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éðéîù úùøô  
) éá (ä éðôìî ùà àöúå '–   

éò 'áîø"ï :ä éðôìî íòè'1ä éðô úàî åîë '2 éúùøéô øáëù ïðåáúé ìéëùîäå 
)à ì úåîù (ä éðôì åáéø÷éå øîàù äîî åðòãú àåäéáàå áãðá àèçä äæ ' àìå äøæ ùà

ä éðôì åáéø÷éå øîà 'ùàä ìò úøè÷ åîù íä äðäå íúåà äåö àì øùà úøè÷3 ïéðòë 
 áåúëä øîàù)é âì íéøáã ( äéä àì äðäå úàæì ÷ø íáì åîù àìå êôàá äøåè÷ åîéùé
çåçéð çéø äùà:  

                                            
 אבל המלכות נקרא ה"שהוא יותר פנימי מן הוי' בינה נקרא מלפני ה) שער טו פרק ג(ח "ע' ועי 1

 ת"שהוא לפניו של הת' לפני ה
 בפסוק לא )רבינו בחיי ( להביא כאן מה שקבל החכם הזהוראיתי: ק שער א פרק ב"עבה' עי 2

אבל פני שלי יהיו אלהיך , זה לשונו ואמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, )שמות כ א (יהיה לך
 וידוע שאין פני האדם דבר בלתו ולא חוצה לו ,יושהם פנ) ספירות' י( והכוונה על המדות .עד כאן

וכמו ,  כלומר אלי הם, ומזה נקראו הפנים המאירים אלהים. אבל הם הוא עצמו,ולא נפרד ממנו
 .כ"ע, השם הזה שתי מלות אלי הם) א א(ל בפרשת בראשית "שכתב הוא ז

רין אשין אלין אמר ואש של גבוה נחית דאיהו קדש הקדשים ובגין ת :א”ג דף לד ע” זהר ח'עי 3
ה "כי יהו) דברים ד כד(ה דאינון אשין דשכינתא דבה כתיב "באורים כבדו יהו) ישעיה כד יד(נביא 
ך אש אוכלה הוא ואינון אש עלאה כסא רחמים אש תתאה כסא דין ואינון בינה ומלכות "אלהי

מלכות ' ו ה"ה עמודא דאמצעיתא אחיד בתרווייהו בינה יה"מלכות אש עולה בינה אש יורד יהו
  .א"ו ה"א וא"ד ה"ה איהו יו"ה מ"ח מ"תפארת כד אחיד לון שריא עליה חכמה דביה כ

 אמר הנביא , ובשביל שני האשים הללו,דש הקדשיםו שהיא ק,ואש של גבוה יורד: תרגום
אלהיך אש ' כי ה) דברים ד( שבה כתוב ,שים של השכינהי שהם הא,'באורים כבדו ה) ישעיה כד(

 מלכות אש . והם בינה ומלכות, אש תחתונה כסא דין,והם אש עליון כסא רחמים, כלה הואוא
כאשר התפארת . מלכות'  ה,ו" בינה יה.ה עמוד האמצעי אוחז בשניהם" יהו, בינה אש יורד,עולה

  .א"ו ה"א וא"ד ה"ה הוא יו" מ,ה"ח מ" שבה כ, שורה עליו חכמה,אוחזת אותם
וכתיב אשה ריח ניחח ) בראשית ח כא( ריח הניחח ה את"וירח יהו: א”א דף ע ע”זהר ח' עי

 דהא לית תננא בלא אשא כמה 3 תננא ואשא מחוברין כחדא3אשה הכי שמענא) בראשית א ט(
 3 אש נפיק מלגיו3ה באש תא חזי"והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהו) שמות יט יח(דכתיב 

 מאי 3 וכדין תננא סלקא3תאחדן דא בדאואיהו דק ואחיד במלה אחרא לבר דלאו איהו דק הכי וא
 וסימניך חוטמא דנפיק ביה תננא מגו אשא ועל דא 3 בגין דאתאחיד אשא במלה דרגיש3טעמא
 ]אתכניש[) אתרגיש (3 באפך בגין דאהדר אשא לאתריה וחוטמא3ישימו קטורה) דברים לג י(כתיב 

 ואתעביד רעותא 3גו מחשבהבההוא ריחא לגו לגו עד דאתאחיד כלא ותב לאתריה ואתקריב כלא ל
 ואשא 3 דנח רוגזא ואתעביד נייחא דהא תננא אתכניש ועייל וקמיט באשא3חדא וכדין ריח ניחח

כלא דא בדא ונח רוגזא ) אחיד(אחיד בתננא ועיילי תרווייהו לגו לגו עד דנח רוגזא וכד אתאחיד 
כחדא נהירו דבוצינין נהירו כדין הוא נייחא וקשירו חד ואתקרי נייחא נייחא דרוחא חדוותא דכלא 

  ה את ריח הניחח כמאן דארח וכניש כלא לגו אתריה"דאנפין ובגין כך כתיב וירח יהו
 עשן ואש , כך שמענו,"אשה" ".אשה ריח ניחוח" וכתוב ,"את ריח הניחוח' וירח ה: "תרגום

' ד עליו הלו מפני אשר ירווהר סיני עשן כ" כמו שכתוב , שהרי אין עשן בלא אש,ברים כאחדומח
 ונאחזים זה , ואוחז בדבר אחד בחוץ שאינו דק כך, אש יוצאת מבפנים והוא דק,בא וראה". באש
טם ו הח, וסימן לדבר, ממנו משום שהאש אוחזת בדבר המתפעל,מהול . ואז עולה העשן,בזה

 . משום שחוזרת האש למקומה,"ישימו קטורה באפך"ועל זה כתוב . שיוצא בו עשן מתוך אש
 ונקרב הכל לתוך , עד שנאחז הכל וחוזר למקומו, נאסף באותו ריח לפני ולפנים)מתפעל( טםווהח

שהרי העשן נאסף ונכנס . ח הרוגז ונעשה נחת שָנ,"ריח ניחוח" ואז .המחשבה ונעשה רצון אחד
 וכשהכל נאחזים . ונכנסים שניהם לפני ולפנים עד שנח הרוגז, והאש אוחזת בעשן,ומתקמט באש

 ,חת הכל כאחדשמ , נחת הרוח. אז הוא מנוחה וקשר אחד ונקראת נחת,זה ונח הרוגז זה ב)אוחז(
 הכל מכניסמי שמריח וכ ,"את ריח הניחוח' וירח ה" ולכן כתוב . הארת הפנים,הארת הנרות

  .למקומו
עצי עולה מארי תורה אורייתא דאיהי אדליקת בהון אש בתוקפא  :א”דף רכד עג ,זהר ח' עי

ישימו קטורה ) &(ד "בהון בבינה עשן המערכה ומדסליקת לאף אתקרי קטרת ההדגבורה ועלה עשן 
באפך ולית דבטיל מותנא בעלמא כקטרת דאיהו קשורא דדינא ברחמי עם ריח ניחוח באף תרגום 

  ר יהודה זכאה חולקנא דרווחנא מלין סתימין באתגלייא"דקשר קטירו א
 , ועלה עשן בהם,זק הגבורהו אש בח,בהם תורה שהיא נדלקת , בעלי תורה,"עצי עולה: "תרגום

 ואין מבטל ,"ישימו קטורה באפך" זהו שכתוב ,ומשעולה לאף נקרא קטורת. בבינה עשן המערכה
 . קטירו, תרגום של קשר. שהיא קשור הדין ברחמים עם ריח ניחוח באף,מות בעולם כמו קטורת

 .חנו דברים נסתרים בגלויו אשרי חלקנו שהרו,אמר רבי יהודה
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éò 'ø 'ééçá :òå" øîà àìå äéìò åîéùéå áåúëä øîàù äîî íàèç ïéáú äìá÷ä ã
íäéìò åîéùéå4 çø÷ ïéðòá øîàù íùë )çé æè øáãîá ( íäéìò åîéùéå ùà íäéìò åðúéå

åò øéëæä ïëå úøè÷ ã)æé æè øáãîá ( ïéãä úãîì æåîøú äéìò úìî éë úøè÷ íäéìò íúúðå
ïéãä úãîì úøè÷ä éë òåãéå äæá íúáùçî åðòéãåä áåúëäå5 øîàðù )é âì íéøáã ( åîéùé

 íåâøú úåãîá çåøä úåøù÷úä úøè÷ ïåùìå êôàá äøåè÷)çë çì úéùàøá ( øåù÷úå
ãîì äìòîî äëùîää òôù àá àåää úåøù÷úää êåúîå úøè÷å àáé ïéãä úãîîå ïéãä ú

 ãçåéîä íùì àìà ïååëéù åì éåàø ïéà ïéãä úãîì øéè÷îäå øéè÷îä ìò äëøáä òôù
 úãîì àìà ãçåéîä íùä ìà åðååë àìå ïéãä úãî éøçà ïàëá åòè àåäéáàå áãð åãáì

äì çåçéð çéø äùà äéä àì êëìå ãáìá ïéãä ' áåúëù àåä íäá äòâô äîöò ïéãä úãîå
ä éðôìî ùà àöúå 'íúåà ìëàúå  

  
) àéá ( õøàä ìò øùà äîäáä ìëî åìëàú øùà äéçä úàæ  

éò 'ø 'ééçá : úåøãåñî íàöîú äì úåëåîñä úåéùøôáå úàæä äùøôá ìëúñú íà
úåãåñé òáøà øãñ ìò äðåëð äðåëáå ìåãâ øåãñá6 øåãñ éë úòãé øáëùá äìòîì äèîî 

îøà ïîéñ àåä äèîì äìòîî úåãåñéä"ïëå øôò íéî çåø ùà òòîä äîìù íøãñ " øôñá ä
 ÷åñôá éìùî)ã ì éìùî ( éî äìîùá íéî øøö éî åéðôçá çåø óñà éî ãøéå íéîù äìò éî

øîò ïîéñäå äìòîì äèîî íéøãåñî íàöîú åìà úåéùøôá ìáà õøà éñôà ìë íé÷ä" à
 õøàä ìò øùà äîäáä ìëî åìëàú øùà äéçä úàæ áåúëù åäæ øôòä ãåñéî ìéçúä éë

ä åæ äùøôá øàáå äéðù äùøôáå øôòä ãåñéî ïäù úåøåñàäå úåøúåîä úåéçäå úåîäá
 øîàå íéøåñàäå íéøúåîä íéâãä øàáå íéîä ãåñé øéëæä)è ÷åñô ( ìëî åìëàú äæ úà

 øîàå íéøúåîäå íéøåñàä úåôåòä ïäù çåøä úåéøá øàá úéùìù äùøôáå íéîá øùà
)âé ÷åñô (ñé ìò æîø úéòéáø äùøôáå óåòä ïî åö÷ùú äìà úàå ãåñéä àåäù ùàä ãå

 åøîàå ïìåëî ÷ãäå éòéáøä)èë ÷åñô ( ãìçä õøàä ìò õøåùä õøùá àîèä íëì äæå
øãðîìñ åîù éðùäå ãåøò åîù ãçàä íéðéî éðù áöä åäðéîì áöäå øáëòäå" äæîøðå à

                                            
ד איתערו קדמאי כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת "וע ):ב"מה ע(ח "זו' עי 4

  דיתבא חכמה על כנה אשר נטעה ימינך דאקרי כבוד אל 
ד ודרך חיים תוכחת "נ לא דחיל מינה איהי מיסרת ליה דאתמנת לייסרא בני נשא הה"ואם ב

לייסרא בני נשא דלא יטעיין מוסר מאן הוא דרך לאילנא דחייא ההוא דאתמנא על עלמא 
  מאורחיה 

ועם כל דא בעי לקשרא לה לעילא בגין דאתקריא גופא ובעייא נשמתא ונדב ואביהו על דלא 
קשירו לה ונטלו מינה נשמתא נטלת נשמתהון וגופא דילהון קיים כגוונא דעבדו וישימו עליה 

  קטרת 
ו חכמתו מתקימת שיושבת ועל זה העירו הקדמונים כל שיראת חטאו קודמת לחכמת: תרגום

  כנה אשר נטעה ימינך שנקראת כבוד אל) תהלים פ(החכמה על 
) משלי ו(ואם אין אדם ירא ממנה היא מיסרת אותו שהתמנתה ליסר את בני האדם זהו נאמר 

ודרך חיים תוכחות מוסר מי הוא הדרך לעץ החיים ההוא שהתמנה על העולם ליסר את בני האדם 
  שלא יטעו מדרכו

נשמה ונדב ואביהוא על ) וצריכה(ל זה צריך לקשרה למעלה משום שנקראת גוף וצריכים ועם כ
וישימו ) ויקרא י(שלא קשרו אותה ונטלו ממנה הנשמה לקחה את נשמתם וגופם קים כמו שעשו 

 .עליה קטרת
 .3לעיל הערה ' עי 5
תברך ברא האדם וברא אותו בצלם ובצורה והכינו תדע לך שהבורא י: ל"ד ז"ח ו ע"זו' עי 6

מארבעה דברים מובדלים זה מזה מאש מרוח ממים מעפר שנאמר והארץ היתה תהו ובהו וחשך 
י כוורדין של שליא " אר,ד"ש יג ע"ועיי. דברים הנזכרים' על פני תהום ורוח אלקים אלו הם הד

בו ביום , בו ביום שנבראת, כך הארץ, דאית ביה היסודות כלם, נ"דמלייאן מן זרעא דב, דאשה
ומיד והארץ , דכתיב בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, מכל מה שהולידה, נתעברה

ואלו הולידו כל ,  חשך, רוח, מים,שא: שהם, הרי בכאן ארבעה יסודות. היתה תהו ובהו וחשך ורוח
 .א"ז קכא ע" וכן מוזכר בתיקו.מכחות אלו, וכל התולדות נתהוו. ומאלו נתייסדו כולם, תולדותיה
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øãðîìñ" øåðúá ùàá úãìéúî äéç àéäå åìéáùá áåúëä óéñåäù åäðéîì úìîá åæ à
é íéôåöø íéðù òáù íîçúðù ãéî ùàäî òâø ãøôú íàù íù äìãâ êë ìëå äìéìå íå

øãðîìñ êë ïúåéçå ïìåãâ íéîäù éôì íéîä ïî íãøôäá íéúîù íéâãë úåîú" ø÷ò åæ à
æø åùøã äæ ìòå äìåãâä ùàä àéä äúåéç" ì)æ ç àúùøô éðéîù àøôñ ( éáø òéâî äéäùë

ä êéùòî åáø äî øîåà äéä åäðéîì áöäå äæ àø÷î ìöà àáé÷ò 'á íìë úéùò äîëç
)ãë ã÷ íéìäú ( úåàöåé éìîìà íéáù äùáéá úåìåãâ úåéøá íéá úåìåãâ úåéøá úàøá

 ùàá úåìåãâ úåéøá úàøá úåúî ãéî íéì åñðëð éìîìà äùáéáùå úåúî ãéî äùáéì
 úåñðëð éìîìà øéåàáùå úåúî ãéî øéåàì úåàöåé éìîìà ùàáù øéåàá úåìåãâ úåéøá

 øîåà éåä úåúî ãéî ùàá)÷ íéìäúãë ã (ä êéùòî åáø äî 'úéùò äîëçá íìë  
 ïî åö÷ùú äìà úàå øîàù àåä çåøä úåéøáá äìà úìî øéëæäù íòèî éì äàøéå

â øéëæä ùàä úåéøá úùøôá íâ óåòä" úìîù éôì íëì íéàîèä äìà åøîàá äìà úìî ë
åéäù íéäìà íùî äòåãé úééðçåø äìî äìà"îäå ã" àáå äìà úìî ø÷òå íéáøì éåðë í

ë æåîøì íñçéé íúå÷ã áåøîå íé÷ã úåãåñé íä çåøäå ùàä íäù úåãåñéä éúù éë ïà
 åøîàá úåîå÷î äáøäá íéäìà íùá áåúëä)á à úéùàøá ( éðô ìò úôçøî íéäìà çåøå

 íéîä)æè à áåéà ( øôòä úåãåñé øéëæäùë úåðåùàøä úåéùøôä éúùáå äìôð íéäìà ùà
ìî ïäá àöîú àì íééðôåâ íéãáë úåãåñé íäù íéîäå øéëæäù øîåì ùé ãåòå ììë äìà ú

 äá áåúëù äøæ äãåáò ìò æåîøì éãë äìà ïåùì åììä úåãåñé éúùá)ã áì úåîù ( äìà
 úåãåñé íúåéäá ùàäå çåøä ïéãáåò ïäù úåîåàä ïî ùé éë úòãé øáëå ìàøùé êéäìà

íúòã éôì íìæî øáâúéå äçìöääå äáåèä éåáø íäéìò ìåçúù éãë íäì íéúøùîå íéì÷  


