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הסבר



חובה!  הוראות חשובות!

יהודי יקר! בידך נמצאת כעת תפילה בעלת כח אדיר שאין ביכולת הדמיון לשער 
את גדולתה ועוצמתה!

שמור על קדושתה

למרות שהתפילה ערוכה כתפילת המקובלים – היא מיועדת לכל אחד. 

אין איש שידע את עומק וכוונת המילים. 

לתכלית  ירדנו  כאילו  הקב”ה  לפני  לרצון  שיעלו  היא:  בכוונות  ההבטה  בעת  הרצויה  הכוונה  לכן, 
הכוונה ויעשו את פעולתם על הצד הטוב ביותר!

סכנה!!!

מובנות  שאינן  אלו  ובמיוחד  וב’קטרת’  יחוד’  ב’לשם  הנמצאות  המוקטנות  והאותיות  המילים 
בקריאה הרגילה )מופיע גם בצבע אדום לבעלי מדפסות הצבע( 

יש לקרא בעיניים בלבד!!!

אין להוציאן בשום צורה בשפתיים, בלחש או בדיבור!!!

קודם אמירת הקטרת שמעבר לדף יש לומר את נוסח “לשם יחוד” המובא להלן. ניתן להוסיף בקשות 
אישיות בשפה פשוטה קודם הפסוק “יהיו לרצון אמרי פי ...”

ניתן לומר את התפילה בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, ע”י גברים / נשים ללא כל מניעה או 
הגבלה.

אין להכנס עם דף זה בשום צורה / כיסוי למקומות מטונפים.

אין לעשות שום שימוש בדף זה או לטלטלו בשבתות וחגים בשום דרך הכרוך בחילול שבת / חג.

קמצוץ מדברי הזוהר והאר”י הקדוש על הקטרת

שולט  אינו  הקטרת,  מעשה  הלב,  וברצון  בכוונה  שאומרים  מקום  שבכל  בידינו,  נמסר  זה  “סימן 
יכלו שאר העמים לשלוט על המקום ההוא... שאין לך דבר  ולא  ינזק,  ולא  המוות במקום ההוא, 
בעולם לשבר את כח הסטרא אחרא חוץ מהקטרת... גזרה עומדת לפני הקב”ה, שכל הקורא בכל יום 
מעשה הקטרת, ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם ומכל פגעים רעים, ומהרהור רע, ומדין 

רע, ומוות, ולא ינזק כל היום ההוא.

אמר ר’ שמעון, אם בני האדם היו יודעים כמה עליון הוא מעשה הקטרת לפני הקב”ה, היו נוטלים 
כל מילה ומילה ממנה, והיו מעלים אותה לעטרה על ראשם ככתר של זהב... ואם יכוון בה בכל יום, 

יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא”. )זוהר ויקהל(

“מי שהדין רודף אחריו, צריך לקטרת הזו, ולשוב לפני אדונו, כי היא עזרה להסיר הדינים ממנו” 
)זוהר חדש שיר השירים(.

“טוב מאד בזמן המגפה שבעת אומרו פטום הקטרת... יכוון בה באותה כוונה האמורה למעלה וגם כן 
כאשר האדם קם אחר חצות לילה לעסוק בתורה ... יאמר פטום הקטורת בכוונה ההיא, לפי שאחר 
חצות נכנעת ממשלת הקליפה, ובפרט אם יתחברו י’ אנשים יראי ה’ ויקראו סדר פטום הקטורת יחד 
בכוונה הנזכרת, יעשה רושם גדול למעלה אם יהיה אחר חצות לילה כנזכר” )האר”י הקדוש – שער 

הכוונות(.

  זה קודם אמירת הקטרת' שם יחוד'יאמר ל

, יאהדונהייְנֵּתיה ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְּבִריְך הּוא ּוְשִכ
 אְיהֹהיֵוהְה ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ֻיאָההְויַההִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 
א ְּבִיחּוָדא ְשִלים "ו ה"וא-א ְּב"ד ה"ְלַיֲחָדא ֵשם יו

,  ְּבֵשם ההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבֵשם ָּכל ִיְׁשָרֵאליהוה
ה ְלַאָּקָמא ְשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ּוְלַחְּבָרה ְּבַבֲעָל

  ְּבִׂשְמָחה לֹוַמר ִּפּטּום ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים )ת"ת(
  .  ַהְּקֹטֶרת ַּבֲעבּור ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל          

 ֱאֹלִהים ְצָבאֹות יאהדונהי Èêְיָהְוְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַיֲעמֹוד ִמיָכֵאל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַׂשר 
ְוַיְקִטיר ְלָפֶניָך ֶאת  ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל סְוַאּפֹוְטרֹוּפּו

ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ְוִתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוִתְתַנֵהג 
ִעָּמנּו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ַהְגמּוִרים ֶוֱאמֹור ַלַּמְלָאְך 

ּוְבֹכַח ַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים  ַהַּמְׁשִחית ֶהֶרף ָיֶדָך
ה ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ְוָעַבר ְיהָֹו: "ֵמַהָּפסּוק

ֶאת ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ּוָפַסח 
ְיהָֹוה ַעל ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל 

    ְוְיִל  ֶאִמְו  ֶאַהַע  ַהְוְׁש  ַהּוְי  ַעַהְו  ִיַהָל   ֶאָּבִל" ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף
 ַוֲאָנָחה ל"סמא ְוָנסּו ָיגֹוןָּכל ָצָרה ְוצּוָקה ְתַמְּלֵטנּו ִמ

ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו : ּוְבֹכַח ַהֵּׁשמֹות. ת"לילי
 ְקַרע ֹרַע ְדְגְז ְבְנְטְוִחילֹופֹו ְקְרְע ְשְטןְ  : ַטֲהֵרנּו נֹוָרא
ֳ יֳנֳנֳגֳֳפֳט: ְבֹכַח ַהֵּׁשמֹותְוֵכן :     ְּגַזר ִּדיֵננּו  ֳמֳטֳטֳרוֳן

ְבֹכַח ְוֵכן         ֹסֹגֹזֹגֹיֹאלֹ נֳוֳֳרֳטֳטֳמ ילי מכם כוזו טדהד
ַשֲאַדִכיְתִריֵאל רחשתמיף    ְיְהְתְכְסְיְסְיְהֹטֵפֹטֵפַיַה :ַהֵּׁשמֹות

ִיְהֶיה ְלַהְרִחיק ָּכל ֵׁשד ּוַמִּזיק ורּוַח     ֶאָתְהְכֶוִסהיְסָיה
ְפֵסד ְוֵכן ָרָעה ְוָכל ִעְנָין ָרע ְוָכל ֶהֵּזק ְוַצַער ְוֶה

ְלַהְׁשִמיד ּוְלַהְכִרית ָּכל ַצר ְואֹוֵיב ִמָּכל ַצד 
ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ְוַקְלֵקל . ְואֹוָפן ֶׁשִּיְהֶיה

ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר "ַהָּפסּוק  ַיֲעמֹודְו. ַמֲחַׁשְבָּתם
ם ְבֹכַח ַהֵּׁשְו" ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל

ֲעַצת אֹוְיֵבינּו  ָהֵפר ֻעֵעְוַּדָדְוָיִּכִעֵאלֶּמּנּו ַהּיֹוֵצא ִמ
ְולֹא . ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם ְוׂשֹוְנֵאינּו ּוְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו
  ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם. "ֵתָעֶׂשיָנה ְיֵדיֶהם ּתּוִׁשָיה

  ". ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה                  
  .בשפה פשוטה ומעומק הלב מקום לבקשות אישיות

  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך

  .צּוִרי ְוֹגֲאִלי יאהדונהי ê    ְיֹהָו            

 ֱאֹלֵהינּו ִכ"ַפְיָקַא יאהדונהי êַאָּתה הּוא ְיֹהָו

ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת  ְקֹטֶרת  ַהַּסִּמים 
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ִּבְזַמן 

  :ַעל ַיד מֶֹׁשה ְנִביָאְך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָתְך

מֶֹׁשה    ְלֶא ֶאל    יאהדונהי  ְהְוָּהי êְיֹהָו    ֻרְמֹאָיו ַוּיֹאֶמר

  ו"מתק ֹמָימָס    ַסִּמיםָכל  ְלָך ֻחְקַקח .   ֵמָם ַהא ֹׁשָין   ֵהֶשמ
   הֻנְבֵלֶחו ְוֶחְלְּבָנה  ְתֶלְחְּשָו  ּוְׁשֵחֶלת ּו "פֻטןְ ִטֹנ ָנָטף

      דְב    ַּבד ֶהְכְּז  ַזָּכה   ָהנֻבְלֹו ּוְלֹבָנה   ָמיָמָסַסִּמים 
  .ָהָיהֻי    ִיְהֶיה   ְדֵבֶבְּבַבד 

  

  "...ְוָעִׂשיָת ֹאָתה" בשבת וחגים יש לדלג  הקטע הממוסגר ולהמשיך 

   ֶהְכְּזַזָּכה     דְבַּבד     ְדֵבֶבְּבַבד     ָהָיהֻי ִיְהֶיה
 הֻנְבֵלֶחו ְוֶחְלְּבָנה    ָמיָמָסַסִּמים     ָהנֻבְלֹוּוְלֹבָנה 
  ו"מתק ֹמָימָס ַסִּמים   ּו"פֻטןְ ִטֹנ ָנָטף     ְתֶלְחְּשָו ּוְׁשֵחֶלת

  ְלֶא ֶאל    ֵהֶשמ, ֵמָם ַהא ֹׁשָיןמֶֹׁשה     ֻחְקַקח     ָכלְלָך 

  .ֻרְמֹאָיו ַוּיֹאֶמר    יאהדונהי  ְהְוָּהי êֹהָוְי

מֶֹׁשה    ְלֶא ֶאל    יאהדונהי  ְהְוָּהי êְיֹהָו    ֻרְמֹאָיו ַוּיֹאֶמר

  ו"מתק ֹמָימָס    ַסִּמיםָכל  ְלָך ֻחְקַקח .   ֵמָם ַהא ֹׁשָין   ֵהֶשמ
   ְבֵלֶחוהֻנ ְוֶחְלְּבָנה  ְתֶלְחְּשָו  ּוְׁשֵחֶלת ּו "פֻטןְ ִטֹנ ָנָטף

      דְב    ַּבד ֶהְכְּז  ַזָּכה   ָהנֻבְלֹו ּוְלֹבָנה   ָמיָמָסַסִּמים 
  .ָהָיהֻי    ִיְהֶיה   ְדֵבֶבְּבַבד 

ֻמָּלח ְמ. ְוָעִׂשיָת ֹאָתּה ְקֹטֶרת ֹרַקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח
ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה : רחש ָטהֹור ֹקֶדׁש

ֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָה
ְוֶנֱאַמר : ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם. ְלָך ָׁשָּמה

ַּבֹּבֶקר . ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִּמים
ּוְבַהֲעֹלת : ַּבֹּבֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנֹרת ַיְקִטיֶרָּנה
ְקֹטֶרת . ִטיֶרָּנהַאֲהֹרן ֶאת ַהֵּנֹרת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְק

  :ְלֹדֹרֵתיֶכם   ִכ"ַפְיָקַא  יאהדונהי  êְיֹהָו ִלְפֵני  ָּתִמיד 

ְׁשלֹׁש ֵמאֹות . ָּתנּו ַרָּבָנן ִּפּטּום ַהְּקֹטֶרת ֵּכיַצד
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות . ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה

ה ְּבָכל ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנ
ּוְׁשלָֹׁשה . ַמֲחִציתֹו ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב. יֹום

ָמִנים ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול ְונֹוֵטל 
ּוַמֲחִזיָרן . ֵמֶהם ְמלֹא ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

  ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקֵּים 
  .ִמְצַות ַּדָּקה ִמן  ַהַּדָּקה                 

  :ְוֵאּלּו ֵהן .ָבּה ַסָּמִנים ָהיּו ָעָׂשר ְוַאַחד
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חובה!  הוראות חשובות!

יהודי יקר! בידך נמצאת כעת תפילה בעלת כח אדיר שאין ביכולת הדמיון לשער 
את גדולתה ועוצמתה!

שמור על קדושתה

למרות שהתפילה ערוכה כתפילת המקובלים – היא מיועדת לכל אחד. 

אין איש שידע את עומק וכוונת המילים. 

לתכלית  ירדנו  כאילו  הקב”ה  לפני  לרצון  שיעלו  היא:  בכוונות  ההבטה  בעת  הרצויה  הכוונה  לכן, 
הכוונה ויעשו את פעולתם על הצד הטוב ביותר!

סכנה!!!

מובנות  שאינן  אלו  ובמיוחד  וב’קטרת’  יחוד’  ב’לשם  הנמצאות  המוקטנות  והאותיות  המילים 
בקריאה הרגילה )מופיע גם בצבע אדום לבעלי מדפסות הצבע( 

יש לקרא בעיניים בלבד!!!

אין להוציאן בשום צורה בשפתיים, בלחש או בדיבור!!!

קודם אמירת הקטרת שמעבר לדף יש לומר את נוסח “לשם יחוד” המובא להלן. ניתן להוסיף בקשות 
אישיות בשפה פשוטה קודם הפסוק “יהיו לרצון אמרי פי ...”

ניתן לומר את התפילה בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, ע”י גברים / נשים ללא כל מניעה או 
הגבלה.

אין להכנס עם דף זה בשום צורה / כיסוי למקומות מטונפים.

אין לעשות שום שימוש בדף זה או לטלטלו בשבתות וחגים בשום דרך הכרוך בחילול שבת / חג.

קמצוץ מדברי הזוהר והאר”י הקדוש על הקטרת

שולט  אינו  הקטרת,  מעשה  הלב,  וברצון  בכוונה  שאומרים  מקום  שבכל  בידינו,  נמסר  זה  “סימן 
יכלו שאר העמים לשלוט על המקום ההוא... שאין לך דבר  ולא  ינזק,  ולא  המוות במקום ההוא, 
בעולם לשבר את כח הסטרא אחרא חוץ מהקטרת... גזרה עומדת לפני הקב”ה, שכל הקורא בכל יום 
מעשה הקטרת, ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם ומכל פגעים רעים, ומהרהור רע, ומדין 

רע, ומוות, ולא ינזק כל היום ההוא.

אמר ר’ שמעון, אם בני האדם היו יודעים כמה עליון הוא מעשה הקטרת לפני הקב”ה, היו נוטלים 
כל מילה ומילה ממנה, והיו מעלים אותה לעטרה על ראשם ככתר של זהב... ואם יכוון בה בכל יום, 

יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא”. )זוהר ויקהל(

“מי שהדין רודף אחריו, צריך לקטרת הזו, ולשוב לפני אדונו, כי היא עזרה להסיר הדינים ממנו” 
)זוהר חדש שיר השירים(.

“טוב מאד בזמן המגפה שבעת אומרו פטום הקטרת... יכוון בה באותה כוונה האמורה למעלה וגם כן 
כאשר האדם קם אחר חצות לילה לעסוק בתורה ... יאמר פטום הקטורת בכוונה ההיא, לפי שאחר 
חצות נכנעת ממשלת הקליפה, ובפרט אם יתחברו י’ אנשים יראי ה’ ויקראו סדר פטום הקטורת יחד 
בכוונה הנזכרת, יעשה רושם גדול למעלה אם יהיה אחר חצות לילה כנזכר” )האר”י הקדוש – שער 

הכוונות(.

  זה קודם אמירת הקטרת' שם יחוד'יאמר ל

, יאהדונהייְנֵּתיה ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְּבִריְך הּוא ּוְשִכ
 אְיהֹהיֵוהְה ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ֻיאָההְויַההִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 
א ְּבִיחּוָדא ְשִלים "ו ה"וא-א ְּב"ד ה"ְלַיֲחָדא ֵשם יו

,  ְּבֵשם ההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבֵשם ָּכל ִיְׁשָרֵאליהוה
ה ְלַאָּקָמא ְשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ּוְלַחְּבָרה ְּבַבֲעָל

  ְּבִׂשְמָחה לֹוַמר ִּפּטּום ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים )ת"ת(
  .  ַהְּקֹטֶרת ַּבֲעבּור ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל          

 ֱאֹלִהים ְצָבאֹות יאהדונהי Èêְיָהְוְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַיֲעמֹוד ִמיָכֵאל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַׂשר 
ְוַיְקִטיר ְלָפֶניָך ֶאת  ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל סְוַאּפֹוְטרֹוּפּו

ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ְוִתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוִתְתַנֵהג 
ִעָּמנּו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ַהְגמּוִרים ֶוֱאמֹור ַלַּמְלָאְך 

ּוְבֹכַח ַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוְצִאים  ַהַּמְׁשִחית ֶהֶרף ָיֶדָך
ה ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ְוָעַבר ְיהָֹו: "ֵמַהָּפסּוק

ֶאת ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ּוָפַסח 
ְיהָֹוה ַעל ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל 

    ְוְיִל  ֶאִמְו  ֶאַהַע  ַהְוְׁש  ַהּוְי  ַעַהְו  ִיַהָל   ֶאָּבִל" ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף
 ַוֲאָנָחה ל"סמא ְוָנסּו ָיגֹוןָּכל ָצָרה ְוצּוָקה ְתַמְּלֵטנּו ִמ

ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו : ּוְבֹכַח ַהֵּׁשמֹות. ת"לילי
 ְקַרע ֹרַע ְדְגְז ְבְנְטְוִחילֹופֹו ְקְרְע ְשְטןְ  : ַטֲהֵרנּו נֹוָרא
ֳ יֳנֳנֳגֳֳפֳט: ְבֹכַח ַהֵּׁשמֹותְוֵכן :     ְּגַזר ִּדיֵננּו  ֳמֳטֳטֳרוֳן

ְבֹכַח ְוֵכן         ֹסֹגֹזֹגֹיֹאלֹ נֳוֳֳרֳטֳטֳמ ילי מכם כוזו טדהד
ַשֲאַדִכיְתִריֵאל רחשתמיף    ְיְהְתְכְסְיְסְיְהֹטֵפֹטֵפַיַה :ַהֵּׁשמֹות

ִיְהֶיה ְלַהְרִחיק ָּכל ֵׁשד ּוַמִּזיק ורּוַח     ֶאָתְהְכֶוִסהיְסָיה
ְפֵסד ְוֵכן ָרָעה ְוָכל ִעְנָין ָרע ְוָכל ֶהֵּזק ְוַצַער ְוֶה

ְלַהְׁשִמיד ּוְלַהְכִרית ָּכל ַצר ְואֹוֵיב ִמָּכל ַצד 
ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ְוַקְלֵקל . ְואֹוָפן ֶׁשִּיְהֶיה

ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר "ַהָּפסּוק  ַיֲעמֹודְו. ַמֲחַׁשְבָּתם
ם ְבֹכַח ַהֵּׁשְו" ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל

ֲעַצת אֹוְיֵבינּו  ָהֵפר ֻעֵעְוַּדָדְוָיִּכִעֵאלֶּמּנּו ַהּיֹוֵצא ִמ
ְולֹא . ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם ְוׂשֹוְנֵאינּו ּוְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו
  ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם. "ֵתָעֶׂשיָנה ְיֵדיֶהם ּתּוִׁשָיה

  ". ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה                  
  .בשפה פשוטה ומעומק הלב מקום לבקשות אישיות

  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך

  .צּוִרי ְוֹגֲאִלי יאהדונהי ê    ְיֹהָו            

 ֱאֹלֵהינּו ִכ"ַפְיָקַא יאהדונהי êַאָּתה הּוא ְיֹהָו

ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת  ְקֹטֶרת  ַהַּסִּמים 
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ִּבְזַמן 

  :ַעל ַיד מֶֹׁשה ְנִביָאְך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָתְך

מֶֹׁשה    ְלֶא ֶאל    יאהדונהי  ְהְוָּהי êְיֹהָו    ֻרְמֹאָיו ַוּיֹאֶמר

  ו"מתק ֹמָימָס    ַסִּמיםָכל  ְלָך ֻחְקַקח .   ֵמָם ַהא ֹׁשָין   ֵהֶשמ
   הֻנְבֵלֶחו ְוֶחְלְּבָנה  ְתֶלְחְּשָו  ּוְׁשֵחֶלת ּו "פֻטןְ ִטֹנ ָנָטף

      דְב    ַּבד ֶהְכְּז  ַזָּכה   ָהנֻבְלֹו ּוְלֹבָנה   ָמיָמָסַסִּמים 
  .ָהָיהֻי    ִיְהֶיה   ְדֵבֶבְּבַבד 

  

  "...ְוָעִׂשיָת ֹאָתה" בשבת וחגים יש לדלג  הקטע הממוסגר ולהמשיך 

   ֶהְכְּזַזָּכה     דְבַּבד     ְדֵבֶבְּבַבד     ָהָיהֻי ִיְהֶיה
 הֻנְבֵלֶחו ְוֶחְלְּבָנה    ָמיָמָסַסִּמים     ָהנֻבְלֹוּוְלֹבָנה 
  ו"מתק ֹמָימָס ַסִּמים   ּו"פֻטןְ ִטֹנ ָנָטף     ְתֶלְחְּשָו ּוְׁשֵחֶלת

  ְלֶא ֶאל    ֵהֶשמ, ֵמָם ַהא ֹׁשָיןמֶֹׁשה     ֻחְקַקח     ָכלְלָך 

  .ֻרְמֹאָיו ַוּיֹאֶמר    יאהדונהי  ְהְוָּהי êֹהָוְי

מֶֹׁשה    ְלֶא ֶאל    יאהדונהי  ְהְוָּהי êְיֹהָו    ֻרְמֹאָיו ַוּיֹאֶמר

  ו"מתק ֹמָימָס    ַסִּמיםָכל  ְלָך ֻחְקַקח .   ֵמָם ַהא ֹׁשָין   ֵהֶשמ
   ְבֵלֶחוהֻנ ְוֶחְלְּבָנה  ְתֶלְחְּשָו  ּוְׁשֵחֶלת ּו "פֻטןְ ִטֹנ ָנָטף

      דְב    ַּבד ֶהְכְּז  ַזָּכה   ָהנֻבְלֹו ּוְלֹבָנה   ָמיָמָסַסִּמים 
  .ָהָיהֻי    ִיְהֶיה   ְדֵבֶבְּבַבד 

ֻמָּלח ְמ. ְוָעִׂשיָת ֹאָתּה ְקֹטֶרת ֹרַקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח
ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה : רחש ָטהֹור ֹקֶדׁש

ֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָה
ְוֶנֱאַמר : ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם. ְלָך ָׁשָּמה

ַּבֹּבֶקר . ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִּמים
ּוְבַהֲעֹלת : ַּבֹּבֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנֹרת ַיְקִטיֶרָּנה
ְקֹטֶרת . ִטיֶרָּנהַאֲהֹרן ֶאת ַהֵּנֹרת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְק

  :ְלֹדֹרֵתיֶכם   ִכ"ַפְיָקַא  יאהדונהי  êְיֹהָו ִלְפֵני  ָּתִמיד 

ְׁשלֹׁש ֵמאֹות . ָּתנּו ַרָּבָנן ִּפּטּום ַהְּקֹטֶרת ֵּכיַצד
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות . ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה

ה ְּבָכל ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנ
ּוְׁשלָֹׁשה . ַמֲחִציתֹו ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב. יֹום

ָמִנים ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול ְונֹוֵטל 
ּוַמֲחִזיָרן . ֵמֶהם ְמלֹא ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

  ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקֵּים 
  .ִמְצַות ַּדָּקה ִמן  ַהַּדָּקה                 

  :ְוֵאּלּו ֵהן .ָבּה ַסָּמִנים ָהיּו ָעָׂשר ְוַאַחד
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.  ְוַהְּלֹבָנה.ד  . ְוַהֶחְלְּבָנה.ג .  ְוַהִּצּפֹוֶרן.ב  . ַהֳּצִרי.א
  .מֹור. ה   .ָמֶנה ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ִמְׁשַקל

ִמְׁשַקל . ְוַכְרֹּכם .ח  . ְוִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד.ז  . ּוְקִציָעה.ו
 ַהקֹוְׂשְט ְׁשֵנים .ט   .ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה

.  ִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה.יא  .  ִקּלּוָפה ְׁשלָֹׁשה.י   .ָעָׂשר
ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין . ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין

ין ַקְפִריִסין ְוִאם לֹא ָמָצא ֵי. ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא
. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק
ִרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר . ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא

ִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש . ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא
ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמֶניָה ַחָּיב . ְּפָסָלּה
ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל     יפסיק   מעט     :ִמיָתה

אֹוֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי 
ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנה ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי . ַהְּקָטף

ֵיין . ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה
ֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְּכ
ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין . ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה

ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני 
ַּתְנָיא ִרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק : ַהָּכבֹוד

ְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ִמ. ֵהיֵטב ָהֵדק. אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב
ְלָׁשִליׁש . ִּפְּטָמה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים

ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה ֶזה . ּוְלָרִביַע לֹא ָׁשַמְענּו
ְוִאם ִחֵּסר . ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין

    מעט יפסיק              :ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה
ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה 

ְועֹוד ָּתֵני ַבר . ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין
ַקָּפָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין 

ְוָלָּמה ֵאין . ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמְּפֵני ֵריָחּה
ּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִּכי ֹכל ְמָעְרִבין ָּב

  êְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלְיֹהָו
  :ִכ"ַפְיָקַא יאהדונהי                                 

  

   יוד הה אלף הה  ֳקְּהְסֹמָּגְת    ֳפְּגְמֹכָּאְר ְנֲעּוַרְיֶרְוןְ  ִרּוְטְא  ֳצְּדְנֹלָּבְׁש
  ) מקוה טהרה ומושיע לישראל בעת צרה�א אהיה במילוי ההין "שם קנ( 

ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי . ְצָבאֹות ִעָּמנּו יאהדונהי êְיָהֹו

  :ַיֲעֹקב ֶסָלה

  :ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך יאהדונהי êְיָהֹו

  

 "שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד"' כל הפסוק גימ

: ְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּוֶּמֶלַה. הֹוִׁשיָעה יאהדונהי êְיָהְו
  . אדני יהוה אהיה–' גימ, ק"שם יב ת"ר

  

. ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים יאהדונהי êְוָעְרָבה ַלְיֹהָו

  :ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹות

  
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן 

ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵלְך 

ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף 

ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן :  ֵהֵחל ַהָּנֶגףיאהדונהי êִמִּלְפֵני ְיֹהָו

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה 

ָעם ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקֹטֶרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָּב ֵהֵחל ַהֶּנֶגף

  ַוַּיֲעֹמד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר: ָהָעם

   :ֹטֵפֹטֵפַיַה ַהַּמֵּגָפה                      
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