בס"ד

מזבח הקטורת
בראי טעמי המצוות

א .שמות | פרק כט-ל
מֹועד וְ ֶאת ַּה ִמזְ ֵב ַּח וְ ֶאת ַּא ֲהרֹן וְ ֶאת ָּבנָּ יו ֲא ַּק ֵדש ְלכַּ ֵהן
וְ ִק ַּד ְש ִתי ֶאת א ֶֹהל ֵ
אֹלהים( :מו) וְ יָּ ְדעּו כִ י
ִלי( :מה) וְ ָּשכַּ נְ ִתי ְבתֹוְך ְבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל וְ ָּהיִ ִיתי ָּל ֶהם ֵל ִ
אתי א ָֹּתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַּריִ ם ְל ָּשכְ נִ י ְבתֹוכָּ ם ֲאנִ י
הֹוצ ִ
ֹלה ֶיהם ֲא ֶשר ֵ
ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ֹלה ֶיהם :ל (א) וְ ָּע ִש ָּית ִמזְ ֵב ַּח ִמ ְק ַּטר ְקט ֶֹרת ֲע ֵצי ִש ִטים ַּת ֲע ֶשה
ה' ֱא ֵ
בּוע יִ ְהיֶ ה וְ ַּא ָּמ ַּתיִ ם ק ָֹּמתֹו ִמ ֶמּנּו
אֹתֹו( :ב) ַּא ָּמה ָּא ְרכֹו וְ ַּא ָּמה ָּר ְחבֹו ָּר ַּ
ַּק ְרנ ָֹּתיו( :ג) וְ ִצ ִפ ָּית אֹתֹו זָּ ָּהב ָּטהֹור ֶאת גַּ גֹו וְ ֶאת ִקיר ָֹּתיו ָּס ִביב וְ ֶאת
ּוש ֵתי ַּט ְבעֹת זָּ ָּהב ַּת ֲע ֶשה ּלֹו ִמ ַּת ַּחת
ַּק ְרנ ָֹּתיו וְ ָּע ִש ָּית ּלֹו זֵ ר זָּ ָּהב ָּס ִביב( :ד) ְ
ְלזֵ רֹו ַּעל ְש ֵתי ַּצ ְלע ָֹּתיו ַּת ֲע ֶשה ַּעל ְשנֵ י ִצ ָּדיו וְ ָּהיָּ ה ְל ָּב ִתים ְל ַּב ִדים ָּל ֵשאת
אֹתֹו ָּב ֵה ָּמה( :ה) וְ ָּע ִש ָּית ֶאת ַּה ַּב ִדים ֲע ֵצי ִש ִטים וְ ִצ ִפ ָּית א ָֹּתם זָּ ָּהב( :ו)
וְ נָּ ַּת ָּתה אֹתֹו ִל ְפנֵ י ַּה ָּפרֹכֶ ת ֲא ֶשר ַּעל ֲארֹן ָּה ֵע ֻדת ִל ְפנֵ י ַּהכַּ פ ֶֹרת ֲא ֶשר ַּעל
ָּה ֵע ֻדת ֲא ֶשר ִאּוָּ ֵעד ְלָך ָּש ָּמה( :ז) וְ ִה ְק ִטיר ָּע ָּליו ַּא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת ַּס ִמים ַּבב ֶֹקר
ַּבב ֶֹקר ְב ֵה ִיטיבֹו ֶאת ַּהּנֵ רֹת יַּ ְק ִט ֶירּנָּ ה( :ח) ְּוב ַּה ֲעֹלת ַּא ֲהרֹן ֶאת ַּהּנֵ רֹת ֵבין
ָּה ַּע ְר ַּביִ ם יַּ ְק ִט ֶירּנָּ ה ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד ִל ְפנֵ י ה' ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם( :ט) ֹלא ַּת ֲעלּו ָּע ָּליו
ּומנְ ָּחה וְ נֵ ֶסְך ֹלא ִת ְסכּו ָּע ָּליו( :י) וְ כִ ֶפר ַּא ֲהרֹן ַּעל
ְקט ֶֹרת זָּ ָּרה וְ ע ָֹּלה ִ
ַּק ְרנ ָֹּתיו ַּא ַּחת ַּב ָּשנָּ ה ִמ ַּדם ַּח ַּטאת ַּהכִ ֻפ ִרים ַּא ַּחת ַּב ָּשנָּ ה יְ כַּ ֵפר ָּע ָּליו
ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ק ֶֹדש ָּק ָּד ִשים הּוא ַּלה' :פ

ב .רמב"ן | שמות פרק ל
(א) ועשית מזבח מקטר קטורת  -הנה מזבח הקטרת מן הכלים
הפנימיים היה ,ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח
עמהם ,וכן הזכירם במעשה בפרשת ויקהל (להלן לז כה) ,אבל הטעם
להזכירו כאן אחר המשכן וכל כליו והקרבנות ,בעבור שאמר בתשלום
הכל ונקדש בכבודי (לעיל כט מג) ,ושכנתי בתוך בני ישראל (שם מה),
אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטרת להקטיר לכבוד
השם .וזהו רז שנמסר למשה רבינו שהקטרת עוצרת המגפה (שבת
פט א) ,כי הקטרת במדת הדין ,שנאמר ישימו קטורה באפך (דברים לג
י) ,מן וחרה אפי (שם לא יז) ,והוא מה שאמר בקטרת זרה ועל פני כל
העם אכבד (ויקרא י ג) ,שידעו כבודי כי לא ישא לפשעכם ויזהרו
בכבודי .ולכך אמר כאן (בפסוק ו) ונתת אותו לפני הפרכת אשר על
ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר אועד לך שמה ,כי
מה צורך להאריך בכל אלה ולא אמר ונתת אותו לפני ארון העדות
באהל מועד ,כאשר אמר בפרשת ויקהל (להלן מ ה) ,אבל הוא להורות
על ענינו:

ג .ספורנו | שמות פרק ל
(א) מזבח מקטר קטרת ... .ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים
בפרשת תרומה ,כי לא היתה הכונה בו להשכין האל יתברך בתוכנו,
כמו שהיה הענין בשאר הכלים ,כאמרו ושכנתי בתוכם ,ככל אשר אני
מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו (לעיל כה ,ח  -ט),
גם לא היה ענינו להוריד מראה כבודו בבית ,כענין מעשה הקרבנות,
כאמרו ונועדתי שמה לבני ישראל (שם כט ,מג) וכן העיד משה רבינו
באמרו זה הדבר אשר צוה ה' תעשו ,וירא אליכם כבוד ה' (ויקרא ט,
ו) .אבל היה ענין זה המזבח לכבד את האל יתברך אחרי בואו לקבל
ברצון עבודת עמו בקרבנות הבקר והערב ,ולשחר פניו במנחת קטרת,
על דרך הבו לה' כבוד שמו ,שאו מנחה ובאו לפניו (דהי"א טז ,כט):

ד .אדרת אליהו | פרשת תצוה
ועשית מזבח מקטר כו' לא הוזכר בעשיית כלי המשכן והזהיר תחלה
המשכן וכליו והבגדים וקריבת אהרן למזבח ואח"כ אמר עשיית
התמיד ואמר בזה אשכון בתוככם ואח"כ הזכיר עשיית מזבח הקטרת
וכסף הכפרים יורה שזה לא היה מעכב להשראת השכינה רק אלו היה
לכפרת ישראל וכן אמר בכסף הכפורי' לכפר על נפשתיכם

ה .משך חכמה | שמות פרק ל
(א) ועשית מזבח מקטר קטרת וכו' .הראב"ע נתקשה מדוע לא נכתב
ציווי עשית מזבח הקטרת רק אחרי כלות פרשת המשכן ומילואים.
והעיקר כי כל הצווים כמו הארון ,אם אין ארון אין מניחים לוחות ,וכן
בלא מזבח אין מקריבין עולת תמיד ,וכן בלא בגדים אין כהן רשאי
לעבוד ובלא מנורה אינו רשאי להדליק נרות ,ובלא שולחן אין מניחין
לחם הפנים .אבל מזבח מקטר קטרת שעיקרו לכך [שהכפרות שבאין
ביום הכיפורים אינו רק לכפר טומאת מקדש וקדשיו ,ואין צורך לכך
רק אם יהיה בית המקדש ועבודה ,אבל לא באו לכפר דברים הנצרכים
כפרה בלא בית המקדש .וכן קיימא לן דנתנים בפנים שנתנן בחוץ
כיפר אלא שהבשר אינו נאכל ,ובלאו הכי חטאות הפנימיים נשרפין.
ולענין אימורים פירשתי בחידושי ואין כאן מקומו] הלא קיימא לן
שהקטורת נקטר אף אם אין מזבח ,וכמו דאמר רב בזבחים דף נט ,א
דמזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו ,ואינו רק למצוה ,ולכך כתיב
בתר דהשלים כל הדינים מן הכלים והבנינים המוכרחים להשראת
הכבוד במשכן הקדוש ,ולהורות דאין זה רק מצוה בפני עצמה ,ודו"ק.
ובזה מכוון הפסוק מלכים  -א ,ט ,כה" :והקטיר אותו אשר לפני ה'" -
דאין טעון מזבח ,רק מקומו כשר להקטיר.

ו .ספר מורה הנבוכים | חלק ג פרק מה
וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין
בו הבשר ושורפין ורוחצין בו הקרב והכרעים ,אין ספק שאילו היו
מניחים אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות הבשר ,מפני זה
צוה להקטיר בו הקטורת שתי פעמים בכל יום ,בבקר ובין הערבים,
להטיב ריחו וריח בגדי כל העובד בו ,כבר ידעת אמרם מיריחו היו
מריחים ריח הקטרת ,וזה ג"כ ממה שמעמיד יראת המקדש ,אבל אם
לא היה לו ריח טוב כל שכן אם היה לו שכנגדו ,היה מביא בלב האדם
הפך ההגדלה ,כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב ,ותטה אליו ותתרחק
מן הריח הרע ותברח ממנו.

ז .ספר מורה הנבוכים | חלק ג פרק מה
אבל השלחן והיות עליו הלחם תמיד לא אדע בו סבה ,ואיני יודע
לאיזה דבר איחס אותו עד היום,

