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לאומרה לפני פיטום הקטורת:

ֵתנּו  ּוָבׁשְ ֵתנּו  ֶחְרּפָ ָיַדְענּו  י  ּכִ ִנים,  ּפָ ת  בֹוׁשֶ ְבּ ְלָפֶניָך  ִאים  ּבָ ֲאַנְחנּו  ה  ִהּנֵ ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון 
יב ְולֹא ֵמַצח ְלָהִרים רֹאׁש,  ה ְלָהׁשִ ל טּוב. ֵאין ָלנּו ּפֶ י ַדּלֹונּו ְמאֹד, ְוָחַסְרנּו ָכּ ּוְכִלָמֵתנּו, ּכִ
י  ֶדק. ִכּ ְלהֹובֹוִהי ְדּצֶ ַשׁ ֶדק, ְדָלא יֹוִקיד ַעְלָמא ְבּ ִוְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים ֲאַנְחנּו ֵמֵאיַמת ִדיְנָך ַהּצֶ
נּו ְוֵאמֹות ָמֶות ָנְפלּו  ִקְרּבֵ נּו ָיִחיל ּבְ ֶגף. ִלּבֵ ֶצף, ֵהֵחל ַהּנָ י ָיָצא ַהּקֶ ְטֵננּו ַעל ִכּ ז ּבִ ְרּגַ ַמְענּו ַוּתִ ׁשָ
י ֵאין ֲאַנְחנּו  ׁש, ּכִ ה ְנַקֵדם ָפֶניָך, ּוַמה ְרפּוָאה ְנַבּקֵ ה, ּוַבּמֶ ֲעׂשֶ ָעֵלינּו. ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ
י  ּכִ טֶֹרת  ה ַהּקְ ֶדּנּו גֶֹדל ְסגּוַלת ַמֲעׂשֵ ה ִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ְוִהּנֵ ּוְלַרּצֹות ְלָפֶניָך.  יֹוְדִעים ַלֲעתֹר 
ַח, ְולֹא  ָדׁש, ְולֹא ִמְזּבֵ ֲעוֹונֹוֵתינּו, ֵאין ָלנּו לֹא ִמּקְ ה ּבַ ִחית. ְוַעּתָ ׁשְ ָפה ְוַהּמַ ה ַלְעצֹר ַהַמּגֵ ַרּבָ

ָפֵתינּו'. ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ ה ָאַמְרּתָ 'ּוְנׁשַ י ַאּתָ ֲעֵדינּו. זֹאת ֶנָחָמֵתנּו, ּכִ ר ּבַ ַכּפֵ ּיְ ּכֵֹהן ׁשֶ

ה  תֹוַרת ַמֲעׂשֵ ְפתוֵתינּו ּבְ יַח ׂשִ ֵהא ׂשִ ּיְ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ַח,  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ים ַעל ּגַ ּמִ ִאילּו ִהְקַטְרנּו ְקטֶֹרת ַהּסַ ל ּוְמרּוֶצה ְלָפֶניָך ְכּ נֹות ָחׁשּוב ּוְמֻקּבָ ַהָקְרָבּ
ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות  ֵהם, ּכָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ל ַעְמָך ּבֵ ְרֵצנּו ּוְתַבֵטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ ְוִתּ
יֵרנּו. ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו, ּוְבֵצל ּכְ ָטן ִמּלְ בֹר ְוָהֵסר ַהּשָׂ ָפה. ׁשְ ִחית ּוַמּגֵ ְוָרעֹות ּוַמׁשְ

דֹול,  ְמָך ַהּגָ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ׁשִ ה ִעּמָ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו, ֲעׂשֵ
ה ְלַמַען  נּו ְוִתְרֵצנּו. ֲעׂשֵ ץ ָבּ ְחפֹּ ים ַתּ ה. ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ י ַרחּום ָאּתָ ֶות ּכִ ת ַהּמָ ּנּו ַמּכַ ְוָהֵסר ִמּמֶ
ְוָדִוד,  יֹוֵסף  ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹׁשֶ ּוְלַמַען  ֲעָבֶדיָך,  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו 
ן ְיִהי ָרצֹון.  יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ְוֵהם ָיִליצּו טֹוב ַבֲעֵדנּו, ָאֵמן ּכֵ ּדִ ל ַהּצַ ּוְלַמַען ּכָ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

פיטום הקטורת

ַאָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַקָּים, ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל ַיד ֹמֶׁשה ְנִביָאְך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָתְך: 

ַוֹּיאֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ַקח ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה: 
ְוָעִׂשיָת ֹאָתּה ְקֹטֶרת ֹרַקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור ֹקֶדׁש: ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה 



ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם: ְוֶנֱאַמר, 
ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנֹרת ַיְקִטיֶרָּנה: ּוְבַהֲעֹלת 

ַאֲהֹרן ֶאת ַהֵּנֹרת ֵּבין ָהֲעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה ְקֹטֶרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיָי ְלֹדֹרֵתיֶכם: 

ְׁשֹלׁש  ָבּה,  ָהיּו  ָמִנים  ּוְׁשמֹוָנה  ְוִׁשִּׁשים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ֵּכיַצד,  ַהְּקֹטֶרת  ִּפּטּום  ַרָּבָנן,  ָּתנּו 
ּוַמֲחִציתֹו  ַבֹּבֶקר  ַמֲחִציתֹו  יֹום,  ְבָכל  ָמֶנה  ַהַחָּמה  ְימֹות  ְּכִמְנַין  ַוֲחִמָּׁשה  ְוִׁשִּׁשים  ֵמאֹות 
ְּביֹום  ָחְפָניו  ְמֹלא  ֵמֶהם  ְונֹוֵטל  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ַמְכִניס  ֶׁשֵּמֶהם  ְיֵתִרים  ָמִנים  ּוְׁשֹלָׁשה  ָּבֶעֶרב, 
ַהַּדָּקה  ִמן  ַּדָּקה  ִמְצַות  ְלַקֵיּם  ְּכֵדי  ַהִכּיפּוִרים  יֹום  ְּבֶעֶרב  ְלַמְכֶּתֶׁשת  ַמֲחִזיָרן  ַהִכּיפּוִרים, 
ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָמִּנים ָהיּו ָבּה ְוֵאּלּו ֵהן: ַהֳּצִרי ְוַהִּצּפֹוֶרן ְוַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה, ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים 
ִׁשְבִעים ָמֶנה. מֹור, ּוְקִציָעה ְוִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם, ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה. 
ֵיין  ַקִּבין,  ִּתְׁשָעה  ַכְּרִשיָנה  ִּתְׁשָעה, ּבֹוִרית  ִקָּנמֹון  ִקּלּוָפה ְׁשֹלָׁשה,  ָעָׂשר,  ְׁשֵנים  ַהֹקְׂשט 
ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא, ְוִאם ֹלא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין, ֵמִביא ֲחַמר ִחָור ַעִּתיק. 
ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע, ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי ָנַתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל 

ֶׁשִהיא, ִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה, ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמֶניָה, ַחָּיב ִמיָתה: 

ּבֹוִרית  ַהְּקָטף.  ֵמֲעֵצי  ַהּנֹוֵטף  ְׁשָרף  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהֳּצִרי  אֹוֵמר:  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 
ֵיִין ַקְפִריִסין  ַּכְרִׁשיָנה ְלָמה ִהיא ָבָאה, ְּכֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. 
ְלַמה הּוא ָבא, ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהֹלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה, 

ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד: 

ַּתְנָיא, ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר: ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק, אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָהֵדק, ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה 
ֶזה  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  ָאַמר  ּוְלָרִביַע, ֹלא ָׁשַמְענּו.  ְלָׁשִליׁש  ְּכֵׁשָרה:  ַלֲחָצִאין  ִּפְּטָמּה  ַלְּבָׂשִמים. 

ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל ַסֲּמָמֶניָה, ַחָּיב ִמיָתה. 

ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא: ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָּבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד 
ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא: ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש, ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמְּפֵני ֵריָחּה. 
ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו 

ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלְיָי: 

ְיָי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיָי ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: ְיָי הֹוִׁשיָעה 
ּוְכָׁשִנים  עֹוָלם  ִּכיֵמי  ם  ִוירּוָׁשלִָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַלְיָי  ְוָעְרָבה  ָקְרֵאנּו:  ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך 

ַקְדֹמִנּיֹות: 


