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ים ְקֹטֶרת ה  ָטהֹור -  ַהַסמִּ חַ  ַמֲעשֵׂ  למהותה של עבודת הקטורת / ֹרקֵׂ

 

על מעלתה וחשיבותה של עבודת הקטורת. כל כך גדלה מעלתו דברים  חז"ל  בות רבים  ממצאנו במקו

 כי הקטורת חביבה לפני ה' יותר מכל הקרבנות האחרים.  (ח ח)תנחומא תצוה טו, במדבר רבה יעד שאמרו  

אף העבודה המקודשת ביותר, הנעשית אחת בשנה, ביום הכיפורים המקודש, על ידי הכהן הגדול 

כחות רבים תלויים בה, ויכולות היא הקטרת הקטורת.  - בעצמו, במקום הקדוש ביותר שבמקדש

. נתבונן נא בסגולותיה ותכונותיה, וה' יאיר עינינו להבין ונשגבות  גדולותשגילו לנו חכמינו,  השפעתה  

 .תורתוולהשכיל עמקי 

 

 א

 )זהר ויחי, רל, א( ותתא לעילא ואחיד קשרין מקשר - קטרת

 

עולמנו הגשמי עם את  קושרת ומאחדת עליונים ותחתונים,  כ  הקטורתהזוהר מגדיר את מעלתה של  

העולם הרוחני. לכשנתבונן מדוע חיבור זה מתבטא בעבודת הקטורת, נראה כי הדבר מתאים לאופי 

 על ידי חוש הריח.פעולתה, שהיא 

הריח, למרות שהוא אחת מן ההנאות הקשורות בגוף האדם, הוא הנאה רוחנית יותר מן האחרות. 

 כותב 'שמן השמים אינם יכולים ליהנות רק בבחינת הריח, שהוא דק'. )שיר השירים א, ג(ר"א הג



 
 
 

הוי אומר זה  -אמרו 'איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו  )ברכות מג, ב(בגמרא 

 הריח'. במהרש"א שם סייג שאין הכוונה לנשמה הרוחנית:

 גם יים,חעלי ב בכל נמצאים והם ,המורגשים החושים חמישהמ אחד הוא הריח

 שאר מכל לרוחני יותר קרוב הוא הריח שחוש לפרש ונראה .נשמה להם שאין

 וכו' הרוח נשימת י"ע בא הריח דחוש דקאמר נשמה והיינו ,חושים ארבעהה

, לתלות ההנאה בנפש 'דנפשא'ריחא איהו קיומא  )ויקהל רח, ב(אפשר שמטעם זה לשון הזוהר 

 הבהמית.

 נפש, הנפש נהנית בו מפעולת הגוף.לנו שהריח הוא הנאה המחברת גוף והרי 

דבר מופשט בה בעת גם בדיני הקטורת מצאנו התייחסות כפולה אליה, כדבר גשמי וממשי ו

 וערטילאי:

, פטור -  בה  והמריח...  הקטורת את  המפטם:  תניא  והא?  מעילה  משום  בו  אין  וריח

, מעילה משום בו אין - תותמר שתעלה לאחר ...: פפא רב אמר אלא - שמעל אלא

 )פסחים כו, א( מצותו ונעשית הואיל

כי כל עוד הריח בסממנים נחשב הוא כדבר שיש לו ממש, אך  ים דברי הגמרא,ברש"י שם מבואר

הרי הריח הוא דבר שאין לו גוף וממשות, ואין  -משעה שהוקטרו הסממנים ומעתה רק ריחם נישא 

 בהנאה ממנו מעילה.

התייחד  -הקטורת  -ך נבדל הריח משאר הנאות החושים, שהוא משלב גוף ונפש. לעבודת הריח בכ

מקום עבודה מיוחד, פנימי, כשבהקטרתה מתחברים עליונים ותחתונים. 'כשם שהנשמות אינן 

 .)מדרש תדשא, פסקה יא(נהנות אלא מן הריח, כך לא היה נקרב במזבח הזהב אלא קטורת הסמים' 

 

 ב

 )זהר בהעלותך, קנא, ב( קטורת קיימא לבטלא מותנא

 

בין פעולותיה של הקטורת מוצאים אנו כי כח מיוחד לה נגד מלאך המוות. הדבר אמור במפורש 

 :יג(-)יז, יאבתורה בפרשת קרח 

ֹּאֶמר ה ֶאת ַקח ַאֲהרֹּן ֶאל מֶֹּשה 'ַוי ֶליהָּ  ְוֶתן ַהַמְחתָּ ְזֵבַח, ֵמַעל ֵאש עָּ ים ַהמִּ  טֶֹּרת,ְק  ְושִּ

ה  ְוהֹוֵלְך ץ  ֶאל  ְמֵהרָּ רָּ ה... ַויָּ ֵעדָּ ל  תֹוְך  ֶאל  הָּ הָּ ֵנה  ַהקָּ ם  ַהֶנֶגף  ֵהֵחל  ְוהִּ עָּ ֵתן  בָּ  ַהְקטֶֹּרת.  ֶאת  ַויִּ

ים ֵבין ַוַיֲעמֹּד ים ּוֵבין ַהֵמתִּ ַצר ַהַחיִּ ה'. ַוֵתעָּ  ַהַמֵגפָּ

 ובגמרא אמרו שדבר זה קיבלו משה ממלאך המוות עצמו:



 
 
 

 לו נעשה ואחד אחד כל מידוכו'  השרת מלאכי אמרו למרום משה שעלה בשעה

 אי... הקטרת את ויתן שנאמר, דבר לו מסר המות מלאך אף. ..דבר לו ומסר אוהב

 )שבת פט, א( ?ידע הוה מי - ליה דאמר לאו

 דההוא ובגין ,בישין סטרין לכמה וכפית דבטיל ...דקטרתכיוצא בזה אמרו בזהר בכמה סגנונות '

 דלא בגין - המגפה ותעצר' )ויקהל, ריט, א(' קטיגורא למהוי ולא לשלטאה יכיל לא כפית בישא סטרא

 .)ויחי, רל, א(' קטרת קמי למיקם מקטרגין וכל בישין סטרין כל יכלין

ז הוא עמידתה של הקטורת כנגד אויבו המר של עם ישראל שמופיע אצל בעלי הסוד והרמענין אחר 

ֶבןעמלק. כך  - ְזֵבחַ  מֶֹּשה איתא בזוהר על המזבח שבנה משה לאחר מלחמת עמלק, 'ַויִּ א מִּ ְקרָּ  ְשמֹו ַויִּ

ֹּאֶמר'  ה י, ַוי סִּ י  נִּ ה  ּה-יָּ   ֵכס  ַעל  יָּד  כִּ מָּ ְלחָּ ֵלק'  ַלה  מִּ דֹּר  ַבֲעמָּ  פנימאה  דאיהו  מדבחא':   טז(-)שמות יז, טודֹּר'    מִּ

 '.האי בנה פנימאה ההוא לקבל -' וגו מזבח משה ויבן. דקטרת -

בשלהי גלות בבל, בקום עלינו המן  ניכרת מעלה זו של הקטורת עת נלחם בנו עמלקביתר שאת 

ר'  )שמות ל, כג(  דכתיב?  מנין התורה מן  מרדכי: ')חולין קלט, ב(אמרו בגמרא    האגגי.  ומתרגמינן  'ְדרֹור  מָּ

'. שמו של מרדכי מרומז הוא בפרשת הקטורת, והוא עומד כאחד עשר סממני הקטורת, דכיא מירא

 ועשרת בניו.  שו"ת חתם סופר, אורח חיים קפט( -המן'  גמטריא )'שחלבנהכנגד המן 

 דבר יבא, הרע לשון על - מכפרת קטורת מה על: )יומא מד, א(כח אחר של הקטורת מבואר בגמרא 

וצריך להבין שייכותם של שלושה עניינים אלו זה לזה, מה המשותף .  חשאי  מעשה  על  ויכפר  שבחשאי

  להם.

 

 ג

 עמלק פירוד ונצחונו אחדות

 

מגמתו לחולל פירוד בתוך העם, ולנצל מחלוקות כוחו של עמלק להילחם בישראל, נובע הוא מ

ֹּאהפושות בו. על הפסוק ' ֵלק  ַויָּב ֶחם  ֲעמָּ לָּ ם  ַויִּ ֵאל  עִּ ְשרָּ ם  יִּ ידִּ ְרפִּ  דעבידו'  סד, ב()אמרו בזהר    )שמות יז, ח('  בִּ

 ַעם ֶיְשנֹו' )אסתר ג, ח(גם בן בנו של עמלק, בבקשו לקטרג על ישראל נאחז בטענה זו ואמר '. פרודא

ד  '.ּוְמֹפָרד ְמֻפָזר ֶאחָּ

כל כך אופיינית מידה זו לעמלק ומוטבעת בו, שאף בעלי המחלוקת שבישראל מכונים על שמו, כפי 

 :)אבן שלמה יא, ח(מדנו הגר"א ישל

והם נקראים חמישה מיני ערב רב יש בישראל... ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם,  

 , ואין בן דוד בא עד שיכלו מן העולם.עמלקים

 )ד, טז( אסתר מאמר וכנגד כוחו זה של עמלק, היתה ישועת ישראל בדור ההוא על ידי אחדותם, כ

ל ֶאת ְכנֹוס' ים כָּ ְקֲהלּו', ובישועתם 'ַהְיהּודִּ ים נִּ ֵבל. ]כך יש לפרש גם את הפסוק ')ט, ב(' ַהְיהּודִּ  ְוקִּ

ים על פי דברי חז"ל שחזרו וקבלו את התורה מאהבה, לפיכך  )שם, כג(' ַלֲעשֹות ֵהֵחלּו ֲאֶשר ֵאת ַהְיהּודִּ



 
 
 

ַחןכשם שבקבלת התורה הראשונה נאמר ' -נאמר כאן לשון יחיד  ֵאל םשָּ  ַויִּ ְשרָּ  בלב אחד כאיש -  יִּ

 .[)שמות יט, ב, וברש"י(' אחד

המוות עימות זה בין שתי קצוות אלו, מחלוקת ואחדות, עמלק וישראל, הוא הניגוד בין חיים למוות.  

הוא הפירוד, כאשר קשר הנשמה והגוף נפרד, והגוף מתפרד ליסודותיו. החיים הם תוצאת השלום, 

 כדברי המלבי"ם:

 שלום וכשיש, היסודות והתנגדות פירוד היא שסבתו המות הפך הוא השלום

י' (יב, כה במדבר) ש"כמ, אסון אין והנפש הגוף ובין הגויה במוסדי ְננִּ  ֶאת לֹו נֵֹּתן הִּ

י יתִּ לֹום ְברִּ  .)שופטים ו, כג( 'שָּ

 

 ד

 האחדותכח  -הקטורת 

 

ת עבורה נלחם עמלק, עומדת הקטורת, מרצה ומצילה. כח ריצוי כאמור, בניגוד לטומאת המחלוק

 אחדותם של ישראל, כאיש אחד בלב אחד.מזה נובע 

 :)כריתות ו, ב(תכונת האחדות של הקטורת נלמדת מהגמרא הידועה 

 ומנאה, רע ריחה חלבנה שהרי, תענית אינה ישראל מפושעי בה שאין תענית כל

 . קטרת סממני עם הכתוב

 , כי כפרת הקטורת שונה משאר הקרבנות בכך שהיא שווה בכל:)מד, א(ביומא בדומה לזה אמרו 

 זה אומר הוי - ישראל קהל ולכל הכהנים ולאחיו ולביתו לו ששוה כפרה איזהו

 .הקטורת הקטרת

ֹּאמכאן האזהרה החמורה מהקטרת קטורת זרה, ' יו  ַתֲעלּו  ל לָּ ה  ְקטֶֹּרת  עָּ רָּ  קטורת  כל  '  -  )שמות ל, ט('  זָּ

. הקטורת באה )חזקוני(' זרה קטרת נקראת היא כהן משל באה היא אפילו צבור משל באה שאינה

 לבטא את אחדות כלל ישראל כיחידה אחת, ולפיכך לא יעלה על הדעת להקטירה נדבת יחיד.

כפי שראינו במאתיים וחמישים הנקהלים חמור יותר המצב כאשר הקטורת באה מתוך מחלוקת, 

)א, את הפסוק בישעיהו  )הפטרת דברים(שעל ידי קטרתם נשרפו. וכך פירש ה"משך חכמה"  על קרח,

ה ְקטֶֹּרת' יג( יא תֹוֵעבָּ י הִּ  ':לִּ

 מפוזר  אחד  כשכל  אבל.  נחוח  ריח  החלבנה  וגם,  מחבירו  מתבשם  אחד  שכל,  קטורת

, רע ריחה שחלבנה, בפרטיותה שהיא כמו, היא תועבה קטרת הלא, עצמו בפני

יֵבהּו'ו א ַהְקרִּ ֶתָך נָּ  !)מלאכי א, ח( 'ווג 'ְלֶפחָּ

מעתה נבין את סגולתה המשולשת של הקטורת: להילחם בעמלק, לעצור את מגיפת המוות, ולכפר 

על לשון הרע. הצד השווה לשלושה דברים אלו הוא זיקתם לפירוד ולמחלוקת, וכנגדם עומדת בגאון 



 
 
 
כאשר ישראל מאוחדים ראויים   לל ישראל כולו.ובאחדות הקטורת, הבאה מצירוף והתאחדות של כ

הם שתשרה בהם השכינה ויהיו הם קשר בין עליונים ותחתונים, ואין לעמלק ומלאך המוות שליטה 

 בהם.

, בסמיכות עמלק בהםשנרמז במקרא בשני מקומות בעל "נפלאות מתורתך" א מצלזה נפלא ]רמז 

 .לקטרת, ושניהם קשורים למחלוקת

שאין הם , אמר להם הנביא )שבת נה, ב(כשחטאו בני עלי בעשיית פירוד בישראל, בין איש לאשתו 

ימִּ  לעַ  ַלֲעלֹותראויים להמשיך את עבודת הכהונה שהיא ' ירלְ  ְזְבחִּ , ראשי א ב, כח(-)שמואל' טֶֹּרתְק  ַהְקטִּ

שרים לעבודת תיבות עמלק. כלומר שמעשיהם נגועים בתכונת הפירוד העמלקית, ולפיכך אינם כ

 אגודות ועשאן לישראל שחלקואף במעשה קרח, שבא לחלוק על משה, '  הקטורת שעניינה אחדות.

ֹּאת, אמר להם משה ')ילקוט שמעוני דברים, תתצא(' בישראל קרחה ועשה אגודות  ֶכםלָ  חּוְק  שּועֲ  ז

ימּו...  ְחתֹותמַ  אף כאן רמז הכתוב שמעשיהם דומים למעשה עמלק,   -  ז(-)במדבר טז, ו'  ְקטֶֹּרת  ֲעֵליֶהן  ְושִּ

 ולפיכך בהקטירם יצאה ה' מאת ה' ואכלתם.[

סגולת אחדות זו של הקטורת, באה לידי ביטוי מיוחד במשכן שילה, כפי שעולה מן הגמרא ביומא 

 :)לט, ב(

 אחת פעם: אחד זקן לי סח: קרחה בן יהושע רבי אמר אבין בר חייא רבי אמר

 .כותליה מבין קטורת ריח והרחתי, לשילה הלכתי

כי בניגוד למקדש שנבנה  )בראשית כז, כז ועוד, וכן בהסכמתו ל'אהבת חסד'(הנצי"ב מבאר בכמה מקומות 

בחלקו של יהודה, שהיו גדולים בתורה, שילה היא בחלקו של יוסף שלא היו מצויים בו תלמידי 

חכמים. הזכות שבשלה זכו לכך היא גמילות החסדים שהיתה אצלם במידה רבה, ומכאן ניחוח 

 לבבות.-הקטורת החזק המורה על אחדות וקירוב

יו ֵריחַ  ֶאת ַרחַויָּ בכך מפרש הנצי"ב את הכתוב ' דָּ  תיקרי אל' )סנהדרין לז, א(, שדרשו בגמרא )שם(' ְבגָּ

'. ראה יצחק ברוח קודשו את גמילות החסדים שעתידים ריקניים שבישראל בוגדיו אלא בגדיו

 לעשות, ועלה ריחה לפניו כריח שדה. ריח הקטורת הבאה מאחדות ישראל.

 

 ה

 טהרה ושמחה

 

ה ֶשֶמן ֶאת ַוַיַעשן הפסוק בפרשתנו 'בעל "שם משמואל" מדייק את לשו ְשחָּ  ְקטֶֹּרת ְוֶאת ,קֶֹּדש ַהמִּ

ים הֹור ַהַסמִּ ולהפרישו  . שמן המשחה נועד למצחו של הכהן הגדול, לקדשו, להבדילו)שמות לז, כט( 'טָּ

מעל שאר העם. אך הקטורת אינה מקדשת אלא מטהרת. פעולתה היא בהכללת החוטא עם כלל 

על כך שנפשו עוד קשורה ומחוברת לשורשה העליון ויכול הוא להיטהר  יצביעישראל, מה ש



 
 
 

אף השפעתה ורת כמוה כריח הטוב, המסלק את הריחות הרעים, וולהתנקות מחטאיו. הקט

 כחות הרע ונתינת מקום לטוב וקדושה לפרוח ולהתפשט. היא בהעלמתהרוחנית 

, 'רבנן  שויוה  כטהרה  ברגל  הארץ  עם  טומאת'  )ביצה יא, ב(על הקשר בין אחדות לטהרה מצאנו בגמרא  

)וראה '. כי האחדות שברגל מביאה לידי טהרה. חברים אחד כאיש אקרא דאסמכוהופירש רש"י '

 .אנגל, דרוש ד'(אריכות על כך ב"אוצרות יוסף" לרבי יוסף 

בכך שונה טהרת הקטורת, מטהרת הפרה שאת חוקתה אנו קוראים השבוע. הפרה מטהרת את 

ל ְבֵמת ַהנֵֹּגעַ היחיד, ' ם ֶנֶפש ְלכָּ דָּ , לטהר את בלבד לאחר מעשה -, לפיכך מוגבל כוחה )במדבר יט, יא( 'אָּ

למנוע את המת מטומאתו. הקטורת, שהיא טהרתו של כלל ישראל המאוחד והמלוכד, גדול כוחה 

   הטומאה לפני היווצרה, למצח את מלאך המוות ולעצור את המגיפה.

'. וכך ֵלב ְיַשַמח ּוְקטֶֹּרת ֶשֶמן' )משלי כז, ט(פעולה נוספת שפועלת הקטורת היא שמחה, כדברי הכתוב 

 ֶשֶמן'  הוי  ,השמחה  על  אלא  האשם  על  ולא  עון  על  ולא  החטא  על  לא  באה  אינה  הקטרתמים 'דרשו חכ

. לא מקרה הוא שציותה התורה להקטיר את הקטורת בין )תנחומא תצוה, טו('' ֵלב ְיַשַמח ּוְקטֶֹּרת

הערבים, לפני הדלקת המנורה, כהכנה לחשיכת הערב. קטורת זו היא העיקרית יותר, כמו שכתב 

', אך גם בקר של מקטורת יותר היום באחרית נודף הקטורת ריח כי ידוע': )שמות ל, ח(נו בחיי רבי

 :)תצוה(עומק יש בזה, כדברי ה"שם משמואל" 

 .ברוחניות  כן  בגשמיות  שכמו  ,החושך  את  להאיר,  הערבים  בין  עיקרם  ונרות  קטורת

 שבאדם  זמן  הוא  ל כןוע,  בעלמא  מסאבין  דרגין  והתפשטות  הדינין  התגברות  שהוא

 כדכתיב  ...ההתחזקות  עיקר  אז  ל כןוע,  שינה  זמן  והוא  ל כך,כ  השכל  מאיר  אינו  נמי

י' (ז, ח מיכה) י אֹור' ה ַבחֶֹּשְך ֵאֵשב כִּ . .. יושב אלא בחושך ו"ח נופל שאיננו והיינו, 'לִּ

 דמדלקת בעידן' (א נט,) פסחים ס"ובש בוקר עד מערב המנורה נרות רומזים ולזה

 כי, אמיץ בקשר להתקשר צריכין שמקודם היינו, 'קטורת מקטרא תהא נרות

 .להאיר יכולין ךכר ואח ,קשר לשון היא קטורת

לכל כך היא המידה כהכנה לכל מצב, הן לזמני חשיכה וקושי, והן בבקש אדם להתקדש ולהתרומם.  

ראל. אחדות זו היא מצב יש להקדים את טהרת הקטורת, טהרת האחדות וההתכללות בכלל יש

היו מעשינו רצויים כקטורת, ריח ניחוח יתנאי והקדמה חיונית, ובזכותה ננצל מצוררינו ומקטרגינו, ו

 לה'.


