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 מזבח הקטורת -מזבח הזהב 

ים: ֶהם ֵלאֹלהִּ י לָׁ יתִּ יִּ ֵאל ְוהָׁ ְשרָׁ י ְבתֹוְך ְבֵני יִּ ַכְנתִּ י  ְושָׁ י ֲאנִּ ְדעּו כִּ ם  ה'ְויָׁ ְצַריִּ ם ֵמֶאֶרץ מִּ י ֹאתָׁ ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ

י  ם ֲאנִּ י ְבתֹוכָׁ ְכנִּ  1(.מו-כט מה)שמות  :ֱאֹלֵהיֶהם ה'ְלשָׁ

ים ַתֲעֶשה ֹאתֹווְ  טִּ ְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי שִּ ְזֵבַח מִּ יתָׁ מִּ שִּ  2(.ל א)שמות  :עָׁ

יֶרנָׁה יבֹו ֶאת ַהֵנֹרת ַיְקטִּ ים ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר ְבֵהיטִּ יו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסמִּ לָׁ יר עָׁ ְקטִּ ה ...  ְוהִּ נָׁ יו ַאַחת ַבשָׁ ֶפר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנתָׁ ְוכִּ

פ   ַדם ַחַטאת ַהכִּ ים הּוא לַ מִּ שִּ דָׁ יו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדש קָׁ לָׁ ה ְיַכֵפר עָׁ נָׁ ים ַאַחת ַבשָׁ  3(.י-ל ז)שמות  :ה'רִּ

  302אוצר המדרשים )אייזנשטיין( מלאכת המשכן עמוד 

 4שה שמות יש לו למזבח זה: מזבח הקטרת מזבח הזהב מזבח הפנימי.ושל

 כבאבן עזרא שמות כה 

 5...לה המשכן והאהל )שמות לה יא(, ואחר כן הארוןיהחל לומר להם בתחוהנה משה, כאשר הקהיל כל העדה, 

והתשובה בדרך משל, כי הכבוד לא ימוש, על כן הארון דמות כסא.  !רתוויש לתמוה, למה לא הזכיר מזבח הקט

לא תעשו עליו : "על כן לא הזכיר מזבח הקטרת רק אחר מזבח העולה, בעבור שיזהיר .והנה מנורה ושולחן ערוך

 6.ט(. ומשה הזכירו לבני ישראל אחר המנורה, וכן במעשה )שמות ל "עולה ומנחה ונסך

 ארמב"ן שמות ל 

הנה מזבח הקטרת מן הכלים הפנימיים היה, ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה  -ועשית מזבח מקטר קטורת 

כירו כאן אחר המשכן וכל אבל הטעם להז !שהוא מונח עמהם, וכן הזכירם במעשה בפרשת ויקהל )להלן לז כה(

)שם  "ושכנתי בתוך בני ישראל")לעיל כט מג(,  "ונקדש בכבודי" :כליו והקרבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל

                                                      
מוטיב הפתיחה  .שהתחיל בראש פרשת תרומה מסיימים את ציווי עבודת המשכןו כט בפרשתנופסוקים אלה חותמים את פרק  1

 "ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְׂשָרֵאלבהשלמת הציווי, במילים תאומות:  " חוזר כאן,םְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוכָ בתחילת פרשת תרומה: "
אבן עזרא ורמב"ן על המילים: "לשכני בתוכם" ועל הקשר בין המשכן ויציאת מצרים. האם  ראה רש"י, רשב"ם,". ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכם... 

ינה בישראל? או שמא ההפך, השראת השכינה היא תזכורת ליציאת יציאת מצרים הייתה על מנת לבנות את המשכן ולהשרות שכ
 . תרבפרשה זו בשנה האח המשכן ויציאת מצריםעל נושא זה כבר זכינו לדון בדברינו האם זו הייתה מטרה או תנאי? מצרים. 

חשבנו שסיימנו ומסתבר שלא. לאחר שמתחילת פרשת תרומה ועד כאן פורטו וסוכמו כל כלי המשכן, הפנימיים והחיצוניים, כולל  2
, כולל חניכתם וקרבן התמיד שניים קרשיו וכו', וכמו כן פורטו בגדי הכהונה ועבודת הכהנים, קרסיו, החצר וקלעיה, יריעות המשכן

כאילו נזכרה התורה, אגב תיאור עבודת הכהנים, שיש עוד פריט חשוב אחד, בקודש פנימה,  ;בכל יום והסתיים העניין בפסוק שלעיל
ראה באתר  מזבח הקטורת הנקרא גם מזבח הזהב. –פרוכת המבדילה בין הקודש וקודש הקדשים אל מול הכלי משכן מרכזי שעומד 
. ושם אפשר בלחיצות העכבר לנוע בין כל חלקי מבנה המשכן וכליו בצורה נאה במבט על המשכן מלמעלהדעת מיקום מזבח הזהב 

בר עמדו על כך פרשנים רבים. מיוחדת פרשת מזבח הקטורת במיקומה בתורה וכומרשימה. מומלץ למבוגרים וילדים כאחד. אכן, 
 השווה מיקום זה עם מיקום מזבח הקטורת בפרשת ויקהל! 

למזבח הזהב יש תפקיד יום יומי ועבודתו קשורה בעבודת המנורה ובקרבן התמיד. שים לב גם איך הוא חותם את פרשתנו ומתחבר  3
נוסף, כבר כאן מוזכר תפקידו המיוחד ביום למעשה הקטורת הנזכר גם הוא בפרק ל, הגם שזה כבר בפרשת כי תשא הבאה. ב

הכיפורים; וכאילו בדרך אגב מספרת לנו התורה כאן, הרבה לפני פרשת המועדות שבספר ויקרא )ולפני התיאור המיוחד בפרשת 
ורה. אחרי מות(, שיש יום מיוחד בשנה הוא יום הכיפורים. אגב תיאור מעשה מזבח הקטורת, נזכר כאן יום הכיפורים לראשונה בת

 האם יש בתיאורי עבודה אלה להסביר את שאלתנו לעיל בדבר מיקום מעשה מזבח הקטורת?
מזבח הזהב נמשל בנפש של זאת בניגוד למזבח העולה )הקרבנות( הוא מזבח הנחושת, המזבח החיצוני. ראה בהמשך המדרש שם: " 4

מזבח  םין ניגוד משלים בין שני מזבחות אלה. ומה עולמרות הבדלים אלה נראה להלן שיש מע "שת בגופו של אדםואדם, מזבח נח
ה ִלי ְוָזַבְחָת ָעָליו האדמה או האבנים שנזכר בסוף פרשת יתרו, שמות כ כ: " ה ִלי ֹלא  ...ִמְזַבח ֲאָדָמה ַתֲעׂשֶׂ ְוִאם ִמְזַבח ֲאָבִנים ַתֲעׂשֶׂ

ן ָגִזית ְתהֶׂ  מזבח אדמה תעשה לינים, נחושת, זהב? כך או כך, ראה דברינו האם נוכל לראות כאן מדרש של: אדמה, אב "?ִתְבנֶׂה אֶׂ
 בפרשת יתרו.

דועה בין סדר הכלים שבפרשת תרומה וסדרם בפרשת ויקהל. ומסביר בקטע זה שקצרנו בו, מתמודד אבן עזרא עם הסתירה הי 5
ארון קודם ". ראה דברינו מנהג הלשון לבאר האחרון שהשלים בושבפרשת תרומה מספר משה את סדר הכלים בסדר הפוך שכן "

בפרשת ויקהל. אך דא עקא, שאם כך, איך לא נזכר מזבח הקטורת בפרשת תרומה בעוד שבפרשת ויקהל הוא בתוך  או משכן קודם
 סדר הכלים?

כי הכבוד לא ימוש, על כן הארון דמות כסא. והנה מנורה ושולחן לא זכינו להבין את דברי אבן עזרא עד תומם, בפרט לא המילים: " 6
יטה ושולחן וכסא )מלכים ב ד יז(. אבל סיום מים קטע זה לדברי השונמית שמכינה לאלישע: ". ראה מפרשי אבן עזרא שמשווערוך

שמזבח הקטורת בא על דרך ההנגדה למזבח העולה. על מזבח זה, מזבח הזהב,  ,דבריו, הוא מוטיב שנמצא במפרשים ומדרשים רבים
מחד גיסא, מזבח הזהב משלים את המנורה שעוד נראה.  רק ריח ניחוח לה' כפי , בקודש פנימה,לא תקריבו עולה, מנחה וזבח. פה

הוא שבא באחרונה, מזבח הזהב ככלים "השקטים" שבקודש פנימה )הארון הוא בקדש הקדשים(. מאידך גיסא. נראה ש והשולחן
שהו חיצוני דווקא הוא, המזבח הפנימי, הוא מ, ומשהו נוסף על כל כלי המשכן. כאילו שהמשכן יכול להיות גם בלי מזבח הקטורת

 ותוספת.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/mishkan/3.htm
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%96%D7%91%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%9c%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%9c%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%99
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וזהו רז שנמסר למשה רבינו  7רת להקטיר לכבוד השם.ומה(, אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קט

)דברים לג י(,  "ישימו קטורה באפך" :דת הדין, שנאמרירת במורת עוצרת המגפה )שבת פט א(, כי הקטושהקט

)ויקרא י ג(, שידעו כבודי  "ועל פני כל העם אכבד" :רת זרהווהוא מה שאמר בקט 8.)שם לא יז( "וחרה אפי"מן 

 9כי לא ישא לפשעכם ויזהרו בכבודי.

 מסכת יומא דף לג עמוד ב

 10.נורה בדרום משוכה מן הכותל שתי אמות ומחצהלחן בצפון, משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה, ומודתניא: ש

כח ורה נוואת המנ" :כיון דכתיב -ונוקמיה להדייהו!  -מזבח ממוצע ועומד באמצע ומשוך כלפי חוץ קימעא. 

אסור. היכי עביד  -אמר רבא, שמע מינה מדריש לקיש: עבורי דרעא אטוטפתא  11, בעינן דחזו אהדדי."לחןוהש

 12מדרעא לטוטפתא. -

 ו שמות פרק ל ספורנ

רת בלבד, ולא יצטרך להיות חלול ולמלאותו באדמה, כמו ורת. שיספיק בו מעט אש לקטומזבח מקטר קט

פויו שהיה של זהב, ישהוצרך למזבח העולה לעשות האש תמיד על האדמה. אבל היה האש בזה המזבח על צ

  13ובהיות האש מועט לא הספיק לשרוף את גרם המזבח שהיה של עץ.

כר זה המזבח עם שאר הכלים בפרשת תרומה, כי לא היתה הכונה בו להשכין האל יתברך בתוכנו, כמו ולא הוז

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת  .ושכנתי בתוכם" ...  :מרוושהיה הענין בשאר הכלים, כא

 :מעשה הקרבנות, כאמרוגם לא היה ענינו להוריד מראה כבודו בבית, כענין  .ט(-)לעיל כה, ח "תבנית כל כליו

זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, וירא " :וכן העיד משה רבינו באמרו .)שם כט, מג( "ונועדתי שמה לבני ישראל"

אבל היה ענין זה המזבח לכבד את האל יתברך אחרי בואו לקבל ברצון עבודת  14)ויקרא ט, ו(. " אליכם כבוד ה'

                                                      
אחרי השלמת המשכן, אחרי שסוכם מעשהו ונאמר: "לשכני בתוכם", נאמר גם "ונקדש בכבודי". קדושת המשכן יש בה גם סכנה,  7

כי הכבוד לא ימוש, על כן הארון דמות כפי שהוא ממשיך ומבאר ולכך בא מזבח הקטורת. זו אולי גם כוונת אבן עזרא לעיל בדבריו: "
 ". הקדושה כבר כאן וצריך עוד משהו מעליה. שניים בעצם: כבוד השם וריפוי למידת הדין.מנורה ושולחן ערוךכסא. והנה 

בשעה שאמר משה לאהרן קח  ,ראה כמה חביב הקטרת שע"י הקטרת נעצרה המגפה: "מדרש תנחומא פרשת תצוה סימן טוראה  8
שר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם )במדבר ויקח אהרן כא :רתואת המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קט

 ".יז(
ולכך אמר קודש הקדשים, כפי שמסיים שם רמב"ן את דבריו: "אל מול פרוכת, היינו אל מול הוכבוד זה, קשור גם במיקום המזבח  9

אועד לך שמה, כי מה צורך להאריך כת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר וכאן )בפסוק ו( ונתת אותו לפני הפר
". ינוין מ ה(, אבל הוא להורות על ענבכל אלה ולא אמר ונתת אותו לפני ארון העדות באהל מועד, כאשר אמר בפרשת ויקהל )להל

 דברי רמב"ן ואבן עזרא משלימים זה את זה ועדיין יש לנו את כבוד ה', שמזבח הקטורת מסמל, במובן פייסני ומרגיע, אךשנראה 
הקטורת תכפר. וכבוד זה מזכיר את "ונקדש בכבודי"  - גם במובן מרתיע ומאיים. שמא משהו בעבודת המקדש יהיה פסול ויצא הקצף

 של בני אהרון נדב ואביהו שהקריבו אש זרה על מזבח הזהב )כך לפי מקורות רבים שעוד נראה(.
 הצד. ראה פירוש רש"י שם.על מנת לאפשר לכהנים לגשת בנוחיות לעבודתם בשני כלים אלה מ 10
 השולחן והמנורה צריכים "לראות" זה את זה ולפיכך לא הושמו שלושת הכלים ביחד. 11
אגב דברי רמב"ן לעיל ואזכור מיקום המזבח, הנה המקור בתלמוד באשר למיקום של כלי המקדש הפנימיים: השולחן, המנורה  12

שהזכרנו לעיל. השולחן והמנורה הו פיסית קרובים יותר  באיור באתר דעתומזבח הזהב בקודש )בהיכל(. טוב פשוט להתבונן שוב 
)וקו  לפרוכת, היינו לקודש הקודשים מקום הארון, אבל הם היו משוכים לצדדים וכאילו מפנים קו ראייה בין מזבח הזהב והפרוכת

יא שמדגיש שגם המזבח  אבן עזרא שמות כט. וזה ה"לפני" שכתוב במקרא ורמב"ן מציין. ראה אגב פירוש כנ"ל(ראייה ביניהם 
כי הארון היה באמצע המערבי וכנגדו  ,ושחטת את הפר משה שחטו. וטעם לפני ד'החיצוני, מקום הקרבנות היה על אותו קו ישר: "

דיבור עם משה, ראה ברייתא דמלאכת המשכן פרק יד, ילקוט שמעוני פקודי ". )זה אגב גם קו המזבח הקטרת, וכנגדו מזבח העולה
רמז תכז(. וכל זה בגמרא ביומא בדין "אין מעבירין על המצוות" ולפיכך הכהן שמתחיל את עבודת הבוקר במקדש ונכנס להיכל דרך 

ולשיטת  סדר הנחת תפילין של יד תחילההאולם, מתחיל במצוות הקטורת ומשם למנורה ושאר העבודות. ומדיון זה נמשך הדיון אל 
 , ראה שם.ריש לקיש

זה הפשט. שהייתה בו אש קטנה, שאגב נלקחה ממזבח הקרבנות החיצוני שהכהן היה חותה גחלים במחתה. אבל הדרש לא כך.  13
מה מזבח הזהב  - קל וחומר ממזבח הזהב ,אמר ריש לקיש: פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן: "מסכת עירובין יט אראה 

כפלח הרמון : עמד כמה שנים ולא שלטה בו האור, פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון שנאמר ,שאין עליו אלא כעובי דינר זהב
 על אחת כמה וכמה". ... רקתך

עת ימי גם בחניכת אהרון ובניו ביום השמיני שבשיאה התגלה כבוד ה', אין זכר לקטורת, מציין ספורנו. ובדקנו שכך גם בשב 14
המילואים שבפרשת צו. אין קטורת, רק קרבנות. ואם נעמיק בנקודה זו, נראה שכך גם בפרשת תצוה בתיאור המוקדם של שבעת 

. רק אחרי זה, בפרק ל, בא הציווי ימי המילואים בפרק כט. יש שם הקטרה, אבל של הקרבנות והלחם והשמן הנלווים )שמות כט כה(
הקטורת בפועל בפעם הראשונה? בעת הקמת המשכן, שמות מ כז. ומי הוא שהקטיר שם קטורת?  על מזבח הקטורת! ואיפה נזכרת

בקטורת שהקטירו נדב ואביהו )ויקרא י א(. האם באו בני ? משה! ואיפה נזכרת הקטורת בכל זאת בחניכת המשכן, אהרון ובניו
  אם נוכל לראות באור קצת שונה את מעשיהם?אהרון להשלים את הקטורת לחנוכת המשכן כשראו שהיא לא מוקטרת? אם כן, ה

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/mishkan/3.htm
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 "או לפניווהבו לה' כבוד שמו, שאו מנחה וב" :רת, על דרךוטעמו בקרבנות הבקר והערב, ולשחר פניו במנחת ק

 15.טז כט(ברי הימים א )ד

 רק מה פספר מורה הנבוכים חלק ג 

וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות  16... והצורך למזבח הקטורת ומזבח העולה וכליהם מבואר

אין ספק שאילו היו מניחים אותו על זה הענין  בכל יום ומחתכין בו הבשר ושורפין ורוחצין בו הקרב והכרעים,

וה להקטיר בו הקטורת שתי פעמים בכל יום, בבקר ובין הערבים, ימפני זה צ .היה ריחו כריח מקומות הבשר

וזה ג"כ ממה שמעמיד  17.כבר ידעת אמרם מיריחו היו מריחים ריח הקטרת .להטיב ריחו וריח בגדי כל העובד בו

כל שכן אם היה לו שכנגדו, היה מביא בלב האדם הפך ההגדלה,  ,היה לו ריח טובאבל אם לא  .יראת המקדש

 18כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב, ותטה אליו ותתרחק מן הריח הרע ותברח ממנו.

 פסוק טאור החיים שמות פרק כה 

ונראה  .משה וצריך לדעת למה גנז של ...( שעשה שלמה אחר וגנז לשל משה מלכים א פרק זומזבח הזהב מצינו )

כי התורה רמזה הדבר במה שעקרה סדר מצות מזבח הזהב ממקום שהיה ראוי לצוות עליו, כי תמצא כי 

ואחר כך הכפורת ואחר כך השולחן ואחר כך המנורה ואחריהם המשכן יריעיו קרשיו .... מתחילה התחיל בארון 

וה מזבח הזהב, ויש בזה הרגשה גדולה יזה צואחר כל ... עמודיו אדניו ואחריו מזבח החיצון ואחריו חצר המשכן 

כי המשכן וכליו הראוי לבית עולמים ישמש לבית  ,ורמז בזה שדינו משונה מכל המשכן וכליו 19.בשינוי גדול כזה

גם מזבח החיצון שלא היה בו הקפדה אלא  ...שהיו משמשים בבית עולמים ... לחן והמנורה והש :כגון ,עולמים

הגם שלא תשתנה עבודתו שהוא  ,אבל מזבח הזהב .כין לעשותו גדול לצד הצורךבריבוע ובמקדש היו צרי

 20.ף על פי כן לא ישמש בבית עולמים ועשה אחר וגנזו לחלוטין... אהקטורת 

 מסכת חגיגה דף כו עמוד ב 

יביאו שניים תחתיהן. כל הכלים  -כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים, שאם נטמאו הראשונים 

: דכתיב –מזבח הנחושת ...  שת, מפני שהן כקרקעוו במקדש טעונין טבילה, חוץ ממזבח הזהב, ומזבח הנחשהי

 21איתקוש מזבחות זה לזה. -ות" רה והמזבחוהמנ: "דכתיב –מזבח הזהב  ".מזבח אדמה תעשה לי"

                                                      
הקטורת היא תוספת מעין 'קינוח' או אפיקומן לעבודת הקרבנות )אבל גם כפותחת את היום, קטורת השחרית(. כמו המוגמר בסוף  15

הכלים  מהו הכבוד הזה אשר ניתן לאחר כל םנראה שספורנו הולך בשיטת רמב"ן )ואבן עזרא(, אך אנחנו עדיין שואליהסעודה. 
במעשה הקרבנות, מהי תוספת כבוד זו? האם אפשר שיש בה דבר כבר נמצא הקרבנות? מה חסר בהם? השכינה כבר שם, כבוד' ה' ו

שהתקשה גם הוא במיקום פרשתנו ואלה חזקוני שישרוד גם אחרי שתבנית המשכן וכליו ומעשה הקרבנות יחדלו? ראה גם דברי 
ומשה  .לפי שרוצה לומר לא תעלו עליו עולה ומנחה ונסך ,א הזכירו עד לאחר מזבח העולהל -רת וועשית מזבח מקטר קטדבריו: "

הזכירו לישראל אחר המנורה, וכן במעשה לפי שרוצה לומר בהטיבו את הנרות יקטירנה, ואומר ובהעלות אהרן את הנרות בין 
בפרשת בהעלותך. האם גם ממעשה  אבל הנרות לעולםהנרות שרדו כידוע גם לאחר חורבן הבית, ראה דברינו  ."הערבים יקטירנה

 מזבח הקטורת שרד משהו עד ימינו?
בה, ילחן והיות עליו הלחם תמיד לא אדע בו סואבל השן: "ראה שם שמיד בסמוך אומר הרמב"ם שאיננו מבין את טעם השולח 16

 ".חס אותו עד היוםיואיני יודע לאיזה דבר אי
עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת, : "מסכת יומא לט עמוד בראה  17

 ."כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת
לא היינו מצווים עליה )מורה נבוכים חלק שלישי אירע אולי ם לשיטתו שכל עבודת הקרבנות מקורה בחטא העגל שאילולא הרמב" 18

על  בפרשת צו(. עכשיו שנצטוונו על דברי עולה וזבחראה דברינו מה שהרמב"ם מכנה "כוונה ראשונה" ו"כוונה שניה", פרק לב, 
יש להכחיש ריחם הקשה של הקרבנות שהנפש בורחת ממנו, בריח הקטורת שהנפש מתרחבת בה.  ,המשכן ועבודת הקרבנות

משל דברי אברבנאל בשמות כה א, שתמה על הרמב"ם ועל כך יצא קצפם של רבים, ראה להקטורת "מעמידה את יראת השם". 
בפירושו לשמות בן אשר ושואל: אם כך, מדוע הקטורת היא בתוך ההיכל, הרי ריח הקרבנות היה בחוץ, בעזרה? וראה עוד רבי בחיי 

ראוי לכל משכיל  וכיון שבאר לנו הרב בכאן ענין הקטורת בסודו, מעתהשהבאנו לעיל ומסיים: " ...  ן"רמבל א, שמביא את דברי 
להרחיק דעת הרמב"ם שכתב בזה בטעמי המצות, כי לפי שהיה אהל מועד מקום ששם מחתכין נתחי הקרבנות ורוחצין הקרבים על 
כן צוה להקטיר באותו מקום כדי להסיר ולדחות אותו הריח, ושיהא הריח הטוב מתגבר ועולה במקום ההוא גם בבגדי המשרתים 

קר הגדול שבסוד הקטרת שחייבה יר כן הדרך אשר דרך בה בשאר המצות, אבל חס ושלום שנתלה העוהנה הרב הכריחו לומ שם.
 ."עליו התורה כרת לעושה כמוהו כמתכונתו בטעם החלוש הזה, ובענין נדב ואביהוא אבאר לך סוד הקטורת אם יהיה אלהים עמדי

 סיבה חשובה שאי אפשר שלא להרגיש בה. 19
". פרשת מזבח הוא מזבח הקטרת ותמיה אני ושל משה למה נגנז -ויצף מזבח ארז במקדש שלמה: " כ רש"י מלכים א וראה גם  20

הקטורת נכתבה בנפרד, משום שמזבח הקטורת שעשה משה נגנז עם הקמת המקדש ע"י שלמה ולא זכה להיכנס לבית העולמים 
 צמה השאלה: מדוע נגנז מזבח הקטורת?)שאר הכלים נגנזו עם חורבן בית ראשון והארון עוד בימי יאשיהו(. אבל זו ע

הוקשו זה לזה. לדין קבלת טומאה דינם שווה, : החיצוני מנחושת לקרבנות והפנימי מזהב לקטורת, ולפיכך יש דימיון בין המזבחות 21
תם אין הם מקבלים טומאה לעולם ולפיכך אין להם גיבוי, היינו לא עשו להם עותק שישמש אם הראשון נטמא. אבל במהות מטר

מדרש אגדה " )רת. זה מזבח הזהב, שהוא להקטיר ולא להעלות עליו עולה ומנחהוועשית מזבח מקטר קטמודגש ההבדל ביניהם: "

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%96%D7%91%D7%97
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  234משנת רבי אליעזר פרשה יב עמוד 

לעשות לשלשה ב"ה ונו הקירת חביבה, שצומה הקט רת. בוא וראהולקט ובלה, שהקישה הכתיגדולה היא התפ

רת, שעל בטילתה נענש אחז, ורת מזבח בפני עצמה. חביבה היא הקטועשר מיני קרבנות מזבח אחד ולקט

חביבה היא הקטרת, שארבע  22." )דברי הימים ב כט ז(רת לא הקטירוווקט... גם סגרו דלתות האולם " :שנאמר

ונתן " :שנאמרהכפורים, ואין כהן גדול שואל צרכו אלא בשעת הקטרת,  עשרה קרבנות ישראל מקריבין ביום

. מפני "רת לפניךון תפלתי קטותכ" :שנאמר ?. מניין שבאותה שעה היה מתפלל" ה'רת על האש לפני ואת הקט

רת אינה באה על ושאינה באה על חטא. שכל הקרבנות יש להן במה יתלו, אבל הקט ?רת חביבה כל כךומה הקט

 23חטא.

 מדרש תנחומא פרשת תצוה סימן יד 

  .ת' תקוה ,ר' רחמים ,ט' טהרה ,ק' קדושה ?רתומהו קט -" רתוועשית מזבח מקטר קט"

קש יב 24,כיון שעשו אותו מעשה ?מה עסקו של מזבח הקטרת - "אמה ארכו ואמה רחבו וגו' ואמתים קומתו"

 ,(יא )שמות לב אלוהיו" שה את פני ה'ויחל ממר: "כמה שנא ,ועמד משה בקש עליהם רחמים .לכלותן הקב"ה

הרי כבר  ,רבש"ע :אמר משה .(שם יד )שם" וינחם ה' על הרעה" :שנאמר ,הקב"הונחבט בקרקע עד שנתרצה לו 

ויהיו מקריבין  ",ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" :א"ל ?מי מודיע לבאי עולם שאתה נתרצית לישראל .נתרצית

  25.לי קרבנות בתוכו ואני אקבל מהם

 :ואם תאמר 26.שני תמידים אלו בכל יום -" את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים"

האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה כי " - יש לפני אכילה ושתיה

את " :שנאמר ,ו אכלתי ושתיתיליאלא מכל קרבנותיהם איני רוצה אלא הריח וכא !)תהלים נ( "לי כל חיתו יער

תדע לך שמזבח העולה שהיה  27.(ב )במדבר כח" להקריב לי במועדו קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו

ועשית מזבח מקטר " :לפיכך נאמר למשה .ומזבח הקטרת שהיה לריח נתון בפנים ,לקרבנות היה נתון בחוץ

 28."רתוקט

 מדרש תנחומא פרשת תצוה סימן טו 

הכתוב הזה מדבר  .(ט )משלי כז "רת ישמח לבושמן וקטזהו שאומר הכתוב: " –" זבח מקטר קטרתועשית מ"

נוטל את הקטורת באותה מחתה ביום הכפורים ונכנס לפני הן גדול בשעה שהיה כ ?כיצד .בהקב"ה ובישראל

ונתן " :שם מה כתיב -( יב )ויקרא טז" ולקח מלא המחתה גחלי אש" :שכן כתיב ,ולפנים בבית קדש הקדשים

כסית כל " :כענין שנאמר ,לשון מחילה הוא "?ְוִכָסה "מהו  29".את הקטרת על האש לפני ה' וכסה ענן הקטרת
                                                      

ְך ֹלא ִתְסכּו ָעָליו( ובתורה עצמה: "בובר שמות פרק ל ט(. מזבח העולה היה מכוסה בשעת המסעות בבגד  שמות ל" )ְוֹעָלה ּוִמְנָחה ְוֵנסֶׂ
דם הקרבנות ואילו את מזבח הזהב כיסו בבגד תכלת )אבן עזרא לט א, רבינו בחיי במדבר ד ה(, כמו המנורה, ארגמן המסמל את 

 מקורות רבים(.בשהוא צבע הרקיע וכסא הכבוד )
ת ֹלא ִהְקִטירּו ְוֹעָלה ֹלא הֶׂ ראה הפסוק המלא שם: " 22 ת ַהֵנרֹות ּוְקֹטרֶׂ ׁש ֵלאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאלַגם ָסְגרּו ַדְלתֹות ָהאּוָלם ַוְיַכבּו אֶׂ ". אחז ֱעלּו ַבֹקדֶׂ

מוסיפים שאחז  –אין "ויהי" אלא צרה, בראשית רבה מב ג, ויקרא רבה יא  –סגר את בית המקדש. והמדרשים על "ויהי בימי אחז" 
 ווי. ומכולם מדגיש המדרש את ביטול הקטורת.תחילו הכל צווחין ווי " והאחז בתי כניסיות ובתי מדרשותגם "

 ל היא באה לכפרה כמו ביום הכיפורים ואחרי חטא קרח. והמדרש הבא, מציין את המקדש כולו והריח שבתוכו.אב 23
 חטא העגל. 24
אימתי נאמרה למשה זה אחד מהמדרשים הקובעים שהמשכן ניתן כחלק מהכפרה והריצוי על חטא העגל. ראה דברינו דברינו  25

 או בלשון אחרת משכן קודם או חטא העגל קודם בפרשת תרומה.  הפרשה הזו
ה ֵבין ָהַעְרָבִיםפנחס: " כנזכר כבר בפרשתנו עוד לפני סדר הקרבנות בפרשת 26 ׂש ַהֵשִני ַתֲעׂשֶׂ בֶׂ ר ְוֵאת ַהכֶׂ ה ַבֹבקֶׂ ָחד ַתֲעׂשֶׂ ׂש ָהאֶׂ בֶׂ ת ַהכֶׂ " אֶׂ

ָנהואיתם גם שני קטורת בכל יום, ככתוב: " )שמות כט לט(. ת ַהֵנֹרת ַיְקִטירֶׂ ר ְבֵהיִטיבֹו אֶׂ ר ַבֹבקֶׂ ת ַסִמים ַבֹבקֶׂ  :ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטרֶׂ
ם ת ָתִמיד ִלְפֵני ה' ְלֹדֹרֵתיכֶׂ ָנה ְקֹטרֶׂ ת ַהֵנֹרת ֵבין ָהַעְרַבִים ַיְקִטירֶׂ ח(, לפני קרבן התמיד של הבוקר ואחרי -" )שמות ל זּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן אֶׂ

 קרבן התמיד של בין הערביים. שים גם לב לקשר בין הקטורת והמנורה. 
ׂש ַהֵשִני : "זכר "לריח ניחוח" בהקשר עם קרבן התמיד. ראה שמות כט מאנ ,גם בפרשתנו, שכאמור קדמה לפרשת פנחס 27 בֶׂ ְוֵאת ַהכֶׂ

ה ַלה' ה ָלּה ְלֵריַח ִניֹחַח ִאשֶׂ ר ּוְכִנְסָכּה ַתֲעׂשֶׂ ה ֵבין ָהַעְרָבִים ְכִמְנַחת ַהֹבקֶׂ אבל הדרשן חיפש פסוק שיש בו גם "לחם" וגם "ריח  ". ַתֲעׂשֶׂ
בידו? הפסוק מציין את הקרבן העולה על המזבח החיצון כ"ריח ניחוח", אבל המדרש אומר: לא זה הוא ריח  ניחוח". אבל מה עלתה

לכאורה, מדרש נגד  ריח הקרבנות הנשרפים בחוץ, אלא ריח הקטורת המוקטרת בתוך המשכן / ההיכל פנימה! –הניחוח האמתי 
 המקרא.

, ביום הכיפורים, לפחות מה חשב הרמב"ם לעיל על הפרדה זו. אבל אחת בשנה לכאורה הפרדה ברורה בין הפנים ובין החוץ. מעניין 28
ראה ויקרא פרק ט וכן מסכת זבחים פרק ה משנה א. ויש  מובא מדם הנשחטים בחוץ ומוזה בפנים: על מזבח הזהב ועל הפרוכת.

 עוד מקרים, ראה שם משנה ב.
ְוָלַקח ְמֹלא ַהַמְחָתה ַגֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ת שני הפסוקים שם ברצף: "מה כתיב שם היינו מה עוד כתיב שם. הדרשן מבקש שנקרא א 29

ת: ת ַסִמים ַדָקה ְוֵהִביא ִמֵבית ַלָפֹרכֶׂ ת  ַהִמְזֵבַח ִמִלְפֵני ה' ּוְמֹלא ָחְפָניו ְקֹטרֶׂ ת אֶׂ ת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני ה' ְוִכָסה ֲעַנן ַהְקֹטרֶׂ ת ַהְקֹטרֶׂ ְוָנַתן אֶׂ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%95
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היה יודע שנתכפרו  ,ר ועולה ופונה למעלה ונעשה כאשכולמ  ת  וכשהיה ענן הקטרת מ   .)תהלים פה( "חטאתם סלה

רת והיה ואם נעשה כאשכול ענן הקט - 30(יד ים א)שיר השיר "אשכול הכופר דודי לי" :עונות ישראל שנאמר

היה יודע שהוא מת  ,ואם לא כסה ענן הקטרת .שנתכפר לישראל ושנתקבלו מעשיו 31היה יודע ,מתמר ועולה

וכל הן גדול נמצאת אומר שכ .(יג )ויקרא טז "וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימותמר: "שנא

כיון שהיה יוצא היתה שמחה גדולה  .נכנס לפני ולפנים עד שהיה יוצא בשלום לכהן גדוישראל מרתיחים בשעה ש

רת ושנמשח בשמן המשחה, וקט כהן גדולשמן זה ". שמן וקטרת ישמח לב: "שנאמר ,בישראל שנתקבל ברצון

 ".רת ישמח לבושמן וקט" :רת שהיתה מתמר ועולה והיו שמחין הויואלו ישראל שהיו רואין ענן הקט

 

 שבת שלום

 מחלקי המים

יש לעיין עוד בגלגולו של המזבח שהחל כציווי מזבח אדמה תעשה לי ואפשר גם אבנים, ונעשה אח"כ  מים אחרונים:

מזבח הנחושת ובתוכו אדמה. ובא בסוף כל הכלים, בפרשה בפני עצמה מזבח זהב. שלמה עושה מזבח זהב מצופה ארז, 

יָך ַמְׂשַאת ַכַפי ִמְנַחת טורת היא תפילתנו: "והיום חזרנו בבית הכנסת למזבח אדמה ואבנים והק ת ְלָפנֶׂ ִתכֹון ְתִפָלִתי ְקֹטרֶׂ

ב  .בפרשת יתרו בכל המקום אשר אזכיר את שמיב(. ראה דברינו  תהלים קמא" )ָערֶׂ

 
 

   

                                                      
ת אֲ  ר ַעל ָהֵעדּות ְוֹלא ָימּותַהַכֹפרֶׂ ". אחת בשנה, ביום הכיפורים עושה הקטורת צעד גדול פנימה. לא עוד קטורת על מזבח הזהב ׁשֶׂ

, אלא בקדש הקדשים פנימה. על אותו קו ישר שראינו שמשוך מהמזבח החיצוני, דרך הפנימי להבדיל ממזבח הקרבנות החיצוני
 לפרוכח. צעד גדול פנימה על אותו קו.מזבח הזהב הפנימי אל ארון העדות שמבעד 

הדגש הוא על ענן הקטורת שהיה מיתמר בצורה של אשכול ענבים. אבל נראה שצריך לקרוא בדרשה זו גם את הפסוק הקודם שם:  30
ִדי ְצרֹור ַהֹמר דֹוִדי ִלי ֵבין ָׁשַדי ָיִלין:" ר דֹוִדי ִלי ְבַכְרֵמי ֵעין גֶׂ ְׁשֹכל ַהֹכפֶׂ קודם מדבר על ריח הקטורת "צרור המור" ובדי ארון ". הפסוק האֶׂ

תלמוד לומר  -ויארכו הבדים. יכול יהו מקרעין בפרוכת ויוצאין "א: "יומא נד עהעדות היו בולטים מהפרוכת כמו שדיים. ראה גמרא 
". ראה דודי לי בין שדי ילין צרור המר :דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת, ונראין כשני דדי אשה, שנאמר -ולא יראו החוצה. הא כיצד 

 ".הכרובים שהיו מעורים זה בזהשם גם האינטימיות של "
 הכהן הגדול. 31
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