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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.

. לכל אחדהיא מיועדת  –למרות שהתפילה ערוכה כתפילת המקובלים 
אין איש שידע את עומק וכוונת המילים. לכן, הכוונה הרצויה בעת 

ההבטה בכוונות היא: שיעלו לרצון לפני הקב"ה כאילו ירדנו הקריאה ו
  !ולטובה לתכלית הכוונה ויעשו את פעולתם על הצד הטוב ביותר

  סכה!!!
בצבע אדום  עותמופיההמילים והאותיות המוקטות 

ובמיוחד אלו שאים  המצאות ב'לשם יחוד' ו'בקטרת'
  !!!בעייים בלבד לראותיש     בקריאה הרגילה מובות

  דיבור! אין להוציאם בשום צורה בשפתיים, בלחש או

ומר את נוסח "לשם יחוד" לקודם אמירת הקטרת רצוי מאוד 
 המובא להלן. ניתן להוסיף בקשות אישיות בשפה פשוטה קודם

  הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי...".

אין שום הבטחות! אבל ב"ה בעובדה שרבים זכו לישועה 
  בקריאה הנוסח הזה דווקא ובפרט שקראו ובקשו מכל הלב.

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

 מקומות מטונפים. בסוי / כיבשום צורהו לפתוח בנייד אדף ה
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  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 

אחרא חוץ מהקטרת... גזרה עומדת  בעולם לשבר את כח הסטרא
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 
ו נוטלים כל מילה ומילה ממנה, והיו הקטרת לפי הקב"ה, הי

מעלים אותה לעטרה על ראשם ככתר של זהב... ואם יכוון בה 
זוהר מתורגם מ (בכל יום, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא". 

 ויקהל)

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

טוב מאד בזמן המגפה שבעת אומרו פטום הקטרת... יכווין 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' 

כוונה הנזכרת אנשים יראי ה' ויקראו סדר פטום הקטורת יחד ב
(האר"י יעשה רושם גדול למעלה אם יהיה אחר חצות לילה כנזכר 

 שער הכוונות). -הקדוש 
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לְ ֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ּבְ ִריְך הּוא ּושְ ִכיְנֵּתיה 
יאהדונהי, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ֻיאָההְויַהה ּוְרִחימּו 

ּוְדִחילּו אְיהֹהיֵוההְ  לְ ַיֲחָדא ֵשם (אין לומר הא אלא קה)   
יוד הא  ּבְ - ואו הא  ְּבִיחּוָדא שְ ִלים יהוה יאהדונהי 
אחד עַ " ְי הַ הּוא ָטִמיר ְו ֶנֱעָלם ּבְ ֵשם ּכְ ָלל 
ִיְׁשָרֵאל, לְ ַאָּקָמא שְ ִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ּוְלחַ ּבְ ָרה 
ּבְ ַבֲעָלה יאהדונהי ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים ּבְ ִׂשְמָחה 
לֹוַמר ִּפּטּום הַ ּקְ ֹטֶרת ַּבֲעבּור  ּכְ ָלל  ִיְׂשָרֵאל׃ 

◌ָוװ ײ ֱאֹלִהים   ְיִהי ָרצֹון מִ ּלְ ָפֶניָך ְיֹהֹ
ײ צְ ָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַיֲעמֹוד ִמיָכֵאל 

ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַׂשר ְו ַאּפֹוְטרֹוּפּוס ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ְו ַיְקִטיר לְ ָפֶניָך ֶאת קְ ֹטֶרת ַהַּסִּמים ְו ִתְתַמֵּלא 
ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְו ִתְתַנֵהג ִעָּמנּו ּבְ ִמַּדת ָהַרֲחִמים 
הַ גְ מּוִרים ְוַהִּציֵלנּו ְוָהסֵ ר ֵמָעֵלינּו ּכָ ל חּולִ י 
ּוַמֵּגפָ ה ֶוֱאמֹור ַלַּמְלָאְך ַהַּמְׁשִחית ֶהֶרף ָיֶדָך 
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ּוְבֹכַח ַהֵּׁשמֹות ַהּיֹוצְ ִאים ֵמַהָּפסּוק׃ "ְו ָעַבר 
◌ָוװ ײ ִלְנֹּגף ֶאת ִמְצַרִים ְו ָרָאה ֶאת  ְיֹהֹ
ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְו ַעל ׁשְ ֵּתי הַ ּמְ זּוֹזת ּוָפַסח 
◌ָוװ ײ ַעל ַהֶּפַתח ְו לֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית  ְיֹהֹ

ָלב◌ׂא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף"׃  

ְיִל  ֶאִמְו  ֶאַהַע  ַהְוְׁש  ַהּוְי  ַעַהְו  ִיַהָל   ֶאָּבלִ  ְו

תְ מַ ּלְ ֵטנּו מִ ּכָ ל ָצָרה ְו צּוָקה ּוַמֵּגפָ ה ְו ָנסּו ָיגֹון 
סמא"ל ַוֲאָנָחה לילי"ת. ּוְבֹכַח ַהֵּׁשמֹות: ַקֵּבל ִרַּנת 

עַ ּמְ ָך ׂשַ ּגְ ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא׃ ְקְרְע ְשְטןְ  ְו ִחילֹופֹו  
ְדְגְז ְבְנטְ      קְ ַרע ֹרַע ּגְ ַזר ִּדיֵננּו׃       

ְו ֵכן בְ ֹכַח ַהֵּׁשמֹות׃  
ֹזֹגֹיֹאלֹ   נֳוֳֳרֳטֳטמֳ   ילי  מכם  ֳגֳֳפטֳ    ֹסֹג ֳנ ֳמֳטֳטֳרוֳן ֳ   יֳנ

כוזו  טדהד  

ְו ֵכן בְ ֹכַח ַהֵּׁשמֹות:
ֹטֵפֹטֵפַיַה   ְיְהְתְכְסְיְסְיהְ    ַשֲאַדִכיְתִריֵאל   רחשתמיף 

ֶאָתְהְכֶוִסהיְסָיה
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ל ְוכָ רּוַח ָרָעה וְ ל ֵׁשד ּוַמִּזיק ּכָ ַהְרִחיק לְ ִיְהֶיה 

ַהְׁשִמיד לְ ֵכן וְ ֶהְפֵסד וְ ַצַער וְ  ל ֶהֵּזקְוכָ ִעְנָין ָרע 

אֹוָפן וְ ל ַצד ּכָ אֹוֵיב מִ וְ ל ַצר ּכָ ּוְלַהְכִרית 

 ׃ַמֲחַׁשְבָּתםַקְלֵקל וְ ֵבינּו יְ ֶׁשִּיְהֶיה. ָהֵפר ֲעַצת אֹו

רּו ָדָבר ּבְ ֻתָפר ַּד וְ ַיֲעמֹוד ַהָּפסּוק "ֻעצּו ֵעָצה וְ 

ְבֹכַח ַהֵּׁשם ַהּיֹוֵצא לֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל" ּווְ 

ׂשֹוְנֵאינּו וְ ֵבינּו יְ ָהֵפר ֲעַצת אֹו  ֻעֵעְוַּדָדְוָיִּכִעֵאלִמֶּמּנּו 

לֹא וְ  ,ַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתםוְ  ּוְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו

 ִלָּבםבְ "ַחְרָּבם ָּתבֹוא  ,ֵדיֶהם ּתּוִׁשָיהיְ ֵתָעֶׂשיָנה 

  תֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה".ּׁשְ קַ וְ 

  .בשפה פשוטה ומעומק הלב מקום לבקשות אישיות

 ָפֶניָךלְ ֶהְגיֹון ִלִּבי וְ ָרצֹון ִאְמֵרי ִפי לְ ִיְהיּו 
ָוװ   ֹגֲאִלי.וְ צּוִרי  ײ ְיֹה◌ֹ
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ֱאֹלֵהינּו  ַפְיָקַאכִ  ײ װהּוא ְיֹהוָ  >< ַאָּתה

 ֹטֶרתקְ ָפֶניָך ֶאת לְ ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו  ײ

ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ַּכֲאֶׁשר 

  ִביָאְך ַּכָּכתּוב נְ ַעל ַיד מ◌ֶׁׂשה  אֹוָתם ִצִּויתָ 

  תֹוָרָתְך.ּבְ                         

  :הבא פעמים את הפסוק אמר ג'יביום חול: 

, רק פעם אחתאת הפסוק יאמר  – מוסף, שבתות וחגיםבימים שיש בהם 

יתָ וְ  ידלג וימשיך מ׃ ואח"כ   ...ָעִׂש֤
   :אות ניקוד) לאגוף המילה אאינה מ ּו(האות 

וּור ַוּיֹאֶמר֩ יָ ֹא יוְ הְ  ײ  װוָ֨ ְיה◌ׂ   ְמ   אֶ לְ  ֶאל     ָה

ים   ָכל ָך֣ לְ      קְ ּוחַקח   ֵמָם ַהא ֹׁשָין, ֵהֶשמ הׁשֶ֜ מ◌ׂ  ַסִּמ֗

ֶלת֙    ִטֹנּו נְ ּופט ׀ ָנָט֤ף   ֹמָימָס מתקו  וָ ּשְ ֶלחְ תְ   ּוְׁשֵח֨

ים    ְבֵלֶחוּוהנ ָנ֔הּבְ ֶחלְ וְ      ְלוֹ ּוָהנב ּוְלֹבָנ֣ה   ָמיָמסָ  ַסִּמ֖

ד    ּזְ ֶהכְ  ַזָּכ֑ה ְהֶיֽה     ְדֵבבֶ  ַב֖דּבְ     דבְ  ַּב֥ ֽ   ׃ּוָהָיהי יִ
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   הבא: פעמים את הפסוק אמר ג'י: יום חול

ְהֶיֽה ֽ     ּזְ ֶהכְ  ַזָּכ֑ה   דבְ  ַּב֥ד   ְדֵבבֶ  ַב֖דּבְ  ּוָהָיהי יִ

ים    ְלוֹ ּוָהנב ֹבָנ֣הלְ ּו     ְבֵלֶחוּוהנ ָנ֔הּבְ ֶחלְ וְ     ָמיָמסָ  ַסִּמ֖
ֶלת֙  ים   ִטֹנּו  נְ ּופט ׀ ָנָט֤ף  וָ ּשְ ֶלחְ תְ  ּוְׁשֵח֨  ֹמָימסָ  ַסִּמ֗

  ֹׁשָין ַהא ֵמםָ , ֵהֶשמ הׁשֶ֜ מ◌ׂ    קְ ּוחַקח   ָכל ָך֣ לְ   מתקו

יוְ הְ  ײ װוָ֨ ְיה◌ׂ  אֶ לְ  ֶאל וּור  ַוּיֹאֶמר֩     ָה יָ ֹא   .ְמ

   :יםהבאשמות פעמים את ה אמר ג'ייום חול: 

 ָמיָמסָ  ְלוֹ ּוָהנב ּזְ ֶהכְ  דבְ  ְדֵבבֶ  ּוָהָיהי
 ָכל מתקוֹמָימָס  ִטֹנּו נְ ּופט  וָ ּשְ ֶלחְ תְ  ְבֵלֶחוּוהנ
יוְ הְ   אֶ לְ  ֹׁשָיןֵמָם ַהא , ֵהֶשמ קְ ּוח וּור  ָה יָ ֹא   ׃ְמ

יתָ וְ  ַח קְ ֹאָתּה֙  ָעִׂש֤ ֲעֵׂש֣ה רֹוֵק֑ ַקח ַמֽ ֶרת ֹר֖ ֹט֔
ֶדׁשמְ  ַחְקָּת֣ ִמֶּמָּנה֮ ָהֵד֒ק וְ  ׃ֻמָּל֖ח ָט֥הֹור ֹקֽ ָׁשֽ
ֵעֻדת֙ וְ  ָּנה ִלְפֵנ֤י ָהֽ ה ִמֶּמ֜ ֶהל ּבְ ָנַֽתָּת֨ ד ֲאֶׁש֛ר ֹא֣ מֹוֵע֔

םלְ ִאָּוֵע֥ד  ְהֶי֥ה ָלֶכֽ ים ִּתֽ ָדִׁש֖ ֶדׁש ָקֽ  ׃ָ֖ך ָׁשָּ֑מה ֹק֥
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ן וְ ֶנֱאַמר וְ  ֲהֹר֖ יר ָעָל֛יו ַאֽ ים קְ ִהְקִט֥ ֶרת ַסִּמ֑ ֹט֣
ֶקר  ֶקר ַּבֹּב֗ יִטי֛בֹו ֶאתּבְ ַּבֹּב֣ ָּנה ֵהֽ ת ַיְקִטיֶרֽ  ׃ַהֵּנֹר֖
ן ֲהֹר֧ ֲעֹ֨לת ַאֽ ין ֶאת ּוְבַהֽ ת ֵּב֥ ִים  ַהֵּנֹר֛ ַעְרַּב֖ ָהֽ

ָּנה ֶרתקְ  ַיְקִטיֶר֑ יד ֹט֧   ײ  װָו֖ ְיה◌ׂ ִלְפֵנ֥י ָּתִמ֛

םלְ    ַפְיָקַאכִ  ֵתיֶכֽ   ׃ֹדֹרֽ

לֹׁש ֵמאֹות ׁשְ ֵּכיַצד. ֹטֶרת ּקְ הַ  ִּפּטּום ,ָּתנּו ַרָּבָנן
 לֹׁש ֵמאֹותׁשְ ִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. וְ 
ל כָ ּבְ מֹות ַהַחָּמה ָמֶנה יְ ִמְנַין ּכְ  ִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשהוְ 

יֹום, ַמֲחִציתֹו ַבֹּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב, ּוְׁשל◌ׂ◌ָֹׁשה 
נֹוֵטל וְ ֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול יְ ָמִנים 
יֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוַמֲחִזיָרן ּבְ ְפָניו חָ לֹא מְ ֵמֶהם 

ַקֵּים לְ  ֵדיּכְ  ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִריםּבְ ַמְכֶּתֶׁשת לְ 
ָעָׂשר ַסָּמִנים  ַאַחדוְ   ִמן ַהַּדָּקה.ִמְצַות ַּדָּקה 

  ׃ֵאּלּו ֵהןוְ  ָהיּו ָבּה
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   ֹבָנה. ּלְ הַ וְ  .ד  ָנה.ּבְ ַהֶחלְ וְ  ג. ַהִּצּפֹוֶרן. וְ  ב. ִרי.ּצֳ הַ  א.
  מֹור.. ה   ָמֶנה. ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ִמְׁשַקל  
  ַכְרֹּכם.וְ  ח.  ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד.וְ  ז.  ּוְקִציָעה. ו.

     ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה.ִמְׁשַקל    
  לָֹׁשה. ׁשְ  ִקּלּוָפה  י.   ֵנים ָעָׂשר.ׁשְ קֹוְׂשְט  ט.

  ִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה. יא.

ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין 
 ִאם לֹא ָמָצא ֵייןוְ ָלָתא, ּתְ ַקִּבין וְ ָלָתא ּתְ ִאין סְ 

ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק.    ֶמַלח 
  ל ֶׁשהּוא.ּכָ  ־ַמֲעֶלה ָעָׁשן   רֹוַבע.   ־ דֹוִמיתסְ 

  .התעוררות קטנה שעושה האדם בעולם הזה מצטרף למרובה
ל ּכָ  ַהַּיְרֵּדן ַאף ִּכַּפת ,ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמרִרִּבי 

ִאם ִחֵּסר וְ ָסָלּה, ּפְ ַבׁש ְּד ֶׁשִהיא, ִאם ָנַתן ָּבּה 
  ׃יפסיק מעטל ַסֲּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה ּכָ ַאַחת מִ 
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ִרי ֵאינֹו ּצֳ הַ  ,ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַרָּבן
ָטף. ּבֹוִרית ּקְ ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי הַ ׁשְ ֶאָּלא 

ַׁשּפֹות ָּבּה לְ ֵדי ּכְ ָמה ִהיא ָבָאה? לְ ַּכְרִׁשיָנה 
ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן 

ֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ּכְ ָמה הּוא ָבא? לְ 
ֵהא ַעָּזה, ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה, ּתְ ֵדי ׁשֶ ּכְ 

ֵני ּפְ ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש מִ  >< ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי
  ַהָּכבֹוד.

ֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ּכְ  ,אֹוֵמרִרִּבי ָנָתן ַּתְנָיא 
ָיֶפה  ><ֵני ֶׁשַהּקֹול ּפְ ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק. מִ 

ָׁשִליׁש לְ ֵׁשָרה.  ּכְ ָמּה ַלֲחָצִאין ּטְ ָׂשִמים. ּפִ ּבְ לַ 
  ּוְלָרִביַע לֹא ָׁשַמְענּו.
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ִמָּדָתּה ּכְ ָלל, ִאם ּכְ ֶזה הַ  ,הּוָדהיְ ִרִּבי ָאַמר 
ל ּכָ ִאם ִחֵּסר ַאַחת מִ וְ ֵׁשָרה ַלֲחָצִאין ּכְ 

  ׃יפסיק מעט ַסֲּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה

ִׁשְבִעים לְ ִׁשִּׁשים אֹו לְ ַאַחת  ,ַבר ַקָּפָרא ָּתֵני
עֹוד וְ ַלֲחָצִאין,  ><ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים 

ְרטֹוב ֶׁשל קָ ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא. ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה 
ֵני ֵריָחּה, ּפְ ָיכֹול ַלֲעמֹוד מִ ַבׁש ֵאין ָאָדם ְּד 
ֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ּפְ ַבׁש, מִ ְּד ִבין ָּבּה ְר עָ מְ ָלָּמה ֵאין וְ 

יָרה מְ אָ  ׁשְּד  לְוכָ  ֹאר֙ ׂשְ  לכָ  ִּכ֤ א ַב֔ ֹֽ ירּו ל  ַתְקִט֧
יהֹ  ִמֶּמּ֛נּו ִאֶּׁש֖ה   ׃ַפְיָקַאכִ   ײ  װוָֽ ַלֽ

  תְ ּגָ ְר  ֳקְּהְסמֹ אָ ֳפְּגְמכ◌ְׁׂש   ּבָ ֳצְּדְנֹל   ְנֲעּוַרְיֶרְוןְ  ִרּוְטאְ 
  אלף הה יוד הה

נּו  ִמְׂשָּגֽב ָב֣אֹות ִעָּמ֑נּוצְ   ײװ ֣ו◌ְׂיהָ  ָל֨
ָלה ב ֶסֽ י ַיֲֽעֹק֣   ׃ֱאֹלֵה֖
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ם ֹּבֵט֥חַ  ָב֑אֹותצְ   ײװ ֣ו◌ְׂיהָ  ָד֗ י ָא֝ ְׁשֵר֥  ַאֽ
ְך   ׃ָּבֽ

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

֣ ְיהָ  יָעה  ײ װָ ְו ֶלְך הֹוִׁש֑ ֶּמ֗  אהיה ֲעֵנ֥נּויַֽ  ַה֝
נּוקָ   אדני יֹוםבְ    ׃יהוה ְרֵאֽ

  .אהיה יהוה אדני –, גימ' המעלה את התפילות יבק"ת שם ר
  

יהֹ  ָבה֙ ְר עָֽ וְ  היְ  ִמְנַח֥ת ײװ וָ ַלֽ   הּוָד֖
     ִ ת ִּכיֵמ֣יִים ִויֽרּוָׁשָל֑ ִנֹּיֽ ם ּוְכָׁשִנ֖ים ַקְדֹמֽ   ׃עֹוָל֔

ֶתן וְ ֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ַוּיֹאֶמר מ◌ׂ
הֹוֵלְך וְ ֹטֶרת קְ ִׂשים וְ ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא וְ ֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה מְ 
ָוװַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני    ׃ֵהֵחל ַהָּנֶגף ײ ְיֹה◌ֹ

ְך ץ ֶאל ּתֹוָר ֶׁשה ַוּיָ ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מ◌ׂ
ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת  ִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגףוְ ַהָּקָהל 
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  ַוַּיֲעֹמד ֵּבין ַהֵּמִתים ׃ֹטֶרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעםּקְ הַ 
   ׃ֹטֵפֹטֵפַיהַ ַהַּמֵּגָפה  ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר     
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