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ים ַתֲעֶשה ֹאתו טִׂ י שִׂ ְקַטר ְקֹטֶרת ֲעצֵּ ַח מִׂ ְזבֵּ יָת מִׂ )ל, א( ְוָעשִׂ  

ֹ 

 You shall make an altar for bringing incense up in smoke; you shall make it out of Shittim 
wood.  

 

At the end of the parsha the Torah commands the building of the Mizbaiach HaKetores 
which besides for having the actual ketores offered upon it once in the morning and then 
again in the evening, it was used once a year on Yom Kippur during the Avodah of the 
Kohen Gadol to sprinkle on its corners the blood of the Chatas Yom HaKipurim, the sin 
offering of Yom Kippur. 
 
The Kli Yakar has a fascinating idea which explains the need for two mizbaichos, the 
Mizbaiach Haolah1 which was situated in the Azarah/courtyard and the Mizbaiach 
HaKetores2 positioned in the Kodesh Kadashim. It would seem that one should have been 
sufficient both for the korbanos as well as for the ketores? 
 

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 

כי אין בידו להקריב נפש הבהמה תמורת נפשו והוא  (ויקרא ב.א) נפש כי מטעם זה נאמר במנחת עני ונפש כי תקריב

מביא מנחת סולת על כן אמר הכתוב ונפש מעלה אני עליו כאילו הקריב נפש 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 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.)כלי יקר ל, א(

     

                                                
1 Also called the Mizbaiach HaNechoshes and the Mizbaiach HaChitzoni 
2 Also called as the Mizbaiach HaZahav and Mizbaiach HaPnimi 



The Kli Yakar teaches that while the outer mizbaiach which was used for the actual 
korbanos served to offer forgiveness for the guf or the person’s physical act of the sin 
committed, the neshama, or soul, also needed forgiveness and for that the Mizbaiach 
HaKetores served its purpose since it represented the soul of the person. He explains that 
the dimensions of the mizbaiach used for the ketores were one amah by one amah. This 
singular measure represents the neshama (yechidah) which is similar to Hashem who is 
referred to as Echad. He adds that the height of this mizbaiach measured two amos 
symbolizing the Neshama returning (going up) to the one Hashem. With regard to the 
process of preparing the Ketores the pasuk says ושחקת ממנה הדק. The ketores was finely 
ground similar to the Neshama which is refined and pure but still needs to purify itself to 
achieve forgiveness and return to its original place. Finally, the ketores was offered twice 
daily, once in the morning and then in the evening similar to the neshama which goes up in 
the evening and is returned in the morning. (See the Kli Ykar for additional similarities 
between the ketores and the neshama) 
 

 

The Rambam in his Moreh Nevuchim offers a practical reason for the Ketores as follows: 
 

אין ספק שאלו ונרחצין בו הקרבים שהמקום המקודש נשחטין בו זבחים רבים בכל יום, ומחתכיו בו בשר, ונקטר וכיון  

בהקטרת: הקטורת פעמים בכל יום בבקר ולפיכך ציווה בו הניחוהו כפי המצב הזה בלבד היה ריחו כריח בתי המטבחים  

גם זה ידעת אמרם מיריחו היו מריחין ריח הקטורת ובין הערבים, כדי לבשם ריחו וריח בגדי כל העובדים שם, כבר  

ממה שמקיים יראת המקדש אבל אילו לא היה לו ריח טוב, כל שכן אילו היה ההפך, הייתה ההרגשה הפך הרוממות, כי 

הנפשות נינוחות מאוד לריחות הבשמים ונמשכות אליהן, וקצות מן הריחות הרעים ומתרחקות מהם. מורה נבוכים חלק 

(מד)רק פ -שלישי   

   
 Since many animals were slaughtered daily in the holy place, the flesh cut in pieces and the 
entrails and the legs burnt and washed, the smell of the place would undoubtedly have been 
like the smell of slaughter-houses, if nothing had been done to counteract it. They were 
therefore commanded to burn incense there twice every day, in the morning and in the 
evening, in order to give the place and the garments of those who officiated there a pleasant 
odor. There is a well-known saying of our Sages," In Yericho they could smell the incense" 
[burnt in the Beis HaMikdah]. This provision likewise tended to support the dignity of the 
Temple. If there had not been a good smell, let alone if there had been a stench, it would have 
produced in the minds of the people the reverse of respect; for our heart generally feels 
elevated in the presence of good odor, and is attracted by it, but it abhors and avoids bad 
smell. 
 
From the Rambam, we understand that the purpose was for people to leave the Mishkan or 
Beis HaMikdash with a good feeling and with respect for this holy place to counteract the 
smell and experience. 
 
Perhaps with the understanding of the Klei Yakar and the Rambam together we can suggest 
that the purpose of the Mizbaiach Haketores was to offer the neshama forgiveness and then 
allow one to leave after bringing his korban with a good feeling, one of positivity and 
recognition of still being valued in Hashem’s eyes kav’yachol despite the sin that was 
committed. The act of bringing a korban was to humble oneself to view the animal in place 



of oneself and receive forgiveness but then remain with a positive spirit and realize that the 
whole experience was meant to bring the person closer to Hashem and leave with a 
pleasant odor with his neshama feeling elevated and renewed.  The purpose of coming to 
the Mishkan or Beis HaMikdash was for the person to be revitalized and become spiritually 
strengthened but not to feel dejected because of the sin. The pleasant aroma of the Ketores 
was intended to achieve this goal. 
 
Perhaps it is also for this reason that the Mizbaiach HaKetores was placed in the inner 
Kodesh Kadashim symbolizing the neshama which is housed inside the guf and hidden 
while the Mizbaiach Haolah, the outer mizbaiach, symbolizing the guf and, therefore, was 
placed was in the courtyard. 
 
Good Shabbos 


