סגולת פיטום הקטורת:

בזוהר הקדוש )ויקהל דף רי"ח ע"ב( הפליג בשבח
אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו:
אמר רבי שמעון ,אי בני הוו ידעין כמה עלאה
עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא ,הוו נטלי
כל מילה ומליה ,והוו סלקין לה עטרה על רישיהו
ככתרא דדהבא וכו'.
וזו לשון הרב "סגולות ישראל":
א .מבטלת מגפה וחלאים רעים.
ב .ינצל משעבוד מלכויות.
ג .הברכה מצויה במעשה ידיו.
ד .ינצל מדינה של גיהנום.
ה .מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא.
ו .מבטלת הכישופים
ז .מבטלת הרהורים רעים.
ח .נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא.
ט .מסלק הדינים מעליו.
י .ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.
יא .מסוגלת לעושר.
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אותם
ָ
ית
ש ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ַקי ָּם ַּכאֲ ֶׁשר ִצ ִ ּו ָ
טרת הַ ַּס ִּמים ִ ּבז ְַמן ֶׁ
בות ינ ּו ְלפָ נ ֶָיך ֶאת ְק ֶ
ש ִה ְק ִטיר ּו אֲ ֵ
ַא ּ ָתה הוּא ה' אֱלהֵ ינ ּו ֶׁ
תור ָת ְך:
יא ְך ַּכ ָּכתוּב ְ ּב ָ
מש ה נְ ִב ָ
ַעל יַד ֶׁ

נָטף
משה ַקח לְ ָך ַס ִּמים ָ
ֶׁ
ּאמר יי ֶאל
וַ י ֶ
ו ׁ ְּש ֵחלֶ ת וְ ֶחלְ ְּבנָ ה ַס ִּמים וּלְ בנָ ה ַז ָּכהַ ּ .בד
ְּב ַבד יִ ְהיֶה:
רוק ַח.
ֵ
רקח ַמעֲ ֵ ׂשה
ַ
טרת
את ּה ְק ֶ
ָ
ית
וְ ָע ִׂש ָ
קד ׁש:
ְמ ֻמ ּ ָלח ָטהור ֶ
נָת ּ ָתה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה לִ ְפנֵי
וְ ׁ ָש ַח ְק ּ ָת ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ָה ֵדק וְ ַ
מועד אֲ ׁ ֶשר ִא ָּו ֵעד לְ ָך ׁ ָש ּ ָמה.
ֵ
אהל
ָה ֵע ֻדת ְּב ֶ
לָ ֶכם:
ִ ּת ְהיֶה
ָק ָד ׁ ִשים
קד ׁש
ֶ
טרת ַס ִּמים.
וְ נֶאֱ ַמר :וְ ִה ְק ִטיר ָעלָ יו ַאהֲ רן ְק ֶ
ַה ּנֵרת
ֶאת
יטיבו
ְּב ֵה ִ
ּ ַב ּב ֶקר
ּ ַב ּב ֶקר
י ְַק ִט ֶיר ָ ּנה:
ו ְּב ַהעֲ לת ַאהֲ רן ֶאת ַה ּנֵרת ּ ֵבין ָה ַע ְר ַּביִ ם
יכם:
דרת ֶ
ֵ
טרת ּ ָת ִמיד לִ ְפנֵי ה' לְ
י ְַק ִט ֶיר ָ ּנה ְק ֶ
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טרת ּ ֵכיצַ ד.
ּ ָתנ ּו ַר ָּבנָן ּ ִפ ּטוּם הַ ְ ּק ֶ
לש מֵ אות וְ ִׁש ּ ִ ׁשים ו ְ ּׁשמונָה ָמנִ ים הָ י ּו בָ ּה.
ְ ׁש ׁ
לשה ָמנִ ים
ּש ָׁ
לש מֵ אות וְ ִ ׁש ּ ִ ׁשים ַוח ֲִמשּׁ ָ ה ְּכ ִמנְ יַן יְמות הַ חַ ּ ָמה ָמנֶה ְ ּבכָ ל יוםַ .מח ֲִציתו ַּב ּב ֶק ר ו ַּמח ֲִציתו ָּב ֶע ֶרב .ו ְ ׁ
ְ ׁש ׁ
שת ְ ּב ֶע ֶרב יום הַ ִּכ ּפו ִּרים
ִירן ְל ַמ ְכ ּ ֶת ֶׁ
י ְֵת ִרים ֶׁש ּ ֵמהֶ ם ַמ ְכנִ יס כּ הֵ ן ָ ּגדול וְ נוטֵ ל מֵ הֶ ם ְמלא חָ ְפנָיו ְ ּביום הַ ִּכ ּפו ִּרים .ו ַּמ ֲחז ָ
ְּכ ֵדי ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת דַּ ָּקה ִמן הַ דַּ ָּקה.
שר סַ ּ ָמנִ ים הָ י ּו בָ ּה .וְ ֵא ּל ּו הֵ ן:
וְ ַאחַ ד ָע ָׂ
)א( הַ ֳ ּצ ִרי) .ב( וְהַ ִּצ ּפ ֶורן) .ג( וְ הַ חֶ ְל ְ ּב ָנה) .ד( וְ הַ ְּלבונָהִ .מ ְ ׁש ַקל ִ ׁש ְב ִעים ִ ׁש ְב ִעים ָמנֶה.
שר ָמנֶה.
יע ה) .ז( וְ ִ ׁשבּ ולֶ ת נ ְֵרדְּ ) .ח( וְ כַ ְר ּכוםִ .מ ְ ׁש ַקל ִׁש ּ ָׁשה ָע ָׂשר ִ ׁששּׁ ָ ה ָע ָׂ
)ה( מור) .ו( ו ְּק ִצ ָ
לשה) .יא( ִק ּנָמון ִּת ְׁש ָע ה.
שר) .י( ִק ּלוּפָ ה ְׁש ָׁ
קוש ְט ְ ׁשנֵים ָע ָׂ
ְׂ
)ט(
יסין מֵ ִביא ח ֲַמר ִחיוָר
יסין ְס ִאין ְּתלָ ת וְ ַק ִ ּבין ְּתלָ ָתא .וְ ִאם לא ָמצָ א יֵין ַק ְפ ִר ִ
בּ ִורית ַּכ ְר ִ ׁשינָא ִּת ְ ׁש ָע ה ַק ִ ּבין .יֵין ַק ְפ ִר ִ
ש הוּא.
שן ָּכל ֶׁ
דומית רובַ עַ .מעֲ לֶ ה ָע ָׁ
ַע ִּתיק .מֶ לַ ח ְס ִ
ש ִהיאִ .אם נ ַָתן ָּב ּה ְדּ ַב ׁש ּ ְפסָ לָ ּה.
ִר ִ ּבי נ ָָתן הַ ַּב ְב ִלי אומֵ רַ :א ף ִּכ ּ ַפת הַ י ְַּרדֵּ ן ָּכל ֶׁ
יתה:
וְ ִאם ִח ּ ֵס ר ַאחַ ת ִמ ָּכל סַ ּמ ֲָמנֶיהָ חַ י ָּב ִמ ָ
יאל אומֵ ר :הַ ּצ ֳִרי ֵאינו ֶא ָּלא ְ ׁש ָרף הַ נּוטֵ ף ֵמעֲ צֵ י הַ ְ ּקטָ ף .בּ ִורית ַּכ ְר ִ ׁשינָא ְל ָמה ִהיא בָ ָאה ְּכ ֵדי
ַר ָּבן ִ ׁש ְמ עון ֶּבן ּג ְַמ ִל ֵ
ש ְּתהֵ א
שרות בּ ו ֶאת הַ ִּצ ּפ ֶורן ְּכ ֵדי ֶׁ
יסין ְל ָמה הוּא בָ א ְּכ ֵדי ִל ְ ׁ
ש ְּתהֵ א נ ָָאה .יֵין ַק ְפ ִר ִ
ְל ַׁש ּפות ָּב ּה ֶאת הַ ִּצ ּפ ֶורן ְּכ ֵדי ֶׁ
יסין מֵ י ַרגְ לַ יִם ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש ִמ ּ ְפנֵי הַ ָּכבוד:
ַעזָּהַ .והֲלא מֵ י ַרגְ לַ יִם י ִָפין ָל ּה ֶא ָּלא ֶׁשאֵ ין ַמ ְכנִ ִ
ש ִמיםִּ .פ ְּטמָ ה לַ חֲצָ ִאין
שהַ ּקול יָפֶ ה לַ ְ ּב ָׂ
אומר הָ ֵדק הֵ יטֵ ב .הֵ יטֵ ב הָ ֵדקִ .מ ּ ְפנֵי ֶׁ
ֵ
שהוּא ׁשוחֵ ק
ּ ַתנְ יָא ִר ִּבי נ ָָתן אומֵ רְּ :כ ֶׁ
יע לא ָׁש ַמ ְענ ּוָ .א ַמר ִר ִ ּבי יְהו ָּדה זֶה הַ ְּכ ָלל ִאם ְּכ ִמדָּ ָת ּה ְּכ ֵׁש ָר ה לַ חֲצָ ִאין .וְ ִאם ִח ּ ֵס ר ַאחַ ת
יש ו ְּל ָר ִב ַ
ְּכ ֵׁש ָר הְ .ל ָׁש ִל ׁ
יתה:
ִמ ָּכל סַ ּמ ֲָמנֶיהָ חַ י ָּב ִמ ָ
של ִ ׁש ַיריִם לַ חֲצָ ִאין.
ש ְב ִעים ָׁשנָה הָ י ְָתה בָ ָאה ֶׁ
ּ ָתנֵי בַ ר ַק ּ ָפ ָראַ :אחַ ת ְל ִ ׁש ּ ִ ׁשים או ְל ִ ׁ
של דְּ בַ ׁש ֵאין ָא ָדם יָכול לַ עֲ מוד ִמ ּ ְפנֵי ֵריחָ ּה.
נותן ָּב ּה ָק ְרטוב ֶׁ
וְ עוד ּ ָתנֵי ַבר ַק ּ ָפ ָרא ִא ּל ּו הָ יָה ֵ
שה ַליי:
שהַ ּת ָורה ָא ְמ ָרה ִּכי כל ְ ׂשאר וְ כָ ל דְּ בַ ׁש לא ַת ְק ִטיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִא ּ ֶׁ
וְ לָ ּ ָמה אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ָּב ּה דְּ בַ ש? ִמ ְּפנֵי ֶׁ
יי ְצבָ אות ִע ּ ָמנ ּוִ .מ ְ ׂש ּגַב ָלנ ּו אֱלהֵ י יַעֲ קב סֶ לָ ה:
יי ְצבָ אותַ .א ְ ׁש ֵרי ָא ָדם בּ טֵ חַ ָּב ְך:
יעה .הַ ּ ֶמלֶ ְך יַעֲ נֵנ ּו ְביום ָק ְר ֵאנ ּו:
הוש ָ
ִׁ
יי
עולם ו ְּכ ָׁשנִ ים ַק ְדמנִ י ּות:
ּש ָליִםִּ .כימֵ י ָ
וְ ָע ְרבָ ה לַ יי ִמנְ חַ ת יְהו ָּדה וִ ירו ָׁ
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