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

סכנה!!!
המילים והאותיות המוקטנות הנמצאות ב’לשם יחוד’ וב’קטרת’ ובמיוחד אלו שאינן מובנות
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
“סימן זה נמסר בידינו ,שבכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב ,מעשה הקטרת ,אינו שולט
המוות במקום ההוא ,ולא ינזק ,ולא יכלו שאר העמים לשלוט על המקום ההוא ...שאין לך דבר
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).
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יאמר ל'שם יחוד' זה קודם אמירת הקטרת

וּש ִכינְ תֵּ יה יאהדונהי,
קוּדשָ א ְבּ ִריְך הוּא ְ
ְלשֵ ם יִחוּד ְ
ִבּ ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוּ יֻאהָ הוְ יהַ ה ְוּר ִחימוּ ְוּד ִחילוּ
חוּדא ְש ִלים
ְל ַיח ֲָדא שֵ ם יו"ד ה"א ְבּ-וא"ו ה"א ְבּ ִי ָ
יהוה ְבּשֵ ם ההוּא טָ ִמיר וְ ֶנעֱלָ ם ְבשֵ ם כָּ ל ִי ְשׁ ָראֵ ל,
וּלחַ ְבּ ָרה ְבּבַ עֲלָ ה
ְלאַ קָּ מָ א ְש ִכינְ תָ א מֵ ַע ְפ ָרא ְ
)ת"ת( ִהנֵּה ֲאנ ְַחנוּ בָּ ִאים ְבּ ִשׂ ְמחָ ה לוֹמַ ר ִפּטּוּם
הַ קְּ ט ֶֹרת בַּ עֲבוּר ְכּלָ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל.
ֵהה
איְההֹיו ְ

י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּפָ נֶיָך יְהָ וְ È
ֱֹלהים ְצבָ אוֹת
 êיאהדונהי א ִ
אֱֹלהֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל שֶׁ ַיעֲמוֹד ִמיכָ אֵ ל הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל שַׂ ר
פּוֹטרוֹפּוּס שֶׁ ל ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ יַקְ טִ יר ְלפָ נֶיָך אֶ ת
וְ אַ ְ
קְ ט ֶֹרת הַ סַּ ִמּים וְ ִת ְתמַ לֵּ א ַרח ֲִמים עָלֵ ינוּ וְ ִת ְתנַהֵ ג
ְמוּרים ֶואֱמוֹר לַ מַּ ְלאָ ְך
עִ מָּ נוּ ְבּ ִמ ַדּת הָ ַרח ֲִמים הַ ג ִ
יּוֹצ ִאים
וּבכֹחַ הַ שֵּׁ מוֹת הַ ְ
הַ מַּ ְשׁ ִחית הֶ ֶרף י ֶָדָך ְ
מֵ הַ פָּ סוּק" :וְ עָבַ ר יְ ה ָוֹה ִלנְ גֹּף אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָראָ ה
אֶ ת הַ ָדּם עַ ל הַ מַּ ְשׁקוֹף וְ ַעל שְׁ תֵּ י הַ ְמּזוּזֹת וּפָ סַ ח
יְהוָֹה ַעל הַ פֶּ תַ ח וְ ל ֹא יִ תֵּ ן הַ מַּ ְשׁ ִחית לָ ב ֹא אֶ ל
בָּ תֵּ יכֶ ם ִלנְ גֹּף" וְ יְ לִ אֶ ִמוְ אֶ הַ עַ הַ וְ שְׁ הַ וּיְ עַהַ וְ יִ הַ לָ אֶ בָּ ִל
ְתמַ ְלּטֵ נוּ ִמכָּ ל צָ ָרה וְ צוּקָ ה וְ נָסוּ יָגוֹן סמא"ל ַו ֲאנָחָ ה
וּבכֹחַ הַ שֵּׁ מוֹת :קַ בֵּ ל ִרנַּת ַע ְמָּך שַׂ גְּבֵ נוּ
לילי"תְ .
נוֹרא :קְ ְרעְ שְ טְ ןְ וְ ִחילוֹפוֹ ְדגְ ְז בְ נְ טְ קְ ַרע רֹעַ
טַ ה ֲֵרנוּ ָ
וְ כֵ ן ְ
ְגּזַר ִדּינֵנוּ:
ט
טטֳרֳ ו ֳן ֳ יֳנֳנֳגֳ ֳפ ֳ
בכֹחַ הַ שֵּׁ מוֹתֳ :מ ֳ
ט ֳמ ילי מכם כוזו טדהד
ט ֳ
ֹס ֹג ֹז ֹג ֹי ֹאל ֹ נֳו ֳרֳ ֳ
וְ כֵ ן ְבכֹחַ
ית ִריאֵ ל רחשתמיף
יְה שַ א ֲַדכִ ְ
יְה ְתכְ סְ יְסְ ְ
ְ
הַ שֵּׁ מוֹת :טֹפֵ טֹפֵ יַהַ
אֶ תָ ְהכְ וֶסִ היסְ יָה י ְִהיֶה ְלהַ ְר ִחיק כָּ ל שֵׁ ד וּמַ זִּיק ורוּחַ
ָרעָה וְ כָ ל עִ נְ יָן ָרע וְ כָ ל הֶ זֵּק וְ צַ עַר וְ הֶ ְפסֵ ד וְ כֵ ן
וּלהַ ְכ ִרית כָּ ל צַ ר וְ אוֹיֵב ִמכָּ ל צַ ד
ְלהַ ְשׁ ִמיד ְ
וְ אוֹפָ ן שֶׁ יִּ ְהיֶה .הָ פֵ ר עֲצַ ת אוֹיְ בֵ ינוּ וְ קַ לְ קֵ ל
מַ חֲשַׁ ְבתָּ ם .וְ ַיעֲמוֹד הַ פָּ סוּק "עֻצוּ עֵצָ ה וְ תֻ פָ ר
ַדּ ְבּרוּ ָדבָ ר וְ ל ֹא יָקוּם ִכּי עִ מָּ נוּ אֵ ל" וְ ְבכֹחַ הַ שֵּׁ ם
הַ יּוֹצֵ א ִממֶּ נּוּ עֻ עֵוְ ַדּ ָדוְ יָכִּ עִ אֵ ל הָ פֵ ר עֲצַ ת אוֹיְבֵ ינוּ
וּמבַ קְ שֵׁ י ָרעָתֵ נוּ וְ קַ ְלקֵ ל מַ חֲשַׁ ְבתָּ ם .וְ ל ֹא
וְ שׂוֹנְ אֵ ינוּ ְ
תּוּשׁיָה" .חַ ְרבָּ ם תָּ בוֹא ְב ִלבָּ ם
ִ
תֵ ָעשֶׂ ינָה ְי ֵדיהֶ ם
וְ קַ ְשּׁתוֹתָ ם ִתּשָּׁ בַ ְרנָה".
מקום לבקשות אישיות בשפה פשוטה ומעומק הלב.

י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ הֶ גְיוֹן ִל ִבּי ְלפָ נֶיָך
צוּרי וְ ֹגא ֲִלי.
ְי ֹה ָו êיאהדונהי ִ

אַ תָּ ה הוּא ְי ֹה ָו êיאהדונהי פַ יְ קָ אַ "כִ אֱֹלהֵ ינוּ
שֶׁ ִהקְ ִטירוּ אֲבוֹתֵ ינוּ ְלפָ נֶיָך אֶ ת קְ ט ֶֹרת הַ סַּ ִמּים
ִבּזְמַ ן שֶׁ בֵּ ית הַ ִמּקְ ָדּשׁ קַ יָּם כַּ אֲשֶׁ ר ִצוִּ יתָ אוֹתָ ם
תוֹרתָ ְך:
ַעל יַד מ ֹשֶׁ ה נְ ִביאָ ְך כַּ כָּ תוּב ְבּ ָ
ה ָוְ êהוְ ּהָ י יאהדונהי
וַיּ ֹאמֶ ר ֻר ְמ ֹאיָו יְ ֹ
מֵ םָ הַ א ֹשׁיָן הֵ שֶ מ  .קַ ח חֻ קְ ְלָך כָ ל סַ ִמּים
בּנָה הנֻבְ לֵ חֶ ו
וּשׁחֵ לֶ ת ְתלֶ ְחשְּ ָו וְ חֶ ְל ְ
ְ
נָטָ ף פטֻ ןְ טִ ֹנ"וּ
דב
בַּ ד ְ
זַכָּ ה הֶ כְ זְּ
בנָה הָ נבֻ ְל ֹו
וּל ֹ
ְ
סַ ִמּים מָ ימָ סָ
ְ
י ְִהיֶה הָ יָה ֻי.
בּבַ ד ְדבֵ בֶ

מ ֹשֶׁ ה

אֶ ל לְ אֶ

ֹמיָמסָ מתק"ו

בשבת וחגים יש לדלג הקטע הממוסגר ולהמשיך "וְ ָע ִשׂיתָ אֹתָ ה"...

זַכָּ ה
בַּ ד דבְ
בּבַ ד ְדבֵ בֶ
ְ
ִהיֶה הָ יָה ֻי
יְ
וּל ֹ
ְ
וְ חֶ ְל ְבּנָה
סַ ִמּים מָ ימָ סָ
בנָה הָ נבֻ לְ ֹו
נָטָ ף פטֻ ןְ טִ ֹנ"וּ סַ ִמּים ֹמיָמסָ מתק"ו
וּשׁחֵ לֶ ת ְתלֶ ְחשְּ ָו
ְ
אֶ ל לְ אֶ
שׁיָן ,הֵ שֶ מ
מ ֹשֶׁ ה מֵ םָ הַ א ֹ
קַ ח חֻ קְ
ְלָך כָ ל
ְי ֹה ָוְ êהוְ ּהָ י יאהדונהי וַיּ ֹאמֶ ר ֻר ְמ ֹאיָו.
וַיּ ֹאמֶ ר ֻר ְמ ֹאיָו יְ ֹה ָוְ êהוְ ּהָ י יאהדונהי אֶ ל לְ אֶ מ ֹשֶׁ ה
שׁיָן הֵ שֶ מ  .קַ ח חֻ קְ ְלָך כָ ל סַ ִמּים ֹמיָמסָ מתק"ו
מֵ םָ הַ א ֹ
בּנָה ה ֻנבְ לֵ חֶ ו
וּשׁחֵ לֶ ת ְתלֶ ְחשְּ ָו וְ חֶ ְל ְ
ְ
נָטָ ף פטֻ ןְ טִ ֹנ"וּ
דב
בַּ ד ְ
זַכָּ ה הֶ כְ זְּ
בנָה הָ נבֻ ְל ֹו
וּל ֹ
ְ
סַ ִמּים מָ ימָ סָ
ְ
י ְִהיֶה הָ יָה ֻי.
בּבַ ד ְדבֵ בֶ
הֶ כְ זְּ

הנֻבְ לֵ חֶ ו

וְ ָע ִשׂיתָ אֹתָ הּ קְ ט ֶֹרת רֹקַ ח מַ עֲשֵׂ ה רוֹקֵ חַ ְ .ממֻ לָּ ח
טָ הוֹר ק ֶֹדשׁ רחש :וְ שָׁ חַ קְ תָּ ִממֶּ נָּה הָ ֵדק וְ נָתַ תָּ ה
ִממֶּ נָּה ִל ְפנֵי הָ ע ֵֻדת ְבּאֹהֶ ל מוֹ ֵעד אֲשֶׁ ר ִא ָוּ ֵעד
ְלָך שָׁ מָּ ה .ק ֶֹדשׁ קָ ָד ִשׁים ִתּ ְהיֶה לָ כֶ ם :וְ ֶנאֱמַ ר
וְ ִהקְ ִטיר ָעלָ יו אַ ֲהרֹן קְ ט ֶֹרת סַ ִמּים .בַּ בֹּקֶ ר
וּבהַ עֲֹלת
יטיבוֹ אֶ ת הַ ֵנּרֹת יַקְ ִט ֶירנָּהְ :
בַּ בֹּקֶ ר ְבּהֵ ִ
אַ ֲהרֹן אֶ ת הַ ֵנּרֹת בֵּ ין הָ ע ְַרבַּ יִ ם יַקְ ִט ֶירנָּה .קְ ט ֶֹרת
תָּ ִמיד ִל ְפנֵי ְי ֹ
ה ָו êיאהדונהי פַ יְ קָ אַ "כִ ְל ֹדרֹתֵ יכֶ ם:
תָּ נוּ ַרבָּ נָן ִפּטּוּם הַ קְּ ט ֶֹרת כֵּ יצַ דְ .שׁל ֹשׁ מֵ אוֹת
וּשׁמוֹנָה מָ נִ ים הָ יוּ בָ הְּ .שׁל ֹשׁ מֵ אוֹת
וְ ִשׁ ִשּׁים ְ
וְ ִשׁ ִשּׁים ַוח ֲִמשָּׁ ה ְכּ ִמנְ יַן יְ מוֹת הַ חַ מָּ ה מָ ֶנה ְבּכָ ל
וּשׁל ֹשָׁ ה
יוֹם .מַ ח ֲִציתוֹ בַּ בֹּקֶ ר וּמַ ח ֲִציתוֹ בָּ עֶ ֶרבְ .
מָ נִ ים ְיתֵ ִרים שֶׁ מֵּ הֶ ם מַ ְכנִ יס כֹּהֵ ן גָּדוֹל וְ נוֹטֵ ל
ִירן
פּוּרים .וּמַ ֲחז ָ
מֵ הֶ ם ְמל ֹא חָ ְפנָיו ְבּיוֹם הַ ִכּ ִ
פּוּרים ְכּ ֵדי ְלקַ יֵּם
ְלמַ ְכתֶּ שֶׁ ת ְבּע ֶֶרב יוֹם הַ ִכּ ִ
ִמ ְצוַת ַדּקָּ ה ִמן הַ ַדּקָּ ה.
וְ אַ חַ ד ָעשָׂ ר סַ מָּ נִ ים הָ יוּ בָ הּ .וְ אֵ לּוּ הֵ ן:
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פּוֹרן .ג .וְ הַ חֶ ְל ְבּנָה .ד .וְ הַ ְלּ ֹבנָה.
א .הַ צּ ֳִרי .ב .וְ הַ ִצּ ֶ
ה .מוֹר.
ִמ ְשׁקַ ל ִשׁ ְבעִ ים ִשׁ ְבעִ ים מָ נֶה.
ו .וּקְ ִציעָה .ז .וְ ִשׁבֹּלֶ ת נ ְֵר ְדּ .ח .וְ כַ ְרכֹּםִ .מ ְשׁקַ ל
קוֹשׂ ְט ְשׁנֵים
ִשׁשָּׁ ה ָעשָׂ ר ִשׁשָּׁ ה עָשָׂ ר מָ נֶה .ט .הַ ְ
ָעשָׂ ר .י .קִ לּוּפָ ה ְשׁל ֹשָׁ ה .יא .קִ נָּמוֹן ִתּ ְשׁעָה.
יסין ְס ִאין
בּוֹרית כַּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁעָה קַ ִבּין .יֵין קַ ְפ ִר ִ
ִ
יסין
ְתּלָ תָ א וְ קַ ִבּין ְתּלָ תָ א .וְ ִאם ל ֹא מָ צָ א ֵיין קַ ְפ ִר ִ
דוֹמית רוֹבַ ע.
מֵ ִביא חֲמַ ר ִחיוָר ַע ִתּיק .מֶ לַ ח ְס ִ
מַ עֲלֶ ה ָעשָׁ ן כָּ ל שֶׁ הוּאִ .רבִּ י נָתָ ן הַ בַּ ְב ִלי אוֹמֵ ר
אַ ף ִכּפַּ ת הַ יּ ְַר ֵדּן כָּ ל שֶׁ ִהיאִ .אם נָתַ ן בָּ הּ ְדּבַ שׁ
ְפּסָ לָ הּ .וְ ִאם ִחסֵּ ר אַ חַ ת ִמכָּ ל סַ מֲּמָ נֶיהָ חַ יָּב
ִמיתָ ה:
יפסיק מעט ַרבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמ ִליאֵ ל
אוֹמֵ ר הַ צּ ֳִרי אֵ ינוֹ אֶ לָּ א ְשׁ ָרף הַ נּוֹטֵ ף מֵ עֲצֵ י
הַ קְּ טָ ףִ .
בּוֹרית כַּ ְר ִשׁינָה ְלמָ ה ִהיא בָ אָ ה ְכּ ֵדי
פּוֹרן ְכּ ֵדי שֶׁ ְתּהֵ א נָאָ ה .יֵין
ְלשַׁ פּוֹת בָּ הּ אֶ ת הַ ִצּ ֶ
יסין ְלמָ ה הוּא בָ א ְכּ ֵדי ִל ְשׁרוֹת בּוֹ אֶ ת
קַ ְפ ִר ִ
פּוֹרן ְכּ ֵדי שֶׁ ְתּהֵ א ַעזָּהַ .והֲל ֹא מֵ י ַר ְגלַ יִם י ִָפין
הַ ִצּ ֶ
יסין מֵ י ַר ְגלַ יִם בַּ ִמּקְ ָדּשׁ ִמ ְפּנֵי
לָ הּ אֶ לָּ א שֶׁ אֵ ין מַ ְכנִ ִ
הַ כָּ בוֹד :תַּ נְ יָא ִר ִבּי נָתָ ן אוֹמֵ ר ְכּשֶׁ הוּא שׁוֹחֵ ק
אוֹמֵ ר הָ ֵדק הֵ יטֵ ב .הֵ יטֵ ב הָ ֵדקִ .מ ְפּנֵי שֶׁ הַ קּוֹל
יָפֶ ה לַ ְבּשָׂ ִמיםִ .פּ ְטּמָ ה לַ חֲצָ ִאין ְכּשֵׁ ָרהְ .לשָׁ ִלישׁ
ְהוּדה זֶה
וּל ָר ִבי ַע ל ֹא שָׁ מַ עְ נוּ .אָ מַ ר ִר ִבּי י ָ
ְ
הַ ְכּלָ ל ִאם ְכּ ִמ ָדּתָ הּ כְּ שֵׁ ָרה לַ חֲצָ ִאין .וְ ִאם ִחסֵּ ר
אַ חַ ת ִמכָּ ל סַ מֲּמָ נֶיהָ חַ יָּב ִמיתָ ה:
יפסיק מעט
תָּ נֵי בַ ר קַ פָּ ָרא אַ חַ ת ְל ִשׁ ִשּׁים אוֹ ְל ִשׁ ְבעִ ים שָׁ נָה
הָ יְ תָ ה בָ אָ ה שֶׁ ל ִשׁ ַיריִם לַ חֲצָ ִאין .וְ עוֹד תָּ נֵי בַ ר
קַ פָּ ָרא ִאלּוּ הָ יָה נוֹתֵ ן בָּ הּ קָ ְרטוֹב שֶׁ ל ְדּבַ שׁ אֵ ין

אָ ָדם יָכוֹל לַ עֲמוֹד ִמ ְפּנֵי ֵריחָ הּ .וְ לָ מָּ ה אֵ ין
תּוֹרה אָ ְמ ָרה ִכּי כֹל
ְמע ְָר ִבין בָּ הּ ְדּבַ שׁ ִמ ְפּנֵי שֶׁ הַ ָ
ְשׂאֹר וְ כָ ל ְדּבַ שׁ ל ֹא תַ קְ ִטירוּ ִממֶּ נּוּ ִאשֶּׁ ה לַ ְי ֹה ָוê
יאהדונהי פַ יְ קָ אַ "כִ :
ֳגְּמכֹאָּ ְר קֳ ְהּסְ ֹמגּ ְָת אלף הה יוד הה
ֲוּר ֶיְרוְ ןְ ִרוּטְ אְ צ ְֳדּנְ ֹלבָּ שְׁ פ ְ
נְ ע ַ
)שם קנ"א אהיה במילוי ההין � מקוה טהרה ומושיע לישראל בעת צרה(

יְהָ ֹו êיאהדונהי ְצבָ אוֹת עִ מָּ נוִּ .מ ְשׂגַּב לָ נוּ אֱֹלהֵ י
עקֹב סֶ לָ ה:
ַי ֲ
יְהָ ֹו êיאהדונהי ְצבָ אוֹת אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם בֹּטֵ חַ בָּ ְך:
כל הפסוק גימ' "שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד"

ענֵנוּ ְביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
הוֹשׁיעָה .הַ מֶּ לֶ ְך ַי ֲ
יְהָ וְ  êיאהדונהי ִ
ר"ת שם יב"ק ,גימ' – אדני יהוה אהיה.

הוּדה וִ ירוּשָׁ לָ יִם.
וְ ע ְָרבָ ה לַ יְ ֹה ָו êיאהדונהי ִמנְ חַ ת יְ ָ
וּכשָׁ נִ ים קַ ְדמֹנִ יּוֹת:
ִכּימֵ י עוֹלָ ם ְ
וַיּ ֹאמֶ ר משֶׁ ה אֶ ל אַ ֲהרֹן קַ ח אֶ ת הַ מַּ ְחתָּ ה וְ תֶ ן
ָעלֶ יהָ אֵ שׁ מֵ ַעל הַ ִמּזְבֵּ חַ וְ ִשׂים קְ ט ֶֹרת וְ הוֹלֵ ְך
ְמהֵ ָרה אֶ ל הָ ע ֵָדה וְ כַ פֵּ ר עֲלֵ יהֶ ם ִכּי יָצָ א הַ קֶּ צֶ ף
ִמ ִלּ ְפנֵי ְי ֹה ָוê

יאהדונהי

הֵ חֵ ל הַ ָנּגֶף :וַיִּ קַּ ח אַ ֲהרֹן

כַּ אֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר משֶׁ ה ַויּ ָָרץ אֶ ל תּוְֹך הַ קָּ הָ ל וְ ִהנֵּה
הֵ חֵ ל הַ ֶנּגֶף בָּ עָם וַיִּ תֵּ ן אֶ ת הַ קְּ ט ֶֹרת ַויְכַ פֵּ ר ַעל
עמֹד בֵּ ין הַ מֵּ ִתים וּבֵ ין הַ חַ יִּ ים וַתֵּ עָצַ ר
הָ עָםַ :ו ַיּ ֲ
הַ מַּ גֵּפָ ה טֹפֵ טֹפֵ יַהַ :

אמר רבי שמעון בר יוחאי:
"יכול אני לפטור את העולם כולו
מן הדין לרחמים"
רוצים ברכה מרשב"י הקדוש?
למסירת שמות ובקשות לתפילה חייגו:
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