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ולומר אחר התפילה ערב : "כתב) ט"במסכת נדרים דף ל
ובוקר תהלים איזה מזמורים שיבחר ואחר כך הנוסח אל 

, ויהי רצון אחר התהלים, מי שענה, ענינו, רחום שמך
, וזרעו ושריו, ך ירום הודוולהזכיר בתוכו גם על המל

ולומר בבוקר ובערב פרשת התמיד , וכל שוכני ארצו
  ".כל נוסח פרשת הקטורתו, בוריבצ

  
: קל, קב, כ, יג, ו, א: פרקי תהילים לרפואה
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  פרקי תהילים לרפואה

  ם פרק אתהילי
ר לֹא ָהַלְך  ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ִעים, ַאׁשְ ֲעַצת ְרׁשָ    ;ּבַ

ִאים ב ֵלִצים ,לֹא ָעָמד, ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ , ּוְבמֹוׁשַ
ב   .לֹא ָיׁשָ

תֹוַרת ְיהָוה י ִאם ּבְ ה; ֶחְפצוֹ , ּכִ , ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ
ֵעץ .יֹוָמם ָוָלְיָלה תּול ַעל, ְוָהָיה ּכְ ְלֵגי ׁשָ  ּפַ

   :ָמִים
ְריוֹ ֲאשֶׁ  ִעּתוֹ , ר ּפִ ן ּבְ ְוכֹל ;  ִיּבֹול ְוָעֵלהּו לֹא ִיּתֵ

ר ה ַיְצִליחַ  ֲאׁשֶ   .ַיֲעׂשֶ
ִעים לֹא י ִאם: ֵכן ָהְרׁשָ ּמֹץ ּכִ ר, ּכַ ֶפּנּו  ֲאׁשֶ ּדְ ּתִ
  .רּוחַ 
ן ַעל ִעים לֹא, ּכֵ ט ָיֻקמּו ְרׁשָ ּפָ ׁשְ ּמִ ;    ּבַ

ִאים יִקים, ְוַחּטָ ֲעַדת ַצּדִ   .ּבַ
י יִקים, יֹוֵדַע ְיהָוה ּכִ ֶרְך ַצּדִ ִעים ;  ּדֶ ְוֶדֶרְך ְרׁשָ

אֵבד   .ּתֹ
  

 תהילים פרק ו
ְנִגינֹות ַח ּבִ ִמיִנית, ַלְמַנּצֵ ְ ִמְזמֹור  ;ַעל ַהׁשּ

 .ְלָדִוד
ָך תֹוִכיֵחִני, ְיהָוה ַאּפְ ֲחָמְתָך  ; ַאל ּבְ  ְוַאל ּבַ

ֵרִני  .ְתַיּסְ
ִני ְיהָוה י ֻאְמַלל ָאִני, ָחּנֵ י כִּ , ְרָפֵאִני ְיהָוה : ּכִ

  .ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי
י ה(ואת ;  ִנְבֲהָלה ְמֹאד, ְוַנְפׁשִ , ְיהָוה) ְוַאּתָ

  .ָמָתי ַעד

י, ׁשּוָבה ְיהָוה ָצה ַנְפׁשִ יֵעִני ; ַחּלְ ְלַמַען , הֹוׁשִ
ָך   .ַחְסּדֶ

ֶות ִזְכֶרָך  ּמָ י ֵאין ּבַ אֹול; ּכִ ׁשְ ְך - ִמי יֹוֶדה, ּבִ  .ּלָ
י ַאְנָחִתי, ָיַגְעּתִ ֶחה ְבָכל , ּבְ ִתי, ַלְיָלהַאׂשְ ; ִמּטָ

ִדְמָעִתי י ַאְמֶסה, ּבְ   .ַעְרׂשִ
ַעס ֵעיִני ה ִמּכַ ׁשָ ָכל צֹוְרָרי, ָעְתָקה;  ָעׁשְ  .ּבְ

י ּנִ ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון, סּורּו ִמּמֶ ַמע ְיהָוה: ּכָ י ׁשָ , ּכִ
ְכִיי   .קֹול ּבִ

ַמע ְיהָוה ִתי, ׁשָ ִחּנָ ח, ְיהָוה; ּתְ ִתי ִיּקָ ִפּלָ  .ּתְ
ֲהלוּ , ֵיֹבׁשוּ  ל ֹאְיָבי,  ְמֹאדְוִיּבָ בוּ ; ּכָ ֵיֹבׁשּו , ָיׁשֻ
 .ָרַגע

  
 תהילים פרק יג

חַ    .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנּצֵ
ֵחִני ֶנַצח, ַעד ָאָנה ְיהָוה ּכָ ׁשְ , ַעד ָאָנה; ּתִ

י ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ֶאת ּפָ ְסּתִ   .ּתַ
ית ֵעצֹות י, ַעד ָאָנה ָאׁשִ ַנְפׁשִ ְלָבִבי , ּבְ ָיגֹון ּבִ

 . ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי,ַעד ָאָנה ;יֹוָמם
יָטה ֲעֵנִני ן , ָהִאיָרה ֵעיַני; ְיהָוה ֱאלָֹהי, ַהּבִ ּפֶ
ֶות ן ַהּמָ   .ִאיׁשַ

יו ן יֹאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלּתִ י ֶאּמֹוט, ָצַרי ָיִגילוּ ; ּפֶ  .ּכִ
י, ַוֲאִני ָך ָבַטְחּתִ ַחְסּדְ י, ּבְ יׁשּוָעֶתָך , ָיֵגל ִלּבִ  :ּבִ

יָרה ַליהָוה י ָגַמל עָ , ָאׁשִ  .ָליּכִ
  

 תהילים פרק כ
חַ    .ִמְזמֹור ְלָדִוד, ַלְמַנּצֵ

יֹום ָצָרה, ַיַעְנָך ְיהָוה ְבָך ; ּבְ ּגֶ ם ֱאלֵֹהי , ְיׂשַ ׁשֵ
 .ַיֲעקֹב

ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדשׁ  יֹּון; ִיׁשְ  .ִיְסָעֶדךָּ , ּוִמּצִ
ל ִמְנחֶֹתָך  ֶנה ֶסָלה; ִיְזּכֹר ּכָ ְ  .ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ

ן ְלָך ִכְלָבֶבָך  א; ִיּתֶ  .ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ
ָנה יׁשּוָעֶתָך , ְנַרּנְ ם ֱאלֵֹהינּו ִנְדּגֹל, ּבִ  ;ּוְבׁשֵ

א ְיהָוה ֲאלֹוֶתיָך  ,ְיַמּלֵ ל ִמׁשְ   . ּכָ
י ה ָיַדְעּתִ יַע ְיהָוה, ַעּתָ י הֹוׁשִ יחוֹ , ּכִ  :ְמׁשִ

ֵמי ָקְדׁשוֹ , ַיֲעֵנהוּ  ְ ְגֻברֹות, ִמׁשּ ע ְיִמינוֹ , ּבִ  .ֵיׁשַ
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ה ָבֶרֶכב ה ַבּסּוִסיםְואֵ , ֵאּלֶ ם ,  ַוֲאַנְחנוּ ;ּלֶ ׁשֵ ּבְ
יר   .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזּכִ

ה ְרעּו ְוָנָפלוּ , ֵהּמָ ְמנוּ ; ּכָ ְתעֹוָדד, ַוֲאַנְחנּו ּקַ  .ַוּנִ
יָעה ֶלְך : ְיהָוה הֹוׁשִ  .ָקְרֵאנוּ - ַיֲעֵננּו ְביֹום, ַהּמֶ

  
 תהילים פרק קב

ה ִפּלָ ּפְֹך , ְוִלְפֵני ְיהָוה, ַיֲעטֹף ְלָעִני ִכי, ּתְ ִיׁשְ
יחוֹ   .ׂשִ
ִתי, ְיהָוה ְמָעה ְתִפּלָ ְוָעִתי; ׁשִ  .ֵאֶליָך ָתבֹוא, ְוׁשַ

ֶניָך  ר ּפָ ְסּתֵ י, ַאל ּתַ ּנִ יֹום ַצר ִלי, ִמּמֶ  :ּבְ
ה ֵאַלי ָאְזֶנָך  יֹום ֶאְקָרא; ַהּטֵ  .ַמֵהר ֲעֵנִני, ּבְ

ן ָיָמי י ָכלּו ְבָעׁשָ מֹוֵקד ִנָחרוּ , ְוַעְצמֹוַתי; ּכִ  .ּכְ
ה כָ  יהּוּכָ ַבׁש ִלּבִ ִּ ב ַוי י: ֵעׂשֶ ַכְחּתִ י ׁשָ ֵמֲאכֹל , ּכִ

 .ַלְחִמי
ְבָקה ַעְצִמי, ִמּקֹול ַאְנָחִתי ִרי, ּדָ  .ִלְבׂשָ

ִמיִתי ר, ּדָ כֹוס ֳחָרבֹות, ָהִייִתי; ִלְקַאת ִמְדּבָ  .ּכְ
י ָוֶאְהֶיה ַקְדּתִ ִצּפֹור, ׁשָ ג, ּכְ  .ּבֹוֵדד ַעל ּגָ

ל ַהיֹּום עוּ , הֹוָלַליְמ ; ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי, ּכָ ּבָ י ִנׁשְ  .ּבִ
י ֵאֶפר י, ּכִ ֶחם ָאָכְלּתִ ּלֶ ַוי; ּכַ ּקֻ ְבִכי , ְוׁשִ ּבִ

י  .ָמָסְכּתִ
ָך  ֵני ַזַעְמָך ְוִקְצּפֶ אַתִני, ִמּפְ י ְנׂשָ ִליֵכִני, ּכִ ׁשְ  .ַוּתַ

ֵצל ָנטּוי, ָיַמי ב ִאיָבשׁ , ַוֲאִני; ּכְ ֵעׂשֶ  .ּכָ
ה ְיהָוה ב, ְוַאּתָ ׁשֵ  .ְלדֹר ָודֹר, ָך ְוִזְכְר ; ְלעֹוָלם ּתֵ
ה ָתקּום ַרֵחם ִציֹּון, ַאּתָ י ֵעת ְלֶחְנָנהּ   : ּתְ ,  ּכִ
י ָבא מֹוֵעד   .ּכִ

י ָרצּו ֲעָבֶדיָך  , ְוֶאת ֲעָפָרהּ ; ֶאת ֲאָבֶניהָ , ּכִ
 .ְיחֵֹננוּ 

ם ְיהָוה, ְוִייְראּו גֹוִים ְוָכל ַמְלֵכי ; ֶאת ׁשֵ
בֹוֶדָך , ָהָאֶרץ   .ֶאת ּכְ

י ָבָנה ְיהָוה ִציֹּון ְכבֹודוֹ ,  ִנְרָאה,ּכִ  .ּבִ
ָנה ת ָהַעְרָער, ּפָ ִפּלַ ֶאת , ְולֹא ָבָזה; ֶאל ּתְ

ָתם ִפּלָ  .ּתְ
ֶתב זֹאת ּכָ ל , ְוַעם ִנְבָרא; ְלדֹור ַאֲחרֹון, ּתִ ְיַהּלֶ

 .ָיהּ 

ִקיף י ִהׁשְ רֹום ָקְדׁשוֹ , ּכִ ַמִים ֶאל , ְיהָוה; ִמּמְ ָ ִמׁשּ
יט   .ֶאֶרץ ִהּבִ

ֹמַע  ֵני ְתמּוָתה, חַ ְלַפּתֵ ; ֶאְנַקת ָאִסיר, ִלׁשְ  .ּבְ
ִציֹּון ר ּבְ ם ְיהָוה, ְלַסּפֵ תוֹ ; ׁשֵ ם, ּוְתִהּלָ ָלִ ירּוׁשָ  .ּבִ

ו ים ַיְחּדָ ֵבץ ַעּמִ ִהּקָ ַלֲעֹבד ֶאת , ּוַמְמָלכֹות; ּבְ
 .ְיהָוה

ֶרְך כחו  ה ַבּדֶ ר ָיָמי; )ּכִֹחי(ִעּנָ  .ִקּצַ
ֲחִצי ָיָמי, ֵאִלי, ֹאַמר ֲעֵלִני ּבַ דֹור : ַאל ּתַ ּבְ
נֹוֶתיָך ּדֹוִרי   .ם ׁשְ

ָמִים; ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ , ְלָפִנים ה ָיֶדיָך ׁשָ  .ּוַמֲעׂשֵ
ה ה ַתֲעֹמד, יֹאֵבדוּ , ֵהּמָ   :ְוַאּתָ
ם ֶגד ִיְבלוּ , ְוֻכּלָ ּבֶ ֲחִליֵפם ְוַיֲחלֹפוּ ; ּכַ בּוׁש ּתַ ּלְ  .ּכַ

ה הּוא נֹוֶתיָך ; ְוַאּתָ ּמוּ , ּוׁשְ   .לֹא ִיּתָ
ּכֹונוּ  ֵני ֲעָבֶדיָך ִיׁשְ  .ְלָפֶניָך ִיּכֹון, ָעםְוַזְר ; ּבְ

  
 תהילים פרק קל

ֲעלֹות יר ַהּמַ ים ְקָראִתיָך :ׁשִ ֲעַמּקִ  . ְיהָוה   ִמּמַ
ְמָעה ְבקֹוִלי, ֲאדָֹני ְהֶייָנה ָאְזֶניָך :ׁשִ ,  ּתִ

בֹות ֻ ֲחנּוָני,  ְלקֹול   ,  ַקׁשּ   .ּתַ
ָמר ָיהּ ִֺאם ֲעו ׁשְ  .ִמי ַיֲעֹמד, ֲאדָֹני, נֹות ּתִ

ִלי ָך ַהּסְ י ִעּמְ ֵרא, ְלַמַען, ָחהּכִ ּוָ  .ּתִ
יִתי ְיהָוה י, ִקּוִ ָתה ַנְפׁשִ י; ִקּוְ  .ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ

י ַלאדָֹני ְֹמִרים ַלּבֶֹקר, ַנְפׁשִ ׁשְֹמִרים , ִמׁשּ
 .ַלּבֶֹקר

ָרֵאל י ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד: ֶאל ְיהָוה, ַיֵחל ִיׂשְ ; ּכִ
ה ִעּמֹו ְפדּות   .ְוַהְרּבֵ

ה ֶאת ִיׂשְ , ְוהּוא  .ֹנָתיוֲֺעו, ִמּכֹל, ָרֵאלִיְפּדֶ
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  :תפילה לפני האמירה
ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתְמחֹול ָלנּו , ֲאבֹוֵתינוּ  ּתְ ׁשֶ
ל ַחּטֹאֵתינוּ  ל , ַעל ּכָ ר ָלנּו ַעל ּכָ ּוְתַכּפֶ

ל , ֲעֹונֹוֵתינוּ  ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ָלנוּ ַעל ּכָ
עֵ  ׁשָ ְמֵהָרה , ינוּ ּפְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִיּבָ ְוׁשֶ

ִמיד , ְבָיֵמינוּ  ן ַהּתָ ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ָקְרּבַ
ֲעֵדנוּ  ר ּבַ ַכּפֵ ְּ י ַתְבּתָ ָעֵלינּו , ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

י  ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּבְ
ָאמּור   :ְכבֹוֶדָך ּכָ

  
  ): ' ח- ' א, ח"דבר כבמ(  הפסוקים הסגוליים8קראו את 

אֹמר ה ּלֵ ר ְיהָוה ֶאל ֹמׁשֶ   .ַוְיַדּבֵ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיׂשְ ַצו ֶאת ּבְ
י ֵריַח ִניחִֹחי  ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ֶאת ָקְרּבָ

מֹוֲעדוֹ  ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ   ּתִ
ר  ה ֲאׁשֶ ֶ ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ

ָבׂשִ  ְקִריבּו ַליהָוה ּכְ ָנה ּתַ ֵני ׁשָ ים ּבְ
ֹּום עָֹלה ָתִמיד ַנִים ַלי   ְתִמיִמם ׁשְ

ה ַבּבֶֹקר  ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ֶאת ַהּכֶ
ין  ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ְוֵאת ַהּכֶ

ִים   ָהַעְרּבָ
יִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמְנָחה  ַוֲעׂשִ

ִתית ְרִביִעת ַהִהין ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ   ּבְ
יָ  ִמיד ָהֲעׂשֻ ַהר ִסיַני עַֹלת ּתָ ה ּבְ

ה ַליהָוה ֶ   ְלֵריַח ִניחַֹח ִאׁשּ
ֶבׂש ָהֶאָחד  ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלּכֶ

ָכר ַליהָוה ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ְוֵאת  ּבַ
ִים  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ַהּכֶ

ה  ֲעׂשֶ ִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ּתַ ּכְ
ה ֵריַח ִניחַֹח לַ  ֵ   .יהָוהִאׁשּ

ַח ָצֹפָנה  ְזּבֵ ַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ ְוׁשָ
ֵני ַאֲהרֹן  ִלְפֵני ְיהָוה ְוָזְרקּו ּבְ
ַח  ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ

  . ָסִביב
  

, ה"אמר הקב: "על אמירת פסוק זה נאמר בויקרא רבה
מעיד אני עלי שמים וארץ בין גוי בין ישראל בין עבד 

' צפונה לפני ה' קוראים מקרא זה בין אמה בשעה שהם
  ".אני זוכר עקידת יצחק בן אברהם

  
  תפילה אחרי האמירה

ינו הְיָי אל, יהי רצון מלפניך
שתהא אמירה זו , י אבותינוהואל

ה לפניך צָ ֻר מֵ ת וּ לֶ בֵּ קֻ מֵ בה וּ שוּ חָ 
 קרבן התמיד קרבנוּ אילו הִ כּ 

  :תוֹ כָ לְ כהִ במועדו ובמקומו וּ 
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ע "כתב בשו. רשת הקטורתכן יש לומר מדי יום את פ
שטוב לומר פיטום הקטורת גם לפני שחרית והיא סגולה 

כאשר זה נאמר יחד עם אנא [גדולה להעלאת התפילות 
] ב הממונה על העלאת התפילות"בכח שהוא שם בן מ

  .וכך גם לפני מנחה
  

  פרשת הקטורת
ה הּוא  ִהְקִטירּו ייַאּתָ  ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ

ים ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ּמִ  ְקטֶרת ַהּסַ
יָת  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ָּם ּכַ ׁש ַקי ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
תּוב  ּכָ ה ְנִביָאְך ּכַ אֹוָתם ַעל ַיד מׁשֶ

תֹוָרָתְך     : ּבְ
  

ים ָנָטף ייַויּאֶמר  ה ַקח ְלָך ַסּמִ  ֶאל מׁשֶ
ה ים ּוְלבָנה ַזּכָ ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ד . ּוׁשְ ּבַ

ַבד ִיְהיה ָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ְוָעִשי: ּבְ
ח ָטהֹור קֶדשׁ  : ַמֲעֵשה רֹוֵקַח ְמֻמּלָ

ה  ּנָ ה ִמּמֶ ּנָה ָהֵדק ְונַתּתָ ַחְקּתָ ִמּמֶ ְוׁשָ
ֵעד  ר ִאּוָ אֶהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ִלְפֵני ָהֵעֻדת ּבְ

ה ּמָ ְהיֶה ָלֶכם. ְלָך ׁשָ ים ּתִ : קֶדׁש ָקָדׁשִ
ְוֶנֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת 

ים ֵהיִטיבֹו ֶאת בַּ . ַסּמִ ּבֶקר ּבְ ּבֶקר ּבַ
ה ּוְבהֲעלֹת ַאֲהרן ֶאת : ַהּנֵרת ַיְקִטיֶרּנָ

ִים ַיְקִטיֶרּנָה ין ָהַעְרּבַ ְקטֶרת . ַהּנֵרת ּבֵ
ִמיד ִלְפֵני       :  ְלדרֵתיֶכםייּתָ

  
יַצד טֶרת ּכֵ ּטּום ַהּקְ ָנן ּפִ נוּ ַרּבָ לֹׁש . ּתָ ׁשְ

מֹוָנה ָמִנים ָהיוּ  ים וּׁשְ ִ ׁשּ .  ָבהּ ֵמאֹות ְוׁשִ
ִמְנַין  ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹש ֵמאֹות ְוׁשִ ׁשְ

ָכל יֹום ה ָמֶנה ּבְ ַמֲחִציתֹו . ְימֹות ַהַחּמָ
ֶעֶרב ּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ּבָ ה ָמִנים . ּבַ לֹׁשָ ּוׁשְ

דֹול ְונֹוֵטל  ֶהם ַמְכִניס ּכֵהן ּגָ ּמֵ ְיֵתִרים ׁשֶ
ּפּוִרים יֹום ַהּכִ . ֵמֶהם ְמלֹא ָחְפָניו ּבְ

ּפּוִרים ַמֲחִזי ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ת ּבְ ׁשֶ ְכּתֶ ָרן ַלּמַ
ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ֵּם ִמְצַות ּדַ ֵדי ְלַקי ְוַאַחד . ּכְ

ר ַסֲמָמִנים ָהיּו ָבהּ  ִרי: ְוֵאּלּו ֵהן. ָעׂשָ . ַהּצֳ
ּפֹוֶרן ָנה. ְוַהּצִ בֹוָנה. ְוַהֶחְלּבְ ַקל . ְוַהּלְ ִמׁשְ

ְבִעים ָמֶנה ְבִעים ׁשִ  .ּוְקִציָעה. מֹור. ׁשִ
ּבֹוֶלת ֵנְרּדְ  ה . ְוַכְרּכֹום. ְוׁשִ ָ ׁשּ ַקל ׁשִ ִמׁשְ

ר ָמֶנה ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ר ׁשִ ֵנים . ָעׂשָ ְט ׁשְ קֹוׂשְ
ר ה. ָעׂשָ לֹׁשָ ָעה. ִקּלּוָפה ׁשְ ׁשְ מֹון ּתִ . ִקּנָ

ין ָעה ַקּבִ ׁשְ יָנא ּתִ ְרׁשִ יֵין . ּבֹוִרית ּכַ
ָלָתא ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ . ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ

א ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ְוִאם לֹא ָמצָ 
יק . ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ִחיָור ַעּתִ

הּוא ל ׁשֶ ן ּכָ י ָנָתן . ַמֲעֶלה ָעׁשָ ִרּבִ
ְבִלי אֹוֵמר ל : ַהּבַ ן ּכָ ְרּדֵ ַּ ת ַהי ּפַ ַאף ּכִ

ִהיא ָסָלהּ . ׁשֶ ַבׁש ּפְ ּה ּדְ ְוִאם . ִאם ָנַתן ּבָ
ָּב ִמיָת  ל ַסֲמָמֶניָה ַחי ר ַאַחת ִמּכָ      : הִחּסֵ

  
ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִרי : ַרּבָ ַהּצֳ

ָטף ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ א ׁשְ . ֵאינֹו ֶאּלָ
ֵדי  יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ּכְ ְרׁשִ ּבֹוִרית ּכַ
ֵהא  ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֹוֶרן ּכְ ּה ֶאת ַהּצִ ּפֹות ּבָ ְלׁשַ

ֵדי . ָנָאה ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ּכְ
ֵהא ִלשְׁ  ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֹוֶרן ּכְ רֹות ּבֹו ֶאת ַהּצִ
א . ַעזָּה ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאּלָ

ֵני  ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ ׁשֶ
בֹוד ְנָיא   : ַהּכָ י ָנָתן אֹוֵמר, ּתַ : ִרּבִ

הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב ׁשֶ ֵהיֵטב . ּכְ
נֵ . ָהֵדק ִמיםִמּפְ ׂשָ ַהּקֹול ָיֶפה ַלּבְ   . י ׁשֶ

ָמהּ  ּטְ ָרה ּפִ ׁשֵ ִליׁש . ַלֲחָצִאין ּכְ ְלׁשָ
ַמְענוּ  י ְיהּוָדה . ּוְלָרִביַע לֹא ׁשָ ָאַמר ִרּבִ

ָרה ַלֲחָצִאין ׁשֵ ָתּה ּכְ ִמּדָ ָלל ִאם ּכְ . ֶזה ַהּכְ
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ָּב  ל ַסֲמָמֶניָה ַחי ר ַאַחת ִמּכָ ְוִאם ִחּסֵ
    : ִמיָתה

ָרא ֵני ַבר ַקּפָ ים אֹו : ּתָ ִ ׁשּ ַאַחת ְלׁשִ
יַרִים  ל ׁשִ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ְלׁשִ

ָרא ִאּלּו ָהָיה . ַלֲחָצִאין ֵני ַבר ַקּפָ ְועֹוד ּתָ
ַבׁש ֵאין ָאָדם  ל ּדְ ּה ָקְרטֹוב ׁשֶ נֹוֵתן ּבָ

ֵני ֵריָחהּ  ה ֵאין . ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמּפְ ְוָלּמָ
ּה ּדְ  ַהּתֹוָרה ְמָעְרִבין ּבָ ֵני ׁשֶ ַבׁש ִמּפְ

ַבׁש לֹא  אר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ָאְמָרה ּכִ
ה ַלה ֶ ּנּו ִאׁשּ   :'ַתְקִטירּו ִמּמֶ

  
נוּ יי ב ָלנּו ֱאלֵֹהי .  ְצָבאֹות ִעּמָ ּגָ ִמׂשְ

  ) פעמים3: (ַיֲעקב ֶסָלה
ְך .  ְצָבאֹותיי ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ּבָ  3: (ַאׁשְ

  )פעמים
יָעהיי ֶלְך ַיעֲ .  הֹוׁשִ : ֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוּ ַהּמֶ
  ) פעמים3(

ָלִיםייְוָעְרָבה לַ  .  ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ
יֵמי ע ִנים ַקְדמִניֹּותּכִ   .ֹוָלם ּוְכׁשָ

  
  :תפילה לאחר אמירת פרשת התמיד ופרשת הקטורת

יָתנוּ , ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ה ִצּוִ ְלַהְקִריב , ַאּתָ
מֹוֲעדוֹ  ִמיד ּבְ ן ַהּתָ ְקִטיר ּוְלהַ , ָקְרּבַ

הּ  ְזַמּנָ ֹטֶרת ּבִ ְוִלְהיֹות ַהּכֲֹהִנים , ַהּקְ
ֲעבֹוָדָתם דּוָכָנם, ּבַ ם ּבְ ִּ ָרֵאל , ּוְלִוי ְוִיׂשְ
ַמֲעָמָדם ֲעֹונֹוֵתינוּ , ּבְ ה ּבַ ית , ְוַעּתָ ָחַרב ּבֵ

טֶֹרת ִמיד ְוַהּקְ ל ַהּתָ ׁש ּוֻבּטַ ְקּדָ ְוֵאין , ַהּמִ
ֲעבֹוָדתוֹ  ְולֹא ֵלִוי , ָלנּו לֹא כֵֹהן ּבַ

דּוָכנוֹ  ַמֲעָמדוֹ , ּבְ ָרֵאל ּבְ ָלֵכן : ְולֹא ִיׂשְ
ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְפתֹוֵתינּו ָחׁשּוב  יַח ׂשִ ֵהא ׂשִ ְּ י ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

ל ְלָפֶניָך  ן , וְּמֻקּבָ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ָקְרּבַ ּכְ

מֹוֲעדֹו ְוָעַמְדנּו ַעל ַמֲעָמדוֹ  ִמיד ּבְ , ַהּתָ
הּ וְ  ְזַמּנָ טֶֹרת ּבִ ָמה , ִהְקַטְרנּו ַהּקְ ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ָפֵתינוּ ", ׁשֶ ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ ": ּוְנׁשַ
ְנָחה  ְוֶנֱאַמר זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלּמִ
ּלּוִאים ּוְלֶזַבח  ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְוַלַחּטָ

ָלִמים ְ   ):לז, ויקרא ז. (ַהׁשּ
  
אין לקרוא את השמות בסוגריים אלא [

  ] בלבדבמחשבה

תגְ כַֹח בְּ ּנָא אָ  ּלַ יר ּתַ ִמיְנָך יְ  ,ּדֻ ּתִ
  ]אבג יתץ[ :רוָּרהצְ 

ל קַ  ת ִר ּבֵ ָך עַ ּנַ ֵבנוּ שַׂ  ,ּמְ  :ֹוָראנ, ֲהֵרנוּ טַ ,ּגְ
  ]קרע שטן[

ידּבֹור גִ א נָ  ָבַבת כְּ חּוְדָך יִ  ,ֹוְרׁשֵ
  ]נגד יכש[ :ְמֵרםשָׁ 

ִמיד ּתָ ְדָקְתָך צִ  ,ֲחֵמיַר ֲהֵרם טַ ְרֵכם בָּ 
  ] צתגבטר[ :ְמֵלםגָ 

 :ָדְתָך עֲ ֵהל נַ ּוְבָך ט ,רֹובבְּ דֹוׁש קָ ִסין חֲ 
  ]חקב טנע[

ְך לְ ָאה גֵּ ִחיד יָ  ְתָך קְ ֹוְכֵרי זֵנה פְּ  ,ַעּמְ ָ  :ֻדׁשּ
  ]יגל פזק[

ל קַ ְוָעֵתנּו שַׁ  ַמעוּ ּבֵ ֹוֵדַע יֲעָקֵתנּו צַ  ,ׁשְ
  ]שקו צית[ :ֲעֻלמֹותתַ 

 :ֶעדוָ עֹוָלם לְ ְלכּותֹו מַ  ,בֹודכְּ ם שֵׁ רּוְך בָּ 
  ]מלובשכ [
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  אל רחום שמך
  

ָמְך  ָמְך ֵאל ַחּנוּן ׁשְ   ֵאל ַרחוּם ׁשְ
ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   ְרֵאה ּבָ

  
ָמְך  רוְּך ׁשְ ָמְך ֵאל ּבָ יר ׁשְ   ֵאל ַאּדִ
ָמְך  גּול ׁשְ ָמְך ֵאל ּדָ דֹול ׁשְ   ֵאל ּגָ

ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   ְרֵאה ּבָ
  

ָמְך ֵאל ָוִתיק ָמְך ֵאל ָהדוּר ׁשְ    ׁשְ
ָמְך  ָמְך ֵאל ַחּנּון ׁשְ אי ׁשְ   ֵאל ַזּכַ

ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   ְרֵאה ּבָ
  

ָמְך  ָמְך ֵאל ָיִחיד ׁשְ   ֵאל ָטהֹור ׁשְ
ָמְך  ָמְך ֵאל ָלַעד ׁשְ יר ׁשְ ּבִ   ֵאל ּכַ

ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   ְרֵאה ּבָ
  

ָמְך  ָמְך ֵאל נֹוָרא ׁשְ   ֵאל ֶמֶלְך ׁשְ
ָמְך ֵאל  ָמְך ֵאל עֹוזֵר ׁשְ   סֹוֵמְך ׁשְ

ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   ְרֵאה ּבָ
  

ָמְך  יק ׁשְ ָמְך ֵאל ַצּדִ   ֵאל ּפֹוֶדה ׁשְ
ָמְך  ָמְך ֵאל ַרֲחָמן ׁשְ   ֵאל ָקדֹוׁש ׁשְ

ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   ְרֵאה ּבָ
  

ָמְך  ָמְך ֵאל ׁשֹוֵמר ׁשְ י ׁשְ ּדַ   ֵאל ׁשַ
ָמְך ֵאל ּתֹוֵמְך  ִמים ׁשְ ָמְך ֵאל ּתָ   ׁשְ

ְך ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך  ֳעִני ַעּמָ   .ְרֵאה ּבָ
  
  

  :ֲעֵננּו ֶאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲעֵננוּ 
  :ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננוּ 
  :ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב ֲעֵננוּ 

ִוד ֲעֵננוּ    :ֲעֵננּו ָמֵגן ּדָ
ֵעת ָרצֹון ֲעֵננוּ    :ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ּבְ

ֵעת ָצָרה ֲעֵננוּ ֲעֵננּו ָהעוֹ    :ֶנה ּבְ
ֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננוּ    :ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ּבְ

ָבה ֲעֵננוּ  ְרּכָ   :ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַהּמֶ
  

ֵמִאיר ֲעֵננוּ : יש אומרים   :ֲעֵננּו ֱאָלָהא ּדְ
ר יוחאי ֲעֵננוּ  ְזכּוֵתיה ְדּבָ   :ֲעֵננּו ּבִ

  :ֲעֵננּו ִמְשָגב ָהִאָמהֹות ֲעֵננוּ 
  :ֵננוּ ֲעֵננּו עזרת השבטים עֲ 

  :ֲעֵננּו ַרחוּם ְוַחּנוּן ֲעֵננוּ 
  

ַהר  ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ִמי ׁשֶ
ָּה   . הּוא ַיֲעֵננוּ ,ַהּמֹוִרי

י  ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ נֹו ּכְ ָעָנה ְלִיְצָחק ּבְ ִמי ׁשֶ
חַ  ְזּבֵ   .הּוא ַיֲעֵננוּ , ַהּמִ

ֵבית ֵאלִמי  ָעָנה ְלַיֲעקֹב ּבְ   ,ׁשֶ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

ָענָ ִמי  ֵבית ָהֲאסּוִריםׁשֶ   ,ה ְליֹוֵסף ּבְ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

עָ    ,ָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוףִמי ׁשֶ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

חֹוֵרב ה ּבְ ָעָנה ְלֹמׁשֶ   .הּוא ַיֲעֵננוּ , ִמי ׁשֶ
ה ְחּתָ ָעָנה ְלַאֲהֹרן ַבּמַ   .הוּא ַיֲעֵננוּ , ִמי ׁשֶ

קּומֹו ִמּתֹוְך  ָעָנה ְלִפיְנָחס ּבְ , ַהֵעָדהִמי ׁשֶ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

ל ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעָנה ִליהֹוׁשֻ   .הּוא ַיֲעֵננוּ , ִמי ׁשֶ
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הִמי שֶׁ  ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ   ,ָעָנה ִלׁשְ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

נֹו  לֹֹמה ּבְ ָעָנה ְלָדִוד ְוִלׁשְ ִמי ׁשֶ
ַלִים ירּוׁשָ   .הוּא ַיֲעֵננוּ , ּבִ
ָעָנה  ְרֶמלִמי ׁשֶ ַהר ַהּכַ ָּהּו ּבְ   ,ְלֵאִלי

  .א ַיֲעֵננוּ הוּ 
יִריחוֹ  ע ּבִ ָעָנה ֶלֱאִליׁשָ   .הּוא ַיֲעֵננוּ , ִמי ׁשֶ

עָ  ָגהִמי ׁשֶ ְמֵעי ַהּדָ   ,ָנה ְליֹוָנה ּבִ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

ָחְליֹו  ָּהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּבְ ָעָנה ְלִחְזִקי ִמי ׁשֶ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

ֵאל ַוֲעַזְרָיה  ָעָנה ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִמי ׁשֶ
בְ  תֹוְך ּכִ ן ָהֵאשׁ ּבְ   .הּוא ַיֲעֵננוּ , ׁשַ

 ֵּ ָעָנה ְלָדִני גֹוב ָהֲאָריֹותִמי ׁשֶ   ,אל ּבְ
  .הּוא ַיֲעֵננוּ 

ן  ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעָנה ְלָמְרּדְ ִמי ׁשֶ
יָרה   .הוּא ַיֲעֵננוּ , ַהּבִ

ּגֹוָלה ָעָנה ְלֶעְזָרא ּבַ   .הּוא ַיֲעֵננוּ , ִמי ׁשֶ
יִקים ְוַהחֲ  ּדִ ָעָנה ְלָכל ַהּצַ ִסיִדים ִמי ׁשֶ

ִרים ִמיִמים ְוַהְיׁשָ   . הּוא ַיֲעֵננוּ , ְוַהּתְ
  

  .נוּ נֵ  יי עֲ נוּ נֵ עֲ 
  

ֵּי ֲעֵניָנא ָעֵני ַלֲעִני   .ַרֲחָמָנא ּדְ
א ֲעֵניָנא   .ַרֲחָמָנא ְדָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ
יֵכי רּוָחא ֲעֵניָנא ָעֵני ְלַמּכִ   .ַרֲחָמָנא ּדְ

 ַרֲחָמָנא. ַרֲחָמָנא חוּס. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנא
רֹק ִזיב. ּפְ   . ַרֲחָמָנא ׁשְ

א  ּתָ ַרֲחָמָנא ַרֵחם ֲעָלן ַהׁשְ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב   .ּבַ

  
ָרֵאל יֹּון ְיׁשּוֻעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ׁשּוב , ִמי ִיּתֵ ּבְ

בּות ַעּמוֹ  ַמח , ְיהָוה ׁשְ ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ
ָרֵאל יִקים ֵמְיָי ָמעּוזָּם . ִיׂשְ ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ

ֵעת ָצָרה ֵטם. ּבְ ְַּעְזֵרם ְיָי ַוְיַפּלְ ֵטם , ַוי ְיַפּלְ
י ָחסּו בוֹ  יֵעם ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ   .ֵמְרׁשָ

  
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֱאלֵֹהי 

ִבְזכּות ִמְזמֹוֵרי ַהְתִהִלים, ֲאבֹוֵתינוּ   ,ׁשֶ
ָקָראנּו פסוקים ותפילותובזכות   ׁשֶ

סּוֵקיֶהם ְוֵת , ְלָפֶניָך  ְזכּות ּפְ , בֹוֵתיֶהםּבִ
, ְוַטֲעֵמיֶהם, ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ּוְנקּודֹוֵתיֶהם

ים ְוַהְטהֹוִרים  מֹוֶתיָך ַהְקדֹוׁשִ ְזכּות ׁשְ ּוּבִ
ל . ַהיֹוְצִאים ֵמֶהם ר ָלנּו ַעל ּכָ ְתַכּפֶ ׁשֶ

ל  ַחטֹאֵתינּו ְוִתְסָלח ָלנּו ַעל ּכָ
ֵעינּו , ֲעוֹונֹוֵתינוּ  ׁשָ ל ּפְ ְוִתְמַחל ָלנּו ַעל ּכָ

ָחָטא ַשְענּו ְלָפֶניָך ׁשֶ ּפָ . נּו ְוֶשָעִוינּו ְוׁשֶ
ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתשּוָבה ׁשְ , ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ

נּו  ְוַהְדִריֵכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוִתְפַתח ִלּבֵ
ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך  ָלח ְרפּוָאה . ּבְ ְוִתׁשְ

ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמָך  לומר : וָלחולה(ׁשְ
ְוִתְקָרא ). את שם החולה ושם אמו

ַקח קֹוחַ לִ  , ְשבּוִיים ְדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ּפְ
ּוְלָכל הֹוְלֵכי ְדָרִכים ְועֹוְבֵרי ָיִמים 
ל  ָרֵאל ַתִציֵלם ִמּכָ ּוְנָהרֹות ֵמַעְמָך ִיׂשְ

ְוַתִגיֵעם ִלְמחֹוז ֶחְפָצם ְלַחִיים , ָצָער ָוֵנֵזק
לֹום ִנים . ּוְלׁשָ ְוִתְפקֹוד ְלָכל ֲחׂשוֵּכי ּבָ

ל ַקָימָ  ֶזַרע ׁשֶ . א ַלֲעבֹוָדֶתך ּוְלִיְרָאֶתָך ּבְ
ָרֵאל ַתִציֵלן  ית ִיׂשְ ל ַעְמָך ּבֵ רֹות ׁשֶ ְועּוּבָ

ְלָנה ְוָלדֹוֵתיֶהן לֹא ַתּפֵ ְוָהיֹוְשבֹות ַעל , ׁשֶ
ל  ים ַתִציֵלן ִמּכָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ר ּבְ ַהַמְשּבֵ
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לֹא ֶיְחַסר , ָרע יע ׁשֶ ּפִ ְוֶאל ַהֵמִניקֹות ַתׁשְ
ָרה ְוַאל . ָחָלב ִמַדֵדיֶהן ִיְמשֹול ַאְסּכְ

ִדין ְורּוִחין ְוִליִלין , ]היפָ גֵ מָ י וּ ִל חוֹ וְ  [ְוׁשֵ
ָכל ַיְלֵדי  ין ּבְ יׁשִ ָגִעים ּוַמְרִעין ּבִ ְוָכל ּפְ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ּוְתַגְדֵלם ְלתֹוָרֶתָך , ַעְמָך ּבֵ
ָמה ְוַתִציֵלם ִמַעִין , ִלְלמֹוד תֹוָרה ִלׁשְ

טָ וִּמֶדֶבר וִּמָמֵגָפהָהָרע  ן ּוִמֵיֶצר  וִּמׂשָ
ית . ָהָרע ל ַעְמָך ּבֵ ּוְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּוִמּכָ

ָרֵאל ָכל ָמקֹום ֶשֵהם, ִיׂשְ ל ְגֵזרֹות , ּבְ ּכָ
ְוַתֶטה ֵלב ַהַמְלכוּת , ָקשֹות ְוָרעֹות
 ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו ְגֵזרֹות .ָעֵלינוּ ְלטֹוָבה

ָרָכה ְוַהְצָלָחה , טֹובֹות ַלח ּבְ ְוִתׁשְ
כָ ה וחָ וָ ְר הַ וְ  ה ָיֵדינוּ ּבְ ְוָהֵכן , ל ַמֲעׂשֵ

ְרָנָסֵתינּו ִמָיְדָך  ָהְרָחָבה ה שָ דוֹ ְק הַ ּפַ
ית , ְוַהְמֵלָאה ְולֹא ִיְצָטְרכּו ַעְמָך ּבֵ

ָרֵאל ֶזה ָלזֶה ְולֹא ְלַעם ַאֵחר ְוֵתן , ִיׂשְ
ְרָנָסתֹו ּוְלָכל ְגִוָיה  ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש ֵדי ּפַ

ָתִחיׁש ּוְתַמֵהר וְ . ּוְגִוָיה ֵדי ַמְחסֹוָרה
נּו  ית ִמְקָדׁשֵ ְלָגֳאֵלנּו ְוִתְבֶנה ּבֵ

  . ְוִתְפַאְרֵתנוּ 
  

ל  ֵרה ִמידֹוֶתיָך ׁשֶ לֹוׁש ֶעׂשְ וִּבְזכּות ׁשְ
מֹו  תֹוָרֶתָך ּכְ תּוִבים ּבְ ַרֲחִמים ַהּכְ

ֶנֱאַמר ֶאֶרְך , ֵאל ַרחּום ְוַחנוּן, ְייָ , ְייָ : ׁשֶ
ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֶאֱמת ֹנֵצר ֶחֶסד , ַאּפַ

ע ְוַחָטָאה ְוַנֵקהָלֲאלָ  , ִפים ֹנֵשא ָעֹון ָוֶפׁשָ
ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם ִמְלָפֶניָך  ָעְזֵרנּו , ׁשֶ

ֶמָך  בֹוד ׁשְ ֵענּו ַעל ְדַבר ּכְ ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ר ַעל ַחטֹאֵתינּו ְלַמַען  ְוַהִציֵלנוּ ְוַכּפֵ

ֶמָך  רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ׁשְ   .ּבָ
  
  

  ורתחשיבות אמירת פרשת הקט
  

עד , ל הפליגו מאוד במעלת אמירת הקטורת בכל יום"חז
כל הקורא ): "ב"ויקהל ריח ע(שאמרו בזוהר הקדוש 

ינצל מכל דברים , בכל יום את מעשה הקטורת בכוונה
ומהרהורים , ומכל פגעים רעים, רעים ומיני כשפים

כי אין , ולא ינזק כל אותו היום, וממוות, ומדין רע, רעים
ויש לו חלק בעולם . כולה לשלוט עליוהסיטרא אחרא י
וינצל , ותסתלק מיתה ממנו ומהעולם, הזה ובעולם הבא

ומדינה של גיהנם ומדין , מכל הדינים שבעולם הזה
אם בני אדם , ואמר רבי שמעון בר יוחאי. מלכות הגויים

היו לוקחים , היו יודעים כמה עליון הוא מעשה הקטורת
 על ראשם ככתר של כל מילה ומילה ומעלים אותה עטרה

  "זהב
  

) זוהר חדש דף סז(עוד מובא גם בספר הזוהר הקדוש 
, ה"דבר זה הוא גזרה קיימת ועומדת לפני הקב: "תרגום

, שכל מי שמתבונן וקורא בכל יום את מעשה הקטורת
ומכל מיני פגעים , ישמר מכל מיני כישופים שיש בעולם

, רעיםומדינים קשים ו, ומכל מיני הרהורים רעים, רעים
כיוון שלא יוכל , ולא יינזק כל אותו היום, וממוות

ואולם לזכות לזה צריך , הסטרא אחרא לשלוט עליו
  ".שיכוון האדם היטב באמירת פיטום הקטורת

  
מי שדינים ומאורעות רעים : "בזוהר בפרשת ויקהל מובא

וכן לחזור , רודפים אותו זקוק מאוד לעניין הקטורת
כי , ועל ידי זה ינצלה "בתשובה שלמה לפני הקב

  "…הקטורת היא עזרה שיסתלקו הדינים ממנו
  

צבאות ' ה("על הפסוקים הנאמרים בסוף פיטום הקטורת 
ל שבכל פעם "מובא בכתבי האריז") 'עמנו משגב וכו

שיאמר פיטום הקטורת צריך לומר אלו הפסוקים בסופו 
אמרו על ) 'ברכות ה(בתלמוד ירושלמי . כי הם מסוגלים

הסיבה לאמירת , "לעולם לא יזוזו מפיך"אלו שהפסוקים 
שהטעם לכך , "ראשית חכמה"פסוקים אלו מובאת בספר 

מפני שצריך האדם לשום לעולם לנגד עיניו ההשגחה 
' ופסוקים אלו מורים על אהבתו הגדולה של ה, העליונה

' ועל מידת הביטחון בה, הגנתו ועזרתו לנו, אלינו
  .לדבקות בו יתברךכדי שיגיע , שצריכה להיות לאדם

  

  .מותר ומצווה להפיץ
 


