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שמות ל׳:א׳-י׳

Exodus 30:1-10

א.

ה ֹאֽתֹו׃ ים ַּתֲעֶׂש֥ י ִׁשִּט֖ ֶרת ֲעֵצ֥ ר ְקֹט֑ ַח ִמְקַט֣ יָת ִמְזֵּב֖ (א) ְוָעִׂש֥
ָּנה׃ ת ַיְקִטיֶרֽ ֶקר ְּבֵהיִטי֛בֹו ֶאת־ַהֵּנֹר֖ ֶקר ַּבֹּב֗ ים ַּבֹּב֣ ֶרת ַסִּמ֑ ן ְקֹט֣ יו ַאֲהֹר֖ יר ָעָל֛ (ז) ְוִהְקִט֥

ם׃ יד ִלְפֵנ֥י ה' ְלֹדֹרֵתיֶכֽ ֶרת ָּתִמ֛ ָּנה ְקֹט֧ ִים ַיְקִטיֶר֑ ין ָהֲעְרַּב֖ ת ֵּב֥ ן ֶאת־ַהֵּנֹר֛ (ח) ּוְבַהֲע֨�ת ַאֲהֹר֧
יו׃ א ִתְּס֖כּו ָעָלֽ ֹ֥ ֶס� ל ה ְוֵנ֕ ה ּוִמְנָח֑ ה ְוֹעָל֣ ֶרת ָזָר֖ יו ְקֹט֥ (ט) לֹא־ַתֲע֥לּו ָעָל֛

ים ֖הּוא ַלה'׃  ָדִׁש֥ ֶדׁש־ָקֽ ם ֹקֽ ֵתיֶכ֔ ר ָעָלי֙ו ְלֹדֹר֣ ת ַּבָּׁשָנ֙ה ְיַכֵּפ֤ ים ַאַח֤ את ַהִּכֻּפִר֗ ם ַחַּט֣ ת ַּבָּׁשָנ֑ה ִמַּד֞ יו ַאַח֖ ר ַאֲהֹר֙ן ַעל־ַקְרֹנָת֔ (י) ְוִכֶּפ֤

(1) You shall make an altar for burning incense; make it of acacia wood.
(7) On it Aaron shall burn aromatic incense: he shall burn it every morning when he tends the lamps,
(8) and Aaron shall burn it at twilight when he lights the lamps—a regular incense offering before HASHEM throughout the
ages.
(9) You shall not offer alien incense on it, or a burnt offering or a meal offering; neither shall you pour a libation on it.
(10) Once a year Aaron shall perform purification upon its horns with blood of the sin offering of purification; purification
shall be performed upon it once a year throughout the ages. It is most holy to HASHEM.

שמות ל׳:ל״ד-ל״ח

Exodus 30:34-38

ב.

ַקח  ֶרת ֹר֖ יָת ֹאָתּ֙ה ְקֹט֔ ד ִיְהֶיֽה׃ (לה) ְוָעִׂש֤ ד ְּבַב֖ ה ַּב֥ ים ּוְלֹבָנ֣ה ַזָּכ֑ ה ַסִּמ֖ ֶל֙ת ְוֶחְלְּבָנ֔ ף ׀ ּוְׁשֵח֙ ים ָנָט֤ ה ַקח־ְל֣� ַסִּמ֗ (לד) ַוּיֹאֶמ֩ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֜
ֶדׁש  ָּמה ֹק֥ ד ְל֖� ָׁש֑ ר ִאָּוֵע֥ ד ֲאֶׁש֛ ֶהל מֹוֵע֔ ָּנה ִלְפֵנ֤י ָהֵעֻד֙ת ְּבֹא֣ ה ִמֶּמ֜ ַחְקָּת֣ ִמֶּמָּנ֮ה ָהֵד֒ק ְוָנַתָּת֨ ֶדׁש׃ (לו) ְוָׁשֽ ח ָט֥הֹור ֹקֽ ַח ְמֻמָּל֖ ה רֹוֵק֑ ַמֲעֵׂש֣
ה ָכ֖מֹוָה  יׁש ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֥ ֶדׁש ִּתְהֶי֥ה ְל֖� ַלה'׃ (לח) ִא֛ א ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכ֑ם ֹק֛ ֹ֥ ּה ל ְתֻּכְנָּת֔ ה ְּבַמ֨ ר ַּתֲעֶׂש֔ ֶר֙ת ֲאֶׁש֣ ם׃ (לז) ְוַהְּקֹט֨ ים ִּתְהֶי֥ה ָלֶכֽ ָדִׁש֖ ָקֽ

יו׃  ת ֵמַעָּמֽ ּה ְוִנְכַר֖ יַח ָּב֑ ְלָהִר֣

(34) And HASHEM said to Moshe: Take the herbs stacte, onycha, and galbanum—these herbs together with pure 
frankincense; let there be an equal part of each. (35) Make them into incense, a compound expertly blended, refined, pure, 
sacred. (36) Beat some of it into powder, and put some before the Eidus in the Tent of Meeting, where I will meet with you; it 
shall be most holy to you. (37) But when you make this incense, you must not make any in the same proportions for 
yourselves; it shall be held by you sacred to HASHEM . (38) Whoever makes any like it, to smell of it, shall be cut off from 
his kin.

במדבר י״ז:ו׳-ט״ו

Numbers 17:6-15

ג.

ה  ֵעָד֙ה ַעל־ֹמֶׁש֣ ל ָהֽ י ְּבִהָּקֵה֤ ם ה'׃ (ז) ַוְיִה֗ ם ֶאת־ַע֥ ם ֲהִמֶּת֖ ר ַאֶּת֥ ן ֵלאֹמ֑ ל־ַאֲהֹר֖ ה ְוַעֽ ת ַעל־ֹמֶׁש֥ ָּמֳחָר֔ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ִמֽ ת ְּבֵנֽ (ו) ַוִּי֜�נּו ָּכל־ֲעַד֤
ר ה'  ד׃ (פ) (ט) ַוְיַדֵּב֥ ֶהל מֹוֵעֽ ן ֶאל־ְּפֵנ֖י ֹא֥ א ֹמֶׁש֙ה ְוַאֲהֹר֔ ֹ֤ א ְּכ֥בֹוד ה'׃ (ח) ַוָּיב הּו ֶהָעָנ֑ ן ַוֵּיָר֖ ד ְוִהֵּנ֥ה ִכָּס֖ ֶהל מֹוֵע֔ ן ַוִּיְפנּ֙ו ֶאל־ֹא֣ ל־ַאֲהֹר֔ ְוַעֽ

ח  ן ַק֣ ל־ַאֲהֹר֗ ה ֶאֽ אֶמר ֹמֶׁש֜ ֹ֨ ם׃ (יא) ַוּי  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶהֽ ַגע ַוֽ ם ְּכָר֑ ה ֹאָת֖ את ַוֲאַכֶּל֥ ֹ֔ ה ַהּז ּמּו ִמּתֹו֙� ָהֵעָד֣ ר׃ (י) ֵהֹר֗ ה ֵּלאֹמֽ ֶאל־ֹמֶׁש֥
ֶצף ִמִּלְפֵנ֥י ה'  א ַהֶּק֛ י־ָיָצ֥ ם ִּכֽ ר ֲעֵליֶה֑ ה ְוַכֵּפ֣ ה ֶאל־ָהֵעָד֖ � ְמֵהָר֛ ֶרת ְוהֹוֵל֧ ים ְקֹט֔ ַח֙ ְוִׂש֣ ל ַהִּמְזֵּב֙ ׁש ֵמַע֤ יָה ֵא֜ ַּמְחָּתה ְוֶתן־ָעֶל֨ ֶאת־ַה֠
ר  ֶרת ַוְיַכֵּפ֖ ת־ַהְּקֹט֔ ם ַוִּיֵּת֙ן ֶאֽ ל ַהֶּנ֖ ֶגף ָּבָע֑ ל ְוִהֵּנ֛ה ֵהֵח֥ ָר֙ץ ֶאל־ּ֣תֹוך ַהָּקָה֔ ה ַוָּי֙ ר ֹמֶׁש֗ ר ׀ ִּדֶּב֣ ן ַּכֲאֶׁש֣ ח ַאֲהֹר֜  ֶגף׃ (יב) ַוִּיַּק֨ ל ַהָּנֽ ֵהֵח֥

ע ֵמ֑אֹות  ֶלף ּוְׁשַב֣ ר ֶא֖ ה ָעָׂש֛ ה ַאְרָּבָע֥ ה׃ (יד) ַוִּיְה֗יּו ַהֵּמִתי֙ם ַּבַּמֵּגָפ֔ ר ַהַּמֵּגָפֽ ים ַוֵּתָעַצ֖ ַחִּי֑ ין ַהֽ ים ּוֵב֣ ין־ַהֵּמִת֖ ד ֵּבֽ ם׃ (יג) ַוַּיֲעֹמ֥ ַעל־ָהָעֽ
ָרה׃ (פ) ה ֶנֱעָצֽ ד ְוַהַּמֵּגָפ֖ ֶהל מֹוֵע֑ ַתח ֹא֣ ה ֶאל־ֶּפ֖ ַרח׃ (טו) ַוָּיָׁ֤שב ַאֲהֹר֙ן ֶאל־ֹמֶׁש֔ ים ַעל־ְּדַבר־ֹקֽ ד ַהֵּמִת֖ ִמְּלַב֥

(6) Next day the whole Israelite community railed against Moshe and Aaron, saying, “You two have brought death upon the 
HASHEM's people!” (7) But as the community gathered against them, Moshe and Aaron turned toward the Tent of Meeting; 
the cloud had covered it and the Presence of HASHEM appeared. (8) When Moshe and Aaron reached the Tent of Meeting, 
(9) HASHEM spoke to Moshe, saying, (10) “Remove yourselves from this community, that I may annihilate them in an 
instant.” They fell on their faces. (11) Then Moshe said to Aaron, “Take the fire pan, and put on it fire from the altar. Add 
incense and take it quickly to the community and make expiation for them. For wrath has gone forth from HASHEM: the 
plague has begun!” (12) Aaron took it, as Moshe had ordered, and ran to the midst of the congregation, where the plague had 
begun among the people. He put on the incense and made expiation for the people; (13) he stood between the dead and the 
living until the plague was stopped. (14) Those who died of the plague came to fourteen thousand and seven hundred, aside 
from those who died on account of Korach. (15) Aaron then returned to Moshe at the entrance of the Tent of Meeting, since 
the plague was stopped.
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רש"י על במדבר י״ז:י״א-י״ג ד.

(א) וכפר עליהם. ָרז ֶזה ָמַסר לֹו ַמְלַא� ַהָּמֶות ְּכֶׁשָעָלה ָלָרִקיַע, ֶׁשַהְּקֹטֶרת עֹוֵצר ַהַּמֵּגָפה, ִּכְדִאיָתא ְבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (דף פ"ט):
(א) ויעמד בין המתים וגו'. ָאַחז ֶאת ַהַּמְלָא� ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ָּכְרחֹו, ָאַמר לֹו ַהַּמְלָא�, ַהַּנח ִלי ַלֲעׂשֹות ְׁשִליחּוִתי, ָאַמר לֹו ֹמֶׁשה 

ִצַּוִני ְלַעֵּכב ַעל ָיְד�, ָאַמר לֹו ֲאִני ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָמקֹום ְוַאָּתה ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ָאַמר לֹו ֵאין ֹמֶׁשה אֹוֵמר ְּכלּום ִמִּלּבֹו ֶאָּלא ִמִּפי 
ַהְּגבּוָרה, ִאם ֵאין ַאָּתה ַמֲאִמין, ֲהֵרי ַהָּקָּב"ה ּוֹמֶׁשה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד, ּבֹא ִעִּמי ּוְׁשַאל, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר וישב אהרן אל משה; 

(מכילתא שמות י"ז):

שבת פ״ט א ה.

........מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר.....אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר 
על העם ואומר ויעמד בין המתים ובין החיים וגו׳ אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע:

העמק דבר על במדבר י״ז:י״א:א׳ ו.

(א) קח את המחתה וגו׳. לא היה ע״פ הדבור אלא ע״פ ידיעה ממלאך המוות שקטרת מועיל למגפה ר״ל. ואע״ג שנעשה 
בזה איסור להוציא לחוץ וגם הרי הוא קטרת זרה. מכל מקום הרי פיקוח נפש דוחה הכל..... 

הושע י״ד:ג׳ ז.

ינּו׃ ים ְׂשָפֵתֽ ֖ ה ָפרִ א ָעֹו֙ן ְוַקח־֔טֹוב ּֽוְנַׁשְּלָמ֥ יו ָּכל־ִּתָּׂש֤ ים ְוׁ֖שּובּו ֶאל־ה' ִאְמ֣רּו ֵאָל֗ (ג) ְק֤חּו ִעָּמֶכ֙ם ְּדָבִר֔

פסיקתא דרב כהנא כ״ד:י״ט ח.

 ונשלמה פרים שפתינו (שם), א"ר אבהו מי משלם אותם הפרים שהיינו מקריבים לפניך, שפתינו, בתפילה שאנו
מתפללים לפניך. 

מגילה ל״א ב ט.

.....כבר תקנתי להם סדר קרבנות -כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על 
כל עונותיהם:

קב הישר נ״ט:ה׳

Kav HaYashar 59:5

י.

(ה) ְוַהְּכָלל — ִּכי ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ִהיא ִעְנָין ָּגדֹול, ּוִבְפָרט ִעְנַין ָּפָרַׁשת ְקֹטֶרת הּוא ִעְנָין ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ְמֹאד, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא: ַרִּבי ַאָחא ֲהֵוי ָאִזיל ִלְכַפר ַטְרָׁשא. ָאֵתי ְלַגֵּבי ֻאְׁשִּפיָזא. ְלִחיׁשּו ֲעֵליּה ָּכל ְּבֵני ָמָתא. ָאְמרּו: ַּגְבָרא 
ַרָּבא ָאָתא ְלָהָכא — ֵניִזיל ְלַגֵּביּה. ָאְזלּו ְוָאְמרּו ֵליּה, ֶׁשֵהן ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה ְּבזֹאת ָהִעיר, ִּכי ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהֵחל ַהֵּנֶגף, ַרֲחָמָנא 

ִלְצַלן, ּוְבָכל יֹום ַהֵּנֶגף הֹוֵל� ְוגֹוֵבר. ָאַמר ָלֶהם: ְלָמָחר ֵניזּול ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִנָּבֵעי ַרֲחֵמי ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ַעד ַּדֲהוּו ָאְזֵלי, 
ָאתּו ְוָאְמרּו: ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ִמיתּו, ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני נֹוִטים ָלמּות. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ַאָחא: ֵאין ָהֵעת ִלְקָיָמא ָהָכא, ְּדַׁשְעָּתא ְדִחיָקא, ֲאָבל 
ַאְפְרׁשּו ִמְּנכֹון ַאְרָּבִעין ְּבֵני ָנָׁשא ִמן ֲחִסיֵדי ְוַצִּדיֵקי ָהִעיר, ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ְלָכל ֵחֶלק, ֶׁשִּיְהיּו ֲעָׂשָרה ְלִמְזָרח, ֲעָׂשָרה ְלָדרֹום, ֲעָׂשָרה 

ְלַמֲעָרב, ֲעָׂשָרה ְלָצפֹון, ַוֲאָנא ִעְּמכֹון, ְוַיַעְמדּו ֲעָׂשָרה ְלָכל ָזִוית ְּדָמָתא ְויֹאְמרּו ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ִעְנְיֵני ְקֹטֶרת ֻּבְסִמין ְוִעְנַין 
ַהָּקְרָּבנֹות. ָעְבדּו ֵּכן ְּתַלָּתא יֹוִמין. ְלָבַתר ָאַמר: ֵניִזיל ְלָבֵּתינּו ִּכי ָּבְטָלה ַהְּגֵזָרה, ְוַאף אֹוָתן ֲאָנִׁשים, ֶׁשָהיּו נֹוִטין ָלמּות, ַאְפִריׁשּו 
ִמַּנְיהּו ְלָבֵתיהֹון, ְוִצָּוה ֲעֵליֶהן ֶׁשֵּייְמרּון ְקֹטֶרת ִמן 'ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן: ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוִׂשים ָעֶליָה ְקֹטֶרת ְוכּו'". ְוֵכן ָעְבדּו. 

ּוָבִטיל ִמַּנְיהּו מֹוָתָנא. ָׁשְמעּו ַחד ָקָלא ְּדָאַמר: ֻחִּלין ַהָּדָבר, ֻחִּלין ַהָּדָבר. לֹא ֵּתֵרד ְלָכאן, ִּכי ָיְדִעין ְלַבְּטָלּה ֵליּה. ַאְדָהֵכי ַחָּלׁש ִלֵּביּה 
ְּדַרִּבי ַאָחא ְוִאְדמּו�. ָׁשַמע ַחד ָקָלא ֶׁשָאַמר: ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיָת זֹאת ָּכאן — ָּכ� ַּתֲעֶׂשה ְּבִעיר ַאֶחֶרת.

(5) The main point is that the recitation of the portion of the sacrifices is a matter of great importance. This is especially true 
of the portion of the incense. Thus the Zohar relates (Parashas Vayeira 101a): Rabbi Acha went to the village of Tarsha and 
stopped at inn. The people of the village whispered to one another, “A great scholar had arrived. Let us go to him.” So they 
went to Rabbi Acha and revealed to him that their town was in a dreadful situation because for the past seven days a 
plague had been ravaging them, may the Merciful One protect us, and each day was worse that the one before. 
Whereupon Rabbi Acha announced, “Tomorrow we will go to the synagogue and seek mercy from the Holy One Blessed is 
He.” While they were walking, messengers arrived to inform them that two more people had died, while another two were in 
critical condition. Rabbi Acha responded, “Now is not the time for us to stand idle. Every moment is crucial. Select from 
among yourselves forty pious and righteous men and divide them into groups of ten. Then let them stand at the four corners 
of the city; ten shall stand to the east, ten to the south, ten to the west and ten to the north, myself included. And let them 
recite with great devotion the portions of the incense and the sacrifices.” They did this for three days, even 
dispatching messengers to the homes of the critically ill instructing them to recite the portion of the incense beginning 
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with the verse, “And Moshe said to Aharon, ‘Take the pan and put upon it incense” (Bamidbar 17:11). The people 
complied and the plague abated, after which Rabbi Acha said, “Now let us return home, for the decree has been 
annulled.” Then a voice was heard, saying, “O Pestilence! O Pestilence! Do not come here any more because they know 
how to nullify you!” This caused Rabbi Acha to become disheartened [over the fact that the town was spared without 
repenting]. But then he dozed off and in his sleep he heard a voice saying, “Just as you have done here, so shall you do in 
another city.”

תורת העולה, חלק ב ל״ו:ד׳-ה׳ יא.

(ד) והיה הקטורת ממולח טהור קודש מעורב זה בזה, כי באמת כל הסמנים האלו לא היו אלא כלל אחד, והוא אומה 
הישראלי'. ולכן אמרו (אבות ה ה) שאחד מעשרה נסים שנעשו במקדש היה אחד מהן שהרוח לא מסלק ענן הקטורת, כי 

אפילו כל הרוחות שבעולם אינן עוקרין ישראל ממקומן, כמו שנאמר (שיר השירים ח׳:ז׳) מים רבים לא יוכלו לכבות את 
האהבה. והיה מקטירי' קטורת זה עד שהיה מעלה עשן למעלה, כי מעשיהן הטובות והנעימים של ישראל עולין 
למעלה ומעוררים הכחות עד שירדו הטובות והשפעות למטה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (איכה רבה א לג) שישראל 

מוסיפים כח בגבורה שלמעלה. ודע והבן שלזה הסוד רמזו ז"ל באמרם (כריתות ו ב) כל אגודה שאין בה מפושעי ישראל 
אינה אגודה, שהרי הכתוב מונה חלבנה עם לבונה כו' והוא מבואר. ואמרו רבותינו ז"ל (תמיד ל ב) שהיו מריחין ריח 
הקטורת מיריחו, על שם שכל באי עולם היו מכירין ריחן ומעלתן של ישראל מיריחו, מה שאירע להם בנפילת חומות 

יריחו אשר לא תבנה עוד, להזכיר גדולת הנס.......
 

 ומזה נתבאר למה היה הקטורת עוצר המגפה, כי כעלות העשן מבשמים אלו למעלה והזכרתם נזכרת למעלה, 
שישראל הם דוגמת הקטורת בדרך שנתבאר למעלה, ראויים שתעצר המגפה בפרט, במה שמורה על מעשיהם 
הישרים והנעימים כקטורת כמו שנתבאר למעלה, שהקטורת היא דוגמת כלל ישראל, וכשהם מרוקחים מעשה 
מרקחת והם מעורבים ביחד ושלום מתווך ביניהם, אין לשטן לקטרג עליהם, כמו שנאמר (הושע ד) חבור עצבים 

אפרים הנח לו. ונאמר (פרקי דרבי אליעזר מו) ביום הכפורים, כשהשלום מתווך בישראל אין לשטן מקום לקטרג. 
ובהיות כי אהרן עליו השלום היה רודף שלום כידוע ממדרשם ז"ל (סנהדרין ו ב), לכן היה הוא עוצר המגפה, כמו 
שנאמר (במדבר יז יא) ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ושים קטורת וגו'. כי צוהו להקטיר קטורת בנגלה ובנסתר, 

דהיינו בין איש לחבירו ולהשקיט המחלוקת שהיה ביניהם, וזהו שאמר קח את המחתה. שהוא רמז ללב אדם כמו 
שנתבאר למעלה. ושים קטורת כאשר תדבר על לבם להשלימם ולקשרם ביחד על האש אשר לקח מעל המזבח ושמו 
על המזבח, וכבר נתבאר עניינו למעלה ועל ידי זה המגפה נעצרה. וקרח ועדתו נענשו על ידי הקטורת, כי לא היה 
נאה להם בין מצד עצמם בין מצד מחלוקתן שרצו להתגאות, כי הקטורת נאה לצדיק השלם במדותיו, רודף שלום 

ונכנע ונידק כבשמים של קטורת, שהוא נאה לאומה הישראלית הנמשלים לקטורת כמו שנתבאר.

במדבר ז׳:י״ד יב.

ֶרת׃ ה ְקֹטֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ (יד) ַּכ֥

משלי כ״ז:ט׳

Proverbs 27:9

יג.

ֶפׁש׃ ֲעַצת־ָנֽ הּו ֵמֽ ֵע֗ ֶתק ֵר֝ ב ּוֶמ֥ ח־ֵל֑ ֶמן ּ֭וְקֹטֶרת ְיַׂשַּמֽ (ט) ֶׁש֣

(9) Oil and incense gladden the heart, and the sweetness of a friend is better than one’s own counsel.

מדרש תנחומא, תצוה ט״ו יד.

(א) ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת. ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: ֶׁשֶמן ּוְקֹטֶרת ְיַׂשַּמח ֵלב (משלי כז, ט)..... 
ּוְקֹטֶרת, ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשַאֶּתם ַמְקִריִבין, ֵאין

 ָחִביב ָעַלי ַּכְּקֹטֶרת. ֵּתַדע, ֶׁשָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלן ְלָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ֵּכיַצד? ַהַחָּטאת ָהְיָתה ָּבָאה ַעל ַהֵחְטא, ְוָהָאָׁשם ֵּכן. 
ָהעֹוָלה ָּבָאה ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב. ַהְּׁשָלִמים ֵאיָנן ָּבִאין ֶאָּלא ְלַכָּפָרה, ֶׁשֵהן ָּבִאין ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה. ֲאָבל ַהְּקֹטֶרת, ֵאיָנּה ָּבָאה לֹא ַעל 

ַהֵחְטא ְולֹא ַעל ֶהָעֹון ְולֹא ַעל ָהָאָׁשם, ֶאָּלא ַעל ַהִּׂשְמָחה, ֱהֵוי, ֶׁשֶמן ּוְקֹטֶרת ְיַׂשַּמח ֵלב.
(ג) ֲחִביָבה ַהְּקֹטֶרת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֵּתַדע ְל�, ֶׁשֲהֵרי ָּדִוד ִנְתַאָּוה ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת, ֶׁשֶּנֱאַמר: ֹעלֹות ֵמִחים ַאֲעֶלה ָּל� ִעם 
ְקֹטֶרת ֵאיִלים ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ְוגֹו' (תהלים סו, טו). ְוֵכן ַאְּת מֹוֵצא, ֶׁשּלֹא ִנְׁשַּתְּבחּו ָקְרָּבנֹות ָּבעֹוָלם ְּכָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים. ְוָלָּמה? 

ֶׁשָהיּו ַמְקִריִבין ְקֹטֶרת ְּתִחָּלה ְּבָקְרְּבנֹוֵתיֶהם. ֶׁשֵּכן הּוא אֹוֵמר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָקְרָּבנֹו, ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת 
(במדבר ז, יד), ְוַאַחר ָּכ� ַּפר ֶאָחד (במדבר ז, טו). ּוְלִפיָכ� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַׁשֵּבַח ָקְרָּבן ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהן ֶזה ָקְרַּבן ְּפלֹוִני, 
ֶזה ָקְרַּבן ְּפלֹוִני, לֹוַמר ֶׁשָעֵרב ְלָפָניו ְוהּוא ְמַׁשְּבָחן. ְוֵכן ַאְּת מֹוֵצא ְּבָאָחז, ֶׁשִּבֵּטל ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָחַתם ָּבֵּתי ַהְּסָפִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: צֹור 

ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדי (ישעיה ח, טז). ְוָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִהְרָּבה ְלַהְכִעיס. ּוְכֶׁשָּמָנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ָּכל ַמֲעָׂשיו, ָאַמר: 
ֲאַוֵּתר ְלָכל ֵאּלּו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַּגם ָסְגרּו ַּדְלתֹות ָהאּוָלם ַוְיַכּבּו ֶאת ַהֵּנרֹות ּוְקֹטֶרת לֹא ִהְקִטירּו ְוֹעָלה לֹא ֶהֱעלּו ַבֹּקֶדׁש ֵלא�ֵקי ִיְׂשָרֵאל, 
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ַוְיִהי ֶקֶצף ה' ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים ַוִּיְּתֵנם ְלַזֲעָוה ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹרִאים ְּבֵעיֵניֶכם, ְוִהֵּנה ָנְפלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶּבָחֶרב ּוָבֵנינּו 
ּוְבנֹוֵתינּו ְוָנֵׁשינּו ַּבְּׁשִבי ַעל זֹאת (דה״ ב כט ז, ט). ַמהּו ַעל זֹאת? ַעל ַהְּקֹטֶרת.

(ד) ְרֵאה ַּכָּמה ָחִביב ַהְּקֹטֶרת, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּקֹטֶרת ֶנְעְצָרה ַהַּמֵּגָפה. ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן, ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש 
ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת, ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ַוָּיֶרץ ֶאל ּתֹו� ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם (במדבר יז יא, יב). ַמהּו 

ֵהֵחל? ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִסימֹון, ָהָיה ַהַּמְלָא� נֹוֵטל ַעל ֵסֶדר ִמְרָקחֹות, ְולֹא ָהָיה ַמִּניַח לֹא ֵמת ֵּבין ַהַחִּיים ְולֹא ַחי ֵּבין ַהֵּמִתים, 
ֶאָּלא ַעל ֵסֶדר, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם. ּוְכָמה ְּדַאְּת ֲאַמר: ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה (דברים טז, ט),

(ה) ְּכֵׁשם ֶׁשַהּקֹוֵצר קֹוֵצר ַעל ַהֵּסֶדר. ִמָּיד ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ְוגֹו'. ָמָצא ַלַּמְלָא� עֹוֵמד ּוְמַחֵּבל, ָעַמד ַאֲהֹרן ְּכֶנְגּדֹו 
ְולֹא ָהָיה ַמִּניחֹו ְלַחֵּבל, ֶאָּלא ַוַּיֲעֹמד ֵּבין ַהֵּמִתים (במדבר יז, יג). ָאַמר לֹו ְלַאֲהֹרן: ַהִּניֵחִני ְוֶאֱעֶׂשה ְׁשִליחּוִתי. ָאַמר לֹו ַאֲהֹרן: ֹמֶׁשה 

ְׁשָלַחִני, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְׁשָלֲח�, ַוֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוֹמֶׁשה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֵנֵל� ֶאְצָלם. לֹא ִהְׁשִּגיַח ַהַּמְלָא�, ַעד ֶׁשֲעָצרֹו 
ַאֲהֹרן ְּבָמְתָניו ְוהֹוִליכֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיָׁשב ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה (במדבר יז, טו).

(ו) ַמהּו ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה? ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ֶׁשָּנַטל ַלַּמְלָא� ַוֲעָצרֹו. ְלִפיָכ� ְּכֶׁשָּבא ֹמֶׁשה ִלָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ָאַמר: ָּבֵר� ה' ֵחילֹו 
ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים (דברים לג, יא). ָּבֵר� ה' ֵחילֹו, ְיֵהא ָּבִרי� ָיֵתּה ֵחיָלא. ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה, ַּבְּקֹטֶרת ֶׁשָהָיה ְּבָידֹו 

ֶׁשִּכֵּפר, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקֹטֶרת ַוְיַכֵּפר (במדבר יז, יב). ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו, ֶׁשִּגֵּפף ֶאת ַהַּמְלָא� ַוֲעָצרֹו.
(ז) ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהּו ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ְּכֶׁשָרָאה ַאֲהֹרן ַלַּמְלָא� ַמְתִריס ְּכֶנְגּדֹו, ָנַתן ַמְחָּתה ַעל ָּפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ָיִׂשימּו 

ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפ� ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶח� (דברים לג, י). ְלהֹוִדיֲע� ַּכָמה ְקֹטֶרת ֲחִביָבה. ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ֶּבן ֶאְלָעָזר: ֵּתַדע ְל�, ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ַהִּמְׁשָּכן ְוָכל ֵּכָליו ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ְוִהְקִריב ְוָעַר� ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִסֵּדר ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ַהְּמנֹוָרה ְוֶאת ַהֹּכל, ְולֹא ָיְרָדה ְׁשִכיָנה 

ַעד ֶׁשִהְקִריבּו ֶאת ַהְּקֹטֶרת. ִמַּנִין? ִּדְכִתיב: עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו ְבָׂשָמיו (שה״ ש ד, טז). ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
הּוא: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַעל ְיֵדי ְקֹטֶרת ֱהִייֶתם ִמְתַּכְּפִרים. ְוַאף ֶלָעִתיד ָלבֹא ֵּכן, ֹעלֹות ֵמִחים ַאֲעֶלה ָּל� ִעם ְקֹטֶרת ֵאיִלים ֶאֱעֶׂשה ָבָקר 

ִעם ַעּתּוִדים ֶסָלה (תהלים סו, טו).

זוהר ב׳:רי״ח ב טו.

(ח) ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִאי ְּבֵני ָנָׁשא ֲהוֹו ַיְדֵעי ַּכָמה ִעָּלָאה ִאיהּו עֹוָבָדא ִּדְקֹטֶרת ַקֵּמי קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא, ֲהוֹו ַנְטֵלי ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה 
ִמֵּניּה, ַוֲהוּו ַסְלֵקי ֵלּה ֲעָטָרה ַעל ֵריַׁשְייהּו, ְּכִכְתָרא ְּדַדֲהָבא. ּוַמאן ְּדִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ָּבֵעי ְלִאְסַּתְּכָלא ְּבעֹוָבָדא ִּדְקֹטֶרת, ְוִאי ְיַכֵוין ֵּביּה 

ְּבָכל יֹוָמא, ִאית ֵליּה חּוָלָקא ְּבַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְוִיְסָּתַּלק מֹוָתָנא ִמֵּניּה, ּוֵמָעְלָמא, ְוִיְׁשְּתִזיב ִמָּכל ִּדיִנין ְּדַהאי ָעְלָמא, 
ִמִּסְטִרין ִּביִׁשין, ּוִמִּדיָנא ְּדֵגיִהָּנם, ּוִמִּדיָנא ְּדַמְלכּו ַאֲחָרא. 

זוהר ב׳:רי״ט א טז.

(ד) ַמה ְּכִתיב ְּבַאֲהֹרן, (במדבר י״ז:י״ג) ַוַּיֲעמֹוד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה, ְּדָכִפית ֵליּה ְלַמְלַא� ַהָּמֶות, ְּדָלא ָיִכיל 
ְלַׁשְּלָטָאה ְּכַלל, ְוָלא ְלֶמְעַּבד ִּדיָנא. ִסיָמָנא ָּדא ִאְתְמַסר ִּביָדָנא, ִּדי ְּבָכל ֲאָתר ְּדָקָאְמֵרי ְּבַכָווָנה, ּוְרעּוָתא ְּדִלָּבא עֹוָבָדא 

ִּדְקֹטֶרת, ְּדָלא ַׁשְלָטא מֹוָתָנא ְּבַההּוא ֲאָתר, ְוָלא ִיְתַזק, ְוָלא ַיְכִלין ְׁשַאר ַעִּמין ְלַׁשְּלָטָאה ַעל ַההּוא ֲאָתר. 
 

(ו) ָּתא ֲחֵזי, ַהאי ַמאן ְּדִדיָנא ָרִדיף ֲאַבְתֵריּה, ִאְצְטִרי� ְלַהאי ְקֹטֶרת, ּוְלָאָתָבא ַקֵּמי ָמאֵריּה, ְּדָהא ִסּיּוָעא ִאיהּו ְלִאְסַּתְּלָקא ִּדיִנין 
ִמֵּניּה, ּוְבַהאי ַוַּדאי ִמְסַּתְּלִקין ִמֵּניּה, ִאי הּוא ָרִגיל ְּבַהאי, ְלַאְדְּכָרא ְּתֵרין ִזְמִנין ְּביֹוָמא, ְּבַצְפָרא ּוְבַרְמָׁשא, ִּדְכִּתיב ְקֹטֶרת 

ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַבֹּבֶקר ּוְכִתיב ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה. ְוָדא ִאיהּו ִקיּוָמא ְּדָעְלָמא ָּתִדיר, ִּדְכִּתיב, (שמות ל׳:ח׳) ְקֹטֶרת ָּתִמיד ִלְפִני ה'' 
ְלדֹורֹוֵתיֶכם ַוַּדאי הּוא ִקיּוָמא ְּדָעְלָמא ְלַתָּתא, ְוִקּיּוָמא ְּדָעְלָמא ְלֵעיָּלא. 

מבי"ט - ספר בית אלקים, שער התפילה פרק ט"ז
 

וראוי לירא וחרד דבר השם לכבות גחלת המגפה בצדקה המצילה ממוות, ותשובה ומעשים טובים, ויחשוב בעצמו כשעבר
כבר חמת המגפה שאולי הוא היה מאותם שנגזר עליהם מיתה אם לא היו בורחים מהמדינה והושם גלותו וטלטולו חלף
מיתתו, ובתוך זמן המגפה יחוש שמא הוא מאותם שנגזר עליהם מיתה אף אם ינוסו או יתחבאו, וירבה בתפילה וצדקה

ותחנונים לפני האל יתברך בתשובה ומעשים טובים, ואומרים בכל יום פיטום הקטורת בקר וצהרים כי הוא מסוגל
לעניין הדבר....... וכיון שהקטורת מכפר על העם בזמן המגפה, כמו כן קריאתו יועיל, על דרך (הושע

י"ד) ונשלמה פרים שפתינו,........ אבל בלי ספק שאפילו קריאת הקטורת מועיל בזמן המגפה כמו שנזכר.
 

ונוהגים ג"כ לומר פסוק ויאמר אליהם ישראל אביהם ג' פעמים סמוך לקטורת לרמז שם בן ע"ב, ולמה שהוזכר בו מעט
צרי והוא הראשון מסממני הקטורת, ושלשת הפסוקים המועילים בכל צרה והם ה' צבאות עמנו וגו' ה' צבאות ה' הושיעה

וגו', והם סופי ג' מזמורים מיוחדים לתפילה, ובירושלמי (ברכות פ' אין עומדין) אמרו ר' חזקיה בשם רבי יוחנן אמר
לעולם אל יהא פסוק זה זז מתוך פיך ה' צבאות עמנו וגו' רבי יוסי בשם רבי יוחנן וחברי' ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך,

ומפני כי ה' הושיעה הוא סוף מזמור כמותם והוא מזמור יענך ה' ביום צרה (תהלים כ') המסוגל לכל צרה אנו אומרים
אותו גם כן, גם כי לא נזכר שם בירושלמי, ויש רמז במניינם ליודעים חן.

יז.
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פלא יועץ ס״ה:א׳ יח.

 וגם יקדימו תפלה לצרה מדי יום יום, ויעשו כל הסגלות המובאים בספרים סדר למודים ובפרט אמירת סדר פטום 
 :הקטרת בכונה, עד ישקיף ה' השקפה לטובה ויתן שלום בארץ חיים ושלוה

צרור המור על התורה, במדבר י״ז:י׳:ד׳ יט.

 וכבר אמרו כי סוד הקטורת גלו לו מלאכי השרת. וכבר הבטיחונו שאע"פ שאין עכשיו קטורת. אם יאמרו ישראל 
בפיהם אלו הפסוקים שלשה פעמים בכוונה. שהשם עוצר המגפה 

אגרא דכלה - ר' צבי אלימלך מדינוב
 

לו) אם אומר פיטום הקטורת בכוונה אחר תהלה לדוד, מתיש כח הס"ם ומסיר כל חיותו ואפילו נמסר גז"ד בידו
עליו או על אחד מב"ב מתבטל הגז"ד בכה פיטום הקטורת...... 

כ.

כף החיים על שולחן ערוך אורח חיים תקע״ו:י׳ כא.

(א) י) פטום הקטורת הנהגה נפלאה לאומרו בזמן הדבר וטוב לקיים ג"כ והגית בו יומם ולילה והסוד כי לקח טוב לק"ח 
בגי' מגפה......ועיין בזוהר פ' וירא דף ק"א במדרש הנעלם שכתב שיקחו ארבעים אנשים כשרים מהעיר ויחלקו אותם לד' 

זויות העיר כל עשרה בזוית אחת ויאמרו פטום הקטורת בכוונה גדולה ואח"כ פסוקים ויאמר משה אל אהרן קח את 
המחתה וכו' ויקח אהרן כאשר דבר משה וכו' ויעמוד בין המתים וכו' ועשו כן ג"פ ונפסק הדבר יעו"ש.....
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