תפילה לזמן מגפה
(מבעל ה'פלא יועץ')

לאומרה לפני פיטום הקטורת:
ִרבּ וֹ ן ָהעוֹ לָ ִמיםִ ,ה ֵּנה ֲאנַ ְחנ ּו ָּב ִאים לְ ָפנֶ ָיך ְּבבוֹ ׁ ֶשת ּ ָפנִ יםִּ ,כי יָ ַד ְענ ּו ֶח ְר ּ ָפ ֵתנ ּו ּובָ ׁ ְש ֵתנ ּו
ֹאש,
ּוכְ לִ ָמ ֵתנ ּוִּ ,כי ַדלּ וֹ נ ּו ְמאֹד ,וְ ָח ַס ְרנ ּו ָּכל ט ּובֵ .אין לָ נ ּו ּ ֶפה לְ ָה ׁ ִשיב וְ לֹא ֵמצַ ח לְ ָה ִרים ר ׁ
וִ יְ ֵר ִאים וַ ֲח ֵר ִדים ֲאנַ ְחנ ּו ֵמ ֵא ַימת ִדינְ ָך ַה ֶ ּצ ֶדקְ ,דלָ א יוֹ ִקיד ַעלְ ָמא ְּב ׁ ַשלְ הוֹ בוֹ ִהי ְד ֶ ּצ ֶדקִּ .כי
ׁ ָש ַמ ְענ ּו וַ ִּת ְר ַ ּגז ִּב ְטנֵ נ ּו ַעל ִּכי יָ צָ א ַה ֶּקצֶ ףֵ ,ה ֵחל ַה ָּנגֶ ף .לִ ֵּבנ ּו יָ ִחיל ְּב ִק ְר ֵּבנ ּו וְ ֵאמוֹ ת ָמוֶ ת נָ ְפל ּו
ָעלֵ ינ ּו .וַ ֲאנַ ְחנ ּו לֹא נֵ ַדע ַמה ַּנ ֲעשֶׂ הּ ,ובַ ֶּמה נְ ַק ֵדם ָפנֶ ָיךּ ,ו ַמה ְרפ ּו ָאה נְ בַ ֵּק ׁשִּ ,כי ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו
יוֹ ְד ִעים לַ ֲעתֹר ּולְ ַר ּצוֹ ת לְ ָפנֶ ָיך .וְ ִה ֵּנה ִמ ּתוֹ ָר ְת ָך ְתלַ ְּמ ֶד ּנ ּו ג ֶֹדל ְסג ּולַ ת ַמ ֲעשֵׂ ה ַה ְּקט ֶֹרת ִּכי
ַר ָּבה לַ ְעצֹר ַה ַמ ֵ ּג ָפה וְ ַה ַּמ ׁ ְש ִחית .וְ ַע ָּתה ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּוֵ ,אין לָ נ ּו לֹא ִמ ְּק ָד ׁש ,וְ לֹא ִמז ְֵּב ַח ,וְ לֹא
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ְ ּיכַ ּ ֵפר ַּב ֲע ֵדינ ּו .זֹאת נֶ ָח ָמ ֵתנ ּוִּ ,כי ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ' ּונְ ׁ ַש ְּל ָמה ָפ ִרים שְׂ ָפ ֵתינ ּו'.
תותינ ּו ְּבתוֹ ַרת ַמ ֲעשֵׂ ה
ּובְ כֵ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָיך יְ יָ ֱאלוֹ ֵהינ ּו וֵ אלוֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּי ֵהא שִׂ ַיח שִׂ ְפ ֵ
ַה ָק ְר ָּבנוֹ ת ָח ׁש ּוב ּו ְמ ֻק ָּבל ּו ְמר ּוצֶ ה לְ ָפנֶ ָיך ְּכ ִאיל ּו ִה ְק ַט ְרנ ּו ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים ַעל ַ ּג ֵּבי ַה ִּמז ְֵּב ַח,
וְ ִּת ְרצֵ נ ּו ּו ְתבַ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּו ֵמ ַעל ָּכל ַע ְמ ָך ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהםָּ ,כל גְ זֵרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת
וְ ָרעוֹ ת ּו ַמ ׁ ְש ִחית ּו ַמ ֵ ּג ָפהְ ׁ .שבֹר וְ ָה ֵסר ַה ּ ָׂש ָטן ִמ ְּל ָפנֵ ינ ּו ּו ֵמ ַא ֲח ֵרינ ּוּ ,ובְ צֵ ל ְּכנָ ֶפ ָיך ַּת ְס ִּת ֵירנ ּו.
ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ,יֶ ֱהמ ּו נָ א ַר ֲח ֶמ ָיך ָעלֵ ינ ּוֲ ,עשֵׂ ה ִע ָּמנ ּו צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל,
וְ ָה ֵסר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמ ַּכת ַה ָּמוֶ ת ִּכי ַרח ּום ָא ָּתהּ .ובְ ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים ַּת ְח ּפֹץ ָּבנ ּו וְ ִת ְרצֵ נ ּוֲ .עשֵׂ ה לְ ַמ ַען
ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםַ ,אבְ ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יִ שְׂ ָר ֵאל ֲעבָ ֶד ָיךּ ,ולְ ַמ ַען מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ,יוֹ ֵסף וְ ָדוִ ד,
ּולְ ַמ ַען ָּכל ַה ַ ּצדִּ ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים זְכ ּו ָתם יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו ,וְ ֵהם יָ לִ יצ ּו טוֹ ב בַ ֲע ֵדנ ּוָ ,א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן.
יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָיך יְ יָ צ ּו ִרי וְ ג ֲֹאלִ י:

פיטום הקטורת
בֹותינּו לְ ָפנֶ יָך ֶאת ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ֹלהינּו ֶׁש ִה ְק ִטירּו ֲא ֵ
ַא ָּתה הּוא יְ יָ ֱא ֵ
תֹור ָתְך:
אֹותם ַעל יַ ד מ ֶֹׁשה נְ ִב ָיאְך ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ַקּיָ םּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָית ָ
ֹאמר יְ יָ ֶאל מ ֶֹׁשה ַקח לְ ָך ַס ִּמים נָ ָטף ְּוׁש ֵחלֶ ת וְ ֶחלְ ְּבנָ ה ַס ִּמים ּולְ בֹנָ ה זַ ּכָ ה ַּבד ְּב ַבד יִ ְהיֶ ה:
וַ ּי ֶ
רֹוק ַח ְמ ֻמּלָ ח ָטהֹור ק ֶֹדׁש :וְ ָׁש ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנָ ה ָה ֵדק וְ נָ ַת ָּתה
וְ ָע ִׂש ָית א ָֹתּה ְקט ֶֹרת ר ַֹקח ַמ ֲע ֵׂשה ֵ

מֹועד ֲא ֶׁשר ִאּוָ ֵעד לְ ָך ָׁש ָּמה ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם :וְ נֶ ֱא ַמר,
ִמ ֶּמּנָ ה לִ ְפנֵ י ָה ֵע ֻדת ְּבא ֶֹהל ֵ
וְ ִה ְק ִטיר ָעלָ יו ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת ַס ִּמים ַּבּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר ְּב ֵה ִיטיבֹו ֶאת ַהּנֵ רֹת יַ ְק ִט ֶירּנָ הְּ :וב ַה ֲעֹלת
ַא ֲהרֹן ֶאת ַהּנֵ רֹת ֵּבין ָה ֲע ְר ַּביִ ם יַ ְק ִט ֶירּנָ ה ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד לִ ְפנֵ י יְ יָ לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם:
ָּתנּו ַר ָּבנָ ןִּ ,פּטּום ַה ְּקט ֶֹרת ּכֵ ַיצדְׁ ,שֹלׁש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים ְּוׁשמֹונָ ה ָמנִ ים ָהיּו ָבּהְׁ ,שֹלׁש
ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ּכְ ִמנְ יַ ן יְ מֹות ַה ַח ָּמה ָמנֶ ה ְבכָ ל יֹוםַ ,מ ֲח ִציתֹו ַבּב ֶֹקר ַּומ ֲח ִציתֹו
נֹוטל ֵמ ֶהם ְמֹלא ָח ְפנָ יו ְּביֹום
ֹלׁשה ָמנִ ים יְ ֵת ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם ַמכְ נִ יס ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול וְ ֵ
ָּב ֶע ֶרבְּ ,וׁש ָ
ּיפּורים ּכְ ֵדי לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוַ ת ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה
ּיפּוריםַ ,מ ֲחזִ ָירן לְ ַמכְ ֶּת ֶׁשת ְּב ֶע ֶרב יֹום ַהכִ ִ
ַהכִ ִ
ּפֹורן וְ ַה ֶחלְ ְּבנָ ה וְ ַהּלְ בֹונָ הִ ,מ ְׁש ַקל ִׁש ְב ִעים
וְ ַא ַחד ָע ָׂשר ַס ָמּנִ ים ָהיּו ָבּה וְ ֵאּלּו ֵהןַ :ה ֳּצ ִרי וְ ַה ִּצ ֶ
ִׁש ְב ִעים ָמנֶ ה .מֹורְּ ,וק ִצ ָיעה וְ ִׁשּבֹלֶ ת נֵ ְר ְּד וְ כַ ְרּכֹםִ ,מ ְׁש ַקל ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ָמנֶ ה.
ּבֹורית כַ ְּר ִשינָ ה ִּת ְׁש ָעה ַק ִּבין ,יֵ ין
ֹלׁשהִ ,קּנָ מֹון ִּת ְׁש ָעהִ ,
ּלּופה ְׁש ָ
ַהק ְֹׂשט ְׁשנֵ ים ָע ָׂשרִ ,ק ָ
ַק ְפ ִר ִיסין ְס ִאין ְּתלָ ת וְ ַק ִּבין ְּתלָ ָתא ,וְ ִאם ֹלא ָמ ָצא יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסיןֵ ,מ ִביא ֲח ַמר ִחוָ ר ַע ִּתיק.
אֹומרַ :אף ּכִ ַּפת ַהּיַ ְר ֵּדן ּכָ ל
רֹובעַ ,מ ֲעלֶ ה ָע ָׁשן ּכָ ל ֶׁשהּואַ .ר ִּבי נָ ַתן ַה ַּב ְבלִ י ֵ
דֹומית ַ
ֶמלַ ח ְס ִ
ֶׁש ִהיאִ ,אם נָ ַתן ָּבּה ְּד ַבׁש ְּפ ָסלָ ּה ,וְ ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ֲּמ ָמנֶ ָיהַ ,חּיָ ב ִמ ָיתה:
ּבֹורית
ּנֹוטף ֵמ ֲע ֵצי ַה ְּק ָטףִ .
אֹומרַ :ה ֳּצ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׁש ָרף ַה ֵ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
ּפֹורןּ ,כְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא נָ ָאה .יֵ יִ ן ַק ְפ ִר ִיסין
ּכַ ְר ִׁשינָ ה לְ ָמה ִהיא ָב ָאהּ ,כְ ֵדי לְ ַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַה ִּצ ֶ
ּפֹורןּ ,כְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא ַעּזָ ה .וַ ֲהֹלא ֵמי ַרגְ לַ יִ ם יָ ִפין לָ ּה,
לְ ַמה הּוא ָבאּ ,כְ ֵדי לִ ְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַה ִּצ ֶ
ֶאּלָ א ֶׁש ֵאין ַמכְ נִ ִיסין ֵמי ַרגְ לַ יִ ם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְּפנֵ י ַהּכָ בֹוד:
אֹומר ָה ֵדק ֵה ֵיטבֵ ,ה ֵיטב ָה ֵדקִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּקֹול יָ ֶפה
ׁשֹוחקֵ ,
אֹומרּ :כְ ֶׁשהּוא ֵ
ַּתנְ יָ אַ ,ר ִּבי נָ ָתן ֵ
הּודה :זֶ ה
לַ ְּב ָׂש ִמיםִּ .פ ְּט ָמּה לַ ֲח ָצ ִאין ּכְ ֵׁש ָרה :לְ ָׁשלִ יׁש ּולְ ָר ִב ַיעֹ ,לא ָׁש ַמ ְענּוָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
ַהּכְ לָ ל ִאם ּכְ ִמ ָּד ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה לַ ֲח ָצ ִאין ,וְ ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ֲּמ ָמנֶ ָיהַ ,חּיָ ב ִמ ָיתה.
ָּתנֵ י ַבר ַק ָּפ ָראַ :א ַחת לְ ִׁש ִּׁשים אֹו לְ ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ָהיְ ָתה ָּב ָאה ֶׁשל ִׁש ַיריִ ם לַ ֲח ָצ ִאין .וְ עֹוד
נֹותן ָּבּה ָק ְרטֹוב ֶׁשל ְּד ַבׁשֵ ,אין ָא ָדם יָ כֹול לַ ֲעמֹד ִמ ְּפנֵ י ֵר ָיחּה.
ָּתנֵ י ַבר ַק ָּפ ָראִ :אּלּו ָהיָ ה ֵ
ּתֹורה ָא ְמ ָרהּ :כִ י כָ ל ְׂשאֹר וְ כָ ל ְּד ַבׁש ֹלא ַת ְק ִטירּו
וְ לָ ָּמה ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ָּבּה ְּד ַבׁשִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ִמ ֶּמּנּו ִא ֶּׁשה לַ יְ יָ :
הֹוׁש ָיעה
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה :יְ יָ ְצ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך :יְ יָ ִ
יְ יָ ְצ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְׂשּגָ ב לָ נּו ֱא ֵ
ירּוׁש ִָלם ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים
הּודה וִ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך יַ ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו :וְ ָע ְר ָבה לַ יְ יָ ִמנְ ַחת יְ ָ
ַק ְדמֹנִ ּיֹות:

