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אמירתו בכל יום
טור אורח חיים סימן קלג
נוהגים לומר אין כאלהינו וכו' עד אתה הוא מושיענו אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך קטורת הסמים א]ב]פיטום
הקטורת(ג)ג]הצרי ד]והצפורן ה]החלבנה ו]והלבונה ז]משקל שבעים שבעים מנה ח]מור ט]וקציעה י]שבולת נרד
יא]וכרכום יב]משקל ששה עשר ששה עשר מנה יג]הקושט שנים עשר יד]קלופה שלשה וקנמון תשעה טו]בורית
כרשינה תשעה קבין טז]יין קפריסין סאין תלתא וקבין תלתא ואם אין לו יין קפריסין מביא יז]חמר חוריין יח]עתיק
יט]מלח סדומית רובע הקב כ]מעלה עשן כל שהוא רבי נתן אומר אף כפת הירדן כל שהוא אם נתן בה דבש
כא]פסלה כב]ואם חיסר בה אחת כג]מכל סממניה חייב מיתה כד]רשבג"א הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף
כה)בורית כרשינה כו]ששפין בה את הצפורן כדי כז]שתהא נאה ויין קפריסין ששורין בו את הצפורן כדי
כח]שתהא עזה והלא מי רגלים יפין לה אלא שאין מכניסין מי רגלים בעזרה מפני הכבוד

נערך על ידי הצב"י מרדכי הלל ג'וואהרי

בית יוסף אורח חיים סימן קלג ע"ש באריכות
 ...כתב רבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל שאין לומר פיטום הקטורת אלא מתוך הכתב שמא יחסר אחד מהסמנים
ויהא חייב מיתה בקריאה כמו בהקטרה ואולי שמזה הטעם אין אומרים אותו במקצת מקומות אע"פ שאומרים
פרשת הקרבנות ע"כ והם דברי ארחות חיים שכתב בשם בעל הלכות .ואני אומר אם הלכה נקבל אבל אם לדין יש
תשובה דהא בחיסר אחד מסמניה חייב מיתה (כריתות שם) פירש רש"י חייב מיתה כי עייל ביום הכפורים דכתיב
(ויקרא טז ב) ואל יבא בכל עת ולא ימות בזאת יבא אהרן וגו' וכי מעייל קטורת שלא כהלכתה ביאה ריקנית היא
וחייב מיתה ע"כ אלמא שאינו חייב מיתה מפני שחיסר אלא מפני שנכנס למקדש ללא צורך .ואפילו לדעת הרמב"ם
שכתב בפ"ב מהלכות כלי המקדש (ה"ח) חיסר אחד מסמניה חייב מיתה שהרי נעשית קטורת זרה איכא למימר
דטעמיה דכיון דקטורת זרה היא הוי ליה ביאה למקדש שלא לצורך ואפילו אם תמצא לומר שאע"פ שאינו נכנס
לפני לפנים אלא בהקטרה דמזבח הזהב מיחייב מיתה משום מקטיר קטורת זרה כדאשכחן בבני אהרן (ויקרא י א)
שנתחייבו מיתה מפני שהקטירו קטורת באש זרה איכא למימר דהיינו דוקא כשהוא מקטיר ממש אבל כשחיסר
בקריאה מהי תיתי לן ועוד שכבר הוכחתי לעיל דהא דאם חיסר מסמניה חייב דוקא במחסר אחד מי"א סמנין הוא
ודבר קל הוא ליזהר שלא יחסר שום אחד מהם בקריאתו וא"כ לא היה להם בשום מקום לימנע מלאמרו מפני טעם
זהד:

רמ"א אורח חיים קלב:ב
ויש לומר פטום הקטורת ערב ובוקר אחר התפלה ואומרים תחלה אין כאלהינו וכו' .ואומרים השיר שהלוים היו
אומרים במקדש שחרית לבד (טור) ויש שכתב וליזהר לומר פיטום הקטורת מתוך הכתב ולא בעל פה שהאמירה
במקום ההקטרה וחיישינן שמא ידלג [ב"י בשם מהרי"א וא"ח] אחד מסמניה ואמרינן שהיא חייב מיתה אם חסר
אחת מסממניה ולכן נהגו שלא לאומרו בחול שממהרין למלאכתם וחיישינן שמא ידלג.

מגן אברהם קלב:ה
ידלג א' .וב"י כתב דאינו חייב מיתה אלא מטעם שנכנס למקדש בביאה ריקנית וזה לא שייך עתה והב"ש כ' שטעה
דאי' ביומא דף נ"ג במקום דלא מחייב אביאה כגון ששגג בביאה והזיד בהקטרה חייב אהקטר' ועוד אי' שם דאם
לא נתן בה מעלה עשן חייב מיתה א"כ צריך ליזהר בי"א סממני' ובמעלה עשן ובאחרים אין קפיד' כ"כ ועוד כ' ב"י
דאין מיתה אלא בהקטרה לא באמירה ועוד דאין מיתה אלא במזיד לכן המדקדקים נהגו לאומרו בכל יום וכב"ח
בשם רש"ל דאצ"ל אר"א כו' דהרי הקדיש קאי על עלינו וכמש"ל ומ"מ נהגו לאומרו:

אליה רבה
חכמת שלמה על שולחן ערוך ,אורח חיים קל״ב:א
סעיף ב' בהג"ה ויש שכתבו ליזהר לומר פיטום הקטורת מתוך הכתכ ולא בע"פ וכו' .נ"ב הנה זה הוי רק לפי המובן
דפשיטא דמ"ש כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה היינו כאילו הקריב בעצמו כן לכך אמר כפיטום
הקטורת וחיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה .אך לפמ"ש בחיבורי או"ח סי' א' והוכחתי דאין האמירה כהקרבה
ממש רק כאילו מסרה לכהן להקריב וכן מצאתי בת"ש והוא מוכרה דהרי אנו טמאי מתים בודאי וזרים ולכך ודאי
אינו חייב מיתה אם מוסר לכהן קטורת חסר אחת מסמניה ואפשר שזה טעמו של הב"י שהביא המג"א שכתב דאינו
חייב מיתה באמירה ואפשר שהוא מהאי טעמא ודו"ק:

משנה ברורה קלב:יז
שמא ידלג  -ובב"י מפקפק בזה דהלא אין מיתה אלא בהקטרה לא באמירה ועוד דאין מיתה אלא במזיד לכן
המדקדקין נוהגין לאמרו בכל יום [מ"א] ויש שכתבו דאותן שאין אומרין רק בשבת אין מרגלא בפומייהו כ"כ יאמרו
מתוך הסידור:

ערוך השולחן אורח חיים סימן קלג סוף ס"ק ד
[ולכן באשכנז לא נהגו לומר אין כאלהינו ופטום הקטורת מטעם שכתב הרמ"א ומ"מ מי שאומרו ה"ז משובח
ומשום חסרון אחד מסממנים יש נהגו למנות על האצבעות ולא יטעה עוד כמובן ות"ח ודאי נכון שיאמרם וכ"כ
המג"א סק"ה שהמדקדקים נהגו לאומרה בכל יום ע"ש ומה שהאריך בסק"ד בדבר שיר של מנחה אין להאריך בזה
דאין ספק בזה והנכון כמ"ש ודו"ק]:

מעלת אמירתו בכל יום
ספר סדר היום ,לר' משה בן מכיר ,סדר עבודה
וענין הקטרת הוא ענין גדול לבטל כל נגע וכל פגע רע .כמו שהביא הזוהר פרשת ויקרא שהוא משבר הקליפות
ומונע ממנו יצה"ר וז"ל (כל מאן דאסתכל וקרי בעובדי דקטר' בכל יומא ישתזיב מכל מלין דחרשייא ומכל פגעין
בישין ומהרהורא בישא וממותנא ולא יתזק כל ההוא יומא ובלבד דיכוין ביה) הנה בדבר נקל יכול אדם להנצל
מכמה ענינים גדולים סוף סוף יהיה קורא אותו בכוונה ובדעת שלמה .עוד שם וז"ל (א"ר שמעון אי בני נשא הוו
ידעין כמה עילאה איהו עובדא דקטרת קמי קב"ה הוו נטלי כל מלה ומלה מניה והוו סלקי ליה עטרה לרישא וכתרא
דדהבא ומאן דאישתעי ביה בעי לאסתכלא בעובדא דקטרת יכוין ביה בכל יומא ואית ליה חולקא בהאי עלמא
ובעלמא דאתי ויסתלק מותנא מניה ומכל עלמא וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא מסטרין בישין ומדינא דגיהנם
דמלכו אחרא) ע"כ:
החושש עליו ועל נפשו ראוי להשתדל בכל עוז בענין הזה ולכתוב כל ענין הקטרת בקלף כשר בכתיבת אשורית
ולקרות אותו פעם אחד בבקר ובערב בכוונה גדולה .ואני ערב.

בית יוסף אורח חיים קלב:ב
צפורן שמיר ב:יד-טו
יד פטום הקטרת יכוין בו הרבה כי הפליגו בזוהר הקדוש (פרשת ויקהל דף רי"ח) מאד בזה וז"ל מלה דא גזרה
קיימא קמי קב"ה דכל מאן דאסתכל וקרי כל יומא פרשתא דקטרת ישתזיב מכל מילין בישין חרשין דעלמא ומכל
פגעין בישין ומהרהורי בישא ומדינא בישא וממותנא ולא יתזק כל ההוא יומא דלא יכיל סט"א לשלטא עליה
ואיצטריך דיכוין ביה אמר רבי שמעון אי בני נשא הוו ידעין כמה עילאה עובדא דקטרת קמי קב"ה הוו נטלי כל
מלה ומלה מיניה והוי סלקין לה עטרה על רישייהו ככתרא דדהבא כו' ואי יכוין בה בכל יומא אית ליה חולקא
בהאי עלמא ובעלמא דאתי ויסתלק מותנא מיניה ומעלמא וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא מסטרין בישין ומדינא
דגיהנם ומדינא דמלכותא אחרא עכ"ל אמרי קדוש:
טו הדברים עתיקים לשון הזוהר קדוש ממש שלא כדרכנו בקונטרסים אלו להלהיב נפש אדם מישראל עין בעין
יראה הפלגת השבח ומזה ישכיל לכוין בו הרבה ולאומרו בשמחה לעשות נח"ר ליוצרינו ולא יכוין לתועלת עצמו
ח"ו:

חסד לאלפים מח:א
בן איש חי שנה ראשונה פרשת מקץ אות ח'
פרשת התמיד והקטורת יאמר בכונה גדולה ,דרבו מספר מעלותיה ,והקריאה במקום הקרבה .וימנה באצבעותיו
הסממנין של הצרי והצפורן וכו' .וכתבתי בסה"ק מקבציאל בס"ד דהמנין מורה על חשיבות ומעלה ,דלהכי קי"ל
כל דבר שבמנין אפילו באלף לא בטיל ,ועוד בזה תתעורר הכונה יותר ,ועוד איכא טעמא במנין האצבעות דאע"ג
דקריאתינו היא העולה במקום הקטרה ,עכ"ז לרוב יקר תפארת המצוה הזאת נצרף עם שיח שפתותינו איזה תנועה
של מעשה ,ולכן נמנה באצבעות כדי לעשות קצת פעולה בידינו בדבר זה ,ואז יצטרפו הדבור והמעשה כאלו
הקטרנו ממש ,ולכן נ"ל דטוב למנות באצבעות הימין דוקא ,ודלא כמ"ש דימנה בשתיהן כדי לזכות שתי ידות
כאחד ,חדא דמעשה הימין מסוגלת יותר בכ"מ ,ועוד כי הכהן המקטיר בבהמ"ק היה מקטיר בימין ,ועוד כתבתי
שם טעם למנות באצבעות כי הי"א סמנים הם בירורים של ז' מלכים שהם ז"ס חג"ת נהי"ם ,וידוע דחמש אצבעות
הם חג"ת ונצח והוד כמ"ש בשער הכונות בדרוש הציצית ,ונמצא רוב ז"ס נרמזים באצבעות היד לכך מונה בהם:
ובספר כ"מ כ"י איתא דגם י"א סמנים שנרמזו במקרא של קח לך סמים וגו' ג"כ ימנה אותם באצבעות ,דהיינו "קח
לך סמים" ימנה שתים ,וב"נטף ושחלת וחלבנה" ימנה עוד שלש ,וב"סמים" השנית ימנה עוד חמשה ,וב"לבונה
זכה" ימנה עוד אחת ,ויפה כתב בזה ,ומסתבר טעמיה ,וכן אני נוהג:

מקבציאל שנה ראשונה פרשת מקץ אות ה (מזכיר את הזהר)
כף החיים קלב:יח
שם ויש לומר פיטום הקטורת וכו' כל מאן דאסתכל וקרי כל יומא פרשתא דקטורת ,ישתזיב מכל מילין בישין
וחרשין דעלמא ,ומכל פגעין בישין ,ומהרהורא בישא ומדינא בישא ,וממותנא ולא יתזק כל ההוא יומא ,דלא יכיל
סט"א לשלטאה עליה ואצטריך דיכוין ביה ,זוה"ק ח"ב דף רי"ח ע"ב ועוד האריך יעו"ש ואתה בן אדם פקח עיניך
לכוין באמירת הקטורת לא להנאתך כ"א לעשות נ"ר ליוצרך כי מתוקף תעלותיו נודע שיש נ"ר להשי"ת ,מחב"ר
אות ו' ועיין בס' שכחת לקט מע' ב' שהזהיר דכשאומר פיטום הקטורת יסתכל באותיות וכ"כ בס' ערך לחם
למהריק"ש ז"ל דיקרא מתוך הספר והב"ד הרח"פ בס' כף החיים סי' טו"ב אות ח"י וכתב דאם אומר במרוצה ובע"פ
לא יהיה לו שום תועלת מאמירה זאת יעו"ש ועיין לקמן אות כ"ג:

הלכה ברורה קלב:ט

על הקלף
כף החיים (פלאג'י) יז:יח

כף החיים קלב:כג
אמירת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורית ככתיבת ס"ת היא סגולה לזכות ולעושר ויהיה מוצלח בכל עסקיו כ"ה
בס' מ"צ ח"ב יעו"ש והביאו הרו"ח אות ד' ובספרו כף החיים סי' טו"ב אות ח"י ועיין לעיל אות ח"י

שו"ת יביע אומר חלק ט  -יורה דעה סימן כג
א) עמדתי ואתבונן במ"ש הגר"ח פלאג'י בכף החיים (סי' טו"ב אות ח"י) בשם משפט צדק ,שנכון לכתוב פרשת
פיטום הקטורת והברייתא שלה על קלף או גויל בכתב אשורית כמו בספר תורה ,ובכל יום יקרא מתוכה פיטום
הקטורת ,והיא סגולה לפרנסה טובה ועושר ,כי הקטורת מעשרת (יומא כו א) ותמיד תהיה פרנסתו בריוח .וכ"כ
עוד בספרו רוח חיים (סי' קלב סק"ד) .ויסודתו בהררי קודש בספר סדר היום לרבינו משה בן מכיר (אשר חי בדורו
של מרן הבית יוסף) עמוד ט וז"ל :והחושש על נפשו ראוי לו להשתדל בכל עוז ,לכתוב כל ענין הקטורת בקלף
כשר בכתיבה אשורית ,ולקרות אותו פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב ,ואני ערב .עכ"ל .והעתיקו הרב מעבר
יבק (ענן הקטורת סוף פרק ב דף קסא ע"א) .וכן נהגו בכמה קהלות .ולכאורה הרי זה נגד פסק מרן בש"ע יו"ד (סי'
רפג ס"ב) :לא יכתוב מגילה בפני עצמה מפרשיות התורה ,ואין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה .ע"כ .והנה
בגיטין (ס א) בעא מיניה אביי מרבה מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה ,א"ל אין כותבין ,מה טעם לפי שאין
כותבין( .ואפילו למ"ד מגילה מגילה ניתנה כיון דאידבק אידבק .רש"י) .והרי"ף שם כתב ,והלכתא כותבין מגילה
לתינוק להתלמד בה ,ותמהו ע"ז הרא"ש והר"ן דהא בגמ' איתא להדיא שאין כותבין .וכתב הרא"ש דנראה דס"ל
להקל משום דלא אפשר לכל עני שבישראל לכתוב תורה שלימה לבנו.
ב) ומרן הב"י (סי' רפג) כתב לדקדק ע"ד הרא"ש ,ואסיפא דמילתא כתב ליישב דעת הרי"ף ,דס"ל דרבה לשטתיה
דאמר התם האי ספרא דאפטרתא אסור למקרי ביה ,משום שלא ניתן ליכתב ,ואסיקנא עלה ,ולא היא דר' יוחנן
ור"ל מעייני בספרא דאגדתא משום עת לעשות לה' הפרו תורתך ,וה"נ מה"ט נמי אמרינן דמותר לכתוב מגילה
לתינוק משום עת לעשות לה' ,ולא קי"ל כרבה .וזהו כפתור ופרח .ע"כ דברי מרן הב"י .וכ"כ הב"ח בהגהותיו

להרי"ף שם .נמצא שמרן הבית יוסף נפק דק ואשכח טעמא רבה לסברת הרי"ף להקל ,ושלא כמ"ש הרמב"ם (בפ"ז
מהל' ס"ת הי"ד) להחמיר .וכן כתב בחידושי הר"ן (גיטין ס א) ,שדעת הרי"ף שכתב שכותבין מגילה לתינוק
להתלמד בה ,משום דס"ל דהיכא דאיכא דוחקא שרי משום עת לעשות לה' ,כדאסיקנא גבי ספרא דאפטרתא .ע"כ.
וכ"כ המהר"ם שיף בגיטין שם ,שאם מותר לקרוא בהפטרה משום עת לעשות לה' ,לכתוב מגילה לתינוק נמי שרי.
ע"ש .וע' בספר בירך יצחק (דף קטז ע"ד) .והדרישה כתב להביא ראיה להרי"ף מהגמ' (יבמות קו ב) ,מר זוטרא
משרטט וכתב לכולה פרשה ,מתקיף לה מר בר רב אשי והא לא ניתנה ליכתב ,והלכתא כוותיה דמר זוטרא וכו'.
ע"ש[ .וזכה לכוין לזה הכתב סופר בחידושיו לגיטין ס .ע"ש] .וכבר הביא ראיה זו מיבמות (קו ב) בספר האשכול
(הל' ס"ת עמוד מד) ,ודחאה ,דהתם לא כתבו ללימוד תורה אלא להודיע מה שנעשה ,ולכן העלה להחמיר ,וכדעת
הרמב"ם .וכן פסק מרן בש"ע להחמיר כד' הרמב"ם .והב"ח תמה ע"ז ,שהרי המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל
להקל כדעת הרי"ף ,וא"כ למה לא חשש הב"י למנהג כל ישראל .וגם הרמ"א לא כתב עליו כלום בהגהותיו ,והיא
כשגגה הי וצאת מפי השליט .ע"כ .וכ"כ הט"ז ,וז"ל :הב"י כתב טוב טעם לדעת הרי"ף ,ואף הדרישה והב"ח הביאו
ראיות ברורות להיתר .וכן המנהג .וכן הש"ך בסק"ג ,כתב שכדעת הרי"ף להקל כן כתבו המרדכי והאגודה והב"ח
ושכן המנהג פשוט בכל המקומות .ע"כ .גם הרב בית הלל ,כתב ע"ד הש"ע ,וקשה לי על מה שנוהגים בזה"ז בכל
בתי כנסיות לכתוב י"ג מדות על נייר או טבלא ,וזה נגד הרמב"ם .ונראה דה"ט משום עת לעשות לה' הפרו תורתך,
שאין כל העולם יודעים בעל פה ,ואגב שכותבין מזמור לדוד וכו' נהגו לכתוב גם י"ג מדות .ע"ש .והנה גם בשו"ת
התשב"ץ ח"א (סי' ב) כתב ,ונראה להתיר לכתוב בכל ענין כדעת הרי"ף ,משום עת לעשות לה' ,ושכן העלה הרא"ש.
ע"ש .ושם כתב שרבינו יוסף הלוי בן מיגאש חולק על הרי"ף ,וס"ל שאין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה( .וע"ע
בפתחי תשובה סי' רפג סק"ב) .ובשו"ת מהרי"ט (חאו"ח סי' ג) כתב ,שכיון שלא נתברר טעמו של הרי"ף ,לא שבקינן
מה שפסק הרמב"ם שאין כותבין .וכן דעת הרא"ש והר"ן ,והרמב"ם כתב בתשובה (במהדורת פריימן סי' ה),
שאסור לכתוב פסוקים מן התורה .והובא בב"י .ולמדנו מדבריו שאסור לכתוב פסוקים נפרדים ,וכן ראוי להורות
להחמיר ,ומ"מ אם הדבר מנהג קבוע מאבותיהם לא הייתי מוחה בידם ,מאחר שיש להם יתד להתלות בה ,הוא
הרי"ף ז"ל ,ושמא הרבנים הראשונים הורו להם כפשט דברי הרי"ף .עכת"ד .גם הט"ז סיים ,דמ"מ לא הותר אלא
מגילה להתלמד בה ,אבל הכותבים פסוקים על הכותל לאו שפיר עבדי .ע"ש .ובשו"ת גנת ורדים (חאו"ח כלל ב סי'
כה) כתב ,שהנוהגים לכתוב פסוקים ברוך אתה בבואך וכו' ,או בסוכות תשבו שבעת ימים ,אין להם על מה
שיסמוכו ,ומיהו בדיעבד שכבר נכתבו ,אע"ג דלאו שפיר עבדי ,מוטב שיניחום על כותלי הבית והסוכה לכבוד
ולתפארת ,מאשר יגנזום ויבואו לידי כילוי וכו' .ע"ש .אולם הגאון מהר"ר יוסף הלוי בתשובתו (בשו"ת גנת ורדים
כלל ב סימן כו) כתב ,שאלו שנהגו לרקום פסוקים במפות של ס"ת ,צ"ל שנהגו להקל כסתם דברי הרי"ף שהתיר,
דמשמע דבכל גוונא שרי ,ואין למחות בידם ,כיון שיש להם אילן גדול לסמוך עליו ,ורק הבא לשאול ,אין מורין לו
להתיר ,ומכל שכן בטלית שכבר פסק מרן בהדיא לאסור ,שאין לחוש בזה למנהג ,שכל מורה צדק יש לו להורות
ע"פ סברת הרמב"ם ומרן .וכ"כ בשו"ת הרדב"ז ח"ד (סי' מה) .ע"ש .וע' בספר פתח עינים (גיטין ס א) ובספר גרש
ירחים שם .ע"ש .והגאון החזון איש (או"ח סי' ס ס"ק יא ,ויו"ד סי' קסז סק"י) כתב ,הרא"ש כתב בדעת הרי"ף להתיר
משום עת לעשות לה' .וכ"כ המרדכי .וכן פסקו אחרונים ביו"ד (סי' רפג) .ע"ש .ומשמע שדעתו להקל בזה.
ג) והנה לפי מ"ש בשו"ת חקרי לב (חאו"ח סי' נד דף צו ע"ב) שכלל גדול יש בידינו שעיקר חיבורו של מרן הוא
הבית יוסף ,ועליו יש לסמוך ולא על מ"ש בש"ע וכו' .ע"ש .כאן הרי מרן העלה ליישב בטוב טעם דברי הרי"ף ,ושזה
כפתור ופרח ,א"כ יש לסמוך ע"ז להקל ,משום עת לעשות לה' .אבל מרן החיד"א בשו"ת יוסף אומץ (סי' סט) כתב
דהיכא שסתם מרן בש"ע היפך ממ"ש בב"י העיקר כמ"ש בש"ע .ע"ש .גם הגרי"ח בשו"ת רב פעלים (חאה"ע סי' יד
דף פה ע"ד) כתב שהחק"ל הפריז על המדה בזה .ובשו"ת תעלומות לב ח"ג (דף קח ע"ג) הביא דברי הפני יצחק ח"א
(סי' יז) שהבין מדברי החק"ל שגם אם בש"ע פסק היפך ממ"ש בב"י ,נקטינן כמ"ש בב"י ,וכתב ולדידי לא מכרעא,
אלא נ"ל ברור שאם פסק בפירוש היפך ממ"ש בב"י נקטינן כדבריו בש"ע ,שהוא חיבורו האחרון אחר הב"י .ע"ש.
לכן ראוי להחמיר לכתחלה כד' הש"ע .וע' להרב קרבן נתנאל (מגילה פ' הקורא עומד) בענין שרטוט ,שכתב בשם
הראב"ן גיטין ,שלא אסרו לכתוב אלא פרשה שלימה משא"כ לכתוב פסוק אחד או שנים ושלשה פסוקים .וקילסו
שהוא דבר נאה ומתקבל .ע"ש .וכיו"ב העלה בשו"ת משפטי עוזיאל (חיו"ד מה"ת סימן עו) ע"פ דברי הרשב"ץ ,שיש
להתיר לכתוב פרשה אם אינו כותבה כדי להגות בה ,כגון פרשת יבום וחליצה .ושלא כדעת הרמב"ם .ע"ש .ולא
משמע כן בתשובת גנת ורדים הנ"ל .ועכ"פ נראה דלכתחלה אין ראוי לכתוב פיטום הקטורת בפני עצמה ,רק
בדיעבד מותר לקרוא בה ,כמ"ש בשו"ת גנת ורדים הנ"ל .ובכף החיים סופר (סי' קלב אות כג) הביא דברי הגר"ח
פלאג'י שנכון לכתוב פיטום הקטורת בכתב אשורית על קלף .ע"ש .ולפי האמור אין לעשות כן לכתחלה *) .והנלע"ד
כתבתי.

ילקוט יוסף השכמת הבוקר סימן א  -מהלכות השכמת הבוקר
לח .טוב לומר פטום הקטורת בכל בוקר קודם הזמירות בכוונה גדולה ,וכן בתפלת המנחה .ומנהגינו לומר קודם
פטום הקטורת אתה הוא ה' אלהינו וכו' ,ומסיימים בג' פסוקים ה' צבאות וגו'[ .ומה שאנו מקדימין לומר אתה הוא
ה' אלהינו וכו' ,הטעם לזה ,שבהקטרת הקטורת לא היה אלא ה' לבדו ,ולכן אומרים אתה הוא ה' אלהינו שהקטירו
אבותינו לפניך וכו' .לפניך לבד הקטירו הקטורת .ועוד ,כי קריאתנו בפרשת התמיד כוונתינו שתהיה קריאה זו
במקום ההקרבה ממש ,אבל בהקטרת הקטורת אין אנחנו מבקשים בפינו שתהיה קריאתנו במקום ההקטרה,
שהרי אם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה ,ואנו חושבים כך רק בלב ,וכוונת הלב אינה גלויה אלא להשי"ת
לבדו ,והוא יתברך לא יקפיד אם אחד דילג כלום .וראה עוד בהערה] .לח)
לט .טוב ונכון לומר את אחד עשר הסממנים מתוך ספר ,שלא לדלג תיבות ,אך אין זה לעיכובא.לט)
מ .יש נוהגים לכתוב פרשת פיטום הקטורת והברייתא שלה על קלף או גויל בכתב אשורי ,כמו בספר תורה,
וקוראים בה בכל יום ,והיא סגולה לפרנסה .אולם לכתחלה אין לכתוב פרשת הקטורת על קלף בפני עצמו ,אך אם
עברו וכתבו זאת על קלף ,מותר לקרוא בזה .וכן מותר לכתוב פרשת הקטורת כל ג' תיבות בשורה אחת .מ)
לח) בשבח אמירת פיטום הקטורת בכל יום
כן הוא בשלחן ערוך (סי' א' סעיף ט') ,בשם יש
נוהגים .ואיתא בזוה"ק (פר' ויקהל דף ריח :והובא
כאן בתרגום ללשון הקודש) :הדבר הזה ,גזירה
עומדת לפני הקדוש ברוך הוא שכל מי שמסתכל
וקורא בכל יום מעשה הקטורת ,ינצל מכל דברי
הכישוף של העולם ,ומכל פגעים רעים ,ומכל
הרהורים רעים ,וממות ,ולא ינזק כל היום ההוא,
שאין יכול הצד האחר [סיטרא אחרא] לשלוט עליו.
וצריך שיכוין בה .אמר רבי שמעון ,אם בני האדם היו
יודעים כמה הוא עליון מעשה הקטורת לפני הקדוש
ברוך הוא ,היו לוקחים כל מלה ומלה ממנו ,והיו
מעלים אותה עטרה על ראשיהם ,ככתר של זהב .ומי
שמשתדל בה צריך להסתכל במעשה הקטורת ,ואם
יכוין בה בכל יום ,יש לו חלק בעולם הזה ובעולם
הבא ,ויסתלק המות ממנו ומהעולם ,וינצל מכל
הדינים של העולם הזה ,מצדדים רעים ,ומדינה של
גיהנם .ע"כ .ואמרו עוד שם (דף ריט א) בא וראה ,מי
שהדין רודף אחריו ,הוא צריך לקטורת הזו ,ולשוב
לפני אדונו ,כי היא עזרה שיסתלקו הדינים ממנו ,אם
דרכו בזה להזכיר ב' פעמים ביום ,בבקר ובערב,
שכתוב (שמות ל) :קטורת סמים בבוקר בבוקר.
וכתוב בין הערבים יקטירנה .ע"כ.
ועוד אמרו שם (דף ריט ב) :בא וראה ,הקטורת ,הוא
ראשון לכל תמיד ,ומטעם זה יש להקדים מעשה
הקטורת לתפלה ,ולשירות ותשבחות ,משום שכל
זה אינו עולה ,ואינו מתתקן ,ואינו מתקשר ,עד
שהזוהמא עוברת בתחלה ,ואחר כך ומפשעיהם לכל
חטאתם (ויקרא טז) ,ועל זה ,צריך לכפר על הקודש,
ולהעביר הזוהמא ,ולטהר הקודש ,ואחר כך שירות
ותשבחות ותפלה .ע"ש.

ועוד אמרו בזוה"ק (פר' וירא) אמר רבי פנחס ,פעם
אחת הייתי מהלך בדרך ופגשתי באליהו הנביא,
ביקשתי שיגיד לי דבר שטוב ומועיל לבריות ,אמר לי
כך הקדוש ברוך הוא גזר גזירה והיו לפניו כל
המלאכים הממונים להזכיר עוונותיו של האדם,
שבזמן שיאמרו בני האדם את פרשת הקרבנות
שציוה משה רבינו ,ויהיה לבו וכוונתו בהם ,שכל
המלאכים יזכירו אותו רק לטוב .ועוד דבר אמר
אליהו הנביא בזמן שאירע מות בבני אדם ,ברית
נגזרה וכרוז עבר על כל צבא השמים ,אם יכנסו לבתי
כנסיות ובתי מדרשות ויאמרו בכוונת הלב פרשת
הקטורת שיתבטל המוות מהם .ע"כ.
ועוד הביאו שם מעשה ברבי אחא שהלך לכפר אחד,
והיתה שם מגיפה ,ורב אחא לא ידע מזה ,ובני העיר
אמרו זה לזה אדם גדול בא לכאן בואו ונבקש ממנו
עצה מה לעשות ,באו וסיפרו לרב אחא שמגיפה
קשה פרצה בעיר זה שבעה ימים ,אמר להם רב אחא
נלך מיד לבית הכנסת ונערוך תפלה גדולה לפני
הקדוש ברוך הוא שיבטל הגזרה .עוד הם הולכים
לבית הכנסת באו לרב אחא ואמרו לו שעוד שני
אנשים מתו ,ועוד שנים נוטים למות ,אמר להם רב
אחא ,אין השעה עכשיו מתאימה לעריכת תפלה,
השעה דוחקת ביותר ,ויש לעשות דבר שבכוחו
לעצור את המות מיד ,יש לבחור ארבעים איש היותר
זכאים מבני העיר ולחלקם עשרה עשרה בכל פינה
מפינות העיר ,ויאמרו בכוונת הלב את פרשת
הקטורת ומעשה הקרבנות ,מיד באו בני העיר ועשו
כן שלשה פעמים .לאחר מכן הורה להם רב אחא
לעשות כסדר הזה גם בביתם של הנוטים למות,
ולהוסיף הפסוקים ויאמר ה' אל משה קח את
המחתה ותן עליה אש וגו' ויקח אהרן וגו' ויעמוד בין
המתים וגו' .מיד עשו כן בני העיר ,ונתבטלה גזירת
המות והמגיפה מעליהם .שמעו בת קול שיצאה

מהשמים ואמרה לגזרות הקשות כדברים האלה,
העצרו למעלה שהרי דין שמים לא שורה כאן ,כיון
שהם יודעים לבטל אותו .ולאחר מכן נרדם רב אחא
ושמע שאומרים לו שישתדל להחזיר את תושבי
העיר בתשובה שלימה ,שהרי כל גזרות המות
והמגיפה נגזרה בגלל העוונות .הלך אצלם רב אחא
והחזירם בתשובה.
ובילקוט שמעוני (שמות יז ,יב) אמרו ,אמר רבי
יהושע בן לוי ,בשעה שעלה משה למרום ,אמרו
מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של
עולם מה לילוד אשה בינינו ,אמר להם לקבל את
התורה בא ,אמרו לו חמדה גנוזה לך תתקע"ד דורות
קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם
וכו' ,חזרו והודו לו להקב"ה ,ומיד כל אחד ואחד
מסר לו דבר וכו' ,ואף מלאך המות מסר לו דבר,
שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם[ .והיינו
שמסר לו סגולה להנצל מן המות ,להקטיר קטורת
בשעת מגפה ,ולעמוד בין המתים ובין החיים .ואיתא
ברמז שפ"א ,אמר רבי חנינא למדנו לקטורת
שמכפרת שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם.
תנא דבי רבי ישמעאל ,קטורת מכפרת על לשון הרע.
וברמז רס"ב אמרו :וזה אחד משלשה דברים שהיו
ישראל מתרעמין עליהם והיו אומרים מיני פורעניות
הן ,ואלו הן ,הקטורת והארון והמטה ,אמרו
הקטורת הזו של פרעניות ,הרגה נדב ואביהוא וכו',
לכך ידעו שהיא כפרה שנא' ויתן את הקטורת ויכפר
על העם.
ובמדרש תנחומא (פר' תצוה סט"ו) :אמר הקדוש
ברוך הוא מכל הקרבנות שאתם מקריבים אין חביב
עלי כקטורת ,תדע שכל הקרבנות כולן לצרכיהם של
ישראל ,חטאת באה על חטא ,וכן אשם ,העולה באה
על הרהור הלב ,השלמים אינם באים אלא לכפרה,
שהן באים על מצות עשה ,אבל הקטורת אינה באה
לא על חטא ולא על עון ולא על אשם ,אלא על
השמחה .הוי שמן וקטורת ישמח לב ,חביבה
הקטורת לפני הקב"ה ,תדע לך שהרי דוד נתאוה
להקטיר קטורת שנאמר :עולות מחים אעלה לך עם
קטורת אילים אעשה בקר .וכן אתה מוצא שלא
נשתבחו קרבנות בעולם כקרבנות הנשיאים ,ולמה
שהיו מקריבים קטורת תחלה בקרבנותיהם .ע"כ.
וכתב במחזור ויטרי (אבות פ"א דף תסה) :למדת
שגדולה תפלה ,ונראה לי שאף מן הקרבנות היא
חשובה ,שהרי חשובה היא כקטורת ,שנאמר תכון
תפלתי קטורת לפניך .ע"כ .וראיתי שהעירו על
דבריו ,במה שכתב ונראה לי וכו' ,שהרי זו גמרא
מפורשת במס' ברכות (לב ב) רבי אלעזר אומר גדולה

תפלה מן הקרבנות וכו' .וע"כ שהכוונה היא לסמך
שהביא מהפסוק תכון תפלתי וגו'.
ורבינו בחיי (ויקרא ט ,כג) כתב ,ואמר ויצאו ויברכו
את העם ,כלומר סמוך להקטרת הקטורת מיד ,לפי
שבאותה שעה התפלה מקובלת יותר ,וכך היה
מנהגו של כ"ג ביום הכפורים היה נכנס לפני ולפנים
להקטיר הקטורת ,ומתפלל על צרכי העם בסיפוק
מחייתן ,ומזה אמר דוד תכון תפלתי קטורת לפניך,
הזכיר הקטורת יותר משאר הקרבנות לפי שהוא
קרבן הנבחר והנרצה יותר ,גם התפלה באותה שעה
יותר מקובלת .ע"כ.
להקדים אמירת אתה הוא ה' אלהינו קודם פטום
הקטורת
והנה מה שאנו מקדימין קודם פטום הקטורת לומר
אתה הוא ה' אלהינו וכו' ,מה שאין אנו אומרים קודם
אמירת הקרבנות בפרשת התמיד ,העולה והחטאת,
מצינו בזה ג' טעמים...:
לט) פיטום הקטורת מתוך הספר
ז"ל הרמ"א בהג"ה (סי' קלב) :יש לומר פיטום
הקטורת ערב ובוקר אחר התפלה .ע"כ .ואיתא
בזוה"ק (ח"ב דף ריח) כל מאן דאסתכל וקרי כל יומא
פרשתא דקטורת ,ישתזיב מכל מילין בישין וחרשין
דעלמא ,ומכל פגעין בישין ,ומהרהורא בישא ומדינא
בישא ,וממותנא .ולא יתזק כל ההוא יומא ,דלא יכיל
סטרא אחרא לשלטאה עליה ,ואיצטריך דיכוין ביה.
וכתב מרן החיד"א במחזיק ברכה (אות ו') :ואתה בן
אדם פקח עיניך לכוין באמירת הקטורת ,לא להנאתך
כי אם לעשות נחת רוח ליוצרך ,כי מתוקף מעלותיו
נודע שיש נחת רוח להשי"ת .וראה עוד בכף החיים
(אות יח).
ומה שכתבנו שלכתחלה טוב לומר את אחד עשר
הסממנים מתוך הספר ,כן כתב מהר"י אבוהב ,שאין
לומר פיטום הקטורת אלא מתוך הכתב ,שמא יחסר
אחד מכל הסממנים ויהא חייב מיתה בקריאה כמו
בהקטרה ,ואולי שמזה הטעם אין אומרים אותו
במקצת מקומות ,אף על פי שאומרים פרשת
קרבנות .והביאו מרן בב"י (סוף סי' קלב) .וכן כתב
בשו"ת מהרש"ל (סי' סד) בשם אמ"ז החסיד מהר"ר
יצחק ז"ל ,וז"ל :כי שם אנו אומרים ואם חסר אחת
מכל סממניה חייב מיתה ,והתפלה היא במקום קרבן
והקטרת קטורת ,על דרך תכון תפלתי קטורת לפניך.
ע"כ .והיינו ,דכיון שהאמירה היא במקום ההקטרה,
וחיישינן שמא ידלג אחת מסממניה ,ואמרינן שהוא
חייב מיתה אם חסר אחת מסממניה ,לכן נהגו שלא

לאמרו בחול שממהרין למלאכתן ,וחיישינן שמא
ידלג .וכן הוא בספר שכחת הלקט (מערכת ב') שיש
להסתכל באותיות בעת אמירת פטום הקטורת .וכן
כתב בספר ערך לחם למהריק"ש ,שיקרא מתוך ספר.
והביא דבריו בכף החיים פלאג'י (סי' טו"ב אות חי),
וכתב ,שאם אומר במרוצה ובעל פה ,לא יהיה לו
שום תועלת מאמירה זו.
ואמנם ע"ש בבית יוסף שפקפק בזה ,דהלא אין מיתה
אלא בהקטרה ולא באמירה .ועוד דאין מיתה אלא
במזיד .וכתב במגן אברהם ,שלכן המדקדקין נוהגים
לאומרו בכל יום .ע"ש .ועל כל פנים לכתחלה נכון
לומר הקטורת מתוך ספר שלא יבוא לדלג.
והרמ"א בדרכי משה (סי' קלג אות ד') כתב :והמנהג
באלו המדינות כדברי מהר"י אבוהב שלא לאומרו
בחול משום שטרודים למלאכתן ,ויש לחוש שידלגו
בה ,ובשבת ויום טוב אומרים אותו .וכן הוא בהג"ה
(סי' קלב) .ע"ש .אולם מנהגינו פשוט לאומרו גם
בימות החול ,על פי המבואר בבית יוסף הנז' .ועיין
בשו"ת מהרש"ג חלק א' (סוף סי' ל') שכתב :מה
שנדפס בסידורים דהאומר סממני הקטורת בעל פה,
וחיסר אחד מהם ,יש עליו חשש חיוב מיתה ח"ו,
ליתא כלל ,ורק שלא קיים המצוה כתיקנה ,אבל חיוב
מיתה מאן דכר שמיה .ע"כ...
מ) לומר פרשת הקטורת מתוך הקלף  -ואם מותר
לכתוב הקטורת בקלף
בגמרא גיטין (ס א) אמרו ,בעי מיניה אביי מרבה ,מהו
לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה ,א"ל אין כותבין.
לפי שאין כותבין[ .ואפי' למ"ד מגילה מגילה ניתנה,
אידבק אידבק .רש"י] .והרי"ף שם כתב ,כותבין
מגילה לתינוק להתלמד בה ,וכן הלכתא .ותמהו ע"ז
הרא"ש והר"ן ,דהא בגמ' איתא להדיא ,שאין כותבין.
ועוד ראוי לפסוק הלכה כתנא קמא דרבי יהודה ,דלא
שרי אלא בדעתו להשלים .וכתב הרא"ש ,ואפשר
דסבר דהלכה כרבי יוחנן ,דאמר תורה מגילה מגילה
ניתנה .ולא חייש להא דקאמר דכיון דאידבק ,דאם כן
אפילו חומש לא לכתוב אלא תורה שלימה כיון
דאידבק .ועוד ראה [הרי"ף] להקל משום דלא אפשר
לכל עני שבישראל לכתוב תורה שלימה לבנו .ע"כ.
ומרן הב"י (יו"ד סי' רפג) כתב לדקדק ע"ד הרא"ש,
ואסיפא דמילתא כתב ליישב דעת הרי"ף ,דס"ל
דרבה לשיטתיה ,דאמר התם האי ספרא דאפטרתא
אסור למיקרי בה ,משום שלא ניתן ליכתב .ואסקינן
עליה ,ולא היא ,דר' יוחנן ור"ל מעייני בספרא
דאגדתא משום עת לעשות לה' ,ולא קיימא לן כרבה.
וזהו כפתור ופרח .עכ"ד הב"י .נמצא שמרן הב"י נפק

דק ואשכח טעמא רבה לסברת הרי"ף להקל .ושלא
כמ"ש הרמב"ם (בפ"ז מהלכות ס"ת הי"ד) להחמיר.
וכ"כ בחידושי הר"ן שם .ועיין עוד בב"ח ובדרישה
שם .גם בשו"ת התשב"ץ (ח"א סימן ב') כתב שהעיקר
כדעת הרי"ף להתיר ,ושכ"ד הרא"ש.
אולם הרמב"ם (שם) ,וכן מרן בשלחן ערוך (יו"ד סימן
רפג ס"ב) כתבו להחמיר בזה ,וז"ל :לא יכתוב מגילה
בפני עצמה בפרשיות התורה .ואין כותבים מגילה
לתינוק להתלמד בה .ע"כ .והב"ח תמה ע"ז ,שהרי
המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל להקל כדעת
הרי"ף ,ואם כן למה לא חשש הב"י למנהג כל ישראל.
וגם הרמ"א לא כתב עליו כלום בהגהותיו ,והיא
כשגגה היוצאת מפי השליט .ע"כ .וכן כתבו הט"ז
(סק"א) ,והש"ך (שם סק"ג) ,ועוד אחרונים .וכן פסק
בערוך השלחן (סימן רפג סעיף יא) ,שכן פסקו
מגדולי הראשונים והאחרונים דמותר משום עת
לעשות לה' ,ובלא זה יבואו לידי ביטול תורה .ע"כ.
ובאמת צריך ביאור ,דאמאי מרן פסק דלא כב' עמודי
הוראה ,הרי"ף והרא"ש ,הרי כבר כתב מרן
בהקדמתו לבית יוסף דבכל מקום הוא פוסק כב'
מתלת עמודי הוראה .וצ"ל ,שאין דעת הרא"ש
ברורה להתיר ,וכל מה שכתב הוא ליישב סברת
הרי"ף ,אבל לא גילה דעתו בזה .ובפרט שבתחלת
דבריו הביא בסתם דברי הגמרא לאסור.
לכתוב פסוקים ולתלותם בסוכה
ובתשו' הרמב"ם (פאר הדור סימן ז') כתב ,במי
שרקם על טליתו פסוק ויאמר ,דמעשה זה חטא,
ואינו נכון כלל ,ואסור משני טעמים ,האחד שאין
לכתוב מן התורה פסוקים פסוקים ,אבל יכתוב שלש
תיבות ולא יותר וכו' ,אלא נכתוב מכל תיבה אות
אחת או שתים וכו' ,ואפילו מי שהתיר לכתוב פרשה
לתינוק להתלמד בה ,דוקא להתלמד ,לפי שלא
ניתנה תורה להכתב פרשה פרשה ,וכל שכן פסוק
פסוק ,וכו' .ע"ש .ובשו"ת גנת ורדים (חאו"ח כלל ב'
סימן כה) כתב ,שהנוהגים לכתוב פסוקים ברוך אתה
בבואך וכו' ,או בסוכות תשבו שבעת ימים ,אין להם
על מה שיסמוכו ,ומיהו בדיעבד שכבר נכתבו ,אף על
גב דלאו שפיר עבדי ,מוטב שיניחום על כתלי הבית
והסוכה לכבוד ולתפארת ,מאשר יגנזום .אולם
הגאון מהר"ר יוסף הלוי בתשובה (שם סימן כו) כתב,
שאלו שנהגו לרקום פסוקים במפות של ס"ת ,צ"ל
שנהגו להקל כסתם דברי הרי"ף שהתיר .ואין
למחות בידם שיש להם אילן גדול לסמוך עליו .ע"ש.
והנה לפי מ"ש החקרי לב (חאו"ח סימן נד) שכלל

גדול יש בידינו שעיקר חיבורו של מרן הוא הב"י,
ועליו יש לסמוך ולא על מה שכתב בשלחן ערוך ,לפי
זה מרן בב"י העלה ליישב בטוב טעם דברי הרי"ף
להקל .ושזה כפתור ופרח .אבל מרן החיד"א בשו"ת
יוסף אומץ (סימן סט) כתב ,דהיכא שמרן סתם
בשלחן ערוך אחרת ממ"ש בבית יוסף ,נקטינן
כהשלחן ערוך .ולפי זה בנידון דידן יש לתפוס
להחמיר .ולכן ראוי להחמיר לכתחלה כד' השלחן
ערוך .ואין ראוי לכתוב פיטום הקטורת בפני עצמה,
ורק בדיעבד מותר לקרוא בה .וכמבואר כל זה
בשו"ת יביע אומר חלק ט' (חיו"ד סימן כג) .וע"ש עוד.
ודע ,שגם הרי"ף לא התיר אלא משום עת לעשות לה'
הפרו תורתך ,דאי אפשר לכתוב ספר תורה לכל
קטן .אבל לכתוב סתם פסוקים לנוי או להרויח ממון
או לסגולה ,זו לא שמענו ,וכמו שכתב בקובץ בית
הלל (תשרי תשס"א עמוד קו) דמפורש בט"ז (סימן
רפג סק"א) שאין היתר אלא כדי להתלמד בו משום
עת לעשות לה' .אבל אותם שכותבים פסוקים על
הכותל לאיזה סימן טוב לאו שפיר עבדי ,דתורה
חתומה ניתנה[ .וע"ש בש"ך סק"ו] .וגם החזון איש לא
כתב אלא שהאחרונים פסקו כהרי"ף ,אבל במגילה
שלא לצורך עת לעשות לה' ,לא התיר .וכל שכן
לדידן דנקטינן כדעת הרמב"ם והרא"ש ומרן השלחן
ערוך.
ויש שכתבו להקל בזה מצד אחר ,דהואיל והותרה
[משום עת לעשות לה'] הותרה .אולם זה דוקא למאן
דמתיר ,אבל לסברת האוסר לא שייך סברא זו .ועיין
להגאון חות יאיר בספר מקור חיים (סימן מט ס"א)
שכתב לגבי דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם
בעל פה ,דמי שאף הדברים השגורים בפי כל אינם
שגורים אצלו אסור לאומרם בעל פה ,דכוותיה בדין
כתיבה (סימן לב סעיף כט) .ואף אם מקצת דבר שגור
בפיו .וטוב וישר בעיני מ"ש הכל בו דהתירו משום
עת לעשות לה' ,שאי אפשר לכל אחד להביא לו
ספרא ,דכהאי גוונא גבי רבי מאיר תירצו במגילה (יח
ב) שכתב שלא מן הכתב משום דשעת הדחק שאני.
ואף כי היה אפשר לומר אם כן דוקא בימיהם שהיו
הספרים כתובים כי לא היה עדיין מעשה הדפוס,
ולכן היו הספרים בדוחק וביוקר ,מכל מקום יש
לומר דהואיל והותר הותר .ע"כ .ולכאורה כשם
שבדין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל
פה התיר מצד הואיל והותר הותר ,כך יש להתיר גם
בנידון דידן מצד זה .אולם כבר כתבנו שלדעת
הרמב"ם ומרן הש"ע לא שייך דבר זה ,דהא לא
הותר.

והנה בגמ' יבמות (קו ב) אמרו ,אמר אביי האי מאן
דכתב גיטא דחליצתא לכתוב הכי וכו' ,מר זוטרא
משרטט וכתיב לכולא פרשה .מתקיף לה מר בר
אידי ,והא לא ניתן להיכתב[ ,פרשה בפני עצמה
בגיטין ס .דקתני אין כותבין מגילה לתינוק להתלמד
בה .רש"י] .והלכתא כוותיה דמר זוטרא[ .דכותבין,
דלא דמי לכותב מגילה לתינוק להתלמד בה ,דהתם
אדעתא דפרשתא כתיב ליה דתיהוי כמגילה קטנה,
וקים לן תורה חתומה ניתנה ,אבל האי ספירת דברים
הוא ,ולאו בקדושתיה הוא ,הילכך כמר זוטרא
דבמקום מצוה שרי .רש"י] .וכן הוא במאירי מגילה
שם ,דבמגילה לתינוק הוא כותבה על דעת פרשה של
תורה ,שתהא לתינוק כמגילה קטנה ,אבל זו אין
הכוונה אלא לסיפור דברים בעלמא ,שהם צריכים
לספר המעשה ,ובמקום מצוה מותר .ע"כ.
ולכאורה מבואר מדברי רש"י והמאירי ,דכל היכא
שהוא נכתב בצורה של סיפור דברים ,ולא כדי
להתלמד ,ליכא בזה איסור ,בצירוף הטעם שהוא
לצורך מצוה .אלא שההיתר של הרי"ף אינו
מהטעמים הנז' ,אלא מטעם עת לעשות לה' .ועיין
בדרישה שם שכתב ,דהרי"ף סבירא ליה דמר זוטרא
התיר אף כדרך ספר וכו' .ע"ש.
ובספר האשכול [הובא ביביע אומר שם] הביא סברת
היתר אחרת ,וז"ל :ויש מי שמביא ראיה דמותר
לכתוב מגילה לתינוק ,מדאמרינן בשלהי פרק מצות
חליצה וכו' ,ומסיים הלכתא כמר זוטרא ,אלמא
לדבר מצוה מותר לכתוב מגילה והוא הדין
להתלמד .ואין זו ראיה דהתם לא כתבו ללמוד תורה,
אלא להודיע מה שנעשה .ע"כ.
נמצא שיש לנו ג' סברות להקל ,או כדעת הרי"ף
שהוא משום עת לעשות לה' הפרו תורתך ,או
מטעמא אחרינא ,דכל שהוא דבר מצוה שרי אף
להתלמד ,גם בלא הטעם של עת לעשות לה' וגו' .או
מטעמא דכל שהוא לסיפור דברים ליכא בזה
איסורא.
וראיתי לכמה ממחברי הזמן [שו"ת עטרת פז ,שו"ת
בארו של אברהם ,שו"ת הרי יהודה חיו"ד סימן כג],
שכתבו להקל בנידון דידן ,על פי הסוגיא ביבמות
הנ"ל ,ועל פי פירוש רש"י והמאירי שם .וטענו שאין
זה סותר לסברת הרמב"ם ומרן השלחן ערוך ,שיש
לומר שגם הם לא אסרו אלא כשכותב כדרך כתיבת
ספר ,אבל אם כותב כדרך סיפור דברים בעלמא,
דהיינו שכותב הפרשה ואחר כך כותב הברייתא
והדינים של פטום הקטורת ,דמי לגמרא שמובאים
בה פסוקים.

ועוד ,דהנה הטעם שהתירו לכתוב ג' תיבות בשיטה
אחת [ראה בשלחן ערוך סימן רפג סעיף ג'] כתבו
הש"ך והט"ז שם ,שהוא משום דכיון שיש בה שינוי
אינו דומה למגילה מס"ת ,ואז אינו נראה ככותב
מגילה אחת .ולדבריהם הוא הדין לכאורה גם
בפרשת הקטורת ,דכיון שכותב מיד אחר הפרשה
את הברייתא ,ויש שינוי מכתיבת ספר רגיל ,הוי
כסיפור דברים שבסוגיא יבמות התירו .ואין זה נגד
דעת מרן השלחן ערוך ,דאפשר שמרן לא דיבר
בכהאי גוונא.
אולם זה אינו ,דדוקא גבי חליצה ,כתיבת הפרשה
הויא סיפור דברים ,שאין מטרת הכתיבה שם
להתלמד כלל .והכתיבה שם באה כדי לקרוא בעת
החליצה בלבד לשעתה .אבל בכתיבת פרשת
הקטורת עם הברייתא ,אדרבה כתיבת הברייתא
מוכיחה שהכתיבה נעשתה כדי ללמוד דיני
הקטורת .ואין כאן סיפור דברים .ולא דמי לפסוקים
שהובאו בגמרא ,דלא מצינו בגמרא שהביאו פרשה
שלימה .ואף שהביאו פסוק אחד ,הנה מאחר ותיכף
בא פירושו או הילפותא שלמדו מהפסוק ,בזה הוי
שינוי ,שאין זה דרך כתיבה .אבל בברייתא שאחר
פרשה שלימה של פטום הקטורת ,ואין שם פירוש
הפסוקים מלה במלה ,אלא דיני הקטורת בעלמא,
ולא פירוש הפסוק ,או לימוד מהפסוק .ואין די בזה
שייחשב כשינוי להתיר לכתוב הקטורת .שדוקא ג'
תיבות בשיטה אחת הוי שינוי ,אבל לא בפרשה
שלימה של הקטורת ,ואחריה הברייתא .וממילא אי
אפשר לומר שגם להרמב"ם ומרן השלחן ערוך יהיה
שרי בפטום הקטורת ,דאין זה בגדר סיפור דברים
כמו בגמרא יבמות הנז' .וגם אין זה פירוש הפסוקים.
ועוד ,דהא עיקר מה שקורא בפרשת פטום הקטורת
מתוך הקלף בכתיבה אשורית היא משום הסגולה
שיש בדבר לפרנסה ,ואם כן ליכא טעמא דעת
לעשות לה' הפרו תורתך ,דאין הקריאה בקלף
לצורך לימוד .שיש לפניו כל הנוסח מודפס
בסידורים .ועיין בט"ז שם שכתב ,שהפרישה והב"ח
הביאו ראיות ברורות להיתר ,ומכל מקום אין היתר
אלא כדי להתלמד משום עת לעשות לה' וגו' ,אבל
אותן שכותבין פסוקים על הכותל לאיזה סימן טוב
לאו שפיר עבדי דתורה תמימה ניתנה .ע"כ .והיוצא

מזה שלא התירו משום סימן טוב או סגולה ,דאינו
בכלל עת לעשות לה' .ובפרט לדעת מרן השלחן
ערוך דפסק שלא כדעת הרי"ף.
תדע ,דהנה בשו"ת יביע אומר הנ"ל הביא לדברי
מהר"י הלוי בגנת ורדים שבתחלה רצה להתיר בזה,
כל היכא דהוי במקום מצוה וסיפור דברים כגט
חליצה .ואח"כ כתב לדמות למה שאמרו בגיטין (ו ב),
ובמנחות (לב ב) שבאגרת שלומים מותר לכתוב דרך
צחות .וכן פסק מרן בסימן רפד .והקשה ,דמאי שנא
מהרוקם פסוקים בטלית שמרן אסר שם ,והרי גם כן
הוי דרך צחות בעלמא ,ותירץ ,דשאני אגרות כיון
שכוונתו לדרך צחות פקע מינייהו קדושה ,והוו
דברים בעלמא שכותב דברי חול בלשון התורה ,אבל
הרוקם פסוקים בטלית שכוונתו לכבד את הטלית
"בדברי קדושה ופסוקי תורה" ,אם כן אכתי
בקדושתייהו קיימי .ואם כן הוא הדין במפות
ובסוכות אסור .וסיים ,שהבא לשאול מורים לו
לאיסורא וכו' .ע"ש .ומבואר מדבריו להדיא דכל
היכא שכוונתו לקדושה שפיר יש לאסור אף בדרך
סיפור דברים בעלמא ,וא"כ הוא הדין לענין כתיבת
פטום הקטורת ,שיש לאסור ,אחר שהוא רוצה
לקרות פסוקים של תורה .ומלבד כל זה כתב שם
מהר"י הלוי ,שהתירו דוקא במקום שיש צורך מצוה
מן התורה ככתיבת גט ,אבל בספר תורה שאפשר
בענין אחר אסור ,אף על גב דהוי סיפור דברים
בעלמא .ואם כן מסתבר דסגולת קריאת פטום
הקטורת אינה חשובה כמצוה ממש .ואמר לי בני
רבי עובדיה שליט"א ,כי לפי זה יש לדחות הראיה
שרצו להביא מדברי שו"ת מהרש"ם חלק א' (סימן כו)
שלמדו מהסוגיא ביבמות הנ"ל להתיר לכתוב שויתי
ה' בעמוד שלפני החזן ועל מפות הספר תורה .וכן
הוכיח מהגמרא בבא בתרא (יד א) דרבי אמי כתב
לתינוקות תורה צוה לנו משה מורשה וגו' .ויש לומר
דהיינו מטעם שעשה כן לזכרון דברים בעלמא .עכ"ד.
והנה מה שהתיר לכתוב שויתי וגו' מפני שיש בזה
מצות זכרון מורא שמים כנודע .ואף הוא התיר דוקא
באופן שנעשה לזכרון דברים בעלמא ,אבל לא דמי
לפטום הקטורת שקורא בה כקורא בתורה .וכנ"ל.
ומה שהביא מהגמרא בבא בתרא ,אין זה שייך
לעניננו ,דהתם מיירי שכותב פסוק אחד בלבד ,ובזה
אין מקום לאסור ,ולא דמי לפרשה שלימה .ופשוט.

ילקוט יוסף תפילה ב סימן קלב  -אמירת אשרי ובא לציון והמשך התפלה
יד .יש לומר בכל יום פטום הקטורת ,שחרית ומנחה ,ואומרים תחלה אין כאלהינו וכו' .וכתב הט"ז ,שאמירת אין
כאלהינו וכו' מועילה להשלים מאה ברכות בכל יום[ .היכא שאי אפשר לו להשלים בברכות ממש] .ויש שכתבו
ליזהר לומר פטום הקטורת דוקא מתוך הכתב ,ולא בעל פה ,משום שהאמירה במקום הקטרת קטורת ,וחיישינן

שמא ידלג אחד מהסממנים ,ואמרינן שהוא חייב מיתה אם חיסר אחת מכל סממניה .ומכל מקום אין זה לעיכובא.
יד)
טו .יש נוהגים לכתוב פרשת פיטום הקטורת והברייתא שלה על קלף או גויל בכתב אשורי ,כמו בספר תורה,
וקוראים בה בכל יום ,והיא סגולה לפרנסה .אולם כבר נתבאר לעיל [סימן א'] דלכתחלה אין ראוי לעשות כן .ורק
אם בדיעבד שכבר כתבו זאת על קלף ,מותר לקרוא בזה .טו)
יד) אמירת פטום הקטורת קודם עלינו לשבח
ראה לעיל סימן א' ,מה שכתבנו בשבח אמירת פטום
הקטורת בכל יום .וכן הוא ברמ"א (סימן קלב) שיש
לומר פטום הקטורת ערב ובוקר אחר התפלה .וע"ש
בט"ז שהקשה ,דאיתא בש"ס אין לך דבר שקודם
לתמיד של שחר אלא קטורת בלבד .והתפלה כנגד
תמידין תקנום ,אם כן היה לנו להקדים פטום
הקטורת קודם לתפלת י"ח .וכתב שם ,שנהג בעצמו
לומר פטום הקטורת קודם ברוך שאמר .והמגן
אברהם הקשה ,למה אנו אומרים אותה אחר מוסף,
והלא הקטורת קדמה למוספין לכולי עלמא .ומיישב
דאפשר שכוונתינו ליפטר מתוך דברי תורה .ע"ש.
והשל"ה כתב שיש לאמרה בשחרית קודם התפלה
ואחר התפלה .ובערב אומר קודם תפלת מנחה ,אבל
לא לאחר תפלת מעריב .דהא הקטרת קטורת פסול
לאחר הדלקת נרות .וראה עוד בכנסת הגדולה,
ובספר באר שבע.
וכתב בשו"ת נודע ביהודה (אורח חיים סימן י'),
שבנוסח בטור אתה הוא שהקטירו וכו' לא מוזכר ה'
או"א .והטעם שאומרים תחלה אין כאלהינו וכו' לפי
שהקטורת מעשרת ,לפיכך אומרים אין כאלהינו
שלא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה,
רק הכל מה' ניתן לנו ,ולו נאה לברך על העושר .ועיין
באבודרהם .ע"כ .ובספר הכוונות שסידר מהר"ש
ויטאל בן מהר"ח כתב ,שקיבל מרבו האר"י ז"ל שבין
בסדר הזמירות ,ובין אחר תהלה לדוד ,בין קודם
מנחה יאמר אתה הוא ה' אלהינו שהקטירו וכו' .וכן
מבואר גם בסדר הכוונות ,שאחר הקטורת בכל פעם
יאמר ג' פעמים ה' צבאות וכו' .ולא יאמר שום פסוק
אחריו כי אם וערבה .ע"ש .ועיין בשו"ת בית אפרים
(סימן ט') מה שכתב על נוסח אחת לששים או
לשבעים שנה .ע"ש[ .שע"ת].
וכתב עוד הרמ"א שם ,שיש ליזהר לומר פטום
הקטורת מתוך הכתב ,ולא בעל פה ,משום
שהאמירה היא במקום ההקטרה ,וחיישינן שמא
ידלג אחד מהסממנים ,ואמרינן שהוא חייב מיתה אם
חיסר אחת מסממניה .ומקור דבריו הוא מהבית יוסף

בשם מהר"י ,וארחות חיים .אך הבית יוסף עצמו
פקפק בזה ,דהלא אין מיתה אלא בהקטרה ,ולא
באמירה .ועוד דאין מיתה אלא במזיד .ואמנם יש
שנהגו שלא לאומרו ביום חול שממהרין למלאכתן,
וחיישינן שמא ידלג .גם בס' שכחת הלקט הזהיר
לומר פטום הקטורת מהסידור ,וכ"כ מוהריק"ש .אך
לפי המבואר יש לדקדק לומר פטום הקטורת בכל
יום ,ואין לחוש אם יטעה וידלג באמירתו אחת מכל
סממניה .וכתב מרן החיד"א במחזיק ברכה (סימן
קלב סק"ז) דמנהג ארץ ישראל לומר ג"פ ביום פטום
הקטורת ,אחת בזמירות אחר פרשת התמיד ,ובסוף
התפלה אחר קוה ,ובמנחה קודם אשרי אחר פרשת
התמיד .ואם הוא במקום שאין נוהגים לומר פטום
הקטורת ,יאמר לבדו בצינעא .והביא שם מה שאמרו
בזוה"ק (ויקהל ,דף ריח) ,דכל מאן דאסתכל וקרי
בכל יומא פרשתא דקטורת ישתזיב מכל מילין בישין
חרשין דעלמא ,ומכל פגעין בישין ומהרהורא בישא
ומדינא בישא וממותנא ,ולא יתזק כל ההוא יומא,
דלא יכיל סטרא אחרא לשלטאה עליה ,ואיצטריך
דיכוין ביה .ע"כ .וכתב עוד ,ואתה בן אדם פקח עיניך
לכוין באמירת הקטורת לא להנאתך ,כי אם לעשות
נח"ר ליוצרך ,כי מתוקף תועלותיו נודע שיש נחת
רוח להשי"ת.
וכתב בכה"ח פלאג'י (סימן יז אות טז) דאמירת פטום
הקטורת אחר התפלה הוא דבר גדול ,שלא יהא
יניקה למקטרגים מהתפלה .אבל במנחה וערבית
א"צ לאומרו ,ובלא"ה בלילה אין לאומרו ,ואפי'
במוצ"ש אחר ההבדלה כתב בחס"ל דאין לאומרו.
ובילקוט הראובני כתב ,כי אחד עשר סממני
הקטורת הם סגולה להכניע אחד עשר מחנות של
ס"מ ,ואם אומר במרוצה ובע"פ לא יהיה לו שום
תועלת מאמירה זו .ובס' מעיל צדקה כתב ,דיכתוב
פטום הקטורת על קלף כס"ת ,ויקרא בו ,ויעשה לו
סגולה ,דהקטורת מעשירה ,ומובטח לו שלא תופסק
פרנסתו .וראה לעיל בילקוט יוסף סימן א' מה
שהארכנו בענין זה ,ואכמ"ל... .
טו) ראה לעיל סימן א' הערה יט.

הלכה ברורה חלק ז שו"ת אוצרות יוסף סימן א

שו"ת עשה לך רב חלק ה סימן כה
התשובה לעצם הצעתך היא ברורה ,ואין שום אסור לכתוב על ניר או קלף את תפלת שמונה  -עשרה או קריאת -
שמע בכתב סופר ,ולכרכו עם הסידור ולהתפלל מתוכו .ואין שום חשש שיבואו דפים אלה לבזיון חלילה ,ואף אם
לא יהיו כרוכים עם הסידור אין חשש ,ומעשים בכל יום שכותבים מזמור "למנצח" בצורת המנורה ,ועוד פסוקים
אתו ,וכאשר הקלף בלה לגמרי גונזים אותו ככל כתבי הקודש .וכעין זה מצאנו באמירת פיטום הקטורת ,שמעלתה
גדלה מאד עפ"י דברי הזוה"ק (שמות דף רי"ח ע"ב) ,ומצלת מכל מיני פורעניות וכו' .וכתב מוהרח"פ (בספרו כף -
החיים סימן י"ז אות י"ח בשם ספר מ"צ ח"ב) שאמירת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורי ככתיבת ספר תורה היא
סגולה לזכות ולעושר ויהיה מוצלח בכל עסקיו עכ"ל .וכן ראיתי לחסידים ואנשי מעשה שכתבו פטום  -הקטורת
והברייתא על גבי קלף באותיות אשוריות וקוראים מתוכה בכל יום .הרי מפורש שאין שום חשש בכך.

תשובות והנהגות כרך ב סימן רד
וע"פ סוד יש סגולה נפלאה לקרוא פרשת קטורת כל יום מכתב אשורית על קלף ,ובזה באמת נראה שראוי לקוראה
בנגינות וטעמים ,שאם נכתב בקדושה מצוה לקרוא בנגינות וטעמים וכמ"ש( .עיין ב"מעבר יבק" שפירש לקרוא
קטורת בנגינות טעמים).

תשובות והנהגות כרך ד סימן יח
פרשת הקטורת בקלף
בספר "כף החיים" קל"ב (כ"ג) מביא שאמירת פיטום הקטורת מתוך כתב אשורית היא סגולה לעושר ולהצלחה
בכל עניניו ,ושכ"כ החיד"א בעבודת הקודש ,וכן כתב בספר מקור חיים (מבעל חוות יאיר) בשם סדר היום שיכתוב
אותה בכתיבה אשורית על קלף כשר ויקרא ממנה בוקר וערב וסגולתה רב מאד.
ושמעתי שרב אחד השיג על זה דהאי חומרא אתי לידי קולא ,שמפורש בש"ע יו"ד סימן רפ"ג במחבר שאין כותבין
מגילה לתינוק להתלמד בה ,ואסור לכתוב פסוקים לבד כמו בס"ת ,ולא השיג הרמ"א .אבל הש"ך וט"ז שם מביאים
להתיר משום עת לעשות לה' הפרו תורתך ,והיינו כשיש צורך דוקא התירו ,וכן מפורש במ"ב תרל"ח ס"ק כ"ד,
ובט"ז גופא מפורש שם שאם כותבים פסוקים על הכותל לאיזה סימן טוב הדרא לאיסורא שאין בו צורך ,ולפ"ז צ"ע
מנלן להתיר לכתוב פסוקי קטורת על קלף מיוחד ,וע"כ מסיק להחמיר דאין לכתוב פרשת קטורת בפני עצמה,
שאסור לכתוב בכתב אשורית פרשה פרשה לבד .ואין לדמות למה שמדפיסים בסידורים בדפוס ,דזה לא נקרא
כתיבה ואין בזה איסור ,אבל לכתוב פרשה אחת לבד באשורית על קלף לא התירו ,שחששו שמדמין שקדושתה
כס"ת.

אמנם נראה לחלק דלא דמי להא דאין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה ,דהתם אסור ,שלא צריך מכתב אשורית
ובקלף ובקדושה ,וכן הפסוקים על הכותל אין בזה שום צורך כלל ,אבל כאן שגדולי עולם זצ"ל מעידים שמביא
הצלחה ועושר כשנכתב בכתב אשורית בדיו ובקלף נראה שמותר ,דאנן קיימא לן כהרי"ף דמשום עת לעשות
מותר בכל ענין וכמובא בפת"ש ,ומסתברא שבזמנם לפני המצאת הדפוס היו אצלם סידורים ובודאי כתבו פסוקים
לבד כפי הנהוג אף שאינו ס"ת ,שבמקום צורך התירו.
וביותר נראה דעד כאן לא נאסר לכתוב בקלף כשכוונתו להתלמד בו אלא כשאינו ניכר בקלף לצורך מה נכתב,
דכיון דנכתב ככתבי הקודש ואין בדעתו להשלימו לחומש אסור ,אבל בנ"ד דכותבין עם פרשת הקטורת שבתורה
גם את המשניות והברייתות על קטורת ,הלוא מוכח מתוכו שלא נכתב ככתבי קודש ,אלא לסגולה לבד ואין בזה
איסור ,ואתי שפיר המנהג לכתוב פרשת הקטורת דכיון שסגולתה רבה מאד הוי צורך ,ואיתנהי בהרחבת ההיתר
דעת לעשות וגו' ,וכ"ש כשמצרף ברייתות דמעיקר הדין לא נאסר.
ואם כנים דברינו א"ש מה שנהגו לכתוב "ת"ר פיטום הקטורת כיצד" וכו' ,ולכאורה למה לן לכתוב דברים שבע"פ
שעיקר המצוה היא בע"פ ואסור בכתב ורק משום עת לעשות לה' התירו ,והיה ראוי לכתוב בקלף רק הפסוקים,
אכן לפמ"ש בכתיבת הברייתא דוקא ניכר ומוכח שאינו פרשה דכתבי קודש ,ומשום ה"ט צירפו הברייתא עמו.

תפילה למשה חלק ג סימן כז
פסקי תשובות אורח חיים סימן מח
ה .בענין פרשת הקטורת ופסוקי ה' צבאות וכו' שלאחריו
שם :ויש אומרים סדר המערכה ורבון העולמים וכו' .ונהגו לומר קודם לכן פרשת הקטורת וסדר פיטום 40
הקטורת ,וכפי שכתוב בשו"ע (סימן א' סעי' ט') ,ומקור אמירתו בזוה"ק (פ' ויקהל רי"ט ב) כדי לאעברא זוהמא
מעלמא קודם התפילה ,וכן לאחר התפילה בזוה"ק (פ' פנחס רכ"ד א) "בתר צלותא דאיהו  41כקרבנא ,ומבטל
מותנא מביתא" ,ועוד שם ובכתבי וסידורי האר"י ז"ל מאריכים בחשיבות הקטורת לפני ואחרי התפילה וגם שוב
 42במנחה קודם התפילה ,שהנזהר 43מביא בכך ברכה והצלחה במעשי ידיו וזוכה להרווחת מזונותיו ומסייעו
ל חזור בתשובה וניצול מכל פגעים רעים והרהור רע ודין רע ומדבר ומגהינום ולא יוזק כל היום ויש לו חלק בזה
ובבא.
ובזוה"ק (ויקהל ,שם) "א"ר שמעון אי בני נשא הוי ידעי כמה עילאה עובדא דקטורת קמי קוב"ה ,הוי נטלי כל מלה
מניה והוי סלקי לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא" ,ואכן אין תועלתה מצויה  44אלא כשאומרה בדקדוק גדול
ובמתון מלה במלה ובכוונת הלב ,ומנהג האר"י ז"ל וקדושי עליון 45למנות באצבעות כשאומרים י"א סממני
הקטורת ,בכדי שלא יטעה וידלג אחת מהן וחייב וכו' ,ועוד כי  46המנין מורה על חשיבות ומעלה ,ועוד כי 47לצד
יקר תפארת המצוה הזאת נצרף עם שיח שפתותינו איזה תנועה של מעשה ואז יצטרפו הדיבור והמעשה כאילו
הקטרנו ממש.
וענין גדול ונשגב לקרות מעשה הקטורת כתוב בכתב אשורית  48על קלף כשר ,ומקורו בסדר היום וכלשונו
(בקצרה) "הקטורת ענין גדול לבטל כל נגע ופגע רע ולשבר הקליפות ולמנוע יצה"ר ,ובדבר נקל יכול אדם לינצל
מכמה עניינים גדולים ,ויהיה קורא אותו בכוונה ובדעת שלימה ,והחושש עליו ועל נפשו ראוי להשתדל בכל עוז
בענין הזה ,ולכתוב כל ענין הקטורת בקלף כשר בכתיבה אשורית ולקרות אותו בבוקר ובערב בכוונה גדולה ,ואני
ערב".
 .48ומובא גם בכה"ח סי' קל"ב סקכ"ג בשם החיד"א
זי"ע ועוד .ובתשובות והנהגות ח"ד סי' י"ח מיישב
דלא יסתור מנהג זה הא דאיתא בשו"ע יו"ד סי' רפ"ג
ובפוסקים שם שאין כותבים מגילה ופסוקים לבד
כמו שכותבים בס"ת ,אלא כשיש צורך ומשום עת

לעשות לה' הפרו תורתך ,דהתם מיירי שכותב
לתינוק לצורך להתלמד וכדו' ,שאינו ניכר בקלף
לצורך מה נכתב ,משא"כ כשכותבין פרשת הקטורת
עם הברייתא מוכח שהוא לסגולה ,וסגולתה רבה,
והוי לצורך.
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