
     פיטום הקטורת                     

את�ה הוא י�הו�ה א�ל�ה�ינו ש�ה�ק�ט�ירו א�בות�ינו ל�פ�נ�יך� א�ת 
ק�טר�ת ה�ס�מ�ים ב�ז�מ�ן ש�ב�ית ה�מ�ק�ד�ש ק�י�ם 

כ�א�ש�ר צ�ו�ית� אות�ם ע�ל-י�ד מש�ה נ�ב�יאך� כ�כ�תוב 
ב�תור�ת�ך�: 

ו�יאמ�ר י�הו�ה א�ל-מש�ה ק�ח-ל�ך� ס�מ�ים נ�ט�ף וש�ח�ל�ת 
ו�ח�ל�ב�נ�ה ס�מ�ים ול�בנ�ה ז�כ�ה ב�ד ב�ב�ד י�ה�י�ה: 

ו�ע�ש�ית� את�ה ק�טר�ת רק�ח מ�ע�ש�ה רוק�ח� מ�מ2ל�ח ט�הור 
קד�ש: 

ו�ש�ח�ק�ת� מ�מ�נ�ה ה�ד�ק ו�נ�ת�ת�ה מ�מ�נ�ה ל�פ�נ�י ה�ע�ד2ת ב�אה�ל 
מוע�ד א�ש�ר א�ו�ע�ד ל�ך� ש�מ�ה קד�ש ק�ד�ש�ים ת�ה�י�ה ל�כ�ם: 

ו�נ�א�מ�ר: ו�ה�ק�ט�יר ע�ל�יו אה�רן ק�טר�ת ס�מ�ים ב�בק�ר ב�בק�ר 
ב�ה�יט�יבו א�ת-ה�נ�רת י�ק�ט�יר�נ�ה: 

וב�ה�ע�ל�ת אה�רן א�ת-ה�נ�רת ב�ין ה�ע�ר�ב�י�ם י�ק�ט�יר�נ�ה 
ק�טר�ת ת�מ�יד ל�פ�נ�י י�הו�ה ל�דרת�יכ�ם: 

ת�נו ר�ב�נ�ן, פ�טום ה�ק�טר�ת כ�יצ�ד. 
ים וש�מונ�ה מ�נ�ים ה�יו ב�ה.  ש�ל�ש מ�אות ו�ש�ש�

ים ו�ח�מ�ש�ה כ�מ�נ�י�ן י�מות ה�ח�מ�ה  ש�ל�ש מ�אות ו�ש�ש�
מ�נ�ה ב�כ�ל-יום. מ�ח�צ�יתו ב�בק�ר ומ�ח�צ�יתו ב�ע�ר�ב. 
וש�ל�ש�ה מ�נ�ים י�ת�ר�ים ש�מ�ה�ם מ�כ�נ�יס כה�ן ג�דול 

ו�נוט�ל מ�ה�ם מ�ל�א ח�פ�נ�יו ב�יום ה�כ�פור�ים. 
מ�ח�ז�יר�ן ל�מ�כ�ת�ש�ת ב�ע�ר�ב יום ה�כ�פור�ים 

כ�ד�י ל�ק�י�ם מ�צ�ו�ת ד�ק�ה מ�ן ה�ד�ק�ה. 
ו�אח�ד ע�ש�ר ס�מ�מ�נ�ים ה�יו ב�ה. 

ו�א�לו ה�ן: (טוב למנותם באצבעותיו) 
א ה�צ@ר�י. 

ב ו�ה�צ�פור�ן. 
ג ו�ה�ח�ל�ב�נ�ה. 

ד ו�ה�ל�בונ�ה. מ�ש�ק�ל ש�ב�ע�ים ש�ב�ע�ים מ�נ�ה. 
ה מור. 

ו וק�צ�יע�ה. 
ז ו�ש�בול�ת נ�ר�ד�. 

ח ו�כ�ר�כום. מ�ש�ק�ל ש�ש�ה ע�ש�ר ש�ש�ה ע�ש�ר מ�נ�ה. 
ט קש�ט� ש�נ�ים ע�ש�ר. 

י ק�לופ�ה ש�ל�ש�ה. 
יא ק�נ�מון ת�ש�ע�ה. 

ינ�א ת�ש�ע�ה ק�ב�ין. י�ין ק�פ�ר�יס�ין ס�א�ין ת�ל�ת  בור�ית כ�ר�ש�
ו�ק�ב�ין ת�ל�ת�א. ו�א�ם ל�א מ�צ�א י�ין ק�פ�ר�יס�ין מ�ב�יא ח�מ�ר 



ח�יו�ר ע�ת�יק. 
מ�ל�ח ס�דומ�ית רוב�ע. מ�ע�ל�ה ע�ש�ן כ�ל ש�הוא. 

ר�ב�י נ�ת�ן ה�ב�ב�ל�י אומ�ר: אף כ�פ�ת ה�י�ר�ד�ן כ�ל-ש�ה�יא. 
א�ם נ�ת�ן ב�ה ד�ב�ש פ�ס�ל�ה. 

ו�א�ם ח�ס�ר אח�ת מ�כ�ל-ס�מ�מ�נ�יה� ח�י�ב מ�ית�ה: 

ר�ב�ן ש�מ�עון ב�ן ג�מ�ל�יא�ל אומ�ר: 
ה�צ@ר�י א�ינו א�ל�א ש�ר�ף ה�נוט�ף מ�ע�צ�י ה�ק�ט�ף. 

ינ�א ל�מ�ה ה�יא ב�אה כ�ד�י ל�ש�פות ב�ה א�ת  בור�ית כ�ר�ש�
ה�צ�פור�ן כ�ד�י ש�ת�ה�א נ�אה. 

י�ין ק�פ�ר�יס�ין ל�מ�ה הוא ב�א כ�ד�י ל�ש�רות בו א�ת ה�צ�פור�ן 
כ�ד�י ש�ת�ה�א ע�ז�ה. ו�ה�ל�א מ�י ר�ג�ל�י�ם י�פ�ין ל�ה א�ל�א ש�א�ין 

מ�כ�נ�יס�ין מ�י ר�ג�ל�י�ם ב�מ�ק�ד�ש מ�פ�נ�י ה�כ�בוד: 

ת�נ�י�א, ר�ב�י נ�ת�ן אומ�ר: כ�ש�הוא שוח�ק אומ�ר ה�ד�ק ה�יט�ב. 
ה�יט�ב ה�ד�ק. מ�פ�נ�י ש�ה�קול י�פ�ה ל�ב�ש�מ�ים. 

פ�ט�מ�ה ל�ח�צ�א�ין כ�ש�ר�ה. ל�ש�ל�יש ול�ר�ב�יע� ל�א ש�מ�ע�נו. 
אמ�ר ר�ב�י י�הוד�ה: ז�ה ה�כ�ל�ל: 

א�ם כ�מ�ד�ת�ה כ�ש�ר�ה ל�ח�צ�א�ין. 
ו�א�ם ח�ס�ר אח�ת מ�כ�ל-ס�מ�מ�נ�יה� ח�י�ב מ�ית�ה: 

ים או ל�ש�ב�ע�ים ש�נ�ה  ת�נ�י ב�ר ק�פ�ר�א: אח�ת ל�ש�ש�
ה�י�ת�ה ב�אה ש�ל ש�יר�י�ם ל�ח�צ�א�ין. 

ו�עוד ת�נ�י ב�ר ק�פ�ר�א: א�לו ה�י�ה נות�ן ב�ה ק�ר�טוב ש�ל 
ד�ב�ש א�ין אד�ם י�כול ל�ע�מוד מ�פ�נ�י ר�יח�ה. 

ו�ל�מ�ה א�ין מ�ע�ר�ב�ין ב�ה ד�ב�ש מ�פ�נ�י ש�ה�תור�ה אמ�ר�ה 
כ�י כ�ל- ש�אר ו�כ�ל-ד�ב�ש ל�א-ת�ק�ט�ירו מ�מ�נו א�ש�ה ל�יהו�ה: 

י�הו�ה צ�ב�אות ע�מ�נו. מ�ש�ג�ב ל�נו א�ל�ה�י י�ע�קב ס�ל�ה: 
י�הו�ה צ�ב�אות. אש�ר�י אד�ם בט�ח� ב�ך�: 

יע�ה. ה�מ�ל�ך� י�ע�נ�נו ב�יום-ק�ר�א�נו:   י�הו�ה הוש�
ו�ע�ר�ב�ה ל�יהו�ה מ�נ�ח�ת י�הוד�ה ו�ירוש�ל�י�ם. כ�ימ�י עול�ם וכ�ש�נ�ים ק�ד�מנ�יות: 


