 

ִעּמֹו ְפדּות: )ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמּכל ֲעוֹנֹוָתיו:  

פרק קמב )א( ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה: )ב קֹוִלי ֶאל־ְי־
הָו־ה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל־ְי־הָו־ה ֶאְתַחָּנן: )ג( ֶאְׁשּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי ָצָרִתי 
ְלָפָניו ַאִּגיד: )ד( ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי ְּבאַרח־זּו 
ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין־ִלי ַמִּכיר ָאַבד ָמנֹוס 

ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: )ו( ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך ה' ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִּסי ֶחְלִקי 
ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל־ִרָּנִתי ִּכי־ ַדּלֹוִתי ְמאד ַהִּציֵלִני ֵמרְדַפי 

ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )ח( הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת־ְׁשֶמָך ִּבי 
ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמל ָעָלי:  

פרק צו )א( ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו ַלה' ָּכל־ָהָאֶרץ: )ב( ִׁשירּו 
ַלה' ָּבֲרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום־ ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו 

ְּבָכל־ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו: )ד( ִּכי ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמאד נֹוָרא הּוא ַעל־
ָּכל־ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי ָּכל־ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ה' ָׁשַמִים ָעָׂשה: )ו( 

הֹוד־ְוָהָדר ְלָפָניו עז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו: )ז( ָהבּו ַלה' ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים 
ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָועז: )ח( ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּובאּו ְלַחְצרֹוָתיו: 
)ט( ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת־קֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל־ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים 

ַה' ָמָלְך ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: )יא( ִיְׂשְמחּו 
ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו ָאז 

ְיַרְּננּו ָּכל־ ֲעֵצי־ָיַער: )יג( ִלְפֵני ַה' ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשּפט־
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתו:  

פרק ק )א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלי־הָו־ה ָּכל־ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת־ְי־
הָו־ה ְּבִׂשְמָחה ּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: )ג( ְּדעּו ִּכי ְי־הָו־ה הּוא ֱאֹלִהים הּוא 

ָעָׂשנּו )ְוֹלא( ]ְולֹו[ ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצאן ַמְרִעיתֹו: )ד( ּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה 
ֲחֵצרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי־טֹוב ְי־הָו־ה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

ְוַעד־ּדר ָודר ֱאמּוָנתֹו:  

פרק קנ )א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( 
ַהְללּוהּו ִּבְגבּורָתיו ַהְללּוהּו ְּכרב ֻּגְדלֹו: )ג( ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר 

ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: )ד( ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: 
)ה( ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי־ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:  

זוהר על מעלת הקטרת 
ַרִּבי ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְרָׁשא ֲאָתא ְלַגֵּבי אּוְׁשִּפיֵזיּה, ְלִחיׁשּו ֲעַלְיהּו ָּכל 

ְּבֵני ָמָתא, ָאְמרּו ַּגְבָרא ַרָּבא ֲאָתא ָהָכא ֵנִּזיל ְלַגֵּביּה, ָאתּו ְלַגֵּביּה, ָאְמרּו 
ֵליּה ָלא ָחס ַעל אֹוָבָדָנא, ָאַמר ְלהּו ַמהּו. ָאְמרּו ֵליּה ְּדִאית ִׁשְבָעה יֹוִמין 
ְּדָׁשאֵרי מֹוָתָנא ְּבָמאָתא וָכל יֹוָמא ִאְתַּתַּקף וָלא ִאְתַּבַטל. ָאַמר ְלהּו ֵנִּזיל 
ְלֵבי ְכִנְׁשָּתא ְוִנְתַּבע ַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ַעד ְּדֲהוּו ָאְזֵלי, 

ָאתּו ְוָאְמרּו ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ִמיתּו, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ָנטּו ָלמּות. ָאַמר ְלהּו ַרִּבי 
ַאָחא ֵלית ִעָּתא ְלָקְייָמא ָהִכי ְּדַׁשֲעָתא ְדִחיָקא:

תפילה להסרת המגיפה מסין ומכל העולם

בשיתוף חב"ד סין



ֲאָבל ַאְפִריׁשּו ִמְנכֹון ַאְרְּבִעין ְּבֵני ָנָׁשא ֵמִאּנּון ְּדַזָּכִאין ַיִתיר. ֲעָׂשָרה 
ֲעָׂשָרה ְלַאְרְּבָעה חּוָלִקין וֲאָנא ִעְּמכֹון, ֲעָׂשָרה ְלִזְווָייָתא ְּדָמאָתא, 
ַוֲעָׂשָרה ְלִזְווָייָתא ְּדָמאָתא, ְוֵכן ְלַאְרַּבע ִזְווָייָתא ְּדָמאָתא. ְוָאְמרּו 

ִּבְרעּות ַנְפְׁשכֹון ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְסִמין. ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָיַהב 
ְלמֶׁשה וִעְנָייָנא ְּדָקְרָּבָנא ִעֵּמיּה:

ֲעְבדּו ֵּכן ְּתַלת ִזְמִנין ְוַאֲעָברּו ְּבָכל ָמאָתא ְלַאְרַּבע ִזְווָייָתא וֲהוּו ָאְמִרין 
ֵּכן, ְלָבַתר ָאַמר ְלהּו ֵּנִזיל ְלִאּנּון ְּדאֹוִׁשיטּו ְלֵמיַמת ַאְפִריׁשּו ִמַּנְייכּו 

ְלָבֵּתיהֹון, וִאְמרּו ְכֵדין, ְוַכד ְּתַסְּיימּו ִאְמרּון ִאֵּלין ְּפסּוַקָייא )במדבר 
ל־ַאֲהרֹ֗ן קַ֣ח ֶאת־הַַּ֠מְחָּתה ְוֶתן־ָעלֶ֨יָה אֵׁ֜ש ֵמעַ֤ל  טז( "ַוּיֹ֨אֶמר מֹׁשֶ֜ה אֶֽ

י־ָיצָ֥א  ַהִּמְזּבֵ֙חַ֙ ְוׂשִ֣ים ְקטֶֹ֔רת ְוהֹולְֵ֧ך ְמֵהָר֛ה ֶאל־ָהֵעדָ֖ה ְוַכּפֵ֣ר ֲעֵליהֶ֑ם ּכִֽ
ֶגף: ַוִּיּקַ֨ח ַאֲהרֹ֜ן ַּכֲאׁשֶ֣ר׀ ִּדּבֶ֣ר מֹׁשֶ֗ה ַוּיָָ֙ר֙ץ  ַהּקֶֶ֛צף ִמִּלְפנֵ֥י ֖ה' ֵהחֵ֥ל ַהּנָֽ
ת־ ַהְּקטֶֹ֔רת ַוְיַכּפֵ֖ר  ֶאל־ּ֣תוְֹך ַהָּקהָ֔ל ְוִהּנֵ֛ה ֵהחֵ֥ל ַהּנֶֶ֖גף ָּבעָ֑ם ַוִּיֵּת֙ן אֶֽ

ה" וֵכן ֲעְבדּו  ַחּיִ֑ים ַוֵּתָעצַ֖ר ַהַּמֵּגפָֽ ין־ַהֵּמתִ֖ים ּובֵ֣ין הַֽ ם: ַוַּיֲעמֹ֥ד ּבֵֽ ַעל־ָהעָֽ
וִאְתַּבַטל ִמַּנְייהּו:

ָׁשְמעּו ַההּוא ָקָלא ְּדָאַמר ִסְתָרא ִסְתָרא ַקַּמְייָתא אֹוִחילּו ְלֵעיָלא ְּדָהא 
ִּדיָנא ִּדְׁשַמָיא ָלא ַאְׁשֵרי ָהָכא ְּדָהא ָיְדֵעי ְלַבְטָלא ֵליּה. ָחַלׁש ִלֵּביּה 

ְּדַרִּבי ַאָחא, ִאְדמּוְך, ָׁשַמע ְּדֲאְמֵרי ֵליּה, ַּכד ָעַבְדְּת ָּדא ֲעִביד ָּדא, ִזיל 
וֵאיָמא לֹון ְּדַיְחְזרּון ִּבְתׁשּוָבה ְּדַחָּייִבין ִאּנּון ַקָּמאי. ָקם וַאֲחַזר ְלהּו 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמָתא, ְוַקִּבילּו ֲעַלייהּו ְּדָלא ִיְתַּבְטלּון ֵמאֹוַרְייָתא ְלָעַלם, 
ְוַאֲחִליפּו ְׁשָמא ְּדַקְרָּתא וָקארּון ָלּה ָמאָתא ַמְחֵסָיא. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֹלא ַּדי ָלֶהם ָׁשְמעּו ַההּוא ָקָלא ְּדָאַמר ִסְתָרא ִסְתָרא ַקַּמְייָתא אֹוִחילּו 

ְלֵעיָלא ְּדָהא ִּדיָנא ִּדְׁשַמָיא ָלא ַאְׁשֵרי ָהָכא ְּדָהא ָיְדֵעי ְלַבְטָלא ֵליּה. 
ָחַלׁש ִלֵּביּה ְּדַרִּבי ַאָחא, ִאְדמּוְך, ָׁשַמע ְּדֲאְמֵרי ֵליּה, ַּכד ָעַבְדְּת ָּדא 
ֲעִביד ָּדא, ִזיל וֵאיָמא לֹון ְּדַיְחְזרּון ִּבְתׁשּוָבה ְּדַחָּייִבין ִאּנּון ַקָּמאי. 

ָקם וַאֲחַזר ְלהּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמָתא, ְוַקִּבילּו ֲעַלייהּו ְּדָלא ִיְתַּבְטלּון 
ֵמאֹוַרְייָתא ְלָעַלם, ְוַאֲחִליפּו ְׁשָמא ְּדַקְרָּתא וָקארּון ָלּה ָמאָתא ַמְחֵסָיא. 

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֹלא ַּדי ָלֶהם ַלַּצִּדיִקים ֶׁשְמַבְטִלין ֶאת ַהְּגִזָרה ֶאָּלא 
ְלַאַחר ֵּכן ֶׁשְמָבְרִכין ָלֶהם".

תפילה לעצירת המגיפה 
פיטום הקטורת

אמר רבי שמעון, אי בני נשא הוו ידעין כמא עלאה עובדא דקטורת 
קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומילה והוו סלקין לה 

עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא וכו':
ַאָּתה הּוא ה' ֱאֹלֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן 

ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל ַיד מֶֹׁשה ְנִביָאְך ַּכָּכתּוב 
ְּבתֹוָרָתְך: ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים 

ה רֹוֵקַח.  יָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֹשֵ ּוְלבָֹנה ַזָּכה. ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה: ְוָעֹשִ
ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש: ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת 

ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה. קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם: ְוֶנֱאַמר 
ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים. ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת 
ַיְקִטיֶרָּנה: ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה. ְקטֶֹרת 

ָּתִמיד ִלְפֵני ה' ְלדֹרֵֹתיֶכם:
ָּתנּו ַרָּבָנן ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ֵּכיַצד. ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים 
ָהיּו ָבּה. ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנה ְּבָכל 
יֹום. ַמֲחִציתֹו ַּבּבֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב. ּוְׁשֹלָׁשה ָמִנים ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם 
ַמְכִניס ּכֵֹהן ָּגדֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמֹלא ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ּוַמֲחִזיָרן 

ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה. ְוַאַחד 
ר ַסָּמִנים ָהיּו ָבּה. ְוֵאּלּו ֵהן: )א( ַהֳּצִרי. )ב( ְוַהִּצּפֹוֶרן. )ג( ְוַהֶחְלְּבָנה.  ָעֹשָ
)ד( ְוַהְּלבֹוָנה. ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה. )ה( מֹור. )ו( ּוְקִציָעה. )ז( 
ר ָמֶנה. )ט(  ר ִׁשָּׁשה ָעֹשָ ְוִׁשּבֹוֶלת ֵנְרְּד. )ח( ְוַכְרּכֹום. ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעֹשָ

ר. )י( ִקּלּוָפה ְׁשֹלָׁשה. )יא( ִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה. ּבֹוִרית  ְט ְׁשֵנים ָעֹשָ קֹושְֹ
ַּכְרִׁשיָנא ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא. ְוִאם ֹלא 

ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ַמֲעֶלה 
ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ִרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא. ִאם 

ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה. ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה:
ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי 

ַהְּקָטף. ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי 
ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי 

ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהֹלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים 
ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד: ַּתְנָיא ִרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק 
ִמים. ִּפְּטָמה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה.  ֵהיֵטב. ֵהיֵטב ָהֵדק. ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה ַלְּבֹשָ

ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע ֹלא ָׁשַמְענּו. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה ֶזה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה 
ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה:

ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים 
ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם 

ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמְּפֵני ֵריָחּה. ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה 
ַּגב  אֹר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה': ה' ְצָבאֹות ִעָּמנּו. ִמשְֹ ִּכי כֹל ֹשְ
ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ה' ְצָבאֹות. ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ָּבְך: ה' הֹוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלְך 

ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים. ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים 
ַקְדמִֹנּיֹות:

 
ְוֹלא ִיֵתּן ַהַמְּשִׁחית ָלבֹא ֶאל ָבֵּתּיֶכם ִלְנגֹּף 

ַַוִיְּקָרא מֶֹשׁה ְלָכל ִזְקֵני ִיְשָׂרֵאל ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ִמְשׁכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן 
ְלִמְשְׁפּחֵֹתיֶכם ְוַשֲׁחטּו ַהָפַּסח. ּוְלַקְחֶתּם ֲאֻגַדּת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶתּם ַבָּדּם ֲאֶשׁר 
ַבַּסּף ְוִהַגְּעֶתּם ֶאל ַהַמְּשׁקֹוף ְוֶאל ְשֵׁתּי ַהְמּזּוזֹת ִמן ַהָדּם ֲאֶשׁר ַבָּסּף ְוַאֶתּם 

ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶפַּתח ֵבּיתֹו ַעד בֶֹּקר. ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנגֹּף ֶאת ִמְצַרִים 
ְוָרָאה ֶאת ַהָדּם ַעל ַהַמְּשׁקֹוף ְוַעל ְשֵׁתּי ַהְמּזּוזֹת ּוָפַסח ְיהָוה ַעל ַהֶפַּתח 

ְוֹלא ִיֵתּן ַהַמְּשִׁחית ָלבֹא ֶאל ָבֵּתּיֶכם ִלְנגֹּף. ּוְשַׁמְרֶתּם ֶאת ַהָדָּבר ַהֶזּה ְלָחק 
ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם:

י"ב פעמים: 
ְלעֹוָלם ה' ְדָּבְרָך ִנָצּב ַבָּשָּׁמִים

ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתֲעֹשֶ
ּוְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּנְכָּתב ְוֵאינֹו ִנְקָרא ֶׁשִּנְתַּכַּוְנִּתי בֹו, ֶׁשַּתִּציֵלנּו ִמָּכל 
ָרע ּוַמְׁשִחית ּוַמֵּגָפה ּוִמָּכל ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּוִמָּכל חִֹלי ּוַמֲחָלה, ּוְלַמַען 

ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ַהִּמְתַּפֵּׁשט ִמְּמאֹור ַהֶּמְרָּכָבה ַהַּתְחּתֹוָנה אל"ד ּוְכֶׁשהּוא 
ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו אהי"ה אאהליד"ה, ֶׁשְּתַבֵּטל ְּבַרֲחֶמיָך ַהְמֻרִּבים 

ּוַבֲחָסֶדיָך ַהְּפׁשּוִטים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ֵביֵתנּו ומעל כל בית ישראל 
ומעל כל העולם ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ְוִיָּסְכרּו ָּכל ַהְמַקְּטְרִגים 

ִטיִנים ָעֵלינּו.  ְוַהַּמֹשְ
ָאָּנא ְּבכַֹח ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ַהִּמְתַּפֵּׁשט ִמְּמאֹור ַהֶּמְרָּכָבה ָהֶעְליֹוָנה )קר"ע( 

ּוְכֶׁשהּוא ָּכלּול ִּבִמקֹורֹו יהו"ה יקהרוע"ה ֶׁשְּתַבֵּטל ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים 
ּוַבֲחָסֶדיָך ַהְּפׁשּוִטים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ֵביֵתנּו ָּכל ַהְמַקְּטְרִגים 

ְנַאת ִחָּנם. ְוַתְצִליֵחנּו ְּבָכל  ִטיִנים ְוָכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ְוֹשִ ְוַהַּמֹשְ
ה ָיֵדינּו ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך  ַמֲעֹשֵ

ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

קבלת עול מלכות שמים

ָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד ְׁשַמע ִיֹשְ
אנא ה' הושיעה נא. 
אנא ה' הצליחה נא

בשיתוף חב"ד סין


