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 סדר הקטרת הקטורת
 
 

הבזך מכוסה   ,בזךהן שזכה בהקטרת הקטורת נוטל כלי מלא קטורת ושמו והכא הכלים
בבגד  ומכסה את הכףבכלי גדול יותר ושמו כף, את הבזך הן שם והכ .סוייבכ

 קטן.
 

ועולה לראש  םלוקח מחתה של כסף המכילה ארבעה קבי ,הן שזכה במחתהוהכב גחלי אש
ה, ישל גחלי אש מהמערכה השני םשה קביוהמזבח, בראש המזבח הוא נוטל של

 ויורד. 
 סמ"ק. 1382קב = 

 
הן מערה את הגחלים ממחתת הכסף למחתה של זהב. מחתת הכסף מכילה והכג עירוי הגחלים

גחלים  מתפזרים, ולכן לפעמים םשה קביוומחתת הזהב מכילה של םארבעה קבי
, ובשבת לאמת המים שעוברת בעזרה מטאטים שהתפזרועל הרצפה. את הגחלים 

שלושה קבים של  אם אין במחתת הזהב כופים עליהם כלי גדול ששמו פסכתר.
 גחלים, צריך להביא גחלים חדשים מהמזבח.

 
מתחילים לעלות  ,שזכו בכף הקטורת ובמחתת הגחלים ,הניםוכששני הכד הוצאת הדשן

הן שזכה בדישון המזבח הפנימי וים עשרה המדרגות שלפני האולם, הכיבשת
 וה ויוצא.ונכנס להיכל ונוטל את הטני שבו הדשן של המזבח הפנימי, משתח

 
שזכה  הןוהכ הגחלים נכנסים להיכל. ובמחתת הנים שזכו בכף הקטורתושני הכה 

במחתה  מניח את הגחלים בערמה על גבי המזבח הפנימי, אחר כך הוא מפזר 
כדי שהקטורת תהיה מונחת  ,ם על גבי המזבח על ידי שולי המחתהושוטח אות

 הן משתחווה ויוצא.ויפה על הגחלים ולא תיפול מעליהם, בסיום העבודה הכ
 

 הבזך המלא קטורת מתוך הכף ונותן הן שזכה בהקטרת הקטורת נוטל אתוהכו
 .לחברו או לקרובו שנכנס אתו להיכל לצורך זה אותו 

חברו נותן לתוך חופניו של המקטיר את כל הקטורת שבבזך וגם את הקטורת 
 .שנשפכה מהבזך לתוך הכף

                                                 
 תמיד לב:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ד, ליקוטי הלכות תמיד פ"ה, תורת הקודשים ס"ק ד. א
 תמיד לג., יומא מג:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ה, תורת הקודשים ס"ק ד. ב
 ס"ק ד.תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ה, ליקוטי הלכות תמיד פ"ה, תורת הקודשים  ג
 תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה. ד
 תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ז, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה. ה
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה.ה"ז רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ,תמיד לג. ו
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גחלים על 
 המזבח

הקטורת 
 בידי הכוהן

 גיליון 
 18 מס'



 
בצד  לפזר את הקטורת על גבי הגחלים מלמדים את המקטיר שיזהר שלא יתחילז 

יתחיל לפזר את שכדי שלא תיכווה ידו מהקטורת הבוערת, אלא  ,הסמוך אליו
 הקטורת בצד הרחוק ממנו עד שיגיע לצד שלפניו.

  
, ואם הוא כוהן "הקטר" :הן מקטיר את הקטורת רק אחרי שהממונה אומר לווהכח הממונה

 ."אישי כוהן גדול הקטר"גדול, אומר לו הממונה: 
 

 מההיכל ומבין יוצאיםהנים והכ כל ,הן להקטירומר לכאחרי שהממונה אוט 
 האולם למזבח.

  
הן כוה הן עומד במזרח המזבח ומתחיל לפזר את הקטורת ממערב למזרח.והכי הקטרה

הן ומפזר את הקטורת בנחת כמי שמנפה סולת. כשהבית מתמלא עשן הכ
 משתחווה ויוצא.

  
 
  

 
 
 
 

                                                 
 תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ח, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה. ז
 תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ט, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה. ח
 ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה. תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ט, ט
 ט, ליקוטי הלכות תמיד פ"ו, תורת הקודשים ס"ק ה.-תמיד לג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ג ה"ח י

אזהרה 
 למקטיר

יציאת 
 הכוהנים


