המקדש בפרשה
תצווה תשע"ב
שרָעל-
ָל ְפנֵּיָה ָפרֹכֶ ת ,אֲ ֶ
ֹתו ִׂ
שהָאֹתוָֹ ...וְ נָת ָתהָא ֹ
יָש ִׂטיםָ,תעֲ ֶ
ית ִׂמז ְֵּבחָ ִׂ ,מ ְקטר ְקט ֶֹרת;ָעֲ צֵּ ִׂ
"וְ ָע ִׂש ָָ
ָ
ירָעלָ יוָא ֲהרֹןָ,
ָ,ש ָמהָ.וְ ִׂה ְק ִׂט ָ
דָלך ָ
שרָ ִׂאו ֵָּע ְ
שרָעל-הָ ֵּע ֻדת ,אֲ ֶ
אֲ רֹןָהָ ֵּע ֻדתָ ִׂל ְפנֵּיָהכפ ֶֹרתָ,אֲ ֶ
ירנָה ).שמותָפרקָל(
יטיבוָֹ אֶ ת-ה ֵּנרֹת—י ְק ִׂט ֶ
ְקט ֶֹרת ס ִׂמים ;בב ֶֹקרָבב ֶֹקר ְ ,בהֵּ ִׂ
לאחר הציווי על בניית המשכן ,הכלים ובגדי הכהונה ,נותר 'אחרון חביב' הציווי על הקטורת המופיע בסוף
פרשתנו .על פי חז"ל מצוות הקטורת נשארה לסוף כיוון ש'אין חביב לפני הקב"ה יותר מן הקטורת' .היום נלמד על
חלק מסגולות הקטורת.

ליל שבת -הקטורת מעשירה את בעליה
ָ
כידוע בפייס (=ההגרלהָלחלוקתָעבודותָהתמיד)ָעלָהקטורתָ,זכוָתמידָכהניםָשלאָזכוָבקטורתָמעולם:
"אמרָלהםָ(הממונה)ָ,חדשיםָלקטורתָבואוָוהפיסו(ָ.הפיסו)ָ,זכהָמיָשזכה" )תמיד פרק ה')
ָ
יךָ ְל ִׂאישָׁ
אוּר ָ
תּמּיךָוְ ֶ
ָָ
"וּללֵּ וִׂ יָ ָאמרָ
הסיבה לברכת העשירות היא מסמיכות הפסוקים בברכת משה לשבטיםְ :
ח ֲִׂס ֶיד ָךָ...י ִָׂשימוָָ ְקטוֹ ָרהָ ְבא ֶפ ָָךָוְ כָ ִׂלילָעלָ ִׂמ ְז ְבחֶ ָָךָ ָ.ב ֵּר ְָךָיְהוָהָחֵּ ילוָָֹופֹעלָי ָָדיוָ ִׂת ְרצֶ ה)ָ".דברים ל"ג(

כלומר ,מי שישים קטורת (=יקטיר קטורת) ,יקבל ברכה .ברכת עשירות .האם זאת עשירות כפשוטו?
א .עשירות ממש!
וכיצד היו מתעשרים? על פי המדרש ,בעשירות ממש .כסף!
"ברךָה'ָחילוָ.בנכסיםָ.מכאןָאמרוָ'רובָהכהניםָעשיריםָהם''ָ.נערָהייתיָוגםָזקנתיָלאָראיתיָצדיקָנעזבָוזרעוָ

מבקשָלחם'ָ.זהָזרעוָשלָאהרן" (ספרי ,וזאת הברכה ,י"א)"
א"רָלויָכשהכניסָשלמהָאתָהארוןָלביהמ"קָהרטיבוָכלָהעציםָוהארזיםָשהיוָשםָועשוָפירותָשנא'ָ(תהליםָ
צב)ָשתוליםָבביתָה'ָבחצרותָאלקינוָיפריחוָ,והיוָהולכיןָועושיןָפירותָוהםָהיוָפרנסהָגדולהָלפרחיָכהונהָעדָ
שמנשהָהכניסָאתָהצלםָבביתָקה"קָונסתלקהָהשכינהָויבשוָהפירותָשנ'ָ)נחוםָא(ָופרחָלבנוןָאומללָוכאןָ"ָ
)תנחומאָ,תרומהָ,י"א)

אך יש המבינים שמדובר בעשירות רוחנית:
ב .עשירות של קדושה:
"וזהוָבחינתָקטרתָ,כיָקטרתָישמחָלבָ(משליָכז)ָהפךָתאותָממוןָ,שהואָבחינתָעצבותָומרהָשחורהָ,בחינתָ
(בראשיתָג(ָ בעצבוןָתאכלנהָ.ועקרָהקטרתָהםָבחינתָהריחָהקדושָ,זהָבחינתָהריחָשלָהמאכליםָהנ"לָשעקרָ
שבירתָתאותָממוןָהואָעלָ -ידיָזהָ.וזהָבחינתָקטרתָמעשרתָ(יומאָכו)ָ,הינוָבחינתָתקוןָהעשירותָדקדושהָ
שהואָבחינתָשבירתָתאותָממוןָ,כיָזהָהנופלָלתאותָממוןָאיןָלוָשוםָעשירותָלעולםָ,כיָהואָבעלָחובָתמידָ
לתאותוָ.וכלָמהָשישָלוָחסרָלוָביותרָויותרָ.בחינתָ)אבותָפרקָב)ָמרבהָנכסיםָמרבהָדאגהָוכו'ָ.ואיןָאדםָ
זוכהָלעשירותָבאמתָכיָאםָכשמשברָתאותָממוןָומאמיןָבהשםָיתברךָשיזמיןָלוָפרנסתוָבסבהָקלהָוהואָ
שמחָבחלקוָ.שזהוָעקרָהעשירותָ.כמוָשאמרוָרבותינוָזכרונםָלברכהָ(שםָפרקָד)ָ,איזהוָעשירָהשמחָבחלקוָ".
(ליקוטי הלכות  ,הלכות תפילה(

)תמצית דבריו :העשיר שמח בחלקו .שהרי מי שבוטח בה' אינו נגרר אחר תאוות ליבו .לעומת זאת מי
שאוהב כסף ומרבה נכסים לעולם לא יהיה שמח .כלומר :שמחה= בטחון בה'= עשירות אמיתית(
ך" שע"י בחינת הקטורת הנ"ל נתבטל
הָבא ֶפ ָָ
בדומה ובקומה נוספת" :קטרתָישמחָלב" וזה בחינת (דברים ל"ג)" :י ִָׂשימוָ ְקטוֹ ָר ְ
בחינת (בראשית ג') “ ְבזֵּעתָא ֶפ ָ
יךָתֹאכל" )ליקוטי מוהר"ן מהדורא קמא סימן יג(.

(תמצית דבריו והרחבה :ראינו כבר שהריח "המקורי" של הקטורת מקורו בגן עדן .על ידי הקטרת הקטורת אנו "חוזרים"
למעלת גן עדן .שם עוד לא נתקללנו ב" -זעת אפיך תאכל לחם".
1

ָ
ָ
סעודת
ָ

שבת -סגולת הקטורת

מקורות חז"ל – במדרשים ובזוהר ,מופיעות סגולות רבות בהקטרת הקטורת ובקריאת 'סדר
פיטום הקטורת:
'הקטורת מעבירה את ה 'יצר הרע':

" כגוונאָדאָקטרתָ,כלָמאןָדארחָבההואָתננאָ,כדָסליקָההואָעמודאָמההיאָמעלהָעשןָ,הוהָמבררָלביהָבברירוָָ,
למפלחָלמאריהָ,ואעברָמניהָזוהמאָ דיצרָהרעָ,ולאָהוהָליהָאלאָלבאָחדאָלקבלָאבוהָדבשמיאָ,בגיןָדקטרתָתבירוָ
דיצרָהרעָאיהוָודאיָבכלָסטריןָ,וכמהָדציץָהוהָקאיםָעלָניסאָ,אוףָקטרתָ,דליתָלךָמלהָבעלמאָלמתברָליהָ

לסטראָאחראָברָקטרת"ָ....דליתָלךָמלהָחביבאָקמיָקודשאָבריךָהואָכקטרתָ" (זוהר חלק ב דף ריח):

תרגום – (על פי פירוש ה'מתוק מדבש')

(בקטעָהקודםָדוברָעלָהציץָשמכפרָ)...כעיןָהציץָָ,גםָהקטורתָ,כלָמיָשהיהָמריחָמאותוָענןָשלָקטורתָ ,
כשעלהָעמודָהעשןָעלָידיָאותוָעשבָהנקראָ'מעלהָעשן'ָ,וזהָהריחָהיהָמבררָאתָליבוָלהיותָזךָוטהור ָ
לקונוָבלבבָשלםָ,והיהָמעבירָממנוָזוהמתָיצרָהרעָ,ולאָהיהָלוָאלאָלבָאחדָאלָאביוָשבשמיםָ,לפי ָ
שהקטורתָהיהָמשברָאתָהיצרָהרעָבכלָהצדדיםָ,וכמוָשהציץָהיהָעומדָעלָנסָ,כיָמיָשהיהָמסתכלָבוָהיה ָ
חוזרָבתשובהָ,גםָהקטורתָעמדהָעלָנסָ,כיָריחוָהיהָגורםָלעבודָלקב"הָבלבָשלםָ,כיָאיןָלךָדברָבעולם ָ
לשברָאתָה'סטראָאחרא'ָכמוָהקטורת......שאיןָלךָדברָחביבָלפניָהקב"הָכמוָהקטורתָ .
ָ

מעלת אמירת סדר הקטורת:

" מלהָדאָגזרהָקיימאָקמיָקודשאָבריךָהואָ,דכלָמאןָדאסתכלָוקריָבכלָיומאָעובדאָ(נ"אָפרשתא)ָדקטרתָ,ישתזיבָ
מכלָמליןָבישיןָוחרשיןָדעלמאָ,ומכלָפגעיןָבישיןָ,ומהרהוראָבישאָ,ומדינאָבישאָומותנאָ,ולאָיתזקָכלָההואָיומאָ,
דלאָיכילָסטראָאחראָלשלטאָעליהָ,ואצטריךָדיכווןָביה .אמרָרביָשמעוןָ,איָבניָנשאָהווָידעיָכמהָעלאהָאיהוָ
עובדאָדקטרתָקמיָקודשאָבריךָהואָ,הווָנטליָכלָמלהָומלהָמניה ,והווָסלקיָלהָעטרהָעלָרישייהוָככתראָדדהבאָ,
ומאןָדאשתדלָביהָ,ב עיָלאסתכלאָבעובדאָדקטרתָ,ואיָיכווןָביהָבכלָיומאָ,איתָליהָחולקאָבהאיָעלמאָובעלמאָ
דאתי"ָ(זוהרָחלקָבָדףָריח ָ):דברָזהָ,בריתָכרותהָלפניָהקב"הָ,שכלָמיָשמתבונןָבשכלוָוקוראָבכלָיוםָאתָמעשהָ
הקטורתָ,ינצלָמכלָדבריםָרעיםָוכשפיםָשבעולםָ,ומכלָפגעיםָרעיםָוהרהוריםָרעיםָומדיןָרעָ,ומדברָומגפהָולאָיינזקָ
כלָהיוםָההואָ,שאיןָה'סטראָאחרא'ָיכולָלשלוטָעליוָ,וצריךָהאדםָשיכווןָבה .אמרָרביָשמעוןָ:אלוָבניָהאדםָהיוָ
יודעיםָעדָכמהָחשובהָהיאָמעשהָהקטורתָלפניָהקב"הָהיוָלוקחיםָכלָתיבהָותיבהָממנהָוהיוָמעליםָאותהָלהיותָ
עטרהָעלָראשםָ,ככתרָשלָזה בָ.ומיָשעוסקָבפרשתָהקטורתָצריךָלהתבונןָבשכלוָבמעשהָהקטורתָואםָיכווןָ
באמירתוָכלָיוםָישָלוָחלקָבעולםָהזהָובעולםָהבאָ .

הקטורת עוצרת מגפות וקושרת את מלאך המוות:

"מהָכתיבָבאהרן(ָ,במדברָיז)ָ ויעמודָביןָהמתיםָוביןָהחייםָותעצרָהמגפהָ,דכפיתָליהָלמלאךָהמותָ,דלאָיכילָ
לשלטאהָכללָ,ולאָלמעבדָדינא(".זוהרָחלקָבָדףָריט/א(ָ

אהרן ,כפה/קשר ,את המלאך המוות כך שלא יכל לשלוט כלל ,ולא יכול היה לעשות את דינו .וסוד
זה גילה מלאך המוות למשה שעלה למרום"ָ:מידָכלָאחדָואחדָנעשהָלוָאוהבָומסרָלוָדברָ,שנאמרָעליתָ
למרוםָשביתָשביָלקחתָמתנותָבאדםָבשכרָשקראוךָאדם ,לקחתָמתנותָאףָמלאךָהמותָמסרָלוָדברָשנאמרָויתןָ
אתָהקטורתָויכפרָעלָהעםָואומרָויעמודָביןָהמתיםָוביןָהחייםָוגו 'איָלאוָדאמרָליהָמיָהוהָידע"ָ(שבתָפט,:עיינוָשםָ
כלָהסיפור( ָ
ָ
משמעות המילה קטורת – היא קשר ָ
" ומדסליקתָלאףָאתקריָקטרתָהדאָהואָדכתיבָישימוָקטורהָבאפךָ.וליתָדבטילָמותנאָבעלמאָכקטרתָדאיהוָ
קשוראָדדינאָברחמיָעםָריחָניחוחָבאףָתרגוםָדקשרָקטירוָ.א"רָיהודהָ:זכאהָחולקנאָדרווחנאָמליןָסתימיןָ
באתגלייא(ָ".רעיאָמהימנאָספרָבמדברָפרשתָפנחסָדףָרכד/א (ָ

תרגום  -ומשעולה הריח /העשן לאף ,היא נקראת קטורת ,כמו שכתוב ישימו קטורה באפך .ואין
דבר שיבטל מגפה בעולם כמו קטורת ,שהיא קושרת את הדין(=האף\ חרון אף) ,עם הרחמים (ריח
ניחוח) .שתרגום של קשר הוא קטירו ( בארמית האות ט' או ת' מתחלפות באות ש'ָ ).
אמר רבי יהודה :אשרי חלקינו שהרווחנו דברים סתומים ,להבין אותם בגלוי!
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לסעודה שלישית  -תמחה את זכר עמלק
םָמ ִׂמ ְצ ָריִׂם" ָ
אתכֶ ִׂ
ָבצֵּ ְ
הָל ָךָעֲ ָמלֵּ קָָ,ב ֶד ֶר ְך ְ
רָע ָש ְ
ש ָ
רָאתָאֲ ֶ
" זָכוֹ ֵּ
)דבריםָכהָיז( ָ
ָ

מצוות מחיית עמלק היא מצווה דאורייתא! למרות שכבר הבאנו קטע זה בעבר ,חשוב לזכור לפני
הפורים את הקשר בין הגאולה בפורים ,שהובילה לבניין המקדש ,לבין מחיית עמלק.
" והנה ידוע שקודם בנין בהמ"ק היתה צריכה להיות מחיית עמלק ,שהרי עמלק הוא המפריד ואין
השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכר עמלק ,והוא היפוך בנין בית המקדש שהוא חיבור כל
ישראל יחד ,כי כולם מתקבצין בבית אחד ,ובו חיבור עליונים ותחתונים  ...ועל כן צריכין מקודם
להחליש כחו של עמלק קודם המשכן ,וכמו שכתוב -ויחלוש יהושע את עמלק וגו' ,וקודם בית
ראשון היתה מלחמת שאול ודוד ,וקודם בית שני היה ענין המן ,וקודם הבית השלישי תהיה מחיית
עמלק לגמרי( ".שם משמואל מוצאי יוה"כ שנת תרפ"א( ָ
ָ
שבת שלום
מרדכי פרסוף

3

