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  :סגולת פיטום הקטורת
הפליג בשבח ) ב"ח ע"ויקהל דף רי(בזוהר הקדוש 

  : אמירת פיטום הקטורת וזו לשונו
  

אי בני הוו ידעין כמה עלאה , אמר רבי שמעון
הוו נטלי , עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא

והוו סלקין לה עטרה על רישיהו , כל מילה ומליה
  .'ככתרא דדהבא וכו

  
  :"ישראל  גולותס" וזו לשון הרב

  .מבטלת מגפה וחלאים רעים  .א
  .ינצל משעבוד מלכויות .ב
  .הברכה מצויה במעשה ידיו .ג
  .ינצל מדינה של גיהנום  .ד
  .מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא .ה
  מבטלת הכישופים .ו
  .מבטלת הרהורים רעים  .ז

  .נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא .ח
  .ומסלק הדינים מעלי .ט
  .ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו .י

  .מסוגלת לעושר .יא
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ה הּוא ה יָת אוָתם ' ַאּתָ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ָּם ּכַ ׁש ַקי ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ ּמִ ינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶרת ַהּסַ ִהְקִטירּו ֲאבוֵת ֱאלֵהינּו ׁשֶ
תוָרָתְך  תּוב ּבְ ּכָ ה ְנִביָאְך ּכַ   :ַעל ַיד מׁשֶ

   

ים ָנָטף ייר ַוּיאמֶ  ה ַקח ְלָך ַסּמִ  ֶאל מׁשֶ
ה ים ּוְלבָנה ַזּכָ ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ד . ּוׁשְ ּבַ

ַבד ִיְהֶיה   :ּבְ
ה רוֵקחַ  יָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעׂשֵ . ְוָעׂשִ

ח ָטהור קֶדׁש    :ְמֻמּלָ
ה ִלְפֵני  ּנָ ה ִמּמֶ ה ָהֵדק ְוָנַתּתָ ּנָ ַחְקּתָ ִמּמֶ ְוׁשָ

אֶהל מוֵעד  הָהֵעֻדת ּבְ ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ   .ֲאׁשֶ
ְהֶיה ָלֶכם ים ּתִ  :קֶדׁש ָקָדׁשִ

ים:ְוֶנֱאַמר .  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסּמִ
ֵהיִטיבו ֶאת ַהּנֵרת  ּבֶקר ּבְ ּבֶקר ּבַ ּבַ

ה  :ַיְקִטיֶרּנָ
ִים  ין ָהַעְרּבַ רת ּבֵ ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת ַהּנֵ

ִמיד ִלְפֵני ה ְקטֶרת ּתָ  :ְלדרֵתיֶכם'  הַיְקִטיֶרּנָ
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יַצד טֶרת ּכֵ ּטּום ַהּקְ ָנן ּפִ נּו ַרּבָ   . ּתָ
מוָנה ָמִנים ָהיּו ָבהּ  ים וּׁשְ ִ ׁשּ לׁש ֵמאות ְוׁשִ   . ׁשְ

ָכל יום ה ָמֶנה ּבְ ִמְנַין ְימות ַהַחּמָ ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לׁש ֵמאות ְוׁשִ ֶעֶרב. ׁשְ ּבֶקר ּוַמֲחִציתו ּבָ ה מָ . ַמֲחִציתו ּבַ לׁשָ ִנים ּוׁשְ
ּפּוִרים יום ַהּכִ דול ְונוֵטל ֵמֶהם ְמלא ָחְפָניו ּבְ ֶהם ַמְכִניס ּכֵהן ּגָ ּמֵ ּפּוִרים . ְיֵתִרים ׁשֶ ֶעֶרב יום ַהּכִ ת ּבְ ׁשֶ ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכּתֶ

ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ֵּם ִמְצַות ּדַ ֵדי ְלַקי   .ּכְ
  

ִנים ָהיּו ָבהּ  ר ַסּמָ   :ְוֵאּלּו ֵהן. ְוַאַחד ָעׂשָ
ּפוֶרן) ב. (ִריַהצֳּ ) א( ָנה) ג. (ְוַהּצִ בוָנה) ד. (ְוַהֶחְלּבְ ְבִעים ָמֶנה. ְוַהּלְ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ   .ִמׁשְ
ּבוֶלת ֵנְרּדְ ) ז. (ּוְקִציָעה) ו. (מור) ה( ר ָמֶנה. ְוַכְרּכום) ח. (ְוׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ר ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ַקל ׁשִ   .ִמׁשְ
ר) ט( ֵנים ָעׂשָ ְט ׁשְ ה) י( .קוׂשְ לׁשָ ָעה) יא( .ִקּלוָּפה ׁשְ ׁשְ מון ּתִ   .ִקּנָ

ין ָעה ַקּבִ ׁשְ יָנא ּתִ ְרׁשִ ָלָתא .ּבוִרית ּכַ ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ ְוִאם לא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור . ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ
יק הּוא. ֶמַלח ְסדוִמית רוַבע .ַעּתִ ל ׁשֶ ן ּכָ   .ַמֲעֶלה ָעׁשָ

  
ְבִלי אוֵמרִרבִּ  ִהיא: י ָנָתן ַהּבַ ל ׁשֶ ן ּכָ ְַּרּדֵ ת ַהי ּפַ ָסָלהּ  .ַאף ּכִ ַבׁש ּפְ ּה ּדְ    .ִאם ָנַתן ּבָ

ָּב ִמיָתה ָמֶניָה ַחי ל ַסּמֲ ר ַאַחת ִמּכָ   :ְוִאם ִחּסֵ
   

ְמִליֵאל אוֵמר ן ּגַ ְמעון ּבֶ ן ׁשִ ָטף: ַרּבָ ָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ א ׁשְ ִרי ֵאינו ֶאּלָ ֵדי בּ . ַהּצֳ יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ּכְ ְרׁשִ וִרית ּכַ
ֵהא ָנָאה ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפוֶרן ּכְ ּה ֶאת ַהּצִ ּפות ּבָ ֵהא . ְלׁשַ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפוֶרן ּכְ רות ּבו ֶאת ַהּצִ ֵדי ִלׁשְ ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ּכְ

ָּה ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי . ַעז א ׁשֶ בודַוֲהלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאּלָ ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ   :ַרְגַלִים ּבַ
   

י ָנָתן אוֵמר ְנָיא ִרּבִ הוּא ׁשוֵחק אוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב: ּתַ ׁשֶ ִמים. ֵהיֵטב ָהֵדק. ּכְ ׂשָ ַהּקול ָיֶפה ַלּבְ ֵני ׁשֶ ָמה ַלֲחָצִאין . ִמּפְ ּטְ ּפִ
ָרה ׁשֵ ַמְענוּ . ּכְ ִליׁש ּוְלָרִביַע לא ׁשָ י ְיהוָּדה. ְלׁשָ ָרה ַלֲחָצִאיןָאַמר ִרּבִ ׁשֵ ָתּה ּכְ ִמּדָ ָלל ִאם ּכְ ר ַאַחת .  זֶה ַהּכְ ְוִאם ִחּסֵ

ָּב ִמיָתה ָמֶניָה ַחי ל ַסּמֲ   :ִמּכָ
   

ָרא ֵני ַבר ַקּפָ יַרִים ַלֲחָצִאין: ּתָ ל ׁשִ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ים או ְלׁשִ ִ ׁשּ   .ַאַחת ְלׁשִ
ָרא ִאּלּו ָהָיה נוֵתן  ֵני ַבר ַקּפָ ֵני ֵריָחהּ ְועוד ּתָ ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכול ַלֲעמוד ִמּפְ ל ּדְ ּה ָקְרטוב ׁשֶ   .ּבָ

ַבש ּה ּדְ ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ה לַ  ?ְוָלּמָ ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אר ְוָכל ּדְ י כל ׂשְ ַהּתוָרה ָאְמָרה ּכִ ֵני ׁשֶ   :ייִמּפְ
   

נוּ יי ב ָלנּו ֱאלֵהי ַיֲעקב.  ְצָבאות ִעּמָ ּגַ   : ֶסָלהִמׂשְ
ְך .  ְצָבאותיי ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ּבָ   :ַאׁשְ

יָעהיי ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנוּ .  הוׁשִ   :ַהּמֶ
ָלִיםייְוָעְרָבה לַ   ִנים ַקְדמִניּות.  ִמְנַחת ְיהוָּדה ִוירּוׁשָ יֵמי עוָלם ּוְכׁשָ  :ּכִ


