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)Special spiritual connection to protect from negativity. (Breaking the Klipa
בו ֵתינ ֻו לְ פנ ָ
טרת ַה ֻ ַס ִֻמים ִֻבזְ ַמן ֶש ֻ ֵבית ַה ִֻמ ְק ָ ֻדש ַק ֻיָם
ֶיך ֶאת ְק ֶ
ַא ֻ ָתה ה ֻוא יהוה אֱ ל ֵֹהינ ֻו ֶש ִה ְק ִטיר ֻו אֲ ֹ
ָ
תו ָר ָת ְך:
יא ְך ַֻכ ָֻכת ֻוב ְֻב ֹ
משה נְ ִב ָ
או ָתם ַעל-יַד ֶ
ית ֹ
ַֻכאֲ ֶשר ִצ ִ ֻו ָ
ַכה ֻ ַבד ְֻב ַבד יִ ְהיה:
משה ַקח-לְ ָך ַס ִֻמים נָ ָטף | ֻו ְש ֵחלֶ ת וְ ֶחלְ ְֻבנָ ה ַס ִֻמים ֻולְ ב ָנה ז ָֻ
ֻאמר יהוה ֶאלֶ -
וַ י ֶ
נת ֻ ָתה ִמ ֻ ֶמ ָ ֻנה
קדש :וְ ָש ַח ְק ֻ ָת ִמ ֻ ֶמ ֻנָה ָה ֵדק וְ ַ
הור ֶ
רו ֵק ַח ְמ ֺמ ֻ ָלח ָט ֹ
רקח ַמעֲ ֵשה ֹ
טרת ַ
את ֻה ְק ֶ
ית ָ
וְ ָע ִש ָ
ָ
קדש ָק ָד ִשים ִֻת ְהיֶה לָ ֶכם :וְ נֶאֱ ַמר :וְ ִה ְק ִטיר
מו ֵעד אֲ ֶשר ִא ָ ֻו ֵעד לְ ך ָש ֻ ָמה ֶ
אהל ֹ
לִ ְפנֵי ָה ֵע ֺדת ְֻב ֶ
יבו ֶאתַ -ה ֻנֵרת י ְַק ִט ֶיר ָ ֻנה ֻ :ו ְבהעֲ ל ֹת ַאהֲ רן ֶאת-
יט ֹ
טרת ַס ִֻמים ֻ ַב ֻב ֶקר ֻ ַב ֻב ֶקר ְֻב ֵה ִ
ָעלָ יו ַאהֲ רן ְק ֶ
יכם.
דרת ֶ
ֵ
טרת ֻ ָת ִמיד לִ ְפנֵי יהוה לְ
ַה ֻנֵרת ֻ ֵבין ָה ַע ְר ֻ ַביִ ם י ְַק ִט ֶיר ָ ֻנה ְק ֶ
אות וְ ִש ֻ ִשים
מו ָנה ָמנִ ים ָהי ֻו ָב ֻהְ .של ֹש ֵמ ֹ
אות וְ ִש ֻ ִשים ֻו ְש ֹ
יצדְ .של ֹש ֵמ ֹ
טרת ֻ ֵכ ַ
ֻ ָתנ ֻו ַר ֻ ָבנָ ןִ ֻ .פ ֻט ֻום ַה ְֻק ֶ
יתו ֻ ָב ֶע ֶרבֻ .ו ְשל ָֹשה ָמנִ ים
יתו ֻ ַב ֻב ֶקר ֻו ַמחֲ ִצ ֹ
מות ַה ַח ֻ ָמה ָמנֶה ְֻב ָכלֹ -יוםַ .מחֲ ִצ ֹ
וַ חֲ ִמ ֻ ָשה ְ ֻכ ִמנְ יַן יְ ֹ
דול וְ ֹנו ֵטל ֵמ ֶהם ְמל ֹא ָח ְפנָ יו ְֻב ֹיום ַה ִ ֻכ ֻפ ֻו ִריםַ .מחֲ זִ ָירן לַ ֻ ַמ ְכ ֻ ֶת ֶשת
יְ ֵת ִרים ֶש ֻ ֵמ ֶהם ַמ ְכנִ יס ֻכ ֵהן ָ ֻג ֹ
ְֻב ֶע ֶרב ֹיום ַה ִ ֻכ ֻפ ֻו ִרים ְ ֻכ ֵדי לְ ַק ֻיֵם ִמ ְצוַ ת ַֻד ָ ֻקה ִמן ַה ַֻד ָ ֻקה וְ ַא ַחד ָע ָשר ַסמֲ ָמנִ ים ָהי ֻו ָב ֻה .וְ ֵא ֻל ֻו ֵהן:
(טוב למנותם באצבעותיו) )(Eleven incense spices that has the power to break the Klipa
(ַ )1ה ֳ ֻצ ִרי )2( .וְ ַה ִֻצ ֻפ ֶורן )3( .וְ ַה ֶחלְ ְֻב ָנה )4( .וְ ַה ְֻלבו ָנהִ .מ ְש ַקל ִש ְב ִעים ִש ְב ִעים ָמנֶה  )5(.מור)6( .
קוש ְט ְשנֵים
ְ
יעה )7( .וְ ִש ֻבולֶ ת נ ְֵר ְ ֻד )8( .וְ ַכ ְר ֻכום ִ .מ ְש ַקל ִש ֻ ָשה ָע ָשר ִש ֻ ָשה ָע ָשר ָמנֶה)9( .
ֻו ְק ִצ ָ
לשהִ )11( .ק ָ ֻנמון ִֻת ְש ָעה.
ָע ָשרִ )10( .ק ֻל ֻו ָפה ְש ָ
יסין
יסין ְס ִאין ְֻתלָ ת וְ ַק ִֻבין ְֻתלָ ָתא .וְ ִאם ל ֹא ָמ ָצא יֵין ַק ְפ ִר ִ
ֻב ֹו ִרית ַֻכ ְר ִשינָא ִֻת ְש ָעה ַק ִֻבין .יֵין ַק ְפ ִר ִ
או ֵמרַ :אף
רו ַבע ַ .מעֲ לֶ ה ָע ָשן ָֻכל ֶשה ֻואִ .ר ִֻבי נָ ָתן ַה ֻ ַב ְבלִ י ֹ
דו ִמית ֹ
ֵמ ִביא חֲ ַמר ִחיוָ ר ַע ִֻתיקֶ .מלַ ח ְס ֹ
יתה.
ֶיה ַח ֻיָב ִמ ָ
ִ ֻכ ֻ ַפת ַה ֻי ְַר ֵֻדן ָֻכלֶ -ש ִהיאִ .אם נָ ַתן ֻ ָב ֻה ְ ֻד ַבש ֻ ְפ ָסלָ ֻה .וְ ִאם ִח ֻ ֵסר ַא ַחת ִמ ָֻכלַ -סמֲ ָמנ ָ
ינו ֶא ֻ ָלא ְש ָרף ַהנ ֹֻו ֵטף ֵמעֲ צֵ י ַה ְֻק ָטףֻ .ב ֹו ִרית ַֻכ ְר ִשי ָנא לְ ָמה
או ֵמרַ :ה ֳ ֻצ ִרי ֵא ֹ
יאל ֹ
עון ֻ ֶבן ַֻג ְמלִ ֵ
ַר ֻ ָבן ִש ְמ ֹ
יסין לְ ָמה ה ֻוא ָבא ְ ֻכ ֵדי
ִהיא ָב ָאה ְ ֻכ ֵדי לְ ַש ֻפ ֹות ֻ ָב ֻה ֶאת ַה ִֻצ ֻפ ֹו ֶרן ְ ֻכ ֵדי ֶש ְֻת ֵהא ָנ ָאה .יֵין ַק ְפ ִר ִ
יסין ֵמי ַרגְ לַ יִ ם
רות ֻב ֹו ֶאת ַה ִֻצ ֻפ ֹו ֶרן ְ ֻכ ֵדי ֶש ְֻת ֵהא ַע ָ ֻזה .וַ הֲ ל ֹא ֵמי ַרגְ לַ יִ ם י ִָפין לָ ֻה ֶא ֻ ָלא ֶש ֵאין ַמ ְכנִ ִ
לִ ְש ֹ
בוד
ֻ ַב ִֻמ ְק ָ ֻדש ִמ ֻ ְפנֵי ַה ָֻכ ֹ
יטב ָה ֵדקִ .מ ֻ ְפנֵי ֶש ַה ֻק ֹול י ֶָפה
יטבֵ .ה ֵ
או ֵמר ָה ֵדק ֵה ֵ
או ֵמרֻ ְ :כ ֶשה ֻוא ש ֹו ֵחק ֹ
ֻ ַתנְ יָא ִ ,ר ִֻבי נָ ָתן ֹ
יע ל ֹא ָש ַמ ְענ ֻוָ .א ַמר ִר ִֻבי יְ ה ֻו ָדה :זֶה ַה ְ ֻכלָ לִ :אם
לַ ְֻב ָש ִמיםִ ֻ .פ ְֻט ָמ ֻה לַ חֲ ָצ ִאין ְ ֻכ ֵש ָרה .לְ ָשלִ יש ֻולְ ָר ִב ַ
יתה.
ֶיה ַח ֻיָב ִמ ָ
ְ ֻכ ִמ ָ ֻד ָת ֻה ְ ֻכ ֵש ָרה לַ חֲ ָצ ִאין .וְ ִאם ִח ֻ ֵסר ַא ַחת ִמ ָֻכלַ -סמֲ ָמנ ָ
עוד ֻ ָתנֵי ַבר
או לְ ִש ְב ִעים ָשנָ ה ָהיְ ָתה ָב ָאה ֶשל ִש ַיריִ ם לַ חֲ ָצ ִאין .וְ ֹ
ֻ ָתנֵי ַבר ַק ֻ ָפ ָראַ :א ַחת לְ ִש ֻ ִשים ֹ
יח ֻה .וְ לָ ֻ ָמה ֵאין
מוד ִמ ֻ ְפנֵי ֵר ָ
ָכול לַ עֲ ֹ
טוב ֶשל ְ ֻד ַבש ֵאין ָא ָדם י ֹ
ַק ֻ ָפ ָרא ִ :א ֻל ֻו ָהיָה ֹנו ֵתן ֻ ָב ֻה ָק ְר ֹ
ְמ ָע ְר ִבין ֻ ָב ֻה ְ ֻד ַבש ִמ ֻ ְפנֵי ֶש ַה ֻת ֹו ָרה ָא ְמ ָרה ֻ ִ :כי ָכלְ -שאר וְ ָכלֻ ְ -ד ַבש ל ֹאַ -ת ְק ִטיר ֻו ִמ ֻ ֶמ ֻנ ֻו ִא ֻ ֶשה
אות ַא ְש ֵרי ָא ָדם ֻב ֵט ַח ֻ ָב ְך:
אות ִע ֻ ָמנ ֻוִ .מ ְש ָ ֻגב לָ נ ֻו אֱ ל ֵֹהי יַעֲ קב ֶסלָ ה :יהוה ְצ ָב ֹ
לַ יהוה  :יהוה ְצ ָב ֹ
עולָ ם
ימי ֹ
יעה ַ .ה ֻ ֶמלֶ ְך יַעֲ נֵנ ֻו ְב ֹיוםָ -ק ְר ֵאנ ֻו :וְ ָע ְר ָבה לַ יהוה' ִמנְ ַחת יְ ה ֻו ָדה וִ יר ֻו ָשלָ יִ םֻ ִ .כ ֵ
הו ִש ָ
יהוה ֹ
ֻו ְכ ָשנִ ים ַק ְדמנִ י ֹֻות :

