
 

 

 

 

 לק"י

 לאומרה מדי יום לסילוק נגיף הקורונה
סודו רם ונישא. ושוב  הקטרת פטום, עניין (רבינו מהרי"ץ זצוק"ל בתכלאל עץ חיים )חלק א' דף ע"ו ע"בכתב 

 הקטרת פטוםהאומר כי בכח אמירת  ,הביא את דברי הזוה"ק )מדרש הנעלם פרשת וירא דף ק' ע"ב(להאריך 

את דברי ספר סדר היום שכתב כי אמירתו בכוונה גורמת לנו ברכה  וציין  .לבטל גזירות קשות ומיתות משונות

 והצלחה והרווחה בכל מעשי ידינו וכו'. 

יש ח"ו מוות בעיר, אומרים כאן רבון העולמים וכו'. וכתב בספר אור הישר, שכ  :בדף ע"ט ע"בכתב עוד מהרי"ץ ו

. גם ויאמר ה' אל משה קח לך סמים וגו' פנים ואחור. גם הקטרת פטוםר ערב ובוקר סגולה לזמן המגפה, יאמ

שלש ואחר כך יאמר כולם כאחת שלש פעמים. ואחר כך יאמר  .פסוק ה' צבאות וכו', כל פסוק שלש פעמים

פסוק )בראשית מ"ג, י"א(, ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו, קחו מזמרת הארץ פעמים 

קדים. ואחר כך יאמר פסוק ויקרא 'טנים וש'וט ב'כאת ול'בש נ'רי ומעט ד'יכם והורידו לאיש מנחה מעט צבכל

משה לכל זקני ישראל ויאמר אליהם משכו וכו', שלש פעמים בכוונה גדולה. גם פרשת שמע בכללה, שבע פעמים. 

 ויהי נועם, שבע פעמים. ופסוק אתה סתר לי, שבע פעמים, עכ"ל.

בסידורי  כפי המובא הקטרת פטוםיש לומר את כל נוסחת שרבינו מהרי"ץ זצוק"ל, ור מדברי העולה מהאמ

התפילה, ולאחר מכן את סדר התפילה כפי המובא לעיל בדבריו בקוצר, ולתועלת הרבים סידרנו את נוסחה 

 השלם:

מַנע ּתִ ֶ ֶניָך ש  אנּו ְלַחּלֹות ּפָ ְעצו   )יש גורסים,  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים. ּבָ ַּ ת  ֶׁ ן  ר(ש  ינּו, ְולֹא ִתּתֵּ ָעלֵּ ָפה מֵּ ּגֵּ ַהּמַ

ָך.  ל ַעּמֶ ל ִיׂשָראֵּ ינּו ְוַעל ּכָ נּו ְוַעל עֹוָללֵּ ינּו ְוַעל ַטּפֵּ ם ָעלֵּ ינּו. ְוַרחֵּ ּתֵּ ִחית ָלבֹוא ֶאל ּבָ ש  ַהּמַ

ִהקִטיר ְלָפֶניָך ַאֲהרֹ ֶ ים ש  ּמִ לּתָ ְקטֶֹרת ַהּסַ ּבַ ּקִ ֶ מֹו ש  נּו ּכְ תֵּ ִפּלָ ל ּתְ ֶגף ְוַקּבֵּ ל ַהּנֶ חֵּ ר הֵּ ֶ ֲאש  ן ּכַ ן ַהּכֹהֵּ



ה ֶ ֱאָמר, ַוּיֹאֶמר מֹש  ּנֶ ֶ ָעם. ש  ַח,  ּבָ זּבֵּ ַעל ַהּמִ . מֵּ ש  ה. ְוֶתן ָעֶליָה אֵּ חּתָ ֶאל ַאֲהרֹן. ַקח ֶאת ַהּמַ

י ְיהָֹוה,  פנֵּ ֶצף. ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ יֶהם. ּכִ ר ֲעלֵּ ָדה, ְוַכּפֵּ ָרה. ֶאל ָהעֵּ ְך ְמהֵּ ים ְקטֶֹרת. ְוהֹולֵּ ל ְוׂשִ חֵּ הֵּ

ָעם.  ֶגף, ּבָ ל ַהּנֶ חֵּ ה. הֵּ ָהל. ְוִהּנֵּ ָרץ, ֶאל ּתֹוְך ַהּקָ ה. ַוּיָ ֶ ר מֹש  ּבֶ ר, ּדִ ֶ ֲאש  ח ַאֲהרֹן. ּכַ ּקַ ֶגף: ַוּיִ ַהּנָ

ָפה:  ּגֵּ ָעַצר, ַהּמַ ים. ַוּתֵּ ין ַהַחּיִ ִתים, ּובֵּ ין ַהּמֵּ ֲעמֹד ּבֵּ ר, ַעל ָהָעם: ַוּיַ טֶֹרת. ַויַכּפֵּ ן, ֶאת ַהּקְ ּתֵּ ַוּיִ

ן פִּ  ם ְוכֵּ ָ ֶבן ש  ֱאָמר, ַוּיִ ּנֶ ֶ ִוד. ש  ן ּדָ ָפה: ְוכֵּ ּגֵּ ָעַצר ַהּמַ ל. ַוּתֵּ יְנָחס ַויַפּלֵּ ֲעמֹד ּפִ ֱאָמר, ַוּיַ ּנֶ ֶ ְנָחס. ש 

ַעל  ָפה, מֵּ ּגֵּ ָעַצר ַהּמַ ר ְיהָֹוה, ָלָאֶרץ. ַוּתֵּ ָעתֵּ ָלִמים. ַוּיֵּ ַעל עֹלֹות, ּוש  ַח, ַליהָֹוה. ַוּיַ ִוד ִמזּבֵּ ּדָ

ל:  ִיׂשָראֵּ

ה אָ  י ַאּתָ נּו ּכִ תֵּ י ְתִהּלָ ָעה. ּכִ ֵּ ש  נּו ְוִנּוָ יעֵּ א. הֹוש ִ ָרפֵּ נּו ְיהָֹוה ְונֵּ ינּו: ְרָפאֵּ ינֵּ לּויֹות עֵּ ִבינּו. ּולָך ּתְ

ר  ֶ י ִמצַרִים ָהָרִעים, ֲאש  ל חִֹלי. ְוָכל ַמדוֵּ ָך, ּכָ ִסיר ְיהָֹוה. ִמּמְ תֹוָרֶתָך, ְוהֵּ תּוב ּבְ ן ּכָ ּכֵּ ֶ ה: ש  ָאּתָ

יָמם, בָּ  . לֹא ְיׂשִ ָכל ׂשְֹנֶאיָך:ָיַדעּתָ  ְך. ּונָתָנם, ּבְ

* 

 ואחר כך יאמר ג' פעמים פנים ואחור:

ה ֶ ים ,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹש  ָנה ,ַקח ְלָך ַסּמִ ֶלת ְוֶחְלּבְ חֵּ ה ,ָנָטף ּוש ְ ים ּוְלֹבָנה ַזּכָ ַבד  ,ַסּמִ ד ּבְ ּבַ

ה: ִֽ ְהיֶ ִֽ  יִ

ד ַבד ּבַ ים, ִיְהֶיה ּבְ ה ּוְלֹבָנה ַסּמִ ֶלת ָנָטף, ַזּכָ חֵּ ָנה ּוש ְ ים ְלָך ַקח, ְוֶחְלּבְ ה ֶאל ְיהָֹוה , ַסּמִ ֶ מֹש 

 :ַוּיֹאֶמר

* 

ב ָלנוּ  ְיהָֹוה ּגָ נּו ִמׂשְ י ַיֲעֹקב ֶסָלה. ְצָבאֹות ִעּמָ ב ָלנוּ  ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ּגָ נּו ִמׂשְ י  ְצָבאֹות ִעּמָ ֱאלֹהֵּ

ב ָלנוּ  ְיהָֹוה ַיֲעֹקב ֶסָלה. ּגָ נּו ִמׂשְ י ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְצָבאֹות ִעּמָ  ֱאלֹהֵּ

ְך. ְיהָֹוה ְצָבאֹות  ַח ּבָ י ָאָדם ּבֹטֵּ רֵּ ְך. ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאש ְ ַח ּבָ י ָאָדם ּבֹטֵּ רֵּ ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאש ְ

ְך: ַח ּבָ י ָאָדם ּבֹטֵּ רֵּ  ַאש ְ
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ֶלְך יַ  יָעה ַהּמֶ נּו. ְיהָֹוה ְיהָֹוה הֹוש ִ נּו ְביֹום ָקְראֵּ ֶלְך ַיֲענֵּ יָעה ַהּמֶ נּו. ְיהָֹוה הֹוש ִ נּו ְביֹום ָקְראֵּ ֲענֵּ

נּו: נּו ְביֹום ָקְראֵּ ֶלְך ַיֲענֵּ יָעה ַהּמֶ  הֹוש ִ

 ואחר כך יאמר ג' פעמים:

ב ָלנוּ  ְיהָֹוה ּגָ נּו ִמׂשְ י ַיֲעֹקב ֶסָלה ְצָבאֹות ִעּמָ ךְ ְיהָֹוה ְצָבאוֹ  :ֱאלֹהֵּ ַח ּבָ י ָאָדם ּבֹטֵּ רֵּ ְיהָֹוה  :ת ַאש ְ

נוּ יָעה ַהמֶּ הֹוש ִ  נּו ְביֹום ָקְראֵּ  :ֶלְך ַיֲענֵּ

* 

 ואחר כך יאמר ג' פעמים:

יֶכם ְוהֹוִרידּו  ְכלֵּ ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ פֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמזִּ ן אֵּ ל ֲאִביֶהם ִאם ּכֵּ ָראֵּ ֶהם ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר ֲאלֵּ

ְטִנים  ַבש  ְנֹכאת ָולֹט ּבָ ִדים:ָלִאיש  ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ּדְ קֵּ  ּוש ְ

* 

 בכוונה גדולה:ג' פעמים ואחר כך יאמר 

ֲחטּו  ַ יֶכם ְוש  חֹתֵּ ּפְ כּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמש ְ ֶהם ִמש ְ ל ַוּיֹאֶמר ֲאלֵּ ָראֵּ י ִיׂשְ ה ְלָכל ִזְקנֵּ ֶ ְקָרא מֹש  ַוּיִ

ַסח:  ַהּפָ

* 

 ויאמר ז' פעמים:

הּו: ִויִהי ֹנַעם ינּו ּכֹוְננֵּ ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעׂשֵּ ינּו ּכֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעׂשֵּ ינּו ָעלֵּ  ֲאדָֹני ֱאלֹוהֵּ

* 

ואחר כך 

יאמר ז' 

 פעמים:

 פדיון נפש

 להצלה וישועה ממגפת הקורונה ל"ע
הנודע בסגולתו ובכוחו לפעול ישועות ממגפות , פדיון נפש רבני וחכמי ישיבת מאורות הרש"ש יערכו

 ומדבר רח"ל

 77-27-30-1800חייגו כעת:  –לישועה והצלה לפדיון נפש 
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ינּו ְיהָֹוה ֶאָחד:  ל ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ָראֵּ ַמע ִיׂשְ  ש ְ

ד:ויאמר ) עֶׁ ם וָּ לָּ , ְלעו  ְלכו תו  ד מַּ בו  ם כ ְ ֵּׁ רו ְך, ש    בלחש:( ב ָּ

ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך.  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפש ְ ת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ ר וְ ְוָאַהְבּתָ אֵּ ֶ ה ֲאש  ּלֶ ָבִרים ָהאֵּ ָהיּו ַהּדְ

ם בְּ  ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ִ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך. ְוש  ֶרְך ָאֹנִכי ְמַצּוְ ָך ַבּדֶ יֶתָך ּוְבֶלְכּתְ בֵּ ָך ּבְ ְבּתְ ש ִ

יןוּ  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵּ ְרּתָ ַ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקש  ְכּבְ ָ י ְבש  ם ַעל ְמזּ עֵּ זֹת ֶניָך. ּוְכַתְבּתָ

ָעֶריָך:  יֶתָך ּוִבש ְ  ּבֵּ

 ויאמר ז' פעמים:

ִני ְצרֵּ ֶתר ִלי ִמַצר ּתִ ה סֵּ ִני ֶסָלה ַאּתָ סֹוְבבֵּ ט ּתְ י ַפּלֵּ  :ָרנֵּ

 

 שימו לב!

 הקו העולמי ליהדות תימן –חדש מבית קו המאורות 

 שלוחה מיוחדת לאור נגיף הקורונה ולהצלת כלל ישראל

 .לקיחת שתי פרקי תהלים ע"י אלפי המאזינים ברוב עם 

 .אמירת פיטום הקטורת ברוב עם 

 .שיחות ודרשות על נגיף ה'קורונה', מפי טובי הרבנים והמרצים 

 ועוד ועוד האזנה לאמירת פרקי תהלים בנוסח תימן. 

 5-88-88-30-03* / 8416חייגו כעת: 

 

 

 

 

 התודה והברכה
 לכבוד הרבנים הגאונים שעברו על סדר התפילה והעירו הערותיהם המחכימות

 שליט"אאורן צדוק שליט"א, הגאון רבי רון אל אהרן הגאון רבי 

 מרבני בית ההוראה

אבות" באדיבות * תפילת "רבון העולמים" נלקחה מתוך הסידורים "התכלאל המבואר". ו"מסורת 

 כמו כן, סדר התפילה לא הוגה בניקוד כמנהגינו מדוחק הזמן. .המו"ל ר' חיים נחום הי"ו
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