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 במדבר פרק יז 

 ֶאל ֱאמֹר) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(
 ִמֵ�י� ַהַ#ְח!ֹת ֶאת ְוָיֵר� ַה�ֵֹה� �ֲהרֹ� ֶ�� ֶאְלָעָזר
  :ָקֵד�) ִ�י ָהְל'ה ְזֵרה ָהֵא� תְוֶא ַהְ&ֵרָפה

 ְוָע-) ְ�ַנְפ�ָֹת� ָהֵאֶ�ה ַהַחָ+ִאי� ַמְח!*ת ֵאת) ג(
ֵעי אָֹת�  ִהְקִריב.� ִ�י ַלִ#ְזֵ�ַח ִצ0)י ַפִחי� ִר/.
 :ִיְ-ָרֵאל ִלְבֵני ְלא*ת ְוִיְהי) ַו3ְִק�2ָ) ְיקָֹוק ִלְפֵני

 ַה4ְחֶֹ�ת ַמְח!*ת ֵאת ֵה�ַה�ֹ ֶאְלָעָזר ַו3ִַ/ח) ד(
 :ַלִ#ְזֵ�ַח ִצ0)י ַוְיַרְ/ע)� ַהְ&ר.ִפי� ִהְקִריב) ֲאֶ�ר

 ִיְקַרב לֹא ֲאֶ�ר ְלַמַע� ִיְ-ָרֵאל ִלְבֵני ִזָ�ר*�) ה(
 ְלַהְקִטיר ה)א �ֲהרֹ� ִמ5ֶַרע לֹא ֲאֶ�ר ָזר ִאי�

 ְוַכֲעָדת* חְכקַֹר ִיְהֶיה ְולֹא ְיקָֹוק ִלְפֵני ְקטֶֹרת
�ל ַו�3ִֹנ)) ו( :ל* מֶֹ�ה ְ�ַיד ְיקָֹוק 2ִֶ�ר ַ�ֲאֶ�רָ 
�ֲהרֹ� ְוַעל מֶֹ�ה ַעל ִמָ#ֳחָרת ִיְ-ָרֵאל ְ�ֵני ֲעַדת 

 ַוְיִהי) ז( :ְיקָֹוק ַע� ֶאת ֲהִמֶ!� �ֶ!� ֵלאמֹר
 ֶאל ַו3ְִפנ) �ֲהרֹ� ְוַעל מֶֹ�ה ַעל ָהֵעָדה ְ�ִהָ/ֵהל

 :ְיקָֹוק ְ�ב*ד ַו3ֵָרא ֶהָעָנ� ִכ9ָה) ְוִה4ֵה מ*ֵעד לאֶֹה
 פ: מ*ֵעד אֶֹהל 0ְֵני ֶאל ְו�ֲהרֹ� מֶֹ�ה ַו3ָבֹא) ח(
 ֵהרֹ#)) י( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) ט(

 ַו0ְ3ִל) ְ�ָרַגע אָֹת� ַוֲאַכֶ�ה ַה5ֹאת ָהֵעָדה ִמ!*ְ:
 ַקח �ֲהרֹ� ֶאל מֶֹ�ה ַו3ֹאֶמר )יא( :0ְֵניֶה� ַעל
 ְוִ-י� ַהִ#ְזֵ�ַח ֵמַעל ֵא� ָעֶליָה ְוֶת� ַהַ#ְחָ!ה ֶאת

�י ֲעֵליֶה� ְוַכ0ֵר ָהֵעָדה ֶאל ְמֵהָרה ְוה*ֵלְ: ְקטֶֹרתִ 
 ַו3ִַ/ח) יב( :ַה4ֶָג; ֵהֵחל ְיקָֹוק ִמִ�ְפֵני ַהֶ/ֶצ; ָיָצא

 ַהָ/ָהל !*ְ: ֶאל 3ָָר>ַו מֶֹ�ה 2ִֶ�ר ַ�ֲאֶ�ר �ֲהרֹ�
 ַוְיַכ0ֵר ַהְ/טֶֹרת ֶאת ַו3ִֵ!� ָ�ָע� ַה4ֶֶג; ֵהֵחל ְוִה4ֵה
 ַהַח3ִי� )ֵבי� ַהֵ#ִתי� ֵ�י� ַו3ֲַעמֹד) יג( :ָהָע� ַעל

 ַ�ַ#ֵ=ָפה ַהֵ#ִתי� ַו3ְִהי)) יד( :ַהַ#ֵ=ָפה ַוֵ!ָעַצר
 ַהֵ#ִתי� ִמְ�ַבד תֵמא* )ְ�ַבע ֶאֶל; ָעָ-ר �ְרָ�ָעה

 ֶאל מֶֹ�ה ֶאל �ֲהרֹ� ַו3ָָ�ב) טו( :קַֹרח 2ְַבר ַעל
 : ֶנֱעָצָרה ְוַהַ#ֵ=ָפה מ*ֵעד אֶֹהל 0ֶַתח

 י"רש
 לאר> < הלאה זרה :המחתות שבתו: < האש ואת) ב(

, בהנאה ואסורי� המחתות < קדשו כי :המחתות מעל
 ות�בנפש האלה החטאי�) ג( :שרת כלי עשאו� שהרי

 רקעי :ה"הקב על שנחלקו, בנפשות� פושעי� שנעשו <
 ז"בלע ש"טינבי מרודדי� טסי� < פחי� :רדידי� <
 ויהיו :הנחושת למזבח < למזבח צפוי ]:מרוקעי�[

 על שנחלקו מאות� היו אלו שיאמרו, לזכרו� < לאות
 ז"בלע ט"אטינבירנ < וירקעו�) ד( :ונשרפו הכהונה

 :כקרח יהיה שלא כדי < כקרח יהיה ולא) ה( ]:רקעו�[
 דבר אהר� על, עליו כמו < לו משה ביד' ה דבר כאשר
 יקרב לא לפיכ:, כהני� ובניו הוא שיהיה, משה אל
 ולה� ולו לי כל וכ�', וגו אהר� מזרע לא אשר זר איש

 על ומדרשו. על כמו פתרונ� דבור אצל הסמוכי�
 רמז, משה אל כתב ולא משה ביד ומהו. קרח

 משה שלקה כמו, בצרעת שלוקי� הונההכ על לחולקי�
 מצורעת ידו והנה ויוציאה) ו, ד שמות (שנאמר בידו
 < עליה� וכפר) יא( :בצרעת עוזיה לקה כ� ועל, כשלג
 שהקטרת, לרקיע כשעלה המות מלא: לו מסר זה רז

  ):א פט שבת (שבת' במס כדאיתא המגפה עוצר
 המלא: את אחז < 'וגו המתי� בי� ויעמוד) יג(

 לעשות לי הנח המלא: ל"א. כרחו על ידווהעמ
 שלוחו אני ל"א. יד: על לעכב צוני משה ל"א. שליחותי

 אומר משה אי� ל"א. משה של שלוחו ואתה מקו� של
 מאמי� אתה אי� א�, הגבורה מפי אלא מלבו כלו�
. ושאל עמי בא מועד אהל פתח אל ומשה ה"הקב הרי
 למה אחר דבר. משה אל אהר� וישב שנאמר וזהו

 אחר ומרנני� מליזי� ישראל שהיו לפי, בקטרת
 נדב מתו ידו על, הוא המות ס� לומר הקטרת
 אמר, איש ומאתי� חמשי� נשרפו ידו על, ואביהוא

 :הממית הוא והחטא, הוא מגפה שעוצר תראו ה"הקב
 

 ן"רמב
 טע� ידעתי ולא. י"רש לשו�, שרת כלי עשאו� שכבר בהנאה אסורי� וה�, המחתות < קדשו כי) ב(

 אבל. מקודש אינו באיסור בחו> להקריב שרת כלי שעשה וזר הקריבו זרה קטורת שהרי, הזה לאיסור
 שיענה שחשבו לפי לשמי� אות� הקדישו ה� כי, קדש היו משה פי על כ� שעשו בעבור כי, לומר יש

 מריא כי, בעיני והנכו�. לעול� מועד באהל שרת כלי האלה המחתות ותהיינה באש האלהי� אות�
 מעת אות� הקדשתי אני כלומר, ישראל לבני לאות ויהיו ויקדשו' ה לפני הקריבו� כי) ג פסוק (הכתוב

 :ישראל לבני לאות שיהיו כדי לפני אות� שהקריבו
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 שמות פרק כז 

�#*ת ְוָ�לֹ� ַהִ#ְזֵ�ַח ִיְהֶיה ָרב)ַע ַחברֹ �#*ת ְוָחֵמ� אֶֹרְ: �#*ת ָחֵמ� ִ�ִ+י� ֲעֵצי ַהִ#ְזֵ�ַח ֶאת ְוָעִ-יָת) א( 
 9ִירָֹתיו ְוָעִ-יָת) ג( :ְנחֶֹ�ת אֹת* ְוִצ0ִיָת ַקְרנָֹתיו ִ!ְהֶייָ� ִמ4#ֶ) 40ִָֹתיו �ְרַ�ע ַעל ַקְרנָֹתיו ְוָעִ-יָת) ב( :קָֹמת*
 ֶרֶ�ת ַמֲעֵ-ה ִמְכָ�ר �* ְוָעִ-יָת) ד( :ְנחֶֹ�ת ַ!ֲעֶ-ה ֵ�ָליו ְלָכל יו)ַמְח!ָֹת )ִמְזְלגָֹתיו )ִמְזְרקָֹתיו ְוָיָעיו ְלַדGְנ*
 ַהִ#ְזֵ�ַח ַ�ְר�ֹב ַ!ַחת אָֹתH ְוָנַתָ!ה) ה( :ְקצ*ָתיו �ְרַ�ע ַעל ְנחֶֹ�ת ַטְ�עֹת �ְרַ�ע ָהֶרֶ�ת ַעל ְוָעִ-יָת ְנחֶֹ�ת

  :ְנחֶֹ�ת אָֹת� ְוִצ0ִיָת ִ�ִ+י� ֲעֵצי 2ֵ�ַי ַלִ#ְזֵ�ַח ַב2ִי� ְוָעִ-יָת) ו( :ַהִ#ְזֵ�ַח ִציֲח ַעד ָהֶרֶ�ת ְוָהְיָתה ִמְ�ָמָ+ה
 אֹת* ַ!ֲעֶ-ה ל.חֹת ְנב)ב) ח( :אֹת* ִ�ְ-ֵאת ַהִ#ְזֵ�ַח ַצְלעֹת ְ�ֵ!י ַעל ַה2ִ�ַי� ְוָהי) ַ�ַ+ָ�עֹת 2ָ�ַיו ֶאת ְוה)ָבא) ז(

 :ַיֲע-) ֵ�� ָ�ָהר אְֹתָ: ֶהְר'ה ַ�ֲאֶ�ר
 

 ישעיהו פרק מה פסוק ד 
 : ְיַדְעָ!ִני ְולֹא ֲאַכ4ְָ: ִ�ְ�ֶמָ: ְלָ: ָוֶאְקָרא ְ�ִחיִרי ְוִיְ-ָרֵאל ַיֲעקֹב ַעְב2ִי ְלַמַע�

  
 שמות פרק כ פסוק כא 

 ָ=ִזית ֶאְתֶה� ִתְבֶנה לֹא ִ�י ַ!ֲעֶ-ה ֲאָבִני� ִמְזַ�ח ְוִא�
� : ַוְ!ַחְלֶלָה ָעֶליָה ֵהַנְפָ! ַחְרְ�ָ: יִ
 

 י "רש
 כל אומר ישמעאל רבי < אבני� מזבח וא�) כא(

 מזבח וא� משלשה חו>, רשות שבתורה וא� א�
 , כאשר בלשו� משמש זה א� הרי, לי תעשה אבני�

 מרשנא, אבני� מזבח לבנות עלי: חובה שהרי גזית אתה� תבנה לא אבני� מזבח לי תעשה כאשר
) ח טו דברי� (שנאמר, הוא חובה, תלוה כס; א�) כד כב שמות (וכ�, תבנה שלמות אבני�) ו כז דברי�(

 מנחת זו בכורי� מנחת תקריב וא�) יד ב ויקרא (וכ� כאשר בלשו� משמש זה וא;. תעביטנו והעבט
 < גזית :משמשי� ה� כאשר ובלשו�, ודאי� אלא, תלוי� הללו א� אי� כרח: ועל, חובה שהיא, העומר
, דילמא שהוא, פ� בלשו� משמש זה כי הרי < עליה הנפת חרב� כי :בברזל ומסתת� שפוסל� גזיזה לשו�
 ימיו להארי: נברא שהמזבח, חללת ברזל עליה הנפת שא�, למדת הא < ותחללה :עליה חרב: תני; פ�
 שהמזבח, ועוד. המארי: על המקצר שיונ;, בדי� זה אי�, אד� של ימיו לקצר נברא והברזל, אד� של

 וחומר קל דברי� והרי. ומחבל כורת עליו יבא לא לפיכ:, שבשמי� לאביה� ישראל בי� שלו� מטיל
 תני; לא תורה אמרה שלו� שמטילות ידי על מדברות ולא שומעות ולא רואות שאינ� אבני� ומה

 כמה אחת על, לחבירו אד� בי�, למשפחה משפחה בי�, לאשתו איש בי� שלו� המטיל, ברזל עליה�
 :פורענות תבואהו שלא וכמה

 
 דברי הימים ב פרק ד פסוק א 

�ָ#ה ֶעְ-ִרי� ְנחֶֹ�ת ִמְזַ�ח ַו3ַַע- *� : ק*ָמת* �#*ת ְוֶעֶ-ר ָרְח�* �ָ#ה ְוֶעְ-ִרי� 'ְר
 

 במדבר פרק כא 
 כ)ַוְיַנGְ ַהְ&ָרִפי� ַה4ְָחִ�י� ֵאת ָ�ָע� ְיקָֹוק ַוְיַ�ַ�ח) ו(

 ֶאל ָהָע� ַו3ָבֹא) ז( :ִמ3ְִ-ָרֵאל ָרב ַע� ַו3ָָמת ָהָע� ֶאת
 ִהְת0ֵַ�ל ָוָבְ: ַביקָֹוק ִדַ�ְרנ) ִ�י ָחָטאנ) ַו3ֹאְמר) מֶֹ�ה
 מֶֹ�ה ַו3ְִת0ֵַ�ל ַה4ָָח� ֶאת ֵמָעֵלינ) ְוָיֵסר ְיקָֹוק ֶאל
 ָ-ָר; ְלָ: ֲעֵ-ה המֶֹ� ֶאל ְיקָֹוק ַו3ֹאֶמר) ח( :ָהָע� ְ�ַעד
  :ָוָחי אֹת* ְוָר'ה ַה�4ָ)ְ: ָ�ל ְוָהָיה ֵנס ַעל אֹת* ְוִ-י�

 ספורנו
הסכי� , אחר שהבי� כונת קונו. נחש נחשת

כדי שיזכיר לה� , לעשותו של נחשת ולא של זהב
שעשו , עונ� מצד מראה החומר ושמו ותבניתו
ו ונגד פעל' מעשה הנחש בהבל פיה� בדבר� נגד ה

 :ונגד עבדו
 

 :ָוָחי ַה4ְחֶֹ�ת ְנַח� ֶאל ְוִהִ�יט ִאי� ֶאת ַה4ָָח� ָנַ�ְ: ִא� ְוָהָיה ַה4ֵס ַעל ַוְיִ-ֵמה) ְנחֶֹ�ת ְנַח� מֶֹ�ה ַו3ַַע-) ט(
 :ְ�אֹבֹת ַו3ֲַחנ) ִיְ-ָרֵאל ְ�ֵני ַו3ְִסע)) י(
 

 שמות פרק לח פסוק ח 
 ְ�ַמְראֹת ְנחֶֹ�ת ַ�4* ְוֵאת ְנחֶֹ�ת ַהִ�3*ר ֵאת ַו3ַַע-

 : מ*ֵעד אֶֹהל 0ֶַתח ָצְבא) ֲאֶ�ר ַהIְֹבאֹת
 

 י"רש
, מראות ביד� היו ישראל בנות < הצובאת במראת
 לא אות� וא;, מתקשטות כשה� בה� שרואות
  משה מואס והיה, המשכ� לנדבת מלהביא עכבו

 העמידו ידיה� שעל, הכל מ� עלי חביבי� אלו כי, קבל ה"הקב לו אמר, הרע ליצר שעשויי� מפני, בה�
 מאכל לה� ומוליכות הולכות היו, פר: בעבודת יגעי� בעליה� כשהיו. במצרי� רבות צבאות הנשי�
 ומשדלתו במראה בעלה ע� עצמה רואה אחת וכל, המראות ונוטלות אות� ומאכילות ומשתה
 ומתעברות, לה� ונזקקות תאוה לידי עליה�לב מביאות כ: ומתו:, ממ: נאה אני לומר, בדברי�
 ונעשה. הצובאות במראות שנאמר וזהו, עוררתי: התפוח תחת) ה ח השירי� שיר (שנאמר, ש� ויולדות
, ונסתרה בעלה לה שקנא את שבתוכו ממי� להשקות, לאשתו איש בי� שלו� לשו� שהוא, מה� הכיור
 בה ויעש', וגו ככר שבעי� התנופה ונחשת, )ל כט לח שמות (נאמר שהרי, ממש מראות שה�, ל: ותדע
, תנחומא רבי דורש כ:, התנופה מנחשת כיור של נחשת היה שלא למדת, ש� הוזכרו לא וכנו וכיור', וגו
 מצינו וכ�]. מראות [בלעז ש"מירידויר מראות של תרגו� והוא, נשיא במחזית אונקלוס תרג� וכ�

 :נדבת� להביא < צבאו אשר :ומחזיתא מתרגמינ�, והגליוני�) כג ג ישעיה (בישעיה
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 שמות פרק ל פסוק א 
  ִ�ִ+י� ֲעֵצי ְקטֶֹרת ִמְקַטר ִמְזֵ�ַח ְוָעִ-יָת
 : אֹת* ַ!ֲעֶ-ה

 

  יקרכלי
' כפי הנראה שב.  מזבח מקטר קטורתבועשית

מזבחות אלו נערכו שניה� לכפר על הנפש 
 בא לכפר על חלקי , החוטאת כי מזבח הנחושת

ועליו מקריבי� הבעלי חיי� הבאי� תמורתו כי יש לה� דמיו� אל , חומר והגו; הנגו; באב� החטאה
וכ� הבהמות , אמות'  דמתה לקומת אד� בינוני גומתוחומר האד� ותמונת המזבח יוכיח כי זאת ק

הנקרבי� דומי� אל נפש הבהמית שבאד� נפש תמורת נפש כי מטע� זה נאמר במנחת עני ונפש כי 
כי אי� בידו להקריב נפש הבהמה תמורת נפשו והוא מביא מנחת סלת על כ� אמר ) ויקרא ב א (תקריב

אחרי אשר , מ ג� הנשמה צריכה כפרה"אבל מ. והכתוב ונפש מעלה אני עליו כאילו הקריב נפש
כי רוח בני אד� עולה , הוטמאה בגו; הנגו; הזה ואינה מתכפרת בנפש הבהמה כי אי� דמיו� זה לזה

ואי: תהיה נפש הבהמה הכלה ונפסד תמורה לנשמת ) קהלת ג כא(ורוח הבהמה יורדת למטה למעלה 
לכפר על רוח ' המעלה עש� וריח ניחוח לה, רתכ צוה אל חי לעשות מזבח הקט"ע, אד� הקיימת לנצח

של מעשי� ) שיר ג ו(בני האד� העולה היא למעלה כעש� הקטורת והיא ג� היא מקוטרת מור ולבונה 
ישחקת ממנה הדק רמז לנשמה דקה מ� הדקה שצריכה ) שמות ל לו(ש "ולהורות נת� בלבבנו מ. טובי�

 אמות מזבח זה יוכיח כי בו נאמר אמה ארכו רומספ, ג� היא כפרה כדי להעלותה אל מקו� חוצבה
, ה אחד כ: היא יחידה"אמות יחידות לכפר בו על הנשמה שנקראת יחידה כמו שהקב. ואמה רחבו

כי רוח בני האד� היא העולה למעלה למקומה בזולת מקו� שיש לה תו: הגו; וזמ� . וואמתי� קומת
כי הנשמה בבקר היא באה בילדותו זמ� זריחת שמשו ובערב היא שבה אל , הקטרתו בבקר ובערב

, ובא הקטורת בהטיבו את הנרות בבוקר, אביה כימי נעוריה והלואי שתהא יציאה כביאה בלא חטא
כי הוא מתיחס לנר אלהי� נשמת אד� כי , ומראה הערב והבוקר אמת, נרותובערב בהעלות את ה

 חלודת אפר ובערב זמ� כלהבוקר זמ� הטבת נר אלהי� נשמת אד� להטיב מעשיה ולנקות עצמה מ
 מקו� חוצבה ובא הקטרה זו לכפר על הנשמה כדי שתהא אל שקיעת שמשו הוא זמ� העלאת הנשמה
 :היציאה מ� העול� בלא חטא כביאה

שנהני� מ� זיו השכינה ועטרותיה� בראש� , ב"זה כנגד השכר של צדיקי� לעה,  זהב של מזבחוזר
ועטרות לא נאמר אלא ועטרותיה� רמז לאות� עטרות שקנו בהר סיני באמר� נעשה ונשמע כדאיתא 

לכ: '  לה� כוזיר�ה להח"ר לקיש עתיד הקב"ומסיק ש� בחורב טענו� ובחורב פרקו� וא.) בשבת פח(
ועטרותיה� בראש� אית� העטרות שנלקחו מה� ועתיד להחזיר� לה� ומטע� זה .) ברכות יז(ל "זאר

היינו מכוו� , נאמר כא� ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארו� העדות לפני הכפורת אשר על העדות
 בראש� והיינו זר ה�כנגד הארו� מבחו> וכל זה בא להורות שזר של מזבח הקטורת מרמז על ועטרותי

 :התורה והכתר שנית� לה� בחורב ופרקו� ועתיד להחזיר� לה�
 

 בראשית פרק ב פסוק יב 
 : ַהGַֹה� ְוֶאֶב� ַהְ�דַֹלח ָ�� ט*ב ַהִהוא ָה'ֶר> )ֲזַהב

  
 )שמות כז(מדרש הגדול 
פ שה� "כ: ישראל אע, פ שמעלית חלודה היא מתמרקת"מה נחשת זו אע: לומר ל:? ולמה נחשת

 .שי� תשובה מתכפר לה�טאי� א� עוחו


