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טֶֹרת ת ַהּקְ ָרׁשַ ֵסֶדר ֲאִמיַרת ּפָ

יָניו וִּמְנָהָגיו ּדִ

נֹוֶתיָה - וְּסגוּלֶֹתיָה וָּ ּכַ

 ֲאִמיַרת ְקטֶֹרת

ְלָחן ָערוְּך ְוַהּפֹוְסִקים ֻ ְבֵרי ַהזַֹּהר ּשׁ  ִמּדִ

ָרִקים וּבֹו ה' ּפְ

ָהעוָֹלִמי ַהזוַֹהר  ִמְפָעל  ְיֵדי  ַעל  ָלאוֹר   יוֵֹצא 

ֶמׁש בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין ית ׁשֶ  ּבֵ



 הלימוד  קודם לאומרה קצרה תפילה

הלימד קוד מרלא קצרה ְְְְִִֶַָָָָֹפילה

עללׁש ם וכוּ '. ׁש כינּת יּה  וּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד 
ישׂ ראל כּ ל ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי
אם עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א לאקמא
כּ ל ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי על שׂ מחה, הבּ נים

ישׂ ראל.

כּ להריני בּ נׁש מת הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ  בּ לימוּ ד עצמי מקר 
ׁש  הּק דוֹ  בּ זוֹ הר הכּ תוּ בים והצּ דּ יקים הּת נּ אים
ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רּב י האלוֹ קי הּת נּ א וּ בראׁש ם
הּמ ל דּ וד ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . אלעזר

הלוֹ ם ה')עליו ד'- סא מגדּ ל(ּת הילים לי מחסה היית כּ י ְ◌ִ◌ִ◌
בסתר אחסה עוֹ למים באהל אגוּ רה אוֹ יב. מּפ ני עז
שׂ פתוֹ תיהם יהיוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה ּס לה. כּ נפי
רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת
ספר ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצוֹ ן ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ 
אל יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן ישׂ ראל יפקוּ ן הזוֹ הר,
אדני נעם ויהי בּ ניהם. על והדר פעל עבדי
ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אהינוּ 
ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם ויהי כּ וֹ ננהוּ ,

כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ' .(ּת הילים ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד

ַהָקדֹוׁש  ְבּזֹוַהר  ַּכְּמֹבָאר  ְּבַכָּוָנה  ַהְרֵּבה  ָּתלּוי  ַהְּקֹטֶרת  ּוָפָרַׁשת  ֱהיֹות 
ִּבְׁשִביל  ְוֲהָבָנה  ְלְקִריָאה  ַקל  ֵּבאּור  ָּכַתְבנּו  ָלֵכן  ָערּוְך  ּוְבֻׁשְלָחן 
ֶאת  ְוָתִבינּו  ַהְּקֹטֶרת,  ְּבָפָרַׁשת  אֹוְמִרים  ֶׁשַאֶּתם  ְלַּמה  ְלַכֵּון  ֶׁשַּתְצִליחּו 
ָאֵמן. ְסֻגּלֹוֶתיָה,  ָּכל  ִעם  ַהְּתִפּלֹות  ִיְתַקְּבלּו  ְוָכָכה  ֵהיֵטב  ַהֵּפרּוִׁשים 
ְּדַבר  ְלָכל  ַלֲעזֹור  ּוְמַבְּקִׁשים  ּוִמְתַּפְלִלים  קֹוְרִאים  ֶׁשַאֶּתם  *ִלְפֵני 
ַהְּקֹטֶרת  "ָּפָרַׁשת  ֵסֶדר  ֹתאְמרּו  ָאז  ְוכּו',  ַלחֹוֶלה  ֶׁשְּצִריִכים  ְיׁשּוָעה 
ְּפלֹוִני"................. ֵּבן  ְּפלֹוִני..............  ְיׁשּוַעת  אֹו  ִלְרפּוַאת  ַהֹּזאת 
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הלימד קוד מרלא קצרה ְְְְִִֶַָָָָֹפילה

עללׁש ם וכוּ '. ׁש כינּת יּה  וּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד 
ישׂ ראל כּ ל ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי
אם עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א לאקמא
כּ ל ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי על שׂ מחה, הבּ נים

ישׂ ראל.

כּ להריני בּ נׁש מת הזּ ה ׁש  הּק דוֹ  בּ לימוּ ד עצמי מקר 
ׁש  הּק דוֹ  בּ זוֹ הר הכּ תוּ בים והצּ דּ יקים הּת נּ אים
ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רּב י האלוֹ קי הּת נּ א וּ בראׁש ם
הּמ ל דּ וד ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל ּב נוֹ . אלעזר

הלוֹ ם ה')עליו ד'- סא מגדּ ל(ּת הילים לי מחסה היית כּ י ְ◌ִ◌ִ◌
בסתר אחסה עוֹ למים באהל אגוּ רה אוֹ יב. מּפ ני עז
שׂ פתוֹ תיהם יהיוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינוּ  ואזכּ ה ּס לה. כּ נפי
רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת
ספר ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצוֹ ן ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ 
אל יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן ישׂ ראל יפקוּ ן הזוֹ הר,
אדני נעם ויהי בּ ניהם. על והדר פעל עבדי
ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אהינוּ 
ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם ויהי כּ וֹ ננהוּ ,

כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ' .(ּת הילים ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד



 זלה"ה מהאר"י  קבלה לימוד  קודם  תפילה

זלה"ה מהאר"י קלה יד דק ְֲִִִֵֵַָָָָפילה

הרחמיםרבּ וֹ ן אב האדוֹ נים. ואדני העוֹ למים 
אהינוּ והּס ל יהוה לפני אנחנוּ  מוֹ דים יחוֹ ת. 

ׁש קּ רבּת נוּ  וּ בהׁש ּת חויה, בּ קידה אבוֹ תינוּ , ואהי
חלק לּ נוּ  ונתּת  הקּ דׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת
אׁש ר חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה ׁש ה. הקּ דוֹ  ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת
מּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ דוֹ ל חסד עּמ נוּ  עשׂ ית
חּט אתינוּ  לכל ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ 
וּ בכן .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ועוֹ נוֹ תינוּ .
ׁש ּת כוֹ נן אבוֹ תינוּ , ואהי אהינוּ  יהוה מלּ פני רצוֹ ן יהי
לדברינוּ  אזנ וּת קׁש יב ,ואהבת ליראת לבבנוּ  את
ויהיה .ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת הערל לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה,
ניחוֹ ח. כּ ריח כבוֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ 
בּ חינוֹ תינוּ . בּ כל נׁש מתנוּ  מקוֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל
גּ לּ ית ידם על אׁש ר ׁש ים הּק דוֹ  עבדי ניצוֹ צוֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצוּ 
ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת אבוֹ תם וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה דּ ברי
אלּ וּ . בּ דברים ׁש ל נכּ  לבל לנוּ  יעמד וּ קדתם וּ תמימוּ תם
נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכוּ תם
יהיוּ  .מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת
כּ י וגאלי. צוּ רי יהוה ,לפני לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן

וּ תבוּ נה: דּ עת מּפ יו חכמה, יּת ן יהוה

 וישועות  לרפואות  תפלה

וּ מסּת רתארבּ וֹ ן עּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, 
מלּ ין לאסּב רא קדמך מן רעוא יהא רזיּ א. וגלי
עם אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נא לקיּ מא בּ פוּ ּמ נא,
קדמך. בּ כּס וּ פא ניעוֹ ל ולא ּת דבּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין רזין למׁש מע ונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא

והיהונהר יּפ רד וּ מם את־ הגּ ן, להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: לארבּ עה
גּ ל־ עיני ועד: לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי הרקיע,

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה

ויעת לרפאת ְְִִִָפה

כּ מוֹ ,הריני לרע ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל 
כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב והריני
ׁש  הקּ דוֹ  הזּ הר בּ ספר ללמד ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי,

פב"פ ... בּ ּק ׁש תוֹ )לזכוּ ת יפרט ׁש וּ עת(וכאן [י [לרפוּ את...] ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
[וירּפ אהוּ  יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח הם [... [לבּ נים [...
ׁש ס"ה וּ  אבריו ּב רמ"ח הגּ וּ ף וּ רפוּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את
ׁש נוֹ תיו וּ  ימיו ויארי ישׂ ראל חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ תו גּ ידיו
אמן [... ורחמים ׁש וּ עה י בּ דבר ׁש יעהוּ  [ויוֹ  ּב נּ עימים]

סלה:



 זלה"ה מהאר"י  קבלה לימוד  קודם  תפילה

זלה"ה מהאר"י קלה יד דק ְֲִִִֵֵַָָָָפילה

הרחמיםרבּ וֹ ן אב האדוֹ נים. ואדני העוֹ למים 
אהינוּ והּס ל יהוה לפני אנחנוּ  מוֹ דים יחוֹ ת. 

ׁש קּ רבּת נוּ  וּ בהׁש ּת חויה, בּ קידה אבוֹ תינוּ , ואהי
חלק לּ נוּ  ונתּת  הקּ דׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת
אׁש ר חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה ׁש ה. הקּ דוֹ  ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת
מּפ ילים אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ דוֹ ל חסד עּמ נוּ  עשׂ ית
חּט אתינוּ  לכל ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ 
וּ בכן .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים עוֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ועוֹ נוֹ תינוּ .
ׁש ּת כוֹ נן אבוֹ תינוּ , ואהי אהינוּ  יהוה מלּ פני רצוֹ ן יהי
לדברינוּ  אזנ וּת קׁש יב ,ואהבת ליראת לבבנוּ  את
ויהיה .ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת הערל לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה,
ניחוֹ ח. כּ ריח כבוֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ 
בּ חינוֹ תינוּ . בּ כל נׁש מתנוּ  מקוֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל
גּ לּ ית ידם על אׁש ר ׁש ים הּק דוֹ  עבדי ניצוֹ צוֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצוּ 
ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת אבוֹ תם וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה דּ ברי
אלּ וּ . בּ דברים ׁש ל נכּ  לבל לנוּ  יעמד וּ קדתם וּ תמימוּ תם
נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ׁש אנוּ  ּב מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכוּ תם
יהיוּ  .מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת
כּ י וגאלי. צוּ רי יהוה ,לפני לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן

וּ תבוּ נה: דּ עת מּפ יו חכמה, יּת ן יהוה

 וישועות  לרפואות  תפלה

וּ מסּת רתארבּ וֹ ן עּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, 
מלּ ין לאסּב רא קדמך מן רעוא יהא רזיּ א. וגלי
עם אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נא לקיּ מא בּ פוּ ּמ נא,
קדמך. בּ כּס וּ פא ניעוֹ ל ולא ּת דבּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין רזין למׁש מע ונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא

והיהונהר יּפ רד וּ מם את־ הגּ ן, להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: לארבּ עה
גּ ל־ עיני ועד: לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי הרקיע,

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה

ויעת לרפאת ְְִִִָפה

כּ מוֹ ,הריני לרע ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מקּב ל 
כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב והריני
ׁש  הקּ דוֹ  הזּ הר בּ ספר ללמד ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי,

פב"פ ... בּ ּק ׁש תוֹ )לזכוּ ת יפרט ׁש וּ עת(וכאן [י [לרפוּ את...] ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
[וירּפ אהוּ  יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח הם [... [לבּ נים [...
ׁש ס"ה וּ  אבריו ּב רמ"ח הגּ וּ ף וּ רפוּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את
ׁש נוֹ תיו וּ  ימיו ויארי ישׂ ראל חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ תו גּ ידיו
אמן [... ורחמים ׁש וּ עה י בּ דבר ׁש יעהוּ  [ויוֹ  ּב נּ עימים]

סלה:



 הזוהר קריאת לאחר  תפילה

הזהר קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפילה

בּ נוּ יהי ׁש יּ תקיּ ם אבתי ואהי אהי יהוה מלּ פני רצוֹ ן 
ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב מקרא עּת ה
לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ", וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי
לקוּ ט ׁש ה הּק דוֹ  הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתּק ן
להחזיר יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא
אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ  עטרה
כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה
אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים". ׁש בעת
עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם לתקּ ן לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ 
ׁש וּ עתּה  וי הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה
אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים

ׁש  וּ  אחד יהוה יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם יהוה, אוֹ ר עלינוּ  מוֹ ויּ זרח 
ועד. סלה נצח אמן ׁש לאחד, הּק דוֹ ׁש  לׁש וֹ נוֹ   ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י

ׁש זּ כּ יתנימוֹ דה אבוֹ תי ואהי אלוֹ הי יהוה לפני אני 
זיהרה הזּ ה ׁש  הּק דוֹ  בּ ספר ולהגוֹ ת ללמוֹ ד
ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ  הּת נּ אים וּ זכוּ ת עילּ אה,

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  נט,יעמוֹ ד (יׁש עיה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 הזוהר  קריאת לאחר  תפילה

יהוה.כ-כא) נאם בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
עלי אׁש ר רוּ חי יהוה אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת ואני
זרע וּ מּפ י מּפ י ׁש וּ  ימוּ  א בּ פי שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי
ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה יהוה אמר זרע זרע וּ מּפ י

הנּ בוּ אה טז)בּ נוּ  נא, ידי(יׁש עיה וּ בצל ּב פי דּ ברי ואשׂ ים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי
ּב מהרה ּת תגלּ ה מהימנא רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה.
עינינוּ  יראוּ  נכר, אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יהוה דּ ידן,
בּ אמר בּ אמת ׁש וּ עת ּב י נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח

ואמן. אמן לעוֹ לם יהוה  ּבּ רו ,היא מל לציּ וֹ ן
ה') (סוֹ ד

טוֹ באהינוּ  עלינוּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
[עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב
בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן
ּב בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה
כּ הנים והׁש ב לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תּק וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם
ליראה יהוה את דּ עה הארץ וּ מלאה לנויהם. ישׂ ראל
יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את וּ לאהבה

(סי"ת)רצוֹ ן. 





 הזוהר קריאת לאחר  תפילה

הזהר קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפילה

בּ נוּ יהי ׁש יּ תקיּ ם אבתי ואהי אהי יהוה מלּ פני רצוֹ ן 
ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב מקרא עּת ה
לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ", וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי
לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ  הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן
להחזיר יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא
אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ  עטרה
כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה
אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים". ׁש בעת
עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם לתקּ ן לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ 
ׁש וּ עתּה  וי הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה
אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים

ׁש  וּ  אחד יהוה יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם יהוה, אוֹ ר עלינוּ  מוֹ ויּ זרח 
ועד. סלה נצח אמן ׁש לאחד, הּק דוֹ ׁש  לׁש וֹ נוֹ   ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י

ׁש זּ כּ יתנימוֹ דה אבוֹ תי ואהי אלוֹ הי יהוה לפני אני 
זיהרה הזּ ה ׁש  הּק דוֹ  בּ ספר ולהגוֹ ת ללמוֹ ד
ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הּק דוֹ  הּת נּ אים וּ זכוּ ת עילּ אה,

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  נט,יעמוֹ ד (יׁש עיה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 הזוהר  קריאת לאחר  תפילה

יהוה.כ-כא) נאם בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
עלי אׁש ר רוּ חי יהוה אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת ואני
זרע וּ מּפ י מּפ י ׁש וּ  ימוּ  א בּ פי שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי
ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה יהוה אמר זרע זרע וּ מּפ י

הנּ בוּ אה טז)בּ נוּ  נא, ידי(יׁש עיה וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי
ּב מהרה ּת תגלּ ה מהימנא רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה.
עינינוּ  יראוּ  נכר, אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יהוה דּ ידן,
בּ אמר בּ אמת ׁש וּ עת ּב י נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח

ואמן. אמן לעוֹ לם יהוה  ּבּ רו ,היא מל לציּ וֹ ן
ה') (סוֹ ד

טוֹ באהינוּ  עלינוּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
[עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב
בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן
ּב בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה
כּ הנים והׁש ב לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם
ליראה יהוה את דּ עה הארץ וּ מלאה לנויהם. ישׂ ראל
יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את וּ לאהבה

(סי"ת)רצוֹ ן. 





הקטורת פיטום א 'זוהר א|פרק

'א ּפרק 

אוֹ רח  ּערו ׁש לחן מדּ ברי קטרת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִל ּק וּ טי
דּ עה וי וֹ רה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים 

ט' סעיף א סימן חיּ ים הכּ יּ וֹ רא וֹ רח  ּפ ר ׁש ת לוֹ מר  נוֹ הגין  י ׁש  : ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כא) יז ל, הדּ ׁש ן(מת ּת ר וּ מת ּפ ר ׁש ת  ּכ ו )ואחר  א ו, ואחר(וקרא ְְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְְִַָ◌ַ◌ַ◌

הּת מיד ּפ רׁש ת  ּח)כ א  כח, מזבּ ח(ד ר ּפ ר ׁש ת   ּכ ואחר ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִַָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
קטרת י)מקטר  ז  ל, ועשׂ יּ תוֹ (מת  הּק טרת ס ּמ ני  (מת וּ פר ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ

לו ) לד .ל ,

קל"ב  סימן  חיּ ים אוֹ רח היטב הּת פלּ הבּ אר אחר  וּ בקר ערב [ו] ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  לתמיד  ׁש ּק דם דּ בר ל אין  בּ ש"ס דּ איתא הט"ז הקׁש ה -ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
כּ ן  אם ּת קנוּ ם ּת מידין כּ נגד וה ּת פ לּ ה בּ לבד  קטרת א לּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַׁש חר
עשׂ רה ׁש מוֹ נה לּת פלּ ת קדם ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם להק דּ ים לנ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה

זה ּפ י  ועל ׁש העלה ׁש ם הּק טרת עיּ ן ּפ ּט וּ ם לוֹ מר בּ עצמי נהגּת י ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
אנוּ  לּמ ה הקׁש ה  אברהם והּמ גן כּ אן. עד ׁש אמר ,  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹקדם
למ וּ ספין  קדמה  הּק טרת והא מוּ סף אחר אוֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מרים
דּ ברי   ֹמ ּת ו ל ּפ טר  דכונתנוּ  דּ אפׁש ר  וּ מיב עלמא. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלכוּ לּ י 

ׁש ם. עיּ ן הּת פלּ הוּ בל "ה ּת וֹ רה קדם בּ ׁש חרית לאמרּה  כּ תב  ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לאחר א אבל מנחה ּת פ לּ ת קדם אוֹ מר וּ בערב הּת פלּ ה. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר
נר וֹ ת הדלקת לאחר ּפ סוּ ל קטרת הקטרת דּ הא מעריב ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

ׁש בע : בּ אר וּ בספר אברהם וּ מגן ה גּ ד וֹ לה כּ נסת ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַעיּ ן

החיד "א  בּ על הּק דוֹ ׁש  להגּ אוֹ ן  יוֹ סף סימן בּ רכּ י חיּ ים אוֹ רח  ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
יׁש  וכוּ '. הּת פלּ ה אחר וכוּ ' הּק טרת  ּפ ּט וּ ם [ו] ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִקל "ב :
הזּ מירוֹ ת, בּ סדר הּק טרת ּפ ּט וּ ם ׁש כּ ׁש אוֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמדק דּ קים 

 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד

052-7651911



הקטורת פיטום א 'זוהר א|פרק

'א ּפרק 

אוֹ רח  ּערו ׁש לחן מדּ ברי קטרת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִל ּק וּ טי
דּ עה וי וֹ רה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים 

ט' סעיף א סימן חיּ ים הכּ יּ וֹ רא וֹ רח  ּפ ר ׁש ת לוֹ מר  נוֹ הגין  י ׁש  : ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כא) יז ל, הדּ ׁש ן(מת ּת ר וּ מת ּפ ר ׁש ת  ּכ ו )ואחר  א ו, ואחר(וקרא ְְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְְִַָ◌ַ◌ַ◌

הּת מיד ּפ רׁש ת  ּח)כ א  כח, מזבּ ח(ד ר ּפ ר ׁש ת   ּכ ואחר ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִַָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
קטרת י)מקטר  ז  ל, ועשׂ יּ תוֹ (מת  הּק טרת ס ּמ ני  (מת וּ פר ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ

לו ) לד .ל ,

קל"ב  סימן  חיּ ים אוֹ רח היטב הּת פלּ הבּ אר אחר  וּ בקר ערב [ו] ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  לתמיד  ׁש ּק דם דּ בר ל אין  בּ ש"ס דּ איתא הט"ז הקׁש ה -ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
כּ ן  אם ּת קנוּ ם ּת מידין כּ נגד וה ּת פ לּ ה בּ לבד  קטרת א לּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַׁש חר
עשׂ רה ׁש מוֹ נה לּת פלּ ת קדם ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם להק דּ ים לנ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה

זה ּפ י  ועל ׁש העלה ׁש ם הּק טרת עיּ ן ּפ ּט וּ ם לוֹ מר בּ עצמי נהגּת י ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
אנוּ  לּמ ה הקׁש ה  אברהם והּמ גן כּ אן. עד ׁש אמר ,  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹקדם
למ וּ ספין  קדמה  הּק טרת והא מוּ סף אחר אוֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מרים
דּ ברי   ֹמ ּת ו ל ּפ טר  דכונתנוּ  דּ אפׁש ר  וּ מיב עלמא. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלכוּ לּ י 

ׁש ם. עיּ ן הּת פלּ הוּ בל "ה ּת וֹ רה קדם בּ ׁש חרית לאמרּה  כּ תב  ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לאחר א אבל מנחה ּת פ לּ ת קדם אוֹ מר וּ בערב הּת פלּ ה. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר
נר וֹ ת הדלקת לאחר ּפ סוּ ל קטרת הקטרת דּ הא מעריב ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

ׁש בע : בּ אר וּ בספר אברהם וּ מגן ה גּ ד וֹ לה כּ נסת ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַעיּ ן

החיד "א  בּ על הּק דוֹ ׁש  להגּ אוֹ ן  יוֹ סף סימן בּ רכּ י חיּ ים אוֹ רח  ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
יׁש  וכוּ '. הּת פלּ ה אחר וכוּ ' הּק טרת  ּפ ּט וּ ם [ו] ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִקל "ב :
הזּ מירוֹ ת, בּ סדר הּק טרת ּפ ּט וּ ם ׁש כּ ׁש אוֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמדק דּ קים 



א '|ב הקטורתפרק פיטום זוהר

ּפ ר ׁש ת בּ ס וֹ ף א וכוּ ', ׁש הקטירוּ  אהינוּ  ה' הוּ א אּת ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ מרים
אל  ה' ו יּ אמר  מתחילים קוּ ה ׁש אוֹ מרים אחר החר  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

הּת  ּפ ר ׁש ת אחר כּ י וטעמן וכוּ ', סּמ ים  ל קח בּ בּ קרמׁש ה מיד ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
שׂ פתנוּ , פרים וּ נׁש לּ מה דּ ר על  מּמ ׁש  לקטרת מכוּ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בערב 
מוּ ם הוּ א הּק טרת ּפ ּט וּ ם אמירת ה חר ּת פלּ ת אחר  ַא◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
דע ּת ה וכוּ ', ה' הוּ א אּת ה הק דּ מת אוֹ מרים אין ולכן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה,

קטרת. ה ּק טרת מצות בּ ׁש ביל ונוֹ רא אינּה  עצ וּ ם כּ י נ וֹ דע וּ כבר ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ מוֹ  ה ּק טרת  ּפ ּט וּ ם בּ אמירת  למכוין  הּמ גּ יע ׁש בח ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א

הזּ הר בּ ספר  מאד .ׁש האריכ וּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
קל"ב סימן  ח יּ ים אוֹ רח  ּערו לצאת(ב)ׁש לחן  לאדם אסוּ ר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

דּ סדרא: קדה קדם הכּ נסת ּפ ּט וּ םהג"ה מבּ ית  לוֹ מר וי ׁש  - ... ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
אין  ּת חלּ ה: ואוֹ מרים הּת פלּ ה, אחר  וּ בקר  ערב ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
בּ ּמ קדּ ׁש , אוֹ מרים הי וּ  ׁש הלויּ ם היר  ואוֹ מרים וכוּ ', ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵכּ א הינוּ 

לבד הּק טרת'(טר)ׁש חרית 'ּפ ּט וּ ם לוֹ מר ליזּ הר ׁש כּ תבוּ , ויׁש  ; ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
ההקטרה, בּ מקוֹ ם ׁש האמירה ּפ ה, בּ על וא הכּ תב,  ִֹמּת ו◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ידלּ ג ׁש ּמ א וא"ח)וחיי ׁש ינן מהר"י  סי מסּמ ניה,(ית  אחד ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲִֵֵֵֶַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נהגוּ  ולכן מּס ממניה. אחת חּס ר  אם מיתה חיּ ב ׁש הוּ א ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרינן
ׁש ּמ א וחייׁש ינן למלאכּת ן ׁש ּמ מהרין בּ חוֹ ל , לאוֹ מר וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶׁש א

וגוֹ ' נחני ה' אוֹ מר  הכּ נסת מ בּ ית וּ כׁש יּ וֹ צא ט)ידלּ ג. ה, יה) ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְִִ

( ויוֹ צא(ל .(מהרי"ל)וּ מׁש ּת חוה ִָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִַַ

רס"ה  סימן דּ עה יוֹ רה כּ ּס א(יא)ברמ"אבשו "ע לע שׂ וֹ ת נוֹ הגין ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ה וּ א בּ פיו  יאמר וּ כ ׁש ּמ נּ יחוֹ  הבּ רית, מלא ׁש נּ קרא ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלאל יּ הוּ ,

אליּ הוּ : סנדּ ק הגה כּ ּס א  להיוֹ ת זוֹ , מצוה אחר  להדּ ר ונוֹ הגין - ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
למוֹ הל וֹ  ה ּת ינוֹ ק מילה)לּת פס  ג' רק מימני כּ ח(ההת ויפה . ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְְְִִֶֶַַָָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌

הוי  סנדּ ק דּ כל הּת וֹ רה, לקריאת להקדּ ימוֹ  הּמ וֹ הל מכּ ח ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּס נ דּ ק
קטרת  ר"פ)כּ מקטיר   ׁש ני (מהרי"ל ל ּת ן ׁש א  נ וֹ הגין ולכן , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְְִֵַַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

הקטורת פיטום א 'זוהר ג |פרק

חדׁש ים קטרת: גּ בּ י  כּ דאמרינן אחד, בּ רית לבעל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְילדים
ר"פ)לקטרת  ). ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֵָ

כּ תב... ׁש בע מיתה,והבּ אר חיּ ב  עׁש ן, מעלה בּ ּה  נתן א דּ אם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ באחרים עׁש ן, וּ במעלה סממנים בי"א ליזּ הר צרי כּ ן  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִאם

. ּכ כּ ל ק ּפ דא סאין  ק "ה)(מג"א ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל "ה  אוֹ כּ תב מדליקין ' 'בּ ּמ ה אוֹ  מקוֹ מן' 'איזהוּ  כּ ׁש אוֹ מר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דמׁש ני וֹ ת. נגּ וּ ן ק וֹ ל יע שׂ ה הּק טרת' סק"ב)'ּפ ּט וּ ם נ' סי' (משנ"ב ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מנחה : ּת פלּ ת סדר הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם הלכוֹ ת – תרכב (א)סימן  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תפלּ תי , ואני אוֹ מרים: ואין לציּ וֹ ן, וּ בא אׁש רי, אוֹ מר : ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמנחה
לוֹ מר: נוֹ הגין אנוּ  ואין - הגה בּ ׁש בּ ת: להיוֹ ת חל אם ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲאפילוּ 
קצת כּ תבוּ  וכן נעילה; קדם רק מנחה , קדם לציּ וֹ ן וּ בא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי,

מנהגי)רבותא  וכל  ריה י הלכת וס אהבה ס "ס  והג"מ ;(מר כי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָ

הכּ ּפ וּ רים בּ י וֹ ם כּ אהינוּ  אין אוֹ מרים: וּ בכּ ף (מנהגי)ואין : ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְְִִָ◌ַ◌
סק"ו )החיּ ים  )הּק לּפ וֹ ת לגרׁש  לאוֹ מרוֹ  ק בּ לה ּפ י על  כּ תב: ַ◌ַ◌ִ◌ָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ה ּת פ לּ ה. ידי  על   הנּ מׁש בּ ׁש פע יתאחזוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

בּ רוּ רה ה)וּ במ ׁש נה ס "ק ) לפי - כּ אהינוּ  אין אוֹ מרים ואין ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  בּ רכוֹ ת מ ּמ אה החסר למלּ א וֹ ת  כּ די כּ ן אוֹ מרים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש בּ ת
למלּ א וֹ ת  צרי ואין ׁש בחים הרבּ ה אי כּ א הכּ ּפ וּ רים וּ ביּ וֹ ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְי וֹ ם

ל וֹ מר   צרי אין הּק טרת ּפ ּט וּ ם גּ ם בּ עבוֹ דה,ׁש הוּ א בּ זה, כּ לוּ ל ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
א  הּק טרת סּמ ני ׁש הרי בּ יחיד וּ ת לא וֹ מרוֹ  טוֹ ב  יוֹ תר  נראה  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 

בּ עב וֹ דה  לאוֹ מרוֹ .הזכּ רוּ  ׁש יּ ׁש  כּ תב המ"א וגם [ט "ז] ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

ארית  בכתיבה ר קל קטרת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹאמירת

וּ כמ וֹ  קלף, על קטרת ּפ ר ׁש ת לוֹ  ׁש יּ היה ונחוּ ץ  חׁש וּ ב ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
בּ ספר  היּ וֹ ם ׁש כּ תב י"ד )סדר הּק טרת(עד  וענין לׁש וֹ נוֹ : וזה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌



א '|ב הקטורתפרק פיטום זוהר

ּפ ר ׁש ת בּ ס וֹ ף א וכוּ ', ׁש הקטירוּ  אהינוּ  ה' הוּ א אּת ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ מרים
אל  ה' ו יּ אמר  מתחילים קוּ ה ׁש אוֹ מרים אחר החר  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

הּת  ּפ ר ׁש ת אחר כּ י וטעמן וכוּ ', סּמ ים  ל קח בּ בּ קרמׁש ה מיד ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
שׂ פתנוּ , פרים וּ נׁש לּ מה דּ ר על  מּמ ׁש  לקטרת מכוּ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בערב 
מוּ ם הוּ א הּק טרת ּפ ּט וּ ם אמירת ה חר ּת פלּ ת אחר  ַא◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
דע ּת ה וכוּ ', ה' הוּ א אּת ה הק דּ מת אוֹ מרים אין ולכן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה,

קטרת. ה ּק טרת מצות בּ ׁש ביל ונוֹ רא אינּה  עצ וּ ם כּ י נ וֹ דע וּ כבר ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ מוֹ  ה ּק טרת  ּפ ּט וּ ם בּ אמירת  למכוין  הּמ גּ יע ׁש בח ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א

הזּ הר בּ ספר  מאד .ׁש האריכ וּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
קל"ב סימן  ח יּ ים אוֹ רח  ּערו לצאת(ב)ׁש לחן  לאדם אסוּ ר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

דּ סדרא: קדה קדם הכּ נסת ּפ ּט וּ םהג"ה מבּ ית  לוֹ מר וי ׁש  - ... ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
אין  ּת חלּ ה: ואוֹ מרים הּת פלּ ה, אחר  וּ בקר  ערב ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
בּ ּמ קדּ ׁש , אוֹ מרים הי וּ  ׁש הלויּ ם היר  ואוֹ מרים וכוּ ', ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵכּ א הינוּ 

לבד הּק טרת'(טר)ׁש חרית 'ּפ ּט וּ ם לוֹ מר ליזּ הר ׁש כּ תבוּ , ויׁש  ; ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
ההקטרה, בּ מקוֹ ם ׁש האמירה ּפ ה, בּ על וא הכּ תב,  ִֹמּת ו◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ידלּ ג ׁש ּמ א וא"ח)וחיי ׁש ינן מהר"י  סי מסּמ ניה,(ית  אחד ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֲִֵֵֵֶַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נהגוּ  ולכן מּס ממניה. אחת חּס ר  אם מיתה חיּ ב ׁש הוּ א ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרינן
ׁש ּמ א וחייׁש ינן למלאכּת ן ׁש ּמ מהרין בּ חוֹ ל , לאוֹ מר וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶׁש א

וגוֹ ' נחני ה' אוֹ מר  הכּ נסת מ בּ ית וּ כׁש יּ וֹ צא ט)ידלּ ג. ה, יה) ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְִִ

( ויוֹ צא(ל .(מהרי"ל)וּ מׁש ּת חוה ִָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִַַ

רס"ה  סימן דּ עה יוֹ רה כּ ּס א(יא)ברמ"אבשו "ע לע שׂ וֹ ת נוֹ הגין ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ה וּ א בּ פיו  יאמר וּ כ ׁש ּמ נּ יחוֹ  הבּ רית, מלא ׁש נּ קרא ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלאל יּ הוּ ,

אליּ הוּ : סנדּ ק הגה כּ ּס א  להיוֹ ת זוֹ , מצוה אחר  להדּ ר ונוֹ הגין - ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
למוֹ הל וֹ  ה ּת ינוֹ ק מילה)לּת פס  ג' רק מימני כּ ח(ההת ויפה . ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְְְִִֶֶַַָָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌

הוי  סנדּ ק דּ כל הּת וֹ רה, לקריאת להקדּ ימוֹ  הּמ וֹ הל מכּ ח ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּס נ דּ ק
קטרת  ר"פ)כּ מקטיר   ׁש ני (מהרי"ל ל ּת ן ׁש א  נ וֹ הגין ולכן , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְְִֵַַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
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חדׁש ים קטרת: גּ בּ י  כּ דאמרינן אחד, בּ רית לבעל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְילדים
ר"פ)לקטרת  ). ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֵָ

כּ תב... ׁש בע מיתה,והבּ אר חיּ ב  עׁש ן, מעלה בּ ּה  נתן א דּ אם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ באחרים עׁש ן, וּ במעלה סממנים בי"א ליזּ הר צרי כּ ן  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִאם

. ּכ כּ ל ק ּפ דא סאין  ק "ה)(מג"א ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל "ה  אוֹ כּ תב מדליקין ' 'בּ ּמ ה אוֹ  מקוֹ מן' 'איזהוּ  כּ ׁש אוֹ מר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דמׁש ני וֹ ת. נגּ וּ ן ק וֹ ל יע שׂ ה הּק טרת' סק"ב)'ּפ ּט וּ ם נ' סי' (משנ"ב ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מנחה : ּת פלּ ת סדר הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם הלכוֹ ת – תרכב (א)סימן  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תפלּ תי , ואני אוֹ מרים: ואין לציּ וֹ ן, וּ בא אׁש רי, אוֹ מר : ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמנחה
לוֹ מר: נוֹ הגין אנוּ  ואין - הגה בּ ׁש בּ ת: להיוֹ ת חל אם ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲאפילוּ 
קצת כּ תבוּ  וכן נעילה; קדם רק מנחה , קדם לציּ וֹ ן וּ בא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי,

מנהגי)רבותא  וכל  ריה י הלכת וס אהבה ס "ס  והג"מ ;(מר כי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָ

הכּ ּפ וּ רים בּ י וֹ ם כּ אהינוּ  אין אוֹ מרים: וּ בכּ ף (מנהגי)ואין : ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְְִִָ◌ַ◌
סק"ו )החיּ ים  )הּק לּפ וֹ ת לגרׁש  לאוֹ מרוֹ  ק בּ לה ּפ י על  כּ תב: ַ◌ַ◌ִ◌ָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ה ּת פ לּ ה. ידי  על   הנּ מׁש בּ ׁש פע יתאחזוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

בּ רוּ רה ה)וּ במ ׁש נה ס "ק ) לפי - כּ אהינוּ  אין אוֹ מרים ואין ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  בּ רכוֹ ת מ ּמ אה החסר למלּ א וֹ ת  כּ די כּ ן אוֹ מרים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש בּ ת
למלּ א וֹ ת  צרי ואין ׁש בחים הרבּ ה אי כּ א הכּ ּפ וּ רים וּ ביּ וֹ ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְי וֹ ם

ל וֹ מר   צרי אין הּק טרת ּפ ּט וּ ם גּ ם בּ עבוֹ דה,ׁש הוּ א בּ זה, כּ לוּ ל ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
א  הּק טרת סּמ ני ׁש הרי בּ יחיד וּ ת לא וֹ מרוֹ  טוֹ ב  יוֹ תר  נראה  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 

בּ עב וֹ דה  לאוֹ מרוֹ .הזכּ רוּ  ׁש יּ ׁש  כּ תב המ"א וגם [ט "ז] ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

ארית  בכתיבה ר קל קטרת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹאמירת

וּ כמ וֹ  קלף, על קטרת ּפ ר ׁש ת לוֹ  ׁש יּ היה ונחוּ ץ  חׁש וּ ב ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
בּ ספר  היּ וֹ ם ׁש כּ תב י"ד )סדר הּק טרת(עד  וענין לׁש וֹ נוֹ : וזה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌



א '|ד הקטורתפרק פיטום זוהר

הזּ הר ׁש הביא כּ מוֹ  רע  ּפ גע  וכל נגע כּ ל  לבּט ל גּ ד וֹ ל ענין ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
וכוּ ', ויּ קרא לה ׁש ּת דּ לּפ ר ׁש ת ראוּ י  נפׁש וֹ  ועל עליו  החוֹ ׁש ׁש  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ׁש ר בּ קלף הּק טרת  ענין כּ ל  ולכּת ב הזּ ה , בּ ענין  עוֹ ז ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
וּ בערב בּ בּ קר אחת ּפ עם אוֹ תוֹ  ולקר וֹ ת  אוּ רית ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִוּ בכתיבה

בּ דּ בר ערב  ואני  גּ דוֹ לה ".בּ כוּ נה  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

החיּ וּ בספר וז"ל ים כּ ף כּ וֹ תב  זצ "ל ּפ לאג'י  חיּ ים ר ' להגה"ק ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
כּ תב צדקה מעיל וּ בספר  עלבא"ד: הּק טרת ּפ רׁש ת דּ יכּת ב ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

סג וּ לה  ל וֹ  ויעשׂ ה ּת וֹ רה כּ ספר  אוּ רית בּ כתב גּ ויל  אוֹ  "הּק לף ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ם. עיּ ן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוכ וּ ',

לוֹ מר, מתכּ וּ ן הוּ א הּק טרת, ּפ ר ׁש ת  האדם א וֹ מר ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בזה
בּ ספר  כּ תב  וּ באמת כּ מע שׂ ה. זוֹ  אמירה ל ּק וּ טיּת חׁש ב ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

הקטירמהרי "ח  כּ אלּ וּ  ּת חׁש ב ׁש אמירת וֹ  מבּק ׁש  האדם  אין ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּס ממני  אחד אמירת על אחת ּפ עם ידלּ ג ׁש אם כּ די ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ פעל,
סממניה מ כּ ל אחת  חּס ר "אם אּס וּ ר  על יעבוֹ ר א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,

וׁש ל וֹ ם. חס מיתה" ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב

סר  מ מתינת הטרת  סדר את ְְִִִִִֵֶֶֶַַֹלמר

רמ"א  קל"ב)וע יּ ן  סימ)הּק טרת דּ צרי ּפ ּט וּ ם סדר את לוֹ מר ְ◌ַ◌ֵ◌ְִָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
מּס ממניה  אחד  על לדלּ ג  ׁש א כּ די  סדּ וּ ר ,  ֹׁש ם.מּת ו ע יּ ן , ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

אצבּ עוֹ ת על  הּק טרת סממני את הּמ דקדּ קים מוֹ נים זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִוּ מּס בּ ה
בּ ספר  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ימין . החיּ ים יד  ד')כּ ף חׁש יבוּ ת(מ"ח, דבּ גלל ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ימינם יד  בּ אצבּ עוֹ ת אוֹ תם ׁש ּמ וֹ נים יׁש  סדראהּס ממנים כּ פי , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ סוּ לה. שׂ מאל בּ יד הּמ קדּ ׁש  בּ ית עבוֹ דת כּ י בּ ּפ סוּ ק, ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרמיזתם

בקרא א. נרמז דזה לומר ואפשר
לד)שמות בד(ל , וגו' סמים לך קח

דתיבות  יהיה. בבד בבד עוליםבד
לספור שיש  דהיינו  י"ד, למספר
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עוֹ ד החיּ ים וּ ראה בּ כוּ נה ()בּ כף הּק טרת  ּפ ּט וּ ם סדר  דאמירת ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עווֹ נוֹ תיו  על  בּ תׁש וּ בה לחזר האדם בּ יד  דּ על מסיּ עת ל וֹ מר  וי ׁש  . ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אּת ה ּפ סוּ ק לוֹ מר הּק טרת, ּפ ּט וּ ם אמירת  אחר  ּת כף נרמז ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן
סלה ּת סוֹ בבני  פלּ ט ר נּ י ּת צּ רני  מ צּ ר  לי ז ')בסתר  ל "ב, יה), ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִ

ה  אצבעות עם הקטורת יד סממני
אותם. שאומרים בשעה 

קי "ט ) פי 'בכפינפשי (תהלים  תמיד,
לנפש  גדולה  טובה  שהוא הקטורת
ע"י  סממני ' את למנות יש האדם,

שהוא היד היד .כף אצבעות 
בכוונת  ג"כ  לומר אפשר  וכעי "ז

י "ט ) פי '(איוב אלקי, אחזה מבשרי
הקטורת  פרשת שאומר  ע"י
שהוא  ידו, כף גבי  שעל באצבעות
לכל ממילא יזכה מבשרו , חלק
וזהו וגשמיות, רוחניות  השפעות 

אלקי. אחזה 
היד באצבעות  מונים למה  והטעם
בתפילת  אומרים  דהנה  י"ל דוקא ,
בו, אדם כל יד וחותם תוקף ונתנה
מעשיו כל בידו חותם שהאדם
העבירות  וגם בעוה"ז. שעושה 
יש  ע"כ אדם. של ידו ע"י נעשים 
באצבעות  הקטורת סממני למנות
על מכפרת הקטורת דהרי היד,
לעיל. שהארכנו כמו  האדם, עוונות

ענף ב. תלפיות במדרש  ועיין
ספר מהקדמת שהביא איברים 
וז"ל: איברים , רפרוף על חסידים
חקק  אדם של באבריו כי דע
וחקריו, האדם מעשה כל הקב"ה 

יוצרו, אליו  יגיד   אבריו  וברפרוף
יספור. דבר עליו  לבוא המעותד  כל
אל איש  ה ' יראי  נדברו  אז וכתיב
ויכתב  וישמע, ה' ויקשב רעהו 
ה ' ליראי  לפניו זכרון בספר
כל שמונין מכאן שמו . ולחושבי 
האדם על ומגיד האדם, פסיעות
ותדע  ללכת, לו יש  פסיעות כמה 
נחש , שאין שאעפ "י הוא, שכן לך
פן  לאחרים לומר ואסור סימן, יש
שמזדעזעין  ובזמן בנחושים. יחזיקו 
ותדע  והשכל, הבן אדם , של אבריו
להיות  שעתיד  מה דבר מתוך  דבר
עונש  אם רע, ובין טוב בין  עליו ,
חסידות  דברי  הנזכר וכל ריוח, ואם
האמורי  דרכי משום בהם ואין הם,
חסד בה ' והבוטח חלילה,

עיי "ש. יסובבנהו ,
ה ' פסוקים אומרים לכן וקודם
יעקב  אלקי לנו משגב עמנו צבאות 
בוטח  אדם אשרי צבאות ה' סלה ,
ביום יעננו המלך הושיעה  ה ' בך,
תצרני  מצר לי סתר אתה קראנו ,

וערבה סלה, תסובבני  פלט לה 'רני
עולם כימי וירושלים יהודה  מנחת
אמירת  הנה קדמוניות. וכשנים 
נזכרה  כשלעצמה אלו  פסוקים



א '|ד הקטורתפרק פיטום זוהר

הזּ הר ׁש הביא כּ מוֹ  רע  ּפ גע  וכל נגע כּ ל  לבּט ל גּ ד וֹ ל ענין ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
וכוּ ', ויּ קרא לה ׁש ּת דּ לּפ ר ׁש ת ראוּ י  נפׁש וֹ  ועל עליו  החוֹ ׁש ׁש  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ׁש ר בּ קלף הּק טרת  ענין כּ ל  ולכּת ב הזּ ה , בּ ענין  עוֹ ז ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
וּ בערב בּ בּ קר אחת ּפ עם אוֹ תוֹ  ולקר וֹ ת  אוּ רית ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִוּ בכתיבה

בּ דּ בר ערב  ואני  גּ דוֹ לה ".בּ כוּ נה  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

החיּ וּ בספר וז"ל ים כּ ף כּ וֹ תב  זצ "ל ּפ לאג'י  חיּ ים ר ' להגה"ק ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
כּ תב צדקה מעיל וּ בספר  עלבא"ד: הּק טרת ּפ רׁש ת דּ יכּת ב ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

סג וּ לה  ל וֹ  ויעשׂ ה ּת וֹ רה כּ ספר  אוּ רית בּ כתב גּ ויל  אוֹ  "הּק לף ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ם. עיּ ן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוכ וּ ',

לוֹ מר, מתכּ וּ ן הוּ א הּק טרת, ּפ ר ׁש ת  האדם א וֹ מר ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בזה
בּ ספר  כּ תב  וּ באמת כּ מע שׂ ה. זוֹ  אמירה ל ּק וּ טיּת חׁש ב ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

הקטירמהרי "ח  כּ אלּ וּ  ּת חׁש ב ׁש אמירת וֹ  מבּק ׁש  האדם  אין ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּס ממני  אחד אמירת על אחת ּפ עם ידלּ ג ׁש אם כּ די ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ פעל,
סממניה מ כּ ל אחת  חּס ר "אם אּס וּ ר  על יעבוֹ ר א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,

וׁש ל וֹ ם. חס מיתה" ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב

סר  מ מתינת הטרת  סדר את ְְִִִִִֵֶֶֶַַֹלמר

רמ"א  קל"ב)וע יּ ן  סימ)הּק טרת דּ צרי ּפ ּט וּ ם סדר את לוֹ מר ְ◌ַ◌ֵ◌ְִָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
מּס ממניה  אחד  על לדלּ ג  ׁש א כּ די  סדּ וּ ר ,  ֹׁש ם.מּת ו ע יּ ן , ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

אצבּ עוֹ ת על  הּק טרת סממני את הּמ דקדּ קים מוֹ נים זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִוּ מּס בּ ה
בּ ספר  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ימין . החיּ ים יד  ד')כּ ף חׁש יבוּ ת(מ"ח, דבּ גלל ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ימינם יד  בּ אצבּ עוֹ ת אוֹ תם ׁש ּמ וֹ נים יׁש  סדראהּס ממנים כּ פי , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ סוּ לה. שׂ מאל בּ יד הּמ קדּ ׁש  בּ ית עבוֹ דת כּ י בּ ּפ סוּ ק, ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרמיזתם

בקרא א. נרמז דזה לומר ואפשר
לד)שמות בד(ל , וגו' סמים לך קח

דתיבות  יהיה. בבד בבד עוליםבד
לספור שיש  דהיינו  י"ד, למספר

הקטורת פיטום א 'זוהר ה |פרק

עוֹ ד החיּ ים וּ ראה בּ כוּ נה ()בּ כף הּק טרת  ּפ ּט וּ ם סדר  דאמירת ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עווֹ נוֹ תיו  על  בּ תׁש וּ בה לחזר האדם בּ יד  דּ על מסיּ עת ל וֹ מר  וי ׁש  . ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אּת ה ּפ סוּ ק לוֹ מר הּק טרת, ּפ ּט וּ ם אמירת  אחר  ּת כף נרמז ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן
סלה ּת סוֹ בבני  פלּ ט ר נּ י ּת צּ רני  מ צּ ר  לי ז ')בסתר  ל "ב, יה), ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִ

ה  אצבעות עם הקטורת יד סממני
אותם. שאומרים בשעה 

קי "ט ) פי 'בכפינפשי (תהלים  תמיד,
לנפש  גדולה  טובה  שהוא הקטורת
ע"י  סממני ' את למנות יש האדם,

שהוא היד היד .כף אצבעות 
בכוונת  ג"כ  לומר אפשר  וכעי "ז

י "ט ) פי '(איוב אלקי, אחזה מבשרי
הקטורת  פרשת שאומר  ע"י
שהוא  ידו, כף גבי  שעל באצבעות
לכל ממילא יזכה מבשרו , חלק
וזהו וגשמיות, רוחניות  השפעות 

אלקי. אחזה 
היד באצבעות  מונים למה  והטעם
בתפילת  אומרים  דהנה  י"ל דוקא ,
בו, אדם כל יד וחותם תוקף ונתנה
מעשיו כל בידו חותם שהאדם
העבירות  וגם בעוה"ז. שעושה 
יש  ע"כ אדם. של ידו ע"י נעשים 
באצבעות  הקטורת סממני למנות
על מכפרת הקטורת דהרי היד,
לעיל. שהארכנו כמו  האדם, עוונות

ענף ב. תלפיות במדרש  ועיין
ספר מהקדמת שהביא איברים 
וז"ל: איברים , רפרוף על חסידים
חקק  אדם של באבריו כי דע
וחקריו, האדם מעשה כל הקב"ה 

יוצרו, אליו  יגיד   אבריו  וברפרוף
יספור. דבר עליו  לבוא המעותד  כל
אל איש  ה ' יראי  נדברו  אז וכתיב
ויכתב  וישמע, ה' ויקשב רעהו 
ה ' ליראי  לפניו זכרון בספר
כל שמונין מכאן שמו . ולחושבי 
האדם על ומגיד האדם, פסיעות
ותדע  ללכת, לו יש  פסיעות כמה 
נחש , שאין שאעפ "י הוא, שכן לך
פן  לאחרים לומר ואסור סימן, יש
שמזדעזעין  ובזמן בנחושים. יחזיקו 
ותדע  והשכל, הבן אדם , של אבריו
להיות  שעתיד  מה דבר מתוך  דבר
עונש  אם רע, ובין טוב בין  עליו ,
חסידות  דברי  הנזכר וכל ריוח, ואם
האמורי  דרכי משום בהם ואין הם,
חסד בה ' והבוטח חלילה,

עיי "ש. יסובבנהו ,
ה ' פסוקים אומרים לכן וקודם
יעקב  אלקי לנו משגב עמנו צבאות 
בוטח  אדם אשרי צבאות ה' סלה ,
ביום יעננו המלך הושיעה  ה ' בך,
תצרני  מצר לי סתר אתה קראנו ,

וערבה סלה, תסובבני  פלט לה 'רני
עולם כימי וירושלים יהודה  מנחת
אמירת  הנה קדמוניות. וכשנים 
נזכרה  כשלעצמה אלו  פסוקים



א '|ו  הקטורתפרק פיטום זוהר

צדּ יקים ד בּ ספר מ'צּ ראוֹ ר  ל'י ס'תר  א 'ּת ה ּת בוֹ ת דּ ראׁש י כּ תב : ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ּת כף  זה ּפ סוּ ק  ׁש אוֹ מרים לוֹ מר  וי ׁש  ׁש ם. עיּ ן סּמ א"ל , ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהוּ א
הּק טרת ּפ רׁש ת אמירת ידי דּ על לרּמ ז הּק טרת, ּפ ּט וּ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַאחר

וּ מקטריגים. הּמ סטינים כּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבּט לים

אחרעוֹ ד  וגוֹ ' לי  סתר  אּת ה ּפ סוּ קי ׁש אוֹ מרים הּט עם לוֹ מר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵיׁש 
דּ בספר  הּק טרת, ּפ רׁש ת הּק וֹ דׁש אמירת סדר)עבוֹ דת  ס י) ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְֵֵֶ

החיד "א  בּ על החסיד להגה"ק יהוּ דא מר בּ נוּ  קבּ לה כּ תב, ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אב"יזצ"ל  ׁש ּס ימנים ּפ סוּ קים ג' האוֹ מר  וּ למפרע גׁש כּ ל  בּ י ׁש ר , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

צרה, מכּ ל  נצּ וֹ ל  יוֹ ם, ׁש ם.כּ ל  עיּ ן ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

חיּ ים  אוֹ רח  ּער ו קל"ג)וּ בׁש לחן מוּ בא(סימ ׁש ם , וּ בּפ וֹ סקים ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִַָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מענין ּפ עמים בּ אריכוּ ת ׁש ׁש  הּק טרת ּפ ּט וּ ם ל וֹ מר  ׁש חוֹ בה  ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

זזים יהא  שלא ברכות , בירושלמי
שסדרו מה  אבל עיי"ש . פיך, מתוך
אחר הללו  פסוקים  בסידורים
טעם נמצא לא הקטורת, אמירת
עמק  בספר וכתב הפשט. לפי  בזה
ואפשר וז"ל: הסידור  על ברכה
שהקטורת  חכז"ל שאמרו  משום
פסוקי  עליה  אומרים מעשרת,

וישועה. בטחון
מנחת  לה' וערבה אמירת  ועל
בפירוש  כתב  וגו' וירושלים יהודה 
משום אפשר  הנ"ל, ברכה  עמק
כמו היא, מנחה  נמי שהקטורת

תפלתי (בתהלים )שנאמר תכון
מנחת  כפי משאת לפניך קטורת
תמידין  שהזכירו כיון ועוד , ערב .
ועיין  המנחה. גם מזכירין והקטורת,

מ"ח)טור סימן  אחר(או"ח וכן .

תמידין  במקום שהיא התפלה 
זה  פסוק ד')אומרים ג', .(מלאכי

פרשת  אחר מקומם וקביעות 
האריז"ל עפ"י  היא  עץהקטורת (פרי 

פ "ג ) הקרבנות  עבודת שער ואמירת חיים .
קיצור בעל מביאו  וגו ' סתר אתה
ופסוק  פאפירש. מהר"ם וכן של"ה
איזה  לפני  במה"ו  סודר וערבה 
שם. מ"ח סימן או "ח ובטור מקומן,

רני 1)ג. תצרני מצר לי  סתר  אתה 
תסובבני  סלה סלה . תסובבני פלט
אתה. סתר  לי מצר תצרני  רני  פלט

צור2) ה' בי "ה כי  עד עדי בה' בטחו 
עד כי  בי "ה  ה' צור עולמים עולמים.

בטחו . בה ' עדי
את 3) יברך ה' יתן לעמו  עוז ה'

יברך  את עמו בשלום בשלום , עמו 
ה '. עוז לעמו יתן ה'

הקטורת פיטום א 'זוהר ז|פרק

לאחרבּ יוֹ ם  הזּ מיר וֹ ת כּ ׁש אוֹ מרים ׁש חרית ּת פילת לפני  הינוּ  , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ בּ קר מקטירים  ׁש היוּ  הּק טרת כּ נגד  וזה הּת מיד, ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָּפ רׁש ת
זוֹ רקים והי וּ  הּת מיד קרבּ ן את חטוּ  אחרי הּמ קדּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית
הּת מיד  ּפ ר ׁש ת  ּת חלּ ה ל וֹ מר  ראוּ י  ולכן הּמ זבּ ח, גּ בּ י על  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָדמ וֹ 
וּ בפעם הּמ קדּ ׁש , בּ בית ׁש ע שׂ וּ   כּ דר הּק טרת, ּפ ּט וּ ם  ּכ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ נגד  הּמ נחה ּת פילת לפני הּק טרת ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש נ יּ ה
ׁש חיטת לאחר  מקטירים ׁש הי וּ  הערבּ ים בּ ין ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְקטרת

הער בּ ים. בּ ין ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּת מיד 

ּפ וֹ סקים וכתב וע וֹ ד  של "ה אוֹ מריםבּ קצּ וּ ר  הליׁש ית דּ בפעם , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּפ י  על ואף ׁש חרית , ּת פילת ׁש ּמ סיּ מים לאחר  בּ בּ קר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַאוֹ תוֹ 
אחר אוֹ תוֹ  ואוֹ מרים חוֹ זרים הּת פלּ ה, קוֹ דם  אמרוּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר
בּ כוּ נה ׁש ּת אמר צריכה להתקבּ ל הראוּ י ׁש הּת פלּ ה לפי  , ָּכ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
החיצוֹ נים ימצאוּ  א וּ בכ אחר, הרהוּ ר ׁש וּ ם וּ בלי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְגּ ד וֹ לה
ואז  בּ וֹ , נאחזים אחר הרהוּ ר  י ׁש  ואם בּ ּה , להתדּ בּ ק  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמקוֹ ם
לסטרא כּ ח ׁש ּמ וֹ סיפים נזק, הּת פלּ ה מביאה ּת וֹ עלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מק וֹ ם
יׁש  הּת פלּ ה בּ ס וֹ ף הּק טרת ּפ ּט וּ ם בּ אמירת אבל ח"ו. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא

מקטרגי  מיני כּ ל  מבּט ל  ׁש הדּ בר זה , נגד ּת ּק נה בּ ּת פ לּ ה,בּ זה ם ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קצת חילוֹ   ּכ ידי על ׁש ּמ תעכּ ב ּפ י  על אף  לאוֹ מר וֹ  יׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ה ּת פ לּ ה. כּ ל  מרויח ׁש בּ זה הכּ נסת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

ת  מצאי  הטרת  ְְִֵֶַַַָָֹלמר

של "ה, בּ קצּ וּ ר כּ תב ל וֹ מרע וֹ ד ׁש נּ וֹ הגים אנׁש ים הרבּ ה דּ יׁש  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ׁש בּ ת  בּ מוֹ צאי ה ּק טרת  סג וּ לה דּפ ּט וּ ם בּ זה ויׁש  הבדּ לה, אחר ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ זה יצליח וגם הּק ל ּפ וֹ ת, ל ׁש בּ ר בּ ר טוֹ בה ,מזבּ ח על וכליל  ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ראשית ד. הקדוש ספר לשון וזה 
סעיף חכמה חיים תוצאות  (מאמר

ושמעתי מ"ב) לקרוא: שטוב
כדי  שבת, במוצאי הקטורת



א '|ו  הקטורתפרק פיטום זוהר

צדּ יקים ד בּ ספר מ'צּ ראוֹ ר  ל'י ס'תר  א 'ּת ה ּת בוֹ ת דּ ראׁש י כּ תב : ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ּת כף  זה ּפ סוּ ק  ׁש אוֹ מרים לוֹ מר  וי ׁש  ׁש ם. עיּ ן סּמ א"ל , ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהוּ א
הּק טרת ּפ רׁש ת אמירת ידי דּ על לרּמ ז הּק טרת, ּפ ּט וּ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַאחר

וּ מקטריגים. הּמ סטינים כּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבּט לים

אחרעוֹ ד  וגוֹ ' לי  סתר  אּת ה ּפ סוּ קי ׁש אוֹ מרים הּט עם לוֹ מר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵיׁש 
דּ בספר  הּק טרת, ּפ רׁש ת הּק וֹ דׁש אמירת סדר)עבוֹ דת  ס י) ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְֵֵֶ

החיד "א  בּ על החסיד להגה"ק יהוּ דא מר בּ נוּ  קבּ לה כּ תב, ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אב"יזצ"ל  ׁש ּס ימנים ּפ סוּ קים ג' האוֹ מר  וּ למפרע גׁש כּ ל  בּ י ׁש ר , ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

צרה, מכּ ל  נצּ וֹ ל  יוֹ ם, ׁש ם.כּ ל  עיּ ן ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

חיּ ים  אוֹ רח  ּער ו קל"ג)וּ בׁש לחן מוּ בא(סימ ׁש ם , וּ בּפ וֹ סקים ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִַָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מענין ּפ עמים בּ אריכוּ ת ׁש ׁש  הּק טרת ּפ ּט וּ ם ל וֹ מר  ׁש חוֹ בה  ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

זזים יהא  שלא ברכות , בירושלמי
שסדרו מה  אבל עיי"ש . פיך, מתוך
אחר הללו  פסוקים  בסידורים
טעם נמצא לא הקטורת, אמירת
עמק  בספר וכתב הפשט. לפי  בזה
ואפשר וז"ל: הסידור  על ברכה
שהקטורת  חכז"ל שאמרו  משום
פסוקי  עליה  אומרים מעשרת,

וישועה. בטחון
מנחת  לה' וערבה אמירת  ועל
בפירוש  כתב  וגו' וירושלים יהודה 
משום אפשר  הנ"ל, ברכה  עמק
כמו היא, מנחה  נמי שהקטורת

תפלתי (בתהלים )שנאמר תכון
מנחת  כפי משאת לפניך קטורת
תמידין  שהזכירו כיון ועוד , ערב .
ועיין  המנחה. גם מזכירין והקטורת,

מ"ח)טור סימן  אחר(או"ח וכן .

תמידין  במקום שהיא התפלה 
זה  פסוק ד')אומרים ג', .(מלאכי

פרשת  אחר מקומם וקביעות 
האריז"ל עפ"י  היא  עץהקטורת (פרי 

פ "ג ) הקרבנות  עבודת שער ואמירת חיים .
קיצור בעל מביאו  וגו ' סתר אתה
ופסוק  פאפירש. מהר"ם וכן של"ה
איזה  לפני  במה"ו  סודר וערבה 
שם. מ"ח סימן או "ח ובטור מקומן,

רני 1)ג. תצרני מצר לי  סתר  אתה 
תסובבני  סלה סלה . תסובבני פלט
אתה. סתר  לי מצר תצרני  רני  פלט

צור2) ה' בי "ה כי  עד עדי בה' בטחו 
עד כי  בי "ה  ה' צור עולמים עולמים.

בטחו . בה ' עדי
את 3) יברך ה' יתן לעמו  עוז ה'

יברך  את עמו בשלום בשלום , עמו 
ה '. עוז לעמו יתן ה'

הקטורת פיטום א 'זוהר ז|פרק

לאחרבּ יוֹ ם  הזּ מיר וֹ ת כּ ׁש אוֹ מרים ׁש חרית ּת פילת לפני  הינוּ  , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ בּ קר מקטירים  ׁש היוּ  הּק טרת כּ נגד  וזה הּת מיד, ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָּפ רׁש ת
זוֹ רקים והי וּ  הּת מיד קרבּ ן את חטוּ  אחרי הּמ קדּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית
הּת מיד  ּפ ר ׁש ת  ּת חלּ ה ל וֹ מר  ראוּ י  ולכן הּמ זבּ ח, גּ בּ י על  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָדמ וֹ 
וּ בפעם הּמ קדּ ׁש , בּ בית ׁש ע שׂ וּ   כּ דר הּק טרת, ּפ ּט וּ ם  ּכ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ נגד  הּמ נחה ּת פילת לפני הּק טרת ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש נ יּ ה
ׁש חיטת לאחר  מקטירים ׁש הי וּ  הערבּ ים בּ ין ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְקטרת

הער בּ ים. בּ ין ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּת מיד 

ּפ וֹ סקים וכתב וע וֹ ד  של "ה אוֹ מריםבּ קצּ וּ ר  הליׁש ית דּ בפעם , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּפ י  על ואף ׁש חרית , ּת פילת ׁש ּמ סיּ מים לאחר  בּ בּ קר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַאוֹ תוֹ 
אחר אוֹ תוֹ  ואוֹ מרים חוֹ זרים הּת פלּ ה, קוֹ דם  אמרוּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר
בּ כוּ נה ׁש ּת אמר צריכה להתקבּ ל הראוּ י ׁש הּת פלּ ה לפי  , ָּכ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
החיצוֹ נים ימצאוּ  א וּ בכ אחר, הרהוּ ר ׁש וּ ם וּ בלי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְגּ ד וֹ לה
ואז  בּ וֹ , נאחזים אחר הרהוּ ר  י ׁש  ואם בּ ּה , להתדּ בּ ק  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמקוֹ ם
לסטרא כּ ח ׁש ּמ וֹ סיפים נזק, הּת פלּ ה מביאה ּת וֹ עלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מק וֹ ם
יׁש  הּת פלּ ה בּ ס וֹ ף הּק טרת ּפ ּט וּ ם בּ אמירת אבל ח"ו. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא

מקטרגי  מיני כּ ל  מבּט ל  ׁש הדּ בר זה , נגד ּת ּק נה בּ ּת פ לּ ה,בּ זה ם ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קצת חילוֹ   ּכ ידי על ׁש ּמ תעכּ ב ּפ י  על אף  לאוֹ מר וֹ  יׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ה ּת פ לּ ה. כּ ל  מרויח ׁש בּ זה הכּ נסת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

ת  מצאי  הטרת  ְְִֵֶַַַָָֹלמר

של "ה, בּ קצּ וּ ר כּ תב ל וֹ מרע וֹ ד ׁש נּ וֹ הגים אנׁש ים הרבּ ה דּ יׁש  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ׁש בּ ת  בּ מוֹ צאי ה ּק טרת  סג וּ לה דּפ ּט וּ ם בּ זה ויׁש  הבדּ לה, אחר ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ זה יצליח וגם הּק ל ּפ וֹ ת, ל ׁש בּ ר בּ ר טוֹ בה ,מזבּ ח על וכליל  ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ראשית ד. הקדוש ספר לשון וזה 
סעיף חכמה חיים תוצאות  (מאמר

ושמעתי מ"ב) לקרוא: שטוב
כדי  שבת, במוצאי הקטורת



א '|ח הקטורתפרק פיטום זוהר

הינוּ  ּת רצה, ידיו וּ פעל הבּ אים ה' ה בוּ ע ימי  בּ מׁש בּ עסקיו  ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
לטוֹ בה, בּ ביתעליו  ה ּק טרת מקטיר ׁש היה אחד כּ ל דּ הרי ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌

ר בּ נ וּ  מׁש ה ׁש בּ רכם וּ כמוֹ  מתער, היה ל"ג)הּמ קדּ ׁש  ברי) ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְִָ

 יבר הּמ קדּ ׁש  בּ בית קטרת  ׁש יּ קטיר  כּ ל  בּ אּפ קטוֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָי שׂ ימוּ 
להלּ ן. בּ זה ׁש נּ ארי וּ כמוֹ  ויּ ע ׁש ירוֹ , חילוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵה'



המתעורר הטומאה רוח להעביר
והוא תקנו  שלכך שבת, במוצאי

שבת, במוצאי כדפירשורחום
ויקהל .ע"ב)ר"ז(דףפרשת

הקטורת פיטום ב 'זוהר ט|פרק 

'ב ּפרק 

ה ּק דוֹ ׁש  מזּ הר ה ּק טרת  אמירת ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַמעלת 

ות ׁש בּ חוֹ ת  הירוֹ ת כּ ל קדם  בּ קר בּ כל  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  לוֹ מר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַטוֹ ב 
בּ זּ הר ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  בּ ערב וכן גּ דוֹ לה ויּ קהל בּ כ וּ נה בּ פר ׁש ת ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וּ מוּ ם(ריט:) הכּ ל. לפני  ּת מיד ראׁש וֹ נה היא  ה ּק טרת וּ ראה, ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
ותׁש בּ חוֹ ת, לירוֹ ת לּת פלּ ה, להקדּ ים  צרי הּק טרת מעשׂ ה  ָּכ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ע וֹ ברת עד  נקׁש ר וא נתקן וא עוֹ לה א זה ׁש כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ תוּ ב  מה טז)?הזּ המה. -(ויקרא וג וֹ ' הּק דׁש  על  וכּפ ר  ַ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌
כּ ן  ועל חּט אתם. לכל וּ מּפ ׁש עיהם -  ּכ ואחר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,
הּק ד ׁש , וּ לטהר הזּ המה וּ להעביר  הּק דׁש  על לכּפ ר ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

ׁש אמרנוּ . כּ פי הכּ ל וּ תפלּ וֹ ת, ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת  ּכ ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

אחד (מ)ה ר ת עני ה וה טרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּק דוֹ ׁש  קמ"ט.)בּ זּ הר  ): ֹלׁש וֹ נו וזה כּ תב , הּס לּ ם ּפ רוּ ׁש  ּת א , ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵַ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ כהנא  בּ ׁש עּת א נתכּ וּ ן חזי ׁש הכּ הן בּ ׁש עה  וּ ראה בּ וֹ א וכוּ ', ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ אוֹ תּה  אז הּס ּמ ים , קטרת מקריב והיה למּט ה נר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהדליק 
עלי וֹ נים, נרוֹ ת מאירים  יחד ׁש עה הכּ ל ונקׁש ר הּס פיר וֹ ת , ׁש הם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌

ׁש אמר  זה העוֹ למוֹ ת, בּ כל  נמצאים  וחדוה ׁש מן ושׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לב ישׂ ּמ ח כּ אן.וּ קטרת עד הנּ רוֹ ת, את בּ העלוֹ ת כּ תוּ ב  כּ ן ועל . ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בספר מברעזאן ועיין מהרש "ם להגאון מרדכי  זצ "ל תכלת
ח ') אות  תצוה, וגו 'שכתב(פרשת אהרן עליו  והקטיר  פסוק על

הנרות  את אהרן  ובהעלות וגו ' הנרות את וז"ל :בהטיבו וגו',
דהנה לומר ויש הנרות. עם הקטורת שייכת מה להבין יש
פושעי  עמנו לצרף להורות חלבנה, גם שמעורב הקטורת ענין



א '|ח הקטורתפרק פיטום זוהר

הינוּ  ּת רצה, ידיו וּ פעל הבּ אים ה' ה בוּ ע ימי  בּ מׁש בּ עסקיו  ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
לטוֹ בה, בּ ביתעליו  ה ּק טרת מקטיר ׁש היה אחד כּ ל דּ הרי ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌

ר בּ נ וּ  מׁש ה ׁש בּ רכם וּ כמוֹ  מתער, היה ל"ג)הּמ קדּ ׁש  ברי) ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְִָ

 יבר הּמ קדּ ׁש  בּ בית קטרת  ׁש יּ קטיר  כּ ל  בּ אּפ קטוֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָי שׂ ימוּ 
להלּ ן. בּ זה ׁש נּ ארי וּ כמוֹ  ויּ ע ׁש ירוֹ , חילוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵה'



המתעורר הטומאה רוח להעביר
והוא תקנו  שלכך שבת, במוצאי

שבת, במוצאי כדפירשורחום
ויקהל .ע"ב)ר"ז(דףפרשת

הקטורת פיטום ב 'זוהר ט|פרק 

'ב ּפרק 

ה ּק דוֹ ׁש  מזּ הר ה ּק טרת  אמירת ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַמעלת 

ות ׁש בּ חוֹ ת  הירוֹ ת כּ ל קדם  בּ קר בּ כל  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  לוֹ מר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַטוֹ ב 
בּ זּ הר ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  בּ ערב וכן גּ דוֹ לה ויּ קהל בּ כ וּ נה בּ פר ׁש ת ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וּ מוּ ם(ריט:) הכּ ל. לפני  ּת מיד ראׁש וֹ נה היא  ה ּק טרת וּ ראה, ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
ותׁש בּ חוֹ ת, לירוֹ ת לּת פלּ ה, להקדּ ים  צרי הּק טרת מעשׂ ה  ָּכ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ע וֹ ברת עד  נקׁש ר וא נתקן וא עוֹ לה א זה ׁש כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ תוּ ב  מה טז)?הזּ המה. -(ויקרא וג וֹ ' הּק דׁש  על  וכּפ ר  ַ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌
כּ ן  ועל חּט אתם. לכל וּ מּפ ׁש עיהם -  ּכ ואחר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,
הּק ד ׁש , וּ לטהר הזּ המה וּ להעביר  הּק דׁש  על לכּפ ר ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

ׁש אמרנוּ . כּ פי הכּ ל וּ תפלּ וֹ ת, ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת  ּכ ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

אחד (מ)ה ר ת עני ה וה טרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּק דוֹ ׁש  קמ"ט.)בּ זּ הר  ): ֹלׁש וֹ נו וזה כּ תב , הּס לּ ם ּפ רוּ ׁש  ּת א , ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵַ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ כהנא  בּ ׁש עּת א נתכּ וּ ן חזי ׁש הכּ הן בּ ׁש עה  וּ ראה בּ וֹ א וכוּ ', ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ אוֹ תּה  אז הּס ּמ ים , קטרת מקריב והיה למּט ה נר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהדליק 
עלי וֹ נים, נרוֹ ת מאירים  יחד ׁש עה הכּ ל ונקׁש ר הּס פיר וֹ ת , ׁש הם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌

ׁש אמר  זה העוֹ למוֹ ת, בּ כל  נמצאים  וחדוה ׁש מן ושׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לב ישׂ ּמ ח כּ אן.וּ קטרת עד הנּ רוֹ ת, את בּ העלוֹ ת כּ תוּ ב  כּ ן ועל . ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בספר מברעזאן ועיין מהרש "ם להגאון מרדכי  זצ "ל תכלת
ח ') אות  תצוה, וגו 'שכתב(פרשת אהרן עליו  והקטיר  פסוק על

הנרות  את אהרן  ובהעלות וגו ' הנרות את וז"ל :בהטיבו וגו',
דהנה לומר ויש הנרות. עם הקטורת שייכת מה להבין יש
פושעי  עמנו לצרף להורות חלבנה, גם שמעורב הקטורת ענין
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ולכן  תשא, פרשת ורש"י דכריתות בש"ס כדאיתא ישראל 
לפעמים וכן וכו ' בילה יש בלח דבלח הדק היטב שוחק היה
לכן  לצדיקים, נחשבים ישראל פושעי נגד ההערכה ע"י

ולכן עמהם א"ע  לכלול  התורה הדלקת ציותה עם  הקטורת
זה  עם זה משולבים במק"אהנרות  לפמ"ש לומר יש גם וכו'.

על  גיירני  לשמאי  גר שאמר  ל"א דף בשבת שאמרו מה לבאר 
אחת, רגל על עומד כשאני כולה התורה כל  שתלמדני מנת
לא לחברך עלך דסני מה ליה אמר והלל הבנין, באמת דחפו
אחד  איש שיקיים מהנמנע כי  גמור , זיל  פירושא ואידך תעבד
ע"י  או ישראל כל עם התחברות ידי על זולת כולה התורה כל
שדחפו  וזהו וכו', עולה בתורת העוסק דכל התורה לימוד
והטיט האבנים שבהבנין כמו  כי לו ורמז הבנין באמת שמאי 
וכן  כולם, נחשבו החיבור ע"י קטנים וצרורות והמים  והחול 
שלום מרבים חכמים תלמידי  וז"ש הת"ח. עם אגודה ע"י
שיקיים בפירוש א"ל  והלל  בוניך, אלא בניך תקרא אל וכו'

ב' ואופן  כמוך, לרעך  לימודואהבת ע"י  שהוא גמור זיל
רומז  והמנורה התחברות על רומז  הקטורת וענין התורה

אין לתורה, ההתחברות גם  כי  ובאמת אור, ותורה מצוה נר  כי 
נאה לרשעים פיזור כי  התורה, בדרך  הוא אם זולת  תועלת בו

ולכן  לעולם, ונאה שניהם להם והקטורת  הנרות הדלקת
בזה  זה ומשולבים  טובים עכ"ל .כאחד  ,

הּק דוֹ ׁש איתא בּ העלוֹ ת בּ זּ הר  א'ּפ רׁש ת עד  קנ"א  ד' (חלק ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵֶַַ

ב') הּק דׁש :ועד  בּ ל ׁש וֹ ן , ְִַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
הות  לבל עמדת ְְֵֶֶֶֶַַָֹקטרת

ל  כּ אחד עוֹ מדים וּ מנוֹ רה ּפ נימי  ׁש כּ תוּ ב מזבּ ח הכּ ל, שׂ מחת ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
ט) כז מזבּ ח וֹ ת(משלי ׁש ני וּ בארנוּ  לב. ישׂ ּמ ח וּ קטרת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן 
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בּ חוּ ץ  ואחד לחדוה, עוֹ מד  וזה ה כּ ל, ׁש ל ּפ נימי  אחד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָהי וּ :
וּ מי  ׁש בּ חוּ ץ. לזה יוֹ צא הזּ ה וּ מהּפ נימי  קרבּ נוֹ ת. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב
אדני  הדּ בר  סוֹ ד עליוֹ נה , חכמה ידע ויסּת כּ ל, ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה
ׁש מן  בּ ׁש עה אלּ א הּק טרת נקרבה  א  ּכ ועל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְיהוה,
בּ ספר וֹ  מצאתי וכוּ '. דׁש מה בּ ספרא "א ׁש כּ חנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא.
הּמ ות. וּ לס לּ ק לחדוה היא ׁש הּק טרת ,הּמ ל ׁש מה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶׁש ל 

הּט עם מזּ המה החיצ וֹ ן מּמ זבּ ח נמצא ׁש הדּ ין  מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
ׁש ּמ איר וקׁש ר וחדוה ושׂ מחה מלכוּ ת ׁש ה וּ א ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בּ ח וּ ץ,
כּ ל  מתעוֹ רר, וּ כׁש זּ ה קיּ מת . בּ וֹ  שׂ מחה ׁש כּ ל  ּפ נימי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵמאוֹ תוֹ 
זה וּ מוּ ם דּ ין, לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל וא מזּ ה מסּת לּ ק ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
קׁש ר היא קטרת זה ועל הּמ ות, לבּט ל עוֹ מדת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְקטרת
בּ וֹ , נמצא  שׂ מחה ׁש כּ ל  הּפ נימי. בּ מזבּ ח נקרבת וזוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל ,
כּ תוּ ב  עליהם  הבּ א, וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ישׂ ראל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם

מט) אּת ה(ישעיה עבדּ י לי בּ ו יּ אמר  אׁש ר י שׂ ראל  ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאת ּפ אר".

ׁש ה וּ א הּק טרת, מענין הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים ׁש כּ תבוּ  מה ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנק דּ ים
זה ידי ועל יוֹ ם, בּ כל  הּק טרת ּפ רׁש ת לוֹ מר בּ דוּ קה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסגוּ לה

הדּ ינים: כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת בּ ּט לים

לרת  עיל בר מר לי יאמר ל אמרי  .האל את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹפג י 

הּק ד וֹ ׁש  ע"א)בּ זהר ק"ב   ורא איתא(רת הנּ עלם בּ מדרׁש  ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְְַַַַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ פגׁש ּת י  בּ דּ ר  ּמהל הייתי  אחת ּפ עם  ּפ נחס , רבּ י אמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָוז "ל:
ל בּ ר יּ וֹ ת. ׁש ּמ וֹ עיל דּ בר מר לי  יאמר  ל וֹ , אמר ּת י  אליּ הוּ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶאת
הּמ לאכים כּ ל  לפניו ונכנסוּ  הּק בּ "ה , גּ זר  בּ רית לוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר

האדם, חטאי להזכּ יר אדם ׁש ּמ מנּ ים בּ ני  ׁש יּ זכּ ירוּ  ׁש בּ זמן ֶ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌



ב '|י הקטורתפרק  פיטום זוהר

ולכן  תשא, פרשת ורש"י דכריתות בש"ס כדאיתא ישראל 
לפעמים וכן וכו ' בילה יש בלח דבלח הדק היטב שוחק היה
לכן  לצדיקים, נחשבים ישראל פושעי נגד ההערכה ע"י

ולכן עמהם א"ע  לכלול  התורה הדלקת ציותה עם  הקטורת
זה  עם זה משולבים במק"אהנרות  לפמ"ש לומר יש גם וכו'.

על  גיירני  לשמאי  גר שאמר  ל"א דף בשבת שאמרו מה לבאר 
אחת, רגל על עומד כשאני כולה התורה כל  שתלמדני מנת
לא לחברך עלך דסני מה ליה אמר והלל הבנין, באמת דחפו
אחד  איש שיקיים מהנמנע כי  גמור , זיל  פירושא ואידך תעבד
ע"י  או ישראל כל עם התחברות ידי על זולת כולה התורה כל
שדחפו  וזהו וכו', עולה בתורת העוסק דכל התורה לימוד
והטיט האבנים שבהבנין כמו  כי לו ורמז הבנין באמת שמאי 
וכן  כולם, נחשבו החיבור ע"י קטנים וצרורות והמים  והחול 
שלום מרבים חכמים תלמידי  וז"ש הת"ח. עם אגודה ע"י
שיקיים בפירוש א"ל  והלל  בוניך, אלא בניך תקרא אל וכו'

ב' ואופן  כמוך, לרעך  לימודואהבת ע"י  שהוא גמור זיל
רומז  והמנורה התחברות על רומז  הקטורת וענין התורה

אין לתורה, ההתחברות גם  כי  ובאמת אור, ותורה מצוה נר  כי 
נאה לרשעים פיזור כי  התורה, בדרך  הוא אם זולת  תועלת בו

ולכן  לעולם, ונאה שניהם להם והקטורת  הנרות הדלקת
בזה  זה ומשולבים  טובים עכ"ל .כאחד  ,

הּק דוֹ ׁש איתא בּ העלוֹ ת בּ זּ הר  א'ּפ רׁש ת עד  קנ"א  ד' (חלק ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵֶַַ

ב') הּק דׁש :ועד  בּ ל ׁש וֹ ן , ְִַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
הות  לבל עמדת ְְֵֶֶֶֶַַָֹקטרת

ל  כּ אחד עוֹ מדים וּ מנוֹ רה ּפ נימי  ׁש כּ תוּ ב מזבּ ח הכּ ל, שׂ מחת ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
ט) כז מזבּ ח וֹ ת(משלי ׁש ני וּ בארנוּ  לב. ישׂ ּמ ח וּ קטרת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן 
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בּ חוּ ץ  ואחד לחדוה, עוֹ מד  וזה ה כּ ל, ׁש ל ּפ נימי  אחד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָהי וּ :
וּ מי  ׁש בּ חוּ ץ. לזה יוֹ צא הזּ ה וּ מהּפ נימי  קרבּ נוֹ ת. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב
אדני  הדּ בר  סוֹ ד עליוֹ נה , חכמה ידע ויסּת כּ ל, ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה
ׁש מן  בּ ׁש עה אלּ א הּק טרת נקרבה  א  ּכ ועל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְיהוה,
בּ ספר וֹ  מצאתי וכוּ '. דׁש מה בּ ספרא "א ׁש כּ חנא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא.
הּמ ות. וּ לס לּ ק לחדוה היא ׁש הּק טרת ,הּמ ל ׁש מה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶׁש ל 

הּט עם מזּ המה החיצ וֹ ן מּמ זבּ ח נמצא ׁש הדּ ין  מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
ׁש ּמ איר וקׁש ר וחדוה ושׂ מחה מלכוּ ת ׁש ה וּ א ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בּ ח וּ ץ,
כּ ל  מתעוֹ רר, וּ כׁש זּ ה קיּ מת . בּ וֹ  שׂ מחה ׁש כּ ל  ּפ נימי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵמאוֹ תוֹ 
זה וּ מוּ ם דּ ין, לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל וא מזּ ה מסּת לּ ק ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
קׁש ר היא קטרת זה ועל הּמ ות, לבּט ל עוֹ מדת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְקטרת
בּ וֹ , נמצא  שׂ מחה ׁש כּ ל  הּפ נימי. בּ מזבּ ח נקרבת וזוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל ,
כּ תוּ ב  עליהם  הבּ א, וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ישׂ ראל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם

מט) אּת ה(ישעיה עבדּ י לי בּ ו יּ אמר  אׁש ר י שׂ ראל  ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאת ּפ אר".

ׁש ה וּ א הּק טרת, מענין הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים ׁש כּ תבוּ  מה ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנק דּ ים
זה ידי ועל יוֹ ם, בּ כל  הּק טרת ּפ רׁש ת לוֹ מר בּ דוּ קה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסגוּ לה

הדּ ינים: כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת בּ ּט לים

לרת  עיל בר מר לי יאמר ל אמרי  .האל את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹפג י 

הּק ד וֹ ׁש  ע"א)בּ זהר ק"ב   ורא איתא(רת הנּ עלם בּ מדרׁש  ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְְַַַַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ פגׁש ּת י  בּ דּ ר  ּמהל הייתי  אחת ּפ עם  ּפ נחס , רבּ י אמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָוז "ל:
ל בּ ר יּ וֹ ת. ׁש ּמ וֹ עיל דּ בר מר לי  יאמר  ל וֹ , אמר ּת י  אליּ הוּ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶאת
הּמ לאכים כּ ל  לפניו ונכנסוּ  הּק בּ "ה , גּ זר  בּ רית לוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר

האדם, חטאי להזכּ יר אדם ׁש ּמ מנּ ים בּ ני  ׁש יּ זכּ ירוּ  ׁש בּ זמן ֶ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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יזכּ יר וּ  ׁש כּ לּ ם  - בהם וּ רצוֹ נוֹ  לבּ וֹ  וּ מכוּ ן מ ׁש ה, ׁש צּ וּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ נוֹ ת 
לטוֹ ב. ◌ְא וֹ תוֹ 

והכּ ר וֹ ז  נגזרה, הבּ רית אדם, בּ בני מות ׁש יּ ארע בּ זמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוע וֹ ד,
בּ בּת י  בּ ארץ בניו יעלוּ  דּ אם  ה מים, חיל וֹ ת כּ ל על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵעוֹ בר 

מדר ׁש וֹ ת  וּ בבּת י  ׁש לכנסיּ וֹ ת ענינים ולב נפׁש  בּ רצ וֹ ן ויאמרוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מהם. ה ּמ ות ׁש יּ תבּ ּט ל  לישׂ ראל, להם  ׁש הי וּ  בּ שׂ מים  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְקטרת
קח אהרן אל מ ׁש ה ויּ אמר כּ תוּ ב , מה ראה בּ א יצחק, רבּ י  ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לוֹ  אמר קטרת. ושׂ ים הּמ זבּ ח מעל אׁש  עליה ותן ה ּמ חּת ה ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ל ּמ ה כּ תוּ ב אהרן, מה וגוֹ '. ה' מלּ פני הּק צף יצא כּ י ויּ רץ ? ? ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ין  ויּ עמד וכתוּ ב  בּ עם. הנּ גף  החל  והנּ ה הּק הל  ֹּת ו ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאל
חבּ לה ׁש ל מלא יכל ו א הּמ גּ פה. וּת עצר החיּ ים וּ בין  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים

הּמ ות. ונתבּ ּט ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִל ׁש ט

קטרת  מ ל ע מות  המבל ְְְֵֵֶֶַַָָָֹאי

ּפ נחס  ּפ ר ׁש ת מהימנא ע"א)וּ ברעיא רכ"ד )א זה ועׁש ן כּ תב: ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מלאים איברים ׁש הם בּ עצים , ׁש דּ וֹ לק  אׁש  ידי  על אלּ א  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶעוֹ לה,
אׁש  בּ הם, נדלקת ׁש היא ּת וֹ רה תוֹ רה , בּ עלי  עוֹ לה. עצי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצווֹ ת ,
הּמ ערכה. ע ׁש ן בּ בּ ינה בּ הם. עׁש ן ועלה הגּ בוּ רה , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ חזק 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קטרת, נקרא  לאף, לג)וּ מעוֹ לה ישׂ ימ וּ (דברי ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
. בּ אּפ קטרת,קטוֹ רה  כּ מוֹ  בּ עוֹ לם מות המב ּט ל ׁש היאואין ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌

- קׁש ר ׁש ל ּת ר גּ וּ ם בּ אף. ניח וֹ ח ריח  עם בּ רחמים הדּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִקוּ ר 
דברים ׁש הרוחנוּ  חלקנוּ  אׁש רי יהוּ דה, ר בּ י  אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְקטיר וּ .

הּק דוֹ ׁש ה מנוֹ רה אמר  ע וֹ ד בּ גּ לוּ י . הּת פלּ ה,נס ּת רים  ׁש אחר , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לדוד, ּת הלּ ה אחר  ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם ׁש יּ אמר  מי  קר בּ ן, כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

הבּ ית. מן מות ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמב ּט ל

הקטורת פיטום ב 'זוהר יג |פרק 

לתּק וּ נים  בּ הקדּ מה   מל בּ כּס א ע"ב)ועיּ ן ח' ) כּ ן גּ ם ׁש כּ תב ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אוֹ מר לדוד,ובּ כוּ נההדּ מי  ּת הלּ ה מּת יׁש אחר  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בּ יד וֹ  דּ ין גּ זר נמסר ואפיל וּ  חיּ וּ תוֹ  כּ ל וּ מסיר הס"מ להמיתוֹ כּ ח ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ  דּ ין הגּ זר  מבּט ל וׁש ל וֹ ם חס בּ יתוֹ  מבּ ני לאחד ּפ ּט וּ ם אוֹ  כח ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌

ׁש ם.הּק טרת, עיּ ן ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הרי נר לפני ולב   ה הטרת  את  צרי אחריו  דר י ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמי
מ קימס ה ו אי  בזה  מ יני לס ק סע  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהא

רי"ח דּ ף ויּ קהל בּ פר ׁש ת  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מלּ ׁש וֹ ן להעּת יק ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ כדאי
וגדל  יוֹ ם, בּ כל  הּק טרת ּפ רׁש ת אמירת בּ ענין ׁש ּמ ארי ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶע"ב,
קדׁש וֹ : ל ׁש וֹ ן וזה דּ מיטב, מילּ י לכל בּ זה הּט מוּ נה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהּס גלּ ה

זה וּ רצוֹ ן זסימן בּ כוּ נה ׁש אוֹ מרים מקוֹ ם ׁש בּ כל בּ ידינוּ , נמסר ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

נ'ה. סימן  או "ח היטב  באר עיין
של"ה  וכתב וז"ל: שכתב ה', ס"ק
במה  או מקומן איזהו כשאומר

או יעשה מדליקין הקטורת פיטום
דמשניות, ניגון עיי "ש.קול 

בשערו. הקטורת בכוונת מ"ש  עיין
ע"א. י"ג דף הכוונות

זי"ע ז. להרמ"ק יקר  אור ובספר
שלש  בזה  שיש הוא הענין כתב:
אומרת  שאינה  אחת כת כתות,
שאומרת  אחת וכת  כלל, קטורת
שלישית  וכת כוונה , בלי קטורת
ובתשובה. בכוונה קטורת האומרים
קטורת  אומרים שאינם אחת כת
שורים שהדינים נענשים  הם  כלל,
מתרבים מיתות מיני  וכמה עליהם
שולטים אחרים  ועמים בהם

שאומרים השניה  כת עליהם.
נצולים הם  כוונה , בלא קטורת
עצמו, מהקטורת הנ "ל מעונשים
אותו אומרים  שאין כיון אמנם
מדינים ניצולים אינם  בכוונה

האומרים אחרים שלישית וכת .
זוכים  הם  ובתשובה, בכוונה קטורת
הרעים  הדברים מכל להינצל 
רעים  פגעים ומכל שבעולם
קשים  ומדינים רעים ומהרהורים
היום  אותו כל יוזק ולא  וממיתה

עיי "ש. כלל,
שיש  המנהג ליישב  יש  ועפי "ז
יעשה  ברחמיו הוא בקדיש  אומרים

מאיש שלום זה על ונשאלתי  עלינו ,
אומרים שיש  בזה הכוונה  מהו אחד ,
לקדיש. זה  שייך מה ברחמיו , תיבת 



ב '|יב הקטורתפרק  פיטום זוהר

יזכּ יר וּ  ׁש כּ לּ ם  - בהם וּ רצוֹ נוֹ  לבּ וֹ  וּ מכוּ ן מ ׁש ה, ׁש צּ וּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ נוֹ ת 
לטוֹ ב. ◌ְא וֹ תוֹ 

והכּ ר וֹ ז  נגזרה, הבּ רית אדם, בּ בני מות ׁש יּ ארע בּ זמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוע וֹ ד,
בּ בּת י  בּ ארץ בניו יעלוּ  דּ אם  ה מים, חיל וֹ ת כּ ל על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵעוֹ בר 

מדר ׁש וֹ ת  וּ בבּת י  ׁש לכנסיּ וֹ ת ענינים ולב נפׁש  בּ רצ וֹ ן ויאמרוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מהם. ה ּמ ות ׁש יּ תבּ ּט ל  לישׂ ראל, להם  ׁש הי וּ  בּ שׂ מים  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְקטרת
קח אהרן אל מ ׁש ה ויּ אמר כּ תוּ ב , מה ראה בּ א יצחק, רבּ י  ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לוֹ  אמר קטרת. ושׂ ים הּמ זבּ ח מעל אׁש  עליה ותן ה ּמ חּת ה ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ל ּמ ה כּ תוּ ב אהרן, מה וגוֹ '. ה' מלּ פני הּק צף יצא כּ י ויּ רץ ? ? ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ין  ויּ עמד וכתוּ ב  בּ עם. הנּ גף  החל  והנּ ה הּק הל  ֹּת ו ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאל
חבּ לה ׁש ל מלא יכל ו א הּמ גּ פה. וּת עצר החיּ ים וּ בין  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים

הּמ ות. ונתבּ ּט ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִל ׁש ט

קטרת  מ ל ע מות  המבל ְְְֵֵֶֶַַָָָֹאי

ּפ נחס  ּפ ר ׁש ת מהימנא ע"א)וּ ברעיא רכ"ד )א זה ועׁש ן כּ תב: ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מלאים איברים ׁש הם בּ עצים , ׁש דּ וֹ לק  אׁש  ידי  על אלּ א  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶעוֹ לה,
אׁש  בּ הם, נדלקת ׁש היא ּת וֹ רה תוֹ רה , בּ עלי  עוֹ לה. עצי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצווֹ ת ,
הּמ ערכה. ע ׁש ן בּ בּ ינה בּ הם. עׁש ן ועלה הגּ בוּ רה , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ חזק 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קטרת, נקרא  לאף, לג)וּ מעוֹ לה ישׂ ימ וּ (דברי ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
. בּ אּפ קטרת,קטוֹ רה  כּ מוֹ  בּ עוֹ לם מות המב ּט ל ׁש היאואין ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌

- קׁש ר ׁש ל ּת ר גּ וּ ם בּ אף. ניח וֹ ח ריח  עם בּ רחמים הדּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִקוּ ר 
דברים ׁש הרוחנוּ  חלקנוּ  אׁש רי יהוּ דה, ר בּ י  אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְקטיר וּ .

הּק דוֹ ׁש ה מנוֹ רה אמר  ע וֹ ד בּ גּ לוּ י . הּת פלּ ה,נס ּת רים  ׁש אחר , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לדוד, ּת הלּ ה אחר  ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם ׁש יּ אמר  מי  קר בּ ן, כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

הבּ ית. מן מות ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמב ּט ל

הקטורת פיטום ב 'זוהר יג |פרק 

לתּק וּ נים  בּ הקדּ מה   מל בּ כּס א ע"ב)ועיּ ן ח' ) כּ ן גּ ם ׁש כּ תב ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אוֹ מר לדוד,ובּ כוּ נההדּ מי  ּת הלּ ה מּת יׁש אחר  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בּ יד וֹ  דּ ין גּ זר נמסר ואפיל וּ  חיּ וּ תוֹ  כּ ל וּ מסיר הס"מ להמיתוֹ כּ ח ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ  דּ ין הגּ זר  מבּט ל וׁש ל וֹ ם חס בּ יתוֹ  מבּ ני לאחד ּפ ּט וּ ם אוֹ  כח ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌

ׁש ם.הּק טרת, עיּ ן ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הרי נר לפני ולב   ה הטרת  את  צרי אחריו  דר י ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמי
מ קימס ה ו אי  בזה  מ יני לס ק סע  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהא

רי"ח דּ ף ויּ קהל בּ פר ׁש ת  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  מלּ ׁש וֹ ן להעּת יק ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ כדאי
וגדל  יוֹ ם, בּ כל  הּק טרת ּפ רׁש ת אמירת בּ ענין ׁש ּמ ארי ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶע"ב,
קדׁש וֹ : ל ׁש וֹ ן וזה דּ מיטב, מילּ י לכל בּ זה הּט מוּ נה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהּס גלּ ה

זה וּ רצוֹ ן זסימן בּ כוּ נה ׁש אוֹ מרים מקוֹ ם ׁש בּ כל בּ ידינוּ , נמסר ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

נ'ה. סימן  או "ח היטב  באר עיין
של"ה  וכתב וז"ל: שכתב ה', ס"ק
במה  או מקומן איזהו כשאומר

או יעשה מדליקין הקטורת פיטום
דמשניות, ניגון עיי "ש.קול 

בשערו. הקטורת בכוונת מ"ש  עיין
ע"א. י"ג דף הכוונות

זי"ע ז. להרמ"ק יקר  אור ובספר
שלש  בזה  שיש הוא הענין כתב:
אומרת  שאינה  אחת כת כתות,
שאומרת  אחת וכת  כלל, קטורת
שלישית  וכת כוונה , בלי קטורת
ובתשובה. בכוונה קטורת האומרים
קטורת  אומרים שאינם אחת כת
שורים שהדינים נענשים  הם  כלל,
מתרבים מיתות מיני  וכמה עליהם
שולטים אחרים  ועמים בהם

שאומרים השניה  כת עליהם.
נצולים הם  כוונה , בלא קטורת
עצמו, מהקטורת הנ "ל מעונשים
אותו אומרים  שאין כיון אמנם
מדינים ניצולים אינם  בכוונה

האומרים אחרים שלישית וכת .
זוכים  הם  ובתשובה, בכוונה קטורת
הרעים  הדברים מכל להינצל 
רעים  פגעים ומכל שבעולם
קשים  ומדינים רעים ומהרהורים
היום  אותו כל יוזק ולא  וממיתה

עיי "ש. כלל,
שיש  המנהג ליישב  יש  ועפי "ז
יעשה  ברחמיו הוא בקדיש  אומרים

מאיש שלום זה על ונשאלתי  עלינו ,
אומרים שיש  בזה הכוונה  מהו אחד ,
לקדיש. זה  שייך מה ברחמיו , תיבת 
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הרמב "ם נוסחת  באמת  הוא  וכן
ברחמיוובסידורי  "הוא הספרדים,

בכל וגו' עלינו" שלום יעשה 
שמונה  תפילת  לאחר וכן הקדישים,
ליתא, אשכנז ובנוסחת עשרה.

פולין קהלות כך ומנהג  לומר
בפירוש  וכתב  לחוד. דרבנן בקדיש
התפילה , סידור על ברכה עמק
מה  עפ "י זה  שמוסיפין דאפשר

ז"ל סוטה)שאמרו מסכת  (שלהי

רבא  שמיה איהא קאי דעלמא
בית  שמשחרב לפי דאגדתא,
קללתו שאין יום לך אין המקדש
מדת  מזכירין להכי  מחבירו , מרובה

עיי "ש. הרחמים,
הקטורת  שע"י  כיון ולדרכינו
מדת  ומעוררים הדין מדת  מבטלים
שפיר מובן ישראל, על הרחמים
תיבת  בקדיש אומרים  מדוע

את ברחמיו, לכן קודם דאמרו  דכיון
הקטורת, שלפניפיטום בקדיש (הן 

התפילה) שלאחר בקדיש והן  ע"כ הודו,
הוא שלוםברחמיואומרים יעשה

אנו מצפים הקטורת דבזכות עלינו,
וכן  יתברך. רחמיו  עלינו  שיתעוררו
מספרים להלן שהבאנו מה  לפי
מובן  בערבית , גם קטורת לומר  דיש 
הוא  בערבית  גם שאומרים שפיר

וכו'.ברחמיו עלינו שלום יעשה 
שיש  הזוהר  לימוד  ידי  על כמו"כ

ייפ  בספרא הבטחה  מן לנו  קון
הזוהר לימוד ידי ועל ברחמי  גלותא
הרחמים נכפל הקטורת  ופרשת

ב"ב. גואל לביאת ונזה ביותר

 ק' אות יועץ פלא בספה"ק ועיין
כמה  ידוע  וז"ל: שכתב קרבנות ,

שאמרו  רז"ל שקריאתמאמרי 
המקום  לפני מאד חשוב  הקרבנות
מקדש  נבנה  כאלו  עליהם ומעלה 
כל הקריבו וכאלו בימיהם

מאדהקרבנות, הפליגו  בזוה "ק וכן
מעשה  סדר ללומד  המגיע בשבח

הקטרתהקרבנות פיטום וכו',וסדר
לימוד תועלת  גודל רואה  עין
הקטרת, פטום וסדר הקרבנות
לומדים כולם ישראל ואשריהם
פיטום וסדר הקרבנות פרשת
ופרק  המערכה  וסדר הקטורת
כל שקוראין ויש מקומן, איזהו 

הקרבנות, עקאפרשיות דא אבל 
ויכוין וקאמר דייק  הזוה "ק  דלשון
נראה  בהו ורעותיה  לביה ושוי בהו
ישיג  לא הלב כוונת בלי שהקורא

בזוה "ק  הנזכרים וראוי התועליות ,
הקרבנות  סדר ללמד  להתחזק והגון
בכוונה  הקטורת  פטום וסדר
ליוצרנו נ"ר לעשות דליבא ורעותא
וכו' רצונו  לעושי  טוב שכר המשלם

עיי "ש.
הישר קב נ "ט )ובספה"ק כתב (פרק

המקדש  שבית בזמן והנה וזל"ק:
קרבן  מביא היה האדם קיים, היה 
התשובה , בצירוף עליו  ומתודה
דמו ונזרק הקרבן, נשחט כך ואחר
היה  זה  נקרב. וחלבו הקרבן, של
חטאו אשר ואיבריו , גופו  תמורת
היה  זה  וקרבן, מיתה ונתחייבו 

ועכשיו היאתיקונם . האמירה 

הקטורת פיטום ב 'זוהר טו |פרק 

וא מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּמ ות  ׁש וֹ לט ׁש אין הּק טרת, מעשׂ ה את ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהלּ ב 
בּ א הּמ קוֹ ם. אוֹ תוֹ  על  לׁש ט  העּמ ים ׁש אר  יכוֹ לים וא ֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌י זּ ק,
ל ּמ ה מזבּ ח, ׁש כּ תוּ ב כּ יון קטרת . מקטר  מזבּ ח כּ תוּ ב , מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה

קרבן, הכתוב במקום שאמר כמו
זה  ידי ועל שפתינו. פרים ונשלמה 
 הבבלי מהר"ם הרב כתב 
יכוון  הקרבנות פרשת שבאמירת
לפניו הכתובות שהאותיות האדם
והנקודות  הקרבן, גוף דמיון הם
הנפש  הוא התיבה את המנענעות
יחשוב  כן ידי  ועל הקרבן, של
המזבח. גבי  על קרבן הקריב כאילו
פרשת  אמירת  בעיניך  קל יהא ואל
ויום יום בכל כי  יום, בכל הקרבן
הנקרא  אחד חיצוני מתעורר  בבוקר 
על לקטרג מתחיל והוא תולע,
בלילה , ישראל שעשו העבירות
היו שחרית , של תמיד  ובהקרבת
זה  ואל כחו . את ומתישין מחלישין 
עולת  תמיד : פרשת באמרו יכוון

סיני בהר העשויה  "עולת"תמיד , (ר"ל 

אתוון ) בהיפוך "תולע" אותיות וכלהוא .
לזה  וחיזוק כח נותן הוא המתגאה 
שהוא  בענוה , ההולך וכל החיצוני ,
הכתוב  שאמר כמו  הקרבן, דוגמת
תבזה. לא אלקים ונדכה  נשבר לב 
זה  ועל כחו, מתיש  הוא בתפילתו
ולא  תולעת  ואנכי המלך: דוד  אמר

איש.
הקרבנות  פרשת אמירת כי   והכלל

גדול, ענין פרשתהיא  ענין  ובפרט

וחשוב  גדול  ענין הוא קטורת
בז מאוד  שכתוב כמו פרשת , הר

לכפר אזיל הוי  אחא  רבי  וירא
וכו'. טרשא

פרשת כן גם  לומר  האדם צריך  לכן
הקטורת" "פיטום וברייתא קטורת
וכל גדול. תועלת הוא כי יום , בכל
תקובל בכוונה , שמתפלל  מי 
יעשה  הוא  ברוך והקדוש תפילתו,
הטובה, שאלתו למלאות רצונו

שם.אמן, הישר קב ספה"ק עכ"ד
הכוונות בשער ג'והאריז "ל (דרוש

י "ג ) (דף השחר תפלת כי מדרושי כתב,
עשר בחינת הם הקטורת  סמני י "א
עשר יש והנה דעשיה , ספירות
אחד כח ועוד דקליפה ספירות
י "א, הם הרי אותם  המחיה  קדוש 
מסלקין  אנו סמנים  הי "א ידי ועל
אותם המחיה קדוש כח אותו  משם
העשר את ממיתין אנו כך ואחר
והחיות  שהקדושה אחר כי קליפות.
נשארים הם אז לכן מהם מסתלק
מכפר הקטורת למה  סוד וזה  מתים ,
כי  הוא והטעם  ומבטלה, הנגף על
את  שממית ידי על הקטורת
המלאך  כח נחלש זה ידי על  (הקליפות

להמית,המות ) כח בו אין זה  ידי  על ,
עיי "ש.



ב '|יד הקטורתפרק  פיטום זוהר

הרמב "ם נוסחת  באמת  הוא  וכן
ברחמיוובסידורי  "הוא הספרדים,

בכל וגו' עלינו" שלום יעשה 
שמונה  תפילת  לאחר וכן הקדישים,
ליתא, אשכנז ובנוסחת עשרה.

פולין קהלות כך ומנהג  לומר
בפירוש  וכתב  לחוד. דרבנן בקדיש
התפילה , סידור על ברכה עמק
מה  עפ "י זה  שמוסיפין דאפשר

ז"ל סוטה)שאמרו מסכת  (שלהי

רבא  שמיה איהא קאי דעלמא
בית  שמשחרב לפי דאגדתא,
קללתו שאין יום לך אין המקדש
מדת  מזכירין להכי  מחבירו , מרובה

עיי "ש. הרחמים,
הקטורת  שע"י  כיון ולדרכינו
מדת  ומעוררים הדין מדת  מבטלים
שפיר מובן ישראל, על הרחמים
תיבת  בקדיש אומרים  מדוע

את ברחמיו, לכן קודם דאמרו  דכיון
הקטורת, שלפניפיטום בקדיש (הן 

התפילה) שלאחר בקדיש והן  ע"כ הודו,
הוא שלוםברחמיואומרים יעשה

אנו מצפים הקטורת דבזכות עלינו,
וכן  יתברך. רחמיו  עלינו  שיתעוררו
מספרים להלן שהבאנו מה  לפי
מובן  בערבית , גם קטורת לומר  דיש 
הוא  בערבית  גם שאומרים שפיר

וכו'.ברחמיו עלינו שלום יעשה 
שיש  הזוהר  לימוד  ידי  על כמו"כ

ייפ  בספרא הבטחה  מן לנו  קון
הזוהר לימוד ידי ועל ברחמי  גלותא
הרחמים נכפל הקטורת  ופרשת

ב"ב. גואל לביאת ונזה ביותר

 ק' אות יועץ פלא בספה"ק ועיין
כמה  ידוע  וז"ל: שכתב קרבנות ,

שאמרו  רז"ל שקריאתמאמרי 
המקום  לפני מאד חשוב  הקרבנות
מקדש  נבנה  כאלו  עליהם ומעלה 
כל הקריבו וכאלו בימיהם

מאדהקרבנות, הפליגו  בזוה "ק וכן
מעשה  סדר ללומד  המגיע בשבח

הקטרתהקרבנות פיטום וכו',וסדר
לימוד תועלת  גודל רואה  עין
הקטרת, פטום וסדר הקרבנות
לומדים כולם ישראל ואשריהם
פיטום וסדר הקרבנות פרשת
ופרק  המערכה  וסדר הקטורת
כל שקוראין ויש מקומן, איזהו 

הקרבנות, עקאפרשיות דא אבל 
ויכוין וקאמר דייק  הזוה "ק  דלשון
נראה  בהו ורעותיה  לביה ושוי בהו
ישיג  לא הלב כוונת בלי שהקורא

בזוה "ק  הנזכרים וראוי התועליות ,
הקרבנות  סדר ללמד  להתחזק והגון
בכוונה  הקטורת  פטום וסדר
ליוצרנו נ"ר לעשות דליבא ורעותא
וכו' רצונו  לעושי  טוב שכר המשלם

עיי "ש.
הישר קב נ "ט )ובספה"ק כתב (פרק

המקדש  שבית בזמן והנה וזל"ק:
קרבן  מביא היה האדם קיים, היה 
התשובה , בצירוף עליו  ומתודה
דמו ונזרק הקרבן, נשחט כך ואחר
היה  זה  נקרב. וחלבו הקרבן, של
חטאו אשר ואיבריו , גופו  תמורת
היה  זה  וקרבן, מיתה ונתחייבו 

ועכשיו היאתיקונם . האמירה 

הקטורת פיטום ב 'זוהר טו |פרק 

וא מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּמ ות  ׁש וֹ לט ׁש אין הּק טרת, מעשׂ ה את ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהלּ ב 
בּ א הּמ קוֹ ם. אוֹ תוֹ  על  לׁש ט  העּמ ים ׁש אר  יכוֹ לים וא ֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌י זּ ק,
ל ּמ ה מזבּ ח, ׁש כּ תוּ ב כּ יון קטרת . מקטר  מזבּ ח כּ תוּ ב , מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה

קרבן, הכתוב במקום שאמר כמו
זה  ידי ועל שפתינו. פרים ונשלמה 
 הבבלי מהר"ם הרב כתב 
יכוון  הקרבנות פרשת שבאמירת
לפניו הכתובות שהאותיות האדם
והנקודות  הקרבן, גוף דמיון הם
הנפש  הוא התיבה את המנענעות
יחשוב  כן ידי  ועל הקרבן, של
המזבח. גבי  על קרבן הקריב כאילו
פרשת  אמירת  בעיניך  קל יהא ואל
ויום יום בכל כי  יום, בכל הקרבן
הנקרא  אחד חיצוני מתעורר  בבוקר 
על לקטרג מתחיל והוא תולע,
בלילה , ישראל שעשו העבירות
היו שחרית , של תמיד  ובהקרבת
זה  ואל כחו . את ומתישין מחלישין 
עולת  תמיד : פרשת באמרו יכוון

סיני בהר העשויה  "עולת"תמיד , (ר"ל 

אתוון ) בהיפוך "תולע" אותיות וכלהוא .
לזה  וחיזוק כח נותן הוא המתגאה 
שהוא  בענוה , ההולך וכל החיצוני ,
הכתוב  שאמר כמו  הקרבן, דוגמת
תבזה. לא אלקים ונדכה  נשבר לב 
זה  ועל כחו, מתיש  הוא בתפילתו
ולא  תולעת  ואנכי המלך: דוד  אמר

איש.
הקרבנות  פרשת אמירת כי   והכלל

גדול, ענין פרשתהיא  ענין  ובפרט

וחשוב  גדול  ענין הוא קטורת
בז מאוד  שכתוב כמו פרשת , הר

לכפר אזיל הוי  אחא  רבי  וירא
וכו'. טרשא

פרשת כן גם  לומר  האדם צריך  לכן
הקטורת" "פיטום וברייתא קטורת
וכל גדול. תועלת הוא כי יום , בכל
תקובל בכוונה , שמתפלל  מי 
יעשה  הוא  ברוך והקדוש תפילתו,
הטובה, שאלתו למלאות רצונו

שם.אמן, הישר קב ספה"ק עכ"ד
הכוונות בשער ג'והאריז "ל (דרוש

י "ג ) (דף השחר תפלת כי מדרושי כתב,
עשר בחינת הם הקטורת  סמני י "א
עשר יש והנה דעשיה , ספירות
אחד כח ועוד דקליפה ספירות
י "א, הם הרי אותם  המחיה  קדוש 
מסלקין  אנו סמנים  הי "א ידי ועל
אותם המחיה קדוש כח אותו  משם
העשר את ממיתין אנו כך ואחר
והחיות  שהקדושה אחר כי קליפות.
נשארים הם אז לכן מהם מסתלק
מכפר הקטורת למה  סוד וזה  מתים ,
כי  הוא והטעם  ומבטלה, הנגף על
את  שממית ידי על הקטורת
המלאך  כח נחלש זה ידי על  (הקליפות

להמית,המות ) כח בו אין זה  ידי  על ,
עיי "ש.



ב '|טז הקטורתפרק  פיטום זוהר

קטרת מקטר הזּ הנקרא מהּמ קוֹ ם ׁש נּ וֹ טלים מוּ ם אלא ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
להקטיר  צרי הּמ זבּ ח עוֹ ד, אהרן . ׁש ע שׂ ה כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקטיר
מקטר עוֹ ד , קטרת. מקטר כּ ן ועל קטרת, בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלקדּ ׁש וֹ 
בּ מקוֹ ם להקטיר אסוּ ר ׁש הרי  קטרת. להקטיר כּ תרגּ וּ מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְקטרת

מ ּמ חּת ה. רק  קטרת, הכפורי)אחר יו של .(ממחתה  ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זה וּ ראה , הזּ וֹ בּ א הּק טרת  את צרי אחריו, רוֹ דף ׁש דּ ין מי ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌
וּ בזה  מ ּמ נּ וּ , דּ ינים לסלּ ק סיּ וּ ע הוּ א  ׁש הרי ר בּ וֹ נ וֹ , לפני ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְול ׁש וּ ב

מּמ נּ וּ  מסּת לּ קים הם ּפ עמים ,ודּ אי להז כּ יר בּ כ רגיל  הוּ א אם  ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ בּ קר,בּ יּ וֹ ם  בּ בּ קר  סּמ ים קטרת  ׁש כּ תוּ ב  וּ בערב, בּ בּ קר - ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌

ּת מיד , העוֹ לם ׁש ל  קיּ וּ מוֹ  וזהוּ  יקטירנּ ה. הערבּ ים בּ ין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכתוּ ב
ח)ׁש כּ תוּ ב ל ׁש ה וּ א(שמות ודּ אי  לדרתיכם. ה' לפני ּת מיד קטרת ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

למעלה. העוֹ לם וק יּ וּ ם למּט ה  העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִקיּ וּ ם

מל י תר הא ר דה לפני וחביב נכד הא הטרת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמעה
והרצנת  ְְֲָָהעבדת

הדּ ינים  הּק טרת, מע שׂ ה יוֹ ם בּ כל נז כּ ר ׁש א  מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
ׁש רוּ יים  אחריםבּ וֹ ׁש לּ מעלה ועּמ ים בּ וֹ , רבּ וֹ ת וּ מ גּ פ וֹ ת ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ה ּת מיד ה'. לפני ּת מיד קטרת ׁש כּ תוּ ב מוּ ם עליו, יאׁש וֹ לטים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
האחר וֹ ת. העבוֹ ד וֹ ת מכּ ל יוֹ תר ה' לפני הוּ א עוֹ מדת  חביב  ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הּק טרת  ה וּ אחמע שׂ ה  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני וחביב נכבּ ד ׁש הוּ א , ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
והרצוֹ נוֹ ת  העבוֹ דוֹ ת מכּ ל  העוֹ לם(והמעשי)יוֹ תר על טׁש ל ואף . ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

דקטרת,ח. עובדא איהו  חביבא
שהקטורת  משום יקר, האור כתב
ולכן  הפנימי, היחוד  סוד קושר 
לכחות  חלק בו  ינתן לא

ע"כ.החיצונים ,

חשובה ט. שהקטורת בזה הטעם
כתב  שבמקדש, עבודות  מכל יותר
מייחד הקרבן ריח כי  יקר באור
כמו אישים, הנקראים כחות אפילו

ב')שנאמר כ"ח, לחמי (במדבר קרבני

הקטורת פיטום ב 'זוהר יז|פרק 

וחביב  נכבּ ד הוּ א הּק טרת מעשׂ ה - מהכּ ל מעלּ ה ׁש הּת פלּ ה יגּ ב ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

מה ל י תר אר וע ה ריק וקרת  מתנת  י תר, עה  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקטרת

ּת ּק נוּ  הּת פלּ ה את הּק טרת. למעשׂ ה  ּת פלּ ה בּ ין מה וּ ראה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
קר בּ נוֹ ת אוֹ תם וכל עוֹ שׂ ים, ישׂ ראל ׁש הי וּ  קר בּ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ ם
מה ועוֹ ד, הּק טרת. כּ מוֹ  חׁש וּ בים  אינם ישׂ ראל ע וֹ שׂ ים ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

לזה זה צּ רי.בּ ין  מה  לתּק ן ּת ּק וּ ן  היא ּת פלּ ה א לּ א קטרת ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
מהכּ ל יוֹ תר אוֹ ר ועוֹ שׂ ה קׁש רים וק וֹ ׁש רת מתּק נת  י וֹ תר, .עוֹ שׂ ה ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֹ

מאיר והכּ ל הּמ ׁש כּ ן, את וּ מטהר זהמה ׁש ּמ עביר  הוּ א ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי 
כּ אחד. ונקׁש ר  הּק טרת ונתקן מעשׂ ה  להק דּ ים צריכים ולכן  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל ׁש היאלּת פלּ ה מהעוֹ לם, הזּ המה להעביר ּת ּק וּ ן , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

ויוֹ ם  י וֹ ם בּ כל הכּ ל  בּ וֹ ׁש ל ׁש ּמ רצּ ה חביב קר בּ ן  ׁש אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  , ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌
הוּ א.  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

 עלי ה אד ני דעי י הי א(בח)לפני ה טרת מעה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מ מילה  מילה ל טלינ  הי הא, ר  דְִִִִֶַָָָָָָה

עליוֹ ן כּ ּמ ה אדם בּ ני  יוֹ דעים הי וּ  אם ׁש מעוֹ ן, ר ' (חב)אמר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ

מילה כּ ל נ וֹ טלים הי וּ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני הּק טרת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
וּ מי  זהב. בּ כּ תר ראׁש ם על עטרה אוֹ תּה  וּ מעלים  מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִוּ מילה

להסּת כּ ל   צרי בּ וֹ  ואםבּ מ(להת נ)ּמ ׁש ּת דּ ל ה ּק טרת. ע שׂ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌
יוֹ ם, בּ כל  בּ ּה  הבּ א יכוּ ן וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חלק לוֹ  ,יׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הם החיצונים ואפילו לאישי ,
המתאכלין  ופדרים מאברים ניזונים

המזבח, על הלילה כןכל שאין מה
שהוא בקודש  שהכל הקטורת
החיצונים  כחות שאין דק  קשר

עיי "ש.בונקשרים ,
וחביב י. יקיר הוא  דקטרת  עובדא

דהטעם יקר, באור זה על כתב וכו',
וקריאת  קרבן, במקום שהתפילה 

קטורת, במקום וקרבןהקטורת



ב '|טז הקטורתפרק  פיטום זוהר

קטרת מקטר הזּ הנקרא מהּמ קוֹ ם ׁש נּ וֹ טלים מוּ ם אלא ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
להקטיר  צרי הּמ זבּ ח עוֹ ד, אהרן . ׁש ע שׂ ה כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקטיר
מקטר עוֹ ד , קטרת. מקטר כּ ן ועל קטרת, בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלקדּ ׁש וֹ 
בּ מקוֹ ם להקטיר אסוּ ר ׁש הרי  קטרת. להקטיר כּ תרגּ וּ מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְקטרת

מ ּמ חּת ה. רק  קטרת, הכפורי)אחר יו של .(ממחתה  ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זה וּ ראה , הזּ וֹ בּ א הּק טרת  את צרי אחריו, רוֹ דף ׁש דּ ין מי ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌
וּ בזה  מ ּמ נּ וּ , דּ ינים לסלּ ק סיּ וּ ע הוּ א  ׁש הרי ר בּ וֹ נ וֹ , לפני ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְול ׁש וּ ב

מּמ נּ וּ  מסּת לּ קים הם ּפ עמים ,ודּ אי להז כּ יר בּ כ רגיל  הוּ א אם  ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ בּ קר,בּ יּ וֹ ם  בּ בּ קר  סּמ ים קטרת  ׁש כּ תוּ ב  וּ בערב, בּ בּ קר - ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌

ּת מיד , העוֹ לם ׁש ל  קיּ וּ מוֹ  וזהוּ  יקטירנּ ה. הערבּ ים בּ ין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכתוּ ב
ח)ׁש כּ תוּ ב ל ׁש ה וּ א(שמות ודּ אי  לדרתיכם. ה' לפני ּת מיד קטרת ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

למעלה. העוֹ לם וק יּ וּ ם למּט ה  העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִקיּ וּ ם

מל י תר הא ר דה לפני וחביב נכד הא הטרת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמעה
והרצנת  ְְֲָָהעבדת

הדּ ינים  הּק טרת, מע שׂ ה יוֹ ם בּ כל נז כּ ר ׁש א  מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
ׁש רוּ יים  אחריםבּ וֹ ׁש לּ מעלה ועּמ ים בּ וֹ , רבּ וֹ ת וּ מ גּ פ וֹ ת ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ה ּת מיד ה'. לפני ּת מיד קטרת ׁש כּ תוּ ב מוּ ם עליו, יאׁש וֹ לטים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
האחר וֹ ת. העבוֹ ד וֹ ת מכּ ל יוֹ תר ה' לפני הוּ א עוֹ מדת  חביב  ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הּק טרת  ה וּ אחמע שׂ ה  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני וחביב נכבּ ד ׁש הוּ א , ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
והרצוֹ נוֹ ת  העבוֹ דוֹ ת מכּ ל  העוֹ לם(והמעשי)יוֹ תר על טׁש ל ואף . ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

דקטרת,ח. עובדא איהו  חביבא
שהקטורת  משום יקר, האור כתב
ולכן  הפנימי, היחוד  סוד קושר 
לכחות  חלק בו  ינתן לא

ע"כ.החיצונים ,

חשובה ט. שהקטורת בזה הטעם
כתב  שבמקדש, עבודות  מכל יותר
מייחד הקרבן ריח כי  יקר באור
כמו אישים, הנקראים כחות אפילו

ב')שנאמר כ"ח, לחמי (במדבר קרבני

הקטורת פיטום ב 'זוהר יז|פרק 

וחביב  נכבּ ד הוּ א הּק טרת מעשׂ ה - מהכּ ל מעלּ ה ׁש הּת פלּ ה יגּ ב ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

מה ל י תר אר וע ה ריק וקרת  מתנת  י תר, עה  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקטרת

ּת ּק נוּ  הּת פלּ ה את הּק טרת. למעשׂ ה  ּת פלּ ה בּ ין מה וּ ראה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
קר בּ נוֹ ת אוֹ תם וכל עוֹ שׂ ים, ישׂ ראל ׁש הי וּ  קר בּ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ ם
מה ועוֹ ד, הּק טרת. כּ מוֹ  חׁש וּ בים  אינם ישׂ ראל ע וֹ שׂ ים ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

לזה זה צּ רי.בּ ין  מה  לתּק ן ּת ּק וּ ן  היא ּת פלּ ה א לּ א קטרת ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
מהכּ ל יוֹ תר אוֹ ר ועוֹ שׂ ה קׁש רים וק וֹ ׁש רת מתּק נת  י וֹ תר, .עוֹ שׂ ה ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֹ

מאיר והכּ ל הּמ ׁש כּ ן, את וּ מטהר זהמה ׁש ּמ עביר  הוּ א ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי 
כּ אחד. ונקׁש ר  הּק טרת ונתקן מעשׂ ה  להק דּ ים צריכים ולכן  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל ׁש היאלּת פלּ ה מהעוֹ לם, הזּ המה להעביר ּת ּק וּ ן , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

ויוֹ ם  י וֹ ם בּ כל הכּ ל  בּ וֹ ׁש ל ׁש ּמ רצּ ה חביב קר בּ ן  ׁש אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  , ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌
הוּ א.  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

 עלי ה אד ני דעי י הי א(בח)לפני ה טרת מעה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מ מילה  מילה ל טלינ  הי הא, ר  דְִִִִֶַָָָָָָה

עליוֹ ן כּ ּמ ה אדם בּ ני  יוֹ דעים הי וּ  אם ׁש מעוֹ ן, ר ' (חב)אמר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ

מילה כּ ל נ וֹ טלים הי וּ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני הּק טרת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
וּ מי  זהב. בּ כּ תר ראׁש ם על עטרה אוֹ תּה  וּ מעלים  מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִוּ מילה

להסּת כּ ל   צרי בּ וֹ  ואםבּ מ(להת נ)ּמ ׁש ּת דּ ל ה ּק טרת. ע שׂ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְִֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌
יוֹ ם, בּ כל  בּ ּה  הבּ א יכוּ ן וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חלק לוֹ  ,יׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הם החיצונים ואפילו לאישי ,
המתאכלין  ופדרים מאברים ניזונים

המזבח, על הלילה כןכל שאין מה
שהוא בקודש  שהכל הקטורת
החיצונים  כחות שאין דק  קשר

עיי "ש.בונקשרים ,
וחביב י. יקיר הוא  דקטרת  עובדא

דהטעם יקר, באור זה על כתב וכו',
וקריאת  קרבן, במקום שהתפילה 

קטורת, במקום וקרבןהקטורת
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הזּ ה, העוֹ לם דּ יני  מכּ ל  וי נּ צל וּ מהעוֹ לם, מּמ נּ וּ  הּמ ות ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויסּת לּ ק
אחרת. מלכוּ ת  וּ מדּ ין  גּ יהנּ ם , וּ מדּ ין הרעים, בּ אוֹ תּה מהכּ חוֹ ת ֵ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  אוֹ תיּ וֹ ת ר וֹ אה היה ה כּ הן בּ עּמ וּ ד, העׁש ן  כּ ׁש עוֹ לה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְקטרת,
ּפ רוּ סוֹ ת הּק דוֹ ׁש  הם רחת )סוֹ ד  למעלה(נ"א ועוֹ לוֹ ת  בּ אויר  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לוֹ  ס וֹ בבוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת מר כּ בוֹ ת כּ מה  ּכ אחר ע ּמ וּ ד, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
למי  וּ משׂ ּמ ח וּ בחדוה בּ הארה ׁש ע וֹ לה עד הצּ דדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
וזה הכּ ל , ליחד וּ למ ּט ה למעלה ק ׁש רים וקוֹ ׁש ר  ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ שׂ ּמ ח

סטרא מבאר . ׁש היא זרה עבוֹ דה ועל הרע יצר  על  מכּפ ר  וזה ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מבאר. והוּ א ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא

ואמר  קטרת ּפ תח מקטר  מזבּ ח א)ויּ עשׂ  ל  יׁש (מת וגוֹ ', ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְְ◌ֵ◌
וּ מזבּ ח העוֹ לה מזבּ ח  מזבּ חוֹ ת ב' הי וּ  כּ י  זה, בּ פסוּ ק  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ נן
הּפ נימי , הוּ א הּק טרת וּ מזבּ ח בּ פנים, וזה בּ חוּ ץ זה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
על  וּ מזבּ ח זבחים, עליו זוֹ בחים א הרי מזבּ ח  נקרא  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַמדּ וּ ע 
רעים צדדים לכּמ ה וכוֹ פת ׁש ּמ בּט ל בּ גלל אלּ א  נקרא. זה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵׁש ם
מזבּ ח. נקרא לכן קטגוֹ רים, להיוֹ ת ו א לׁש לוֹ ט י וּ כלוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א
ונכ ּפ ה  עלה הּק טרת מעשׂ ה ר וֹ אה היה אחרא הּס טרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר 

לּמ ׁש כּ ן  כּ לל להתקרב יכל  וא ואוּ ברח זוֹ כה ׁש א וּ בגלל , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
לבדּ וֹ , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רק ׁש לּ מעלה חדוה בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמתערב

, ּכ כּ ל ׁש חביבה בּ פנים,(לכ)בּ גלל אלּ א מז בּ ח אוֹ תוֹ  עמד א ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵָָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
סתוּ ם היה ולזה בּ וֹ , נמצא ׁש בּ רכה מז בּ ח ה וּ א (נסר)ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְִָ

כּ תוּ ב מה רסי)מהעין. י יז  בּ ין (ד ר ו יּ עמד - בּ אהרן ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְְִִֵַָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌
הּמ ות למלא לוֹ  כּ פת - הּמ גּ פה וּת עצר  החיּ ים וּ בין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
נמסר זה סימן דּ ין. לעשׂ וֹ ת  ו א כּ לל לׁש ל וֹ ט  יוּ כל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש א
מעשׂ ה את הלּ ב וּ ברצוֹ ן בּ כוּ נה  ׁש אוֹ מרים מקוֹ ם ׁש בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ידינוּ ,
יכ וֹ לים וא י נּ זק, וא מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  מות ׁש וֹ לט א ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,

מקוֹ ם. אוֹ תוֹ  על לׁש ל וֹ ט העּמ ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

הקטורת פיטום ב 'זוהר יט|פרק 

הית  אחראהטרת ה טרא את  מכניעה ברת  ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חדׁש  י"ב)וּ בזהר  יריה הגּ ד וֹ לה הארי)יר ה ּמ עלה  מענין ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִִִֶַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מן  הבּ ר יּ וֹ ת לטהר  מאירה ּת ר וּ פה ׁש היתה לקטרת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

ׁש היוּ יאהחטא  בּ ׁש עה הּק טרת בּ ריח מריח ׁש היה מי  ׁש כּ ל , ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לתׁש וּ בה ל בּ וֹ  מתעוֹ רר  היה הּמ זבּ ח, גּ בּ י  על אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקטירים

היּ צריבׁש למה וּ מטוּ מאת  רע הרה וּ ר  מכּ ל נטהר לבּ וֹ  והיה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

עדיף, קטורת עצמן וקטורת
ואזיל חזיכדמפרש  תא באומרו, (להלן

וכו ') דקטרת לעובדא צלותא  בין .מה
כריתות.יא. ל"ו  על מכפר הקטורת 

רוקח מעשה  ספר לשון (פרשתוזה 

ב') אות תשא :כי
וחלבנה  ושחלת נטף סמים לך קח 
קשה , ולכאורה  זכה. ולבונה סמים
כל בפירוש התורה כתבה  לא למה
התורה  ואם הם, מה  סמים י "א
הד' אלו  גם הקבלה על סמכה 
על הכל ונסמך יכתבו, לא סמנים 
דרזין, רזין בזה  יש ובודאי  הקבלה .
ז"ל האר"י  בכוונת מבואר וקצת
פרק העשי', עולם  שער חיים, עץ פרי (עיין 

שהתורה ד') נלע"ד רמז בדרך אבל .
ל"ו על מכפר  שהקטרת מרמזת 
שבעה  כשתחשוב  ולכן  כריתות,
ושחלת  נטף "סמים אלו תיבות
תמצא  זכה" ולבונה  סמים וחלבנה

כמנין כריתותמכוון ל"ו ","מכפר 
ותשכח. דוק כוללים, שלשה  עם
מעשה  כל חז"ל ביארו  ולכך
וגם כריתות. במס' הקטרת

שס "חכשתחשוב תמצא קטר"ת
ה ' כריתות'כמנין מכפרל"ו שזה ,

הקדוש  מהזוהר  וידוע זה . על
ב) קנא, הספרים(בהעלותך ובכל

וכמבואר המגפה, מבטל שהקטרת 
קרח פרשת  יאיג )בכתובים .(יז,

שבודאי  מאוד , ניחא ולדרכינו
אז  בעולם כריתות חייבי כשנתרבה
הקטרת  לכך בעולם, מגפה בא
ידוע  וגם אותה . ומבטל מכפרת 

ע"א ) ט"ו   ע "ב י "ד שקטורת (יומא
בכתוב  כמבואר אזלין, כחדא ונרות

ז) ל, הנרות (שמות את "בהטיבו :
בבוקר ובין בערב ובין יקטירנה",
זה , אחר זה אלו מצוות שתי היו

גם  לו"עולהנרותלכן שגם"כרת ,
כריתות, ל "ו  על מכפר זו  מצוה 

עכלה"ק.
קדמות יב. מדבר  בספר עיין

ז"ל ט')להחיד"א אות  ק' (מערכת

מכפרים אינם קרבנות וז"ל: שכתב
כמ "ש  ויתודו , תשובה  כשיעשו אלא
בא  ובזה תשובה . בהלכות הרמב"ם 
פרשת  אור  כתנות  הרב  הישו"ב אל



ב '|יח הקטורתפרק  פיטום זוהר

הזּ ה, העוֹ לם דּ יני  מכּ ל  וי נּ צל וּ מהעוֹ לם, מּמ נּ וּ  הּמ ות ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויסּת לּ ק
אחרת. מלכוּ ת  וּ מדּ ין  גּ יהנּ ם , וּ מדּ ין הרעים, בּ אוֹ תּה מהכּ חוֹ ת ֵ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  אוֹ תיּ וֹ ת ר וֹ אה היה ה כּ הן בּ עּמ וּ ד, העׁש ן  כּ ׁש עוֹ לה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְקטרת,
ּפ רוּ סוֹ ת הּק דוֹ ׁש  הם רחת )סוֹ ד  למעלה(נ"א ועוֹ לוֹ ת  בּ אויר  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לוֹ  ס וֹ בבוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת מר כּ בוֹ ת כּ מה  ּכ אחר ע ּמ וּ ד, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
למי  וּ משׂ ּמ ח וּ בחדוה בּ הארה ׁש ע וֹ לה עד הצּ דדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
וזה הכּ ל , ליחד וּ למ ּט ה למעלה ק ׁש רים וקוֹ ׁש ר  ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ שׂ ּמ ח

סטרא מבאר . ׁש היא זרה עבוֹ דה ועל הרע יצר  על  מכּפ ר  וזה ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מבאר. והוּ א ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא

ואמר  קטרת ּפ תח מקטר  מזבּ ח א)ויּ עשׂ  ל  יׁש (מת וגוֹ ', ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְְ◌ֵ◌
וּ מזבּ ח העוֹ לה מזבּ ח  מזבּ חוֹ ת ב' הי וּ  כּ י  זה, בּ פסוּ ק  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ נן
הּפ נימי , הוּ א הּק טרת וּ מזבּ ח בּ פנים, וזה בּ חוּ ץ זה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
על  וּ מזבּ ח זבחים, עליו זוֹ בחים א הרי מזבּ ח  נקרא  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַמדּ וּ ע 
רעים צדדים לכּמ ה וכוֹ פת ׁש ּמ בּט ל בּ גלל אלּ א  נקרא. זה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵׁש ם
מזבּ ח. נקרא לכן קטגוֹ רים, להיוֹ ת ו א לׁש לוֹ ט י וּ כלוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א
ונכ ּפ ה  עלה הּק טרת מעשׂ ה ר וֹ אה היה אחרא הּס טרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר 

לּמ ׁש כּ ן  כּ לל להתקרב יכל  וא ואוּ ברח זוֹ כה ׁש א וּ בגלל , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
לבדּ וֹ , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רק ׁש לּ מעלה חדוה בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמתערב

, ּכ כּ ל ׁש חביבה בּ פנים,(לכ)בּ גלל אלּ א מז בּ ח אוֹ תוֹ  עמד א ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵָָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
סתוּ ם היה ולזה בּ וֹ , נמצא ׁש בּ רכה מז בּ ח ה וּ א (נסר)ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְִָ

כּ תוּ ב מה רסי)מהעין. י יז  בּ ין (ד ר ו יּ עמד - בּ אהרן ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְְִִֵַָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌
הּמ ות למלא לוֹ  כּ פת - הּמ גּ פה וּת עצר  החיּ ים וּ בין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
נמסר זה סימן דּ ין. לעשׂ וֹ ת  ו א כּ לל לׁש ל וֹ ט  יוּ כל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש א
מעשׂ ה את הלּ ב וּ ברצוֹ ן בּ כוּ נה  ׁש אוֹ מרים מקוֹ ם ׁש בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ידינוּ ,
יכ וֹ לים וא י נּ זק, וא מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  מות ׁש וֹ לט א ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,

מקוֹ ם. אוֹ תוֹ  על לׁש ל וֹ ט העּמ ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

הקטורת פיטום ב 'זוהר יט|פרק 

הית  אחראהטרת ה טרא את  מכניעה ברת  ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חדׁש  י"ב)וּ בזהר  יריה הגּ ד וֹ לה הארי)יר ה ּמ עלה  מענין ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִִִֶַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מן  הבּ ר יּ וֹ ת לטהר  מאירה ּת ר וּ פה ׁש היתה לקטרת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

ׁש היוּ יאהחטא  בּ ׁש עה הּק טרת בּ ריח מריח ׁש היה מי  ׁש כּ ל , ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לתׁש וּ בה ל בּ וֹ  מתעוֹ רר  היה הּמ זבּ ח, גּ בּ י  על אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקטירים

היּ צריבׁש למה וּ מטוּ מאת  רע הרה וּ ר  מכּ ל נטהר לבּ וֹ  והיה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

עדיף, קטורת עצמן וקטורת
ואזיל חזיכדמפרש  תא באומרו, (להלן

וכו ') דקטרת לעובדא צלותא  בין .מה
כריתות.יא. ל"ו  על מכפר הקטורת 

רוקח מעשה  ספר לשון (פרשתוזה 

ב') אות תשא :כי
וחלבנה  ושחלת נטף סמים לך קח 
קשה , ולכאורה  זכה. ולבונה סמים
כל בפירוש התורה כתבה  לא למה
התורה  ואם הם, מה  סמים י "א
הד' אלו  גם הקבלה על סמכה 
על הכל ונסמך יכתבו, לא סמנים 
דרזין, רזין בזה  יש ובודאי  הקבלה .
ז"ל האר"י  בכוונת מבואר וקצת
פרק העשי', עולם  שער חיים, עץ פרי (עיין 

שהתורה ד') נלע"ד רמז בדרך אבל .
ל"ו על מכפר  שהקטרת מרמזת 
שבעה  כשתחשוב  ולכן  כריתות,
ושחלת  נטף "סמים אלו תיבות
תמצא  זכה" ולבונה  סמים וחלבנה

כמנין כריתותמכוון ל"ו ","מכפר 
ותשכח. דוק כוללים, שלשה  עם
מעשה  כל חז"ל ביארו  ולכך
וגם כריתות. במס' הקטרת

שס "חכשתחשוב תמצא קטר"ת
ה ' כריתות'כמנין מכפרל"ו שזה ,

הקדוש  מהזוהר  וידוע זה . על
ב) קנא, הספרים(בהעלותך ובכל

וכמבואר המגפה, מבטל שהקטרת 
קרח פרשת  יאיג )בכתובים .(יז,

שבודאי  מאוד , ניחא ולדרכינו
אז  בעולם כריתות חייבי כשנתרבה
הקטרת  לכך בעולם, מגפה בא
ידוע  וגם אותה . ומבטל מכפרת 

ע"א ) ט"ו   ע "ב י "ד שקטורת (יומא
בכתוב  כמבואר אזלין, כחדא ונרות

ז) ל, הנרות (שמות את "בהטיבו :
בבוקר ובין בערב ובין יקטירנה",
זה , אחר זה אלו מצוות שתי היו

גם  לו"עולהנרותלכן שגם"כרת ,
כריתות, ל "ו  על מכפר זו  מצוה 

עכלה"ק.
קדמות יב. מדבר  בספר עיין

ז"ל ט')להחיד"א אות  ק' (מערכת

מכפרים אינם קרבנות וז"ל: שכתב
כמ "ש  ויתודו , תשובה  כשיעשו אלא
בא  ובזה תשובה . בהלכות הרמב"ם 
פרשת  אור  כתנות  הרב  הישו"ב אל



ב '|כ  הקטורתפרק  פיטום זוהר

הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ם עליו חר וּ ת  ׁש היה הצּ יץ וּ כמוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרע.
חוֹ זר והיה בּ ל בּ וֹ , גּ ד וֹ לה יראה מקבּ ל היה בּ וֹ  הּמ סּת כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

קטרת מקטר  מזבּ ח נקרא ולכן  ׁש למה, א)בּ תׁש וּ בה ל, ,(מת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ

אלּ א  קר בּ ן , ׁש וּ ם עליו הקריבוּ  ׁש א ּפ י על היתה אף הּק טרת ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחרא  הּס טרא את  וּ מכניע מזבּ ח,ׁש וֹ ברת הּמ קוֹ ם נקרא ולכן . ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אחרא. הּס טרא נזבּ ח היה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ וֹ 

הפה מ דלה ְְְִִֶַַָָֹה טרת

כּ תב חדׁש עוֹ ד  הּת פלּ ה :()בּ זהר מן  גּ ד וֹ לה ,ׁש הּק טרת ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י וֹ תר חׁש וּ בה וה ּק טרת ה ּק ר בּ נ וֹ ת, בּ מקוֹ ם  נתקנה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּת פלּ ה
ה ּת פ לּ ה. מן  יוֹ תר חביבה ׁש הּק טרת ונמצא הּק ר בּ נוֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 

הבּ ריּ וֹ ת ידעוּ  אי לּ וּ  י וֹ חאי , בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אמר חז"ל , יגואמרוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
היוּ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני הּק טרת ּפ ּט וּ ם  מעלת  גּ דוֹ לה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אוֹ תּה  וּ מעּט רים הּק טרת ּפ ּט וּ ם ׁש ל ותבה  ּת בה כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלוֹ קחים

זהב. ׁש ל כּ עטרת הרא ׁש  על  אוֹ תּה  יוֹ םו שׂ מים כּ ל  האוֹ מר וכל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

דהקב"ה  שחקר לחקירה האזינו
ע"ה  אבינו  לאברהם הבטיח
ראשון  ובבית יכפרו. דהקרבנות 
פי  על אך נחרב. למה קרבנות שהיו 
ירמיה  בילקוט דאמרו ניחא, האמור
הקב"ה  אמר ארשב"ח ג ' סימן
כל הבאתי  מה  על לירושלים
שאמרת  בשביל הללו המשפטים

וכו' חטאתי  היולא שלא וכיון 
לא בתשובה חזרו ולא  מתודין 

הבית, ונחרב הקרבנות עכ"ל.כפרו
שמבי יג. מ "ז סימן יוסף בית א עיין 

בקריאת  חייבות  דנשים  האגור בשם
כנגד דתפלה  והטעם הקרבנות,

בתפלה. חייבין והרי  תקנו תמידין 
זה  טעם דלפי האחרונים וכתבו 
תמיד, קרבן בקריאת רק מחוייבות 
בלבוש  אבל הרב, בשו "ע כתב וכן
בכל דחייבות  כתבו ובט"ז
הקשה  האגור  דברי ועל הקרבנות.
הן  בתפלה  דדוקא חיים לב בשו"ת
אבל נינהו , דרחמי  משום מחוייבות 
הלב  דברי לפי עכ"פ  בקרבנות . לא
נינהו דרחמי דתפילה חיים
קטורת  דגם י "ל הנשים, מחוייבות 
מעורר דהלא נינהו , דרחמי  בכלל
על ובפרט ישראל בני  על רחמים

האומרה.

הקטורת פיטום ב 'זוהר כא|פרק 

ׁש א בּ תבה, ּת בה בּ נחת, וּ בערבית בּ ׁש חרית הּק טרת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם
מ ׁש הוּ א מה את וּ מבין  אחת, ּת בה אפילוּ  מּפ יו,מד לּ ג וֹ ציא ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌

וּ מּמ יתה  רעים וּ מהרה וּ רים רעים מארעוֹ ת  מיני מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִנ צּ וֹ ל
וי נּ צל נזק, ׁש וּ ם לוֹ  יגּ יע ׁש א יוֹ ם אוֹ תוֹ  כּ ל  מבטח  ויהיה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעה,

הבּ א  הע וֹ לם  בּ חיּ י חלק לוֹ  ויהיה הגּ יהנּ ם, וחס מע וֹ נׁש י . ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מ גּ פה בּ זמן  הּק טרת וׁש לוֹ ם מּפ ּט וּ ם י וֹ תר  ט וֹ בה  רפוּ אה .אין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

כּ ׁש עלה רבּ נוּ  למ ׁש ה  הּמ ות מלא ׁש נּ תן המּת נה היתה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוזוֹ 
ׁש ל  זה סוֹ ד לוֹ  וגילה ידיד וֹ  נּ עשׂ ה הּת וֹ רה, את לק בּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָלרקיע

רז"ל ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּמ גּ פה, לעצר  ׁש ּמ סגּ לת  פ"ט)הּק טרת  .(ת ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַָ

הּמ גּ פה. את ע וֹ צרת בּ ּפ ה  האמירה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

דה מההר רא ִֵַַַָָֹס ר

הּק דוֹ ׁש  הביאוּ בזהר ויּ רא מעשׂ ה :ּפ רׁש ת בּ חכםבּ אריכוּ ת ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טר ׁש א ׁש נּ קראה אחת לעיר  ׁש הל אחא, רב וּ ׁש מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
קׁש ה מגּ פה  ּפ ׁש טה זוֹ  וּ בעיר אחד . בּ ית בּ על אצל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתארח
כּ ׁש ה וּ א אחא ר ' את העיר  בּ ני  וּ כׁש ראוּ  רצוּ פים . ימים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
לעיר מחוּ ץ ׁש בּ א הזּ ה החכם  אצל  נל לזה: זה אמרוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ א,
דּ ע  לוֹ , ואמר וּ  אצל וֹ  הלכוּ  זוֹ . לצרה ּת ּק נה לוֹ  י ׁש  אם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
הוֹ לכת והיא ימים ׁש בעה זה מ גּ פה בּ עיר  ׁש יּ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַרבּ נוּ 
אמר זוֹ . לפרענוּ ת עצה ׁש וּ ם רבּ נוּ  יעשׂ ה ׁש ּמ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ בּ רת.
יּ עצר יתבּ ר הם  לפני ו נּ תּפ לּ ל הכּ נסת לבית  נל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם:
הלכוּ  הכּ נסת לבית  הוֹ לכים וּ בעוֹ דם הזּ את. הּמ גּ פה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ עד
וּ פלוֹ ני  וּ מתגּ בּ רת. הוֹ לכת ׁש הּמ גפה וסּפ רוּ  אנׁש ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָוּ באוּ 
מאחר אחא רב להם אמר גּ וֹ ססים. וּ פלוֹ ני  וּ פלוֹ ני מת וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוּ פלוֹ ני 
ּת עשׂ וּ  אלּ א להתּפ לּ ל,  נל א דּ וֹ חק, והזּ מן קׁש ה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶׁש הּפ רענוּ ת 

מבּ יניכם בּ חר וּ  אתכם. אצוּ ה ׁש אני אנׁש ים כּ פי  מן אר בּ עים , ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌



ב '|כ  הקטורתפרק  פיטום זוהר

הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ם עליו חר וּ ת  ׁש היה הצּ יץ וּ כמוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרע.
חוֹ זר והיה בּ ל בּ וֹ , גּ ד וֹ לה יראה מקבּ ל היה בּ וֹ  הּמ סּת כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

קטרת מקטר  מזבּ ח נקרא ולכן  ׁש למה, א)בּ תׁש וּ בה ל, ,(מת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ

אלּ א  קר בּ ן , ׁש וּ ם עליו הקריבוּ  ׁש א ּפ י על היתה אף הּק טרת ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחרא  הּס טרא את  וּ מכניע מזבּ ח,ׁש וֹ ברת הּמ קוֹ ם נקרא ולכן . ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אחרא. הּס טרא נזבּ ח היה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ וֹ 

הפה מ דלה ְְְִִֶַַָָֹה טרת

כּ תב חדׁש עוֹ ד  הּת פלּ ה :()בּ זהר מן  גּ ד וֹ לה ,ׁש הּק טרת ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י וֹ תר חׁש וּ בה וה ּק טרת ה ּק ר בּ נ וֹ ת, בּ מקוֹ ם  נתקנה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּת פלּ ה
ה ּת פ לּ ה. מן  יוֹ תר חביבה ׁש הּק טרת ונמצא הּק ר בּ נוֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 

הבּ ריּ וֹ ת ידעוּ  אי לּ וּ  י וֹ חאי , בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אמר חז"ל , יגואמרוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
היוּ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני הּק טרת ּפ ּט וּ ם  מעלת  גּ דוֹ לה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אוֹ תּה  וּ מעּט רים הּק טרת ּפ ּט וּ ם ׁש ל ותבה  ּת בה כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלוֹ קחים

זהב. ׁש ל כּ עטרת הרא ׁש  על  אוֹ תּה  יוֹ םו שׂ מים כּ ל  האוֹ מר וכל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

דהקב"ה  שחקר לחקירה האזינו
ע"ה  אבינו  לאברהם הבטיח
ראשון  ובבית יכפרו. דהקרבנות 
פי  על אך נחרב. למה קרבנות שהיו 
ירמיה  בילקוט דאמרו ניחא, האמור
הקב"ה  אמר ארשב"ח ג ' סימן
כל הבאתי  מה  על לירושלים
שאמרת  בשביל הללו המשפטים

וכו' חטאתי  היולא שלא וכיון 
לא בתשובה חזרו ולא  מתודין 

הבית, ונחרב הקרבנות עכ"ל.כפרו
שמבי יג. מ "ז סימן יוסף בית א עיין 

בקריאת  חייבות  דנשים  האגור בשם
כנגד דתפלה  והטעם הקרבנות,

בתפלה. חייבין והרי  תקנו תמידין 
זה  טעם דלפי האחרונים וכתבו 
תמיד, קרבן בקריאת רק מחוייבות 
בלבוש  אבל הרב, בשו "ע כתב וכן
בכל דחייבות  כתבו ובט"ז
הקשה  האגור  דברי ועל הקרבנות.
הן  בתפלה  דדוקא חיים לב בשו"ת
אבל נינהו , דרחמי  משום מחוייבות 
הלב  דברי לפי עכ"פ  בקרבנות . לא
נינהו דרחמי דתפילה חיים
קטורת  דגם י "ל הנשים, מחוייבות 
מעורר דהלא נינהו , דרחמי  בכלל
על ובפרט ישראל בני  על רחמים

האומרה.

הקטורת פיטום ב 'זוהר כא|פרק 

ׁש א בּ תבה, ּת בה בּ נחת, וּ בערבית בּ ׁש חרית הּק טרת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם
מ ׁש הוּ א מה את וּ מבין  אחת, ּת בה אפילוּ  מּפ יו,מד לּ ג וֹ ציא ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌

וּ מּמ יתה  רעים וּ מהרה וּ רים רעים מארעוֹ ת  מיני מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִנ צּ וֹ ל
וי נּ צל נזק, ׁש וּ ם לוֹ  יגּ יע ׁש א יוֹ ם אוֹ תוֹ  כּ ל  מבטח  ויהיה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעה,

הבּ א  הע וֹ לם  בּ חיּ י חלק לוֹ  ויהיה הגּ יהנּ ם, וחס מע וֹ נׁש י . ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מ גּ פה בּ זמן  הּק טרת וׁש לוֹ ם מּפ ּט וּ ם י וֹ תר  ט וֹ בה  רפוּ אה .אין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

כּ ׁש עלה רבּ נוּ  למ ׁש ה  הּמ ות מלא ׁש נּ תן המּת נה היתה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוזוֹ 
ׁש ל  זה סוֹ ד לוֹ  וגילה ידיד וֹ  נּ עשׂ ה הּת וֹ רה, את לק בּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָלרקיע

רז"ל ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  הּמ גּ פה, לעצר  ׁש ּמ סגּ לת  פ"ט)הּק טרת  .(ת ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַָ

הּמ גּ פה. את ע וֹ צרת בּ ּפ ה  האמירה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

דה מההר רא ִֵַַַָָֹס ר

הּק דוֹ ׁש  הביאוּ בזהר ויּ רא מעשׂ ה :ּפ רׁש ת בּ חכםבּ אריכוּ ת ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טר ׁש א ׁש נּ קראה אחת לעיר  ׁש הל אחא, רב וּ ׁש מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
קׁש ה מגּ פה  ּפ ׁש טה זוֹ  וּ בעיר אחד . בּ ית בּ על אצל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתארח
כּ ׁש ה וּ א אחא ר ' את העיר  בּ ני  וּ כׁש ראוּ  רצוּ פים . ימים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
לעיר מחוּ ץ ׁש בּ א הזּ ה החכם  אצל  נל לזה: זה אמרוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ א,
דּ ע  לוֹ , ואמר וּ  אצל וֹ  הלכוּ  זוֹ . לצרה ּת ּק נה לוֹ  י ׁש  אם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
הוֹ לכת והיא ימים ׁש בעה זה מ גּ פה בּ עיר  ׁש יּ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַרבּ נוּ 
אמר זוֹ . לפרענוּ ת עצה ׁש וּ ם רבּ נוּ  יעשׂ ה ׁש ּמ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ בּ רת.
יּ עצר יתבּ ר הם  לפני ו נּ תּפ לּ ל הכּ נסת לבית  נל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם:
הלכוּ  הכּ נסת לבית  הוֹ לכים וּ בעוֹ דם הזּ את. הּמ גּ פה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ עד
וּ פלוֹ ני  וּ מתגּ בּ רת. הוֹ לכת ׁש הּמ גפה וסּפ רוּ  אנׁש ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָוּ באוּ 
מאחר אחא רב להם אמר גּ וֹ ססים. וּ פלוֹ ני  וּ פלוֹ ני מת וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוּ פלוֹ ני 
ּת עשׂ וּ  אלּ א להתּפ לּ ל,  נל א דּ וֹ חק, והזּ מן קׁש ה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶׁש הּפ רענוּ ת 

מבּ יניכם בּ חר וּ  אתכם. אצוּ ה ׁש אני אנׁש ים כּ פי  מן אר בּ עים , ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌



ב '|כב הקטורתפרק  פיטום זוהר

ואני  ׁש מים יראי ׁש הם בּ הם  מכּ ירים ׁש אּת ם ׁש בּ כם, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַהּמ בחרים
צד . לכל אנׁש ים עשׂ רה העיר, ר וּ ח וֹ ת  לאר בּ ע ונל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
וּ בעזרת  הּק רבּ נ וֹ ת, וּ פר ׁש ת ה ּק טרת  ּפ ּט וּ ם ונפׁש  מ לּ ב ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְותאמרוּ 

הּמ גּ פה. ּת וּ סר בּ ה' כּ ן וע שׂ וּ  הלכ וּ  העיר,והם ר וּ חוֹ ת ארבּ ע ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ואמרוּ  צד , לכל  אנׁש ים ּפ עמים עשׂ רה ג' הּק טרת .ּפ ּט וּ ם ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אנׁש ים כּ ּמ ה הבדּ יל וּ  אחא, ר ' להם אמר כּ ן ׁש ע שׂ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְואחרי
יאמרוּ , ׁש ם  וגם חוֹ לים ׁש וֹ כבים ׁש ם לבּ ית וילכוּ  ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִמבּ יניכם 
ויּ אמר והם: אלּ וּ  ּפ סוּ קים ׁש ׁש ה ּפ עמים ג' יאמרוּ  ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ גמרוּ 
ה ּמ זבּ ח מעל  א ׁש  עליה ותן הּמ ח ּת ה את קח  אהרן אל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹמׁש ה
יצא כּ י עליהם, וכּפ ר  העדה אל מהרה  והוֹ ל קטרת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְושׂ ים
מ ׁש ה דּ בּ ר כּ אׁש ר  אהרן  ויּ ּק ח הנּ גף . החל ה' מלּ פני  ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק צף
הּק טרת את ויּ ּת ן בּ עם הנּ גף החל והנּ ה הּק הל  ֹּת ו אל  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַויּ רץ 
ו ּת עצר החיּ ים וּ בין הּמ תים בּ ין ויּ עמד העם. על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַויכּפ ר
בּ אוֹ תוֹ  הּמ גּ פה וּ בטלה כּ דבריו, ועשׂ וּ  הלכ וּ  והם ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה.
ׁש מעוּ  ואז למיתה . קרוֹ בים ׁש הי וּ  אוֹ תם נתר ּפ אוּ  ואף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם
למעלה העצר וּ  האלּ ה: כּ דּ ברים ל ּמ זּ יקים  האוֹ מרת קוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ת
ׁש ל  ׁש דּ ין  לפי הזּ את, בּ עיר נזק ׁש וּ ם לעשׂ וֹ ת  למּט ה ּת רדוּ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְואל 
ׁש יּ בּ ּט ל . ראוּ ים ׁש הם כּ יון הזּ את בּ עיר ׁש וֹ לט אינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
לוֹ  ׁש אוֹ מרים וׁש מע חל ׁש ה, מרב אחא  ר' נרדּ ם זה כּ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְואחרי
ּת עשׂ ה כּ ן הּמ גּ פה, את העיר מן ׁש בּ ּט ל ּת  כּ ׁש ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מוֹ ,
כּ ל וּ ם, מוֹ עיל  אינוֹ  זה  בּ לי ׁש זּ ה בּ תׁש וּ בה, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירם
רב  הל הּמ גּ פה . גּ זרת עליהם נגזרה רעים אנׁש ים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ היוֹ תם
העיר אנׁש י  את והחזיר העיר  לאנׁש י  הדּ ברים וס ּפ ר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַאחא
נקראת ׁש היתה העיר ׁש ם אחא רב ׁש נּ ה ואז ׁש למה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ׁש ריחם הרחמים, עיר  דּ הינ וּ  מחסיא, מתא לּה  וקרא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטרׁש א
הרעה. הגּ זרה מּמ נּ ה וּ בּט ל ה זּ את העיר על הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הקטורת פיטום ב 'זוהר כג |פרק 

אוֹ תּה  ׁש עה כּ ל יזכּ רוּ  ׁש האנׁש ים כּ די  העיר , ׁש ם  ׁש ׁש ינה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
יחזר וּ  וא  הרעים מע שׂ יהם על  עליהם ׁש נּ גזרה רעה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה

עוֹ ד .לכסלה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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ואני  ׁש מים יראי ׁש הם בּ הם  מכּ ירים ׁש אּת ם ׁש בּ כם, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַהּמ בחרים
צד . לכל אנׁש ים עשׂ רה העיר, ר וּ ח וֹ ת  לאר בּ ע ונל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
וּ בעזרת  הּק רבּ נ וֹ ת, וּ פר ׁש ת ה ּק טרת  ּפ ּט וּ ם ונפׁש  מ לּ ב ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְותאמרוּ 

הּמ גּ פה. ּת וּ סר בּ ה' כּ ן וע שׂ וּ  הלכ וּ  העיר,והם ר וּ חוֹ ת ארבּ ע ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ואמרוּ  צד , לכל  אנׁש ים ּפ עמים עשׂ רה ג' הּק טרת .ּפ ּט וּ ם ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אנׁש ים כּ ּמ ה הבדּ יל וּ  אחא, ר ' להם אמר כּ ן ׁש ע שׂ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְואחרי
יאמרוּ , ׁש ם  וגם חוֹ לים ׁש וֹ כבים ׁש ם לבּ ית וילכוּ  ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִמבּ יניכם 
ויּ אמר והם: אלּ וּ  ּפ סוּ קים ׁש ׁש ה ּפ עמים ג' יאמרוּ  ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ גמרוּ 
ה ּמ זבּ ח מעל  א ׁש  עליה ותן הּמ ח ּת ה את קח  אהרן אל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹמׁש ה
יצא כּ י עליהם, וכּפ ר  העדה אל מהרה  והוֹ ל קטרת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְושׂ ים
מ ׁש ה דּ בּ ר כּ אׁש ר  אהרן  ויּ ּק ח הנּ גף . החל ה' מלּ פני  ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק צף
הּק טרת את ויּ ּת ן בּ עם הנּ גף החל והנּ ה הּק הל  ֹּת ו אל  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַויּ רץ 
ו ּת עצר החיּ ים וּ בין הּמ תים בּ ין ויּ עמד העם. על ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַויכּפ ר
בּ אוֹ תוֹ  הּמ גּ פה וּ בטלה כּ דבריו, ועשׂ וּ  הלכ וּ  והם ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה.
ׁש מעוּ  ואז למיתה . קרוֹ בים ׁש הי וּ  אוֹ תם נתר ּפ אוּ  ואף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם
למעלה העצר וּ  האלּ ה: כּ דּ ברים ל ּמ זּ יקים  האוֹ מרת קוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ת
ׁש ל  ׁש דּ ין  לפי הזּ את, בּ עיר נזק ׁש וּ ם לעשׂ וֹ ת  למּט ה ּת רדוּ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְואל 
ׁש יּ בּ ּט ל . ראוּ ים ׁש הם כּ יון הזּ את בּ עיר ׁש וֹ לט אינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
לוֹ  ׁש אוֹ מרים וׁש מע חל ׁש ה, מרב אחא  ר' נרדּ ם זה כּ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְואחרי
ּת עשׂ ה כּ ן הּמ גּ פה, את העיר מן ׁש בּ ּט ל ּת  כּ ׁש ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מוֹ ,
כּ ל וּ ם, מוֹ עיל  אינוֹ  זה  בּ לי ׁש זּ ה בּ תׁש וּ בה, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירם
רב  הל הּמ גּ פה . גּ זרת עליהם נגזרה רעים אנׁש ים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ היוֹ תם
העיר אנׁש י  את והחזיר העיר  לאנׁש י  הדּ ברים וס ּפ ר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַאחא
נקראת ׁש היתה העיר ׁש ם אחא רב ׁש נּ ה ואז ׁש למה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ׁש ריחם הרחמים, עיר  דּ הינ וּ  מחסיא, מתא לּה  וקרא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטרׁש א
הרעה. הגּ זרה מּמ נּ ה וּ בּט ל ה זּ את העיר על הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
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אוֹ תּה  ׁש עה כּ ל יזכּ רוּ  ׁש האנׁש ים כּ די  העיר , ׁש ם  ׁש ׁש ינה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
יחזר וּ  וא  הרעים מע שׂ יהם על  עליהם ׁש נּ גזרה רעה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה

עוֹ ד .לכסלה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌





ג '|כד הקטורתפרק פיטום זוהר

'ג ּפרק 

ה לאמ מנה הטרת קל נר ותמה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

כ' ּפ רׁש ה ׁש מוֹ ת רבּ תי ּפ סיקתא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמדרׁש 

היא ה' אנכי רבּ נן ב')ּת נוּ  כ' מׁש ה(מת ׁש עלה בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
יוֹ דע היה א כּ נגדּ וֹ  ורבצה ענן בּ אתה ׁש עה בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַלּמ רוֹ ם

בּ ּה  לאחז אם עליה לרכּ ב אם בּ תוֹ כּה מׁש ה ונכנס ּפ תחה מיּ ד ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הענן  ֹבּ תו מׁש ה ויּ בא י"ח)ׁש נּ אמר כ"ד )הענן ויכס ) ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָָ

הּמ לאט"ו) קמוּ אל בּ וֹ  וּ פגע בּ רקיע  ּמהל והיה ענן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ נשׂ אתוֹ 
ׁש הם חבּ לה מלאכי אלפים עשׂ ר ׁש נים על ממנּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
בּ קדוֹ ׁש י ל מה ואמר בּ מׁש ה גער הרקיע בּ ׁש ער ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ ׁש בים
ילוּ ד טהרה בּ מקוֹ ם  ּוּ מהל בּ את הּט נּ וֹ פת מּמ קוֹ ם אּת ה ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
בּ אתי אני עמרם בּ ן מׁש ה לוֹ  אמר אׁש  בּ מקוֹ ם  ּמהל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאה

הנּ יחוֹ  ׁש א כּ יון לישׂ ראל ּת וֹ רה מׁש ה(הה)לקבּ ל [הכּ הוּ ] ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִֵַֹ◌ָ◌ֶֹ◌
מאד)ּפ צע מהלּ (אמר מׁש ה והיה העוֹ לם מן ואבּ דוֹ ] [אחד ָ◌ַ◌ְְֶַַָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הדרניאל לּמ קוֹ ם ׁש הגּ יע עד בּ ארץ  ּׁש ּמ הל כּ אדם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע
דּ בּ וּ ר וכל ּפ רסאוֹ ת רבּ וֹ א ׁש ים מחברוֹ  גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א ַהּמ לא◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ גע אׁש  ׁש ל בּ רקים ׁש נים בּ דבּ וּ ר יוֹ צאים מּפ יו ׁש יּ וֹ צא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְודבּ וּ ר
ׁש מע כּ יון עליוֹ ן קדוֹ ׁש י בּ מקוֹ ם ל מה לוֹ  אמר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ מׁש ה
הענן מן לּפ וֹ ל וּ בּק ׁש  דּ מעוֹ ת עיניו וזלגוּ  מּפ ניו נבהל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ לוֹ 

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל רחמיו נתגלגלוּ  ׁש עה (ועלה)בּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְָָ

אנׁש י ׁש ּמ ימיכם דּ עוּ  להדרניאל לוֹ  ואמרה קוֹ ל בּ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְויצתה
עשׂ יתם הראׁש וֹ ן אדם את לבראוֹ ת כּ ׁש בּ ּק ׁש ּת י אּת ם ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְמריבה

תזכּ רנּ וּ  כּ י אנוֹ ׁש  מה ואמרּת ם קטגוֹ ר ה')לפני ח' יה)או ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְְִִ◌
אּת ם ועכׁש ו בּ אׁש  כּ ּת וֹ ת מכּ ם ׁש רפּת י עד אוֹ תי ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲעזבּת ם
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לּת ן(דינה)עוֹ מדים אוֹ תוֹ  מנּ יחים אּת ם ואין [בּ מריבה] ְ◌ִ◌ְִִַָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
אין הּת וֹ רה את מקבּ לין ישׂ ראל אין ׁש אלמלא לישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
לפניו אמר  ּכ הדרניאל ׁש מע כּ יון לכם וא לי א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדּ ירה
אני עכׁש ו בּ א ׁש בּ רׁש וּ ת ידעּת י ׁש א לפני וידוּ ע ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָגּ לוּ י

וּ מ ׁש ליח לוֹ  מהלּ אעשׂ ה והיה רבּ וֹ  לפני כּ תלמיד לפניו  ּהל ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הדרניאל לוֹ  אמר סנדּ לפוֹ ן ׁש ל לאוֹ  ׁש הגּ יעוּ  עד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
לי אין ואיל מכּ אן לה רׁש וּ ת לי היה כּ אן עד ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְלמׁש ה
כּ יון ישׂ רפני ׁש א סנדּ לפוֹ ן ׁש ל אוֹ  מּפ ני לה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְרׁש וּ ת
דּ מעוֹ ת עיניו וזלגוּ  מּפ ניו נבהל סנדּ לפוֹ ן את מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני רחמים וּ בּק ׁש  הענן מן לּפ וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִוּ בּק ׁש 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ישׂ ראל חביבים כּ ּמ ה וּ ראה בּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְוענהוּ 
כּ סאוֹ  מן בּ עצמוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ירד ׁש עה בּ אוֹ תּה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א.
אמר ׁש עה אוֹ תּה  ועל ׁש עבר עד סנדּ לפוֹ ן לפני לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְועמד

וגוֹ ' ּפ ניו על ה' ו')ויּ עבר ל"ד :(מת ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ

חמׁש   ּמהל מחבריו גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א סנדּ לפוֹ ן על עליו ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
וכי לקוֹ נוֹ  כּ תרים וקוֹ ׁש ר הּמ רכּ בה אחר וּ מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש נה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ ת
והא הוּ א היכן הרת מלאכי ׁש יּ וֹ דעים  דּ עּת על ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַתעלה

מּמ קוֹ מוֹ  ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו נאמר י"ב)כּ בר ג' מקוֹ מוֹ (יחזקאל ואלּ וּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְְְֵֶ◌ִ◌ְ◌
אדוֹ נוֹ  בּ ראׁש  ויוֹ ׁש ב ועוֹ לה הכּ תר את מׁש בּ יע אלּ א ראוּ  ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָא
וחיּ וֹ ת מזדּ עזעים מעלה חיּ לי כּ ל כּ תר ׁש יּ גּ יע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
ואוֹ מרים כּ וּ לּ ם עוֹ נין ׁש עה בּ אוֹ תּה  כּ ארי ונהמוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ְדּ וֹ ממוֹ ת

צבאוֹ ת ה' קדוֹ ׁש  קדוֹ ׁש  ב')קדוֹ ׁש  ו' ׁש הגּ יע(יעיה בּ ׁש עה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְְְַָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
וכל ׁש רפרף אדני וּ מתרעׁש ים כּ סאוֹ  גּ לגּ לּ י מתגּ לגּ לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלכסאוֹ 
כּ ל על עוֹ בר ׁש הוּ א בּ ׁש עה חלחלה אוֹ חזים כּ וּ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו ואמרים ּפ יהם ּפ וֹ תחים ׁש לּ וֹ  וכּ תר מרוֹ ם ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ לי

)מּמ קוֹ מוֹ  הּק דוֹ ׁש (יחזקאל ׁש ל וּ גדלּ תוֹ  ׁש בחוֹ  וּ ראה בּ א ִ◌ְ◌ְְְֵֶָֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
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'ג ּפרק 

ה לאמ מנה הטרת קל נר ותמה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

כ' ּפ רׁש ה ׁש מוֹ ת רבּ תי ּפ סיקתא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמדרׁש 

היא ה' אנכי רבּ נן ב')ּת נוּ  כ' מׁש ה(מת ׁש עלה בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
יוֹ דע היה א כּ נגדּ וֹ  ורבצה ענן בּ אתה ׁש עה בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַלּמ רוֹ ם

בּ ּה  לאחז אם עליה לרכּ ב אם בּ תוֹ כּה מׁש ה ונכנס ּפ תחה מיּ ד ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הענן  ֹבּ תו מׁש ה ויּ בא י"ח)ׁש נּ אמר כ"ד )הענן ויכס ) ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָָ

הּמ לאט"ו) קמוּ אל בּ וֹ  וּ פגע בּ רקיע  ּמהל והיה ענן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ נשׂ אתוֹ 
ׁש הם חבּ לה מלאכי אלפים עשׂ ר ׁש נים על ממנּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
בּ קדוֹ ׁש י ל מה ואמר בּ מׁש ה גער הרקיע בּ ׁש ער ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ ׁש בים
ילוּ ד טהרה בּ מקוֹ ם  ּוּ מהל בּ את הּט נּ וֹ פת מּמ קוֹ ם אּת ה ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
בּ אתי אני עמרם בּ ן מׁש ה לוֹ  אמר אׁש  בּ מקוֹ ם  ּמהל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאה

הנּ יחוֹ  ׁש א כּ יון לישׂ ראל ּת וֹ רה מׁש ה(הה)לקבּ ל [הכּ הוּ ] ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִֵַֹ◌ָ◌ֶֹ◌
מאד)ּפ צע מהלּ (אמר מׁש ה והיה העוֹ לם מן ואבּ דוֹ ] [אחד ָ◌ַ◌ְְֶַַָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הדרניאל לּמ קוֹ ם ׁש הגּ יע עד בּ ארץ  ּׁש ּמ הל כּ אדם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע
דּ בּ וּ ר וכל ּפ רסאוֹ ת רבּ וֹ א ׁש ים מחברוֹ  גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א ַהּמ לא◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ גע אׁש  ׁש ל בּ רקים ׁש נים בּ דבּ וּ ר יוֹ צאים מּפ יו ׁש יּ וֹ צא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְודבּ וּ ר
ׁש מע כּ יון עליוֹ ן קדוֹ ׁש י בּ מקוֹ ם ל מה לוֹ  אמר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ מׁש ה
הענן מן לּפ וֹ ל וּ בּק ׁש  דּ מעוֹ ת עיניו וזלגוּ  מּפ ניו נבהל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ לוֹ 

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל רחמיו נתגלגלוּ  ׁש עה (ועלה)בּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְָָ

אנׁש י ׁש ּמ ימיכם דּ עוּ  להדרניאל לוֹ  ואמרה קוֹ ל בּ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְויצתה
עשׂ יתם הראׁש וֹ ן אדם את לבראוֹ ת כּ ׁש בּ ּק ׁש ּת י אּת ם ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְמריבה

תזכּ רנּ וּ  כּ י אנוֹ ׁש  מה ואמרּת ם קטגוֹ ר ה')לפני ח' יה)או ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְְִִ◌
אּת ם ועכׁש ו בּ אׁש  כּ ּת וֹ ת מכּ ם ׁש רפּת י עד אוֹ תי ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲעזבּת ם
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לּת ן(דינה)עוֹ מדים אוֹ תוֹ  מנּ יחים אּת ם ואין [בּ מריבה] ְ◌ִ◌ְִִַָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
אין הּת וֹ רה את מקבּ לין ישׂ ראל אין ׁש אלמלא לישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
לפניו אמר  ּכ הדרניאל ׁש מע כּ יון לכם וא לי א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדּ ירה
אני עכׁש ו בּ א ׁש בּ רׁש וּ ת ידעּת י ׁש א לפני וידוּ ע ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָגּ לוּ י

וּ מ ׁש ליח לוֹ  מהלּ אעשׂ ה והיה רבּ וֹ  לפני כּ תלמיד לפניו  ּהל ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הדרניאל לוֹ  אמר סנדּ לפוֹ ן ׁש ל לאוֹ  ׁש הגּ יעוּ  עד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
לי אין ואיל מכּ אן לה רׁש וּ ת לי היה כּ אן עד ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְלמׁש ה
כּ יון ישׂ רפני ׁש א סנדּ לפוֹ ן ׁש ל אוֹ  מּפ ני לה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְרׁש וּ ת
דּ מעוֹ ת עיניו וזלגוּ  מּפ ניו נבהל סנדּ לפוֹ ן את מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני רחמים וּ בּק ׁש  הענן מן לּפ וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִוּ בּק ׁש 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ישׂ ראל חביבים כּ ּמ ה וּ ראה בּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְוענהוּ 
כּ סאוֹ  מן בּ עצמוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ירד ׁש עה בּ אוֹ תּה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א.
אמר ׁש עה אוֹ תּה  ועל ׁש עבר עד סנדּ לפוֹ ן לפני לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְועמד

וגוֹ ' ּפ ניו על ה' ו')ויּ עבר ל"ד :(מת ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ

חמׁש   ּמהל מחבריו גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א סנדּ לפוֹ ן על עליו ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
וכי לקוֹ נוֹ  כּ תרים וקוֹ ׁש ר הּמ רכּ בה אחר וּ מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש נה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ ת
והא הוּ א היכן הרת מלאכי ׁש יּ וֹ דעים  דּ עּת על ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַתעלה

מּמ קוֹ מוֹ  ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו נאמר י"ב)כּ בר ג' מקוֹ מוֹ (יחזקאל ואלּ וּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְְְֵֶ◌ִ◌ְ◌
אדוֹ נוֹ  בּ ראׁש  ויוֹ ׁש ב ועוֹ לה הכּ תר את מׁש בּ יע אלּ א ראוּ  ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָא
וחיּ וֹ ת מזדּ עזעים מעלה חיּ לי כּ ל כּ תר ׁש יּ גּ יע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
ואוֹ מרים כּ וּ לּ ם עוֹ נין ׁש עה בּ אוֹ תּה  כּ ארי ונהמוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ְדּ וֹ ממוֹ ת

צבאוֹ ת ה' קדוֹ ׁש  קדוֹ ׁש  ב')קדוֹ ׁש  ו' ׁש הגּ יע(יעיה בּ ׁש עה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְְְַָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
וכל ׁש רפרף אדני וּ מתרעׁש ים כּ סאוֹ  גּ לגּ לּ י מתגּ לגּ לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלכסאוֹ 
כּ ל על עוֹ בר ׁש הוּ א בּ ׁש עה חלחלה אוֹ חזים כּ וּ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
ה' כּ בוֹ ד  ּבּ רו ואמרים ּפ יהם ּפ וֹ תחים ׁש לּ וֹ  וכּ תר מרוֹ ם ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ לי

)מּמ קוֹ מוֹ  הּק דוֹ ׁש (יחזקאל ׁש ל וּ גדלּ תוֹ  ׁש בחוֹ  וּ ראה בּ א ִ◌ְ◌ְְְֵֶָֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
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לקבּ ל עצמוֹ  מחזיק לראׁש וֹ  כּ תר ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּמ רכּ בה וגלגּ לּ י ואוֹ פנּ ים וּ שׂ רפים חיּ וֹ ת וכל מעבדיו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ תר
היא לעוֹ לם ה'  ֹימלו אוֹ מרים אחד בּ פה הכּ בוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוכּס א

הללוּ יה ודוֹ ר לדוֹ ר י')ציּ וֹ ן קמ"ו יה). ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִִ

אׁש  ׁש ל נהר ריגיוֹ ן בּ וֹ  ּפ גע ׁש עבר רפת)כּ יון חלי) ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְִֶֶָ

שׂ וֹ רפ אדם[ׁש גּ חליו בּ ני ושׂ וֹ רפים הּמ לאכים את (נטל)ים] ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַָ

גליצוֹ ר בּ וֹ  ּפ גע מּמ נּ וּ . והעבירוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ[נטלוֹ ]
והּט וֹ ב הרעוֹ ת תצא א עליוֹ ן מּפ י בּ וֹ  ל"ח)ׁש כּ תב ג' והוּ א(איכה ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֵָ◌

ׁש אלמלא החיּ וֹ ת הבל לקבּ ל ּפ וֹ רשׂ ים וּ כנפיו צוּ ר טעמי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמגלּ ה
מלא וׁש וּ ב החיּ וֹ ת מהבל הרת מלאכי נשׂ רפים מקבּ לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין
וׁש וּ ב יזּ ל ויין יצליחוּ  חּט ין זוֹ  ׁש נה ואוֹ מר עוֹ מד גליצוֹ ר ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
ריגיוֹ ן גּ חלי ועליהם בּ רזל ׁש ל נאדוֹ ת ׁש נּ וֹ טל אחד ַמלא◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

כּ נגד ׁש ּת ּפ ל(הלאכי)וּ מעמידם כּ די נגידים ונגד [הּמ לכים] ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְִַַַָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ּפ גע מּמ נּ וּ . והעבירוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נטלוֹ  בּ עוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאימתם
ׁש הם הכּ בוֹ ד לכּס א סבוּ בים ׁש הם חבּ לה מלאכי ׁש ל גּ דוּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ וֹ 
לשׂ וֹ רפוֹ  בּ ּק ׁש וּ  אליהם מׁש ה ׁש הגּ יע כּ יון ועצוּ מים ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִגּ בּ וֹ רים
מזּ יווֹ  עליו ּפ רשׂ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה ׁש בּ פיהם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ הבל
למלאכי ּת ׁש וּ בה להם הׁש ב מׁש ה ואמר כּ סאוֹ  לפני ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהעמידוֹ 

עננוֹ  עליו ּפ רׁש ז כּ ּס  ּפ ני מאחז להם ואמר ח')הרת כ"ו (איוב ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
עליו ועננוֹ  ׁש כינה מזּ יו ׁש דּ י ׁש ּפ רשׂ  מלּמ ד נחוּ ם רבּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ הבל ישׂ רפוּ ני ׁש ּמ א אני מתירא עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ ן לפניו ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר

אמר דּ בר(לה)ׁש בּ פיהם להם והחזר כּ בוֹ די בּ כּס א אחז [לוֹ ] ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱֶָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב להם אמר הרת למלאכי ּת ׁש וּ בה והחזיר נתחזּ ק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמיּ ד

היא ה' אנכי ב')בּ ּת וֹ רה כ' כּ תוּ ב(מת לכם יׁש  אהים כּ לוּ ם ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אחרים אהים ל יהיה א ג')בּ ּת וֹ רה  )לכם יׁש  חלוּ קה ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲָָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

 אּמ ואת אבי את כּ בּ ד בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב לכם יׁש  רׁש וּ יוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י
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י"ב) )תחמד א בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב לכם יׁש  ואם י"ד)אב )חמר ָָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶָֹֹ◌
הארץ בּ כל ׁש מ אדּ יר מה אדוֹ נינוּ  ה' ואמרוּ  ּפ תחוּ  לכם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 

י') ח' יה)ׁש נּ אמר דּ בר לוֹ  מסר הּמ ות מלא אלּ א עוֹ ד וא ְְִִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ אדם מּת נוֹ ת לקחּת  ׁש בי ׁש בית לּמ רוֹ ם י"ט)וגוֹ 'עלית ס"ח ) ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ

עליה ותן הּמ חּת ה את קח אהרן אל מׁש ה ויּ אמר וגוֹ 'וכתוּ ב ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
י"א) י"ז ויּ ּק (דר מׁש הוכתב דּ בּ ר כּ אׁש ר אהרן י"ב)ח  ) ְְִַָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָָ

הּמ תיםוכתב וּ בין החיּ ים בּ ין י"ג)ויּ עמד )דאגמרא לאו אי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
למיעבד מיבּ עי מאי מׁש ה ידע .מי ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

עמקת וסדת עניני הרה הטרת  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻעני

הבּ רית: לוּ חוֹ ת בּ ספרוֹ  זי"ע הּק דוֹ ׁש  הׁש ל"ה זקני לׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
הּק טרת, מּס וֹ ד קצת להזכּ יר בּ אתי "עּת ה חביבא. אין כּ י דּ ע ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הּק טרת כּ מוֹ  הּק רבּ נוֹ ת ׁש בּ אמכּ ל מהּק רבּ ן ּפ נימי יוֹ תר והיא , ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עליו מוֹ כיח ׁש מוֹ  הּק טרת אמנם הכּ חוֹ ת, כּ ל ׁש ּמ קרב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלכּפ רה
על הנּ יחוֹ ח ריח בּ עצם הענין בּ פנימיּ וּ ת וּ מקר מקטר ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש הוּ א
ויּ עשׂ  ּפ רׁש  ויּ קהל ּפ רׁש ת וּ בזּ הר הּפ נימי. בּ ּמ זבּ ח נעשׂ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵכּ ן
ּפ נימי היוּ  מזבּ חוֹ ת ׁש ני והא קטרת מקטר הּמ זבּ ח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶאת
היוּ  וא ּפ נימי מזבּ ח היה קטרת מקריבים ׁש היוּ  וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחיצוֹ ן
מזבּ ח קראוּ הוּ  לּמ ה כּ ן אם אחר קרבּ ן ׁש וּ ם עליו ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקריבים

חיצוֹ ניםאלּ א וכחוֹ ת הּמ קטרגים כּ ל בּ טל בּ וֹ  ׁש הקטרת לפי ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌
מזּ וֹ . גּ דוֹ לה זביחה ל אין לׁש לוֹ ט יכוֹ לין היוּ  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם
הּק רבּ נוֹ ת מכּ ל יתבּ ר לפניו חביב הּק טרת ׁש ּמ עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לפי
לדוֹ רוֹ תיכם ה' לפני ּת מיד קטרת בּ וֹ  נאמר לכן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת פלּ וֹ ת,

ותחּת וֹ נים". עליוֹ נים ׁש ל קיּ וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהוּ א

מצאתי ז"ל האר"י דּת למידי "וּ בקוּ נטרסי בסוף][*ב. השמטה ראה ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וז"ל: עמקוֹ תׁש כּ תב וסוֹ דוֹ ת ענינים הרבּ ה הּק טרת ּפ ּט וּ ם ענין ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌◌
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לקבּ ל עצמוֹ  מחזיק לראׁש וֹ  כּ תר ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּמ רכּ בה וגלגּ לּ י ואוֹ פנּ ים וּ שׂ רפים חיּ וֹ ת וכל מעבדיו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ תר
היא לעוֹ לם ה'  ֹימלו אוֹ מרים אחד בּ פה הכּ בוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוכּס א

הללוּ יה ודוֹ ר לדוֹ ר י')ציּ וֹ ן קמ"ו יה). ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִִ

אׁש  ׁש ל נהר ריגיוֹ ן בּ וֹ  ּפ גע ׁש עבר רפת)כּ יון חלי) ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְִֶֶָ

שׂ וֹ רפ אדם[ׁש גּ חליו בּ ני ושׂ וֹ רפים הּמ לאכים את (נטל)ים] ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַָ

גליצוֹ ר בּ וֹ  ּפ גע מּמ נּ וּ . והעבירוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ[נטלוֹ ]
והּט וֹ ב הרעוֹ ת תצא א עליוֹ ן מּפ י בּ וֹ  ל"ח)ׁש כּ תב ג' והוּ א(איכה ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֵָ◌

ׁש אלמלא החיּ וֹ ת הבל לקבּ ל ּפ וֹ רשׂ ים וּ כנפיו צוּ ר טעמי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמגלּ ה
מלא וׁש וּ ב החיּ וֹ ת מהבל הרת מלאכי נשׂ רפים מקבּ לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין
וׁש וּ ב יזּ ל ויין יצליחוּ  חּט ין זוֹ  ׁש נה ואוֹ מר עוֹ מד גליצוֹ ר ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
ריגיוֹ ן גּ חלי ועליהם בּ רזל ׁש ל נאדוֹ ת ׁש נּ וֹ טל אחד ַמלא◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

כּ נגד ׁש ּת ּפ ל(הלאכי)וּ מעמידם כּ די נגידים ונגד [הּמ לכים] ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְִַַַָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ּפ גע מּמ נּ וּ . והעבירוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נטלוֹ  בּ עוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאימתם
ׁש הם הכּ בוֹ ד לכּס א סבוּ בים ׁש הם חבּ לה מלאכי ׁש ל גּ דוּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ וֹ 
לשׂ וֹ רפוֹ  בּ ּק ׁש וּ  אליהם מׁש ה ׁש הגּ יע כּ יון ועצוּ מים ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִגּ בּ וֹ רים
מזּ יווֹ  עליו ּפ רשׂ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה ׁש בּ פיהם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ הבל
למלאכי ּת ׁש וּ בה להם הׁש ב מׁש ה ואמר כּ סאוֹ  לפני ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהעמידוֹ 

עננוֹ  עליו ּפ רׁש ז כּ ּס  ּפ ני מאחז להם ואמר ח')הרת כ"ו (איוב ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
עליו ועננוֹ  ׁש כינה מזּ יו ׁש דּ י ׁש ּפ רשׂ  מלּמ ד נחוּ ם רבּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ הבל ישׂ רפוּ ני ׁש ּמ א אני מתירא עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ ן לפניו ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר

אמר דּ בר(לה)ׁש בּ פיהם להם והחזר כּ בוֹ די בּ כּס א אחז [לוֹ ] ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱֶָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב להם אמר הרת למלאכי ּת ׁש וּ בה והחזיר נתחזּ ק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמיּ ד

היא ה' אנכי ב')בּ ּת וֹ רה כ' כּ תוּ ב(מת לכם יׁש  אהים כּ לוּ ם ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אחרים אהים ל יהיה א ג')בּ ּת וֹ רה  )לכם יׁש  חלוּ קה ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲָָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

 אּמ ואת אבי את כּ בּ ד בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב לכם יׁש  רׁש וּ יוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י
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י"ב) )תחמד א בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב לכם יׁש  ואם י"ד)אב )חמר ָָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶָֹֹ◌
הארץ בּ כל ׁש מ אדּ יר מה אדוֹ נינוּ  ה' ואמרוּ  ּפ תחוּ  לכם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 

י') ח' יה)ׁש נּ אמר דּ בר לוֹ  מסר הּמ ות מלא אלּ א עוֹ ד וא ְְִִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ אדם מּת נוֹ ת לקחּת  ׁש בי ׁש בית לּמ רוֹ ם י"ט)וגוֹ 'עלית ס"ח ) ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ

עליה ותן הּמ חּת ה את קח אהרן אל מׁש ה ויּ אמר וגוֹ 'וכתוּ ב ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
י"א) י"ז ויּ ּק (דר מׁש הוכתב דּ בּ ר כּ אׁש ר אהרן י"ב)ח  ) ְְִַָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָָ

הּמ תיםוכתב וּ בין החיּ ים בּ ין י"ג)ויּ עמד )דאגמרא לאו אי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
למיעבד מיבּ עי מאי מׁש ה ידע .מי ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

עמקת וסדת עניני הרה הטרת  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻעני

הבּ רית: לוּ חוֹ ת בּ ספרוֹ  זי"ע הּק דוֹ ׁש  הׁש ל"ה זקני לׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
הּק טרת, מּס וֹ ד קצת להזכּ יר בּ אתי "עּת ה חביבא. אין כּ י דּ ע ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הּק טרת כּ מוֹ  הּק רבּ נוֹ ת ׁש בּ אמכּ ל מהּק רבּ ן ּפ נימי יוֹ תר והיא , ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עליו מוֹ כיח ׁש מוֹ  הּק טרת אמנם הכּ חוֹ ת, כּ ל ׁש ּמ קרב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלכּפ רה
על הנּ יחוֹ ח ריח בּ עצם הענין בּ פנימיּ וּ ת וּ מקר מקטר ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש הוּ א
ויּ עשׂ  ּפ רׁש  ויּ קהל ּפ רׁש ת וּ בזּ הר הּפ נימי. בּ ּמ זבּ ח נעשׂ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵכּ ן
ּפ נימי היוּ  מזבּ חוֹ ת ׁש ני והא קטרת מקטר הּמ זבּ ח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶאת
היוּ  וא ּפ נימי מזבּ ח היה קטרת מקריבים ׁש היוּ  וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחיצוֹ ן
מזבּ ח קראוּ הוּ  לּמ ה כּ ן אם אחר קרבּ ן ׁש וּ ם עליו ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקריבים

חיצוֹ ניםאלּ א וכחוֹ ת הּמ קטרגים כּ ל בּ טל בּ וֹ  ׁש הקטרת לפי ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌
מזּ וֹ . גּ דוֹ לה זביחה ל אין לׁש לוֹ ט יכוֹ לין היוּ  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם
הּק רבּ נוֹ ת מכּ ל יתבּ ר לפניו חביב הּק טרת ׁש ּמ עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לפי
לדוֹ רוֹ תיכם ה' לפני ּת מיד קטרת בּ וֹ  נאמר לכן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת פלּ וֹ ת,

ותחּת וֹ נים". עליוֹ נים ׁש ל קיּ וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהוּ א

מצאתי ז"ל האר"י דּת למידי "וּ בקוּ נטרסי בסוף][*ב. השמטה ראה ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וז"ל: עמקוֹ תׁש כּ תב וסוֹ דוֹ ת ענינים הרבּ ה הּק טרת ּפ ּט וּ ם ענין ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌◌
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הּמ חיּ ים האוֹ רוֹ ת אוֹ תם ׁש הוּ א ענינוֹ  בּ ארנוּ  וּ כבר בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
הּק דה וּ להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת את להמית וכוּ נתם ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק לּפ וֹ ת
כּ ל קדם אוֹ תם אנוּ  אוֹ מרים ולכן למעלה, אוֹ תם ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהּמ חיּ ה

בּ ּמ נחה וכן בּ ׁש חר איןידהּת פלּ ה לילה ׁש הוּ א בּ ערבית א , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נוֹ הג וׁש לוֹ ם חס הּמ גּ פה בּ זמן ולכן כּ ח. ולכןבּ נוּ  לאמרוֹ . ין ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הלּ ילה חצוֹ ת אחר לאמרוֹ  ז"ל האר"י נוֹ הג היה הּמ גּ פה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
עשׂ רה אוֹ תוֹ  יאמרוּ  אם וּ בפרט ממׁש לּת ם, נכנעים אז ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

בּ יחד ויאנׁש ים הנה רא ליל מרלא הגי פרי (וראיתי ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

הלת את להמית לבל די ,יאנ מני ריה'.)טוה יראי ויהיוּ  . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ מרים אנוּ  הּת פלּ וֹ ת בּ כל העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת ׁש כּ וּ נתינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לפי
החר ּת פלּ וֹ ת בּ סוֹ ף וכן העוֹ למוֹ ת, עם יעלוּ  ׁש א כּ די ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
כו' היּ וֹ רד הפע מן יינקוּ  ׁש א כּ די אוֹ תוֹ  אוֹ מרים ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
יׁש  מאמרים הרבּ ה "עוֹ ד ג. בּ קנטרס". ׁש ם מאד ְוהארי◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
וכתבּת י מּמ נּ וּ , היּ וֹ צאוֹ ת וּ בתוֹ עליוֹ ת הּק טרת בּ מעלת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ׁש לּ י" המים ׁש ער בּ חבּ וּ ר בּ אר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַהכּ ל

של"ה יד. אמרובסידור וז "ל: כתב 
בצוואת  מצאתי  הלוי  אברהם
זצוק"ל המחבר הגאון זקני אבי

הקדוש ) של(השל "ה הסדר וז"ל:
היא  קטורת והזכרת התמיד  פרשת
וגם בשחרית כן לומר  רבה  מצוה 
אור וראה  בזהר. כמובא במנחה ,
עמוד ז"ל פאפירש למהר"ם הישר

א'.כ"ח 
העבודה ובספרטו. ושורש יסוד

לאחר הכיפורים  שביום כתב
שאין  במקום אף מוסף, תפילת 

וכו', ה ' אל קוה  בציבור לומר מנהג 
הקטורת  ופיטום  וכו', כאלקינו אין
כל אחר כמו ביחיד אף  יאמר וכו',
הקליפות  להבריח כדי המוספין
בתפילה. יתאחזו  שלא והחיצונים 
שהחזן  בשעה הנ"ל הסדר ויאמר
קדיש  אחר כי  תאמצינו, היום מנגן
והחכם שהות. לו  יהיה לא בתרא
לראות  להשתדל בראשו עיניו 
והעיקר שהות, יש  שעה  באיזה 
יותר כוונה שבלתי בכוונה , לומר

עיי "ש. ההעדר, טוב

הקטורת פיטום ג 'זוהר כט|פרק

"ענין המים: ׁש ער בּ סידוּ רוֹ  הּק דוֹ ׁש ] [מהׁש לה קדׁש וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָוז"ל
העשׂ יּ וֹ ת ספירוֹ ת י' הם י"א ׁש הם הּק טרת יׁש טזּפ ּט וּ ם והנּ ה , ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

י"א, הם אוֹ תם הּמ חיּ ה קדה ׁש ל א' כּ ח ועוֹ ד הּק לּפ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַי"ס
כּ ח עם העשׂ יּ ה הי"ס ׁש הם הּק טרת סממני הי"א אלּ וּ  ידי ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
נדּ חים אז י"א, ׁש הם כּ וּ לּ ם את הּמ חיּ ה העליוֹ נה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהנּ קדּ ה

מחיּ היזהּק לּפ וֹ ת היתה אׁש ר נקוּ דה אוֹ תּה  מסלּ קים ואנוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ יון ולכן קלּפ וֹ ת הי' את ממיתים אנוּ   ּכ ואחר ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ולכן מתים. הם נׁש ארוּ  מסּת לּ ק ׁש בּ הם והחיּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּק דה
ואין הּמ ות הּמ לא את ממית היא כּ י מוֹ תנא מסלּ ק ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת

עכלה"ק. להמית", כּ ח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹבּ וֹ 

והפ יר הטרת ְְְֶַַָָָֹֻסגת

ׁש ם כּ תב דּ עהׁש ל"העוֹ ד לצּ לן רחמנא הּמ גּ פה "ענין זי"ע: ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מצּ ד הם הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל הא כּ י הבּ ירוּ רין, מצּ ד הוּ א הכּ ל ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִכּ י
בּ ני ישׂ ראל כּ ל על אצלנוּ  כּ ּמ באר וּ מבּ ירוּ רין ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים

חיים ועייןטז. עץ (כוונתבפרי

סמני הקטורת ) די "א האריז "ל בשם 
של ניצוצות עשר הם הקטורת
אור עם בקליפה  שירדו קדושה

י"א, הרי  הקטרתוע "י המקיף
ניצוצות עשר מעלים אנו הקטורת
ויום  יום בכל הקדושה  אל  הללו
וערך  ההכנה  ערך לפי מעט
מתבררים  יום ובכל הקדושה 
אחד  בבחי ' והכל אחרים ניצוצין

הללו ע "כ.עשר  בספה"קכידוע, (ועיין 

בזה) מ"ש תצוה פרשת חיים  מים  .באר
בספה"קיז. הישרועיין י"ז)קב (פרק

קדשו: לשון וזה חלקי שכתב 

עשר , אחד הן טומאת הטומאה 
נבילה , טומאת שרץ, טומאת מת,
מי  טומאת  זרע, שכבת טומאת
כל אדומה פרה טומאת חטאת,
טומאת  זב, טומאת בה, העוסק
יולדת, טומאת נדה, טומאת זבה,
על מרמזין והן   צרעת טומאת
חיצונים, של הטומאה עולמות

נשתלשל עשרה שחיותן מאחת
הטומאה  אחת,ספירות הם שכנגדן

כחם. להתיש הקטורת, סמני  עשר
לגדור נזהר האדם בהיות ונמצא
הטומאה  מן עצמו ולשמור גדר
ומופרש  מובדל הוא הרי  הנזכרים,
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הּמ חיּ ים האוֹ רוֹ ת אוֹ תם ׁש הוּ א ענינוֹ  בּ ארנוּ  וּ כבר בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
הּק דה וּ להעלוֹ ת הּק לּפ וֹ ת את להמית וכוּ נתם ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק לּפ וֹ ת
כּ ל קדם אוֹ תם אנוּ  אוֹ מרים ולכן למעלה, אוֹ תם ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהּמ חיּ ה

בּ ּמ נחה וכן בּ ׁש חר איןידהּת פלּ ה לילה ׁש הוּ א בּ ערבית א , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נוֹ הג וׁש לוֹ ם חס הּמ גּ פה בּ זמן ולכן כּ ח. ולכןבּ נוּ  לאמרוֹ . ין ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הלּ ילה חצוֹ ת אחר לאמרוֹ  ז"ל האר"י נוֹ הג היה הּמ גּ פה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
עשׂ רה אוֹ תוֹ  יאמרוּ  אם וּ בפרט ממׁש לּת ם, נכנעים אז ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

בּ יחד ויאנׁש ים הנה רא ליל מרלא הגי פרי (וראיתי ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

הלת את להמית לבל די ,יאנ מני ריה'.)טוה יראי ויהיוּ  . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ מרים אנוּ  הּת פלּ וֹ ת בּ כל העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת ׁש כּ וּ נתינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לפי
החר ּת פלּ וֹ ת בּ סוֹ ף וכן העוֹ למוֹ ת, עם יעלוּ  ׁש א כּ די ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
כו' היּ וֹ רד הפע מן יינקוּ  ׁש א כּ די אוֹ תוֹ  אוֹ מרים ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
יׁש  מאמרים הרבּ ה "עוֹ ד ג. בּ קנטרס". ׁש ם מאד ְוהארי◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
וכתבּת י מּמ נּ וּ , היּ וֹ צאוֹ ת וּ בתוֹ עליוֹ ת הּק טרת בּ מעלת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ׁש לּ י" המים ׁש ער בּ חבּ וּ ר בּ אר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַהכּ ל

של"ה יד. אמרובסידור וז "ל: כתב 
בצוואת  מצאתי  הלוי  אברהם
זצוק"ל המחבר הגאון זקני אבי

הקדוש ) של(השל "ה הסדר וז"ל:
היא  קטורת והזכרת התמיד  פרשת
וגם בשחרית כן לומר  רבה  מצוה 
אור וראה  בזהר. כמובא במנחה ,
עמוד ז"ל פאפירש למהר"ם הישר

א'.כ"ח 
העבודה ובספרטו. ושורש יסוד

לאחר הכיפורים  שביום כתב
שאין  במקום אף מוסף, תפילת 

וכו', ה ' אל קוה  בציבור לומר מנהג 
הקטורת  ופיטום  וכו', כאלקינו אין
כל אחר כמו ביחיד אף  יאמר וכו',
הקליפות  להבריח כדי המוספין
בתפילה. יתאחזו  שלא והחיצונים 
שהחזן  בשעה הנ"ל הסדר ויאמר
קדיש  אחר כי  תאמצינו, היום מנגן
והחכם שהות. לו  יהיה לא בתרא
לראות  להשתדל בראשו עיניו 
והעיקר שהות, יש  שעה  באיזה 
יותר כוונה שבלתי בכוונה , לומר

עיי "ש. ההעדר, טוב
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"ענין המים: ׁש ער בּ סידוּ רוֹ  הּק דוֹ ׁש ] [מהׁש לה קדׁש וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָוז"ל
העשׂ יּ וֹ ת ספירוֹ ת י' הם י"א ׁש הם הּק טרת יׁש טזּפ ּט וּ ם והנּ ה , ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

י"א, הם אוֹ תם הּמ חיּ ה קדה ׁש ל א' כּ ח ועוֹ ד הּק לּפ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַי"ס
כּ ח עם העשׂ יּ ה הי"ס ׁש הם הּק טרת סממני הי"א אלּ וּ  ידי ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
נדּ חים אז י"א, ׁש הם כּ וּ לּ ם את הּמ חיּ ה העליוֹ נה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהנּ קדּ ה

מחיּ היזהּק לּפ וֹ ת היתה אׁש ר נקוּ דה אוֹ תּה  מסלּ קים ואנוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ יון ולכן קלּפ וֹ ת הי' את ממיתים אנוּ   ּכ ואחר ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ולכן מתים. הם נׁש ארוּ  מסּת לּ ק ׁש בּ הם והחיּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּק דה
ואין הּמ ות הּמ לא את ממית היא כּ י מוֹ תנא מסלּ ק ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת

עכלה"ק. להמית", כּ ח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹבּ וֹ 

והפ יר הטרת ְְְֶַַָָָֹֻסגת

ׁש ם כּ תב דּ עהׁש ל"העוֹ ד לצּ לן רחמנא הּמ גּ פה "ענין זי"ע: ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מצּ ד הם הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל הא כּ י הבּ ירוּ רין, מצּ ד הוּ א הכּ ל ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִכּ י
בּ ני ישׂ ראל כּ ל על אצלנוּ  כּ ּמ באר וּ מבּ ירוּ רין ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים

חיים ועייןטז. עץ (כוונתבפרי

סמני הקטורת ) די "א האריז "ל בשם 
של ניצוצות עשר הם הקטורת
אור עם בקליפה  שירדו קדושה

י"א, הרי  הקטרתוע "י המקיף
ניצוצות עשר מעלים אנו הקטורת
ויום  יום בכל הקדושה  אל  הללו
וערך  ההכנה  ערך לפי מעט
מתבררים  יום ובכל הקדושה 
אחד  בבחי ' והכל אחרים ניצוצין

הללו ע "כ.עשר  בספה"קכידוע, (ועיין 

בזה) מ"ש תצוה פרשת חיים  מים  .באר
בספה"קיז. הישרועיין י"ז)קב (פרק

קדשו: לשון וזה חלקי שכתב 

עשר , אחד הן טומאת הטומאה 
נבילה , טומאת שרץ, טומאת מת,
מי  טומאת  זרע, שכבת טומאת
כל אדומה פרה טומאת חטאת,
טומאת  זב, טומאת בה, העוסק
יולדת, טומאת נדה, טומאת זבה,
על מרמזין והן   צרעת טומאת
חיצונים, של הטומאה עולמות

נשתלשל עשרה שחיותן מאחת
הטומאה  אחת,ספירות הם שכנגדן

כחם. להתיש הקטורת, סמני  עשר
לגדור נזהר האדם בהיות ונמצא
הטומאה  מן עצמו ולשמור גדר
ומופרש  מובדל הוא הרי  הנזכרים,



ג '|ל הקטורתפרק פיטום זוהר

הוּ בר ׁש א ּפ סלת יׁש  הבּ ירוּ רין  ֹבּ תו וכאׁש ר זהוּ מלכים, ר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ אׁש ר בּ א זה גּ ם הּמ גּ פה, בּ עת האדם את הּמ מית הּמ ות ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַסם
הוי"ה הד' וּ מסּת לּ קים מאירים הוי"ה ׁש ל ׁש מוֹ ת הד' ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵאין
וׁש ל מ"ו ע"ב ׁש ל מלּ וּ י ׁש הם לבדּ ם מילוּ יים הד' ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארים
והד' קכ"ח הכּ ל כ"ו. ב"ן וׁש ל י"ט מ"ה וׁש ל ל"ז ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְס"ג
לכוּ ן טוֹ ב ולכן הנּ גף בּ א וּ מזּ ה נג"ף בּ גימטריּ א הרי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְכּ וֹ ללים
קדוֹ ׁש  ׁש ם והוּ א נגף ׁש הוּ א בּ ׁש ם הּמ גּ פה בּ זמן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָּת מיד
גּ ם ציר"י. חירי"ק ׁש וּ ר"ק אוֹ תיּ וֹ תיו ּת נוּ עוֹ ת כּ פי ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ תנקדהוּ 
הכּ וּ נה בּ אוֹ תּה  וּ במנחה בּ בּ קר הּק טרת בּ פּט וּ ם לכוּ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְטוֹ ב
הדּ בר, את  ּב ה' ידבּ ק אוֹ מר הכּ תוּ ב כּ י דּ ע גּ ם בּ וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶכּ תבנוּ 
האדם את הּמ כּ ים מהבּ ירוּ רין הּק לּפ וֹ ת אוֹ תם כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין
מכּ ל אוֹ תוֹ  וּ מּק יפין עּמ וֹ  דּ בקים ּת מיד הוֹ לכים הם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַבּ ּמ גּ פה
הכינה בּ אוֹ תּה  ואפילוּ  אּמ וֹ ת, כּ ּמ ה ׁש עוּ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְסביבוֹ תיו
וכל מּמ נּ וּ  מלבּ וּ ׁש  אוֹ  כּ לי איזה אוֹ  הּמ כּ ה האדם ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש ב
ויכוֹ ל אחרא סטרא בּ ההוּ א מתדּ בּ ק הוּ א ׁש ם וּ מתדּ בּ ק ַההוֹ ל◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש אר כּ ן אין מה , ּב ה' ידבּ ק הּפ ּס וּ ק סוֹ ד וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ זק.
הבּ ירוּ רין מצּ ד ׁש הוּ א בּ ּמ גּ פה א ׁש ם דּ בּ וּ ק אין ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָחוֹ לאים

וּ במלבּ וּ ׁש יו. בּ ׁש כינתוֹ  בּ וֹ  דּ בק ּת מיד לק2וּ םהיא טוֹ ב והנּ ה ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
 ּכ אחר ותאמר יּ דעּת  הּס דר ׁש ּת אמר אחר הלּ ילה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצוֹ ת
יהיה, בּ בד בּ ד עד סּמ ים ל קח מׁש ה אל ה' ויּ אמר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָּפ סוּ ק
למפרע ּפ עמים ג'  ּכ ואחר בּ יׁש ר ּפ עמים ג' אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְותאמר
נקוּ דוֹ ת מן הנּ קדּ וֹ ת וכל למפרע האוֹ תיּ וֹ ת ּפ עמים ג'  ּכ ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

וּ לבוֹ נה, וחלבּ נה וּ ׁש חלת היהינטף כּ זה: ּת חזר וּ כׁש יוּ ׁש למוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌
כל מימס פטנ תלחשו הנבלחו מימס הנבלו הכז דב דבב
בּ כל הכּ וּ נה זוֹ  לכוּ ן הוּ א טוֹ ב רמאיו. הוהי לא השמ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְחק
סּמ ים וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף סּמ ים ל קח ּפ סוּ ק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָׁש בוּ ע
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ויצירוּ הוּ  אלּ וּ , ּת בוֹ ת בּ ניקוּ די מצפ"ץ ׁש ם בּ קר בּ כל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ לבוֹ נה
בּ נּק וּ ד ינקדּה  בּ בוּ ע הא' יוֹ ם בּ ּת וֹ רה. עוֹ סק כּ ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
וחלבּ נה. ׁש י יוֹ ם עד ל בּ נּק וּ ד ב' יוֹ ם מצפץ, ּפ תח כּ לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ַקח

ׁש  בּ יוֹ ם  ּכ נּק וּ דאחר וּ בבּ קר סּמ ים בּ נּק וּ ד ינקדהוּ  בּ לּ ילה בּ ת ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌
יב"ק, ר"ת  בּ 'אּפ ק'טוֹ רה י'שׂ ימוּ  זכּ ה. נּק וּ ד בּ ּמ נחה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלבוֹ נה
הּמ לּ ה עם קטרת יב"ק, גּ ימטריּ א בּ 'ר מ'זבּ ח ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַע'ל

ּפ רוּ ׁש  בּ רחמים אהי"ה היוּ בּ גימטריּ א הּק טרת ידי ׁש על ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
ההוי"ה ׁש ם בּ מניןממּת יקים מצפ"ץ וחלּ וּ ף רחמים ׁש הוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דמינּה  אהי"ה ׁש הוּ א הדּ ין עם אוֹ תּה  מׁש ּת פין והיוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
הנּ זכּ ר יב"ק בּ סוֹ ד הוי"ה ׁש ם עם וכן מתערין והיוּ דּ ינין ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק טרת" ידי על כּ חם וּ מתבּ ּט לין הדינין את עד,יחממּת יקין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש . לׁש וֹ נוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָכּ אן

הוא  אם אבל החיצונים, מכחות
הוא  הרי  הטומאה, אחר  נמשך

הטומאה. במקור ומושרש מלובש
ערוכה ויש יח. קהלות ברכה  לכל

וז"ל: בו, מהכל הקודש ,
קדם רחמי  ותבעין אנחנא "מצלין 
בספר דרחמי מרי שמיא אלהא
עשר תלת  ביה  דכתיבין אורייתא
וחנון  רחום אל ה ' ה' דרחמי  מכילן
נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך
ופשע  עון נושא לאלפים  חסד
וארך  לשבים ונקה נקה  וחטאה ,
חיות  בין  השוכן לשובבים  אפים
שביבים בין שלום העושה וכרובים 
ובצרות. צרות  בעת  העונה ורביבים
להולכי  העונה גבורות  הפועל האל
בבית  לחבוש  העונה  מדברות

המיוסר לחולה העונה האסורין
בין  ימים  להולכי  העונה ביסורין
קוראיו לכל הקרוב ומשברים גלים 
המרפא  ליראיו טוב  שכר המשלם
הוא  לעצבים המחבש מכאובים 
וקרובים טובים רחמים ימלא
להניח  להבטיח להרגיע להושיע
למלט  ולחונן לכונן ולפדות לפנות
מלך  וכו '. הקדש קהלות כל לפלט
מעפר בחסידו  מלך ירחמם ברחמיו 
הדלות  ומאשפות  יקימם, הצרור
מבורם יריצם ברחמיו מלך ירומם,
ממסגרם ויפתחם ממאסרם  ויתירם
שוביהם כל  לפני לרחמיו  ויתנם
וישובו רגליהם למרחב ויוציא
ישליון  ועוד לבתיהם  בשלום 
וכל ובניהם  ונשיהם  הם באהליהם
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הוּ בר ׁש א ּפ סלת יׁש  הבּ ירוּ רין  ֹבּ תו וכאׁש ר זהוּ מלכים, ר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ אׁש ר בּ א זה גּ ם הּמ גּ פה, בּ עת האדם את הּמ מית הּמ ות ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַסם
הוי"ה הד' וּ מסּת לּ קים מאירים הוי"ה ׁש ל ׁש מוֹ ת הד' ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵאין
וׁש ל מ"ו ע"ב ׁש ל מלּ וּ י ׁש הם לבדּ ם מילוּ יים הד' ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארים
והד' קכ"ח הכּ ל כ"ו. ב"ן וׁש ל י"ט מ"ה וׁש ל ל"ז ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְס"ג
לכוּ ן טוֹ ב ולכן הנּ גף בּ א וּ מזּ ה נג"ף בּ גימטריּ א הרי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְכּ וֹ ללים
קדוֹ ׁש  ׁש ם והוּ א נגף ׁש הוּ א בּ ׁש ם הּמ גּ פה בּ זמן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָּת מיד
גּ ם ציר"י. חירי"ק ׁש וּ ר"ק אוֹ תיּ וֹ תיו ּת נוּ עוֹ ת כּ פי ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ תנקדהוּ 
הכּ וּ נה בּ אוֹ תּה  וּ במנחה בּ בּ קר הּק טרת בּ פּט וּ ם לכוּ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְטוֹ ב
הדּ בר, את  ּב ה' ידבּ ק אוֹ מר הכּ תוּ ב כּ י דּ ע גּ ם בּ וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶכּ תבנוּ 
האדם את הּמ כּ ים מהבּ ירוּ רין הּק לּפ וֹ ת אוֹ תם כּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין
מכּ ל אוֹ תוֹ  וּ מּק יפין עּמ וֹ  דּ בקים ּת מיד הוֹ לכים הם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַבּ ּמ גּ פה
הכינה בּ אוֹ תּה  ואפילוּ  אּמ וֹ ת, כּ ּמ ה ׁש עוּ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְסביבוֹ תיו
וכל מּמ נּ וּ  מלבּ וּ ׁש  אוֹ  כּ לי איזה אוֹ  הּמ כּ ה האדם ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש ב
ויכוֹ ל אחרא סטרא בּ ההוּ א מתדּ בּ ק הוּ א ׁש ם וּ מתדּ בּ ק ַההוֹ ל◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש אר כּ ן אין מה , ּב ה' ידבּ ק הּפ ּס וּ ק סוֹ ד וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ זק.
הבּ ירוּ רין מצּ ד ׁש הוּ א בּ ּמ גּ פה א ׁש ם דּ בּ וּ ק אין ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָחוֹ לאים

וּ במלבּ וּ ׁש יו. בּ ׁש כינתוֹ  בּ וֹ  דּ בק ּת מיד לק2וּ םהיא טוֹ ב והנּ ה ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
 ּכ אחר ותאמר יּ דעּת  הּס דר ׁש ּת אמר אחר הלּ ילה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצוֹ ת
יהיה, בּ בד בּ ד עד סּמ ים ל קח מׁש ה אל ה' ויּ אמר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָּפ סוּ ק
למפרע ּפ עמים ג'  ּכ ואחר בּ יׁש ר ּפ עמים ג' אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְותאמר
נקוּ דוֹ ת מן הנּ קדּ וֹ ת וכל למפרע האוֹ תיּ וֹ ת ּפ עמים ג'  ּכ ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

וּ לבוֹ נה, וחלבּ נה וּ ׁש חלת היהינטף כּ זה: ּת חזר וּ כׁש יוּ ׁש למוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌
כל מימס פטנ תלחשו הנבלחו מימס הנבלו הכז דב דבב
בּ כל הכּ וּ נה זוֹ  לכוּ ן הוּ א טוֹ ב רמאיו. הוהי לא השמ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְחק
סּמ ים וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף סּמ ים ל קח ּפ סוּ ק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָׁש בוּ ע
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ויצירוּ הוּ  אלּ וּ , ּת בוֹ ת בּ ניקוּ די מצפ"ץ ׁש ם בּ קר בּ כל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ לבוֹ נה
בּ נּק וּ ד ינקדּה  בּ בוּ ע הא' יוֹ ם בּ ּת וֹ רה. עוֹ סק כּ ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
וחלבּ נה. ׁש י יוֹ ם עד ל בּ נּק וּ ד ב' יוֹ ם מצפץ, ּפ תח כּ לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ַקח

ׁש  בּ יוֹ ם  ּכ נּק וּ דאחר וּ בבּ קר סּמ ים בּ נּק וּ ד ינקדהוּ  בּ לּ ילה בּ ת ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌
יב"ק, ר"ת  בּ 'אּפ ק'טוֹ רה י'שׂ ימוּ  זכּ ה. נּק וּ ד בּ ּמ נחה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלבוֹ נה
הּמ לּ ה עם קטרת יב"ק, גּ ימטריּ א בּ 'ר מ'זבּ ח ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַע'ל

ּפ רוּ ׁש  בּ רחמים אהי"ה היוּ בּ גימטריּ א הּק טרת ידי ׁש על ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
ההוי"ה ׁש ם בּ מניןממּת יקים מצפ"ץ וחלּ וּ ף רחמים ׁש הוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דמינּה  אהי"ה ׁש הוּ א הדּ ין עם אוֹ תּה  מׁש ּת פין והיוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
הנּ זכּ ר יב"ק בּ סוֹ ד הוי"ה ׁש ם עם וכן מתערין והיוּ דּ ינין ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק טרת" ידי על כּ חם וּ מתבּ ּט לין הדינין את עד,יחממּת יקין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש . לׁש וֹ נוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָכּ אן
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למלט  ולחונן לכונן ולפדות לפנות
מלך  וכו '. הקדש קהלות כל לפלט
מעפר בחסידו  מלך ירחמם ברחמיו 
הדלות  ומאשפות  יקימם, הצרור
מבורם יריצם ברחמיו מלך ירומם,
ממסגרם ויפתחם ממאסרם  ויתירם
שוביהם כל  לפני לרחמיו  ויתנם
וישובו רגליהם למרחב ויוציא
ישליון  ועוד לבתיהם  בשלום 
וכל ובניהם  ונשיהם  הם באהליהם
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ל הּק דוֹ ׁש והא בּ זּ הר ׁש כּ תב מּמ ה הּק דׁש  ללׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
ורא) חׁש יבוּ ת(רת מענין בּ אריכוּ ת הנּ עלם, בּ מדרׁש  ְֵַַָָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

קטרת: ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת

יתל ליראל היה הטרת עני את הב וכנת פה רצ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיאמר
.מה יניוה ְִִֵֶֶַַָהות

הנּ ׁש מה"יּק ח  מצאה א אמר דּ ימי רב  כּ ׁש בּ א גּ וֹ ', נא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הקּ רבּ נוֹ ת . רמז כּ אן ׁש רמז מה אלמלא ל גּ וּ ף  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶּת וֹ עלת 
עסק ׁש א מי הּת וֹ רה. בּ טלה א הקּ רבּ נוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָבּ טל וּ 
יוֹ חנן, רבּ י דּ אמר יוֹ תר, לוֹ  ויוֹ עיל בּ ּת וֹ רה יעסק ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ קרבּ נוֹ ת ,
ׁש ל  רבּ וֹ נ וֹ  מׁש ה אמר הקּ רבּ נוֹ ת  הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּפ רׁש 
ׁש יּ גלוּ  כּ יון אדמתם, על ישׂ ראל ׁש יּ היוּ  בּ זמן  ּת ינח ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָעוֹ לם
ואני  בּ ּת וֹ רה יעסק וּ  מׁש ה, לוֹ  אמר יעשׂ וּ . מה אדמתם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמעל
ׁש נּ אמר  ׁש בּ ע וֹ לם, הקּ רבּ נוֹ ת  מכּ ל יוֹ תר בּ ׁש בילּה  להם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵמוֹ חל
- הּת וֹ רה זאת  כּ לוֹ מר וגוֹ ', לּמ נחה  לע וֹ לה הּת וֹ רה ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹזאת 
אׁש ם". בּ ׁש ביל חּט את  בּ ׁש ביל מנחה בּ ׁש ביל עוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל

כּ נסיּ וֹ ת"אמר  בּ ב ּת י בּ פיו  ׁש מזכּ יר מי כּ רוּ סּפ דאי ר' ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ויכ וּ ן  והקרבתם, הקּ רבּ נוֹ ת ענין מדרׁש וֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוּ בבּת י

כּ רוּ תה בּ רית חוֹ ב וֹ תבּ הם, הּמ ז כּ ירים הּמ לאכים ׁש א לּ וּ  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יברך  המבורך האל כו ' להם אשר
והצלחה  ברכה וישלח ברכותיהם
ישיבם קדם יושב ידיהם מעשי  בכל
רבו כמו ורבו לקדמותם
יטיב  ומראשיהם במשכנותם
והיה  כתוב ועוד  וכו' אחריתם

בית  בגוים קללה  הייתם כאשר
אושיע  כן ישראל ובית יהודה 

תי  אל ברכה והייתם  ראואתכם 
בית  אחינו  וכל ידיכם תחזקנה 
החיים הברכה בכלל יהיו  ישראל

ונאמר רצון יהי  וכן אמן".והשלום

הקטורת פיטום ג 'זוהר לג |פרק

להבאי האדם אבּ ני להם, אםׁש  כּ י לוֹ  לע שׂ וֹ ת  יוּ כלוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
והנּ הט וֹ ב ׁש אמר דּ כיון ּת וֹ כיח, זוֹ  ּפ רׁש ה  - יוֹ כיח וּ מי .ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

כּ יון  בּ דינ וֹ . לע יּ ן - עליו  מהוּ  עליו, נצּ בים אנׁש ים  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אברהם וימהר כּ ת וּ ב , מה , ּכ הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
- אוֹ מר וּ מהוּ  הּמ דרׁש , בּ ית  - האהלה מהוּ  וגוֹ ', ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱֹ◌ָהאהלה
מת כּ וּ נת והנּ ׁש מה הקּ רבּ נוֹ ת , ענין - סאים ׁש ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמהרי
להם נח ואז אברהם , רץ  הבּ קר ואל - ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם,

להם". להבאיׁש  יכ וֹ לים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְו א
בּ עם ,"ר' הנּ גף החל והנּ ה אוֹ מר מהּפ סוּ ק  ּפ תח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס

וגוֹ ' הּמ חּת ה את  קח אהרן אל  מׁש ה ו יּ אמר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְוכת וּ ב 
מהרי  ׁש ם וכת וּ ב  מהר ּפ ה כּ ת וּ ב  הּמ גּ פה. ו ּת עצר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוכת וּ ב 
קרבּ ן  כּ אן אף  להנּ צל, קר בּ ן ׁש ם מה סאים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְׁש ׁש 
בּ דר הוֹ ל הייתי אחת  ּפ עם ּפ נחס ר' "אמר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל".
הּמ וֹ עיל  דּ בר מר יאמר לוֹ , אמרּת י בּ אליּ הוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָוּ פגׁש ּת י
ונכנסוּ  הוּ א  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש  גּ זר גּ זרה לי אמר  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלבּ ריּ וֹ ת ,
האדם בּ ני חוֹ ב וֹ ת  להזכּ יר הּמ מ נּ ים הּמ לאכים כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

(עליה ׁש צּ וּ ה(וגזר הקּ רבּ נוֹ ת  את האדם בּ ני ׁש יּ זכּ ירוּ  ׁש בּ זמן ְֲֵֶֶַָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לּט וֹ ב. להם יזּ כר וּ  כּ וּ לּ ם בּ הם, וּ רצוֹ נם ל בּ ם ויכ וּ נוּ  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹמׁש ה,
וכרוֹ ז  גּ זרה ּת גּ זר האדם, בּ בני מות  ארע ׁש בּ זמן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוע וֹ ד ,
למּט ה ישׂ ראל בּ ני יכּ נסוּ  ׁש אם  ה מים, צבא בּ כל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעבר

מדרׁש וֹ ת , וּ בב ּת י כּ נסיּ וֹ ת  הנּ פבּ בּת י בּ רצוֹ ן ׁש ויאמרוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
יתבּ ּט ל לישׂ ראל , ׁש היה הּק טרת ענין את הלּ ב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכוּ נת 

מהם -הּמ ות  כּ ת וּ ב  מה וּ ראה בּ א יצחק  ר' "אמר  ." ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
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ל הּק דוֹ ׁש והא בּ זּ הר ׁש כּ תב מּמ ה הּק דׁש  ללׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
ורא) חׁש יבוּ ת(רת מענין בּ אריכוּ ת הנּ עלם, בּ מדרׁש  ְֵַַָָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

קטרת: ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת

יתל ליראל היה הטרת עני את הב וכנת פה רצ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹיאמר
.מה יניוה ְִִֵֶֶַַָהות

הנּ ׁש מה"יּק ח  מצאה א אמר דּ ימי רב  כּ ׁש בּ א גּ וֹ ', נא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הקּ רבּ נוֹ ת . רמז כּ אן ׁש רמז מה אלמלא ל גּ וּ ף  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶּת וֹ עלת 
עסק ׁש א מי הּת וֹ רה. בּ טלה א הקּ רבּ נוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָבּ טל וּ 
יוֹ חנן, רבּ י דּ אמר יוֹ תר, לוֹ  ויוֹ עיל בּ ּת וֹ רה יעסק ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ קרבּ נוֹ ת ,
ׁש ל  רבּ וֹ נ וֹ  מׁש ה אמר הקּ רבּ נוֹ ת  הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּפ רׁש 
ׁש יּ גלוּ  כּ יון אדמתם, על ישׂ ראל ׁש יּ היוּ  בּ זמן  ּת ינח ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָעוֹ לם
ואני  בּ ּת וֹ רה יעסק וּ  מׁש ה, לוֹ  אמר יעשׂ וּ . מה אדמתם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמעל
ׁש נּ אמר  ׁש בּ ע וֹ לם, הקּ רבּ נוֹ ת  מכּ ל יוֹ תר בּ ׁש בילּה  להם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵמוֹ חל
- הּת וֹ רה זאת  כּ לוֹ מר וגוֹ ', לּמ נחה  לע וֹ לה הּת וֹ רה ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹזאת 
אׁש ם". בּ ׁש ביל חּט את  בּ ׁש ביל מנחה בּ ׁש ביל עוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל

כּ נסיּ וֹ ת"אמר  בּ ב ּת י בּ פיו  ׁש מזכּ יר מי כּ רוּ סּפ דאי ר' ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ויכ וּ ן  והקרבתם, הקּ רבּ נוֹ ת ענין מדרׁש וֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוּ בבּת י

כּ רוּ תה בּ רית חוֹ ב וֹ תבּ הם, הּמ ז כּ ירים הּמ לאכים ׁש א לּ וּ  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יברך  המבורך האל כו ' להם אשר
והצלחה  ברכה וישלח ברכותיהם
ישיבם קדם יושב ידיהם מעשי  בכל
רבו כמו ורבו לקדמותם
יטיב  ומראשיהם במשכנותם
והיה  כתוב ועוד  וכו' אחריתם

בית  בגוים קללה  הייתם כאשר
אושיע  כן ישראל ובית יהודה 

תי  אל ברכה והייתם  ראואתכם 
בית  אחינו  וכל ידיכם תחזקנה 
החיים הברכה בכלל יהיו  ישראל

ונאמר רצון יהי  וכן אמן".והשלום

הקטורת פיטום ג 'זוהר לג |פרק

להבאי האדם אבּ ני להם, אםׁש  כּ י לוֹ  לע שׂ וֹ ת  יוּ כלוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
והנּ הט וֹ ב ׁש אמר דּ כיון ּת וֹ כיח, זוֹ  ּפ רׁש ה  - יוֹ כיח וּ מי .ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

כּ יון  בּ דינ וֹ . לע יּ ן - עליו  מהוּ  עליו, נצּ בים אנׁש ים  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אברהם וימהר כּ ת וּ ב , מה , ּכ הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
- אוֹ מר וּ מהוּ  הּמ דרׁש , בּ ית  - האהלה מהוּ  וגוֹ ', ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱֹ◌ָהאהלה
מת כּ וּ נת והנּ ׁש מה הקּ רבּ נוֹ ת , ענין - סאים ׁש ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמהרי
להם נח ואז אברהם , רץ  הבּ קר ואל - ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם,

להם". להבאיׁש  יכ וֹ לים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְו א
בּ עם ,"ר' הנּ גף החל והנּ ה אוֹ מר מהּפ סוּ ק  ּפ תח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס

וגוֹ ' הּמ חּת ה את  קח אהרן אל  מׁש ה ו יּ אמר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְוכת וּ ב 
מהרי  ׁש ם וכת וּ ב  מהר ּפ ה כּ ת וּ ב  הּמ גּ פה. ו ּת עצר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוכת וּ ב 
קרבּ ן  כּ אן אף  להנּ צל, קר בּ ן ׁש ם מה סאים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְׁש ׁש 
בּ דר הוֹ ל הייתי אחת  ּפ עם ּפ נחס ר' "אמר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל".
הּמ וֹ עיל  דּ בר מר יאמר לוֹ , אמרּת י בּ אליּ הוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָוּ פגׁש ּת י
ונכנסוּ  הוּ א  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש  גּ זר גּ זרה לי אמר  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלבּ ריּ וֹ ת ,
האדם בּ ני חוֹ ב וֹ ת  להזכּ יר הּמ מ נּ ים הּמ לאכים כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

(עליה ׁש צּ וּ ה(וגזר הקּ רבּ נוֹ ת  את האדם בּ ני ׁש יּ זכּ ירוּ  ׁש בּ זמן ְֲֵֶֶַָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לּט וֹ ב. להם יזּ כר וּ  כּ וּ לּ ם בּ הם, וּ רצוֹ נם ל בּ ם ויכ וּ נוּ  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹמׁש ה,
וכרוֹ ז  גּ זרה ּת גּ זר האדם, בּ בני מות  ארע ׁש בּ זמן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוע וֹ ד ,
למּט ה ישׂ ראל בּ ני יכּ נסוּ  ׁש אם  ה מים, צבא בּ כל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעבר

מדרׁש וֹ ת , וּ בב ּת י כּ נסיּ וֹ ת  הנּ פבּ בּת י בּ רצוֹ ן ׁש ויאמרוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
יתבּ ּט ל לישׂ ראל , ׁש היה הּק טרת ענין את הלּ ב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוכוּ נת 

מהם -הּמ ות  כּ ת וּ ב  מה וּ ראה בּ א יצחק  ר' "אמר  ." ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌



ג '|לד הקטורתפרק פיטום זוהר

אׁש  עליה ותן הּמ חּת ה את  קח אהרן אל מׁש ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
מ לּ פני  ה קּ צף  יצא כּ י אמר לּמ ה? אהרן לוֹ  אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוגוֹ '
והנּ ה העדה  ֹּת ו אל ו יּ רץ  - כּ ת וּ ב  מה וג וֹ '.  ְיהו◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
החיּ ים וּ בין הּמ תים בּ ין ו יּ עמד  וכתוּ ב  בּ עם. הנּ גף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵהחל

לוג וֹ ', הּמ ות מלא יכל  הּמ ותו א  ונתבּ ּט ל ".ׁש ל וֹ ט  ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

והפ י ר הטרת רת ְְֲִֶַַַָָָָָֹאמירת

הּק טרת ּפ ר ׁש ת  אמירת חׁש יבוּ ת ׁש יּ ׁש יטוּ בגדל  ׁש כּ תבוּ  י ׁש  , ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
לאמרוֹ  והפ וּ לדקדּ ק "יׁש ר  ספר  לׁש וֹ ן וזה נפ ׁש וֹ , וּ מי ימלּ ט :" ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האוּ מללה  נפׁש וֹ  עם חסד ולגמל חיּ ים החפץ כּ להאי ׁש  יכּת ב  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
 ּוהפ ו י ׁש ר  הּק טרת הּפ סוּ קיםּפ ר ׁש ת עם לפני כּ כּ תוּ ב ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עצ וּ מה בּ כ וּ נה וּ בערב בּ בּ קר  י וֹ ם בּ כל ויּ קראם הלּ לוּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהמוֹ ת
אסוֹ ן  יקרא נּ וּ  וא מעשׂ יו  בּ כל ויצליח מזּ לוֹ  ׁש יּ ת גּ בּ ר לוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מבטח
הבּ רכה  ותחוּ ל בּ וֹ , יתקיּ מוּ  הלּ לוּ  הּס גלּ וֹ ת וכל חיּ יו, ימי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל 

ידיו  וּ במע שׂ ה כּ אן.עליו  עד  , ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רי "ג עלה ְְֶַַָֹקטרת

איתא רבּ ה והנּ ה קרח)בּ מדרׁש  פרת נא  ּת רי"ג(רת  ׁש כּ ל : ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶַַַָָָָָֹֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תיּ וֹ ת תר "ך ׁש יּ ׁש  תראוּ  וכן  הדּ בּ ר וֹ ת. בּ עשׂ רת כּ לוּ לוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמצוֹ ת
ּת רי"ג כּ נגד הן ּת רי"ג .לרע ועד מאנכי הדּ בּ רוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ ע שׂ רת
נגד  הן האוֹ תיּ וֹ ת ז' ויתר למצוה. רמז י ׁש  אוֹ ת ׁש בּ כל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוֹ ת,
בּ זכוּ ת אלּ א נברא א העוֹ לם ׁש כּ ל  לרּמ ז  בּ ראׁש ית, ימי ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְז'

הּק ד וֹ ׁש ה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

טוב יט. שם בספר  מזה עוד  עיין
אמירת  מלת על שהאריך  קטן

מציל ובספר היא, רבה כי הקטורת
אחיעזר, בספר וכן נפשות

הקטורת פיטום ג 'זוהר לה |פרק

ל ׁש וֹ ן רבּ ה וזה נשׂ אהּמ דר ׁש  ט"וט"ז)ּפ ר ׁש ת  י"ג פ'  :(וילנא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְִָֹ

מצווֹ ת ׁש ּת רי"ג קטרת, מלאה וגוֹ ' מזּ הב הנּ חמדים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר
עד  אנכי  מן  יׁש  אוֹ תיּ וֹ ת  ּת רי"ג מוֹ צא אּת  וכן בּ הן, ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ל וּ לוֹ ת
ימי  ז' כּ נגד יתרוֹ ת וז' מצווֹ ת ּת רי"ג כּ נגד ,לרע ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
הּת וֹ רה, בּ זכ וּ ת אלּ א נברא א העוֹ לם ׁש כּ ל  לל ּמ ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית ,

מלאה ב"שהוי א"ת  בּ דּ ל "ת, מתחלּ פת קוּ "ף ׁש כּ ן  קטרת, ֱ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ד "ק, ּת רי"ג.כג"ר למנין כּ ן אחר הּת בה חׁש בּ וֹ ן  דּ ברועוֹ לה ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ תוּ בים ׁש היוּ  וד בּ וּ ר  דּ בּ וּ ר כּ ל ׁש בּ ין  קטרת, מלאה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
וכוּ ', כּ תוּ בים היוּ  ּת וֹ רה ׁש ל ודקדּ וּ קיה ּפ רׁש יּ וֹ תיה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ ל וּ חוֹ ת
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לוֹ עז וּ בספר  מעם יתר)ילקוּ ט לרמז (רת  דּ בא  לזה, הוֹ סיף  : ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְִִַָָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ הר דּ בּ ר  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  לכאוֹ רה ׁש נּ ראה ּפ י  על  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף 
י וֹ דעים ה דּ עת בּ עלי אבל יוֹ תר, וא הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת רק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִסיני
קטרת, מלאה נאמר ולכן בּ הם. כּ ל וּ לוֹ ת הּמ צ וֹ ת ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ג"ר ב "ש א"ת ׁש ל א"ב  ּפ י  על בדל"ת מתחלּ פת  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִשהקו"ף
בּ כלל  ׁש כּ לוּ ל וֹ ת ּת רי"ג עוֹ לה ׁש ּק טרת זה לפי  נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִד "ק.
תר"ך  בּ גימטר יּ א כּ ת"ר ּת וֹ רה, כּ תר והּס ימן: הדּ בּ רוֹ ת. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲעשׂ רת
ׁש אם ללּמ דנוּ  הדּ בּ ר וֹ ת, בּ עשׂ רת ׁש יּ ׁש  האוֹ תיּ וֹ ת כּ מסּפ ר ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
ּת וֹ רה, בּ כתר  ונכּת ר  זוֹ כה  הוּ א ׁש מים לׁש ם בּ ּת וֹ רה ע וֹ סק ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
לכרת,  נהּפ הכּ תר ׁש מים, לׁש ם עוֹ סק אינוֹ  וׁש לוֹ ם חס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְואם
עק "ב  בּ ׁש מרם וסימנם קע"ב. הן הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוהּת בוֹ ת 

בזה. שהאריכו
נשאכ. בפרשת ז"ל רש "י (ז'וכ "כ

וז"ל:כ') קטרת, מלאה ד"ה
מצוות, תרי"ג קטרת של גימטריא

על בדל"ת קו"ף שתחליף ובלבד
בספר ועיין ד"ק. ג"ר ב "ש א"ת ידי 
מ "ש  נשא, פרשת שיחות ליקוטי

בזה.
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אׁש  עליה ותן הּמ חּת ה את  קח אהרן אל מׁש ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
מ לּ פני  ה קּ צף  יצא כּ י אמר לּמ ה? אהרן לוֹ  אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוגוֹ '
והנּ ה העדה  ֹּת ו אל ו יּ רץ  - כּ ת וּ ב  מה וג וֹ '.  ְיהו◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
החיּ ים וּ בין הּמ תים בּ ין ו יּ עמד  וכתוּ ב  בּ עם. הנּ גף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵהחל

לוג וֹ ', הּמ ות מלא יכל  הּמ ותו א  ונתבּ ּט ל ".ׁש ל וֹ ט  ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

והפ י ר הטרת רת ְְֲִֶַַַָָָָָֹאמירת

הּק טרת ּפ ר ׁש ת  אמירת חׁש יבוּ ת ׁש יּ ׁש יטוּ בגדל  ׁש כּ תבוּ  י ׁש  , ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
לאמרוֹ  והפ וּ לדקדּ ק "יׁש ר  ספר  לׁש וֹ ן וזה נפ ׁש וֹ , וּ מי ימלּ ט :" ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האוּ מללה  נפׁש וֹ  עם חסד ולגמל חיּ ים החפץ כּ להאי ׁש  יכּת ב  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
 ּוהפ ו י ׁש ר  הּק טרת הּפ סוּ קיםּפ ר ׁש ת עם לפני כּ כּ תוּ ב ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עצ וּ מה בּ כ וּ נה וּ בערב בּ בּ קר  י וֹ ם בּ כל ויּ קראם הלּ לוּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהמוֹ ת
אסוֹ ן  יקרא נּ וּ  וא מעשׂ יו  בּ כל ויצליח מזּ לוֹ  ׁש יּ ת גּ בּ ר לוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מבטח
הבּ רכה  ותחוּ ל בּ וֹ , יתקיּ מוּ  הלּ לוּ  הּס גלּ וֹ ת וכל חיּ יו, ימי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל 

ידיו  וּ במע שׂ ה כּ אן.עליו  עד  , ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רי "ג עלה ְְֶַַָֹקטרת

איתא רבּ ה והנּ ה קרח)בּ מדרׁש  פרת נא  ּת רי"ג(רת  ׁש כּ ל : ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶַַַָָָָָֹֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תיּ וֹ ת תר "ך ׁש יּ ׁש  תראוּ  וכן  הדּ בּ ר וֹ ת. בּ עשׂ רת כּ לוּ לוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמצוֹ ת
ּת רי"ג כּ נגד הן ּת רי"ג .לרע ועד מאנכי הדּ בּ רוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ ע שׂ רת
נגד  הן האוֹ תיּ וֹ ת ז' ויתר למצוה. רמז י ׁש  אוֹ ת ׁש בּ כל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוֹ ת,
בּ זכוּ ת אלּ א נברא א העוֹ לם ׁש כּ ל  לרּמ ז  בּ ראׁש ית, ימי ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְז'

הּק ד וֹ ׁש ה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

טוב יט. שם בספר  מזה עוד  עיין
אמירת  מלת על שהאריך  קטן

מציל ובספר היא, רבה כי הקטורת
אחיעזר, בספר וכן נפשות

הקטורת פיטום ג 'זוהר לה |פרק

ל ׁש וֹ ן רבּ ה וזה נשׂ אהּמ דר ׁש  ט"וט"ז)ּפ ר ׁש ת  י"ג פ'  :(וילנא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְִָֹ

מצווֹ ת ׁש ּת רי"ג קטרת, מלאה וגוֹ ' מזּ הב הנּ חמדים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר
עד  אנכי  מן  יׁש  אוֹ תיּ וֹ ת  ּת רי"ג מוֹ צא אּת  וכן בּ הן, ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ל וּ לוֹ ת
ימי  ז' כּ נגד יתרוֹ ת וז' מצווֹ ת ּת רי"ג כּ נגד ,לרע ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
הּת וֹ רה, בּ זכ וּ ת אלּ א נברא א העוֹ לם ׁש כּ ל  לל ּמ ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית ,

מלאה ב"שהוי א"ת  בּ דּ ל "ת, מתחלּ פת קוּ "ף ׁש כּ ן  קטרת, ֱ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ד "ק, ּת רי"ג.כג"ר למנין כּ ן אחר הּת בה חׁש בּ וֹ ן  דּ ברועוֹ לה ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ תוּ בים ׁש היוּ  וד בּ וּ ר  דּ בּ וּ ר כּ ל ׁש בּ ין  קטרת, מלאה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
וכוּ ', כּ תוּ בים היוּ  ּת וֹ רה ׁש ל ודקדּ וּ קיה ּפ רׁש יּ וֹ תיה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ ל וּ חוֹ ת

ׁש ם. ◌ָ◌ֵ◌ַע יּ ן

לוֹ עז וּ בספר  מעם יתר)ילקוּ ט לרמז (רת  דּ בא  לזה, הוֹ סיף  : ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְִִַָָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ הר דּ בּ ר  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  לכאוֹ רה ׁש נּ ראה ּפ י  על  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף 
י וֹ דעים ה דּ עת בּ עלי אבל יוֹ תר, וא הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת רק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִסיני
קטרת, מלאה נאמר ולכן בּ הם. כּ ל וּ לוֹ ת הּמ צ וֹ ת ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ג"ר ב "ש א"ת ׁש ל א"ב  ּפ י  על בדל"ת מתחלּ פת  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִשהקו"ף
בּ כלל  ׁש כּ לוּ ל וֹ ת ּת רי"ג עוֹ לה ׁש ּק טרת זה לפי  נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִד "ק.
תר"ך  בּ גימטר יּ א כּ ת"ר ּת וֹ רה, כּ תר והּס ימן: הדּ בּ רוֹ ת. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲעשׂ רת
ׁש אם ללּמ דנוּ  הדּ בּ ר וֹ ת, בּ עשׂ רת ׁש יּ ׁש  האוֹ תיּ וֹ ת כּ מסּפ ר ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
ּת וֹ רה, בּ כתר  ונכּת ר  זוֹ כה  הוּ א ׁש מים לׁש ם בּ ּת וֹ רה ע וֹ סק ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
לכרת,  נהּפ הכּ תר ׁש מים, לׁש ם עוֹ סק אינוֹ  וׁש לוֹ ם חס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְואם
עק "ב  בּ ׁש מרם וסימנם קע"ב. הן הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוהּת בוֹ ת 

בזה. שהאריכו
נשאכ. בפרשת ז"ל רש "י (ז'וכ "כ

וז"ל:כ') קטרת, מלאה ד"ה
מצוות, תרי"ג קטרת של גימטריא

על בדל"ת קו"ף שתחליף ובלבד
בספר ועיין ד"ק. ג"ר ב "ש א"ת ידי 
מ "ש  נשא, פרשת שיחות ליקוטי

בזה.
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ועד , לעוֹ לם  ֹימלו ה' מל ה' מל ה' נאמר ועליהם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָרב.
הר וֹ מזים ּת וֹ רה, כּ ת"ר  כּ מנין ׁש הוּ א תר"כ עוֹ לה הזּ ה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּפ סוּ ק

ׁש ם. עיּ ן הדּ בּ ר וֹ ת, עשׂ רת ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְבּ אוֹ תיּ וֹ ת

הרנת  מל יתר  קטרת ְְֲִִֵֶַָָָָֹחביבה

ּת נחוּ מא צה)וּ במדר ׁש  קטרת איתא(רת ׁש חביבה הּט עם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַַָָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
הּק רבּ נוֹ ת  מכּ ל עוֹ להי וֹ תר  חּט את ׁש הם ה ּק ר בּ נ וֹ ת ׁש כּ ל לפי , ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

א קטרת אבל  חטא, איזה על  בּ אים מנחה ׁש למים ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאׁש ם
בּ כּ תוּ ב : ׁש נּ אמר  כּ פי לשׂ מחה, אלּ א חטא , ׁש וּ ם  על בּ אה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 

לב ישׂ ּמ ח וּ קטרת כז)וׁש מן וּ קטרת(מלי הּמ נוֹ רה ׁש מן הינוּ  , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְִֵַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
בּ זוֹ . זוֹ  ק ׁש וּ ר וֹ ת  הי וּ  וכן שׂ מחה. לׁש ם ׁש נּ ע שׂ וּ  הלּ ב, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמשׂ ּמ חים
הּק טרת, את מקטירים הי וּ  הּמ נוֹ רה את מדליקים ׁש הי וּ  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
יקטירנּ ה, הער בּ ים בּ ין הנּ ר וֹ ת את אהרן וּ בהעת ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני מאד חׁש וּ בה היתה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

הכּ וֹ תב: לאוֹ ר  רמהּמ וֹ ציא  בּ דר לפר ׁש  יׁש  ׁש אמר וּ וּ בזה מה ז ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
לברכה זכרוֹ נם ל"ח)ר בּ וֹ תנ וּ   לתוֹ (ימא נוֹ תנים ׁש הי וּ  ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶַָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

העׁש ן  ׁש יּ היה עׁש ן, מעלה נקרא ׁש היה אחד עשׂ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
זה ועשׂ ב זה . אוֹ  זה לצד  נ וֹ טה  יהיה ׁש א כּ ארז  ועוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמּת ּמ ר 
אבטינס  בּ ית מׁש ּפ חת אוֹ תּה  מלּ בד אדם ׁש וּ ם אוֹ תוֹ  ה כּ יר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִא 
היוּ  וא אבוֹ תיהם, מיּ די הּמ סרת ׁש ּק בּ לוּ  כּ פי  הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ וּ 
צרי ׁש היה בּ מה הרמז לוֹ מר  ויׁש  אדם. לׁש וּ ם אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמגלּ ים

עׁש "ן להיוֹ ת וכן מעלה הּמ איר, אוֹ ר הּק ד וֹ ׁש  מּס פר דּ ידוּ ע , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש בּ ת ׁש ל א')בּ סיד וּ ר וֹ  מאמר היעי, ר) ראׁש י דעׁש "ן וע וֹ ד, ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְְְֲִִַַָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

בּ חינוֹ ת כּ ל לתּק ן האדם   ׁש צּ רי נ'פׁש , ׁש נ'ה  ע'וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵּת בוֹ ת 
ע ׁש "ן  מעלה ענין דּ זהוּ  לוֹ מר י ׁש  וּ לדר כּ ינוּ  נפׁש . ׁש נה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָעוֹ לם
הּק לּפ וֹ ת וּ ׁש ליטת הדּ ינים מבּט ל ׁש הּק טרת - ע וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ קטוֹ רת,
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- נפׁש  אדם. בּ ני  ׁש ל  ׁש נוֹ תיהם מארי - ׁש נה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
כּ ל  קיּ ם כּ א לּ וּ  דחׁש יב וכ נּ "ל  נפׁש וֹ תיהם, את מת ּק ן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּק טרת
זאת גּ ם  ואף דּ רבּ נן, מצווֹ ת וז' דּ אוֹ רייתא מצווֹ ת ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַּת רי"ג
הזּ וֹ הר כּ דברי  עווֹ נוֹ תיו , כּ ל על ּת ׁש וּ בה עשׂ ה כּ אלּ וּ  ל וֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ נחׁש ב

הנּ "ל . ויּ קהל בּ ּפ ר ׁש ת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

צריכה היתה ׁש הּק טרת מה לבאר רמז  בּ דר ל וֹ מר  יׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵעוֹ ד
עׁש "ן להי וֹ ת ת"כ מעלה עמד הני הּמ קדּ ׁש  בּ ית דּ הנּ ה , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌

י וֹ תר חביבה דהקטוֹ רת הנ"ל ּת נחוּ מא הּמ דרׁש  וּ לפי  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים,
הרמז  וזהוּ  ת "כ, בּ גימטריּ א עׁש "ן והנּ ה הּק רבּ נוֹ ת, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 

ׁש היתה ע ׁש "ן ,בּ קטוֹ רת י וֹ תרמעלה לקטרת מעלה דּ יׁש  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש עמד ׁש נה  ת"כ   בּ מׁש ׁש הקריבוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהּק רבּ נוֹ ת
הּפ סוּ ק  בּ באוּ ר עוֹ ד לוֹ מר י ׁש  הנּ "ל  דּ ר ועל ודוֹ "ק. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהני ,
דּ ה נּ ה יהיה, בּ בד בּ ד וגוֹ ' סּמ ים ל קח מׁש ה אל  ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

" ּת בוּ אה"בּ ספר ּפ רי ל)א"ה סק  על תא י וזה(ר ת  כּ תב ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִִַַַַָָָָָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
האריז"ל בּ ׁש ם ידוּ ע  הנּ ה מוֹ ציאין לׁש וֹ נוֹ : הּק טרת ד בּ אמירת  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌

הּק דה   ֹלתו הּק לּפ וֹ ת   ֹמּת ו אחרא,כאהחיּ וּ ת דהסטרא  ויד וּ ע ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הם כּ י בּ אחד וּ ת, להיוֹ ת צריכה והּק דה בּ פר וּ דא להי וֹ ת  ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ ן  גּ ם וידוּ ע האחדוּ ת. מעוֹ לם היא והּק דה הּפ רוּ ד ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵמעוֹ לם
י"ה. אוֹ תיּ וֹ ת ּפ עמים  ב' ויהיה ׁש לם הם יהיה לבוֹ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדלעתיד 

זלל"ה ממעזי בּ וּ ז ׁש  הצּ דּ יק הרב בּ ׁש ם ׁש מעּת י ׁש לּ כוּ בזה ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הענין כא. ג"כ  לפרש  אפשר  ועפי "ז
האדם את  מעורר הקטורת דאמירת
הקטורת  דבאמירת כיון לתשובה,
הקליפות  מתוך  החיות מוציאין
מי  אין  ממילא הקדושה , לתוך
תשובה  שיעשה  האדם בעד שימנע

שלא  המניעה  דעיקר עוונותיו, על
מחמת  רק היא כראוי  תשובה  יעשה 
ע"י  באדם שנאחזים הקליפות 
דבטלה  כיון אמנם  עוונותיו,
המניעה , בטלה  ממילא אחיזתם

כראוי. תשובה לעשות ויכול
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ועד , לעוֹ לם  ֹימלו ה' מל ה' מל ה' נאמר ועליהם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָרב.
הר וֹ מזים ּת וֹ רה, כּ ת"ר  כּ מנין ׁש הוּ א תר"כ עוֹ לה הזּ ה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּפ סוּ ק

ׁש ם. עיּ ן הדּ בּ ר וֹ ת, עשׂ רת ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְבּ אוֹ תיּ וֹ ת

הרנת  מל יתר  קטרת ְְֲִִֵֶַָָָָֹחביבה

ּת נחוּ מא צה)וּ במדר ׁש  קטרת איתא(רת ׁש חביבה הּט עם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַַָָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
הּק רבּ נוֹ ת  מכּ ל עוֹ להי וֹ תר  חּט את ׁש הם ה ּק ר בּ נ וֹ ת ׁש כּ ל לפי , ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

א קטרת אבל  חטא, איזה על  בּ אים מנחה ׁש למים ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאׁש ם
בּ כּ תוּ ב : ׁש נּ אמר  כּ פי לשׂ מחה, אלּ א חטא , ׁש וּ ם  על בּ אה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 

לב ישׂ ּמ ח וּ קטרת כז)וׁש מן וּ קטרת(מלי הּמ נוֹ רה ׁש מן הינוּ  , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְִֵַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
בּ זוֹ . זוֹ  ק ׁש וּ ר וֹ ת  הי וּ  וכן שׂ מחה. לׁש ם ׁש נּ ע שׂ וּ  הלּ ב, ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמשׂ ּמ חים
הּק טרת, את מקטירים הי וּ  הּמ נוֹ רה את מדליקים ׁש הי וּ  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
יקטירנּ ה, הער בּ ים בּ ין הנּ ר וֹ ת את אהרן וּ בהעת ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני מאד חׁש וּ בה היתה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

הכּ וֹ תב: לאוֹ ר  רמהּמ וֹ ציא  בּ דר לפר ׁש  יׁש  ׁש אמר וּ וּ בזה מה ז ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
לברכה זכרוֹ נם ל"ח)ר בּ וֹ תנ וּ   לתוֹ (ימא נוֹ תנים ׁש הי וּ  ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶַָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

העׁש ן  ׁש יּ היה עׁש ן, מעלה נקרא ׁש היה אחד עשׂ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
זה ועשׂ ב זה . אוֹ  זה לצד  נ וֹ טה  יהיה ׁש א כּ ארז  ועוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמּת ּמ ר 
אבטינס  בּ ית מׁש ּפ חת אוֹ תּה  מלּ בד אדם ׁש וּ ם אוֹ תוֹ  ה כּ יר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִא 
היוּ  וא אבוֹ תיהם, מיּ די הּמ סרת ׁש ּק בּ לוּ  כּ פי  הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ וּ 
צרי ׁש היה בּ מה הרמז לוֹ מר  ויׁש  אדם. לׁש וּ ם אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמגלּ ים

עׁש "ן להיוֹ ת וכן מעלה הּמ איר, אוֹ ר הּק ד וֹ ׁש  מּס פר דּ ידוּ ע , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש בּ ת ׁש ל א')בּ סיד וּ ר וֹ  מאמר היעי, ר) ראׁש י דעׁש "ן וע וֹ ד, ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְְְֲִִַַָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

בּ חינוֹ ת כּ ל לתּק ן האדם   ׁש צּ רי נ'פׁש , ׁש נ'ה  ע'וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵּת בוֹ ת 
ע ׁש "ן  מעלה ענין דּ זהוּ  לוֹ מר י ׁש  וּ לדר כּ ינוּ  נפׁש . ׁש נה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָעוֹ לם
הּק לּפ וֹ ת וּ ׁש ליטת הדּ ינים מבּט ל ׁש הּק טרת - ע וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ קטוֹ רת,
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- נפׁש  אדם. בּ ני  ׁש ל  ׁש נוֹ תיהם מארי - ׁש נה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
כּ ל  קיּ ם כּ א לּ וּ  דחׁש יב וכ נּ "ל  נפׁש וֹ תיהם, את מת ּק ן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּק טרת
זאת גּ ם  ואף דּ רבּ נן, מצווֹ ת וז' דּ אוֹ רייתא מצווֹ ת ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַּת רי"ג
הזּ וֹ הר כּ דברי  עווֹ נוֹ תיו , כּ ל על ּת ׁש וּ בה עשׂ ה כּ אלּ וּ  ל וֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ נחׁש ב

הנּ "ל . ויּ קהל בּ ּפ ר ׁש ת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

צריכה היתה ׁש הּק טרת מה לבאר רמז  בּ דר ל וֹ מר  יׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵעוֹ ד
עׁש "ן להי וֹ ת ת"כ מעלה עמד הני הּמ קדּ ׁש  בּ ית דּ הנּ ה , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌

י וֹ תר חביבה דהקטוֹ רת הנ"ל ּת נחוּ מא הּמ דרׁש  וּ לפי  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים,
הרמז  וזהוּ  ת "כ, בּ גימטריּ א עׁש "ן והנּ ה הּק רבּ נוֹ ת, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 

ׁש היתה ע ׁש "ן ,בּ קטוֹ רת י וֹ תרמעלה לקטרת מעלה דּ יׁש  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש עמד ׁש נה  ת"כ   בּ מׁש ׁש הקריבוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהּק רבּ נוֹ ת
הּפ סוּ ק  בּ באוּ ר עוֹ ד לוֹ מר י ׁש  הנּ "ל  דּ ר ועל ודוֹ "ק. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהני ,
דּ ה נּ ה יהיה, בּ בד בּ ד וגוֹ ' סּמ ים ל קח מׁש ה אל  ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

" ּת בוּ אה"בּ ספר ּפ רי ל)א"ה סק  על תא י וזה(ר ת  כּ תב ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִִַַַַָָָָָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
האריז"ל בּ ׁש ם ידוּ ע  הנּ ה מוֹ ציאין לׁש וֹ נוֹ : הּק טרת ד בּ אמירת  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌

הּק דה   ֹלתו הּק לּפ וֹ ת   ֹמּת ו אחרא,כאהחיּ וּ ת דהסטרא  ויד וּ ע ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הם כּ י בּ אחד וּ ת, להיוֹ ת צריכה והּק דה בּ פר וּ דא להי וֹ ת  ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ ן  גּ ם וידוּ ע האחדוּ ת. מעוֹ לם היא והּק דה הּפ רוּ ד ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵמעוֹ לם
י"ה. אוֹ תיּ וֹ ת ּפ עמים  ב' ויהיה ׁש לם הם יהיה לבוֹ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדלעתיד 

זלל"ה ממעזי בּ וּ ז ׁש  הצּ דּ יק הרב בּ ׁש ם ׁש מעּת י ׁש לּ כוּ בזה ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הענין כא. ג"כ  לפרש  אפשר  ועפי "ז
האדם את  מעורר הקטורת דאמירת
הקטורת  דבאמירת כיון לתשובה,
הקליפות  מתוך  החיות מוציאין
מי  אין  ממילא הקדושה , לתוך
תשובה  שיעשה  האדם בעד שימנע

שלא  המניעה  דעיקר עוונותיו, על
מחמת  רק היא כראוי  תשובה  יעשה 
ע"י  באדם שנאחזים הקליפות 
דבטלה  כיון אמנם  עוונותיו,
המניעה , בטלה  ממילא אחיזתם

כראוי. תשובה לעשות ויכול
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דּ הינוּ  יפה, יעלה ׁש הזּ וּ וּ ג והכּ לּ ה להחתן העוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמברכין
צ"ה יהיה לבוֹ א  וּ לעתיד צ"א, ׁש עוֹ לה אדנ"י הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו
ׁש גּ וֹ רם דּ הינוּ  קוּ ר, לׁש וֹ ן ה וּ א  הּק טרת והנּ ה יפ"ה. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְויעלה

עכּ וּ "ם, מ גּ ע  ׁש וּ ם  בּ ּה  יהיה וא ּת תיחד בּ ׁש ם ׁש הּק דה וּ כמוֹ  ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ה"א. בוא"ו כּ ן  גּ ם כּ ן ה"א  ּפ ר וּ ד יו "ד  לׁש וֹ ן  הוּ א קטרת וגם ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌
אבינוּ  אברהם  גּ בּ י ׁש נּ אמר כ"ה)כּ מוֹ  אברהם(ראית ויּ וֹ סף ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְִֵַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ תחּה  ׁש ּק ׁש רה ז"ל  רׁש י  וּ פר ׁש  קטוּ רה, וּ ׁש מּה  אה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
לׁש וֹ ן  דּ הוּ א הרי מאברהם, ׁש ּפ רׁש ה מיּ וֹ ם  לאדם נזדּ וּ גה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

זה כּ ל כּ ן ואם וּ מפרידּפ ר וּ ד . הּק ד ה ׁש ּמ יחד הּק טרת ּפ על  ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
החיצוֹ נים. יהיהבּ ין אחרא ׁש הּס טרא דּ הינוּ  בּ בד, בּ ד וזה  ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

חז "ל ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ע"ב)בּ פרוּ דא, ס"ג אל (רכת  חרב ּפ סוּ ק  על ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
וגם בּ בד. בּ ד בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים חכמים ּת למידי אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהבּ דּ ים,
ׁש ניּ וֹ ת ׁש האוֹ תיּ וֹ ת גּ מוּ ר, בּ אחדוּ ת ּת היה דּ ה ּק דה יהיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

עכלה"ק. וד"ק , כּ רא ׁש וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיהי וּ 
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'ד ּפרק 
ה ּק טרת ּפ רׁש ת אמירת  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵסדר 

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער  ד ה יחד (האר "י הּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 
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דּ הינוּ  יפה, יעלה ׁש הזּ וּ וּ ג והכּ לּ ה להחתן העוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמברכין
צ"ה יהיה לבוֹ א  וּ לעתיד צ"א, ׁש עוֹ לה אדנ"י הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו
ׁש גּ וֹ רם דּ הינוּ  קוּ ר, לׁש וֹ ן ה וּ א  הּק טרת והנּ ה יפ"ה. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְויעלה

עכּ וּ "ם, מ גּ ע  ׁש וּ ם  בּ ּה  יהיה וא ּת תיחד בּ ׁש ם ׁש הּק דה וּ כמוֹ  ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ה"א. בוא"ו כּ ן  גּ ם כּ ן ה"א  ּפ ר וּ ד יו "ד  לׁש וֹ ן  הוּ א קטרת וגם ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌
אבינוּ  אברהם  גּ בּ י ׁש נּ אמר כ"ה)כּ מוֹ  אברהם(ראית ויּ וֹ סף ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְִֵַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ תחּה  ׁש ּק ׁש רה ז"ל  רׁש י  וּ פר ׁש  קטוּ רה, וּ ׁש מּה  אה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
לׁש וֹ ן  דּ הוּ א הרי מאברהם, ׁש ּפ רׁש ה מיּ וֹ ם  לאדם נזדּ וּ גה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

זה כּ ל כּ ן ואם וּ מפרידּפ ר וּ ד . הּק ד ה ׁש ּמ יחד הּק טרת ּפ על  ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
החיצוֹ נים. יהיהבּ ין אחרא ׁש הּס טרא דּ הינוּ  בּ בד, בּ ד וזה  ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

חז "ל ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ע"ב)בּ פרוּ דא, ס"ג אל (רכת  חרב ּפ סוּ ק  על ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
וגם בּ בד. בּ ד בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים חכמים ּת למידי אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהבּ דּ ים,
ׁש ניּ וֹ ת ׁש האוֹ תיּ וֹ ת גּ מוּ ר, בּ אחדוּ ת ּת היה דּ ה ּק דה יהיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

עכלה"ק. וד"ק , כּ רא ׁש וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיהי וּ 



הקטורת פיטום ד'זוהר לט|פרק

'ד ּפרק 
ה ּק טרת ּפ רׁש ת אמירת  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵסדר 

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער  ד ה יחד (האר "י הּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 



ד'|מ הקטורתפרק פיטום זוהר

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת



הקטורת פיטום ה'זוהר מא|פרק

'ה ּפרק 
הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,כבבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .כגוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

שכתב כב. ללב  יפה בספר ועיין 
ויחיד יחיד  כל ומיהו וז"ל:
בסיום  עצמו לבין בינו  יתפלל

תבוא תפילתו שלא צרה כל על
זה: בנוסח

מלט  והצל פדה העולמים , ריבון
ומן  הדבר מן ישראל עמך הושע
ומן  השדפון ומן הביזה ומן החרב

פורעניות  מיני ומכל הירקון
טרם לעולם ובאות המתרגשות 
עוצר אתה  ברוך  תענה , ואתה נקרא

המגפה.
שערכג. בספה"ק  מ"ש  ועיין

ע"א )הכוונות י"ג  יחוד(דף בענין ,
למגפה  הקטורת, דפיטום גדול

עיי "ש. מאוד , מסוגל ב"מ ,



ד'|מ הקטורתפרק פיטום זוהר

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת



הקטורת פיטום ה'זוהר מא|פרק

'ה ּפרק 
הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,כבבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .כגוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

שכתב כב. ללב  יפה בספר ועיין 
ויחיד יחיד  כל ומיהו וז"ל:
בסיום  עצמו לבין בינו  יתפלל

תבוא תפילתו שלא צרה כל על
זה: בנוסח

מלט  והצל פדה העולמים , ריבון
ומן  הדבר מן ישראל עמך הושע
ומן  השדפון ומן הביזה ומן החרב

פורעניות  מיני ומכל הירקון
טרם לעולם ובאות המתרגשות 
עוצר אתה  ברוך  תענה , ואתה נקרא

המגפה.
שערכג. בספה"ק  מ"ש  ועיין

ע"א )הכוונות י"ג  יחוד(דף בענין ,
למגפה  הקטורת, דפיטום גדול

עיי "ש. מאוד , מסוגל ב"מ ,
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בּ ריׁש םל ק וּ ד ׁש א וּ רחימוּ יחוּ ד  בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים בּ יחוּ דא בו"ה י"ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א אנכי הנּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל

ׁש וֹ  לת קּ ן הקּ טרת ּפ רׁש יּ וֹ ת  סדר עליוֹ ן,לקר וֹ ת  בּ מק וֹ ם רׁש ּה  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
יהו מלּ פני רצ וֹ ן אהינוּ יאהדונהי ויהי ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌

וּ מרצּ הואהי וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינוּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌
חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ רוּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ רׁש יּ וֹ ת  קריאת  ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני  אוֹ תּה  וּ מכניס ע וֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד  בּ עדינוּ  וצ נּ ה מגן ּת הא וּ זכוּ ת ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 ע ּמ ישׂ ראל כּ ל וּ בכלל ורעינוּ  אוֹ הבנוּ  וכל מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
המקטריגים מכּ ל להצּ ילנוּ  ׁש הם מק וֹ מוֹ ת  בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ ב ביה
נחת  ֹמ ּת ו לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה  וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא וּ ליראת  טהוֹ רה ׁש מים ליראת וזכּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת 
אקים בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  ו כּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים אקרא רוֹ אינוּ  כּ ל וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר לא-ל  יגמר יאהדונהי עליוֹ ן ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
 יהו אל יאהדונהי בּ עדי ידי מעשׂ ה לעוֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי עלינוּ אהינוּ יאהדונהי ּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה

כּ רנב וֹ .א ּמ יּה  בּ ת  אמּת לאי הלוֹ ם עליו  אבינ וּ  דּ אברהם ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

הקטורת פיטום ה 'זוהר מג |פרק 

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

זוֹ בח ,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נזבּ ח, הזּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. לׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א מי  אף  יוֹ סי, רבּ י אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית ּת נאי ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בלבּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

העוֹ בד : אחר אלּ א הוֹ לכת  הּמ חׁש בה ׁש אין ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצ וֹ תיוס וֹ ף  ואת ירא האקים את  נׁש מע  הכּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
האדם, כּ ל זה כּ י ע"כ .ׁש מוֹ ר ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהו א ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
בּ זמן  הּס ּמ ים קטרת  את  לפני אבוֹ תינוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
נביא מׁש ה על-יד  אוֹ תם צ וּ ית כּ אׁש ר ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית

:בּ ת וֹ רת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ כּ ת וּ ב 

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

קח-ליאהדונהייהוויּ אמר  נטףסּמ יםאל -מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ה ּס ּמ ים : בּ שׂ מים.קטרת מּמ יני הּמ ר כּ בת ּת ערבת ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מׁש ה: אל  יהוה לד לו )ויּ אמר  ל , (שמות ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌
: ל קח מׁש ה אל  יהוה אתו יּ אמר  להקטיר  עשׂ ה מצות ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

הּק טרת. מזבּ ח  על  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
בּ שׂ מים.סּמ ים : ׁש ני - ׁש נים רבּ ים מעוּ ט  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

האפרסמוֹ ן.נטף: מעץ הנּ וֹ טף שׂ רף ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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בּ ריׁש םל ק וּ ד ׁש א וּ רחימוּ יחוּ ד  בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים בּ יחוּ דא בו"ה י"ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א אנכי הנּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל

ׁש וֹ  לת קּ ן הקּ טרת ּפ רׁש יּ וֹ ת  סדר עליוֹ ן,לקר וֹ ת  בּ מק וֹ ם רׁש ּה  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
יהו מלּ פני רצ וֹ ן אהינוּ יאהדונהי ויהי ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌

וּ מרצּ הואהי וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינוּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌
חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ רוּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ רׁש יּ וֹ ת  קריאת  ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני  אוֹ תּה  וּ מכניס ע וֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד  בּ עדינוּ  וצ נּ ה מגן ּת הא וּ זכוּ ת ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 ע ּמ ישׂ ראל כּ ל וּ בכלל ורעינוּ  אוֹ הבנוּ  וכל מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
המקטריגים מכּ ל להצּ ילנוּ  ׁש הם מק וֹ מוֹ ת  בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ ב ביה
נחת  ֹמ ּת ו לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה  וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא וּ ליראת  טהוֹ רה ׁש מים ליראת וזכּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת 
אקים בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  ו כּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים אקרא רוֹ אינוּ  כּ ל וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר לא-ל  יגמר יאהדונהי עליוֹ ן ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
 יהו אל יאהדונהי בּ עדי ידי מעשׂ ה לעוֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי עלינוּ אהינוּ יאהדונהי ּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה

כּ רנב וֹ .א ּמ יּה  בּ ת  אמּת לאי הלוֹ ם עליו  אבינ וּ  דּ אברהם ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

הקטורת פיטום ה 'זוהר מג |פרק 

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

זוֹ בח ,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נזבּ ח, הזּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. לׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א מי  אף  יוֹ סי, רבּ י אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית ּת נאי ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בלבּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

העוֹ בד : אחר אלּ א הוֹ לכת  הּמ חׁש בה ׁש אין ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצ וֹ תיוס וֹ ף  ואת ירא האקים את  נׁש מע  הכּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
האדם, כּ ל זה כּ י ע"כ .ׁש מוֹ ר ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהו א ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
בּ זמן  הּס ּמ ים קטרת  את  לפני אבוֹ תינוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
נביא מׁש ה על-יד  אוֹ תם צ וּ ית כּ אׁש ר ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית

:בּ ת וֹ רת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ כּ ת וּ ב 

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

קח-ליאהדונהייהוויּ אמר  נטףסּמ יםאל -מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ה ּס ּמ ים : בּ שׂ מים.קטרת מּמ יני הּמ ר כּ בת ּת ערבת ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מׁש ה: אל  יהוה לד לו )ויּ אמר  ל , (שמות ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌
: ל קח מׁש ה אל  יהוה אתו יּ אמר  להקטיר  עשׂ ה מצות ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

הּק טרת. מזבּ ח  על  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת
בּ שׂ מים.סּמ ים : ׁש ני - ׁש נים רבּ ים מעוּ ט  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

האפרסמוֹ ן.נטף: מעץ הנּ וֹ טף שׂ רף ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌



ה '|מד הקטורתפרק  פיטום זוהר

זכּ הסּמ יםהוחל בּ נוּ ׁש חלת  יהיה:וּ לבנה בּ בד  וע שׂ יתבּ ד ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
קטרת  רוֹ קח את ּה  מעשׂ ה קד ׁש :ממ לּ ח רקח ו ׁש חק ּת טהוֹ ר ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
צי ּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת: ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
רע.וחלבּ נה: ׁש ריחוֹ  שׂ רף ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

עד סּמ ים: ׁש ּמ נה כּ מנין נוֹ ספים בּ שׂ מים עוֹ ד על ר וֹ מז כּ אן ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
נוֹ ספים, חמׁש  עוֹ ד כּ לוֹ מר: ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעּת ה,

ז כּ ה: סּמ נים,וּ לבנה עשׂ ר אחד  הכּ ל ס - מזּק קת . אילן שׂ רף ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  מנה  ּכ ואחר בּ שׂ מים, ׁש ני על ר וֹ מז הראׁש וֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַסּמ ים
אלּ וּ , כּ מוֹ  עוֹ ד לר בּ וֹ ת  בּ א הני  והּס ּמ ים חמה, בּ יחד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
הזכּ יר ׁש א והּס בּ ה עשׂ רה. האחד היא וּ לבוֹ נה עשׂ רה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש הזכּ יר הארבּ עה ׁש אלּ וּ  כּ יון הּס ממנים כּ ל את בּ פרוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב 
הבּ שׂ מים וּ ׁש אר  קטרת עׁש ן ענן עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵהם

ה ּט וֹ ב  הריח את .(רמ")נוֹ תנים ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַ

יהיה: בּ בד כּ מׁש קלוֹ בּ ד בּ מׁש קל ׁש וים  ׁש יּ היוּ  בּ מׁש קלם. ׁש וים ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה ל "ד )ׁש ל  ל', .(מת  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ

זכּ ה", וּ לבנה סּמ ים וחלבּ נה  וּ ׁש חלת  נטף "סּמ ים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהּמ לּ ים
"אבר ׁש הםבּ גימטריּ א ודוד" יוֹ סף  אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק הם  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ממׁש י ה ּק טרת ּפ ר ׁש ת את ׁש אוֹ מרים וּ בזה ר וֹ עים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהבעה
אליהם, להתקרב  דּ קד ה עזּ וּ ת עצמוֹ  רצ)על  עת  .(סי' ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת : אתּה  קטרת.ועשׂ ית מהם הכן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
ר וֹ קח: מעשׂ ה  האּמ ן.רקח כּ מעשׂ ה וּ כּת וּ ׁש ה מעוּ ר בּ בת ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌

ה ּס ממנים.ממלּ ח: מיני  נכּ ר יהיה ׁש א היטב מערבּ ב ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קד ׁש : וקדוֹ ׁש :טה וֹ ר טהוֹ ר ויהיה  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הדק: מּמ נּ ה דּ ק.וׁש חקּת  דּ ק ה כּ ל לׁש חק  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌

הקטורת פיטום ה 'זוהר מה |פרק 

הדק  העדת מּמ נּ ה לפני מ ּמ נּ ה מוֹ עד ונת ּת ה אׁש ר בּ אהל ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש ּמ ה ל לכם:אוּ עד ּת היה קד ׁש ים והקטיר קד ׁש  ונאמר : ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת  אהרן את -הנּ רתעליו בּ היטיבוֹ  ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֹ
יקטירנּ היקטירנּ ה: הערבּ ים בּ ין את -הנּ רת  אהרן וּ בהעת  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

 יהו לפני ּת מיד  לדרתיכם:יאהדונהי קטרת  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
העדת: לפני מּמ נּ ה העדוּ תונתּת ה ארוֹ ן לפני יקטיר בּ כּפ וּ ר ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

הּק דׁש ים. ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ קדׁש 
מוֹ עד : -בּ אהל  זה ׁש בּ היכל, הזּ הב מזבּ ח הוּ א הּפ נימי מזבּ ח ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

הנה. ימוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר
ׁש ּמ ה: ל אוּ עד  ע ּמ .אׁש ר ׁש אד בּ ר בּ מק וֹ ם ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

לכם: ּת היה קד ׁש ים קדׁש קד ׁש  כּ ראוּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינוּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה. וּ ראוּ יה הּק טרת, היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים

עליו : והקטיר  זח)ונאמר  ל, (שמות  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ כל ונאמר: : בּ בּ קר  בּ בּ קר  סּמ ים קטרת אהרן עליו והקטיר ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌

וּ בקר. ◌ֶֹ◌ֶֹבּ קר
הנּ רת: את בּ זיכי בּ היטיב וֹ  - המן כּ וֹ ס וֹ ת את ׁש נּ ּק ה לאחר ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

הּמ נוֹ רה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוּ קני
הּפ נימי .יקטיר נּ ה: הּמ זבּ ח על מנה, מחצית בּ בּ קר  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יקטיר נּ ה: הער בּ ים  בּ ין  הנּ רת את אהרן וּ כ ׁש ידליק וּ בהע ת ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
החצי  את יקטיר הערבּ ים, בּ ין הניּ ה בּ ּפ עם הנּ רוֹ ת את ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

הּק טרת ׁש ל ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
יהוה: לפני ּת מיד הכּ ּפ וּ רים.קטרת  ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם י וֹ ם בּ כל  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּמ קדּ ׁש לדרתיכם: בּ ית וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  עוֹ לם לדוֹ רוֹ ת ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
שׂ פתינוּ . ּפ רים וּ נׁש לּ מה כּ נּ אמר קריאת ּה , ידי  על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְּמ ק יּ מים



ה '|מד הקטורתפרק  פיטום זוהר

זכּ הסּמ יםהוחל בּ נוּ ׁש חלת  יהיה:וּ לבנה בּ בד  וע שׂ יתבּ ד ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
קטרת  רוֹ קח את ּה  מעשׂ ה קד ׁש :ממ לּ ח רקח ו ׁש חק ּת טהוֹ ר ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
צי ּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת: ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
רע.וחלבּ נה: ׁש ריחוֹ  שׂ רף ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

עד סּמ ים: ׁש ּמ נה כּ מנין נוֹ ספים בּ שׂ מים עוֹ ד על ר וֹ מז כּ אן ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
נוֹ ספים, חמׁש  עוֹ ד כּ לוֹ מר: ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעּת ה,

ז כּ ה: סּמ נים,וּ לבנה עשׂ ר אחד  הכּ ל ס - מזּק קת . אילן שׂ רף ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  מנה  ּכ ואחר בּ שׂ מים, ׁש ני על ר וֹ מז הראׁש וֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַסּמ ים
אלּ וּ , כּ מוֹ  עוֹ ד לר בּ וֹ ת  בּ א הני  והּס ּמ ים חמה, בּ יחד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
הזכּ יר ׁש א והּס בּ ה עשׂ רה. האחד היא וּ לבוֹ נה עשׂ רה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש הזכּ יר הארבּ עה ׁש אלּ וּ  כּ יון הּס ממנים כּ ל את בּ פרוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב 
הבּ שׂ מים וּ ׁש אר  קטרת עׁש ן ענן עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵהם

ה ּט וֹ ב  הריח את .(רמ")נוֹ תנים ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַ

יהיה: בּ בד כּ מׁש קלוֹ בּ ד בּ מׁש קל ׁש וים  ׁש יּ היוּ  בּ מׁש קלם. ׁש וים ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה ל "ד )ׁש ל  ל', .(מת  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ

זכּ ה", וּ לבנה סּמ ים וחלבּ נה  וּ ׁש חלת  נטף "סּמ ים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהּמ לּ ים
"אבר ׁש הםבּ גימטריּ א ודוד" יוֹ סף  אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק הם  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ממׁש י ה ּק טרת ּפ ר ׁש ת את ׁש אוֹ מרים וּ בזה ר וֹ עים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהבעה
אליהם, להתקרב  דּ קד ה עזּ וּ ת עצמוֹ  רצ)על  עת  .(סי' ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת : אתּה  קטרת.ועשׂ ית מהם הכן ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
ר וֹ קח: מעשׂ ה  האּמ ן.רקח כּ מעשׂ ה וּ כּת וּ ׁש ה מעוּ ר בּ בת ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌

ה ּס ממנים.ממלּ ח: מיני  נכּ ר יהיה ׁש א היטב מערבּ ב ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קד ׁש : וקדוֹ ׁש :טה וֹ ר טהוֹ ר ויהיה  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הדק: מּמ נּ ה דּ ק.וׁש חקּת  דּ ק ה כּ ל לׁש חק  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌

הקטורת פיטום ה 'זוהר מה |פרק 

הדק  העדת מּמ נּ ה לפני מ ּמ נּ ה מוֹ עד ונת ּת ה אׁש ר בּ אהל ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש ּמ ה ל לכם:אוּ עד ּת היה קד ׁש ים והקטיר קד ׁש  ונאמר : ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת  אהרן את -הנּ רתעליו בּ היטיבוֹ  ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֹ
יקטירנּ היקטירנּ ה: הערבּ ים בּ ין את -הנּ רת  אהרן וּ בהעת  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

 יהו לפני ּת מיד  לדרתיכם:יאהדונהי קטרת  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
העדת: לפני מּמ נּ ה העדוּ תונתּת ה ארוֹ ן לפני יקטיר בּ כּפ וּ ר ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

הּק דׁש ים. ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ קדׁש 
מוֹ עד : -בּ אהל  זה ׁש בּ היכל, הזּ הב מזבּ ח הוּ א הּפ נימי מזבּ ח ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

הנה. ימוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר
ׁש ּמ ה: ל אוּ עד  ע ּמ .אׁש ר ׁש אד בּ ר בּ מק וֹ ם ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

לכם: ּת היה קד ׁש ים קדׁש קד ׁש  כּ ראוּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינוּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה. וּ ראוּ יה הּק טרת, היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים

עליו : והקטיר  זח)ונאמר  ל, (שמות  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ כל ונאמר: : בּ בּ קר  בּ בּ קר  סּמ ים קטרת אהרן עליו והקטיר ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌

וּ בקר. ◌ֶֹ◌ֶֹבּ קר
הנּ רת: את בּ זיכי בּ היטיב וֹ  - המן כּ וֹ ס וֹ ת את ׁש נּ ּק ה לאחר ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

הּמ נוֹ רה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוּ קני
הּפ נימי .יקטיר נּ ה: הּמ זבּ ח על מנה, מחצית בּ בּ קר  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יקטיר נּ ה: הער בּ ים  בּ ין  הנּ רת את אהרן וּ כ ׁש ידליק וּ בהע ת ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
החצי  את יקטיר הערבּ ים, בּ ין הניּ ה בּ ּפ עם הנּ רוֹ ת את ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

הּק טרת ׁש ל ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
יהוה: לפני ּת מיד הכּ ּפ וּ רים.קטרת  ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם י וֹ ם בּ כל  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּמ קדּ ׁש לדרתיכם: בּ ית וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  עוֹ לם לדוֹ רוֹ ת ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
שׂ פתינוּ . ּפ רים וּ נׁש לּ מה כּ נּ אמר קריאת ּה , ידי  על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְּמ ק יּ מים



ה '|מו  הקטורתפרק  פיטום זוהר

חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרת רבּ נןּת נוּ  וׁש יםכּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת  ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וׁש ים מאוֹ ת  ׁש ׁש  ב ּה . היוּ  מנים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה

יוֹ ם בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת  כּ מנין בּ בּ קר .וחמה מחצית וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ר בּ נן: או"חּת נוּ   יוס בית  ה"ה, פ"ד  יומא ירושלמי ו,  ד כריתות  (מסכת  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ד') טור א, טור  י"ג ד הכוונות  שער  קל "ג , סימ.
הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן  בּ ּק ׁש תוֹ  י ׁש אל דּ בר איזה  לתׁש וּ עת ׁש צּ רי ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמי 
הּת בוֹ ת, וּ בדק דּ וּ ק בּ כוּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר ר בּ נן ", "ּת נוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹקדם

לטוֹ בה בּ ּק ׁש תנוּ  כּ ל יתבּ ר ה ם  יּ מלּ א רצוֹ ן  עת (ס ר יהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) .יעת ְְִֵַָ

רבּ נן : רבּ וֹ תינוּ .ּת נ וּ  ׁש נוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ה ּק טרת: ותּק וּ ן ּפ ּט וּ ם  כּ תיׁש ה - הּק טרת סמני ות ּק וּ ן ער וּ ב  ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

נעשׂ יתכּ יצד: היתה אפן ?בּ איזה ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּה : הי וּ  מנים וּ ׁש מוֹ נה ו ׁש ים מאוֹ ת  האחד ׁש ׁש  כּ ל ס ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

כּ מנין  יוֹ ם לכל  אחד מנה ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד, סּמ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר 
להלּ ן. כּ ּמ באר יתרים מנים ׁש ׁש ה ועוֹ ד הח ּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ כל מנה  החּמ ה, ימוֹ ת כּ מנין  וחמה ו ׁש ים מא וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 

ּת ערבתיוֹ ם:  מּס אחד מנה מקטירים י וֹ ם בּ כל ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
דרהם מׁש קלוֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה הוּ א [מנה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּס ממנים,
מנה כּ ל וֹ מר , בּ ינוֹ ניּ וֹ ת, שׂ ע וֹ ר וֹ ת 64 הוּ א דרהם  וּ מׁש קל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָוחצי ,

קילוֹ גרם]. 176.64. הכּ ל  ס גּ רם, 480 =ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
בּ ערב : וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר מנהמחצית וֹ  וחצי בּ בּ קר מנה חצי  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

◌ֶ◌ֶ◌ָבּ ערב.

הקטורת פיטום ה 'זוהר מז|פרק 

בּ ערב . יתריםוּ מחצית וֹ  מנים ׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
מהם ונוֹ טל גּ ד וֹ ל כּ הן בּ יוֹ םמכניס חפניו מא ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הכּ ּפ וּ ר ה כּ ּפ וּ רים . יוֹ ם בּ ערב למכ ּת ׁש ת  יםוּ מחזירן ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הדּ קּ ה. מן דּ קּ ה מצות  לקיּ ם עשׂ ר כּ די ואחד  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ב ּה . היוּ  הןסּמ נים באצבעותיו )ואלּ וּ  למנות (טוב  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
יתרים: מנים סוּ ׁש ׁש ה  על עוֹ דפים מנים ׁש ׁש ה נ ׁש אר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

הנה. ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מנים.ׁש ּמ הם: הג'  ֹמּת ו ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

גּ דוֹ ל : כּ הן בּ יוֹ םמכניס  קטרת להקטיר וּ מכניס לוֹ קח ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌
הּק דׁש ים. בּ קדׁש  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים

הכּ ּפ וּ רים : בּ י וֹ ם חפניו ידיו מא כּ ּפ וֹ ת ׁש ל  החפן מא בּ כּ ּמ וּ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה כּ ּפ וּ רים: י וֹ ם בּ ערב  ל ּמ כּת ׁש ת ׁש וּ ב וּ מחזירן כּ וֹ ת ׁש ם  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת למצות להכינם הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם  בּ ערב דּ ּק ה ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ כתיׁש ה
הכּ ּפ וּ רים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם

הדּ ּק ה : מן  דּ ּק ה מצות לקיּ ם לקיּ םכּ די עבוֹ דתכּ די  מצות את ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
י וֹ תר דּ ק להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה בּ קטוֹ רת הנּ עשׂ ית הכּ ּפ וּ רים ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַי וֹ ם

הנה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמבּ ימוֹ ת
בּה : היוּ  סממנים עשׂ ר בּ ּה ואחד  יׁש  סממנים סוּ גי  עשׂ ר ואחר  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש צּ וּ תה לעיל)כּ מוֹ  באר .(באר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָֹ

כּ די  לאחד, אחד  היּ דים בּ אצ בּ עוֹ ת הּס ממנים למנוֹ ת ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מהםׁש א אחד וׁש לוֹ ם חס [יחסר ] ער ידלּ ג יח  ע (רי ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְִִֵַַַ

פ"ה) הע ה  לדּ וקאע היּ מין יד בּ אצבּ עוֹ ת כּ וּ לּ ם את  וימנה . ְֲִָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אי )(חי. ִֶַ

הן : ה ּס ממנים.וא לּ וּ  ׁש מוֹ ת הן אלּ וּ  ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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הקּ טרת רבּ נןּת נוּ  וׁש יםכּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת  ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וׁש ים מאוֹ ת  ׁש ׁש  ב ּה . היוּ  מנים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה

יוֹ ם בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת  כּ מנין בּ בּ קר .וחמה מחצית וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ר בּ נן: או"חּת נוּ   יוס בית  ה"ה, פ"ד  יומא ירושלמי ו,  ד כריתות  (מסכת  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ד') טור א, טור  י"ג ד הכוונות  שער  קל "ג , סימ.
הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן  בּ ּק ׁש תוֹ  י ׁש אל דּ בר איזה  לתׁש וּ עת ׁש צּ רי ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמי 
הּת בוֹ ת, וּ בדק דּ וּ ק בּ כוּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר ר בּ נן ", "ּת נוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹקדם

לטוֹ בה בּ ּק ׁש תנוּ  כּ ל יתבּ ר ה ם  יּ מלּ א רצוֹ ן  עת (ס ר יהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) .יעת ְְִֵַָ

רבּ נן : רבּ וֹ תינוּ .ּת נ וּ  ׁש נוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ה ּק טרת: ותּק וּ ן ּפ ּט וּ ם  כּ תיׁש ה - הּק טרת סמני ות ּק וּ ן ער וּ ב  ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

נעשׂ יתכּ יצד: היתה אפן ?בּ איזה ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּה : הי וּ  מנים וּ ׁש מוֹ נה ו ׁש ים מאוֹ ת  האחד ׁש ׁש  כּ ל ס ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

כּ מנין  יוֹ ם לכל  אחד מנה ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד, סּמ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר 
להלּ ן. כּ ּמ באר יתרים מנים ׁש ׁש ה ועוֹ ד הח ּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ כל מנה  החּמ ה, ימוֹ ת כּ מנין  וחמה ו ׁש ים מא וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 

ּת ערבתיוֹ ם:  מּס אחד מנה מקטירים י וֹ ם בּ כל ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
דרהם מׁש קלוֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה הוּ א [מנה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּס ממנים,
מנה כּ ל וֹ מר , בּ ינוֹ ניּ וֹ ת, שׂ ע וֹ ר וֹ ת 64 הוּ א דרהם  וּ מׁש קל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָוחצי ,

קילוֹ גרם]. 176.64. הכּ ל  ס גּ רם, 480 =ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
בּ ערב : וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר מנהמחצית וֹ  וחצי בּ בּ קר מנה חצי  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

◌ֶ◌ֶ◌ָבּ ערב.
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בּ ערב . יתריםוּ מחצית וֹ  מנים ׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
מהם ונוֹ טל גּ ד וֹ ל כּ הן בּ יוֹ םמכניס חפניו מא ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הכּ ּפ וּ ר ה כּ ּפ וּ רים . יוֹ ם בּ ערב למכ ּת ׁש ת  יםוּ מחזירן ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הדּ קּ ה. מן דּ קּ ה מצות  לקיּ ם עשׂ ר כּ די ואחד  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ב ּה . היוּ  הןסּמ נים באצבעותיו )ואלּ וּ  למנות (טוב  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
יתרים: מנים סוּ ׁש ׁש ה  על עוֹ דפים מנים ׁש ׁש ה נ ׁש אר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

הנה. ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מנים.ׁש ּמ הם: הג'  ֹמּת ו ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

גּ דוֹ ל : כּ הן בּ יוֹ םמכניס  קטרת להקטיר וּ מכניס לוֹ קח ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌
הּק דׁש ים. בּ קדׁש  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים

הכּ ּפ וּ רים : בּ י וֹ ם חפניו ידיו מא כּ ּפ וֹ ת ׁש ל  החפן מא בּ כּ ּמ וּ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה כּ ּפ וּ רים: י וֹ ם בּ ערב  ל ּמ כּת ׁש ת ׁש וּ ב וּ מחזירן כּ וֹ ת ׁש ם  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת למצות להכינם הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם  בּ ערב דּ ּק ה ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ כתיׁש ה
הכּ ּפ וּ רים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם

הדּ ּק ה : מן  דּ ּק ה מצות לקיּ ם לקיּ םכּ די עבוֹ דתכּ די  מצות את ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
י וֹ תר דּ ק להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה בּ קטוֹ רת הנּ עשׂ ית הכּ ּפ וּ רים ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַי וֹ ם

הנה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמבּ ימוֹ ת
בּה : היוּ  סממנים עשׂ ר בּ ּה ואחד  יׁש  סממנים סוּ גי  עשׂ ר ואחר  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הּת וֹ רה ׁש צּ וּ תה לעיל)כּ מוֹ  באר .(באר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָֹ

כּ די  לאחד, אחד  היּ דים בּ אצ בּ עוֹ ת הּס ממנים למנוֹ ת ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מהםׁש א אחד וׁש לוֹ ם חס [יחסר ] ער ידלּ ג יח  ע (רי ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְִִֵַַַ

פ"ה) הע ה  לדּ וקאע היּ מין יד בּ אצבּ עוֹ ת כּ וּ לּ ם את  וימנה . ְֲִָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אי )(חי. ִֶַ

הן : ה ּס ממנים.וא לּ וּ  ׁש מוֹ ת הן אלּ וּ  ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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והלּ בוֹ נה.(ד )והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן.(ב)הצּ רי.(א) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מנה. ׁש בעים ׁש בעים וּ קציעה.(ו )מוֹ ר.(ה)מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נרדּ .(ז) ׁש הוכרכּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
מנה. עשׂ ר ׁש ה עשׂ ר.ק וֹ שׂ ט(ט)ע שׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הצּ רי: הנּ טף א . ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

והצּ ּפ וֹ רן : ׁש חוֹ ר.ב. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם  ׁש ר ׁש  ׁש הוּ א הׁש חלת היא ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והחל בּ נה: מהאילנוֹ תג . היּ וֹ צא שׂ רף, היא בּ ּפ סוּ ק הכּ תוּ בה ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רע. ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ריחוֹ 
והלּ בוֹ נה : הזּ ב ד  בּ שׂ ם זכּ ה, לבוֹ נה בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת היא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌

קצף. מּמ נּ וּ  וזב בּ עץ ׁש ּמ כּ ים ידי על החם בּ ארצוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵמהעצים
מנה: ׁש בעים  ׁש בעים 70מׁש קל ואחד אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר : ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש וה מׁש קלם ׁש יּ היה יהיה בּ בד בּ ד בּ ּפ סוּ ק ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָמנה,
70 ּפ עמים וארבּ ע בּ ּפ סוּ ק ], הּמ זכּ רים הּס ממנים ארבּ עת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ[ׁש ל

קילוֹ גרם. 134.4 הכּ ל  ס מנה, 280 ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵהם
מוֹ ר: הּמ וֹ ר.ה. עץ מרף הּמ וּ פק ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹבּ שׂ ם

וּ קציעה: כּ ׁש נּ שׂ רף.ו. מאד נוֹ דף ׁש ריחוֹ  ע שׂ ב ׁש ר ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נר דּ : וׁש בּ וֹ לת בּ שׂ ם]ז. [ׁש ם ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌

וכרכּ וֹ ם: ריחני .ח. עשׂ ב  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה: ע שׂ ר ׁש ה ע שׂ ר ׁש ה אחד מׁש קל כּ ל מׁש קל  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

יחד  ׁש הם מנה 64 הכּ ל ס מנה, 16 הארבּ עה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ 
קילוֹ גרם. 30.72ִ◌ְ◌ַ◌

ק ׁש ט: בּ י וֹ תרט. מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בעוֹ  עשׂ ב ׁש ר ׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
למרח וֹ ק. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְונוֹ דף

ע שׂ ר: קיל וֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, 12 ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
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בּ וֹ ריתּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.קלּ וּ פה (י) ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ק בּ ין.כּ רׁש ינא קפריסיןּת ׁש עה וק בּ ין יין ּת לת  סאין ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ק לּ וּ פה: עץ י. קלּפ ת ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

קיל וֹ .ׁש ׁש ה : 1.44 ׁש הם  מנים, 3 ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ק נּ מוֹ ן : קנּ מוֹ ן יא  ׁש מוֹ  בּ שׂ ם עץ ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קילוֹ ּת ׁש עה. 4.32 ׁש הם מנים 9 ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לׁש ׁש  מגּ יעים  אי לבאר כּ די  הּמ נים מנין את חז"ל  מנוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַכּ אן 
מנה ׁש בעים הראׁש וֹ נים ארבּ עה מנים, וּ ׁש מוֹ נה ׁש ים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמאוֹ ת
16 אחד כּ ל הניּ ים ארבּ עה מנים, 280 הם: 4 כּ פוּ ל אחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
ׁש ל  12 ועוֹ ד 64 ועוֹ ד 280 נחבּ ר מנים, 64 הם בּ יחד  4 ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָכּ פוּ ל
הם: הכּ ל ס קנּ מוֹ ן ׁש ל 9 ועוֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ועוֹ ד  ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַהּק וֹ ׁש ט 

הכּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה הּמ יעדים מנים 368ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
היטב לתּק נם  בּ קטוֹ רת ׁש ערבוּ  דּ ברים מוֹ נה  ואל ואינםמכּ אן ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

סּמ נים. ע שׂ ר  האחד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ נין
כּ ר ׁש ינה. הצּ יּפ וֹ רן בּ וֹ רית את לתּק ן ׁש בּ א עשׂ ב מין ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

קבּ ין : קילוֹ גרם.ּת ׁש עה כּ -8 ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
קפריסין: קפרס.יין ׁש מוֹ  מּפ רי אוֹ  קפריסין, מעיר  הבּ א יין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ּת לתא וק בּ ין ּת לת  סאיםסאין ׁש ׁש  זה  מיּ ין  לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר: : ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
היא סאה ׁש כּ ל  כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר ׁש הם קבּ ים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש ׁש 
סאין . וחצי  ׁש ׁש  הכּ ל ס סאה. חצי הוּ א קבּ ין וּ ׁש ׁש  קבּ ין , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵׁש ׁש 

קבּ ין . ואחד עשׂ רים כּ ן  גּ ם לׁש הוּ א פל גרקיל 5.553 היא  סאה (וכל ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִַָָָָֹ

ליטר) 28 לער והא , גרקיל 19.435.5 ה ל ס  סאי אמתוחצי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א )מּס כת ו ),ּת לת וקבּ ין ּת לת סאין  כּ אן  ׁש אמר דּ מה  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין , ּת ׁש עה כּ רׁש ינה בּ וֹ רית לעיל א וֹ מר  כּ מוֹ  קבּ ין  21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְו א
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והלּ בוֹ נה.(ד )והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן.(ב)הצּ רי.(א) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מנה. ׁש בעים ׁש בעים וּ קציעה.(ו )מוֹ ר.(ה)מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נרדּ .(ז) ׁש הוכרכּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
מנה. עשׂ ר ׁש ה עשׂ ר.ק וֹ שׂ ט(ט)ע שׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הצּ רי: הנּ טף א . ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

והצּ ּפ וֹ רן : ׁש חוֹ ר.ב. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם  ׁש ר ׁש  ׁש הוּ א הׁש חלת היא ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והחל בּ נה: מהאילנוֹ תג . היּ וֹ צא שׂ רף, היא בּ ּפ סוּ ק הכּ תוּ בה ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רע. ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ריחוֹ 
והלּ בוֹ נה : הזּ ב ד  בּ שׂ ם זכּ ה, לבוֹ נה בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת היא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌

קצף. מּמ נּ וּ  וזב בּ עץ ׁש ּמ כּ ים ידי על החם בּ ארצוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵמהעצים
מנה: ׁש בעים  ׁש בעים 70מׁש קל ואחד אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר : ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש וה מׁש קלם ׁש יּ היה יהיה בּ בד בּ ד בּ ּפ סוּ ק ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָמנה,
70 ּפ עמים וארבּ ע בּ ּפ סוּ ק ], הּמ זכּ רים הּס ממנים ארבּ עת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ[ׁש ל

קילוֹ גרם. 134.4 הכּ ל  ס מנה, 280 ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵהם
מוֹ ר: הּמ וֹ ר.ה. עץ מרף הּמ וּ פק ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹבּ שׂ ם

וּ קציעה: כּ ׁש נּ שׂ רף.ו. מאד נוֹ דף ׁש ריחוֹ  ע שׂ ב ׁש ר ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נר דּ : וׁש בּ וֹ לת בּ שׂ ם]ז. [ׁש ם ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌

וכרכּ וֹ ם: ריחני .ח. עשׂ ב  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה: ע שׂ ר ׁש ה ע שׂ ר ׁש ה אחד מׁש קל כּ ל מׁש קל  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

יחד  ׁש הם מנה 64 הכּ ל ס מנה, 16 הארבּ עה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ 
קילוֹ גרם. 30.72ִ◌ְ◌ַ◌

ק ׁש ט: בּ י וֹ תרט. מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בעוֹ  עשׂ ב ׁש ר ׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
למרח וֹ ק. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְונוֹ דף

ע שׂ ר: קיל וֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, 12 ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

הקטורת פיטום ה 'זוהר מט|פרק 

בּ וֹ ריתּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.קלּ וּ פה (י) ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ק בּ ין.כּ רׁש ינא קפריסיןּת ׁש עה וק בּ ין יין ּת לת  סאין ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ק לּ וּ פה: עץ י. קלּפ ת ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

קיל וֹ .ׁש ׁש ה : 1.44 ׁש הם  מנים, 3 ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ק נּ מוֹ ן : קנּ מוֹ ן יא  ׁש מוֹ  בּ שׂ ם עץ ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קילוֹ ּת ׁש עה. 4.32 ׁש הם מנים 9 ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לׁש ׁש  מגּ יעים  אי לבאר כּ די  הּמ נים מנין את חז"ל  מנוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַכּ אן 
מנה ׁש בעים הראׁש וֹ נים ארבּ עה מנים, וּ ׁש מוֹ נה ׁש ים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמאוֹ ת
16 אחד כּ ל הניּ ים ארבּ עה מנים, 280 הם: 4 כּ פוּ ל אחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
ׁש ל  12 ועוֹ ד 64 ועוֹ ד 280 נחבּ ר מנים, 64 הם בּ יחד  4 ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָכּ פוּ ל
הם: הכּ ל ס קנּ מוֹ ן ׁש ל 9 ועוֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ועוֹ ד  ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַהּק וֹ ׁש ט 

הכּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה הּמ יעדים מנים 368ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
היטב לתּק נם  בּ קטוֹ רת ׁש ערבוּ  דּ ברים מוֹ נה  ואל ואינםמכּ אן ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

סּמ נים. ע שׂ ר  האחד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ נין
כּ ר ׁש ינה. הצּ יּפ וֹ רן בּ וֹ רית את לתּק ן ׁש בּ א עשׂ ב מין ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

קבּ ין : קילוֹ גרם.ּת ׁש עה כּ -8 ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
קפריסין: קפרס.יין ׁש מוֹ  מּפ רי אוֹ  קפריסין, מעיר  הבּ א יין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ּת לתא וק בּ ין ּת לת  סאיםסאין ׁש ׁש  זה  מיּ ין  לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר: : ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
היא סאה ׁש כּ ל  כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר ׁש הם קבּ ים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש ׁש 
סאין . וחצי  ׁש ׁש  הכּ ל ס סאה. חצי הוּ א קבּ ין וּ ׁש ׁש  קבּ ין , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵׁש ׁש 

קבּ ין . ואחד עשׂ רים כּ ן  גּ ם לׁש הוּ א פל גרקיל 5.553 היא  סאה (וכל ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִַָָָָֹ

ליטר) 28 לער והא , גרקיל 19.435.5 ה ל ס  סאי אמתוחצי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א )מּס כת ו ),ּת לת וקבּ ין ּת לת סאין  כּ אן  ׁש אמר דּ מה  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין , ּת ׁש עה כּ רׁש ינה בּ וֹ רית לעיל א וֹ מר  כּ מוֹ  קבּ ין  21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְו א
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ע ּת יק.ּת לתא. חיור חמר מביא קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
רוֹ בע. סד וֹ מית  ׁש הוּ א.מלח כּ ל ע ׁש ן נתן מעלה רבּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת  אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי  נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת  חּס ר ואם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש ם. עיּ ן  עצמם. בּ פני קבּ ין וג' עצמם בּ פני  סאין  ג' לׁש קוֹ ל  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לׁש וֹ ן הבּ ריתא ׁש נּ קטה אוֹ מרים ויׁש  ׁש ם. יעיּ ן  הּט עם . מה בּ אר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְוא
קפריסין יין  הוּ א: כּ אן  אׁש כּ נז בּ ני [ונסח הּמ ליצה. לתפארת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶזה

וּ נקבה]. זכר  ל ׁש וֹ ן  אחד ענין  והוּ א ּת לתא. וקבּ ין  ּת לתא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסאין 
ע ּת יק : חורין חמר  מביא קפריסין יין  מצא א  אואם אם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

יׁש ן  אדם, וא לבן יין בּ מקוֹ מ וֹ , מביא קפריסין יין ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
בּ יוֹ תר. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוחזק

ר וֹ בע : סדוֹ מית גּ ּס ה מלח ל"ח)מלח סימ  חריף (ל הוּ א ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִָָָ◌ִ◌
מּס ד וֹ ם. מלח ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר ,

ׁש הוּ א: כּ ל  עׁש ן מוּ עטה,מעלה  בּ כּ ּמ וּ ת מיחד, עשׂ ב ׁש ם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ די  כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי  וזקוּ ף י ׁש ר לעל וֹ ת לעׁש ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ וֹ רם

ועוֹ לה. מּת ּמ ר  הּק טרת ע ׁש ן ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ׁש היא : כּ ל היּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף אוֹ מר : הבּ בלי נתן נתן ר בּ י  רבּ י ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ פת על  הגּ דל עשׂ ב גּ ם בּ קטוֹ רת לתת הוֹ סיפוּ  אוֹ מר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהבּ בלי
ט וֹ ב. ריח בּ ּה  להוֹ סיף כּ די ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהיּ רדּ ן

בּ ּה : נתן בּ קטוֹ רת.אם ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּפ סלּה : מאד .דּ ב ׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף ׁש ּמ ר בּ ה הגם מלּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ

מיתה: חיּ ב סממניה  מכּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
קטרת ׁש נּ ע שׂ ית מּפ ני  מיתה, חיּ ב  סממנים עשׂ ר אחד  זרהמכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

מיתה. חיּ ב הּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה קטרת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ קטיר

הקטורת פיטום ה 'זוהר נא|פרק 

הנּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף  אלּ א אינוֹ  הצּ רי אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ וֹ ר  הקּ טף . כּ די מעצי באה היא למה כּ רׁש ינא  ית ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

למה קפריסין יין נאה. ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלׁש ּפ וֹ ת 
וה א עזּ ה. ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  לׁש רוֹ ת  כּ די בא ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ א
בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין אלּ א לּה  יפין רגלים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמי

הכּ ב וֹ ד : ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
אוֹ מר: גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  הנּ וֹ טף רבּ ן  שׂ רף  אלּ א אינוֹ  הצּ רי  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

האפרסמוֹ ן. מעצי הנּ וֹ טף שׂ רף הוּ א הּק טף: ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵמעצי 
באה: היא למה כּ רׁש ינה מּס ממני בּ וֹ רית אינּה  היא הרי  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ אה ולּמ ה ?הּק טרת, ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן  את בּ ּה  לׁש פ וֹ ת אתכּ די לעשׂ וֹ ת כּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש הציּפ וֹ רן  מּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן וּ מצהיר חלק ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהצּ י ּפ וֹ רן
את יקלקל  ּבּ לכלו יאר ואם וּ מ וּ ׁש חרת מלכלכת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֵי וֹ צאת

הּט וֹ ב. ◌ַ◌ָ◌ֵריחּה 
קפריסין: היּ וֹ צאיין מ ׁש קה אלּ א יין, ׁש אינוֹ  מפרׁש ים י ׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ּפ ר וֹ ת  מ ׁש קה מכּ ל עז והוּ א "קפרס", ׁש מ וֹ  (ר "י מאילן ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִַ

לו ) .רכת ְָ

עזּ ה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש רוֹ ת כּ די  בא הוּ א כּ די למה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ יוֹ תר. חזק  הצּ י ּפ וֹ רן ריח ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא 

רגלים: מי רגלים.והא ׁש מוֹ  מּמ עין  מים גּ ם ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לּה : הצּ י ּפ וֹ רן.יפין את בּ הם לצחצח ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

הכּ ב וֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין  ׁש אין  ׁש זּ הוּ א לּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מגנּ ה. ׁש מוֹ  מּפ ני לעזרה להכניס  ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְגּ נאי
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ע ּת יק.ּת לתא. חיור חמר מביא קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
רוֹ בע. סד וֹ מית  ׁש הוּ א.מלח כּ ל ע ׁש ן נתן מעלה רבּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת  אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי  נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת  חּס ר ואם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש ם. עיּ ן  עצמם. בּ פני קבּ ין וג' עצמם בּ פני  סאין  ג' לׁש קוֹ ל  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לׁש וֹ ן הבּ ריתא ׁש נּ קטה אוֹ מרים ויׁש  ׁש ם. יעיּ ן  הּט עם . מה בּ אר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְוא
קפריסין יין  הוּ א: כּ אן  אׁש כּ נז בּ ני [ונסח הּמ ליצה. לתפארת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶזה

וּ נקבה]. זכר  ל ׁש וֹ ן  אחד ענין  והוּ א ּת לתא. וקבּ ין  ּת לתא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסאין 
ע ּת יק : חורין חמר  מביא קפריסין יין  מצא א  אואם אם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

יׁש ן  אדם, וא לבן יין בּ מקוֹ מ וֹ , מביא קפריסין יין ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
בּ יוֹ תר. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוחזק

ר וֹ בע : סדוֹ מית גּ ּס ה מלח ל"ח)מלח סימ  חריף (ל הוּ א ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִָָָ◌ִ◌
מּס ד וֹ ם. מלח ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר ,

ׁש הוּ א: כּ ל  עׁש ן מוּ עטה,מעלה  בּ כּ ּמ וּ ת מיחד, עשׂ ב ׁש ם ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ די  כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי  וזקוּ ף י ׁש ר לעל וֹ ת לעׁש ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ וֹ רם

ועוֹ לה. מּת ּמ ר  הּק טרת ע ׁש ן ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ׁש היא : כּ ל היּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף אוֹ מר : הבּ בלי נתן נתן ר בּ י  רבּ י ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ פת על  הגּ דל עשׂ ב גּ ם בּ קטוֹ רת לתת הוֹ סיפוּ  אוֹ מר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהבּ בלי
ט וֹ ב. ריח בּ ּה  להוֹ סיף כּ די ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהיּ רדּ ן

בּ ּה : נתן בּ קטוֹ רת.אם ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּפ סלּה : מאד .דּ ב ׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף ׁש ּמ ר בּ ה הגם מלּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ

מיתה: חיּ ב סממניה  מכּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
קטרת ׁש נּ ע שׂ ית מּפ ני  מיתה, חיּ ב  סממנים עשׂ ר אחד  זרהמכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

מיתה. חיּ ב הּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה קטרת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ קטיר

הקטורת פיטום ה 'זוהר נא|פרק 

הנּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף  אלּ א אינוֹ  הצּ רי אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ וֹ ר  הקּ טף . כּ די מעצי באה היא למה כּ רׁש ינא  ית ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

למה קפריסין יין נאה. ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלׁש ּפ וֹ ת 
וה א עזּ ה. ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  לׁש רוֹ ת  כּ די בא ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ א
בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין אלּ א לּה  יפין רגלים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמי

הכּ ב וֹ ד : ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
אוֹ מר: גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  הנּ וֹ טף רבּ ן  שׂ רף  אלּ א אינוֹ  הצּ רי  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

האפרסמוֹ ן. מעצי הנּ וֹ טף שׂ רף הוּ א הּק טף: ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵמעצי 
באה: היא למה כּ רׁש ינה מּס ממני בּ וֹ רית אינּה  היא הרי  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ אה ולּמ ה ?הּק טרת, ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן  את בּ ּה  לׁש פ וֹ ת אתכּ די לעשׂ וֹ ת כּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש הציּפ וֹ רן  מּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן וּ מצהיר חלק ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהצּ י ּפ וֹ רן
את יקלקל  ּבּ לכלו יאר ואם וּ מ וּ ׁש חרת מלכלכת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֵי וֹ צאת

הּט וֹ ב. ◌ַ◌ָ◌ֵריחּה 
קפריסין: היּ וֹ צאיין מ ׁש קה אלּ א יין, ׁש אינוֹ  מפרׁש ים י ׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ּפ ר וֹ ת  מ ׁש קה מכּ ל עז והוּ א "קפרס", ׁש מ וֹ  (ר "י מאילן ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִַ

לו ) .רכת ְָ

עזּ ה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש רוֹ ת כּ די  בא הוּ א כּ די למה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ יוֹ תר. חזק  הצּ י ּפ וֹ רן ריח ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא 

רגלים: מי רגלים.והא ׁש מוֹ  מּמ עין  מים גּ ם ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לּה : הצּ י ּפ וֹ רן.יפין את בּ הם לצחצח ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

הכּ ב וֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין  ׁש אין  ׁש זּ הוּ א לּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מגנּ ה. ׁש מוֹ  מּפ ני לעזרה להכניס  ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְגּ נאי



ה '|נב הקטורתפרק  פיטום זוהר

היטב.ּת ניא  הדק  אוֹ מר ׁש וֹ חק  כּ ׁש הוּ א אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל מּפ ני  הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י  אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע  לׁש ליׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין
ח ּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מ דּ ת ּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

מיתה: חיּ ב  סּמ מניה מ כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת 

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
בּ בריתא.ּת ניא: ׁש נינ וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אוֹ מר : נתן הּס ממניםרבּ י ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק  כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ טחוּ נים. דּ ּק ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ תם

הדק: היטב היטב, הדק אוֹ תםא וֹ מר וכוֹ תׁש  הוֹ חק האי ׁש  ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הדק. היטב היטב , הדק והכּ תיׁש ה, החיקה בּ ׁש עת ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵא וֹ מר

ׁש הּק וֹ ל: והכּ תי ׁש ה.מּפ ני החיקה בּ ׁש עת מּפ יו  ה יּ וֹ צא ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לבּ שׂ מים : ריחן.יפה להרבּ וֹ ת הבּ שׂ מים לניחוֹ ח מוֹ עיל ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כּ ׁש רה: לחצאין, חצי ּפ ּט מּה  לקטרת והכין לקח אם הינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌
הצּ רי  ׁש ל מנה  35 כּ גוֹ ן  מהּס ממנים אחד כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּמ דּ ה
וכן  16 בּ מק וֹ ם וכוּ ' וּ קציעה מוֹ ר ׁש ל ו-8 ,70 בּ מקוֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהציּפ וֹ רן

כּ ׁש רה.כוּ לּ ם , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש מענוּ : א ולרביע ׁש ל לׁש ליׁש  כּ ּמ וּ ת רק לקח אם אבל ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

כּ ׁש רה. אם ׁש מענוּ  א רבע אוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְׁש ליׁש 
הכּ לל: זה יהוּ דה ר בּ י  כּ לל אמר יהוּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת. ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ ׁש עוּ רי 
לחצאין: כּ ׁש רה כּ מדּ ת ּה  כּ פי אאם  וסימן סימן  מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש רה. ערכּ ם, לפי ׁש וה בּ יחס  לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמדּ תוֹ ,
מיתה: חיּ ב סממניה  מ כּ ל אחת  חּס ר מהׁש יעוּ ר.ואם ח ּס ר  אם אבל ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

הּס ממנים: עשׂ ר אחד בּ יןמ כּ ל בּ כ לּ ּה  בּ ין  הוֹ תיר אוֹ  ּפ חת אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌

הקטורת פיטום ה 'זוהר נג |פרק 

באהּת ני היתה ׁש נה לׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נוֹ תן  היה אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני ועוֹ ד לחצאין. ׁש ירים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל
ולּמ ה ריחּה . מּפ ני לעמוֹ ד  יכ וֹ ל אדם אין דּ ב ׁש  ׁש ל קרטוֹ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ ּה 
וכל  שׂ אר כל כּ י אמרה ׁש הּת וֹ רה מּפ ני דּ ב ׁש  בּ ּה  מערבין ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין

 ליהו אה מּמ נּ וּ  תקטירוּ  א  :יאהדונהידּ בׁש  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
מה ּס ממנים  מאחד ׁש נּ תן כּ ג וֹ ן הּס ממנים  ל ׁש אר  היּ חס  לפי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חצי ּה 
ס ׁש יּ ׁש  הגם מחציוֹ , ּפ חוֹ ת מנה נתן  מאחר  אבל  מחציוֹ , י וֹ תר  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָמנה 
אם  אבל ּפ ס וּ ל , זאת בּ כל 368 חצי ׁש הם  מנים 184 ׁש ל  ׁש ע וּ ר  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַה כּ ל

כּ ׁש רה  - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מכּ ל ה"ה)לקח פ "ד ימא .(יר למי ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

קּפ רא: בּ ר ׁש ל ּת ני באה היתה ׁש נה לׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
חפן  גּ דוֹ ל  כּ הן לוֹ קח  היה הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין: ◌ֶֹ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִׁש ירים
ׁש נה 60-70 לאחר ׁש נה. בּ כל ׁש ירים  נׁש ארים הי וּ  ולכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 

כּ ּמ וּ ת חצי ׁש ל ל ׁש עוּ ר הירים  מצטבּ רים מני)היוּ  ולכן (184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מהכּ ּמ וּ ת. חצי רק  מכינים היוּ  ׁש נה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

דּ בׁש : ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן היה אלּ וּ  קּפ רא, בּ ר  ּת ני ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְועוֹ ד
גּ רם. כּ -5 קטנּ ה מדּ ה הוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹקרטוֹ ב

ריחּה : מּפ ני לעמוֹ ד יכוֹ ל אדם ער וּ ב אין כּ י בּ יוֹ תר, הּט וֹ ב ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ יוֹ תר. נוֹ דף  ריחּה  והיה  וחזק, טוֹ ב לריח גּ וֹ רם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהדּ בׁש 

כּ ן.ול ּמ ה : אם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
שׂ אר: כל כּ י אמרה ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ ב ׁש  בּ ּה  מערבין ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין ◌ֹ

◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ חמיץ.
דּ בׁש : דּ בוֹ ריםוכל  דבׁש  בּ ין מתיקה מיני  כּ ל כּ וֹ לל הוּ א דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ כלל  הּפ רוֹ ת וכל ּת מרים דבׁש  יס)אוֹ  ע). ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵ

לה' אה מ ּמ נּ וּ  תקטיר וּ  מּפ ני :א ורק להם, הנּ שׂ רף קרבּ ן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌



ה '|נב הקטורתפרק  פיטום זוהר

היטב.ּת ניא  הדק  אוֹ מר ׁש וֹ חק  כּ ׁש הוּ א אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל מּפ ני  הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י  אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע  לׁש ליׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין
ח ּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מ דּ ת ּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

מיתה: חיּ ב  סּמ מניה מ כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת 

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
בּ בריתא.ּת ניא: ׁש נינ וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אוֹ מר : נתן הּס ממניםרבּ י ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק  כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ טחוּ נים. דּ ּק ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ תם

הדק: היטב היטב, הדק אוֹ תםא וֹ מר וכוֹ תׁש  הוֹ חק האי ׁש  ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הדק. היטב היטב , הדק והכּ תיׁש ה, החיקה בּ ׁש עת ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵא וֹ מר

ׁש הּק וֹ ל: והכּ תי ׁש ה.מּפ ני החיקה בּ ׁש עת מּפ יו  ה יּ וֹ צא ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לבּ שׂ מים : ריחן.יפה להרבּ וֹ ת הבּ שׂ מים לניחוֹ ח מוֹ עיל ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כּ ׁש רה: לחצאין, חצי ּפ ּט מּה  לקטרת והכין לקח אם הינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌
הצּ רי  ׁש ל מנה  35 כּ גוֹ ן  מהּס ממנים אחד כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּמ דּ ה
וכן  16 בּ מק וֹ ם וכוּ ' וּ קציעה מוֹ ר ׁש ל ו-8 ,70 בּ מקוֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהציּפ וֹ רן

כּ ׁש רה.כוּ לּ ם , ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש מענוּ : א ולרביע ׁש ל לׁש ליׁש  כּ ּמ וּ ת רק לקח אם אבל ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

כּ ׁש רה. אם ׁש מענוּ  א רבע אוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְׁש ליׁש 
הכּ לל: זה יהוּ דה ר בּ י  כּ לל אמר יהוּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת. ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ ׁש עוּ רי 
לחצאין: כּ ׁש רה כּ מדּ ת ּה  כּ פי אאם  וסימן סימן  מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש רה. ערכּ ם, לפי ׁש וה בּ יחס  לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמדּ תוֹ ,
מיתה: חיּ ב סממניה  מ כּ ל אחת  חּס ר מהׁש יעוּ ר.ואם ח ּס ר  אם אבל ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

הּס ממנים: עשׂ ר אחד בּ יןמ כּ ל בּ כ לּ ּה  בּ ין  הוֹ תיר אוֹ  ּפ חת אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌

הקטורת פיטום ה 'זוהר נג |פרק 

באהּת ני היתה ׁש נה לׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נוֹ תן  היה אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני ועוֹ ד לחצאין. ׁש ירים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל
ולּמ ה ריחּה . מּפ ני לעמוֹ ד  יכ וֹ ל אדם אין דּ ב ׁש  ׁש ל קרטוֹ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ ּה 
וכל  שׂ אר כל כּ י אמרה ׁש הּת וֹ רה מּפ ני דּ ב ׁש  בּ ּה  מערבין ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין

 ליהו אה מּמ נּ וּ  תקטירוּ  א  :יאהדונהידּ בׁש  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
מה ּס ממנים  מאחד ׁש נּ תן כּ ג וֹ ן הּס ממנים  ל ׁש אר  היּ חס  לפי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חצי ּה 
ס ׁש יּ ׁש  הגם מחציוֹ , ּפ חוֹ ת מנה נתן  מאחר  אבל  מחציוֹ , י וֹ תר  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָמנה 
אם  אבל ּפ ס וּ ל , זאת בּ כל 368 חצי ׁש הם  מנים 184 ׁש ל  ׁש ע וּ ר  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַה כּ ל

כּ ׁש רה  - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מכּ ל ה"ה)לקח פ "ד ימא .(יר למי ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

קּפ רא: בּ ר ׁש ל ּת ני באה היתה ׁש נה לׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
חפן  גּ דוֹ ל  כּ הן לוֹ קח  היה הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין: ◌ֶֹ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִׁש ירים
ׁש נה 60-70 לאחר ׁש נה. בּ כל ׁש ירים  נׁש ארים הי וּ  ולכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 

כּ ּמ וּ ת חצי ׁש ל ל ׁש עוּ ר הירים  מצטבּ רים מני)היוּ  ולכן (184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מהכּ ּמ וּ ת. חצי רק  מכינים היוּ  ׁש נה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

דּ בׁש : ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן היה אלּ וּ  קּפ רא, בּ ר  ּת ני ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְועוֹ ד
גּ רם. כּ -5 קטנּ ה מדּ ה הוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹקרטוֹ ב

ריחּה : מּפ ני לעמוֹ ד יכוֹ ל אדם ער וּ ב אין כּ י בּ יוֹ תר, הּט וֹ ב ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ יוֹ תר. נוֹ דף  ריחּה  והיה  וחזק, טוֹ ב לריח גּ וֹ רם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהדּ בׁש 

כּ ן.ול ּמ ה : אם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
שׂ אר: כל כּ י אמרה ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ ב ׁש  בּ ּה  מערבין ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין

◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ חמיץ.
דּ בׁש : דּ בוֹ ריםוכל  דבׁש  בּ ין מתיקה מיני  כּ ל כּ וֹ לל הוּ א דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ כלל  הּפ רוֹ ת וכל ּת מרים דבׁש  יס)אוֹ  ע). ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵ

לה' אה מ ּמ נּ וּ  תקטיר וּ  מּפ ני :א ורק להם, הנּ שׂ רף קרבּ ן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
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יאהדונהי יהו הי א לנ וּ  משׂ גּ ב  ע ּמ נוּ . צבאוֹ ת  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
 ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנוּ : יעננ וּ  הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

ע וֹ לםיאהדונהי כּ ימי וירוּ ׁש לים. יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת 
קדמניּ וֹ ת :וּ כׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
דּ בר ׁש הוּ א נראה ודם בּ שׂ ר ׁש לּ עיני הגם ציותה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה
להיוֹ ת  ׁש צּ רי הּת וֹ רה צוּ וּ יי בּ כל ה וּ א  וכן כּ ן ע וֹ שׂ ים אין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵטוֹ ב'

חכמוֹ ת. בּ לי  בּ ּת וֹ רה  ית בּ ר הם לדברי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָצמוּ ד 
כּ י  שׂ אוֹ ר וּ במנח וֹ ת  בּ קרבּ נוֹ ת לערב אין טעם ׁש נּ תנ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוי ׁש 
הּפ סוּ לים הּת ענוּ גוֹ ת, סמל  הוּ א וּ דב ׁש  הגּ אוה, סמל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵהוּ א

חז"ל: ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת רצוּ ים דבי ואינם (תנא ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ תוֹ ך אל ׁש יּ כּ נס וּ  ּת וֹ רה דּ ברי על  מתּפ לּ ל ׁש אדם עד  : ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌
מעיו,  ֹבּ תו יכּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש תיּ ה  אכילה על יתּפ לּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמעיו

י"ג) רק ריי כּ תוּ בוֹ ת(מסת וּ בּת וֹ ספ וֹ ת קד.). ) דּ אמרינן : ְְְִִֶֶַָ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
יתּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלתו ּת וֹ רה  ׁש יּ כּ נס מתּפ לּ ל  ׁש אדם עד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דר ׁש 
צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן גּ וּ פוֹ .  ֹלתו מעדנּ ים י כּ נסוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א
להיוֹ ת וכן  ל ּת וֹ רה, לזכּ וֹ ת כּ די מעינוּ גים להתרחק ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
החיּ ים וּ באוֹ ר מק וֹ מוֹ ת, בּ כ ּמ ה חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעניו

יז)הּק דוֹ ׁש  כא, וא וֹ מרוֹ (ד ר מּת נה : מהוּ מּמ ד בּ ר  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
עצמן  מחׁש יבין  ׁש הי וּ  לצד  אלּ א זכ וּ  א נ וֹ חליה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש זּ כ וּ 

בּ פסוּ ק  ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמ וֹ  בּ ּמ ד בּ רכּ ּמ ד בּ ר, ב)ויּ חנוּ  יט ,(מת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ

והפל וּ ת. הענוה  בּ אמצע וּ ת אלּ א נקנית אינ ּה  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

הקטורת פיטום ה 'זוהר נה |פרק 

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן  כבוֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע גּ לוּ י ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית ת ּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית  הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר
ועל  עוֹ ללינ וּ  ועל טּפ נ וּ  ועל עלינ וּ  ורחם בּ ּת ינוּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלבוֹ א
כּ ענין  ּת פ לּ תינוּ  את וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים  וק בּ ל  , ע ּמ ישׂ ראל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
ערב , מנחת  כּ ּפ י משׂ את   לפני קטרת  ּת פ לּ תי תכּ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
הכּ הן  אהרן לפני ׁש הקטיר הּס ּמ ים קטרת  ׁש קּ בּ לת  ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
וּ בין  הּמ תים בּ ין ויּ עמד  ׁש נּ אמר בּ עם הנּ גף  החל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר
ּפ נחס ו יּ עמד  ׁש נּ אמר ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, ו ּת עצר ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
מזבּ ח דּ וד ׁש ם ו יּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן הּמ גּ פה ו ּת עצר ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַויפ לּ ל

יאהדונהיליהו יהו ו יּ עתר וּ ׁש למים  עוֹ לוֹ ת  ו יּ על ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
אּת היאהדונהי כּ י ישׂ ראל מעל הּמ גּ פה וּת עצר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ 

 יהו רפאנוּ  עינינוּ , ּת לוּ יוֹ ת וּ ל יאהדונהיאבינוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌
כּ ת וּ בונרפא ׁש כּ ן אּת ה, ּת הלּ תנ וּ  כּ י ונוּ ׁש ע  הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

 יהו והסיר יאהדונהי בּ ת וֹ רת וכל חלי כּ ל  מּמ ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ  אם אביהם י שׂ ראל אלהם זאתן "ויּ אמר קחע אפ וֹ א וּ שׂ וּ  ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌

הארמזּ מ בּ כל רת והיץ מוֹ כם  לאי ׁש  מעט )נעורירו " (חהנ רידוּ  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וּ בּ וט (רוט "א)תא כ נ ב ׁש דּ מעטוּ י צר קדים",ׁש טנים ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

יא).)צדנלב"ש ( מג, .(ראית ְִֵ



ה '|נד הקטורתפרק  פיטום זוהר

יאהדונהי יהו הי א לנ וּ  משׂ גּ ב  ע ּמ נוּ . צבאוֹ ת  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
 ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנוּ : יעננ וּ  הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

ע וֹ לםיאהדונהי כּ ימי וירוּ ׁש לים. יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת 
קדמניּ וֹ ת :וּ כׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
דּ בר ׁש הוּ א נראה ודם בּ שׂ ר ׁש לּ עיני הגם ציותה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה
להיוֹ ת  ׁש צּ רי הּת וֹ רה צוּ וּ יי בּ כל ה וּ א  וכן כּ ן ע וֹ שׂ ים אין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵטוֹ ב'

חכמוֹ ת. בּ לי  בּ ּת וֹ רה  ית בּ ר הם לדברי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָצמוּ ד 
כּ י  שׂ אוֹ ר וּ במנח וֹ ת  בּ קרבּ נוֹ ת לערב אין טעם ׁש נּ תנ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוי ׁש 
הּפ סוּ לים הּת ענוּ גוֹ ת, סמל  הוּ א וּ דב ׁש  הגּ אוה, סמל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵהוּ א

חז"ל: ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת רצוּ ים דבי ואינם (תנא ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ תוֹ ך אל ׁש יּ כּ נס וּ  ּת וֹ רה דּ ברי על  מתּפ לּ ל ׁש אדם עד  : ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌
מעיו,  ֹבּ תו יכּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש תיּ ה  אכילה על יתּפ לּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמעיו

י"ג) רק ריי כּ תוּ בוֹ ת(מסת וּ בּת וֹ ספ וֹ ת קד.). ) דּ אמרינן : ְְְִִֶֶַָ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
יתּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלתו ּת וֹ רה  ׁש יּ כּ נס מתּפ לּ ל  ׁש אדם עד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דר ׁש 
צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן גּ וּ פוֹ .  ֹלתו מעדנּ ים י כּ נסוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א
להיוֹ ת וכן  ל ּת וֹ רה, לזכּ וֹ ת כּ די מעינוּ גים להתרחק ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
החיּ ים וּ באוֹ ר מק וֹ מוֹ ת, בּ כ ּמ ה חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעניו

יז)הּק דוֹ ׁש  כא, וא וֹ מרוֹ (ד ר מּת נה : מהוּ מּמ ד בּ ר  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
עצמן  מחׁש יבין  ׁש הי וּ  לצד  אלּ א זכ וּ  א נ וֹ חליה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש זּ כ וּ 

בּ פסוּ ק  ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמ וֹ  בּ ּמ ד בּ רכּ ּמ ד בּ ר, ב)ויּ חנוּ  יט ,(מת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ

והפל וּ ת. הענוה  בּ אמצע וּ ת אלּ א נקנית אינ ּה  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

הקטורת פיטום ה 'זוהר נה |פרק 

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן  כבוֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע גּ לוּ י ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית ת ּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית  הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר
ועל  עוֹ ללינ וּ  ועל טּפ נ וּ  ועל עלינ וּ  ורחם בּ ּת ינוּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלבוֹ א
כּ ענין  ּת פ לּ תינוּ  את וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים  וק בּ ל  , ע ּמ ישׂ ראל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
ערב , מנחת  כּ ּפ י משׂ את   לפני קטרת  ּת פ לּ תי תכּ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
הכּ הן  אהרן לפני ׁש הקטיר הּס ּמ ים קטרת  ׁש קּ בּ לת  ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
וּ בין  הּמ תים בּ ין ויּ עמד  ׁש נּ אמר בּ עם הנּ גף  החל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר
ּפ נחס ו יּ עמד  ׁש נּ אמר ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, ו ּת עצר ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
מזבּ ח דּ וד ׁש ם ו יּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן הּמ גּ פה ו ּת עצר ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַויפ לּ ל

יאהדונהיליהו יהו ו יּ עתר וּ ׁש למים  עוֹ לוֹ ת  ו יּ על ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
אּת היאהדונהי כּ י ישׂ ראל מעל הּמ גּ פה וּת עצר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ 

 יהו רפאנוּ  עינינוּ , ּת לוּ יוֹ ת וּ ל יאהדונהיאבינוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌
כּ ת וּ בונרפא ׁש כּ ן אּת ה, ּת הלּ תנ וּ  כּ י ונוּ ׁש ע  הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

 יהו והסיר יאהדונהי בּ ת וֹ רת וכל חלי כּ ל  מּמ ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

ניחוֹ ח~~~~~~~~~~~~~~~~ ריח ~~~~~~~~~~~~~~~בּ אוּ ר ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ  אם אביהם י שׂ ראל אלהם זאתן "ויּ אמר קחע אפ וֹ א וּ שׂ וּ  ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌

הארמזּ מ בּ כל רת והיץ מוֹ כם  לאי ׁש  מעט )נעורירו " (חהנ רידוּ  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וּ בּ וט (רוט "א)תא כ נ ב ׁש דּ מעטוּ י צר קדים",ׁש טנים ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

יא).)צדנלב"ש ( מג, .(ראית ְִֵ



ה '|נו  הקטורתפרק  פיטום זוהר

בּ כל  וּ נתנם  ּב ישׂ ימם א ידעּת  אׁש ר מצרים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַמדוי
ליהו ,יאהדונהי שׂ וֹ נאי ברכת  עּמ על היׁש וּ עה ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

לפני  צפנה הּמ זבּ ח יר על את וֹ  וׁש חט ונאמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶּס לה,
יאהדונהי יהו על דּ מוֹ  את  הכּ הנים אהרן בּ ני וזרק וּ  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יהו מלּ פני רצ וֹ ן ויהי סביב, יאהדונהיה ּמ זבּ ח ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
אמירתואהיאהינוּ  ׁש יּ עלה אבוֹ תינוּ  ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

כּ אלּ וּ  ויחׁש ב  כּ בוֹ ד כּ ּס א לפני נחוֹ ח לריח הזּ את ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהקּ טרת
דּ עת על  הקּ טרת  בּ סממני הרמוּ זים הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִכּ וננ וּ 
הצּ דּ יקים כּ ל דּ עת  ועל ל ּט וֹ ב  זכ וּ ר הקּ ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָהאר"י

ועד. סלה אמן ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל ה ּת פ לּ ה.והחסידים כּ אן עד  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



כז מעמ ' :השמטה

ג ' דרוש  השחר  תפלת הכוונות  שער
תיקון שיאמר אחר בתורה  לעסוק לילה חצות אחר  קם  האדם כאשר כן  וגם 
שאחר  לפי  ההיא בכונה הקטורת פטום יאמר כך אחר במקומו ככתוב חצות 
ויקראו ה' יראי  אנשים י' יתחברו אם ובפרט  הקליפה ממשלת נכנעת חצות 
אחר  יהיה  אם למעלה גדול  רושם יעשה הנזכר בכונה יחד הקטורת פטום סדר
חצות  אחר הנזכר בשעת  לקרות שצריך מה זהו ואמנם כנזכר לילה  חצות 
סמים לך  קח משה  אל ה' ויאמר פרשת  תאמר  הנזכר הס' שתגמור אחר לילה
פעמים ג' אותו ותאמר יהיה בבד  בד  זכה ולבונה סמים וחלבנה ושחלת  נטף
וחלבנה  סמים ולבונה זכה בד  בבד  יהיה כזה הפוך  פעמים ג ' כך ואחר ישר
אותיות  כן  גם  תאמר ואח "כ ויאמר . ה' אל  משה קח לך סמים נטף  ושחלת
נטף  והם  הד' אלו תיבות בנקודת  האותיות  ותנקד  פעמים ג ' למפרע הפסוק 

סדרן: וזה לסופן  מתחלתן  תחזור וכשיושלמו  ולבונה וחלבנה דבב שחלת היהי
רמאיו : הוהי לא השמ  חק  כל מימס  פטן תלחשו הנבלחו מימס  הנבלו הכז  דב




