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  ד"בס
   בארכיאולוגיה ובקבלההקטורת

  נבון. מ' ר

 
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ) ב: (ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) א (שמות כה 

) ד: (ְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשתְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּת) ג: (ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי
) ו: (ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים) ה: (ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים

: ֵני ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹד ְוַלחֶֹׁשןַאְב) ז: ( ַהַּסִּמיםְוִלְקטֶֹרתֶׁשֶמן ַלָּמאֹר ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה 
  :ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם) ח(
  

  תלמוד בבלי מסכת כריתות דף ו עמוד א 
של שבעים ' והלבונה משקל שבעי] 4[והחלבנה ] 3[והציפורן ] 2[הצרי ] 1[, פיטום הקטרת: ר"ת

] 9[, וכרכום משקל ששה עשר של ששה עשר מנה] 8[ולת נרד שיב] 7[וקציעה ] 6[מור ] 5[, מנה
יין , בורית כרשינה תשעה קבין, וקנמון תשעה] 11[, קילופה שלשה] 10[, הקושט שנים עשר

מלח סדומית , אם אין לו יין קפריסין מביא חמר חיוריין עתיק, קפריסין סאין תלתא קבין תלתא
.  פסלה-ואם נתן בה דבש . ף כיפת הירדן כל שהואא: נתן אומר' ר; מעלה עשן כל שהוא, רובע

  .  חייב מיתה-חיסר אחת מכל סממניה 
 

  תלמוד בבלי מסכת יומא דף לט עמוד ב 
, שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורתנשים , עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת

חייא בר אבין אמר רבי יהושע אמר רבי  .... כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת
  . והרחתי ריח קטורת מבין כותליה, פעם אחת הלכתי לשילה: סח לי זקן אחד: בן קרחה

 
  ~לוגיה וארכיא~ 

  
  . ומיקומי המסתור שלהם במדברכלי המקדשרשימת שכולל מגילת הנחושת נתגלה בקומרן  – 1952

  
  .מ" ל67ת קומרן עם מטבע משנת חומר אורגאני במערו' ק600ונס מגלה ' וונדיל ג– 1992

  
  .חומצה הידרוכלוריתי פיצוץ ב"החומר ע" שרפת"יוסף מבקשים . ע' ץ ור"ג. י'  ר– 1994

 
   )כריתות דף ו עמוד אגם  (תלמוד בבלי מסכת פסחים דף כו עמוד א

להתלמד בה או למוסרה לציבור ] אבל, מערבב הבסמים חייב כרתה[המפטם את הקטורת : תניא
 תמרתו שתעלה אחר ריח ... אלא שמעל,  פטור-והמריח בה .  חייב-להריח בה ,  פטור- ] שלמקד[

 ...מעילה משום בו אין
  י מסכת פסחים דף כו עמוד א "רש

 אחר פיטומה לציבור פטור מכרת אבל אם דעתו להצניע -אם להתלמד בה או למוסרה 
איש אשר ) "לג:שמות ל(ב דכתי,  חייב כרת-לצורכו להריח בה ועשאה בסממנין הכתובים 

  ".יעשה כמוה להריח בה ונכרת
  .דלא חייבה תורה אלא מפטם להריח,  פטור מכרת ומחטאת- בקטורת של ציבור -והמריח בה 
  .ומביא אשם מעילות,  שנהנה מן הקודש- אלא שמעל 

  
Dr. Terry Hutter, Palynological Assessment of the Qumran Spices, May 5, 1994,  
The aroma released from the “spices” during its processing was profuse and almost 
immediate. It initially saturated my hands as well as the clothes that I was wearing. Within a 
matter of minutes my laboratory and the surrounding area (for an area of several meters) was 
affected by the scent released from the “spices.” The intensity of the odor also awakened my 
dog (a miniature Dachshund) who was asleep in her bed in the lab. On the first day of 
processing, the aroma was so intense that I could almost “taste” it (perhaps this was the 
original effect during Temple times). In any case, that evening, upon my return home, the 
scent that had attached itself on my body and clothes was readily apparent to both my wife 
and daughter. During the course of the week, the odor lessened slightly but was still 
noticeable in and around my lab. Within a few weeks the distinct aroma of the spices 
diminished to a “freshness or cleanness” of the air in my lab and the surrounding area. This 
aroma was in evidence, if even so slightly, for approximately two months. On days of high 
humidity the aroma would return with greater intensity.  
 

  .ציע שדובר על חומר ניקוי מבוסם בחלק מבסמי הקטורתהאמר .  ואמר דוחים המסקנה, פילקס, ברוונינג'  פרופ- 
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  ~ ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים~ 
  ב :שבת פח

: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ואמר רבי יהושע בן לוי
שנאמר , ומסר לו דבר, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב... ? מה לילוד אשה בינינו, רבונו של עולם

. בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות, עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם+ תהלים סח+
ויתן את הקטרת ויכפר על העם ואומר ויעמד + במדבר יז+שנאמר , ות מסר לו דבראף מלאך המ

  ?  מי הוה ידע-אי לאו דאמר ליה ',  וגובין המתים ובין החיים
  

  במדבר טז 
  :ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני ְיקָֹוק ַאָּתה ָוֵהם ְוַאֲהרֹן ָמָחר) טז... (

ְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ּו) יז(
 ּוָמאַתִים ַהֲחִמִּׁשים ֵאת ַוּתֹאַכל ְיקָֹוק ֵמֵאת ָיְצָאה ְוֵאׁש) לה(  ...:ַמְחּתֹת ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו

  : ַהְּקטֶֹרת יֵביַמְקִר ִאיׁש
  במדבר יז 

ֱאמֹר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחּתֹת ִמֵּבין ) ב: (ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר) א(
ְוָעׂשּו אָֹתם ִרֻּקֵעי ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפׁשָֹתם ) ג: (ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו

ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ) ד: (ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר ) ה: (ַחֵאת ַמְחּתֹות ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפים ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּב

ְולֹא ִיְהֶיה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתֹו  לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ִלְפֵני ְיקָֹוק
י ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ַאֶּתם ַוִּיּלֹנּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵנ) ו: (ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ְּבַיד מֶֹׁשה לֹו

 ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ַוְיִהי ְּבִהָּקֵהל ָהֵעָדה ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוִּיְפנּו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד) ז: (ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ְיקָֹוק
ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ) ט (פ: ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעדַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ) ח: (ֶהָעָנן ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ְיקָֹוק

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ) יא: (ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם) י: (ֵּלאמֹר
ים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂש

ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ) יב: (ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ְיקָֹוק ֵהֵחל ַהָּנֶגף
 ַוֵּתָעַצר ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים) יג: (ר ַעל ָהָעםַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם 

) טו: (ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל ְּדַבר קַֹרח) יד: (ַהַּמֵּגָפה
  פ: ֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרהַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מ

  
  פרק יז פסוק יא ם במדבר "רשב

, היא הנותנת חיים ביד כהנים,  להודיע שהקטרת הממיתה בשאינם כהנים- ושים קטרת )יא(
  :לדעת שהן ראוים לעבודה

  
    עם מתוק מדבש] עמוד בריחדף [פרשת ויקהל ) שמות(זוהר כרך ב 

למה [ט "מ, "המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרתקח את ") במדבר יז(מה כתיב  :ח"ת
כי אין שבירה לסטרא  ."החל הנגף' כי יצא הקצף מלפני יי" ]?צוה משה לאהרן להביא קטרת

דבר זה ברית , ... , כקטרתקודשא בריך הוא כי אין לך דבר חביב לפני  ,י הקטרת"אחרא אלא ע
דברים מכל ינצל קטרת מעשה ה ם בכל יוארווקי שמתבונן קודשא בריך הוא דכל מכרותה לפני 

ולא יוזק כל ומדבר ומגפה  רע ןומדירעים  יםומהרהוררעים  ם ומכל פגעי וכשפים בעולםרעים
אדם  בני םש א" אר.יכוון בההאדם שוצריך  - וט עליול לשלויכשאין הסטרא אחרא , היום ההוא

כל מלה ומלה לוקחים ו יוא ה קודשא בריך החשובה היא מעשה הקטרת לפני כמה םדעיוו ייה
בה צריך להתבונן  י שעוסקומ, של זהב ככתר םשא עטרה על ריותלהמעלין אותה ו ינה והממ

השבר והמגפה  ויסתלק ,הבא םלו ובעם הזהלובעיש חלק  םה בכל יו יכוון בםוא, במעשה הקטרת
 ת  דמלכוןם ומדי דגיהנןומדימכוחות רעים , של עולם הזה םדיניה מכל ממנו ומכל העולם וינצל

   .י הקטרת"כל זה נעשה ע.  לסטרא אחרא
 

  ~ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו ~ 
  ל שמות פרק 

ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ) ח( : ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנהַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקרְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים ) ז(
  : ַיְקִטיֶרָּנה ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלדֹרֵֹתיֶכםַעְרַּבִיםֵּבין ָהֶאת ַהֵּנרֹת 

 
  אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלב שולחן ערוך 

ויש שכתבו ליזהר לומר פיטום ... ויש לומר פטום הקטורת ערב ובוקר אחר התפלה:] א"רמ... [
י "ב(רה במקום ההקטרה וחיישינן שמא ידלג משום שהאמי, ולא בעל פה, הקטורת מתוך הכתב

ולכן נהגו ; ואמרינן שהוא חייב מיתה אם חסר אחת מסממניה, אחד מסממנים) ח"י וא"בשם מהר
  ...שממהרין למלאכתן וחיישינן שמא ידלג, שלא לאומרו בחול

  ק ה "מגן אברהם סימן קלב ס
לא במזיד לכן י דאין מיתה אלא בהקטרה לא באמירה ועוד דאין מיתה א"ב' כ

)   (http://gog.web-site.co.il/gog/pitum.shtm...המדקדקים נהגו לאומרו בכל יום 


