בס"ד

תפילה להסרת המגיפה מסין ומכל העולם
פרקי תהלים
ל־העַ ִּמים ִּת ְקעּו־כָ ף
י־קרח ִמזְ מֹור( :ב) ּכָ ָ
פרק מז (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לִ ְבנֵ ַ
נֹורא ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל־
אֹלהים ְּבקֹול ִרּנָ ה( :ג) ּכִ י־יְ ־הוָ ־ה עֶ לְ יֹון ָ
ָה ִריעּו לֵ ִ
ל־ה ָא ֶרץ( :ד) יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו ּולְ ֻא ִּמים ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו( :ה) יִ ְב ַחר־
ּכָ ָ
ֹלהים
ר־א ֵהב ֶסלָ ה( :ו) עָ לָ ה ֱא ִ
לָ נּו ֶאת־נַ ֲחלָ ֵתנּו ֶאת ּגְ אֹון יַ עֲ קב ֲא ֶׁש ָ
ֹלהים זַ ֵּמרּו זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו זַ ֵּמרּו:
ׁשֹופר( :ז) זַ ְּמרּו ֱא ִ
ִּב ְתרּועָ ה ה' ְּבקֹול ָ
ֹלהים עַ ל־
ֹלהים זַ ְּמרּו ַמ ְׂשּכִ יל( :ט) ָמלַ ְך ֱא ִ
ל־ה ָא ֶרץ ֱא ִ
(ח) ּכִ י ֶמלֶ ְך ּכָ ָ
ֹלהי
ֹלהים יָ ַׁשב עַ ל־ּכִ ֵּסא ָק ְדׁשֹו( :י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים נֶ ֱא ָספּו עַ ם ֱא ֵ
ּגֹויִ ם ֱא ִ
י־א ֶרץ ְמאד נַ עֲ לָ ה:
אֹלהים ָמגִ ּנֵ ֶ
ַא ְב ָר ָהם ּכִ י לֵ ִ
ל־העַ ִּמים
י־קרח ִמזְ מֹור( :ב) ִׁש ְמעּו־זאת ּכָ ָ
פרק מט (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לִ ְבנֵ ַ
י־איׁש יַ ַחד עָ ִׁשיר
ם־ּבנֵ ִ
ם־ּבנֵ י ָא ָדם ּגַ ְ
ל־יׁש ֵבי ָחלֶ ד( :ג) ּגַ ְ
ַה ֲאזִ ינּו ּכָ ְ
וְ ֶא ְביֹון( :ד) ִּפי יְ ַד ֵּבר ָחכְ מֹות וְ ָהגּות לִ ִּבי ְתבּונֹות( :ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל
סּוּבנִ י:
ָאזְ נִ י ֶא ְפ ַּתח ְּבכִ ּנֹור ִח ָיד ִתי( :ו) לָ ָּמה ִא ָירא ִּב ֵימי ָרע עֲ וֹן עֲ ֵק ַבי יְ ֵ
ֹלא־פדה
ָ
ּבט ִחים עַ ל־ ֵחילָ ם ְּוברב עָ ְׁש ָרם יִ ְת ַהּלָ לּו( :ח) ָאח
(ז) ַה ְ
אֹלהים ּכָ ְפרֹו( :ט) וְ יֵ ַקר ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם וְ ָח ַדל
יִ ְפ ֶּדה ִאיׁש ֹלא־יִ ֵּתן לֵ ִ
לְ עֹולָ ם( :י) וִ ִיחי־עֹוד לָ נֶ ַצח ֹלא יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת( :יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה ֲחכָ ִמים
יאבדּו וְ עָ זְ בּו לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם( :יב) ִק ְר ָּבם
יָ מּותּו יַ ַחד ּכְ ִסיל וָ ַבעַ ר ֵ
מֹותם עֲ לֵ י ֲא ָדמֹות( :יג)
נתם לְ דֹור וָ דר ָק ְראּו ִב ְׁש ָ
ָּב ֵּתימֹו לְ עֹולָ ם ִמ ְׁשּכְ ָ
וְ ָא ָדם ִּב ָיקר ַּבל־יָ לִ ין נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו( :יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם ּכֶ ֶסל לָ מֹו
וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ְּב ִפ ֶיהם יִ ְרצּו ֶסלָ ה( :טו) ּכַ ּצאן לִ ְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמוֶ ת יִ ְרעֵ ם וַ ּיִ ְרּדּו
צּורם] לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול ִמּזְ ֻבל לֹו( :טז)
צּירם) [וְ ָ
ּבקר (וְ ָ
ָבם יְ ָׁש ִרים לַ ֶ
ל־ּת ָירא
ֹלהים יִ ְפ ֶּדה־נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד ְׁשאֹול ּכִ י יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה( :יז) ַא ִ
ְך־א ִ
ַא ֱ
ּכִ י־יַ עֲ ִׁשר ִאיׁש ּכִ י־יִ ְר ֶּבה ּכְ בֹוד ֵּביתֹו( :יח) ּכִ י ֹלא ְבמֹותֹו יִ ַּקח ַהּכל ֹלא־
יטיב לָ ְך( :כ)
י־ת ִ
יֹודָך ּכִ ֵ
יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו( :יט) ּכִ י נַ ְפׁשֹו ְּב ַחּיָ יו יְ ָב ֵרְך וְ ֻ
בֹותיו עַ ד־נֵ ַצח ֹלא יִ ְראּו־אֹור( :כא) ָא ָדם ִּב ָיקר וְ ֹלא
ָּתבא עַ ד־ּדֹור ֲא ָ
יָ ִבין נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו:
ת־ׁשם ָק ְדׁשֹו:
ל־ק ָר ַבי ֶא ֵ
פרק קג (א) לְ ָדוִ ד ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת־יְ ־הוָ ־ה וְ כָ ְ
(ב) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת־יְ ־הוָ ־ה וְ ַאל־ ִּת ְׁשּכְ ִחי ּכָ ל־ּגְ מּולָ יו( :ג) ַהּסלֵ ַח לְ כָ ל־
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמעַ ְּט ֵרכִ י
לּואיְ כִ י( :ד) ַה ֵ
ל־ּת ֲח ָ
רפא לְ כָ ַ
עֲ וֹנֵ כִ י ָה ֵ
עּוריְ כִ י( :ו)
ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים( :ה) ַה ַּמ ְׂש ִּביַ ע ַּבּטֹוב עֶ ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר נְ ָ
מׁשה
יֹודיעַ ְּד ָרכָ יו לְ ֶ
ׁשּוקים( :ז) ִ
עׂשה ְצ ָדקֹות יְ ־הוָ ־ה ִּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל־עֲ ִ
ֵ
ב־ח ֶסד:
ילֹותיו( :ח) ַרחּום וְ ַחּנּון יְ ־הוָ ־ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַר ָ
לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עֲ לִ ָ
(ט) ֹלא־לָ נֶ ַצח יָ ִריב וְ ֹלא לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור( :י) ֹלא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה לָ נּו
ל־ה ָא ֶרץ ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו
בּה ָׁש ַמיִ ם עַ ָ
ֹנתינּו ּגָ ַמל עָ לֵ ינּו( :יא) ּכִ י כִ גְ ַ
וְ ֹלא כַ עֲ ו ֵ
ת־ּפ ָׁשעֵ ינּו( :יג)
עַ ל־יְ ֵר ָאיו( :יב) ּכִ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַּמעֲ ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו ֶא ְ
ל־ּבנִ ים ִר ַחם יְ ־הוָ ־ה עַ ל־יְ ֵר ָאיו( :יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו
ּכְ ַר ֵחם ָאב עַ ָ
זָ כּור ּכִ י־עָ ָפר ֲאנָ ְחנּו( :טו) ֱאנֹוׁש ּכֶ ָח ִציר יָ ָמיו ּכְ ִציץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן יָ ִציץ:
רּוח עָ ְב ָרה־ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ֹלא־יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו( :יז) וְ ֶח ֶסד יְ ־
(טז) ּכִ י ַ
ׁשמ ֵרי
הוָ ־ה ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד־ עֹולָ ם עַ ל־יְ ֵר ָאיו וְ ִצ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים( :יח) לְ ְ
ׂשֹותם( :יט) יְ ־הוָ ־ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
ְב ִריתֹו ּולְ זכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו לַ עֲ ָ
עׂשי ְד ָברֹו
כח ֵ
ּברי ַ
ַּומלְ כּותֹו ַּבּכל ָמ ָׁשלָ ה( :כ) ָּב ְרכּו יְ ־הוָ ־ה ַמלְ ָאכָ יו ּגִ ֵ
עׂשי ְרצֹונֹו:
ל־צ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵ
לִ ְׁשמעַ ְּבקֹול ְּד ָברֹו( :כא) ָּב ְרכּו ה' ּכָ ְ
ל־מקמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת־ה':
(כב) ָּב ְרכּו ה' ּכָ ל־ ַמעֲ ָׂשיו ְּבכָ ְ

אתיָך ה'( :ב) ֲאדנָ י ִׁש ְמעָ ה
פרק קל (א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִמ ַּמעֲ ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י( :ג) ִאם־עֲ וֹנֹות ִּת ְׁש ָמר־
יָ ּה ֲאדנָ י ִמי יַ עֲ מד( :ד) ּכִ י־עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא( :ה) ִקּוִ ִיתי
ּבקר
ּׁשמ ִרים לַ ֶ
הֹוחלְ ִּתי( :ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדנָ י ִמ ְ
ה' ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְד ָברֹו ָ
ּבקר( :ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל־יְ ־הוָ ־ה ּכִ י־עִ ם ה' ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה
ׁשמ ִרים לַ ֶ
ְ
ֹנֹותיו:
עִ ּמֹו ְפדּות( :ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכל עֲ ו ָ
פרק קמב (א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו ַב ְּמעָ ָרה ְת ִפּלָ ה( :ב קֹולִ י ֶאל־יְ ־
הוָ ־ה ֶאזְ עָ ק קֹולִ י ֶאל־יְ ־הוָ ־ה ֶא ְת ַחּנָ ן( :ג) ֶא ְׁשּפְך לְ ָפנָ יו ִׂש ִיחי ָצ ָר ִתי
ארח־זּו
רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת נְ ִת ָיב ִתי ְּב ַ
לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד( :ד) ְּב ִה ְתעַ ֵּטף עָ לַ י ִ
ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח לִ י( :ה) ַה ֵּביט יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין־לִ י ַמּכִ יר ָא ַבד ָמנֹוס
ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי( :ו) זָ עַ ְק ִּתי ֵאלֶ יָך ה' ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה ַמ ְח ִּסי ֶחלְ ִקי
ִמ ֶּמּנִ י ֵאין ֵ
רד ַפי
ּלֹותי ְמאד ַה ִּצילֵ נִ י ֵמ ְ
ל־רּנָ ִתי ּכִ י־ ַד ִ
ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים( :ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶא ִ
ת־ׁש ֶמָך ִּבי
הֹוצ ָיאה ִמ ַּמ ְסּגֵ ר נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶא ְ
ּכִ י ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י( :ח) ִ
יַ כְ ִּתרּו ַצ ִּד ִיקים ּכִ י ִתגְ מל עָ לָ י:
ל־ה ָא ֶרץ( :ב) ִׁשירּו
פרק צו (א) ִׁשירּו לַ ה' ִׁשיר ָח ָדׁש ִׁשירּו לַ ה' ּכָ ָ
לַ ה' ּבָ ֲרכּו ְׁשמֹו ּבַ ְּׂשרּו ִמּיֹום־ לְ יֹום יְׁשּועָ תֹו( :ג) ַס ְּפרּו ַבּגֹויִם ּכְ בֹודֹו
נֹורא הּוא עַ ל־
אֹותיו( :ד) ּכִ י גָ דֹול ה' ְּומ ֻהּלָ ל ְמאד ָ
ל־העַ ִּמים נִ ְפלְ ָ
ּבְ כָ ָ
ֹלהי ָהעַ ִּמים ֱאלִ ילִ ים ה' ָׁש ַמיִם עָ ָׂשה( :ו)
ל־א ֵ
ֹלהים( :ה) ּכִ י ּכָ ֱ
ל־א ִ
ּכָ ֱ
הֹוד־וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו עז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ּבְ ִמ ְק ָּדׁשֹו( :ז) ָהבּו לַ ה' ִמ ְׁש ְּפחֹות עַ ִּמים
רֹותיו:
ָהבּו לַ ה' ּכָ בֹוד וָ עז( :ח) ָהבּו לַ ה' ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה ּובאּו לְ ַחצְ ָ
ל־ה ָא ֶרץ( :י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִם
ת־קדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו ּכָ ָ
(ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ה' ּבְ ַה ְד ַר ֶ
יִׂש ְמחּו
יׁש ִרים( :יא) ְ
ל־ּתּמֹוט ִיָדין עַ ִּמים ּבְ ֵמ ָ
ף־ּתּכֹון ֵּת ֵבל ּבַ ִ
ַה' ָמלָ ְך ַא ִ
ל־א ֶׁשר־ּבֹו ָאז
ַה ָּׁש ַמיִם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ ְיִרעַ ם ַהּיָם ְּומֹלאֹו( :יב) יַעֲ ֹלז ָׂש ַדי וְ כָ ֲ
יִׁשּפט־
ַיְרּנְ נּו ּכָ ל־ עֲ צֵ י־יָעַ ר( :יג) לִ ְפנֵ י ַה' ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפט ָה ָא ֶרץ ְ
ֵּת ֵבל ּבְ צֶ ֶדק וְ עַ ִּמים ּבֶ ֱאמּונָ תו:
ל־ה ָא ֶרץ( :ב) עִ בְ דּו ֶאת־יְ־
תֹודה ָה ִריעּו לַ י־הוָ ־ה ּכָ ָ
פרק ק (א) ִמזְ מֹור לְ ָ
ֹלהים הּוא
הוָ ־ה ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּבאּו לְ פָ נָ יו ּבִ ְרנָ נָ ה( :ג) ְּדעּו ּכִ י יְ־הוָ ־ה הּוא ֱא ִ
תֹודה
עָ ָׂשנּו (וְ ֹלא) [וְ לֹו] ֲאנַ ְחנּו עַ ּמֹו וְ צאן ַמ ְרעִ יתֹו( :ד) ּבאּו ְׁשעָ ָריו ּבְ ָ
רתיו ּבִ ְת ִהּלָ ה הֹודּו לֹו ּבָ ְרכּו ְׁשמֹו( :ה) ּכִ י־טֹוב יְ־הוָ ־ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֲחצֵ ָ
וְ עַ ד־ּדר וָ דר ֱאמּונָ תֹו:
לּו־אל ְּב ָק ְדׁשֹו ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו( :ב)
פרק קנ (א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ ֵ
ׁשֹופר
בּורתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רב ּגֻ ְדלֹו( :ג) ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע ָ
ַהלְ לּוהּו ִּבגְ ָ
ַהלְ לּוהּו ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור( :ד) ַהלְ לּוהּו ְבתֹף ָּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב:
י־ׁש ַמע ַהלְ לּוהּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ְתרּועָ ה( :ו) ּכל ַהּנְ ָׁש ָמה
(ה) ַהלְ לּוהּו ְּב ִצלְ ְצלֵ ָ
ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה:

זוהר על מעלת הקטרת
אּוׁש ִּפיזֵ יּה ,לְ ִחיׁשּו עֲ לַ יְהּו ּכָ ל
ַר ִּבי ַא ָחא ֲאזַ ל לִ כְ ַפר ַט ְר ָׁשא ֲא ָתא לְ גַ ֵּבי ְ
ְּבנֵ י ָמ ָתאָ ,א ְמרּו ּגַ ְב ָרא ַר ָּבא ֲא ָתא ָהכָ א נֵ ּזִ יל לְ גַ ֵּביּהָ ,אתּו לְ גַ ֵּביּהָ ,א ְמרּו
יֹומין
אֹוב ָדנָ אָ ,א ַמר לְ הּו ַמהּוָ .א ְמרּו לֵ יּה ְּד ִאית ִׁש ְבעָ ה ִ
לֵ יּה לָ א ָחס עַ ל ָ
יֹומא ִא ְת ַּת ַּקף ולָ א ִא ְת ַּב ַטלָ .א ַמר לְ הּו נֵ ּזִ יל
אתא וכָ ל ָ
מֹותנָ א ְּב ָמ ָ
ארי ָ
ְּד ָׁש ֵ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא .עַ ד ְּד ֲהוּו ָאזְ לֵ י,
לְ ֵבי כְ נִ ְׁש ָּתא וְ נִ ְת ַּבע ַר ֲח ֵמי ִמן ֳק ָדם ְ
ָאתּו וְ ָא ְמרּו ְּפלֹונִ י ְּופלֹונִ י ִמיתּוְּ ,ופלֹונִ י ְּופלֹונִ י נָ טּו לָ מּותָ .א ַמר לְ הּו ַר ִּבי
יְימא ָהכִ י ְּד ַׁשעֲ ָתא ְד ִח ָיקא:
ַא ָחא לֵ ית עִ ָּתא לְ ָק ָ

בשיתוף חב"ד סין

ֲא ָבל ַא ְפ ִריׁשּו ִמנְ כֹון ַא ְר ְּבעִ ין ְּבנֵ י נָ ָׁשא ֵמ ִאּנּון ְּדזַ ּכָ ִאין יַ ִתיר .עֲ ָׂש ָרה
אתא,
עֲ ָׂש ָרה לְ ַא ְר ְּבעָ ה חּולָ ִקין ֲואנָ א עִ ְּמכֹון ,עֲ ָׂש ָרה לְ זִ וְ ויָ ָיתא ְּד ָמ ָ
אתא .וְ ָא ְמרּו
אתא ,וְ כֵ ן לְ ַא ְר ַּבע זִ וְ ויָ ָיתא ְּד ָמ ָ
וַ עֲ ָׂש ָרה לְ זִ וְ ויָ ָיתא ְּד ָמ ָ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא יָ ַהב
ּבּוס ִמיןְּ .ד ְ
ִּב ְרעּות נַ ְפ ְׁשכֹון עִ נְ יָ ינָ א ִד ְקט ֶֹרת ְ
מׁשה ועִ נְ יָ ינָ א ְּד ָק ְר ָּבנָ א עִ ֵּמיּה:
לְ ֶ
אתא לְ ַא ְר ַּבע זִ וְ ויָ ָיתא ֲוהוּו ָא ְמ ִרין
עֲ ְבדּו ּכֵ ן ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין וְ ַאעֲ ָברּו ְּבכָ ל ָמ ָ
אֹוׁשיטּו לְ ֵמ ַימת ַא ְפ ִריׁשּו ִמּנַ יְ יכּו
ּכֵ ן ,לְ ָב ַתר ָא ַמר לְ הּו ּנֵ זִ יל לְ ִאּנּון ְּד ִ
סּוקיָ יא (במדבר
לְ ָב ֵּתיהֹוןִ ,וא ְמרּו כְ ֵדין ,וְ כַ ד ְּת ַסּיְ ימּו ִא ְמרּון ִאּלֵ ין ְּפ ַ
לֶ֨יה אֵׁ֜ש ֵמעַ֤ל
ל־א ֲהרֹ֗ן קַ֣ח ֶאת־ה ַַּ֠מ ְח ָּתה וְ ֶתן־עָ ָ
֨אמר מֹׁשֶ֜ה ֶֽא ַ
טז) "וַ ּיֹ ֶ
ל־העֵ דָ֖ה וְ כַ ּפֵ֣ר עֲ לֵ יהֶ֑ם ִּֽכי־יָ צָ֥א
ַה ִּמזְ ּבֵ֙חַ֙ וְ ׂשִ֣ים ְקטֹ ֶ֔רת וְ הֹולְֵ֧ך ְמ ֵהרָ֛ה ֶא ָ
ַהּק ֶֶ֛צף ִמּלִ ְפנֵ֥י ה֖' ֵהחֵ֥ל ַה ָּֽנגֶ ף :וַ ּיִ ּקַ֨ח ַא ֲהרֹ֜ן ּכַ ֲאׁשֶ֣ר׀ ִּדּבֶ֣ר מֹׁשֶ֗ה וַ ּיָ ָ֙רץ֙
ֶאל־ּת֣וְֹך ַה ָּקהָ֔ל וְ ִהּנֵ֛ה ֵהחֵ֥ל ַהּנֶ֖גֶ ף ָּבעָ֑ם וַ ּיִ ֵּתן֙ ֶֽאת־ ַה ְּקטֹ ֶ֔רת וַ יְ כַ ּפֵ֖ר
ין־ה ֵּמתִ֖ים ּובֵ֣ין ַֽה ַחּיִ֑ים וַ ֵּתעָ צַ֖ר ַה ַּמּגֵ ָֽפה" וכֵ ן עֲ ְבדּו
ל־ה ָֽעם :וַ ּיַ עֲ מֹ֥ד ֵּֽב ַ
עַ ָ
ִוא ְת ַּב ַטל ִמּנַ יְ יהּו:
אֹוחילּו לְ עֵ ילָ א ְּד ָהא
ָׁש ְמעּו ַההּוא ָקלָ א ְּד ָא ַמר ִס ְת ָרא ִס ְת ָרא ַק ַּמיְ ָיתא ִ
ִּדינָ א ִּד ְׁש ַמיָ א לָ א ַא ְׁש ֵרי ָהכָ א ְּד ָהא יָ ְדעֵ י לְ ַב ְטלָ א לֵ יּהָ .חלַ ׁש לִ ֵּביּה
ְּד ַר ִּבי ַא ָחאִ ,א ְדמּוְךָׁ ,ש ַמע ְּד ֲא ְמ ֵרי לֵ יּהּ ,כַ ד עָ ַב ְד ְּת ָּדא עֲ ִביד ָּדא ,זִ יל
ׁשּובה ְּד ַחּיָ ִיבין ִאּנּון ַק ָּמאיָ .קם ַוא ֲחזַ ר לְ הּו
ֵוא ָימא לֹון ְּדיַ ְחזְ רּון ִּב ְת ָ
אֹוריְ ָיתא לְ עָ לַ ם,
ׁשּובה ְׁשלֵ ָימ ָתא ,וְ ַק ִּבילּו עֲ לַ ייהּו ְּדלָ א יִ ְת ַּב ְטלּון ֵמ ַ
ִּב ְת ָ
הּודה
אתא ַמ ְח ֵסיָ אָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
וְ ַא ֲחלִ יפּו ְׁש ָמא ְּד ַק ְר ָּתא ָוקארּון לָ ּה ָמ ָ
אֹוחילּו
ֹלא ַּדי לָ ֶהם ָׁש ְמעּו ַההּוא ָקלָ א ְּד ָא ַמר ִס ְת ָרא ִס ְת ָרא ַק ַּמיְ ָיתא ִ
לְ עֵ ילָ א ְּד ָהא ִּדינָ א ִּד ְׁש ַמיָ א לָ א ַא ְׁש ֵרי ָהכָ א ְּד ָהא יָ ְדעֵ י לְ ַב ְטלָ א לֵ יּה.
ָחלַ ׁש לִ ֵּביּה ְּד ַר ִּבי ַא ָחאִ ,א ְדמּוְךָׁ ,ש ַמע ְּד ֲא ְמ ֵרי לֵ יּהּ ,כַ ד עָ ַב ְד ְּת ָּדא
ׁשּובה ְּד ַחּיָ ִיבין ִאּנּון ַק ָּמאי.
עֲ ִביד ָּדא ,זִ יל ֵוא ָימא לֹון ְּדיַ ְחזְ רּון ִּב ְת ָ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָימ ָתא ,וְ ַק ִּבילּו עֲ לַ ייהּו ְּדלָ א יִ ְת ַּב ְטלּון
ָקם ַוא ֲחזַ ר לְ הּו ִּב ְת ָ
אתא ַמ ְח ֵסיָ א.
אֹוריְ ָיתא לְ עָ לַ ם ,וְ ַא ֲחלִ יפּו ְׁש ָמא ְּד ַק ְר ָּתא ָוקארּון לָ ּה ָמ ָ
ֵמ ַ
הּודה ֹלא ַּדי לָ ֶהם לַ ַּצ ִּד ִיקים ֶׁש ְמ ַב ְטלִ ין ֶאת ַהּגְ זִ ָרה ֶאּלָ א
ָא ַמר ַר ִּבי יְ ָ
לְ ַא ַחר ּכֵ ן ֶׁש ְמ ָב ְרכִ ין לָ ֶהם".

ּבֹורית
ֹלׁשה( .יא) ִקּנָ מֹון ִּת ְׁשעָ הִ .
ּלּופה ְׁש ָ
קֹו ְשֹ ְט ְׁשנֵ ים עָ ָשֹר( .י) ִק ָ
יסין ְס ִאין ְּתלָ ת וְ ַק ִּבין ְּתלָ ָתא .וְ ִאם ֹלא
ּכַ ְר ִׁשינָ א ִּת ְׁשעָ ה ַק ִּבין .יֵ ין ַק ְפ ִר ִ
רֹובעַ .מעֲ לֶ ה
דֹומית ַ
יסין ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחיוָ ר עַ ִּתיקֶ .מלַ ח ְס ִ
ָמ ָצא יֵ ין ַק ְפ ִר ִ
אֹומר ַאף ּכִ ַּפת ַהּיַ ְר ֵּדן ּכָ ל ֶׁש ִהיאִ .אם
עָ ָׁשן ּכָ ל ֶׁשהּואִ .ר ִּבי נָ ָתן ַה ַּב ְבלִ י ֵ
יתה:
נָ ַתן ָּבּה ְּד ַבׁש ְּפ ָסלָ ּה .וְ ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ֲּמ ָמנֶ ָיה ַחּיָ ב ִמ ָ
ּנֹוטף ֵמעֲ ֵצי
אֹומר ַה ֳּצ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׁש ָרף ַה ֵ
יאל ֵ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵ
ּפֹורן ּכְ ֵדי
ּבֹורית ּכַ ְר ִׁשינָ א לְ ָמה ִהיא ָב ָאה ּכְ ֵדי לְ ַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַה ִּצ ֶ
ַה ְּק ָטףִ .
ּפֹורן ּכְ ֵדי
יסין לְ ָמה הּוא ָבא ּכְ ֵדי לִ ְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַה ִּצ ֶ
ֶׁש ְּת ֵהא נָ ָאה .יֵ ין ַק ְפ ִר ִ
יסין ֵמי ַרגְ לַ יִ ם
ֶׁש ְּת ֵהא עַ ּזָ ה .וַ ֲהֹלא ֵמי ַרגְ לַ יִ ם יָ ִפין לָ ּה ֶאּלָ א ֶׁש ֵאין ַמכְ נִ ִ
אֹומר ָה ֵדק
ׁשֹוחק ֵ
אֹומר ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְּפנֵ י ַהּכָ בֹודַּ :תנְ יָ א ִר ִּבי נָ ָתן ֵ
יטב ָה ֵדקִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּקֹול יָ ֶפה לַ ְּב ָשֹ ִמיםִּ .פ ְּט ָמה לַ ֲח ָצ ִאין ּכְ ֵׁש ָרה.
יטבֵ .ה ֵ
ֵה ֵ
הּודה זֶ ה ַהּכְ לָ ל ִאם ּכְ ִמ ָּד ָתּה
לְ ָׁשלִ יׁש ּולְ ָר ִביעַ ֹלא ָׁש ַמעְ נּוָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ָ
יתה:
ּכְ ֵׁש ָרה לַ ֲח ָצ ִאין .וְ ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ֲּמ ָמנֶ ָיה ַחּיָ ב ִמ ָ
ָּתנֵ י ַבר ַק ָּפ ָרא ַא ַחת לְ ִׁש ִּׁשים אֹו לְ ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה ָהיְ ָתה ָב ָאה ֶׁשל ִׁש ַיריִ ם
נֹותן ָּבּה ָק ְרטֹוב ֶׁשל ְּד ַבׁש ֵאין ָא ָדם
לַ ֲח ָצ ִאין .וְ עֹוד ָּתנֵ י ַבר ַק ָּפ ָרא ִאּלּו ָהיָ ה ֵ
ּתֹורה ָא ְמ ָרה
יָ כֹול לַ עֲ מֹוד ִמ ְּפנֵ י ֵר ָיחּה .וְ לָ ָּמה ֵאין ְמעָ ְר ִבין ָּבּה ְּד ַבׁש ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ּכִ י כֹל ְשֹאֹר וְ כָ ל ְּד ַבׁש ֹלא ַת ְק ִטירּו ִמ ֶּמּנּו ִא ֶּׁשה לַ ה' :ה' ְצ ָבאֹות עִ ָּמנּוִ .מ ְשֹּגַ ב
הֹוׁשיעָ הַ .ה ֶּמלֶ ְך
ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה :ה' ְצ ָבאֹותַ .א ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך :ה' ִ
לָ נּו ֱא ֵ
ירּוׁשלָ יִ םּ .כִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים
הּודה וִ ָ
יַ עֲ נֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו :וְ עָ ְר ָבה לַ ה' ִמנְ ַחת יְ ָ
ַק ְדמֹנִ ּיֹות:

וְ ֹלא יִ ֵתּן ַה ַמ ְּש ִׁחית לָ בֹא ֶאל ָב ֵּתּיכֶ ם לִ נְ גֹּף

ּוקחּו לָ כֶ ם צֹאן
ּאמר ֲאלֵ ֶהם ִמ ְשׁכּו ְ
ַוַ יִ ְּק ָרא מ ֶֹשׁה לְ כָ ל זִ ְקנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וַ יֹ ֶ
ּוט ַבלְ ֶתּם ַב ָּדּם ֲא ֶשׁר
לְ ִמ ְש ְ ּׁפח ֵֹתיכֶ ם וְ ַש ֲׁחטּו ַה ָפ ַּסחּ .ולְ ַק ְח ֶתּם ֲאגֻ ַדּת ֵאזֹוב ְ
ַב ַּסּף וְ ִהגַ ּעְ ֶתּם ֶאל ַה ַמ ְּשׁקֹוף וְ ֶאל ְש ֵׁתּי ַה ְמּזּוזֹת ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁר ַב ָּסּף וְ ַא ֶתּם
ֹלא ֵת ְצאּו ִאיׁש ִמ ֶפ ַּתח ֵבּיתֹו עַ ד בֹ ֶּקר .וְ עָ ַבר יְ הוָ ה לִ נְ גֹּף ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם
וְ ָר ָאה ֶאת ַה ָדּם עַ ל ַה ַמ ְּשׁקֹוף וְ עַ ל ְש ֵׁתּי ַה ְמּזּוזֹת ָּופ ַסח יְ הוָ ה עַ ל ַה ֶפ ַּתח
ּוש ַׁמ ְר ֶתּם ֶאת ַה ָד ָּבר ַהזֶ ּה לְ ָחק
וְ ֹלא יִ ֵתּן ַה ַמ ְּש ִׁחית לָ בֹא ֶאל ָב ֵּתּיכֶ ם לִ נְ גֹּףְ .
לְ ָך ּולְ ָבנֶ יָך עַ ד עֹולָ ם:

י"ב פעמים:

תפילה לעצירת המגיפה

לְ עֹולָ ם ה' ְד ָּב ְרָך נִ צָ ּב ַב ָּשּ ָׁמיִ ם

פיטום הקטורת

בֹותינּו ֶׁש ַּתעֲ ֶשֹה לְ ַמעַ ן ַר ֲח ֶמיָך
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
ּולְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ַהּנִ כְ ָּתב וְ ֵאינֹו נִ ְק ָרא ֶׁשּנִ ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי בֹוֶׁ ,ש ַּת ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל
ּומ ֲחלָ הּ ,ולְ ַמעַ ן
ּומּכָ ל חֹלִ י ַ
ּומּכָ ל ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ִ
ּומּגֵ ָפה ִ
ּומ ְׁש ִחית ַ
ָרע ַ
ַה ֵּׁשם ַה ָּקדֹוׁש ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ְּמאֹור ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה אל"ד ּוכְ ֶׁשהּוא
ּכָ לּול עִ ם ְמקֹורֹו אהי"ה אאהליד"הֶׁ ,ש ְּת ַב ֵּטל ְּב ַר ֲח ֶמיָך ַה ְמ ֻר ִּבים
יתנּו ומעל כל בית ישראל
ּומעַ ל ּכָ ל ְּבנֵ י ֵב ֵ
ׁשּוטים ֵמעָ לֵ ינּו ֵ
ּוב ֲח ָס ֶדיָך ַה ְּפ ִ
ַ
ומעל כל העולם ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹות ,וְ יִ ָּסכְ רּו ּכָ ל ַה ְמ ַק ְּט ְרגִ ים
וְ ַה ַּמ ְשֹ ִטינִ ים עָ לֵ ינּו.
ָאּנָ א ְּבכ ַֹח ַה ֵּׁשם ַה ָּקדֹוׁש ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ִמ ְּמאֹור ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ָהעֶ לְ יֹונָ ה (קר"ע)
ּוכְ ֶׁשהּוא ּכָ לּול ִּב ִמקֹורֹו יהו"ה יקהרוע"ה ֶׁש ְּת ַב ֵּטל ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים
יתנּו ּכָ ל ַה ְמ ַק ְּט ְרגִ ים
ּומעַ ל ּכָ ל ְּבנֵ י ֵב ֵ
ׁשּוטים ֵמעָ לֵ ינּו ֵ
ּוב ֲח ָס ֶדיָך ַה ְּפ ִ
ַ
יחנּו ְּבכָ ל
וְ ַה ַּמ ְשֹ ִטינִ ים וְ כָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹות וְ ִשֹנְ ַאת ִחּנָ ם .וְ ַת ְצלִ ֵ
ַמעֲ ֵשֹה יָ ֵדינּו ָא ֵמן נֶ ַצח ֶסלָ ה וָ עֶ ד :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
ה' ִ

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':
בֹותינּו לְ ָפנֶ יָך ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים ִּבזְ ַמן
ֹלהינּו ֶׁש ִה ְק ִטירּו ֲא ֵ
ַא ָּתה הּוא ה' ֱא ֵ
יאְך ּכַ ּכָ תּוב
אֹותם עַ ל יַ ד מ ֶֹׁשה נְ ִב ָ
ית ָ
ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָ
ּוׁש ֵחלֶ ת וְ ֶחלְ ְּבנָ ה ַס ִּמים
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ַקח לְ ָך ַס ִּמים נָ ָטף ְ
תֹור ָתְך :וַ ּי ֶ
ְּב ָ
רֹוק ַח.
ית א ָֹתּה ְקט ֶֹרת ר ַֹקח ַמעֲ ֵשֹה ֵ
ּולְ בֹנָ ה זַ ּכָ הַּ .בד ְּב ַבד יִ ְהיֶ ה :וְ עָ ִשֹ ָ
ְמ ֻמּלָ ח ָטהֹור ק ֶֹדׁש :וְ ָׁש ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנָ ה ָה ֵדק וְ נָ ַת ָּתה ִמ ֶּמּנָ ה לִ ְפנֵ י ָהעֵ ֻדת
ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד ֲא ֶׁשר ִאּוָ עֵ ד לְ ָך ָׁש ָּמה .ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם :וְ נֶ ֱא ַמר
יטיבֹו ֶאת ַהּנֵ רֹת
וְ ִה ְק ִטיר עָ לָ יו ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת ַס ִּמיםַּ .בּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר ְּב ֵה ִ
ּוב ַהעֲ ֹלת ַא ֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ רֹת ֵּבין ָהעַ ְר ַּביִ ם יַ ְק ִט ֶירּנָ הְ .קט ֶֹרת
יַ ְק ִט ֶירּנָ הְ :
ָּת ִמיד לִ ְפנֵ י ה' לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם:
ּוׁשמֹונָ ה ָמנִ ים
ָּתנּו ַר ָּבנָ ן ִּפּטּום ַה ְּקט ֶֹרת ּכֵ ַיצדְׁ .שֹלׁש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים ְ
ָהיּו ָבּהְׁ .שֹלׁש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ּכְ ִמנְ יַ ן יְ מֹות ַה ַח ָּמה ָמנֶ ה ְּבכָ ל
ֹלׁשה ָמנִ ים יְ ֵת ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם
ּוׁש ָ
ּומ ֲח ִציתֹו ָּבעֶ ֶרבְ .
יֹוםַ .מ ֲח ִציתֹו ַּבּב ֶֹקר ַ
ּומ ֲחזִ ָירן
ּפּוריםַ .
נֹוטל ֵמ ֶהם ְמֹלא ָח ְפנָ יו ְּביֹום ַהּכִ ִ
ַמכְ נִ יס ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול וְ ֵ
ּפּורים ּכְ ֵדי לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה .וְ ַא ַחד
לְ ַמכְ ֶּת ֶׁשת ְּבעֶ ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
ּפֹורן( .ג) וְ ַה ֶחלְ ְּבנָ ה.
עָ ָשֹר ַס ָּמנִ ים ָהיּו ָבּה .וְ ֵאּלּו ֵהן( :א) ַה ֳּצ ִרי( .ב) וְ ַה ִּצ ֶ
ּוק ִציעָ ה( .ז)
(ד) וְ ַהּלְ בֹונָ הִ .מ ְׁש ַקל ִׁש ְבעִ ים ִׁש ְבעִ ים ָמנֶ ה( .ה) מֹור( .ו) ְ
וְ ִׁשּבֹולֶ ת נֵ ְר ְּד( .ח) וְ כַ ְרּכֹוםִ .מ ְׁש ַקל ִׁש ָּׁשה עָ ָשֹר ִׁש ָּׁשה עָ ָשֹר ָמנֶ ה( .ט)

קבלת עול מלכות שמים
ֹלהינּו ה' ֶא ָחד
ְׁש ַמע יִ ְשֹ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
אנא ה' הושיעה נא.
אנא ה' הצליחה נא
בשיתוף חב"ד סין

