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Zohar Vayakhel #469 

ִריְך הּוא , ֲהוֹו אר"ש, ִאי  א ּבְ י קּוְדׁשָ ְקטֶֹרת ַקּמֵ ָאה ִאיהּו עֹוָבָדא ּדִ ָמה ִעּלָ א ֲהוֹו ַיְדֵעי ּכַ ֵני ָנׁשָ ּבְ
ּתָ  ִאׁשְ ַדֲהָבא. ּוַמאן ּדְ ִכְתָרא ּדְ ְייהּו, ּכְ יּה, ַוֲהוֹו ַסְלֵקי ֵלּה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשַ ה ִמּנֵ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ל ַנְטֵלי ּכָ ּדַ

ֵעי יּה, ּבָ ַהאי  ּבֵ ָכל יֹוָמא, ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ יּה ּבְ ְקטֶֹרת, ְוִאי ְיַכֵוין ּבֵ עֹוָבָדא ּדִ ָלא ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ
ַהאי ָעְלָמא,  יִנין ּדְ ל ּדִ ִזיב ִמּכָ ּתְ יּה, ּוֵמָעְלָמא, ְוִיׁשְ ק מֹוָתָנא ִמּנֵ ּלַ ָאֵתי, ְוִיְסּתָ ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ּדְ

ין, וּ  יׁשִ ְטִרין ּבִ ַמְלכּו ַאֲחָרא.ִמּסִ יָנא ּדְ ם, ּוִמּדִ ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ  ִמּדִ

ֵני ָאָדם ָהיּו יֹוִד  ְמעֹון, ִאם ּבְ י ׁשִ רּוְך  עָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּבָ טֶֹרת ִלְפֵני ַהּקָ ה ַהּקְ ה הּוא ֶעְליֹון ַמֲעׂשֵ ּמָ ים ּכַ
ּנּו  ּבּור ְוִדּבּור ִמּמֶ ל ּדִ ל ָזָהב.  הּוא, ָהיּו נֹוְטִלים ּכָ ֶתר ׁשֶ מֹו ּכֶ יֶהם ּכְ ְוָהיּו ַמֲעִלים אֹותֹו ֲעָטָרה ַעל ָראׁשֵ

ָכל יֹום, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק בָּ  ן ּבֹו ּבְ טֶֹרת, ְוִאם ְיַכּוֵ ה ַהּקְ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ּכֵ ל ּבֹו, ָצִריְך ְלִהְסּתַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ עֹוָלם  ּוִמי ׁשֶ
ֶות ִמ  ק ַהּמָ ּלֵ א, ְוִיְסּתַ ָדִדים  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ּוִמּצְ יִנים ׁשֶ ל ַהּדִ ֵצל ִמּכָ ּנּו ּוֵמָהעֹוָלם, ְוִיּנָ ּמֶ

ְלכּות ָהַאֶחֶרת ין ַהּמַ יִהּנֹם ּוִמּדִ ין ַהּגֵ  .ָרִעים, ּוִמּדִ

 

469. Rabbi Shimon said, if people knew the effect of the ‘Action of the 
Ketoret’ before the Holy One Blessed be He, they would take every word 
of it and set it as golden crown on their heads. 

Those who meditate on it with consciousness every day, he has a share 
in this world and the world to come. Death will be removed from him 
and the world. He will be saved from judgments in this world, and from 
the influence of the other-side. He will also be protected from the 
judgment of hell after death and from the judgment of the other-side. 

The power of the incense is to remove all negativity including death. 
Many kabbalists recommend reading this text every day, especially for 
those who are in weak health like cancer and other ills. When negativity 
is out of the way, it’s easy to draw light. 
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From Zohar Vayera. Aramaic and Hebrew text below.  

Translations by Zion 

120. Rabbi Pinchas quotes the verse (Numbers 17) “and behold the plague has begun on the people”, and 
says “and Moses said unto Aaron take the fire-pan and put on it fire from the Altar and put Ketoret 
(Incense). Take it out to the people and make atonement for them.  Then it is written “and the plague 
stopped”.  The verse instructs Aaron to do it quickly so the offering on the fire-pan would save the people. 

121. Rabbi Pinchas said one time I was walking on the way and met with Elijah. I asked him what would 
be good for the people against the judgment and he answered that the people should mention the 
sacrifices that Moses commanded. When the people read about the sacrifices and offerings, the angels 
advocate for the people. 

122. When there is a decree and death is among the people, an announcer in heavens declares that if 
people assemble to read the actions of the incense, death will be removed from them. 

123. Rabbi Yitzchak said (Numbers 17:11) “And Moses said unto Aaron: 'Take your fire-pan, and put fire 
from off the altar, and lay incense on it ”. Aaron asked why? And Moses replied “because the wrath of 
YHVH was released: the plague is begun.'” Then Aaron run into the midst of the people, the plague 
stopped and the angel of death lost control and death stopped. 

124. Rabbi Echa went to the village of Tarshah to his host. The people of the city came to see him with 
respect and asked him if he has no fear about the death that is happening in their city for seven days and 
every day it gets stronger. 

125. Rabbi Echa told them to join him in the synagogue and pray for mercy from the Holy One Blessed be 
He. While they were walking people came to report about more deaths in the city and some are about to 
die. He told them, there is no time to delay as it is urgent. 

126. Assign 40 people with merits. And make four groups of 10 people. He sent them to the four corners 
of the city, instructing them to recite the eleven incense (text below) with an open heart to the Holy One 
Blessed be He and also read the commandments of the sacrifices of Moses. 

127. The people did so three times in the four sides of the city. Then he asked them to go to the homes of 
the people that are about to die and do the same. When they finish they should say the verses; Numbers 
17:11-13 below.   They followed his instructions and death was removed from the city. 

ים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵלְך  ַוּיֹאֶמר. 11 ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ מֹׁשֶ
ֶגף ְפֵני ְיהָוה ֵהֵחל ַהּנָ ֶצף ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ ר ֲעֵליֶהם ּכִ  .ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכּפֵ

ן ֶאת . 12 ּתֵ ָעם ַוּיִ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ה ַוּיָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ח ַאֲהרֹן ּכַ ּקַ ַוּיִ
ר ַעל ָהָעם טֶֹרת ַוְיַכּפֵ  .ַהּקְ

ָפה. 31 ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ  .ַוּיַ
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Text from Zohar Vayera. Aramaic and Hebrew translation 

ְכִתיב, .120 ַתח ְקָרא ּדִ ְנָחס ּפָ י ּפִ ה ֶאל  (במדבר יז)  ַרּבִ ָעם ּוְכִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ְוִהּנֵ
לׁש  ִתיב ָהָכא ַמֵהר ּוְכִתיב ָהָתם ַמֲהִרי ׁשְ ָפה. ּכְ ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ה ְוגו' ּוְכִתיב ַוּתֵ ְחּתָ ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ

זָ  ּתְ ן ְלִאׁשְ אן ָקְרּבָ ָזָבא ַאף ּכָ ּתְ ן ְלִאׁשְ ן ָקְרּבָ ַהּלָ  .אבָ ְסִאים. ַמה ּלְ

תּוב120  ּכָ סּוק ׁשֶ ַתח ּפָ ְנָחס ּפָ י ּפִ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת  (במדבר יז) ַרּבִ ָעם, ְוָכתּוב ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ ֶגף ּבָ ְוִהּנֵה ֵהֵחל ַהּנֶ
לֹ  ם ַמֲהִרי ׁשְ אן ַמֵהר, ְוָכתּוב ׁשָ תּוב ּכָ ָפה. ּכָ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ה ְוגֹו', ְוָכתּוב ַוּתֵ ְחּתָ ֵצל, ַהּמַ ן ְלִהּנָ ן ָקְרּבָ ַהּלָ ׁש ְסִאים. ַמה ּלְ

ֵצל ן ְלִהּנָ אן ָקְרּבָ  .ַאף ּכָ

הּו, ֲאִמיָנא ֵליּה, ֵליָמא  .121 ֵאִלּיָ יּה ּבְ ְנָחס ִזְמָנא ָחָדא ֲהִויָנא ָאְזֵלי ְבָאְרָחא ַוֲעָרִעית ּבֵ י ּפִ ָאַמר ַרּבִ
ין  ל ִאּלֵ יּה ּכָ ִריְך הּוא ְוָעאלּו ַקּמֵ א ּבְ ַזר קּוְדׁשָ יָתא, ָאַמר ֵליּה, ְקיים ּגָ ַמֲעֵלי ִלְבִרּיָ ה ּדְ ִלי ַמר ִמּלָ

י ַמלְ  ַמּנֵ ַנָיא ּדְ א ָקְרּבָ ִני ֱאָנׁשָ רּון ּבְ ִיְדּכְ ִעְדָנא ּדְ י ּבְ ר ָנׁש, ּדִ ּבַ ָרא חֹוֵבי ּדְ ן ְלַאְדּכָ ְמַמּנָ ה ָאַכָיא ּדִ מׁשֶ
רּון ֵליּה ְלַטב. ֻכְלהּו ִיְדּכְ הּו, ּדְ יּה ּוְרעּוֵתיּה ּבְ י ִלּבֵ ּוִ  וׁשַ

י לֹו, יֹאַמר ִלי מַ . 121 י ֶאת ֵאִליָּהּו. ָאַמְרּתִ ּתִ ֶרְך ּוָפַגׁשְ ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ְנָחס, ּפַ י ּפִ ָבר ָאַמר ַרּבִ ר ּדָ
ִר  ִריֹּות. ָאַמר לֹו, ּבְ ּמֹוִעיל ַלּבְ יר ֲחָטֵאי ָהָאָדם,  ׁשֶ ים ְלַהְזּכִ ֻמּנִ ּמְ ְלָאִכים ׁשֶ ל ַהּמַ ''ה, ְוִנְכְנסּו ְלָפָניו ּכָ ּבָ ַזר ַהּקָ ית ּגָ

ן ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָבֶהם  ה, ּוְמַכּוֵ ה ֹמׁשֶ ּוָ ּצִ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ֵני ָאָדם ַהּקָ ירּו ּבְ יְַּזּכִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ירּו אֹותֹו ְלטֹוב -ׁשֶ ם ַיְזּכִ ּלָ ּכֻ  .ׁשֶ

בְ  .122 יֲעַרע מֹוָתָנא ּבִ ָנא ּדִ ִעּדָ ל ֵחיָלא ְועֹוד ּבְ ַזר וָכרֹוָזא ַאֲעַבר ַעל ּכָ א, ְקָייָמא ִאְתּגְ ֵני ֱאָנׁשָ
א  ְרעּות ַנְפׁשָ י ִמְדָרׁשֹות ְוֵייְמרּון ּבִ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ַאְרָעא ּבְ נֹוִהי ּבְ ִאי ִייֲעלּון ּבְ ַמָיא ּדְ א ִדׁשְ ְוִלּבָ

ֲהוּו ְלהּו ְלִיׂשְ  ְייהּו.ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְסִמין ּדְ ַטל מֹוָתָנא ִמּנַ ִיְתּבַ  ָרֵאל, ּדְ

ִא  . 122 ַמִים, ּדְ ָ ל ֵחילֹות ַהׁשּ רֹוז עֹוֵבר ַעל ּכָ ִרית ִנְגְזָרה, ְוַהּכָ ְבֵני ָאָדם, ַהּבְ יֱֶּאַרע ָמֶות ּבִ ְזַמן ׁשֶ ם ַיֲעלּו ְועֹוד, ּבִ
ל ְקטֶֹר  ְרצֹון ֶנֶפׁש ָוֵלב ִעְנָיִנים ׁשֶ י ִמְדָרׁשֹות ְויֹאְמרּו ּבִ י ְכֵנִסיֹּות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ָאֶרץ ּבְ ָהיּו ָלֶהם  ָבָניו ּבָ ִמים ׁשֶ ׂשָ ת ּבְ

ֶות ֵמֶהם ל ַהּמָ ּטֵ ְתּבַ יִּ ָרֵאל, ׁשֶ  .ְלִיׂשְ

ה וֵתן ָעֶליָה  .123 ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ָחק ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכְ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
ף ִמ  ּצֶ א ַהּקֶ י ָיּצָ ה. ָאַמר ּכִ ים ְקטֶֹרת. ָאַמר ֵליּה ַאֲהרֹן ָלּמָ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ְפֵני ְיָי וגו'. ַמה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ּלִ

ָרץ ֶאל ִתיב ַוּיָ ִתים ּוֵבין  (דף קא ע''א) ּכְ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ָעם. ּוְכִתיב ַוּיַ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ּתֹוְך ַהּקָ
ְטָלא מֹוָתנָ  ָטָאה ְוִנְתּבַ ּלְ ָלא ְלׁשַ ְמַחּבְ ָפה. וָלא ָיִכיל ַמְלָאָכא ּדִ ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ים ַוּתֵ  א.ַהַחּיִ

ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ .  123 ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ תּוב, ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ י ִיְצָחק, ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ ַח ָאַמר ַרּבִ ְזּבֵ
הָ  תּוב? ַויָָּרץ ֶאל ּתֹוְך ַהּקָ ְפֵני ה' וגו'. ַמה ּכָ ֶצף ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ ה? ּכִ ים ְקטֶֹרת. ָאַמר לֹו ַאֲהרֹן, ָלּמָ ל ְוִהּנֵה ֵהֵחל ְוׂשִ

ל ַחבָּ  ָפה. ְולֹא ָיכֹל ַמְלָאְך ׁשֶ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ ָעם. ְוָכתּוב ַויֲַּעֹמד ּבֵ ֶגף ּבָ ל ַהּנֶ ּטֵ לֹט ְוִנְתּבַ ָלה ִלׁשְ
ֶות  .ַהּמָ
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י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְר  .124 ֵני ָמָתא, ָאְמרּו ַרּבִ ל ּבְ יֵזיּה, ְלִחיׁשּו ֲעַלְיהּו ּכָ ּפִ י אּוׁשְ א ֲאָתא ְלַגּבֵ ׁשָ
יּה, ָאְמרּו ֵליּה ָלא ָחס ַעל אֹוָבָדָנא, ָאַמר ְלהּו ַמהּו.  יּה, ָאתּו ְלַגּבֵ יל ְלַגּבֵ א ֲאָתא ָהָכא ֵנּזִ ְבָרא ַרּבָ ּגַ

אֵר  ׁשָ ְבָעה יֹוִמין ּדְ ִאית ׁשִ ַטל.ָאְמרּו ֵליּה ּדְ ף וָלא ִאְתּבַ ּקַ ָמאָתא וָכל יֹוָמא ִאְתּתַ  י מֹוָתָנא ּבְ

ּלֹו. ָלֲחשׁ . 124 א ֵאֶצל ַהְמָאֵרַח ׁשֶ א, ּבָ י ַאָחא ָהַלְך ִלְכַפר ַטְרׁשָ א ַרּבִ דֹול ּבָ ֵני ָהִעיר. ָאְמרּו, ָאָדם ּגָ ל ּבְ ּו ָעָליו ּכָ
יֵּׁש שִׁ  ׁש ַעל ֲאֵבדֶֹתינּו? ָאַמר ָלֶהם, ַמהּו? ָאְמרּו לֹו ׁשֶ אּו ֶאְצלֹו. ָאְמרּו לֹו, לֹא חֹוׁשֵ ְבָעה ָיִמים  ְלָכאן, ֵנֵלְך ֵאָליו. ּבָ

ִעיר, ְוָכל יֹום ִמְתַחזֵּק ְולֹא ִמְתבַּ  יֵּׁש ָמֶות ּבָ לׁשֶ  .ּטֵ

ֲהוּו ָאְזֵלי, ָאתּו  .125 ִריְך הּוא. ַעד ּדְ א ּבְ ע ַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם קּוְדׁשָ א ְוִנְתּבַ ּתָ יל ְלֵבי ְכִנׁשְ ָאַמר ְלהּו ֵנּזִ
א ְלָקְייָמא הָ  י ַאָחא ֵלית ִעּתָ לֹוִני ּוְפלֹוִני ִמיתּו, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ָנטּו ָלמּות. ָאַמר ְלהּו ַרּבִ ִכי ְוָאְמרּו ּפְ

עֲ  ׁשַ  ָתא ְדִחיָקא.ּדְ

אוּ .  125 ָהיּו הֹוְלִכים, ּבָ רּוְך הּוא. ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְפֵני ַהּקָ ׁש ַרֲחִמים ִמּלִ ֶנֶסת ּוְנַבּקֵ  ְוָאְמרּו, ָאַמר ָלֶהם, ֵנֵלְך ְלֵבית ַהּכְ
י ַאָחא, ֵאין ֵעת ַלֲעֹמד לֹוִני ּוְפלֹוִני ֵמתּו, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני נֹוִטים ָלמּות. ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ ָעה ְדחּוָקה ּפְ ָ ַהׁשּ ְך, ׁשֶ  .ּכָ

ָעה חּוָלִקין  .126 ָרה ְלַאְרּבְ ָרה ֲעׂשָ ִאין ַיִתיר. ֲעׂשָ ַזּכָ א ֵמִאּנּון ּדְ ֵני ָנׁשָ ִעין ּבְ ֲאָבל ַאְפִריׁשּו ִמְנכֹון ַאְרּבְ
ע ִזוְ  ָמאָתא, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ָרה ְלִזְווָייָתא ּדְ ָמאָתא, ַוֲעׂשָ ָרה ְלִזְווָייָתא ּדְ כֹון, ֲעׂשָ ָמאָתא. וֲאָנא ִעּמְ וָייָתא ּדְ

ָקְר  ה וִעְנָייָנא ּדְ ִריְך הּוא ָיַהב ְלמׁשֶ א ּבְ קּוְדׁשָ כֹון ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְסִמין. ּדְ ְרעּות ַנְפׁשְ ָנא ְוָאְמרּו ּבִ ּבָ
יּה.  ִעּמֵ

ָעה ֲחָלִקים, ַואֲ .  126 ָרה ְלַאְרּבָ ָרה ֲעׂשָ ִאים. ֲעׂשָ ֵני ָאָדם ֵמֵאּלּו ַהיֹּוֵתר ַזּכָ ִעים ּבְ ם ַאְרּבָ ְפִריׁשּו ִמּכֶ ֶכם, ֲאָבל ּתַ ִני ִעּמָ
ע ַקְצוֹות ָהִעיר ָרה ִלְקֵצה ָהִעיר, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ָרה ִלְקֵצה ָהִעיר ַוֲעׂשָ ים  ֲעׂשָ ּמִ ל ְקטֶֹרת ַהּסַ ֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ִעְנָין ׁשֶ , ְוִאְמרּו ּבְ

נֹות ִאּתוֹ  ְרּבָ ל ַהּקָ ה, ְוִעְנָין ׁשֶ רּוְך הּוא ָנַתן ְלֹמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ  .ׁשֶ

ע ִזְווָייָתא וֲהוּו ָאְמ  .127 ָכל ָמאָתא ְלַאְרּבַ ַלת ִזְמִנין ְוַאֲעָברּו ּבְ ן ּתְ ן, ְלָבַתר ָאַמר ְלהּו ֲעְבדּו ּכֵ ִרין ּכֵ
ימּו ִאְמרּון אִ  ַסּיְ יהֹון, וִאְמרּו ְכֵדין, ְוַכד ּתְ ְייכּו ְלָבּתֵ יטּו ְלֵמיַמת ַאְפִריׁשּו ִמּנַ אֹוׁשִ ִזיל ְלִאּנּון ּדְ ין  ּנֵ ּלֵ

סּוַקָייא ה וֵתן ָעֶליָה ֵאׁש וְ  (במדבר טז) ּפְ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ח  (דף קא ע''ב) גו'ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ּקַ ַוּיִ
ְייהּו. ַטל ִמּנַ ִתים ְוגו'. וֵכן ֲעְבדּו וִאְתּבַ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ  ַאֲהרֹן ְוגו' ַוּיַ

ן. ְלַבּסֹוף ָאַמר ָלֶהם, ֵנלֵ . 127 ע ְקָצוֹות ְוָהיּו אֹוְמִרים ּכֵ ָכל ָהִעיר ְלַאְרּבַ ָעִמים ְוָעְברּו ּבְ לֹׁש ּפְ ְך ׁשָ ְך ְלֵאּלּו ָעׂשּו ּכָ
ּנֹוִטים ָלמּות, ְוַתְפִריׁשּו ִמכֶּ  ה ֶאל ׁשֶ סּוִקים, ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ אְמרּו ֵאּלּו ַהּפְ מּו, ּתֹ ַסיְּ ר ּתְ ְך, ְוַכֲאׁשֶ יֶהם ְוֹתאְמרּו ּכָ ם ְלָבּתֵ

ִתים וגו'. ְוֵכן ָעׂשוּ  ין ַהּמֵ ח ַאֲהרֹן ְוגֹו', ַויֲַּעֹמד ּבֵ ּקַ ה ְוֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ְוגֹו', ַויִּ ְחּתָ ל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ּטֵ  ְוִהְתּבַ
ֶות) ֵמֶהם   .(ַהּמָ
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The Ketoret process. Eleven incense 

ה הּוא  ִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶרת יהוהַאּתָ ר   ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֲאׁשֶ ם ּכַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ ּמִ ַהּסַ
יתָ  ה ְנִביָאְך כַּ  ַיד- אֹוָתם ַעל ִצּוִ תֹוָרָתךְ מׁשֶ תּוב ּבְ  :ּכָ

ה ַקח - ֶאל יהוה ַוּיאֶמר ים- מׁשֶ ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים ָנָטף | ּוׁשְ ַבד ִיְהיה: ְוָעִשיָת   ְלָך ַסּמִ ד ּבְ ה ּבַ ּוְלבָנה ַזּכָ
ה  ַמֲעֵשה  אָתּה ְקטֶרת רַקח ה ָהֵדק ְונַתּתָ ּנָ ַחְקּתָ ִמּמֶ ח ָטהֹור קֶדׁש: ְוׁשָ ה   רֹוֵקַח ְמֻמּלָ ּנָ אֶהל ִמּמֶ   ִלְפֵני ָהֵעֻדת ּבְ

ֵעד ְלךָ  ר ִאּוָ ה מֹוֵעד ֲאׁשֶ ּמָ ְהֶיה ָלֶכם: ְוֶנֱאַמר: ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ׁשָ ים ּתִ ּבֶקר   קֶדׁש ָקָדׁשִ ים ּבַ ְקטֶרת ַסּמִ
ֵהיִטיבֹו ֶאת ּבֶקר ּבְ ה- ּבַ ִים ַיְקִט - ּוְבהֲעלֹת ַאֲהרן ֶאת  :ַהּנֵרת ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ִמידַהּנֵרת ּבֵ ה ְקטֶרת ּתָ   יֶרּנָ

 . ְלדרֵתיֶכם יהוה ִלְפֵני 

נוּ  ים ּתָ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ יַצד. ׁשְ טֶרת ּכֵ ּטּום ַהּקְ ָנן. ּפִ ה ַרּבָ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹש ֵמאֹות ְוׁשִ מֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ׁשְ  ּוׁשְ

ה ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ָכל ּכְ ּבֶקר- ָמֶנה ּבְ ֶעֶרב.  יֹום. ַמֲחִציתֹו ּבַ ֶהם ַמְכִניסּוַמֲחִציתֹו ּבָ ּמֵ ה ָמִנים ְיֵתִרים ׁשֶ לֹׁשָ  ּוׁשְ

דֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ּפּוִרים ּכֵהן ּגָ יֹום ַהּכִ ֵדי ְלַקּיֵם . ְמלֹא ָחְפָניו ּבְ ּפּוִרים ּכְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ת ּבְ ׁשֶ ְכּתֶ  ַמֲחִזיָרן ַלּמַ

ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ר ַסמֲ   ִמְצַות ּדַ  )(טוב למנותם באצבעותיוּלּו ֵהן: ְואֵ  .ָמִנים ָהיּו ָבהּ ְוַאַחד ָעׂשָ

ִרי. ( 1(  ּפוֶרן. (2) ַהּצֳ ָנה. ( )3) ְוַהּצִ ְבִעים ָמֶנה4ְוַהֶחְלּבְ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ בוָנה. ִמׁשְ ) ּוְקִציָעה.  6) מור. (5( .) ְוַהּלְ
. () וְ 7( ּבוֶלת ֵנְרּדְ ר ָמֶנה. ( .) ְוַכְרּכום8ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ר ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ַקל ׁשִ ֵנים9ִמׁשְ ְט ׁשְ ר. ( ) קוׂשְ ּלּוָפה  ) ִק 10ָעׂשָ

ה. ( לׁשָ ָעה11ׁשְ ׁשְ מון ּתִ  .) ִקּנָ

ין ָעה ַקּבִ ׁשְ יָנא ּתִ ְרׁשִ ָלָתא. ְוִאם לֹא ָמָצא ֵיין ֵיין  .ּבֹוִרית ּכַ ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר   ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ
יק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע י  ַמֲעֶלה  .ִחיָור ַעּתִ הּוא. ִרּבִ ל ׁשֶ ן ּכָ ת ָעׁשָ ּפַ ְבִלי אֹוֵמר: ַאף ּכִ ל ָנָתן ַהּבַ ן ּכָ ְרּדֵ - ַהּיַ

ַבׁש פְּ ׁשֶ  ּה ּדְ ל  .ָסָלהּ ִהיא. ִאם ָנַתן ּבָ ר ַאַחת ִמּכָ  .ַסֲמָמֶניָה ַחּיָב ִמיָתה- ְוִאם ִחּסֵ

ן ָרף ַרּבָ א ׁשְ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ ְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהּצֳ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ָטף. ּבוֹ  ׁשִ יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ ְרׁשִ  ִרית ּכַ

ֵדי ֵדי ׁשֶ  ּכְ ּפֹוֶרן ּכְ ּה ֶאת ַהּצִ ּפֹות ּבָ ֵהא ָנָאה. ֵייןְלׁשַ ּפֹוֶרן   ּתְ רֹות ּבֹו ֶאת ַהּצִ ֵדי ִלׁשְ ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ּכְ
ֵדי ה ּכְ ֵהא ַעּזָ ּתְ ֵאין ַמְכִניִסי .ׁשֶ א ׁשֶ בֹוד ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאּלָ ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ  ן ֵמי ַרְגַלִים ּבַ

ְנָיא  ׁשֶ  ,ּתַ י ָנָתן אֹוֵמר: ּכְ ָמּה   הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב. ֵהיֵטבִרּבִ ּטְ ִמים. ּפִ ׂשָ ַהּקֹול ָיֶפה ַלּבְ ֵני ׁשֶ ָהֵדק. ִמּפְ
ָרה ַלֲחָצִאין ׁשֵ ַמְענּו. ָאַמר ִר  .ּכְ ִליׁש ּוְלָרִביַע לֹא ׁשָ ָרה ַלֲחָצִאיןְלׁשָ ׁשֵ ָתּה ּכְ ִמּדָ ָלל: ִאם ּכְ י ְיהּוָדה: ֶזה ַהּכְ  .ּבִ

ר ַאַחת  לְוִאם ִחּסֵ  . ַסֲמָמֶניָה ַחּיָב ִמיָתה- ִמּכָ

ֵני   ָנה ָהְיָתה ָבָאה  ּתָ ְבִעים ׁשָ ים אֹו ְלׁשִ ִ ׁשּ ָרא: ַאַחת ְלׁשִ ָרא  ַבר ַקּפָ ֵני ַבר ַקּפָ יַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ּתָ ל ׁשִ  :ׁשֶ

ֵני ּלּו ָהָיהאִ  ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמּפְ ל ּדְ ּה ָקְרטֹוב ׁשֶ ֵני  ֵריחָ  נֹוֵתן ּבָ ַבׁש ִמּפְ ּה ּדְ ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ּה. ְוָלּמָ
ַהּתֹוָרה י ָכל :ָאְמָרה ׁשֶ אר ְוָכל- ּכִ ַבׁש לֹא- ׂשְ ּנוּ - ּדְ ה לַ  ַתְקִטירּו ִמּמֶ ֶ  :   יהוהִאׁשּ

ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקב  יהוה  ּגָ נּו. ִמׂשְ ְך:  ְצָבאֹות  יהוה ֶסָלה:  ְצָבאֹות ִעּמָ ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ּבָ יָעהה  יהוה ַאׁשְ  .ֹוׁשִ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ִנים ַקְדמִנּיֹות ' ִמְנַחת ְיהּוָדהיהוהָקְרֵאנּו: ְוָעְרָבה לַ - ַהּמֶ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים. ּכִ   :ִוירּוׁשָ
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 Sacrifices – פרשת הקורבנות
purification of the vessel.or F 

ר ין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין  ַוְיַדּבֵ ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ אֹתֹו ּבֵ ת ְוַכּנֹו ְנחֹׁשֶ ּיֹור ְנחֹׁשֶ יָת ּכִ אמֹר. ְוָעׂשִ ה ּלֵ ְיָי ֶאל מֹׁשֶ
בָֹאם ֶאל אֹהֶ  ּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם. ּבְ ה ָמִים. ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמּמֶ ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ ל ַהּמִ

ה ַליהָוה. ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם  ֶ ֵרת ְלַהְקִטיר ִאׁשּ ַח ְלׁשָ ְזּבֵ ם ֶאל ַהּמִ ּתָ  מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו אֹו ְבִגׁשְ
 .ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם

אמֹר. ַצו ֶאת בְּ  ה ּלֵ ר ְיָי ֶאל מֹׁשֶ י ֵריַח ִניחִֹחי ַוְיַדּבֵ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ
ָנה  ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַליהָוה ּכְ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ֶ מֹוֲעדֹו. ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ּתִ

ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד. ֶאת ַהכֶּ  ין ְתִמיִמם ׁשְ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ
ָיה  ִמיד ָהֲעׂשֻ ִתית ְרִביִעת ַהִהין. עַֹלת ּתָ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ יִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמְנָחה ּבְ ִים. ַוֲעׂשִ ָהַעְרּבָ

ה ַליהָוה. ְוִנְסּכֹו ְרבִ  ֶ ַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַֹח ִאׁשּ ָכר ּבְ ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ֶבׂש ָהֶאָחד ּבַ יִעת ַהִהין ַלּכֶ
ה ֵריַח ִניחֹ  ֵ ה ִאׁשּ ֲעׂשֶ ִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ּתַ ִים ּכְ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ַח ַליהָוה. ְוֵאת ַהּכֶ

ַח ָצפָֹנה ִלְפֵני  .ַליהָוה ְזּבֵ ַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהּמִ ַח  ְוׁשָ ְזּבֵ מֹו ַעל ַהּמִ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ּדָ ְיָי ְוָזְרקּו ּבְ
ה  .ָסִביב ֶלת ּוְמֻרּצָ ֵהא ֲאִמיָרה זֹו ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ ָפֶניָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

מֹוֲעדֹו ּוִבְמקֹומֹו ּוְכִהְלָכתוֹ  ִמיד ּבְ ן ַהּתָ ִאּלּו ִהְקַרְבנּו ָקְרּבַ  :ְלָפֶניָך ּכְ

ל ְזָבִחים ֵאיֶזהּו ְמקוָמן  ִחיָטָתן . ׁשֶ ּפּוִרים ׁשְ ל יום ַהּכִ ר ְושִעיר ׁשֶ פון. ּפָ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ים ׁשְ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ
רֶכת ְוַעל ִמְזבַּ  ים ְוַעל ַהּפָ ּדִ ין ַהּבַ ָיה ַעל ּבֵ פון ְוָדָמן ָטעּון ַהּזָ ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פון ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ח ּבַ

ָנה אַ  ָהב. ַמּתָ ַח ַהִחיצון ִאם  ַהּזָ ל ִמְזּבֵ ם ָהָיה ׁשוֵפְך ַעל ְיסוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ ָיֵרי ַהּדָ ֶבת. ׁשְ ַחת ֵמֶהן ְמַעּכָ
ב ֵרת  :לא ָנַתן לא ִעּכֵ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פון ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ שָרִפים. ׁשְ שָרִפים ּושִעיִרים ַהּנִ ִרים ַהּנִ ּפָ

ָיה עַ  פון ְוָדָמן ָטעּון ַהּזָ ּצָ ם ָהָיה ּבַ ָיֵרי ַהּדָ ֶבת. ׁשְ ָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעּכָ ָהב. ַמּתָ ח ַהּזָ רֶכת ְוַעל ִמְזּבַ ל ַהּפָ
ן ׁשֶ ֵבית ַהּדָ ב. ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִנשָרִפין ּבְ ַח ַהִחיצון. ִאם לא ָנַתן לא ִעּכֵ ל ִמְזּבֵ  :ׁשוֵפְך ַעל ְיסוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ

ִחיד. ֵאּלּו ֵהן ּבּור ְוַהּיָ ִחיָטָתן  ַחּטאת ַהּצִ ל מוֲעדות ׁשְ ים ְוׁשֶ י ֳחָדׁשִ ּבּור. שִעיֵרי ָראׁשֵ ַחּטאת ַהּצִ
יַצד. ָעָלה  ע ְקָרנות. ּכֵ נות ַעל ַאְרּבַ ע ַמּתָ פון ְוָדָמן ָטעּון ַאְרּבַ ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פון ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ּבַ

רוִמית ִמְזָר  ֶבׁש ּוָפָנה ַלּסוֵבב ּוָבא לו ְלֶקֶרן ּדְ ַמֲעָרִבית. ַמֲעָרִבית   ִחית. ִמְזָרִחית ְצפוִנית. ְצפוִניתַבּכֶ
כָ  ה. ּבְ ָלִעים. ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָ רוִמי. ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהּקְ ם ָהָיה ׁשוֵפְך ַעל ְיסוד ּדְ ָיֵרי ַהּדָ רוִמית. ׁשְ ל ּדְ

את יְ   :ַמֲאָכל. ְליום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצות י ַחּטָ ָפֶניָך. ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ִאם ִנְתַחַיְבּתִ ִהי ָרצון ִמּלְ
את י ַחּטָ ִאּלּו ִהְקַרְבּתִ ה ְלָפֶניָך ּכְ ֵהא ֲאִמיָרה זּו ְמֻרּצָ ּתְ  :ׁשֶ

פון. ְוָד  ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמּה ּבִ פון ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתּה ּבַ ים. ׁשְ נות ָהעוָלה קֶדׁש ָקָדׁשִ י ַמּתָ ּתֵ ָמּה ָטעּון ׁשְ
ים ִ ט ְוִנּתּוַח ְוָכִליל ָלִאׁשּ ע. ּוְטעּוָנה ֶהְפׁשֵ ֵהן ַאְרּבַ י עוָלה :ׁשֶ ִאּלּו ִהְקַרְבּתִ  :ְיִהי ָרצון ּכְ

ְפָחה ֲחרּוָפה ם ׁשִ ם ְמִעילות. ֲאׁשַ ֵזלות. ֲאׁשַ ם ּגְ מות. ֲאׁשַ מות. ֵאּלּו ֵהן ֲאׁשָ ְלֵמי ִצּבּור ַוֲאׁשָ .  ִזְבֵחי ׁשַ
פון. ְוָדָמן ָטעוּ  ּצָ ֵרת ּבַ ְכִלי ׁשָ ָמן ּבִ פון ְוִקּבּול ּדָ ּצָ ִחיָטָתן ּבַ לּוי. ׁשְ ם ּתָ ם ְמצוָרע. ָאׁשָ ם ָנִזיר. ֲאׁשַ ן ֲאׁשַ

ָכל ַמֲאָכל. ְליום ָוַלְיָלה  ה. ּבְ ָלִעים. ְלִזְכֵרי ְכֻהּנָ ע. ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהּקְ ֵהן ַאְרּבַ נות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ׁשְ
ֵהא ֲאִמיָרה זּו  :ד ֲחצותעַ  ּתְ ם ׁשֶ י ָאׁשָ ָפֶניָך. ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ִאם ִנְתַחַיְבּתִ ְיִהי ָרצון ִמּלְ

ם י ָאׁשָ ִאּלּו ִהְקַרְבּתִ ה ְלָפֶניָך ּכְ  :ְמֻרּצָ
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ֲעָזָרה. ְוָדָמן טָ  ָכל ָמקום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים. ׁשְ ים ַקּלִ ֵהן ַהּתוָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדׁשִ נות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ עּון ׁשְ
ָכל ַמֲאָכל. ְליום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצות ָכל ָהִעיר. ְלָכל ָאָדם. ּבְ ע. ְוֶנֱאָכִלין ּבְ ּיוֵצא   :ַאְרּבַ ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ

יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם ַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים ִלְנׁשֵ א ׁשֶ ִאלּ  :ָבֶהם. ֶאּלָ י ְיִהי ָרצון ּכְ ּו ִהְקַרְבּתִ
 :ּתוָדה

ע. ְוֶנֱאָכלִ  ֵהן ַאְרּבַ נות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ֲעָזָרה. ְוָדָמן ָטעּון ׁשְ ָכל ָמקום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים. ׁשְ ים ַקּלִ ָלִמים ָקָדׁשִ ין ׁשְ
ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ָכל ַמֲאָכל. ִלׁשְ ָכל ָהִעיר. ְלָכל ָאָדם. ּבְ ּיוֵצא בָ  :ּבְ א ַהּמּוָרם ֵמֶהם ּכַ ֶהם. ֶאּלָ

יֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם ַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים ִלְנׁשֵ ָלִמים  :ׁשֶ י ׁשְ ִאּלּו ִהְקַרְבּתִ כור   :ְיִהי ָרצון ּכְ ַהּבְ
ָנה ֶאָחת. ּוִבלְ  ֲעָזָרה. ְוָדָמן ָטעּון ַמּתָ ָכל ָמקום ּבָ ִחיָטָתן ּבְ ים. ׁשְ ים ַקּלִ ַסח ָקָדׁשִ ֲעשר ְוַהּפֶ ָבד ְוַהּמַ

ָכל  ֲעשר ְלָכל ָאָדם. ְוֶנֱאָכִלין ּבְ כור ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים. ְוַהּמַ ה ַבֲאִכיָלָתן. ַהּבְ ּנָ ֶנֶגד ַהְיסוד. ׁשִ ן ּכְ ּתֵ ּיִ ׁשֶ
ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ָכל ַמֲאָכל. ִלׁשְ א  :ָהִעיר. ּבְ ְיָלה. ְוֵאינו ֶנֱאָכל ֶאּלָ א ַבּלַ ַסח ֵאינו ֶנֱאָכל ֶאּלָ ַהּפֶ

א ָצִליַעד  א ִלְמנּוָייו. ְוֵאינו ֶנֱאָכל ֶאּלָ  :ֲחצות. ְוֵאינו ֶנֱאָכל ֶאּלָ

 
 

Useful links: 

http://dailyzohar.com/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-
%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%AA-the-eleven-incense-spices/ 

 

Recordings on Soud Cloud 

https://soundcloud.com/dailyzohar/ketoret-11-incense 

 

Zohar text on UnityZohar.com 

https://unityzohar.com/zohar-books/vayera/119 

 

https://dailyzohar.com/
http://dailyzohar.com/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%AA-the-eleven-incense-spices/
http://dailyzohar.com/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%AA-the-eleven-incense-spices/
https://soundcloud.com/dailyzohar/ketoret-11-incense
https://unityzohar.com/zohar-books/vayera/119


Zohar for breaking the force of the Klipah and protection from plagues 

https://DailyZohar.com 
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