טעון גניזה
סמינר המקדש  -אדר א' תשע"ט הקטורת בביתו

ב"ה
בחד קטירנא
פתח רבי שמעון ואמר( ,שיר השירים ז) אני לדודי ועלי תשוקתו .כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא ,בחד קטירא
אתקטרנא ביה בקודשא בריך הוא ,ובגין כך השתא ועלי תשוקתו .דהוא וכל סיעתא קדישא דיליה ,אתו למשמע
בחדוה ,מלין סתימין ,ושבחא דעתיקא קדישא ,סתימא דכל סתימין ,פריש ואתפרש מכלא ,ולא פריש ,דהא כלא ביה
מתדבק ,והוא מתדבק בכלא הוא כלא( .זהר  -פתיחת האדרא זוטא)
 .1כל מעשה הקטורת בביתו
סקירה והצגת שימוש הקטורת בביה"ק במהלך השנה:
מקורה 11 .סממני הקטורת .אז והיום .מקורם וזיהוי .ע"פ פירוש משניות לרמב"ם
בכל יום הקטרה בכל יום בבוקר ובערב בהיכל המקדש.
יום הכיפורים .קטורת דקה מן הדקה .בקודש הקודשים.
שבת קודש הקטרת הלבונה על מערכה שנייה במזבח החיצון.
 .2הקטורת כמבחן אישיות
המזבחות ושייכותם לאדם  -ועשית מזבח מקטר קטורת .כפי הנראה שב' מזבחות אלו נערכו שניהם לכפר על הנפש
החוטאת( ..כלי יקר  -שמות ל,א)
מרדכי  -מירא דכיא  -כי הנה במשכן היו ב' פעמים מור אחד בשמים ראש מר דרור שבשמן המשחה ,הב' בסממני
הקטרת מור וקציעה( ..ליקוטי תורה נשא כא,א)
ריח הקטורת  -מכיוון שבמקום הקדוש שוחטים כל יום בהמות רבות ,חותכים וׂשורפים בׂשר ורוחצים קרביים כו'
(מורה נבוכים ג ,מה)
והנה מעלת הריח הוא שמגיע בעצם הנפש ( ..מאמר כי תשא תשכ"ח)
עוצמת הקטורת  -בִּשְׁ נַת-מֹות הַ םֶּ לְֶּך עֻ ִּזיָּהּו ,ו ָּאֶּ ְׁראֶּ ה אֶּ ת-ד' י ֹשֵׁ ב עַ ל-כִּןֵׁ א ָּרם וְׁנִּשָּ א; ( ..ישעיהו ו)
הקב"ה לכנסת ישראל  -אֲ נִּי י ְׁשֵׁ נָּה ו ְׁ ִּלבִּי עֵׁ ר קֹול ּדֹודִּ י דֹופֵׁק פִּתְׁ חִּ י לִּי אֲ ח ִֹּתי ַרעְׁ י ִָּּתי יֹונ ִָּּתי ַתםָּ ִּתי שֶּ ר ֹאשִּ י נִּמְׁ לָּא טָּ ל קְׁ ּו ַ
ֻּצֹותי
ְׁרסִּ יסֵׁ י ָּליְׁלָּה .פָּ שַ טְׁ תִּ י אֶּ ת כֻתָּ נְׁתִּ י אֵׁ י ָּככָּה אֶּ ְׁלבָּשֶּ מָּה ָּרחַ צ ְִּׁתי אֶּ ת ַר ְׁגלַי אֵׁ י ָּככָּה אֲ טַ מְׁפֵׁ ם (.שה"ש ה,ג)
תניא  -אַ ְך ַאף עַ ל ִּפי כֵׁן ָאמְׁ רּוְׁ :ת ִּפלָּה אֹו שְׁ ָאר ב ְָּׁרכָּה בְֹׁלא ַכּוָּנָּה ,הֵׁ ן כְׁגּוף בְֹׁלא נְׁשָּ מָּ ה( .תניא פרק לח)
 .3המזבח הפנימי והחיצון– האשה כמרכז החיים
משל בת מלך בחשאי אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי אמי משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה אם תאמר יש לה גנאי
לא תאמר יש לה צער (פסחים נו).
תוקף המזבח המזבח כמרכז המקדש .מקריבין אף על פי שאין בית (הרמב"ם הל' בית הבחירה פ"ו הי"ד-טז)
כוחות הנפש לשם ייחוד קודשא בריך הוא המקור הקדום ביותר לאמירת תפילת לשם ייחוד הוא .משמעות חיבור מוח
ולב דרך מיצר הגרון והשפעתם על הלבושים( .ספרו של המקובל רבי אליהו די וידאש " ,ראשית חכמה").
ייחוד עליון  /תחתון תיאור יהודי משני סוגי הנפש( .תניא ח"ב ,קונטרס עץ חיים אדמו"ר רש"ב)
שילוב שני המזבחות נותן את הכוח לבנות בית איתן.
" .4תיכון תפילתי קטורת – לבעל החוטם אני מתפלל"
סיפור האדמו"ר החסידי רבי מנדל מהורודוק ()1788- 1733
סדר חושים ראיה שמיעה (רחוק) ריח חוש קרוב עד רחוק – מגיע עד העצם( .מאמר כי תשא תשכ"ח)
מהות החוטם מאמר חז"ל בגמרא במסכת יומא (פה ,):שהטעם שאנו מחוייבים לחלל את השבת על מי שנשקפת
סכנה לחייו  ..,וכיצד בודקים ..חי או מת? על ידי בדיקת הנשימות ,שלחן ערוך (סי' שכט)

054-8432073

www.mikdashtools.com

טעון גניזה
סמינר המקדש  -אדר א' תשע"ט הקטורת בביתו

 .5קטורת דקה – המאיץ של החיים
נרנח"י – דרגות הנשמה .הצדיקים הנושאים את הדרגות של כללות ישראל (זוהר וחסידות)
ה' עבודות דיום הכיפורים (יומא)
יסודות ומידות כל כלי ההיכל היו קשורים עם אש ועולם הצומח .משמעות הדברים בחינוך ומשפחה.
דקה מן הדקה מהות הקטורת אותיות  -עבודה האחרונה דווקא במזבח הפנימי
כל פעולות החייים עם יחידה
 .6מדוע מקריבים חלבנה בקטורת? בראייה פנימית
כל תענית שאין בה מפושעי ישראל א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה
תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת (כריתות ו):
בחיבור עם הטוב נתהפכת החלבנה ... -ואחר כך כתיב 'וריח לו כלבנון' ,והוא על דרך מה שאמרו (עירובין כא ע"ב)
'הדודאים נתנו ריח' אלו ואלו עתידין שיתנו ריח .והוא ,שאף התאנים הרעות (...פרי צדיק ויצא ,י)
כל סממני הקטורת קשורים בניצחון הלעומת זה ולא רק שהמור הוא מלעו"ז ,אלא שכל אחד ואחד מסממני הקטרת
קשור עם ענין הלעו"ז ,שהרי בקטרת דוקא י"א סממנים (ואם חסר א' כו')( ... ,מאמר כי תשא תשכ"ח)
תפילת המנחה ישנו גם ענין הקטרת עכשיו ,שזהו ענין תפלת מנחה ,שנקראת מנחת קטרת ,וכמבואר בהדרושים
המבארים מעלת תפלת המנחה על שאר התפלות ,ואף אלי' ואף אלי' לא נענה אלא בתפלת המנחה
תיקון השבירה ועיקר הבירורים הוא במו"ס דהיינו בירור עולם התיקון מעולם התהו (ליקוטי תורה בהעלותך  -לא,א)
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.3
פסחים נו.
ת"ר כיצד היו כורכין את שמע אומרים שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ולא היו מפסיקין דברי רבי מאיר רבי יהודה
אומר מפסיקין היו אלא שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אואנן מאי טעמא אמרינן ליה כדדריש ר'
שמעון בן לקיש דאמר רשב"ל( בראשית מט ,א ) ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות
לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק
שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד
באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמרי רבנן היכי נעביד נאמרוהו לא אמרו משה
רבינו לא נאמרוהו אמרו יעקב התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי אמי משל לבת מלך
שהריחה ציקי קדירה אם תאמר יש לה גנאי לא תאמר יש לה צער התחילו עבדיה להביא בחשאי אמר רבי אבהו
התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם מפני תרעומת המינין ובנהרדעא דליכא מינין עד השתא אמרי לה בחשאי:
בענין "מקריבין אף על פי שאין בית "
הרמב"ם כתב (הל' בית הבחירה פ"ו הי"ד-טז) לענין בית המקדש השני  -שנתקדש על ידי עזרא הנביא ,ש"לא
במעשיו נתקדש המקום ,שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים (-וא"א לקדשו כי אם ע"י מלך ואורים ותומים ,ע"ש
הל' יא) ,ובמה נתקדשה ,בקדושה ראשונה שקדשה שלמה ,שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא.
לפיכך ,מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם בית בנוי ...ולמה אני אומר במקדש וירושלים  -קדושה ראשונה קדשה
לעתיד לבוא ,ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות וכיו"ב לא קדשה לעתיד לבוא ,לפי שקדושת המקדש
וירושלים מפני השכינה ,ושכינה אינה בטלה ,והרי הוא אומר (ויקרא כו ,לא) 'והשמותי את מקדשיכם' ,ואמרו חכמים
אע"פ ששמומין  -בקדושתן הן עומדים ,אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים ,וכיון
שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית ,שהרי אינה מן ארץ ישראל...".
אחד המקורות בש"ס לדין זה ,שמקריבין אע"פ שאין בית ,הוא בסוגייתנו (סב ע"א" ):אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
יוחנן ,שלשה נביאים (חגי זכריה ומלאכי ,רש"י) עלו עמהם מן הגולה ,אחד שהעיד להם על המזבח ,ואחד
שהעיד להם על מקום המזבח ,ואחד שהעיד להם שמקריבין אע"פ שאין בית  ...".וכתבו בתוס' (ד"ה ואחד
שמקריבין)" :דקדושת בית קידשה לשעתה ולעתיד ,ולא דמי לקדושת הארץ דקי"ל דבטלה כדמוכח בפ"ק דחולין (ו):
גבי בית שאן ,שיש חילוק ביניהם כדפרישית לעיל (סא .ד"ה מאי)".
הראב"ד שם על אתר משיג על הרמב"ם בזו הלשון" :אמר אברהם ,סברת עצמו היא זו ,ולא ידעתי מאין לו ,ובכמה
מקומות במשנה (עי' מע"ש פ"א מ"ה) 'אם אין מקדש ירקב' ,ובגמרא (ב"מ נג ):אמרו 'דנפול מחיצות' ,אלמא למ"ד
קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא ,לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר ארץ ישראל ,ולא עוד ,אלא שאני אומר
שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שניה קדשה לעתיד לבא ,לא אמר אלא לשאר אר"י ,אבל לירושלים ולמקדש לא
אמר ,לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם .כך
נגלה לי מסוד ה' ליראיו ,לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת" (ועי' רדב"ז שם בארוכה).
והנה ,לדעת הרמב"ם וההולכים בעקבותיו ש"מקריבין אע"פ שאין בית" ,יש לדון האם יש חובה ומצוה להקריב ,או
שאינה אלא רשות ,ומדברי החינוך (מצוה תמ " -מצוה להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה ולא בחוץ") למדנו שהיא
רשות ,שכתב" :שנצטוינו להקריב כל קרבן בבית המקדש ולא בחוץ ,ועל זה נאמר (דברים יב ,יד) 'כי אם במקום אשר
יבחר ה' וגו' שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך' ...ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות ,בכל מקום ובכל
זמן ,ארצה לומר ,שהעובר על זה אפילו בזמן הזה והקריב קרבן חוץ לבית הבחירה שהוא מבטל עשה זה ,ועובר על
לאו הבא על זה ...אבל אין הכונה לומר שיהיה עלינו חיוב להקריב קרבן בביהמ"ק עכשיו שהוא חרב ,זה דבר
ברור הוא".
בספר קהלות יעקב (זבחים סי' לא ,ע"ז סי' ז) כתב לתרץ עפ" י דברי החינוך כמה קושיות בענין זה ,דהנה הרמב"ם
פסק (פ"א מהל' איסורי המזבח ה"ז)" :המטיל מום בקדשים ,כגון שסימא עינו או קטע ידו לוקה ,שהרי נאמר בקרבן
(ויקרא כב ,כא) 'כל מום לא יהיה בו' ,מפי השמועה למדו שזה אזהרה שלא יתן בו מום ,ואינו לוקה אלא בזמן
שבהמ"ק קיים ,שהרי היה ראוי לקרבן ופסלו ,אבל בזמן הזה אע"פ שעבר בלא תעשה אינו לוקה" (והמקור הוא במס'
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ע"ז יג ,):וכענין זה פסק (פ"א מהל' בכורות הי"ז) גם לענין בכורות בזמן הזה שנחשבים כממון כהן ,ולא כבזמן הבית
שאינו נחשב ממון כהן ,וז"ל" :הבכור אין פודין אותו ...וכן אין מוכרין אותו כשהוא תם ,שכיון שהוא עומד לקרבן אין
לכהן בו זכות כדי למוכרו ,ובזמן הזה שאין בית ,הואיל והוא עומד לאכילה ,הרי הוא מותר למוכרו ,ואע"פ שהוא תמים
בין לכהן בין לישראל" (והמקור הוא בתמורה ז ,):ונתקשו האחרונים ,איך עולים פסקיו הללו של הרמב"ם ,שבזה"ז
נחשבים הקרבנות כמי שאינם ראויים להקרבה בין לענין הטלת מום בקדשים ובין לענין בכור שנחשב לממון כהן,
ביחד עם מה שפסק ש"מקריבים אע"פ שאין בית" ,הלא אם "מקריבים אע"פ שאין בית" ,מן הראוי שיהיו כל הקדשים
נחשבים כמי שראויים להקרבה  -לענין כל הדינים היוצאים מזה .האחרונים האריכו בענין זה ,וקצר המצע מהשתרע
להביא את דבריהם בארוכה (עי' שו"ת יהושע יו"ד סי' לז ולח; מנ"ח מצוה יח אות ט ומצוה רפב אות יז; שו"ת חת"ס
יו"ד סי' שו וסי' שיח; שו"ת חוט המשולש סי' שי; אבן האזל על הרמב"ם בהל' איסורי המזבח ועוד).
הקהלות יעקב תי' עפ"י האמור שבזה"ז אין חובה להקריב גם לשי' הרמב"ם ,ולכן יתכן שאין הקרבנות נחשבים כמי
שראויים להקרבה ,כי גם אם אמנם שמקריבים קרבנות  -באופן שבני ישראל יבנו מזבח עם כל דיניו ויעמידוהו במקום
המזבח (עי' רמב"ם פ"ב מהל' ביה"ב ה"ד) ,אכן ,הקרבנות אינם נחשבים ראויים להקרבה אלא כשהם מיוחדים
ועומדים להקרבה ,וכל עוד שאין מצוה וחובה להקריב קרבנות אינם נחשבים כמי שהם עומדים להקרבה (ועעו"ש
שתמה בדברי החינוך ,מנין המקור לדבריו שאין חובה להקריב בזה"ז).
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זמן קצר לאחר שהגיע לארץ הקודש האדמו"ר החסידי רבי מנדל מהורודוק ( ,)1788- 1733עלה איש על הר הזיתים
ותקע בשופר .השמועה התפשטה במהירות כי קריאת השופר מבשרת את בואו של המשיח .כשדבר זה הגיע לרב
מנדל ,הוא פתח את החלונות לרווחה והריח את האוויר .הוא סגר בעצב את החלונות והעיר" ,אני לא מריח את
המשיח"
בשובו של הסיפור הזה ,שואלים החסידים לעתים קרובות :מדוע צריך הרב מנדל לפתוח את החלון כדי להריח את
האוויר בחוץ כדי לדעת אם המשיח הגיע? למה הוא לא יכול להריח את האוויר בחדר שלו? הרב מנדל  -היו מסבירים
– הריח את האוויר כדי לקבוע אם סימן ההיכר של התקופה המשיחית ,הגלוי של האלוקי נוכח .לכן הוא הריח את
האוויר החיצוני ,שכן בחדרו הגלוי האלוקי כבר נוכח !

וכיצד בודקים את האדם לדעת אם עוד הוא חי או מת? על ידי בדיקת הנשימות ,שאם עוד מורגשות נשימות סמוך
לחטמו (לאף) ,סימן הוא שעוד יש בו חיות ,כמו שנאמר "כל אשר נשמת רוח חיים באפיו" ,אבל אם אנו רואים שאינו
נושם כבר ,סימן הוא שכבר מת ,ואין מחללים עליו את השבת .וכן פסקו הפוסקים ומרן השלחן ערוך (סי' שכט)
הנה נודע מאמר חז"ל בגמרא במסכת יומא (פה ,):שהטעם שאנו מחוייבים לחלל את השבת על מי שנשקפת סכנה
לחייו ,הוא מפני שכדאי הדבר לחלל עליו שבת אחת ,בכדי שישמור שבתות הרבה .ואם כן לכאורה משמע ,שכל מה
שאנו מצווים לחלל שבת על חולה ,זהו דוקא במי שיש תקוה שיוכל לחיות עוד זמן ארוך ,שיוכל לשמור שבת ,אבל מי
שהדבר ברור שגם אם יחיה ,לא יוכל לחיות אלא זמן קצר ,או שיהיה מחוסר הכרה ,אין לחלל עליו את השבת ,הואיל
ולא שייך בו טעם זה שישמור שבתות הרבה.
אולם באמת אין הדבר כן ,והסכמת הפוסקים שאף לצורך חיי שעה מחללים את השבת ,ומה שאמרו בגמרא "חלל
עליו שבת אחת בכדי שישמור שבתות הרבה ",אין זה אלא להוספת טעם בלבד לענין חילול שבת על מי שיש בו
סכנה ,אבל לעולם אף אם הדבר ברור שלא יחיה אלא לפי שעה ,חייבים לחלל עליו את השבת .ומרן הרב שליט"א
האריך בזה בספרו לוית חן (עמ' קנ) ,והסביר דברי רבותינו בכמה אופנים ,ואיך שיהיה להלכה יש לחלל שבת אף
לצורך חיי שעה ,ואף על הגוסס יש לחלל את השבת ,הואיל ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה ,ואי אפשר לשער
חשיבות חיי שעה של נפש מישראל ,שבכל רגע שיהודי חי ,עוד הוא יכול לזכות לחיי נצח ,על ידי הרהור תשובה
ומעשים טובים ,וגם אין לשער גודל הזכות בסבל היסורים של כל אדם בעולם ,שהם מזככים את האדם לקראת בואו
לחיי העולם הבא.
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הקטורת כמבחן אישיות  -דפי מקורות
המזבחות ושייכותם לאדם
ועשית מזבח מקטר קטורת .כפי הנראה שב' מזבחות אלו נערכו שניהם לכפר על הנפש החוטאת כי מזבח הנחושת,
בא לכפר על חלקי החומר והגוף הנגוף באבן החטא ,ועליו מקריבים הבעלי חיים הבאים תמורתו כי יש להם דמיון אל
חומר האדם ותמונת המזבח יוכיח כי זאת קומתו דמתה לקומת אדם בינוני ג' אמות ,וכן הבהמות הנקרבים דומים אל
נפש הבהמית שבאדם נפש תמורת נפש כי מטעם זה נאמר במנחת עני ונפש כי תקריב (ויקרא ב ,א) כי אין בידו
להקריב נפש הבהמה תמורת נפשו והוא מביא מנחת סולת על כן אמר הכתוב ונפש מעלה אני עליו כאילו הקריב
נפשו.
אבל מ"מ גם הנשמה צריכה כפרה ,אחרי אשר הוטמאה בגוף הנגוף הזה ואינה מתכפרת בנפש הבהמה כי אין דמיון
זה לזה ,כי רוח בני אדם עולה למעלה ורוח הבהמה יורדת למטה (קהלת ג ,כא) ואיך תהיה נפש הבהמה הכלה
ונפסד תמורה לנשמת אדם הקיימת לנצח ,ע"כ צוה אל חי לעשות מזבח הקטרת ,המעלה עשן וריח ניחוח לה' לכפר
על רוח בני האדם העולה היא למעלה כעשן הקטורת והיא גם היא מקוטרת מור ולבונה (שיר ג ,ו) של מעשים טובים.
ולהורות נתן בלבבנו מ"ש (שמות ל ,לו) ושחקת ממנה הדק רמז לנשמה דקה מן הדקה שצריכה גם היא כפרה כדי
להעלותה אל מקום חוצבה ,ומספר אמות מזבח זה יוכיח כי בו נאמר אמה ארכו ואמה רחבו .אמות יחידות לכפר בו
על הנשמה שנקראת יחידה כמו שהקב"ה אחד כך היא יחידה ,ואמתים קומתו .כי רוח בני האדם היא העולה למעלה
למקומה בזולת מקום שיש לה תוך הגוף וזמן הקטרתו בבקר ובערב ,כי הנשמה בבקר היא באה בילדותו זמן זריחת
שמשו ובערב היא שבה אל אביה כימי נעוריה והלואי שתהא יציאה כביאה בלא חטא ,ובא הקטורת בהטיבו את
הנרות בבוקר ,ובערב בהעלות את הנרות ,ומראה הערב והבוקר אמת ,כי הוא מתיחס לנר אלהים נשמת אדם כי
הבוקר זמן הטבת נר אלהים נשמת אדם להטיב מעשיה ולנקות עצמה מכל חלודת אפר ובערב זמן שקיעת שמשו
הוא זמן העלאת הנשמה אל מקום חוצבה ובא הקטרה זו לכפר על הנשמה כדי שתהא היציאה מן העולם בלא חטא
כביאה.
וזר זהב של מזבח ,זה כנגד השכר של צדיקים לעה"ב ,שנהנין מן זיו השכינה ועטרותיהם בראשם ועטרות לא נאמר
אלא ועטרותיהם רמז לאותן עטרות שקנו בהר סיני באמרם נעשה ונשמע כדאיתא (בשבת פח) ומסיק שם בחורב
טענום ובחורב פרקום וא"ר לקיש עתיד הקב"ה להחזירם להם כו' לכך ארז"ל (ברכות יז ,א) ועטרותיהם בראשם אותן
העטרות שנלקחו מהם ועתיד להחזירם להם ,ומטעם זה נאמר כאן ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות לפני
הכפורת אשר על העדות ,היינו מכוון כנגד הארון מבחוץ וכל זה בא להורות שזר של מזבח הקטורת מרמז על
ועטרותיהם בראשם היינו זר התורה והכתר שניתן להם בחורב ופרקום ועתיד להחזירם להם( .כלי יקר  -שמות
ל,א)
מרדכי  -מירא דכיא
כי הנה במשכן היו ב' פעמים מור אחד בשמים ראש מר דרור שבשמן המשחה ,הב' בסממני הקטרת מור וקציעה.
והענין כי המור נעשה מדם חיה שנק' ידוע כשנקרש הדם ונעשה בושם (ועמ"ש* מזה בד"ה חייב אינש לבסומי
בפוריא) .והוא ענין אתכפיא ואתהפכא חשוכא לנהורא .וזהו ענין מור דסממני הקטרת שהוא ריח והעלאה ממטה
למעלה וע" י העלאה זו מעורר המשכה מלמעלה למטה והוא מר דרור שבשמן המשחה שנק' מירא דכיא שהוא חכמת
התורה שהוא ג"כ בחי' יראה עילאה .והמור שבקטרת שהוא אתכפיא ואתהפכא דחשוכא לנהורא הוא בחי' יראה
תתאה והוא הגורם המשכת יראה עילאה… (ליקוטי תורה נשא כא,א)
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מכיוון שבמקום הקדוש שוחטים כל יום בהמות רבות ,חותכים וׂשורפים בׂשר ורוחצים קרביים  -לו היו משאירים אותו
במצב זה ,היה ריחו בלי ספק ריח בתי-המטבחיים .לכן ציווה על הקטרת הקטורת בו פעמיים בכל יום בבוקר ובין
הערביים ,למען ייטב ריחו וריח בגדי כל המשרתים בו .אתה יודע את דברם (של חז"ל) :מיריחו היו מריחין את ריח
הקטורת אף זה מקיים את יראת המקדש .אילו לא היה לו ריח טוב ,כל שכן אילו היה ההיפך מזה ,היתה התוצאה
היפך הכיבוד ,כי הנפש מתרווחת מאוד מריחות טובים ונמשכת אליהם ,ומתכווצת מריחות רעים ובורחת מהם( .מורה
נבוכים ג ,מה)
------מיריחו היו מריחים ריח פטום הקטורת.
אמר רבי אליעזר בן דגלאי ,עזים היו לבית אבא בהר מכוור ,והיו מתעטשות מריח פטום הקטורת( .משנה תמיד ג ,ח)

והנה מעלת הריח הוא שמגיע בעצם הנפש ,וע"כ בכח הריח ,ודוקא ריח חזק ,לעורר מהשינה ,שזה בכח הריח דוקא
ואי"ז בכח האכילה ,ואדרבה ,שאכילה גורמת לשינה ,וע"כ איתא במס' יומא שהכ"ג צריך למעט באכילתו בערב יוה"כ,
מפני שהמאכל מביא את השינה ,משא"כ ריח מעורר מהשינה ,מאחר שמגיע בעצם הנפש (מאמר כי תשא תשכ"ח)

עוצמת הקטורת
בִ ְׁשנַת-מוֹת הַ מֶ לְֶך עֺזִ טָהו ,וָאֶ ְׁראֶ ה אֶ ת-אֲ ֹדנָי יֹשֵ ב עַ ל-כִ סֵ א ָרם וְׁ נִשָ א; וְׁ שולָיוְׁ ,מל ִֵאים ֶאת-הַ הֵ יכָל .ב ְׁ ָרפִ ים ע ְֹׁמ ִדים ִמ ַמעַ ל ל ֹו,
ָאמרָ ,קדוֹש ָקדוֹש
וב ְׁש ַתיִם יְׁעוֹפֵ ף .ג וְׁ ָק ָרא זֶ ה ֶאל-זֶ ה וְׁ ַ
שֵ ש כְׁ נָפַ יִם שֵ ש כְׁ נָפַ יִם לְׁ אֶ חָ ד :בִ ְׁש ַתיִם ְׁיכַסֶ ה פָ נָיו ,ובִ ְׁש ַתיִם ְׁיכַסֶ ה ַרגְׁ לָיוִ --
ָארץ ,כְׁ בוֹד ֹו .ד ַו ָטנ ֺעו אַ מוֹת הַ ִסעִ יםִ ,מפוֹל הַ פו ֵֹרא; וְׁ הַ בַ יִת ,י ִָמלֵא עָ ָשן .הוָ א ַֹמר אוֹי-לִ י כִ י-
ָקדוֹש יְׁ הוָ ה צְׁ בָ אוֹת; ְׁמֹלא כָל-הָ ֶ
יתי ,כִ י ִאיש ְׁטמֵ א ְׁ -פָ תַ יִם ָאנֹכִ י ,ובְׁ תוְֹך עַ םְׁ -טמֵ א ְׁ פָ תַ יִםָ ,אנֹכִ י יוֹשֵ ב :כִ יֶ ,את-הַ ֶמלְֶך ְׁיה ָוה ְׁצבָ אוֹתָ --ראו עֵ ינָי .ו וַ טָעָ ף אֵ לַי,
נִ ְׁדמֵ ִ
ֹאמרִ ,הנֵה ָנגַע זֶ ה עַ ל ְׁ -פָ ֶתיָך; וְׁ ָסר ע ֲֺונֶָך,
אֶ חָ ד ִמן-הַ ְׁש ָרפִ ים ,ובְׁ יָד ֹוִ ,רצְׁ עָ ה; בְׁ מֶ לְׁ ַקחַ יִם--ל ַָקח ,מֵ עַ ל הַ ִמזְׁ בֵ חַ  .ז ַו ַטגַע עַ ל-עִ יַ --וט ֶ
אתָך ְׁתכֺעָ ר( .ישעיהו ו)
וְׁ חַ חָ ְׁ
הקב"ה לכנסת ישראל
אֲ נִּי י ְׁשֵׁ נָּה ו ְׁ ִּלבִּי עֵׁ ר קֹול ּדֹודִּ י דֹופֵׁק פִּתְׁ חִּ י לִּי אֲ ח ֹתִּ י ַרעְׁ י ִָּּתי יֹונ ִָּּתי תַ םָּ תִּ י שֶּ ר ֹאשִּ י נִּמְׁ לָּא טָּ ל קְׁ ּו ַ
ֻּצֹותי ְׁרסִּ יסֵׁ י ָּליְׁלָּהָּ .פשַ טְׁ ִּתי אֶּ ת
כֻתָּ נְׁתִּ י אֵׁ י ָּככָּה אֶּ ְׁלבָּשֶּ מָּה ָּרחַ צְׁתִּ י אֶּ ת ַר ְׁגלַי אֵׁ י ָּככָּה אֲ טַ מְׁ ֵׁפם (.שה"ש ה,ג)

תניא
אַ ְך ַאף עַ ל ִּפי כֵׁן ָאמְׁ רּוְׁ :ת ִּפלָּה אֹו שְׁ ָאר ב ְָּׁרכָּה בְֹׁלא ַכּוָּנָּה ,הֵׁ ן כְׁגּוף בְֹׁלא נְׁשָּ מָּ ה .פֵׁרּוש ,כִּי כְׁמֹו שֶּ כָּל הַ בְׁרּואִּ ים שֶּ בָּעֹולָּם
הַ זֶּה ,שֶּ יֵׁש לָּהֶּ ם ּגּוף ּונְׁשָּ מָּ ה ,שֶּ הֵׁ ם נֶּ ֶּפש כָּל חַ י ו ְׁרּוחַ כָּל בְׁׂשַ ר אִּ יש ,וְׁנִּשְׁ מַ ת כָּל אֲ שֶּ ר רּוחַ חַ יִּים בְׁאַ פָּ יו מִּ כָּל בַעֲ לֵׁי חַ יִּים,
ו ַה' מְׁ חַ יֶּה אֶּ ת ֻכלָּםּ ,ומְׁ הַ ּוֶּה אֹותָּ ם מֵׁ ַאי ִּן ְׁלי ֵׁש תָּ מִּ יד בְׁאֹור ו ְׁחִּ יּות שֶּ םַ שְׁ ִּפיע בָּהֶּ ם .שֶּ ּגַם הַ ּגּוף הַ חָּ מְׁ ִּרי ,ו ַאֲ פִּלּו אֲ ָּבנִּים ו ְׁעָּ פָּר
הַ ּדֹומֵׁ ם מַ םָּ ש ,י ֵׁש בֹו אֹור ו ְׁחִּ יּות מִּ םֶּ מּו י ִּתְׁ ב ַָּרְך ,שֶּ ֹּלא י ַחֲ ז ֹר לִּהְׁ יֹות ַאי ִּן ו ְׁאֶּ ֶּפס כְׁשֶּ הָּ י ָּה( .תניא פרק לח)
יקים הַ גְׁ דוֹלִ יםֶ ,שהֵ ם
וְׁ ִהנֵה ְׁ כַ ר ִמצְׁ ָוה ִמצְׁ ָוה .עֵ רוש ,שֶ ִמ ְׁש ָכ ָרה נ ֵַדע מַ הותָ ה ומַ ְׁד ֵרגָתָ ה .וְׁ אֵ ין לָנו עֵ ֶסק בַ נ ְִׁס ָתרוֹתֶ ,שהֵ ם צַ ִד ִ
ומ ְׁד ֵרגַת עֲבו ַֹדת ה' ִב ְׁד ִחילו ְׁור ִחימו ְׁב ִה ְׁתגַּלות
ֵידע נֶאֱ מָ נָה ַמהות ַ
ָאדם י ְִׁמשְֹך ,ל ַ
בִ בְׁ ִחינַת מֶ ְׁר ָכבָ הַ .רק הַ ִנגְׁ לוֹת לָנו ,שֶ ַאחֲ ֵריהֶ ם כָל ָ
נִמשָ כוֹת ִמן הַ בִ ינָה ָו ַדעַ ת בִ גְׁ דֺ ּלַת אֵ ין סוֹף בָ רוְך הואְׁ ,מקוֹמָ ה בְׁ עֶ ֶ ר ְׁספִ ירוֹת ִד ְׁב ִריָאה; ַועֲבו ָֹדה ִב ְׁד ִחילו ְׁור ִחימו הַ ִחבְׁ עִ טִים
לִ ב ֹו ,הַ ְׁ
ירה .אֲ בָ ל עֲבו ָֹדה בְׁ לִ י ִה ְׁתעו ְֹׁררות ְׁד ִחילו ְׁור ִחימו אֲ פִ ּלו ְׁבמֹח ֹו ִב ְׁב ִחינַת גִ ּלויְׁ ,דהַ יְׁנו לְׁ עו ֵֹרר הָ ַאהֲ בָ ה
שֶ בְׁ מוֹח ֹו ,בְׁ עֶ ֶ ר ְׁספִ ירוֹת ִדיצִ ָ
נִשאֶ ֶרת
הַ ִחבְׁ עִ ית הַ ְׁמסֺ ֶת ֶרת בַ ּלֵב ,לְׁ הוֹצִ יאָ ה מֵ הַ הֶ עְׁ לֵם וְׁ הֶ ְׁס ֵתר הַ ּלֵב אֶ ל הַ גִ ּלוי ,אֲ פִ ּלו ְׁבמֹח ֹו וְׁ ַת ֲעלֺמוֹת לִ ב ֹו עַ ל כָל עָ נִיםַ ,רק ִהיא ְׁ
ְׁמסֺ ֶת ֶרת בַ ּלֵב כְׁ ת ֹול ְַׁד ָתה כְׁ מ ֹו שֶ הָ יְׁתָ ה ק ֶֹדם הָ עֲבו ָֹדה .הֲ ֵרי עֲבו ָֹדה ז ֹו נ ְִׁשאֶ ֶרת לְׁ ַמ ָחה ְׁבע ֹולַם הַ עֵ רוד ,הַ נ ְִׁק ָרא ִחיצוֹנִטוֹת הָ ע ֹולָמוֹת,
וְׁ אֵ ין בָ ה כֹחַ ַלעֲלוֹת וְׁ לִ ָכלֵל בְׁ ִיחוד ֹו י ְִׁתבָ ַרְך ,שֶ הֵ ן עֶ ֶ ר ְׁספִ ירוֹת הַ ְׁפדוֹשוֹת .וכְׁ מ ֹו ֶשכָתוב בַ ִתיפונִיםִ ,ד ְׁבלָא ְׁד ִחילו ְׁור ִחימו לָא עָ ְׁרחָ א
יקם קֳ ָדם ה'.
לְׁ עֵ ּלָא ,וְׁ לָא יָכְׁ לָא לְׁ סָ לְׁ ָקא ולְׁ מֵ ַ
ָאתם א ִֹתי ִמ ְׁצוַת
וְׁ הַ יְׁינו אֲ פִ ּלו ִאם אֵ ינ ֹו עוֹסֵ ק שֶ ֹּלא לִ ְׁשמָ ה מַ מָ ש ,לְׁ שום אֵ יז ֹו עְׁ ִנטָה חַ ס וְׁ שָ לוֹםֶ ,אּלָא כְׁ מ ֹו ֶשכָתוב " :3ו ְַׁת ִהי ִי ְׁר ָ
ירא ֶאת ה' ולְׁ עָ ְׁבד ֹו ,וְׁ ֵאינ ֹו עו ֵֹסק לִ ְׁשמָ ה
ָאביו וְׁ ַרב ֹו לִ ָ
אֲ נ ִָשים ְׁמלֺמָ ָדה" .עֵ רוש ,מֵ חֲ מַ ת הֶ ְׁרגֵל שֶ הֺ ְׁרגַל ִמ ַפ ְׁטנות ֹו ,שֶ ִה ְׁרגִ יל ֹו וְׁ לִ ְׁמד ֹו ִ
מַ מָ ש .כִ י לִ ְׁשמָ ה מַ מָ ש ִאי אֶ פְׁ שָ ר בְׁ ֹלא ִה ְׁתעו ְֹׁררות ְׁד ִחילו ְׁור ִחימו הַ ִחבְׁ עִ טִים עַ ל כָל עָ נִים ,לְׁ הו ִֹציָאן ֵמהֶ ְׁס ֵתר הַ ּלֵב ֶאל הַ גִ ּלוי בַ מֹחַ
ָאדם ע ֹו ֶ ה ָדבָ ר בִ ְׁשבִ יל חֲ בֵ ר ֹו לְׁ ַמֹּלאת ְׁרצוֹנ ֹוֶ ,אּלָא ִאם כֵן אוֹהֲ ב ֹו א ֹו י ֵָרא ִמ ֶמנו ,כָ ְך ִאי
וְׁ תַ ֲעלֺומוֹת לִ ב ֹו עַ ל כָל עָ נִים .כִ י כְׁ מ ֹו שֶ אֵ ין ָ
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ומחֲ ַש ְׁבת ֹו וְׁ ַת ֲעלֺמוֹת
שוֹת לִ ְׁשמ ֹו י ְִׁתבָ ַרְך בֶ אֱ מֶ ת ,לְׁ מַ ֹּלאת ְׁרצוֹנ ֹו לְׁ בַ ד ,בְׁ לִ י זִ כְׁ רוֹן וְׁ ִה ְׁתעו ְֹׁררות ַאהֲ בָ ת ֹו וְׁ ִי ְׁרָאת ֹו כְׁ לָל ְׁבמֹח ֹו ַ
אֶ פְׁ שָ ר ַל ֲע ֹ
לִ ב ֹו עַ ל כָל עָ נִים .וְׁ גַם ַאהֲ בָ ה לְׁ בַ ָדה אֵ ינָה נ ְִׁק ֵראת בְׁ שֵ ם עֲבו ָֹדה בְׁ לִ י ִי ְׁרָאה ַת ָתָאה לְׁ פָ חוֹתֶ ,ש ִהיא ְׁמסֺ ֶת ֶרת ְׁבלֵב כָל יִ ְׁ ָר ֵאל ,כְׁ מ ֹו
טִתבָ אֵ ר לְׁ ַקמָ ן.
שֶ ְׁ
וכְׁ שֶ עוֹסֵ ק שֶ ֹּלא לִ ְׁשמָ ה מַ מָ ש ,לְׁ שום אֵ יז ֹו עְׁ ִנטָה לִ כְׁ בוֹד עַ צְׁ מ ֹו ,כְׁ גוֹן לִ ְׁהיוֹת ַתלְׁ ִמיד חָ כָם וכְׁ הַ אי גַוְׁ נָא ,אֲ זַ י או ָֹתה עְׁ נִ טָה ֶש ִמףַ ד
הַ ְׁפלִ עָ ה ְׁד ֹנגַה ִמ ְׁתלַבֶ שֶ ת בְׁ תו ָֹרת ֹו ,וְׁ הַ תו ָֹרה ִהיא בִ בְׁ ִחינַת גָלות בְׁ תוְֹך הַ ְׁפלִ עָ ה לְׁ פִ י ָשעָ ה ,עַ ד אֲ ֶשר ַי ֲע ֶ ה ְׁתשובָ ה ֶש ְׁמ ִביָאה ְׁרפוָאה
ָאדם וכו'ֶ ,ש ִמתוְֹך ֶשֹּלא לִ ְׁש ָמה בָ א לִ ְׁש ָמה ְׁבוַ ַדאי,
ָאמרו ַרזַ "ל :4לְׁ ע ֹולָם ַי ֲעסֹק ָ
לָע ֹולָם ,שֶ בְׁ שוב ֹו אֶ ל ה' גַם תו ָֹרת ֹו שָ בָ ה עִ מ ֹו .וְׁ ָלכֵן ְׁ
שוֹת ְׁתשובָ ה בְׁ גִ לְׁ גול זֶ ה א ֹו בְׁ גִ לְׁ גול ַאחֵ ר ,כִ י ֹלא ִי ַדח ִממֶ נו ִנ ָדחַ .אְך כְׁ ֶשע ֹו ֶ ה ְׁס ָתםֹ ,לא לִ ְׁש ָמה וְׁ ֹלא ֶשֹּלא לִ ְׁשמָ ה,
שֶ בְׁ וַ ַדאי סוֹפ ֹו ַל ֲע ֹ
ומ ְׁצ ָט ֵרף לְׁ לִ מוד זֶ ה
אֵ ין הַ ָדבָ ר ָתלוי בִ ְׁתשובָ ה; אֶ ּלָא ִמטָד שֶ חוֹזֵ ר וְׁ לוֹמֵ ד ָדבָ ר זֶ ה לִ ְׁשמָ ה ,הֲ ֵרי גַם ַמה ֶשּל ַָמד ִב ְׁס ָתםִ ,מ ְׁתחַ בֵ ר ִ
ָאדם כו' .וְׁ כֵן הָ עִ ְׁניָן ִב ְׁתפִ ּלָה ֶשֹּלא ְׁבכַוָ נָה ,כְׁ מ ֹו
ופָ ְׁרחָ א לְׁ עֵ ּלָא ,מֵ ַאחַ ר שֶ ֹּלא נ ְִׁתלַבֵ ש ב ֹו ע ֲַדיִן שום ְׁקלִ יעָ ה ְׁד ֹנגַה .וְׁ ָלכֵן לְׁ ע ֹולָם ַי ֲעסֹק ָ
שֶ כָתוב בַ זֹהַ ר( .תניא פרק לט)
בחד קטירנא
פתח רבי שמעון ואמר( ,שיר השירים ז) אני לדודי ועלי תשוקתו .כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא ,בחד קטירא
אתקטרנא ביה בקודשא בריך הוא ,ובגין כך השתא ועלי תשוקתו .דהוא וכל סיעתא קדישא דיליה ,אתו למשמע
בחדוה ,מלין סתימין ,ושבחא דעתיקא קדישא ,סתימא דכל סתימין ,פריש ואתפרש מכלא ,ולא פריש ,דהא כלא ביה
מתדבק ,והוא מתדבק בכלא הוא כלא( .זהר  -פתיחת האדרא זוטא)
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.6

מדוע מצרפים חלבונה לקטורת הסמים?
כל תענית שאין בה מפושעי ישראל
א"ר חנא בר בזנא א" ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה
הכתוב עם סממני קטרת (כריתות ו):

בחיבור עם הטוב נתהפכת החלבנה
...ואחר כך כתיב 'וריח לו כלבנון' ,והוא על דרך מה שאמרו (עירובין כא ע"ב) 'הדודאים נתנו ריח' אלו ואלו עתידין
שיתנו ריח .והוא ,שאף התאנים הרעות רשעים גמורים עתידין שיתנו ריח .ורש"י פירש מתרגום יונתן' ,וריחהון כריח
קטורת בוסמיא' .והיינו שבקטורת עירבו חלבנה שמרמז לפושעי ישראל ,כמו שאמרו (כריתות ו ע"ב) שהרי חלבנה
ריחה רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת .והיינו ,שגם החלבנה נותן ריח טוב כשהוא יחד עם עשר סממני הקטורת.
וכן פושעי ישראל יתנו ריח כשהן באגודה"( .פרי צדיק ויצא ,י)
כל סממני הקטורת קשורים בניצחון הלעומת זה
ולא רק שהמור הוא מלעו"ז ,אלא שכל אחד ואחד מסממני הקטרת קשור עם ענין הלעו"ז ,שהרי בקטרת דוקא י"א
סממנים (ואם חסר א' כו') ,היינו שכל אחד מסממני הקטרת הוא אחד מן י"א ,שי"א הוא ענין הלעו"ז שאינו (כמו
בקדושה ששם הוא) עשר ולא אחד עשר ,ועוד שהרי י"א סממנים אלו הם כנגד י"א אלופי עשו ,דהיינו שכל אחד
מסממני הקטרת הוא כנגד אחד מאלופי עשו ,וא"כ כל אחד מן הי"א סממנים קשור עם ענין הלעו"ז ,שענין הקטרת
הוא להפך את הלעו"ז לקדושה ,והכח לזה הוא מאחר שקטרת הו"ע הריח שמגיע למעלה יותר מקרבנות( .מאמר כי
תשא תשכ"ח)
החלבנה כסימן למקום העבודה
הקטורת נעשתה מסממנים שאינם ראויים למאכל אדם ,והייתה בהם גם ה'חלבנה' ,שריחה רע .היא רומזת לדברים
ירודים ותחתונים (לדברי הגמרא ,על פושעי ישראל) .עבודת הכוהנים הייתה ליטול את הדברים הנמוכים והירודים
הללו ולהעלותם לקדושה ,לשם ה' .בכך התבטא עיקר תפקידם  -להעלות ולרומם את ענייני העולם הנמוכים אל
הקדושה
האירוע שבו באה עבודתם זו של הכוהנים לידי ביטוי מובלט ,הייתה בעת מעמד 'הקהל' .הכוהנים ,שבמשך שבע
השנים הקודמות למעמד זה ,עסקו בהעלאת ענייני העולם לקדושה ,התמסרו עכשיו להעלאתו של כל עם-ישראל
לדרגה רוחנית גבוהה יותר.
על-כן זה היה גם ה'מבחן' שנבחן בו הכוהן :אם הוא מרגיש שזה תפקידו ,והוא יוצא להקהיל את העם  -בכך הוא
מוכיח שכוהן הוא; ואם הוא יושב לו בביתו ואינו יוצא להקהיל את העם " -דומה זה שאין כוהן הוא"!
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למעשה ,כל יהודי הוא בבחינת 'כוהן' ("ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים" .)8תפקידו של יהודי ,ובמיוחד של מי שיש להם
השפעה על אחרים ,לצאת לחוצות הערים ,לעורר את העם ב'חצוצרות' ולהעלותם לדרגה רמה יותר בתורה ובמצוות,
עד "ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"( .קטע מ"שולחן שבת" ,מתורגם ומעובד מליקוטי שיחות יד)

תפילת המנחה
ישנו גם ענין הקטרת עכשיו ,שזהו ענין תפלת מנחה ,שנקראת מנחת קטרת ,וכמבואר בהדרושים המבארים מעלת
תפלת המנחה על שאר התפלות ,ואף אלי' לא נענה אלא בתפלת המנחה

(מאמר כי תשא תשכח)

------------------------

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה
שנאמר (מלכים א יח ,לו) ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני ענני שתרד אש מן השמים
וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם (ברכות ו.):

תיקון השבירה
ועיקר הבירורים הוא במו" ס דהיינו בירור עולם התיקון מעולם התהו ושבירת הכלים שנפלו לבי"ע כו' כמ"ש באגה"ק
סי' כ"ח .וכן בעבודת ה' ענין הבירור ע"י כתיתת הזית עיין במדרש רבה ר"פ תצוה והיינו שישפיל עצמו לעפר
ויתמרמר על ריחוקו מה' וע" י כתיתה זו ממשיך בחינת שמן שהוא מו"ס דא"א ומזה נמשך העלאת הנרות שהוא גילוי
בחי' אהבה רבה דאהרן( .ליקוטי תורה בהעלותך  -לא,א)
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