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היובמאמר פניו נכנע , ליבו היה בציץ שהמסתכל  פנים' ה'עז לב להכנעת הציץ סגולת את  מבאר זה
שלימה . בתשובה שב  והיה מאימה, נופלות

טהור בהמשך לב לו ולהקנות  האדם, לב  זוהמת את  ולנקות להעביר הקטורת סוד את מבאר  המאמר
כל ינזק  לא בה, ומכוין יום בכל הקטורת פרשת  האומר  וכל ושמחה. חדוה בבהירות  קונו את שיעבוד
גהינם. של  ומדינה הקשים, הדינים מכל  וניצול רעים, ופגעים  הרהורים לו יהיה שלא  ויזכה היום, אותו

המאמר ריז:)בפתיחת של (לעיל הפלאית הארתו את הזוהר ביאר
היה אדם  וכאשר בו, חקוקות הקדוש השם אותיות  שהיו הציץ,
היו  קונו , לפני הרצוי צדיק  אדם היה  הוא  אם בציץ, מסתכל
המסתכל. של במצחו ומאירות מתנוצצות הקדושות האותיות
'עז שהוא הכהן יודע  היה בו, מאירות האותיות היו  לא אם אך
עד בתשובה  אותו ולהשיב  רחמים, עליו לבקש וצריך פנים',
כפרתו  אופן את ומבאר מוסיף  עוונותיו.להלן ויתכפרו שיזדכך
את  מבאר ותחילה  הציץ, סגולת ידי על פנים' ה 'עז של וזיכוכו

פנים: עזות מידת רעת

חזי ראה,ּתא אמרּובא אמרו,ּדהא שהרי - ÈÂÅÀÈÈÀ
להּו ּדלית מצחא , ּתקיפי  איּנּון  ÀÈÄÇÄÅÄÀÈÀÅÀּדכל 

הפנים,ּכּסּופא עזי - המצח עזי  אותם  שכל  - ÄÈ

בושה, להם ּבעלמא שאין חּולקא לה ֹון  ÅÀÈÈÀÈÀÈלית
ּדאתי ּובעלמא בעולםּדין חלק  להם  אין  – ÅÀÈÀÈÀÈÅ

הבא àהזה  .áובעולם

והיה המסתכל, לב  את הכניעה  בציץ ההסתכלות
במעשיו: מתבייש 

ּבהּו ּדהוֹו מצחא ּתקיפי אי ּנּון  ÈÄÇÄÅÄÀÈÇÂÀּכל
בהםאלּביׂשר  שהיו  המצח  עזי  אותם כל ÀÄÀÈÅ

ציץבישראל, ּבההּוא  מסּתּכלן  הו ֹו –ּכד ÇÂÄÀÇÀÈÀÇÄ
ציץ באותו מסתכלים היו מתברן,âכאשר ÂÄÇÀÈהוֹו

פנים  עזי
להם  אין
חלק 
בעולם 
הזה 
ובעולם 
הבא

מכפר ציץ
עזות על

פנים 

.àבנישכאשר בעיני  מאד הוא  נבזה העזות, במידת  האדם מתגבר
ימלט לא אדם בני עם פנים מעז  שהוא  ומי  חכם. הוא ואפלו אדם,
מביאה  כי מאד, רעה  היא  הזאת  והמדה וקנאה. ושנאה המחלוקת מן 
את  מבייש  אם שכן וכל העניים, ואת חברו את לבייש האדם את 
אז עזותו, מרב מוכיחיו נגד  ערפו ומקשה  נגדם, פניו ומעז  רבותיו
רע, לעשות מתבייש הבישן אבל העולם, מן  מוציאתו הזאת  המדה 

צדיקים ארחות ומוחל. וסולח וחומל מדותיו, על ד)ומעביר .(שער
.áמ "כ)באבות וכל(פ"ה עדן'. לגן  פנים ובשת לגיהנם, פנים 'עז 

בעבירה שנכשל סופו פנים עזות לו שיש  ז:)אדם מפני(תענית ,
ואינו  אדם כל נגד  בעזות ועומד ברעתו, מתחזק  פנים שהעז 

בגמרא כמבואר רע, לעשות  מתבייש הבישן  אבל (נדרים מתבייש ,

'לבלתיכ.) בושה, זו פניכם', על יראתו תהיה 'בעבור תניא 
אמרו  מכאן  חטא , יראת לידי  מביאה שהבושה מלמד תחטאו',
המתבייש אדם כל  אומרים, אחרים ביישן . שהוא  באדם יפה סימן

חוטא . הוא  במהרה לא 

.âהיה (ריז:)לעילבזוהר שהאדם שם על  נקרא , שהציץ מבואר
בפניו  ומסתכל מציץ היה  שהכהן שם על וכן בו, ומסתכל מציץ 
היה  וכך הציץ , אותיות בו מאירים אם לראות כדי  האדם, של
ברשב"ם עוד  ראה פנים. עז  או צדיק זה  אדם אם הכהן יודע

לו ) כח ראיית (שמות  מקום מצח, על שנותנו  לפי  ציץ  'ועשית
כמו ציץ, קרוי  אדם ט )בני  ב השירים החרכים'.(שיר מן 'מציץ 

והקבלה לו )ובהכתב כח 'מציץ(שמות  מן נגזר ציץ שם כתב ,
לראות  כדי במקצת עין  עצימת על יורה  אשר  החרכים', מן 
וממנו  במקצת , רק העין התגלות  נשאר שלא עד היטב הדבר
גשמית, להסתכלות הכונה  ואין כהונה , בגדי של ציץ שם נגזר
ביותר עליו מוזהר גדול הכהן אשר  הרוחנית להסתכלות אלא 
דבר לשום דעתו יסיח  שלא ראשו על אלקים שם נזר בנושאו
דברי את הביא  וכן אלקיים, קדושים לדברים אם כי  בעולם
והיה  פחד מרוב  פניו  על  נופל היה בציץ שהמסתכל כאן  הזוהר

נכנע. ליבו
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ּבע ֹובדייהּו ּומסּתּכלן  נשבר לּבייהּו היה - ÄÇÀÄÀÇÀÈÀÈÇÀ
עליהם לשוב במעשיהם מתבוננים והיו לבם,

שלימה, הוהבתשובה את  על  ּדציץ ÀÄÀÄÇÈÂÈּבגין 
שהיה קאים  עומד, היה אות על  שציץ  מפני – ÈÄ

בזה  מתגלה והיה נס, בדרך  פלאי , באור מאיר 
העליונות הספירות ּדמסּתּכל,ãאור מאן ÀÈÇÀÄÀÇÅוכל

ּבע ֹובדֹוי מכסיף הוה  שהיה ּביּה, מי וכל – ÅÂÈÇÀÄÀÈ
במעשיו  מתבייש היה בו ּדא ,äמסתכל  ÀÇÈועל

אנּפין , ּתקיפי אי ּנּון על מכּפרא ÄÀÇÀÈÇÄÇÄÅÇÀÄציץ 
מצחא אותםּתקיפי  על מכפר הציץ כן ועל – ÇÄÅÄÀÈ

הפנים המצח åעזי  עזי ,æ.

המסתכל  ואימת הקודש אותיות הארת נס את ומבאר
בהם:

ּגליפין ּדהוֹו ק ּדיׁשא ּדׁשמא ּדרזא ÇÀÈÀÈÈÄÀÈÇÄÈÇÂÀÄÄאתוון 
ציצא השםעל סוד של  האותיות – ÇÄÈ

הציץ, על  גלופים שהיו נהריןהקדוש ÂÈÂÄהוֹו
ונצצין ובולטיםּובלטין מאירים היו  –ç ÇÀÄÀÈÀÄ

ראשיתèונוצצים העליונים, הפנים  הארת בסוד  ,
המתגלה éהספירות יתברך ה' גדולת  ומחמת  ,

הציץ, בסוד מסּתּכללהם ּדהוה מאן  ÈÇÀÂÈÄÀÈÇּכל
ּדאתוון נציצּו שהיה ּבההּוא מי כל  – ÀÇÀÄÀÇÀÈ

האותיות, של  הארה באותו ÇÀאנ ּפֹוי מסתכל

הפחד 
וההכנעה 

מהארת
אותיות

הציץ 

.ãלהלן.כפי שמבאר
.äומההתבוננות שהבושה יתברך , רוממותו גדולת  מהכרת  נמשכת 

לך ואין  אותנו, ומחיה מקום בכל עמנו נמצא  הוא ברוך  שהקדוש 
גונבו, או  וגוזלו בחבירו החוטא  אדם שהרי מזו, יותר וכלימה בושה 

לפניו  להתראות ממנו בוש  הדבר, נגדו כשיודע החוטא וחומר  קל ,
עת, בכל האדם עם נמצא והוא  המלכים מלכי  מלך שהוא  יתברך 
עולמות  כל לחבל משחית בחטאו שברא  על  יתברך  ממנו שיבוש 
היות  ולכן  המלכים, מלכים מלך של  בנינו ולסתור עליונים,
העליונות, הספירות  של  רוחני באור  מאירים היו הציץ  שאותיות
יתברך . ה ' לפני ונכנע במעשיו, מתבייש  בו המסתכל האדם היה

דבורה )רמ"ק ותומר ט, סי' ו  שער  זוהר תקוני על  יקר  .(אור 
.åמביאה שנהיה והבושה פנים, עז אינו  ושוב  פנים, בושת לו

חוטא  הוא  במהרה לא  והמתבייש שמים יראת כ.)לידי  .(נדרים
.æטז.)בגמרא ובמהרש"א(ערכין  פנים. עזי  מעשה על  מכפר ציץ

פח :) על(זבחים מכפר שהציץ בפסוק שמפורש  שאף לבאר כתב
לציץ לו שקבעו מכך  מקום מכל בטומאה, שהקריבו הקדשים עוון
ובשל"ה  מצח . עזות על מכפר שהוא  חז"ל דרשו המצח, על  מקום

פ "ח )הק' העמודים הגמרא(ווי דברי  פי על לתרץ  ז:)כתב :(תענית
ובגמ' בעברה, נכשל  לסוף פנים עזות בו שיש  מי  יז.)כל (פסחים 

ידי על נמצא , בטמאה. מקריב  כאלו מעשיו שמקלקל מי אמרו,
ואז העברה, מכשלון  האדם נצול מצח , עזות על  מכפר  שהציץ 
כאילו  זה הרי  מעשיו, מקלקל אם כן שאין מה מקבלין, קרבנותיו

בטמאה. קרבנותיו הקריב

.çבגמרא ראה כ.)עוד  בולט(גיטין אלא  שוקע כתבו היה  לא 
ברמב"ם עוד [ועיין  זהב . ה"ב )כדינרי  פ"ט  המקדש שם].(כלי ובהשגות 

.è:כעין בחזקוני 'ונוצצים כמו ומזהיר, מאיר תכשיט מין ציץ,
נזרו'. יציץ  'ועליו קלל' נחשת

.éהאין בכדי שהארת להקדים יש  הציץ  הארת סוד  את לבאר 
פרצופים: חמש  שהם ספירות בעשר משתלשלת  הוא  ברוך סוף 

עתיק אבא (כתר)א. ב. אימא (חכמה ). ג . אנפין (בינה ). זעיר ד . .
יסוד) הוד נצח  תפארת  גבורה אנפין(חסד דזעיר נוקביה ה. .(מלכות).

שורשי הם ואימא' ו'אבא סוף, האין שפע ראשית  הוא  הכתר  והנה
משש שיסודו אנפין זעיר פרצוף  ולכן 'מוחין', הנקראים ההשפעה
מהספירות  הארה צריך ההנהגה ], [אופני המידות  שהם ספירות
הארות  בתוכו נכנסים כך ולשם להשלימו, בכדי העליונות
מקומם מוחין, והם  היות אלו והארות ואימא , אבא  מפרצופי 
והאור מקיף , ואור פנימי  אור בהם ויש  אנפין, זעיר של במצח 
זעיר שבתוך  אבא הארת הם אנפין זעיר של שבמצח  המקיף
בטעמי הקדוש  האר "י  לשון וזה  למצחו, מחוץ  היוצא  אנפין

תצוה )המצות דאבא(פרשת  ממוחין הנה  הקודש , נזר  ציץ  מצות :
דז במצח לחוץ  הארות  מצדם יוצאים אנפין , זעיר עירשבתוך 

בחינת  המקיף  אור ואותו ההם, למוחין המקיף אור בבחינת אנפין,
דאבא מוחין הם כי  זכר, לשון ציץ ונקרא  גדול, כהן של  ציץ
מן  למעלה  במצחו נתון  היה  גדול כהן של ציץ ולכן  זכר, שהוא
ולכן  דאבא, ממוחין והציץ  דאמא , ממוחין הם תפילין כי  התפילין,
ובפרט כנודע, במוחין הוא  'קודש ' כל כי לה', קדש בו כתוב
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היובמאמר פניו נכנע , ליבו היה בציץ שהמסתכל  פנים' ה'עז לב להכנעת הציץ סגולת את  מבאר זה
שלימה . בתשובה שב  והיה מאימה, נופלות

טהור בהמשך לב לו ולהקנות  האדם, לב  זוהמת את  ולנקות להעביר הקטורת סוד את מבאר  המאמר
כל ינזק  לא בה, ומכוין יום בכל הקטורת פרשת  האומר  וכל ושמחה. חדוה בבהירות  קונו את שיעבוד
גהינם. של  ומדינה הקשים, הדינים מכל  וניצול רעים, ופגעים  הרהורים לו יהיה שלא  ויזכה היום, אותו

המאמר ריז:)בפתיחת של (לעיל הפלאית הארתו את הזוהר ביאר
היה אדם  וכאשר בו, חקוקות הקדוש השם אותיות  שהיו הציץ,
היו  קונו , לפני הרצוי צדיק  אדם היה  הוא  אם בציץ, מסתכל
המסתכל. של במצחו ומאירות מתנוצצות הקדושות האותיות
'עז שהוא הכהן יודע  היה בו, מאירות האותיות היו  לא אם אך
עד בתשובה  אותו ולהשיב  רחמים, עליו לבקש וצריך פנים',
כפרתו  אופן את ומבאר מוסיף  עוונותיו.להלן ויתכפרו שיזדכך
את  מבאר ותחילה  הציץ, סגולת ידי על פנים' ה 'עז של וזיכוכו

פנים: עזות מידת רעת

חזי ראה,ּתא אמרּובא אמרו,ּדהא שהרי - ÈÂÅÀÈÈÀ
להּו ּדלית מצחא , ּתקיפי  איּנּון  ÀÈÄÇÄÅÄÀÈÀÅÀּדכל 

הפנים,ּכּסּופא עזי - המצח עזי  אותם  שכל  - ÄÈ

בושה, להם ּבעלמא שאין חּולקא לה ֹון  ÅÀÈÈÀÈÀÈלית
ּדאתי ּובעלמא בעולםּדין חלק  להם  אין  – ÅÀÈÀÈÀÈÅ

הבא àהזה  .áובעולם

והיה המסתכל, לב  את הכניעה  בציץ ההסתכלות
במעשיו: מתבייש 

ּבהּו ּדהוֹו מצחא ּתקיפי אי ּנּון  ÈÄÇÄÅÄÀÈÇÂÀּכל
בהםאלּביׂשר  שהיו  המצח  עזי  אותם כל ÀÄÀÈÅ

ציץבישראל, ּבההּוא  מסּתּכלן  הו ֹו –ּכד ÇÂÄÀÇÀÈÀÇÄ
ציץ באותו מסתכלים היו מתברן,âכאשר ÂÄÇÀÈהוֹו

פנים  עזי
להם  אין
חלק 
בעולם 
הזה 
ובעולם 
הבא

מכפר ציץ
עזות על

פנים 

.àבנישכאשר בעיני  מאד הוא  נבזה העזות, במידת  האדם מתגבר
ימלט לא אדם בני עם פנים מעז  שהוא  ומי  חכם. הוא ואפלו אדם,
מביאה  כי מאד, רעה  היא  הזאת  והמדה וקנאה. ושנאה המחלוקת מן 
את  מבייש  אם שכן וכל העניים, ואת חברו את לבייש האדם את 
אז עזותו, מרב מוכיחיו נגד  ערפו ומקשה  נגדם, פניו ומעז  רבותיו
רע, לעשות מתבייש הבישן אבל העולם, מן  מוציאתו הזאת  המדה 

צדיקים ארחות ומוחל. וסולח וחומל מדותיו, על ד)ומעביר .(שער
.áמ "כ)באבות וכל(פ"ה עדן'. לגן  פנים ובשת לגיהנם, פנים 'עז 

בעבירה שנכשל סופו פנים עזות לו שיש  ז:)אדם מפני(תענית ,
ואינו  אדם כל נגד  בעזות ועומד ברעתו, מתחזק  פנים שהעז 

בגמרא כמבואר רע, לעשות  מתבייש הבישן  אבל (נדרים מתבייש ,

'לבלתיכ.) בושה, זו פניכם', על יראתו תהיה 'בעבור תניא 
אמרו  מכאן  חטא , יראת לידי  מביאה שהבושה מלמד תחטאו',
המתבייש אדם כל  אומרים, אחרים ביישן . שהוא  באדם יפה סימן

חוטא . הוא  במהרה לא 

.âהיה (ריז:)לעילבזוהר שהאדם שם על  נקרא , שהציץ מבואר
בפניו  ומסתכל מציץ היה  שהכהן שם על וכן בו, ומסתכל מציץ 
היה  וכך הציץ , אותיות בו מאירים אם לראות כדי  האדם, של
ברשב"ם עוד  ראה פנים. עז  או צדיק זה  אדם אם הכהן יודע

לו ) כח ראיית (שמות  מקום מצח, על שנותנו  לפי  ציץ  'ועשית
כמו ציץ, קרוי  אדם ט )בני  ב השירים החרכים'.(שיר מן 'מציץ 

והקבלה לו )ובהכתב כח 'מציץ(שמות  מן נגזר ציץ שם כתב ,
לראות  כדי במקצת עין  עצימת על יורה  אשר  החרכים', מן 
וממנו  במקצת , רק העין התגלות  נשאר שלא עד היטב הדבר
גשמית, להסתכלות הכונה  ואין כהונה , בגדי של ציץ שם נגזר
ביותר עליו מוזהר גדול הכהן אשר  הרוחנית להסתכלות אלא 
דבר לשום דעתו יסיח  שלא ראשו על אלקים שם נזר בנושאו
דברי את הביא  וכן אלקיים, קדושים לדברים אם כי  בעולם
והיה  פחד מרוב  פניו  על  נופל היה בציץ שהמסתכל כאן  הזוהר

נכנע. ליבו

øôñÅÆäåöú úùøôá"ò çéøfäøä ÇÙÇâ

ïàî Iëå ,íéà÷ äåä úà Ir õéöc ïéâa ,eäééãáBra ïIkzñîe eäééaIÄÇÀÄÀÇÀÈÀÈÇÀÀÄÀÄÇÈÂÈÈÄÀÈÇ
ïepéà Ir ,àøtëî õéö àc Irå ,éBãáBra óéñëî äåä déa IkzñîcÀÄÀÇÅÅÂÈÇÀÄÀÈÀÇÈÄÀÇÀÈÇÄ

.àçöî éôé÷z ,ïétðà éôé÷zÇÄÅÇÀÄÇÄÅÄÀÈ
ïååúàïéèIáe ïéøäð Båä ,àöéö Ir ïéôéIb Båäc àLéc÷ àîLc àæøc ÇÀÈÀÈÈÄÀÈÇÄÈÇÂÀÄÄÇÄÈÂÈÂÄÇÀÄ

éBtðà ,ïååúàc eöéöð àeääa Ikzñî äåäc ïàî Ik .ïéööðåÀÈÀÄÈÇÀÂÈÄÀÈÇÀÇÀÄÀÇÀÈÇÀ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

ּבע ֹובדייהּו ּומסּתּכלן  נשבר לּבייהּו היה - ÄÇÀÄÀÇÀÈÀÈÇÀ
עליהם לשוב במעשיהם מתבוננים והיו לבם,

שלימה, הוהבתשובה את  על  ּדציץ ÀÄÀÄÇÈÂÈּבגין 
שהיה קאים  עומד, היה אות על  שציץ  מפני – ÈÄ

בזה  מתגלה והיה נס, בדרך  פלאי , באור מאיר 
העליונות הספירות ּדמסּתּכל,ãאור מאן ÀÈÇÀÄÀÇÅוכל

ּבע ֹובדֹוי מכסיף הוה  שהיה ּביּה, מי וכל – ÅÂÈÇÀÄÀÈ
במעשיו  מתבייש היה בו ּדא ,äמסתכל  ÀÇÈועל

אנּפין , ּתקיפי אי ּנּון על מכּפרא ÄÀÇÀÈÇÄÇÄÅÇÀÄציץ 
מצחא אותםּתקיפי  על מכפר הציץ כן ועל – ÇÄÅÄÀÈ

הפנים המצח åעזי  עזי ,æ.

המסתכל  ואימת הקודש אותיות הארת נס את ומבאר
בהם:

ּגליפין ּדהוֹו ק ּדיׁשא ּדׁשמא ּדרזא ÇÀÈÀÈÈÄÀÈÇÄÈÇÂÀÄÄאתוון 
ציצא השםעל סוד של  האותיות – ÇÄÈ

הציץ, על  גלופים שהיו נהריןהקדוש ÂÈÂÄהוֹו
ונצצין ובולטיםּובלטין מאירים היו  –ç ÇÀÄÀÈÀÄ

ראשיתèונוצצים העליונים, הפנים  הארת בסוד  ,
המתגלה éהספירות יתברך ה' גדולת  ומחמת  ,

הציץ, בסוד מסּתּכללהם ּדהוה מאן  ÈÇÀÂÈÄÀÈÇּכל
ּדאתוון נציצּו שהיה ּבההּוא מי כל  – ÀÇÀÄÀÇÀÈ

האותיות, של  הארה באותו ÇÀאנ ּפֹוי מסתכל

הפחד 
וההכנעה 

מהארת
אותיות

הציץ 

.ãלהלן.כפי שמבאר
.äומההתבוננות שהבושה יתברך , רוממותו גדולת  מהכרת  נמשכת 

לך ואין  אותנו, ומחיה מקום בכל עמנו נמצא  הוא ברוך  שהקדוש 
גונבו, או  וגוזלו בחבירו החוטא  אדם שהרי מזו, יותר וכלימה בושה 

לפניו  להתראות ממנו בוש  הדבר, נגדו כשיודע החוטא וחומר  קל ,
עת, בכל האדם עם נמצא והוא  המלכים מלכי  מלך שהוא  יתברך 
עולמות  כל לחבל משחית בחטאו שברא  על  יתברך  ממנו שיבוש 
היות  ולכן  המלכים, מלכים מלך של  בנינו ולסתור עליונים,
העליונות, הספירות  של  רוחני באור  מאירים היו הציץ  שאותיות
יתברך . ה ' לפני ונכנע במעשיו, מתבייש  בו המסתכל האדם היה

דבורה )רמ"ק ותומר ט, סי' ו  שער  זוהר תקוני על  יקר  .(אור 
.åמביאה שנהיה והבושה פנים, עז אינו  ושוב  פנים, בושת לו

חוטא  הוא  במהרה לא  והמתבייש שמים יראת כ.)לידי  .(נדרים
.æטז.)בגמרא ובמהרש"א(ערכין  פנים. עזי  מעשה על  מכפר ציץ

פח :) על(זבחים מכפר שהציץ בפסוק שמפורש  שאף לבאר כתב
לציץ לו שקבעו מכך  מקום מכל בטומאה, שהקריבו הקדשים עוון
ובשל"ה  מצח . עזות על מכפר שהוא  חז"ל דרשו המצח, על  מקום

פ "ח )הק' העמודים הגמרא(ווי דברי  פי על לתרץ  ז:)כתב :(תענית
ובגמ' בעברה, נכשל  לסוף פנים עזות בו שיש  מי  יז.)כל (פסחים 

ידי על נמצא , בטמאה. מקריב  כאלו מעשיו שמקלקל מי אמרו,
ואז העברה, מכשלון  האדם נצול מצח , עזות על  מכפר  שהציץ 
כאילו  זה הרי  מעשיו, מקלקל אם כן שאין מה מקבלין, קרבנותיו

בטמאה. קרבנותיו הקריב

.çבגמרא ראה כ.)עוד  בולט(גיטין אלא  שוקע כתבו היה  לא 
ברמב"ם עוד [ועיין  זהב . ה"ב )כדינרי  פ"ט  המקדש שם].(כלי ובהשגות 

.è:כעין בחזקוני 'ונוצצים כמו ומזהיר, מאיר תכשיט מין ציץ,
נזרו'. יציץ  'ועליו קלל' נחשת

.éהאין בכדי שהארת להקדים יש  הציץ  הארת סוד  את לבאר 
פרצופים: חמש  שהם ספירות בעשר משתלשלת  הוא  ברוך סוף 

עתיק אבא (כתר)א. ב. אימא (חכמה ). ג . אנפין (בינה ). זעיר ד . .
יסוד) הוד נצח  תפארת  גבורה אנפין(חסד דזעיר נוקביה ה. .(מלכות).

שורשי הם ואימא' ו'אבא סוף, האין שפע ראשית  הוא  הכתר  והנה
משש שיסודו אנפין זעיר פרצוף  ולכן 'מוחין', הנקראים ההשפעה
מהספירות  הארה צריך ההנהגה ], [אופני המידות  שהם ספירות
הארות  בתוכו נכנסים כך ולשם להשלימו, בכדי העליונות
מקומם מוחין, והם  היות אלו והארות ואימא , אבא  מפרצופי 
והאור מקיף , ואור פנימי  אור בהם ויש  אנפין, זעיר של במצח 
זעיר שבתוך  אבא הארת הם אנפין זעיר של שבמצח  המקיף
בטעמי הקדוש  האר "י  לשון וזה  למצחו, מחוץ  היוצא  אנפין

תצוה )המצות דאבא(פרשת  ממוחין הנה  הקודש , נזר  ציץ  מצות :
דז במצח לחוץ  הארות  מצדם יוצאים אנפין , זעיר עירשבתוך 

בחינת  המקיף  אור ואותו ההם, למוחין המקיף אור בבחינת אנפין,
דאבא מוחין הם כי  זכר, לשון ציץ ונקרא  גדול, כהן של  ציץ
מן  למעלה  במצחו נתון  היה  גדול כהן של ציץ ולכן  זכר, שהוא
ולכן  דאבא, ממוחין והציץ  דאמא , ממוחין הם תפילין כי  התפילין,
ובפרט כנודע, במוחין הוא  'קודש ' כל כי לה', קדש בו כתוב
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מאימתא מאימה נפלין  נופלים היו פניו –àé, ÇÀÄÅÅÈÈ
לּביּה אתּבר  נשבר והוה  ליבו והיה – ÇÂÈÄÀÇÄÅ

ה' פני מאור אותו שריחקו הרעים ממעשיו
ּכגוונא יתברך, עלייה ּו מכּפרא ציצא ÀÅÄÈÀÇÀÈÈÇÀÀÇÀÈּוכדין

הפניםּדא עזי  על מכפר היה הציץ ואזי - È
זו  לּבי ּה,áéבדרך  ל ּתברא ּגרים ּדאיהּו ÅÈÀÄÈÄÀÇÀÈÄÅּכיון

מארי ּה מּקּמי  גרםּולאתּכּנעא שהוא כיון – ÀÄÀÇÀÈÄÇÅÈÅ
אדונו  לפני  נכנע שיהיה האדם לב את .âéלשבור

וראה  בחכמה. קודש שכל כנודע, קודש שנקרא  דאבא  במוחין
הכונות  בשער וע"ע הדברים. בסוד  עוד  ב )שם דרוש ציצית (דרושי

שצנור אחד , שיער [קוץ  דשערי  קוצא חד  הוא  הציץ  שההארת
[שהפרצוף  אנפין דאריך  מרישא  הנמשך  שיער] נקרא  השפע
מתפשט שהוא אריך ] ב. עתיק א. פרצופים לב' נחלק העליון
ובולטת  לחוץ הארתם  יוצא  ואזי אנפין, דזעיר ברישא  ומאיר
הוא אנפין שזעיר זכר , לשון ציץ , ונקרא  אנפין זעיר של במצחו
רישא עד  מתפשט אנפין דזעיר דשערי  [וקוצא הדוכרא, צד 
הרמ "ק והנה נקבה]. לשון  ציצית, ונקראת שם ובולטת דנוקבא ,

פי"ח ) שכ"ג רמונים בזוהר(פרדס כתב וכן בבינה, הוא שהציץ  כתב
קיג .)הרקיע הרמ"ז(ח "ב וכתב  אימא , מיסוד הוא  (זוהר שהציץ

עשיראה ) פקודא  אבא ,בראשית אור  הוא  בו המאיר הגדול השם כי 
שידבק אנפין  בזעיר כח  אין  כי  אימא , של הוא  בו שחקוק והכלי 
ההארה  אבל אימא , אמצעות  בלי  אבא  אור ובמצחו בפניו
עץ בפרי  עוד  ראה זה בענין  דאבא . ממוחין היא ויוצאת הבוקעת

פ "ג )חיים הציצית צדק(שער הצמח  מבעל  התורה באור  (פרשת ,

אבותתצוה ) תצוה )ובמגן פרשת בחיי(ח"ז ברבנו וע"ע כח. (שמות

תורה לו ) תולדות)ובלקוטי .(פרשת
.àé עדהיות המשתלשל הבינה עולם בהארת הציץ  וסוד 

שם לכן  הדינים, התעוררות תחילת שם הבינה ובעולם המלכות,
מעשה  עושה  גדולת שמכיר האמיתית , היראה  מקום הוא
[ואינו  הגדול  המלך לפני  הגון בלתי דבר  מעשות וירא  בראשית,
למטה  אלא עונש  יפעלו לא הדינים כי  עונש , מחמת יראה 
מהבינה  הדינים התפשטות אחר דהיינו המלך פני מאת בצאתם
ואין  דין אין הבינה  בעולם בשורשם שם בהיותם אמנם למטה,

רמ "ק  שם)שטן ]. יקר  רשב "י (אור מאמרי  בשער וע"ע  נשא ). (פרשת

לעיל שכמבואר אבא , -] החכמה שבמידת  היראה סוד שביאר
הספירה  לשונו: וזה אבא ], יסוד  בסוד  הציץ  שסוד  מבאר האריז "ל 

ב  שיש  ספירות  עשר מכל ספירת הראשונה היא  היראה זאת ה
פן  ממנה  הגבוה הכתר  מקום אל  לעלות שיראה  לפי  החכמה
אדיר ובספר פנימית. יראה  הנקראת היא ולכן שלה  באש  תשרף

ברי)במרום בריך  ד"ה הראש ,(ח"א על  בא החכמה  שפע כתב:
מן  היראה בהם תהיה  מחכמה, הפנים ובהיות  הפנים, על  ועובר

אמר ולכן שם, המאירים המאורות ומן עצמו יז)הראש כ (שמות

למטה  ישראל בהיות  כי  וזה פניכם', על יראתו תהיה 'ובעבור
יאירו  עצמו בראש הנה  העליונים, למאורות דוגמא מעשיהם בכל

תולד כן  ועל הפרצוף . כל לצורך לבוא  הראוים  המאורות כל 
אבל הכתר. תחת אשר מחכמה להיותה  מיד , הפנים  על  היראה
הכתר , בחינת בו מתגלה  אין כראוי , מתנהג האדם אין  כאשר
הכתר , מכח  בפנים להתגלות שאמורה  היראה עליו נמשך ולא 

בושה. לו ואין
.áéהרעים ,שכיון במעשיו מתבייש  היה  בציץ מסתכל שהיה

על לו מוחלין בה ומתבייש  עבירה דבר ו'העושה  קונו, לפני ונכנע 
עוונותיו', יב:)כל  .(ברכות

.âé מ "כ)סופרבחתם פ "ה אבות לו , כח הגמרא(שמות  דברי  את הביא 
כה :) עזות (ביצה טבע לישראל  שיש  שבאומות', עזין 'ישראל

עזות  צריך  אדם כל וכן אמונתם, על החולקים  כל נגד  לעמוד
שני מצד  אך  הרע, היצר נגד  להתגבר ועזות עליו, המלעיגים כנגד
לציץ , הוצרכו לכן לגיהנם', פנים 'עז  שאמרו כמו רעה מדה  העזות

המצח על ברמב"ן )ולכתוב כמבואר  נצוח, מלשון לה',(שהוא קודש
להעביר לא  לה' קדש  ישראל של עזותן שיהיה הועיל זה  ודבר 

לה'. להקדישו אלא העולם מן  העזות 
תצוה )עיניםובמאור לפרשת שה'(השמטה מבין אדם כאשר  כתב ,

פיו  ימרה  שלא  בטוח עליו, ומציץ תמיד  מעשיו כל רואה יתברך 
הקודשא המלכים מלכי  מלך  של יראתו  כי  מעבודתו, יזוז  ולא 
אתר ולית  כבודו הארץ כל  שמלא  ויודע עליו, שורה  הוא בריך

כתב עוד  מיניה. לשון (שם)פנוי ציץ ' 'ועשית הפסוק סוד  שזהו
בריך שהקודשא  ותבין שתדע ציץ  מדריגת לך  שתעשה הסתכלות,
יהיה  אז  עיניו, מנגד  נסתר דבר ואין עליך , החרכים מן  מציץ הוא

באריכות. שם  ראה טהור , זהב
צדיק[ראה בשפתי  יח )עוד  אות ויקהל שאין (פרשת  הזה שבזמן

להתבייש כן גם יזכה  ציץ בפרשת  המסתכל  ממש , בפועל ציץ  לנו
בתורת  העוסק כל שאמרו וכמו ותשובה , להכנעה ויזכה  מחטאותיו
המקדש , בית עניני  בכל הוא  שכן  עולה , הקריב כאלו עולה
בפועל . כן עשו כאילו זה  הרי בתורה, ענינם ולימוד שבהתבוננות

חיים כד)ובנפש  אות צ בהסתכלות (מערכת גם יש  זו שסגולה כתב
שבזוהר  קעה.)בציצית, והצ (ח"ג שהציץ  אחד ,מבואר יסודם יצית

עיי"ש . במלכות , וזה בבינה זה אדם , לכל וזה גדול  לכהן  שזה אלא 
עינים נמשך(שם)ובמאור  גדול הכהן  של  הציץ  ידי  שעל כתב

עריות, של מחטא  להצילם האדם בני  שאר של  הציצית אל  הכח
בגמרא מד)וכמבואר  של(מנחות מחטא שניצל  באדם מעשה 

הציצית]. ידי  על עריות
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ניסית  הארה היתה  בקטורת גם זה, שכעין מבאר להלן
הלב : זוהמת כל את וניקתה שטיהרה ופלאית

קטרת ּדא שהציץּכגוונא כשם  זה, כגון – ÀÇÀÈÈÀÙÆ
גם כך בו, המסתכל  את  מזכך  היה

ּתננאהקטורת, ּבהה ּוא ּדארח מאן –ּכל ÈÇÀÈÇÀÇÀÈÈ
הקטורת, עשן באותו מריח שהיה מי Çּכד כל

מהה ּוא עּמּודא ההּוא היה סליק כאשר – ÈÄÇÇÈÅÇ
מאותו עשן עמוד אותו ע ׁשן 'עולה ÇÂÆÈÈ'מעלה

בקטורת הקדושותãéהמעורב ההארות בכח ,
בירור  סוד שהוא  הקטורת, עשן שבריח

הקליפות, זוהמת  מתוך  מברר הקדושה ÂÈÀÈÅהוה
ּבברירּו המריח לּבי ּה של ליבו מתברר היה - ÄÅÄÀÄ

טהורה  מבוררת בליבו הקדושה שתהא בברירות,
זוהמה  מכל למפלח,åèונקיה ּבחדוה ÄÀÄÀÆÀÈÀÄÀÇּבנהירּו

קדושה למארי ּה בהארה –æè ובשמחה ,æé, ÀÈÅ
קונו, ּדיצר ואעלעבודת ז ּוהמא מ ּניּה ּבר ÀÇÀÈÄÅÂÈÀÅÆ

שלהרע הזוהמא ממנו  ומתבטל  עובר והיה – ÈÈ
הרע  חדא,,çéהיצר לּבא אּלא ליּה הוה ÀÈÂÈÅÆÈÄÈÂÈולא

ּדב ׁשמ ּיא אבּוה אלא לקבל לו היה ולא – ÈÃÅÂÈÀÄÀÇÈ
שבשמים אביו  כנגד אחד .èéלב

הקטורת
מטהרת
הלב 
את לעבוד
בטהרת ה'
הלב 
ושמחה 

.ãéעשן'שמלבד 'מעלה  בקטורת  מוסיף  היה הקטורת סממני  י "א 
כמקל , זקוף  לעלות הקטורת לעשן הגורם עשב  שהוא  כלשהוא ,
ויורד ממשמש  קורה לשמי  שהגיע כיון קורה , לשמי שמגיע עד

עשן , הבית שנתמלא  עד  נג .)בכותלים ובגמרא(יומא 'מניין (שם),
הא הכפרת', את הקטרת ענן 'וכסה שנאמר עשן , מעלה  בה שנותן
מיתה'. חייב סמניה, מכל אחת שחיסר  או עשן, מעלה  בה נתן לא 

ישנים בתוס' ה"ג )[וע"ע ד"ה  שם שהיה (יומא  מיוחד אחד  עשב שהיה
להידור , אלא  לעיכובא  אינו זה עשב  ונתינת  זקוף, עשן את מעלה 
חיסר ואם עשן, להעלאת שגורם דבר נתינת הוא שמעכב מה אבל 

יוסף בבית  עוד  ראה מיתה. חייב זה קלג )דבר  סי' שאם(או"ח  שכתב 
ובאחרונים מיתה, חייב אינו עשן מעלה באר חיסר סק"ב, שם (ט "ז

ה"ג ) פ "ב המקדש  כלי למלך ובמשנה  ו. כריתות שבגמראשבע הקשו
חדש  ובפרי  מיתה , חייב עשן מעלה  שהמחסר סק"א )מפורש (שם

הכפורים]. יום על רק אמורים הגמרא  שדברי ליישב  כתב
בגמרא[בענין  עוד ראה הקטורת, כו .)ריח  בריח(פסחים מועלין 

ישנים ובתוס' תמרתו, שתעלה  אחר עד  והרי)הקטרת ד"ה ס. (יומא 

מותר אלא בו מעולים שאין רק לא  תרתו שתעלה שלאחר כתב
במהרש "א אך  בו, להריח לאותם לכתחילה  ד"ה תוס' על כו. (פסחים

התוס 'העומדים) בדעת שם)כתב בו (פסחים שאין שאף שפשר
בתוס ' משמע וכן בו. להריח איסור יש  אלא )מעילה, ד"ה  יב: .(ע "ז

כמבואר בו להריח אסור תמרתו, שתעלה קודם  מקום ומכל
ישנים בתוס ' גם ראה כלה )בגמרא , ד"ה לט: שבית (יומא  שכתב,

חשיב  באפם, נכנס  הריח והיו הקטורת מפטמין שהיו אבטינס 
יריחו]. שלא  נחיריהם , סותמים שהיו או קמיכוין', ולא אפשר  כ'לא 

.åèמתוךשזה הקדושה ניצוצות את ולברר להעלות  הקטורת סוד 
משה באר תט )הקליפות. עמוד ח"א באריז "ל(דברים המבואר פי  על

חיים  עץ  פ "ד)בפרי העשיה עולם ספירות (שער עשר שיש  שכשם
הקליפה  ספירות וחיות  דקליפה, ספירות  עשר גם יש  כך  דקדושה

ק נצוצות י ' אורות מכח י' והם הקליפות , בתוך  שנפלו דושה 
קדושה, של אחד  כח עוד בהם ויש  הקליפה , שבספירות פנימיים
הקטורת, סממני  י"א סוד  וזהו אחד, מקיף אור והוא  אותם, המחיה
יש זה [בעניין הקליפות . מתוך הקדושה ניצוצות ולהעלות לסלק

הכוונות ובשער בפע"ח  ראה האריז "ל , בכתבי ביאורים ,(שם)כמה 
הלקוטים תרומה )בספר בע"ח (פרשת פ"ב ), הכלים שבירת ובנהר(שער ,

לרש "ש  כה :)שלום ].(דף 
.æèבצירופישעל הכהן  וכוונת ומשקלן מדתן  הקטורת, סממני ידי 

אותיות  צורת  בעלייתו נעשו  שלהן העשן ומן מהן , היוצאין שמות
מכוין, הכהן שהיה שמות  צירופי  שהם להלן], בזוהר [כמבואר
הארות  ידי ועל  והארות, השפעות  להוריד  צינורות נעשו ומהם
קונו, לעבודת  וזריזות אהבה האדם בלב נעשה היו אלו קדושות
גדול שכוחם התפילה , לפני  הקטורת פרשת את אומרים ולכן 

ציון מנחם זה . לענין בשלח )ומסוגל .(פרשת 
.æé ולייחדםשסוד ולהעלותם המדות כל את לקשר  הקטורת

והבינה  עליון, ליחוד  עולה ומשם הבינה, עד העליונים, בעולמות
רמ"ק השמחה. מקום ריא )הוא  עמוד ו חלק הזוהר על יקר ראה (אור  .

תנחומא  במדרש  טו )עוד החטא ,(תצוה  על לא  באה אינה  'הקטורת
וקטרת  'שמן הוי השמחה, על אלא האשם, על ולא  עון, על ולא 

לב'. ישמח
.çéמתוךשהיות הקדושה  ניצוצות את ומעלה מסלקת והקטורת 

פרי כלל. חיות בלי מתים הקליפות נשארים כך  ידי על הקליפות,
חיים פ "ד)עץ העשיה עולם .(שער

.èéבמדרש ראה יד)עוד  תצוה  ק'(תנחומא קטרת , מהו 'קטרת,
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מאימתא מאימה נפלין  נופלים היו פניו –àé, ÇÀÄÅÅÈÈ
לּביּה אתּבר  נשבר והוה  ליבו והיה – ÇÂÈÄÀÇÄÅ

ה' פני מאור אותו שריחקו הרעים ממעשיו
ּכגוונא יתברך, עלייה ּו מכּפרא ציצא ÀÅÄÈÀÇÀÈÈÇÀÀÇÀÈּוכדין

הפניםּדא עזי  על מכפר היה הציץ ואזי - È
זו  לּבי ּה,áéבדרך  ל ּתברא ּגרים ּדאיהּו ÅÈÀÄÈÄÀÇÀÈÄÅּכיון

מארי ּה מּקּמי  גרםּולאתּכּנעא שהוא כיון – ÀÄÀÇÀÈÄÇÅÈÅ
אדונו  לפני  נכנע שיהיה האדם לב את .âéלשבור

וראה  בחכמה. קודש שכל כנודע, קודש שנקרא  דאבא  במוחין
הכונות  בשער וע"ע הדברים. בסוד  עוד  ב )שם דרוש ציצית (דרושי

שצנור אחד , שיער [קוץ  דשערי  קוצא חד  הוא  הציץ  שההארת
[שהפרצוף  אנפין דאריך  מרישא  הנמשך  שיער] נקרא  השפע
מתפשט שהוא אריך ] ב. עתיק א. פרצופים לב' נחלק העליון
ובולטת  לחוץ הארתם  יוצא  ואזי אנפין, דזעיר ברישא  ומאיר
הוא אנפין שזעיר זכר , לשון ציץ , ונקרא  אנפין זעיר של במצחו
רישא עד  מתפשט אנפין דזעיר דשערי  [וקוצא הדוכרא, צד 
הרמ "ק והנה נקבה]. לשון  ציצית, ונקראת שם ובולטת דנוקבא ,

פי"ח ) שכ"ג רמונים בזוהר(פרדס כתב וכן בבינה, הוא שהציץ  כתב
קיג .)הרקיע הרמ"ז(ח "ב וכתב  אימא , מיסוד הוא  (זוהר שהציץ

עשיראה ) פקודא  אבא ,בראשית אור  הוא  בו המאיר הגדול השם כי 
שידבק אנפין  בזעיר כח  אין  כי  אימא , של הוא  בו שחקוק והכלי 
ההארה  אבל אימא , אמצעות  בלי  אבא  אור ובמצחו בפניו
עץ בפרי  עוד  ראה זה בענין  דאבא . ממוחין היא ויוצאת הבוקעת

פ "ג )חיים הציצית צדק(שער הצמח  מבעל  התורה באור  (פרשת ,

אבותתצוה ) תצוה )ובמגן פרשת בחיי(ח"ז ברבנו וע"ע כח. (שמות

תורה לו ) תולדות)ובלקוטי .(פרשת
.àé עדהיות המשתלשל הבינה עולם בהארת הציץ  וסוד 

שם לכן  הדינים, התעוררות תחילת שם הבינה ובעולם המלכות,
מעשה  עושה  גדולת שמכיר האמיתית , היראה  מקום הוא
[ואינו  הגדול  המלך לפני  הגון בלתי דבר  מעשות וירא  בראשית,
למטה  אלא עונש  יפעלו לא הדינים כי  עונש , מחמת יראה 
מהבינה  הדינים התפשטות אחר דהיינו המלך פני מאת בצאתם
ואין  דין אין הבינה  בעולם בשורשם שם בהיותם אמנם למטה,

רמ "ק  שם)שטן ]. יקר  רשב "י (אור מאמרי  בשער וע"ע  נשא ). (פרשת

לעיל שכמבואר אבא , -] החכמה שבמידת  היראה סוד שביאר
הספירה  לשונו: וזה אבא ], יסוד  בסוד  הציץ  שסוד  מבאר האריז "ל 

ב  שיש  ספירות  עשר מכל ספירת הראשונה היא  היראה זאת ה
פן  ממנה  הגבוה הכתר  מקום אל  לעלות שיראה  לפי  החכמה
אדיר ובספר פנימית. יראה  הנקראת היא ולכן שלה  באש  תשרף

ברי)במרום בריך  ד"ה הראש ,(ח"א על  בא החכמה  שפע כתב:
מן  היראה בהם תהיה  מחכמה, הפנים ובהיות  הפנים, על  ועובר

אמר ולכן שם, המאירים המאורות ומן עצמו יז)הראש כ (שמות

למטה  ישראל בהיות  כי  וזה פניכם', על יראתו תהיה 'ובעבור
יאירו  עצמו בראש הנה  העליונים, למאורות דוגמא מעשיהם בכל

תולד כן  ועל הפרצוף . כל לצורך לבוא  הראוים  המאורות כל 
אבל הכתר. תחת אשר מחכמה להיותה  מיד , הפנים  על  היראה
הכתר , בחינת בו מתגלה  אין כראוי , מתנהג האדם אין  כאשר
הכתר , מכח  בפנים להתגלות שאמורה  היראה עליו נמשך ולא 

בושה. לו ואין
.áéהרעים ,שכיון במעשיו מתבייש  היה  בציץ מסתכל שהיה

על לו מוחלין בה ומתבייש  עבירה דבר ו'העושה  קונו, לפני ונכנע 
עוונותיו', יב:)כל  .(ברכות

.âé מ "כ)סופרבחתם פ "ה אבות לו , כח הגמרא(שמות  דברי  את הביא 
כה :) עזות (ביצה טבע לישראל  שיש  שבאומות', עזין 'ישראל

עזות  צריך  אדם כל וכן אמונתם, על החולקים  כל נגד  לעמוד
שני מצד  אך  הרע, היצר נגד  להתגבר ועזות עליו, המלעיגים כנגד
לציץ , הוצרכו לכן לגיהנם', פנים 'עז  שאמרו כמו רעה מדה  העזות

המצח על ברמב"ן )ולכתוב כמבואר  נצוח, מלשון לה',(שהוא קודש
להעביר לא  לה' קדש  ישראל של עזותן שיהיה הועיל זה  ודבר 

לה'. להקדישו אלא העולם מן  העזות 
תצוה )עיניםובמאור לפרשת שה'(השמטה מבין אדם כאשר  כתב ,

פיו  ימרה  שלא  בטוח עליו, ומציץ תמיד  מעשיו כל רואה יתברך 
הקודשא המלכים מלכי  מלך  של יראתו  כי  מעבודתו, יזוז  ולא 
אתר ולית  כבודו הארץ כל  שמלא  ויודע עליו, שורה  הוא בריך

כתב עוד  מיניה. לשון (שם)פנוי ציץ ' 'ועשית הפסוק סוד  שזהו
בריך שהקודשא  ותבין שתדע ציץ  מדריגת לך  שתעשה הסתכלות,
יהיה  אז  עיניו, מנגד  נסתר דבר ואין עליך , החרכים מן  מציץ הוא

באריכות. שם  ראה טהור , זהב
צדיק[ראה בשפתי  יח )עוד  אות ויקהל שאין (פרשת  הזה שבזמן

להתבייש כן גם יזכה  ציץ בפרשת  המסתכל  ממש , בפועל ציץ  לנו
בתורת  העוסק כל שאמרו וכמו ותשובה , להכנעה ויזכה  מחטאותיו
המקדש , בית עניני  בכל הוא  שכן  עולה , הקריב כאלו עולה
בפועל . כן עשו כאילו זה  הרי בתורה, ענינם ולימוד שבהתבוננות

חיים כד)ובנפש  אות צ בהסתכלות (מערכת גם יש  זו שסגולה כתב
שבזוהר  קעה.)בציצית, והצ (ח"ג שהציץ  אחד ,מבואר יסודם יצית

עיי"ש . במלכות , וזה בבינה זה אדם , לכל וזה גדול  לכהן  שזה אלא 
עינים נמשך(שם)ובמאור  גדול הכהן  של  הציץ  ידי  שעל כתב

עריות, של מחטא  להצילם האדם בני  שאר של  הציצית אל  הכח
בגמרא מד)וכמבואר  של(מנחות מחטא שניצל  באדם מעשה 

הציצית]. ידי  על עריות
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ניסית  הארה היתה  בקטורת גם זה, שכעין מבאר להלן
הלב : זוהמת כל את וניקתה שטיהרה ופלאית

קטרת ּדא שהציץּכגוונא כשם  זה, כגון – ÀÇÀÈÈÀÙÆ
גם כך בו, המסתכל  את  מזכך  היה

ּתננאהקטורת, ּבהה ּוא ּדארח מאן –ּכל ÈÇÀÈÇÀÇÀÈÈ
הקטורת, עשן באותו מריח שהיה מי Çּכד כל

מהה ּוא עּמּודא ההּוא היה סליק כאשר – ÈÄÇÇÈÅÇ
מאותו עשן עמוד אותו ע ׁשן 'עולה ÇÂÆÈÈ'מעלה

בקטורת הקדושותãéהמעורב ההארות בכח ,
בירור  סוד שהוא  הקטורת, עשן שבריח

הקליפות, זוהמת  מתוך  מברר הקדושה ÂÈÀÈÅהוה
ּבברירּו המריח לּבי ּה של ליבו מתברר היה - ÄÅÄÀÄ

טהורה  מבוררת בליבו הקדושה שתהא בברירות,
זוהמה  מכל למפלח,åèונקיה ּבחדוה ÄÀÄÀÆÀÈÀÄÀÇּבנהירּו

קדושה למארי ּה בהארה –æè ובשמחה ,æé, ÀÈÅ
קונו, ּדיצר ואעלעבודת ז ּוהמא מ ּניּה ּבר ÀÇÀÈÄÅÂÈÀÅÆ

שלהרע הזוהמא ממנו  ומתבטל  עובר והיה – ÈÈ
הרע  חדא,,çéהיצר לּבא אּלא ליּה הוה ÀÈÂÈÅÆÈÄÈÂÈולא

ּדב ׁשמ ּיא אבּוה אלא לקבל לו היה ולא – ÈÃÅÂÈÀÄÀÇÈ
שבשמים אביו  כנגד אחד .èéלב

הקטורת
מטהרת
הלב 
את לעבוד
בטהרת ה'
הלב 
ושמחה 

.ãéעשן'שמלבד 'מעלה  בקטורת  מוסיף  היה הקטורת סממני  י "א 
כמקל , זקוף  לעלות הקטורת לעשן הגורם עשב  שהוא  כלשהוא ,
ויורד ממשמש  קורה לשמי  שהגיע כיון קורה , לשמי שמגיע עד

עשן , הבית שנתמלא  עד  נג .)בכותלים ובגמרא(יומא 'מניין (שם),
הא הכפרת', את הקטרת ענן 'וכסה שנאמר עשן , מעלה  בה שנותן
מיתה'. חייב סמניה, מכל אחת שחיסר  או עשן, מעלה  בה נתן לא 

ישנים בתוס' ה"ג )[וע"ע ד"ה  שם שהיה (יומא  מיוחד אחד  עשב שהיה
להידור , אלא  לעיכובא  אינו זה עשב  ונתינת  זקוף, עשן את מעלה 
חיסר ואם עשן, להעלאת שגורם דבר נתינת הוא שמעכב מה אבל 

יוסף בבית  עוד  ראה מיתה. חייב זה קלג )דבר  סי' שאם(או"ח  שכתב 
ובאחרונים מיתה, חייב אינו עשן מעלה באר חיסר סק"ב, שם (ט "ז

ה"ג ) פ "ב המקדש  כלי למלך ובמשנה  ו. כריתות שבגמראשבע הקשו
חדש  ובפרי  מיתה , חייב עשן מעלה  שהמחסר סק"א )מפורש (שם

הכפורים]. יום על רק אמורים הגמרא  שדברי ליישב  כתב
בגמרא[בענין  עוד ראה הקטורת, כו .)ריח  בריח(פסחים מועלין 

ישנים ובתוס' תמרתו, שתעלה  אחר עד  והרי)הקטרת ד"ה ס. (יומא 

מותר אלא בו מעולים שאין רק לא  תרתו שתעלה שלאחר כתב
במהרש "א אך  בו, להריח לאותם לכתחילה  ד"ה תוס' על כו. (פסחים

התוס 'העומדים) בדעת שם)כתב בו (פסחים שאין שאף שפשר
בתוס ' משמע וכן בו. להריח איסור יש  אלא )מעילה, ד"ה  יב: .(ע "ז

כמבואר בו להריח אסור תמרתו, שתעלה קודם  מקום ומכל
ישנים בתוס ' גם ראה כלה )בגמרא , ד"ה לט: שבית (יומא  שכתב,

חשיב  באפם, נכנס  הריח והיו הקטורת מפטמין שהיו אבטינס 
יריחו]. שלא  נחיריהם , סותמים שהיו או קמיכוין', ולא אפשר  כ'לא 

.åèמתוךשזה הקדושה ניצוצות את ולברר להעלות  הקטורת סוד 
משה באר תט )הקליפות. עמוד ח"א באריז "ל(דברים המבואר פי  על

חיים  עץ  פ "ד)בפרי העשיה עולם ספירות (שער עשר שיש  שכשם
הקליפה  ספירות וחיות  דקליפה, ספירות  עשר גם יש  כך  דקדושה

ק נצוצות י ' אורות מכח י' והם הקליפות , בתוך  שנפלו דושה 
קדושה, של אחד  כח עוד בהם ויש  הקליפה , שבספירות פנימיים
הקטורת, סממני  י"א סוד  וזהו אחד, מקיף אור והוא  אותם, המחיה
יש זה [בעניין הקליפות . מתוך הקדושה ניצוצות ולהעלות לסלק

הכוונות ובשער בפע"ח  ראה האריז "ל , בכתבי ביאורים ,(שם)כמה 
הלקוטים תרומה )בספר בע"ח (פרשת פ"ב ), הכלים שבירת ובנהר(שער ,

לרש "ש  כה :)שלום ].(דף 
.æèבצירופישעל הכהן  וכוונת ומשקלן מדתן  הקטורת, סממני ידי 

אותיות  צורת  בעלייתו נעשו  שלהן העשן ומן מהן , היוצאין שמות
מכוין, הכהן שהיה שמות  צירופי  שהם להלן], בזוהר [כמבואר
הארות  ידי ועל  והארות, השפעות  להוריד  צינורות נעשו ומהם
קונו, לעבודת  וזריזות אהבה האדם בלב נעשה היו אלו קדושות
גדול שכוחם התפילה , לפני  הקטורת פרשת את אומרים ולכן 

ציון מנחם זה . לענין בשלח )ומסוגל .(פרשת 
.æé ולייחדםשסוד ולהעלותם המדות כל את לקשר  הקטורת

והבינה  עליון, ליחוד  עולה ומשם הבינה, עד העליונים, בעולמות
רמ"ק השמחה. מקום ריא )הוא  עמוד ו חלק הזוהר על יקר ראה (אור  .

תנחומא  במדרש  טו )עוד החטא ,(תצוה  על לא  באה אינה  'הקטורת
וקטרת  'שמן הוי השמחה, על אלא האשם, על ולא  עון, על ולא 

לב'. ישמח
.çéמתוךשהיות הקדושה  ניצוצות את ומעלה מסלקת והקטורת 

פרי כלל. חיות בלי מתים הקליפות נשארים כך  ידי על הקליפות,
חיים פ "ד)עץ העשיה עולם .(שער

.èéבמדרש ראה יד)עוד  תצוה  ק'(תנחומא קטרת , מהו 'קטרת,
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הקטורת: השפעת כח  סוד את ומבאר

הקטורת, בריח המריח זוכה זו ÀÄּבגיןלטהרה
איהּו הרע  ּדיצר ּתבירּו ÄÀÙÆÀÄÀÅÆÈÈÄּדקטרת,

סטרין ּבכל היא וּדאי  שהקטורת בגלל  – ÇÇÀÈÄÀÄ
צד בכל  הרע היצר של ÀÈּוכּמה,ëהשבירה

קטרת אּוף ניסא, על קאים  הוה ÀÄÂÈÈÄÇÄÈÀÙÆּדציץ
מאיר  והיה נס , על עומד היה שהציץ וכמו –
מכניע  והיה קדושות הארות נס בדרך ומגלה
היו  בקטורת  גם  כך כאמור, האדם לב בזה
בדרך הקטורת בעשן קדושות אותיות מאירים
אחרא, הסטרא כח בזה מתבטל  והיה ופלא, נס 
לי ּה למת ּבר ּבעלמא, מ ּלה ל ÀÅÈÄÈÀÈÀÈÀÄÀÇÅּדלית

קטרת  ּבר אחרא, לךלסטרא שאין – ÀÄÀÈÇÂÈÇÀÙÆ

אחרא  הסטרא את לשבור  שכוחו בעולם  דבר
מהקטורת .àëחוץ

אחרא , הסטרא כח  את לבטל הקטורת  כח  על  ומוכיח 
האדם: מבית הרעים דברים ושאר כישופים המגיפה , כח 

ּכתיב  מה  חזי כאשר ּתא כתוב , מה ראה בא – ÈÂÅÇÀÄ
רבינו  משה אמר מגיפה, ישראל  בעם היתה

הכהן יא )לאהרן יז  ותן(במדבר הּמחּתה את  ÇÆÇÇÀÈÀÆ'קח
מאי  קטרת', וׂשים הּמז ּבח מעל אׁש ÈÆÈÅÅÇÇÄÀÅÇÀÄÀÙÆÇעליה 

הטעם ,טעמא  מה מ ּלפני – הּקצף יצא 'ּכי ÇÀÈÄÈÈÇÆÆÄÄÀÅ
הּנגף', החל הקצףיי את  להמתיק  הקטורת וכח ÀÈÅÅÇÈÆ

המות מגיפת את ולבטל ה', מלפני  ÀÈּדהא ,áëשיצא 
קטרת  ּבר סטרא לההּוא ּתבירּו –לית ÅÀÄÀÇÄÀÈÇÀÙÆ

מבקטורת , חוץ צד  לאותו שבירה ÀÅּדליתשאין

דבר אין
שמבטל
את
הסטרא
חוץ  אחרא 
הכנעתמקטורת

הסטרא
על אחרא

ידי
הקטורת

חיים עץ ובפרי תקוה. ת' רחמים, ר ' טהרה, ט' עולם קדושה, (שער

פ "ד) לחזרת העשיה  ומסייעת מועילה וכונתה שהקטורת כתב 
העבודה ושרש  יסוד בספר כתב  וכן בתשובה, (שער החוטא 

י"א ) פרק  משההאשמורת  באר [ובספר האריז "ל . כתב,(שם)בשם
הפנימית  הנקודה  שהיא  לב תעלומות בחינת  היא  הקטורת
עיקר ולכן  לעולם, נפגמת  אינה שהיא ישראל נשמות שבשורש 

לנשמה  רומז  שהריח הריח, הוא מג :)הקטורת אדם(ברכות ובחטא ,
תענית  'כל חז "ל שאמרו מה וזהו הריח , חוש כלל נזכר לא הראשון
שריחה  מחלבנה  זה ולמדו תענית', אינה ישראל מפושעי  בה שאין
כשמגיע  התענית  שבעת הקטורת , סממני עם הכתוב ומנאה רע
אותה  ומתגלית מתרוממת אזי  נשמתו עומק עד ולבו רוחו שברון
זאת  ולמדו שבנשמתו, לב תעלומות בחינת פנימית  נקודה
שם אשר פנימית נקודה בחינת  נשמה בחינת  היא  אשר מקטורת

ו  העולה כלל ועוון פגם הגשמיות].אין כל את  ומזככת מאירה,
.ëב )יפותבפנים טז שלש(ויקרא  בו שהיה הקטורת ענין שזה

יום כל השטן  כח  לבטל החמה, ימות כמנין וחמשה וששים מאות
היצר וביטל בקטורת מיוחדת עבודה  היה הכפורים וביום ויום,
דרוש עוד  שם ראה הכפורים. ביום שליטה כלל  לו שאין הרע

זה. בענין  ורמז 

.àë בירורשצורת סוד  הם בקטורת העולות הקדושות האותיות 
מהקדושה, חיות לקליפות  אין וכאשר הקליפות, מתוך הקדושה
בא העשן המעשה , שבעולם הוא , העשן [וענין מתים, הם הרי 
העפר ביסוד המורכבים והקלים הדקים החלקים הפרדת ידי על
חלקים ומעלה המורכבים בין המפריד האש  יסוד  ידי  על  הכבד,
למטה, ונשאר אפר, נעשה העפר ויסוד  למעלה, והרוחנים הדקים
את  מפרידה  ה', אהבת  ושלהבת האלקי שהאש ברוחניות  הוא וכן
המתדבק כעשן למעלה  ועולה הגשמי , העפר מן  הרוחנית  הנפש
אור ראה  כלל. חיות  ללא נשארות והקליפות האוכלה , האש  עם

ומלבי "ם ו )המאיר  ג השירים היה (שיר  העשן עמוד שכאשר  ועוד , .[
את  רואים היו החיצוניות כוחות קדושות, אותיות בצורת עולה

להלן  בזוהר כמבואר  משם, בורחים והיו הקדושות .(ריט .)האותיות 
.áëפ .)בגמרא כמבואר למרום ,(שבת רבינו משה  עלה שכאשר

שלא המגיפה, את עוצרת שקטורת זה, ענין המות מלאך  לו מסר 
ישראל  עבודת ובספר ו )ימותו. דף המות (קמחי, ומלאך  היות כתב

והוא האדם, את  המפתה אחרא  הסטרא  והוא הרע יצר הוא
למשה  מסר המות שמלאך שמבואר  במה לכן האדם, על המקטרג
גם בזה  יש  מיתה, לבטל כח בה שיש הקטורת ענין את רבינו
בקטורת  שיש  נמצא  המקטרג, ואת  הרע היצר את לבטל כח 

øôñÅÆäåöú úùøôá"ò çéøfäøä ÇÙÇæ
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הּוא, ּברי קּודׁשא קמי  חביבה  מ ּלה לÈÄÈÂÄÈÈÅÀÈÀÄ
הקדוש ּכקטרת לפני  חביב דבר לך שאין – ÄÀÙÆ

הספירות כל מייחד  שהוא כקטורת, הוא ברוך
ואין  הדינים, כל את ממתיק  עליון, ביחוד

כלל בו חלק לבּטלא ,âëלחיצונים ÀÇÀÈÀÇÀÈוק ּיימא
מ ּביתא ּביׁשין  ּומּלין הוא חרׁשין, והרי  – ÇÀÄÄÄÄÄÄÅÈ

מהבית . רעים ודברים כישופים לבטל  עומד
אפילו שהרי  דבריו וע ׁשנא ומוכיח ÅÈÇÂÈÈריחא

ע ֹוב ּדא  ּבההּוא נׁשא , ּבני  ּדעבדי  ÄÀÙÆÀÇÀÅÀÄÈÈÀÇÀÈּדקטרת
מבּטל שעושיםאיהּו קטורת של  ועשן  ריח – ÄÀÇÅ

הדברים את מבטל הוא מעשה באותו אדם בני
מהבית קטרת,ãëהרעים ׁשּכן רב ּכל  שסודה , ÈÆÅÀÙÆ

מהאדם . רעים ודברים כשפים מיני כל לבטל

ומבאר מוסיף  הקטורת, הקטרת סוד  את שביאר  אחר
הקטורת, פרשת בקריאת גם קיימת זו עליונה שמעלה 
ומדינה רע מהרהור רעים, דברים מכל  ניצול בזה  והנזהר

גהינם: של

ּברי ק ּוד ׁשא  ק ּמי ק ּיימא ּגזרה ּדא ÄÈÈÀÅÈÇÀÈÇÅÀÈÀÄמ ּלה
לפניה ּוא קיימת גזירה זה דבר –

הוא ברוך וקרי הקדוש  ּדאס ּתּכל מאן  ÀÈÇÀÄÀÈÇÀÈÅּדכל
ע ֹובּדא יֹומא  פרשתא)ּבכל  ּדקטרת(נ "א  ÀÈÈÀÈÄÀÙÆ

מעשה  יום  בכל  וקורא שמסתכל מי שכל  –
הקטורתäë[פרשת [åë הוא כאילו זה הרי ,

הקטורת את ממש ובזהæëמקטיר ÄÀÀÄי ׁשּתזיב,
מ ּלין  ּדעלמאמ ּכל וחרׁשין  ינצלּבי ׁשין - ÄÈÄÄÄÄÇÀÄÀÈÀÈ

בעולם, שיש הכישופים ומכל רעים דברים מכל 
ּביׁשא, ּומהרה ּורא ּבי ׁשין, ּפגעין ÄÈÀÈÄÄÄÅÄÀÈÄÈּומ ּכל 

סגולות
אמירת
פרשת

הקטורת

על לזכות אפשר וכן דין, ומכל רע, הרהור  מכל  להינצל סגולה
כנגד כח  בה  שיש  חטאו  שכבר  מה על לכפרה הקטורת  ידי 

האדם . על יקטרג שלא ה'שטן'
למבי"ט[וע"ע אלקים פט"ז)בבית התפילה חידוש ,(שער דבר שכתב

גדול כהן היה המגפה, ענין הווה  כשהיה  המקדש בזמן כי 'אפשר 
וערב', בקר קטורת לבד ישראל, בני על  לכפר  קטורת מקטיר 

יעקב הדר  לט )ובספר סי' עיי"ש ].(ח"ב בדבריו, דן
.âëקעז:)להלןבזוהר ותתא ,(ח"ד דלעילא  חדוותא היא שהקטורת

במדרש  גם ראה הדברים. סוד באריכות שם ברמ "ז  (תנחומאוראה

טו ) מקריתצוה שאתם הקרבנות מכל הוא , ברוך הקדוש  בין,אמר 
של לצרכיהן כולן הקרבנות שכל תדע כקטרת, עלי  חביב  אין
עוון, על ולא החטא על  לא  באה אינה הקטרת אבל וכו', ישראל 

השמחה. על  אלא  האשם , על  ולא 
.ãëעשביםבפוסקים מיני  להניח מקומות  בכמה שנהגו מה  על  דנו

כנגד סגולה בזה יש העשן מהם עולה  שכאשר באומרם האש, על
אם א. אופנים. ג ' בזה ויש  וכדומה, כישופים  ולהסרת הרע  עין 

בשו"ע כמבואר זרה, עבודה  איסור בזה יש  לשד , סי'מקטר (יו "ד

סי"ט ) שהאריךקעט שמים לשם כנסיה ספר נדפס  תרל "ד  ובשנת  ,
שענין  ישראל ארץ חכמי  מכל מכתבים עשרות והביא זה  בענין

בשו"ע ב. דאורייתא . באיסור אסור סי"ח )זה קעט  סי ' כתב :(יו"ד
כן  אם אלא שאוסר , מי  יש  טוב, ריח  לו שיש  בעשב  הבית לקטר

ובש "ך רע, ריח להסיר כדי כן כא )עושה  מפני(ס"ק שאיסורו כתב  ,
הרדב "ז  ובשו"ת לשד, כמקטר תה )שנראה סי ' המקטר(ח"ג  כתב:

המקטרות  הנשים או סתם , הבית את לקטור או השדים להבריח
מותר רע, ריח להעביר מקטר  אם ג . אסור. אבל פטור ההיכל, את 

תשובה בדרכי עוד  ראה ערוך . בשולחן  לח )כמבואר  ס"ק (שם

פז עטרת בשו"ת וכן בזה, ז)שהאריך  סי' יו"ד .(ח"ב
.äëפסוקילפי קטורת, פרשת לומר שיש  משמע זו גירסא 

שהכונה  לפרש  אפשר  דקטורת', 'עובדא  הגירסא ולפי  החומש .
הקטורת. עשיית אופן את המבארות  המשניות הקטורת, למעשה 

.åëבפרשת בלשון להתבונן שצריך מבואר וקרי ' 'דאסתכל הזוהר
לאסתכלא ', בעי ביה דאשתדל 'ומאן להלן בזוהר עוד ראה הקטורת,

שם . ובהערות
.æëפרשת מטעם באמירת מאד להיזהר שיש  הפוסקים כתבו זה

המקטיר שהרי  מסממניה , אחד  באמירת להחסיר שלא  הקטורת
באמירת  מחסר  האומר וכן מיתה , חייב  מסממניה אחד ומחסר

אבוהב מהר"י כתב ולכן סכנה, בזה יש  אחד, בבית סממן (הובא 

קלג ) סי' או"ח  הכתב יוסף  מתוך  אלא הקטורת פיטום לומר שאין
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הקטורת: השפעת כח  סוד את ומבאר

הקטורת, בריח המריח זוכה זו ÀÄּבגיןלטהרה
איהּו הרע  ּדיצר ּתבירּו ÄÀÙÆÀÄÀÅÆÈÈÄּדקטרת,

סטרין ּבכל היא וּדאי  שהקטורת בגלל  – ÇÇÀÈÄÀÄ
צד בכל  הרע היצר של ÀÈּוכּמה,ëהשבירה

קטרת אּוף ניסא, על קאים  הוה ÀÄÂÈÈÄÇÄÈÀÙÆּדציץ
מאיר  והיה נס , על עומד היה שהציץ וכמו –
מכניע  והיה קדושות הארות נס בדרך ומגלה
היו  בקטורת  גם  כך כאמור, האדם לב בזה
בדרך הקטורת בעשן קדושות אותיות מאירים
אחרא, הסטרא כח בזה מתבטל  והיה ופלא, נס 
לי ּה למת ּבר ּבעלמא, מ ּלה ל ÀÅÈÄÈÀÈÀÈÀÄÀÇÅּדלית

קטרת  ּבר אחרא, לךלסטרא שאין – ÀÄÀÈÇÂÈÇÀÙÆ

אחרא  הסטרא את לשבור  שכוחו בעולם  דבר
מהקטורת .àëחוץ

אחרא , הסטרא כח  את לבטל הקטורת  כח  על  ומוכיח 
האדם: מבית הרעים דברים ושאר כישופים המגיפה , כח 

ּכתיב  מה  חזי כאשר ּתא כתוב , מה ראה בא – ÈÂÅÇÀÄ
רבינו  משה אמר מגיפה, ישראל  בעם היתה

הכהן יא )לאהרן יז  ותן(במדבר הּמחּתה את  ÇÆÇÇÀÈÀÆ'קח
מאי  קטרת', וׂשים הּמז ּבח מעל אׁש ÈÆÈÅÅÇÇÄÀÅÇÀÄÀÙÆÇעליה 

הטעם ,טעמא  מה מ ּלפני – הּקצף יצא 'ּכי ÇÀÈÄÈÈÇÆÆÄÄÀÅ
הּנגף', החל הקצףיי את  להמתיק  הקטורת וכח ÀÈÅÅÇÈÆ

המות מגיפת את ולבטל ה', מלפני  ÀÈּדהא ,áëשיצא 
קטרת  ּבר סטרא לההּוא ּתבירּו –לית ÅÀÄÀÇÄÀÈÇÀÙÆ

מבקטורת , חוץ צד  לאותו שבירה ÀÅּדליתשאין

דבר אין
שמבטל
את
הסטרא
חוץ  אחרא 
הכנעתמקטורת

הסטרא
על אחרא

ידי
הקטורת

חיים עץ ובפרי תקוה. ת' רחמים, ר ' טהרה, ט' עולם קדושה, (שער

פ "ד) לחזרת העשיה  ומסייעת מועילה וכונתה שהקטורת כתב 
העבודה ושרש  יסוד בספר כתב  וכן בתשובה, (שער החוטא 

י"א ) פרק  משההאשמורת  באר [ובספר האריז "ל . כתב,(שם)בשם
הפנימית  הנקודה  שהיא  לב תעלומות בחינת  היא  הקטורת
עיקר ולכן  לעולם, נפגמת  אינה שהיא ישראל נשמות שבשורש 

לנשמה  רומז  שהריח הריח, הוא מג :)הקטורת אדם(ברכות ובחטא ,
תענית  'כל חז "ל שאמרו מה וזהו הריח , חוש כלל נזכר לא הראשון
שריחה  מחלבנה  זה ולמדו תענית', אינה ישראל מפושעי  בה שאין
כשמגיע  התענית  שבעת הקטורת , סממני עם הכתוב ומנאה רע
אותה  ומתגלית מתרוממת אזי  נשמתו עומק עד ולבו רוחו שברון
זאת  ולמדו שבנשמתו, לב תעלומות בחינת פנימית  נקודה
שם אשר פנימית נקודה בחינת  נשמה בחינת  היא  אשר מקטורת

ו  העולה כלל ועוון פגם הגשמיות].אין כל את  ומזככת מאירה,
.ëב )יפותבפנים טז שלש(ויקרא  בו שהיה הקטורת ענין שזה

יום כל השטן  כח  לבטל החמה, ימות כמנין וחמשה וששים מאות
היצר וביטל בקטורת מיוחדת עבודה  היה הכפורים וביום ויום,
דרוש עוד  שם ראה הכפורים. ביום שליטה כלל  לו שאין הרע

זה. בענין  ורמז 

.àë בירורשצורת סוד  הם בקטורת העולות הקדושות האותיות 
מהקדושה, חיות לקליפות  אין וכאשר הקליפות, מתוך הקדושה
בא העשן המעשה , שבעולם הוא , העשן [וענין מתים, הם הרי 
העפר ביסוד המורכבים והקלים הדקים החלקים הפרדת ידי על
חלקים ומעלה המורכבים בין המפריד האש  יסוד  ידי  על  הכבד,
למטה, ונשאר אפר, נעשה העפר ויסוד  למעלה, והרוחנים הדקים
את  מפרידה  ה', אהבת  ושלהבת האלקי שהאש ברוחניות  הוא וכן
המתדבק כעשן למעלה  ועולה הגשמי , העפר מן  הרוחנית  הנפש
אור ראה  כלל. חיות  ללא נשארות והקליפות האוכלה , האש  עם

ומלבי "ם ו )המאיר  ג השירים היה (שיר  העשן עמוד שכאשר  ועוד , .[
את  רואים היו החיצוניות כוחות קדושות, אותיות בצורת עולה

להלן  בזוהר כמבואר  משם, בורחים והיו הקדושות .(ריט .)האותיות 
.áëפ .)בגמרא כמבואר למרום ,(שבת רבינו משה  עלה שכאשר

שלא המגיפה, את עוצרת שקטורת זה, ענין המות מלאך  לו מסר 
ישראל  עבודת ובספר ו )ימותו. דף המות (קמחי, ומלאך  היות כתב

והוא האדם, את  המפתה אחרא  הסטרא  והוא הרע יצר הוא
למשה  מסר המות שמלאך שמבואר  במה לכן האדם, על המקטרג
גם בזה  יש  מיתה, לבטל כח בה שיש הקטורת ענין את רבינו
בקטורת  שיש  נמצא  המקטרג, ואת  הרע היצר את לבטל כח 
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.úøè÷ ïkL Ik ,Iháî eäéà àcáBr àeääaÀÇÀÈÄÀÇÅÈÆÅÀÙÆ
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הּוא, ּברי קּודׁשא קמי  חביבה  מ ּלה לÈÄÈÂÄÈÈÅÀÈÀÄ
הקדוש ּכקטרת לפני  חביב דבר לך שאין – ÄÀÙÆ

הספירות כל מייחד  שהוא כקטורת, הוא ברוך
ואין  הדינים, כל את ממתיק  עליון, ביחוד

כלל בו חלק לבּטלא ,âëלחיצונים ÀÇÀÈÀÇÀÈוק ּיימא
מ ּביתא ּביׁשין  ּומּלין הוא חרׁשין, והרי  – ÇÀÄÄÄÄÄÄÅÈ

מהבית . רעים ודברים כישופים לבטל  עומד
אפילו שהרי  דבריו וע ׁשנא ומוכיח ÅÈÇÂÈÈריחא

ע ֹוב ּדא  ּבההּוא נׁשא , ּבני  ּדעבדי  ÄÀÙÆÀÇÀÅÀÄÈÈÀÇÀÈּדקטרת
מבּטל שעושיםאיהּו קטורת של  ועשן  ריח – ÄÀÇÅ

הדברים את מבטל הוא מעשה באותו אדם בני
מהבית קטרת,ãëהרעים ׁשּכן רב ּכל  שסודה , ÈÆÅÀÙÆ

מהאדם . רעים ודברים כשפים מיני כל לבטל

ומבאר מוסיף  הקטורת, הקטרת סוד  את שביאר  אחר
הקטורת, פרשת בקריאת גם קיימת זו עליונה שמעלה 
ומדינה רע מהרהור רעים, דברים מכל  ניצול בזה  והנזהר

גהינם: של

ּברי ק ּוד ׁשא  ק ּמי ק ּיימא ּגזרה ּדא ÄÈÈÀÅÈÇÀÈÇÅÀÈÀÄמ ּלה
לפניה ּוא קיימת גזירה זה דבר –

הוא ברוך וקרי הקדוש  ּדאס ּתּכל מאן  ÀÈÇÀÄÀÈÇÀÈÅּדכל
ע ֹובּדא יֹומא  פרשתא)ּבכל  ּדקטרת(נ "א  ÀÈÈÀÈÄÀÙÆ

מעשה  יום  בכל  וקורא שמסתכל מי שכל  –
הקטורתäë[פרשת [åë הוא כאילו זה הרי ,

הקטורת את ממש ובזהæëמקטיר ÄÀÀÄי ׁשּתזיב,
מ ּלין  ּדעלמאמ ּכל וחרׁשין  ינצלּבי ׁשין - ÄÈÄÄÄÄÇÀÄÀÈÀÈ

בעולם, שיש הכישופים ומכל רעים דברים מכל 
ּביׁשא, ּומהרה ּורא ּבי ׁשין, ּפגעין ÄÈÀÈÄÄÄÅÄÀÈÄÈּומ ּכל 

סגולות
אמירת
פרשת

הקטורת

על לזכות אפשר וכן דין, ומכל רע, הרהור  מכל  להינצל סגולה
כנגד כח  בה  שיש  חטאו  שכבר  מה על לכפרה הקטורת  ידי 

האדם . על יקטרג שלא ה'שטן'
למבי"ט[וע"ע אלקים פט"ז)בבית התפילה חידוש ,(שער דבר שכתב

גדול כהן היה המגפה, ענין הווה  כשהיה  המקדש בזמן כי 'אפשר 
וערב', בקר קטורת לבד ישראל, בני על  לכפר  קטורת מקטיר 

יעקב הדר  לט )ובספר סי' עיי"ש ].(ח"ב בדבריו, דן
.âëקעז:)להלןבזוהר ותתא ,(ח"ד דלעילא  חדוותא היא שהקטורת

במדרש  גם ראה הדברים. סוד באריכות שם ברמ "ז  (תנחומאוראה

טו ) מקריתצוה שאתם הקרבנות מכל הוא , ברוך הקדוש  בין,אמר 
של לצרכיהן כולן הקרבנות שכל תדע כקטרת, עלי  חביב  אין
עוון, על ולא החטא על  לא  באה אינה הקטרת אבל וכו', ישראל 

השמחה. על  אלא  האשם , על  ולא 
.ãëעשביםבפוסקים מיני  להניח מקומות  בכמה שנהגו מה  על  דנו

כנגד סגולה בזה יש העשן מהם עולה  שכאשר באומרם האש, על
אם א. אופנים. ג ' בזה ויש  וכדומה, כישופים  ולהסרת הרע  עין 

בשו"ע כמבואר זרה, עבודה  איסור בזה יש  לשד , סי'מקטר (יו "ד

סי"ט ) שהאריךקעט שמים לשם כנסיה ספר נדפס  תרל "ד  ובשנת  ,
שענין  ישראל ארץ חכמי  מכל מכתבים עשרות והביא זה  בענין

בשו"ע ב. דאורייתא . באיסור אסור סי"ח )זה קעט  סי ' כתב :(יו"ד
כן  אם אלא שאוסר , מי  יש  טוב, ריח  לו שיש  בעשב  הבית לקטר

ובש "ך רע, ריח להסיר כדי כן כא )עושה  מפני(ס"ק שאיסורו כתב  ,
הרדב "ז  ובשו"ת לשד, כמקטר תה )שנראה סי ' המקטר(ח"ג  כתב:

המקטרות  הנשים או סתם , הבית את לקטור או השדים להבריח
מותר רע, ריח להעביר מקטר  אם ג . אסור. אבל פטור ההיכל, את 

תשובה בדרכי עוד  ראה ערוך . בשולחן  לח )כמבואר  ס"ק (שם

פז עטרת בשו"ת וכן בזה, ז)שהאריך  סי' יו"ד .(ח"ב
.äëפסוקילפי קטורת, פרשת לומר שיש  משמע זו גירסא 

שהכונה  לפרש  אפשר  דקטורת', 'עובדא  הגירסא ולפי  החומש .
הקטורת. עשיית אופן את המבארות  המשניות הקטורת, למעשה 

.åëבפרשת בלשון להתבונן שצריך מבואר וקרי ' 'דאסתכל הזוהר
לאסתכלא ', בעי ביה דאשתדל 'ומאן להלן בזוהר עוד ראה הקטורת,

שם . ובהערות
.æëפרשת מטעם באמירת מאד להיזהר שיש  הפוסקים כתבו זה

המקטיר שהרי  מסממניה , אחד  באמירת להחסיר שלא  הקטורת
באמירת  מחסר  האומר וכן מיתה , חייב  מסממניה אחד ומחסר

אבוהב מהר"י כתב ולכן סכנה, בזה יש  אחד, בבית סממן (הובא 

קלג ) סי' או"ח  הכתב יוסף  מתוך  אלא הקטורת פיטום לומר שאין
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ּוממ ֹותנא ּביׁשא, רעיםּומּדינא פגעים ומכל  – ÄÄÈÄÈÄÈÈ
במגיפה, וממות  רע ומדין רע יתזק ומהרהור ÀÈÄÀÇולא

י ֹומא ההּוא יום ,ּכל אותו כל  ינזק  ולא ּדלא – ÈÇÈÀÈ
עליּה לׁשלטא אחרא סטרא שלא יכיל - ÈÄÄÀÈÇÂÈÀÇÀÈÈÅ

עליו  לשלוט אחרא הסטרא ÀÄÀÀÄואצטריçë,יכול
ּבי ּה באמירתו ּדיכ ּוין  שיכוין וצריך  –èë. ÄÇÅÅ

ידעי  הוֹו נׁשא  ּבני אי  ׁשמע ֹון, רּבי  ÈÇÇÄÄÀÄÀÅÈÈÂÇÀÅאמר 
ּדקטרת עֹובדא איה ּו ע ּלאה  ÇÈÄÈÈÄÈÈÄÀÙÆּכמה

הּוא  ּברי קּודׁשא היו קּמי אדם בני אם – ÇÅÀÈÀÄ
לפני הקטורת מעשה הוא עליון כמה יודעים 

הוא, ברוך  ּומ ּלההקדוש מּלה  ּכל נטלי ÂÇÀÅÈÄÈÄÈהו ֹו
ממנה,מ ּניּה ותיבה תיבה כל לוקחים היו – ÄÅ

הקטורת, עלמפרשת עטרה  ל ּה סלקי  ÇÂÇÀÅÅÂÈÈÇוהו ּו
ּדדהבא ּככתרא אתריׁשייהּו, מעלים והיו  – ÅÇÀÀÄÀÈÀÇÂÈ

לרוב  זהב, של  ככתר ראשם על  עטרה התיבה
וחביבותה  .ìמעלתה

באמירתה : ומכוין מתבונן כאשר הקטורת אמירת מעלת

לאסּתּכלא  ּבעי  ּביּה, ּדאׁשּתּדל ÇÀÄÀÈÇÅÈÅÀÄÀÇÀÈּומאן
ּדקטרת שמתעסקּבעֹובדא ומי – ÀÈÈÄÀÙÆ

במעשה  ולהתבונן להסתכל  צריך  בזה

חביבות
פרשת
הקטורת

התבוננות
במעשה 
הקטורת

וכונה 
באמירתה 

זה  שמטעם וכתב מיתה. חייב  ויהא  מהסממנים אחד  יחסר שמא 
כמבואר הקטורת, פרשת לומר כלל נהגו שלא  מקומות  יש 

הרמ "א  הביא  וכן גדולות, הלכות  בשם חיים  קלב )באורחות סי' (שם

שמא וחיישינן למלאכתן שממהרין בחול, לאומרו שלא  שנהגו
יוסף בבית אך מיתה . ויתחייב מסממניה אחד  קלג )ידלג  כתב (סי '

שנכנס מפני אלא  מסממניה  אחד כשמחסר  המיתה חיוב שאין
ולכן  מהסממנים, אחד שחיסר בגלל ולא צורך , ללא  למקדש 
מיתה, חיוב  שייך  לא  מהסממנים] אחד מחסר אם  [אף  באמירה 

המג"א  כתב סק"ה )וכן  קלב סי' ולא(שם בהקטרה  אלא מיתה  שאין 
שאי ועוד נהגו באמירה, המדקדקים לכן במזיד , אלא מיתה ן

יום . בכל לאומרו
.çëהנעלםוכן במדרש ק:)מבואר וירא  קיבל(זוהר  פנחס  שרבי

בלב  בכונה הקטורת פטום פרשת אומרים שכשאר הביא מאליהו
ח"ו  מגיפה שבזמן שם עוד  וראה  המגיפה. את בזה  מבטל ונפש ,
הקטורת. פרשת ויאמרו אנשים עשרה מהעיר  זוית בכל ילכו

הכונות השחר)ובשער מתפילת ג יש(דרוש  לילה חצות  שאחר  כתב
הזמן  הוא  שאז הקטורת פרשת באמירת מיוחדת ותועלת מעלה 

שערים מאה בספר עוד  ראה  נכנעת, כ:)שהקליפה שמביא(דף
הכנסת  בית  בכל ללמוד  נכון  מגיפה: לעת התניא מבעל סגולה

רש"י , פירוש  עם קטרת  פרשת בביתו ואחד אחד כל (היינואו

כ"ב מפסוק  תשא כי ובפרשת הסוף . עד  כו' מזבח' 'ועשית מן תצוה בפרשת

נעצרה ) והמגפה עד לא מפסוק טז קרח ובפרשת ל"ח סוף לקרות עד  גם ,

ללמוד לו שאפשר מי גם תרגום. ואחד  מקרא שנים הנ "ל  פרשיות
י"א . הלכה סוף עד תמידין להלכות מפ"ג הקטרת  מענין  ברמב "ם

.èë קרבנות)יועץ בפלא אמירת (ערך במעלת הזוהר לשון העתיק 
ויכוין  וקאמר דייק הקדוש  הזוהר דלשון עקא דא  וכתב, הקטורת,
לא הלב כונת בלי  שהקורא נראה  בהו, ורעותיה לביה  ושוי בהו,
להתחזק והגון וראוי  הקדוש , בזוהר הנזכרים התועליות ישיג
דליבא ורעותא בכונה  הקטורת פטום וסדר הקרבנות  סדר  ללמוד 
אשר והאיש  רצונו, לעושי טוב שכר המשלם ליוצרו נחת  לעשות
נעים ומה טוב  מה  המדרש  בית  מיושבי  חלקו להיות ה' חננו
מעשה  בהלכות בהרמב"ם  או בש "ס  ללמוד עתים שיקבע
למודים , משאר יותר ליוצרו גדול רוח  נחת  עושה כי  הקרבנות ,
רוח נחת ועושה  בתורה  שעמלו מי  אשרי  נאמר  זה כגון על

ברורה במשנה עוד  ראה ס"א )ליוצרו. מח ספר(סי' שיודע מי  :
מה  שיבין כדי  הקטורת, עשיית  עניני  פירוש  בגמרא  ללמוד מצוה
כתבו  וכן ההקטרה, במקום האמירה לו תחשב  ובזה  אומר, שהוא
וכו', עולה בפרשת העוסק כל בגמרא  שאמרו שמה הספרים

לבד . התיבות אמירת לא עניניה להבין מתעסק שהוא הכוונה 
.ìשמירהחיד "א צפורן טו )בספרו אות  ב הזוהר(סי ' דברי העתיק

הרבה  בו לכוין ישכיל מזה וכתב, הקטורת, אמירת במעלת
לתועלת  יכוין ולא ליוצרנו, רוח נחת לעשות בשמחה  ולאומרו

ברכה מחזיק בספרו כתב בזה  כיוצא  ושלום, חס  ס 'עצמו (או "ח

סק"ו לא)קלב הקטורת , באמירת  לכוין עיניך  פקח אדם, בן אתה ,

øôñÅÆäåöú úùøôá"ò çéøfäøä ÇÙÇè

àîIráe àîIr éàäa à÷Ieç déI úéà ,àîBé Iëa déa ïéåëé éàåÀÄÀÇÅÅÀÈÈÄÅÈÈÀÇÈÀÈÀÈÀÈ
éàäc ïéðéc Ikî áéæzLéå ,àîIrîe dépî àðúBî ÷Jzñéå ,éúàcÀÈÅÀÄÀÈÇÈÈÄÅÅÈÀÈÀÄÀÀÄÄÈÄÄÀÇ

.àøçà eëIîc àðécîe ípäéâc àðécîe ïéLéa ïéøèqî àîIrÈÀÈÄÄÀÄÄÄÄÄÈÀÅÄÈÄÄÈÀÇÀÇÂÈ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

י ֹומא,àìהקטורת ּבכל ּביּה יכוין  ואםואי  – ÀÄÀÇÅÅÀÈÈ
יום, בכל בזה ּבהאי יכוין חּולקא ליּה ÄÅÈÈÀÇאית

ּדאתי  ּובעלמא חלקעלמא, לו יש בעולם– ÈÀÈÀÈÀÈÀÈÅ
הבא áìהזה  ובעולם ,âì,,מּני ּה מ ֹותנא ÀÄÀÈÇÈÈÄÅויסּתּלק

ממנו ּומעלמא במגיפה המות ויסתלק – ÅÈÀÈ

עלמא ומהעולם, ּדהאי  ּדינין מ ּכל ÀÄÀÀÄÄÈÄÄÀÇÈÀÈוי ׁשּתזיב
הזה  העולם של הדינים מכל  וינצל  –ãì,

ּומ ּדינא  ּדגיהּנם, ּומ ּדינא  ּביׁשין, ÄÄÀÄÄÄÄÄÈÀÅÄÈÄÄÈמ ּסטרין 
אחרא גהינםּדמלכ ּו ומדין רעים, מצדדים – ÀÇÀÇÂÈ

אחרת מלכות של  .äìומדין

תועליותיו  מתוקף כי  ליוצרך, רוח  נחת לעשות  אם כי להנאתך ,
יתברך . לה' רוח נחת שיש  נודע

.àìכה )ברמ "ק עמוד למשה תפילה עליו (סדור  הרשב"י רמז  כתב,
לעורר צריך  כי  מורה  וכו ', לאסתכלא 'ואשתדל באומרו השלום
קשר , לשון  והוא  קטרת, ששמו זה, על יעיד ושמו הכוונה, בו
נקודה  עד  ראשונה  מנקודה  המדריגות כל ומקשר ומיחד  שעולה
בחסד עוד [ראה כלל . זה  ביחוד חלק  לחיצונים ואין אחרונה,

ה )לאברהם נהר ב הוא(מעין  מהקטורת העולה שהעשן שביאר
בחינות  כללות על המורה הבשמים מיני  מכל  אחד  אחדות כללות
על מקשר הוא  ותחילה אחד, בייחוד  ומתייחדות העולות המדות
קושר כך  ואחר העשיה , עולם בחינות כל קשר  הסמים חומר ידי 
הממונים המלאכים מערכת כל הסמים של רוחניותם ידי  על
שורשם נקשר כך ואחך  היצירה, עולם בחינות קשר והוא עליהם 
באצילות  הספירות כל יקשור הכהן כונת ידי ועל הבריאה , בעולם

הבחינות]. כל ומיחד 
.áì לרמ "קבסידור למשה ו )תפילה  סי' ב הזוהר(שער  בשם הביא

לו  ויש  ידיו, במעשה מצויה הברכה  קטורת, שהאומר הקדוש ,
בגמרא  עוד  ראה בעניניו. כו .)הצלחה המקטיר(יומא שהכהן

המשניות  בפירוש וברמב"ם מתעשר, היה מ"ב )קטורת פ"ה  (תמיד

פרנסתו  ומוצא  בעניינו מצליח היה אותה המקטיר 'שכל  כתב,
היום ובסדר אפיים)בריוח ', נפילת  באמירת (סדר  גם הוא  שכן  כתב 

מעשה  בכל והצלחה ברכה  לו יש  יום , בכל  שהאומרה הקטורת
עניות, לידי בא  ואינו מעשיר באמירתו והזהיר  ידיו, ומשלח
להרוחת  יזכה  ובערב בבוקר כראוי  יום בכל בקריאתו והמדקדק

ביהודה  בנודע וע "ע ספק. בלי י)מזונותיו שהקטורת (סי' שלפי 
יאמר שלא כאלקינו', 'אין התפילה אחר  אומרים לכן מעשרת ,
לברך נאה ולו לנו, ניתן  מה' הכל רק החיל', עשה  ידי ועוצם 'כוחי 

העושר . על
תשא )אלימלך [ובנועם כי ותימרות (פרשת קיטור לשון הוא  קטורת ,

מדמין  אנו העליונים העולמות כי  הגשמה, לענין מרמז  שהוא  עשן ,
כן  גם שתראה פירוש בעשן, נרמז  הזה  והעולם באור , ומושלם
של הפירוש  וזה גשמיות, בעניני  ישראל על השפעה  להמשיך 
לפעול צריך  היה גשמי  עניני  שגם שהוא, כל עשן מעלה 
רוקח ', 'מעשה  הפירוש  כן גם וזהו ומזוני, חיי בני  והם בהקטרות,

העשיה]. עולם הצטרכות  לתקן

.âìבעולמות זוכים בהם נעשה שהייחוד  מפני  הבא, בעולם
שהייחוד מפני  וברכה, לטובה  הזה  בעולם זוכים ועוד העליונים.

בהקטרת להתפשטהנעשה ויכולת כח ברוחניותו יש  הקטורת
קיימת  והקרן הזה בעולם פירותיהם לאכול הגשמית, בעשיה
רק בהם נפעל שהייחוד אחרות כמצוות [ולא הבא , לעולם 

רמ "ק  הגשמי ]. לעולם משפיע ואינו עליונים יקר בעולמות  (אור 

קג ) עמוד  יז חלק .זוהר
.ãì להלן ראה בזוהר יאמר(ריט .)עוד אחריו, רודף שהדין  שאדם

יום בכל פעמיים קטורת לומר  רגיל ואם בתשובה , וישוב 'קטורת'
אגרא ובספר הדינים. ממנו יסתלקו בודאי  הערבים, ובין בבוקר

לו )דפרקא על(אות או האדם על דין גזר  נמסר אם אפילו כתב,
כח ומתיש  הקטורת, פיטום בכח  דין הגזר מתבטל ביתו, מבני אחד 
כח מתבטל  למעלה היחוד  גורם שכאשר חיותו, כל ומסיר  הס "מ 

יעקב בישרש  ביאר העניין ובסוד יב "ק)הס "מ . שהמלכות (ערך
בזוהר  כמבואר קטורת , כא )נקראת  תיקון  ובתיקונים ריט . על(להלן  ועל  ,

ידי ועל המלכות, אל שרומז  הזהב, במזבח  היתה הקטורת כן
ונוקביה  אנפין זעיר יחוד  בבעלה, מתקשרת המלכות  הקטורת
ונוקבא , שבזעיר הדינין המתקת סוד  וזה להתמתק , לבינה ועולים
הבינה  אל העולים אנפין ] [זעיר  הוי"ה [מלכות] אדני סוד  שהם

הפסוק סוד  וזה  החוטם , סוד  והיא  אהיה, סוד  י)שהיא לג (דברים

ש"ך , גימטריא  וקטורה  דינים ש "ך  שיש  באפיך ', קטורה  'ישימו
תיבות  ראשי יב"ק כן  ועל בינה, החוטם שהוא  האף  ידי על ונמתקים

הפסוקים ובשער  'באפיך . 'קטורה הברכה )'ישימו היו (וזאת גם כתב,
הנקראת  האחרת  הדין  מדת עם רחמים  שהיא הוי"ה שם מחברים
יב"ק , חבור  וזהו הקטרת , ידי  על כחה ולבטל להמתיקה אלהים,
הקטורת. ידי  על הדין כחות ממתקים שהיו אלהים, הוי"ה  בגימטריא

.äìאחרא ,כמבואר הסטרא  ושיעבוד ממלכות שניצול לעיל
לרמ "ק  למשה תפילה ו )ובסידור סי' ב הזוהר(שער בשם הביא 

מלכויות. משיעבוד ניצול  קטורת, שהאומר  הקדוש ,
והמנהגיםבאופן  הפוסקים בספרי  נאמרו קטורת אמירת  ובזמני 

ובמנחה : בשחרית כדלהלן: ענינים, כמה 
ס"ט )בשו"ע א סי' מקטר(או"ח מזבח  פרשת לומר נוהגין  יש

וברמ"א ועשייתו. הקטורת  סמני ופרשת  ס"ב )קטורת, קלב סי ' (או"ח 

נהגו  אך התפלה , אחר  ובוקר ערב  הקטורת  פטום  לומר יש  כתב,
ובמג"א בחול, לאומרו סק"ה )שלא  סי' נהגו (שם שהמדקדקים
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Iéëé àIcð,àîBé àeää Ik ÷æúé àIå ,àðúBîîe àLéa àðécîeÄÄÈÄÈÄÈÈÀÈÄÀÇÈÇÈÀÈÈÄ
.déa ïéeëéc Céøèöàå ,déIr àèILI àøçà àøèñÄÀÈÇÂÈÀÇÀÈÈÅÀÄÀÀÄÄÇÅÅ

øîàeäéà äàJr äîk érãé Båä àLð éða éà ,ïBrîL éaø ÈÇÇÄÄÀÄÀÅÈÈÂÇÀÅÇÈÄÈÈÄ
Ik éIèð Båä ,àeä Céøa àLãe÷ én÷ úøè÷c àãáBrÈÈÄÀÙÆÇÅÀÈÀÄÂÇÀÅÈ
àøúëk eäééLéø Ir äøèr dI é÷Iñ eåäå ,dépî äJîe äJîÄÈÄÈÄÅÇÂÇÀÅÅÂÈÈÇÅÇÀÀÄÀÈ
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ּוממ ֹותנא ּביׁשא, רעיםּומּדינא פגעים ומכל  – ÄÄÈÄÈÄÈÈ
במגיפה, וממות  רע ומדין רע יתזק ומהרהור ÀÈÄÀÇולא

י ֹומא ההּוא יום ,ּכל אותו כל  ינזק  ולא ּדלא – ÈÇÈÀÈ
עליּה לׁשלטא אחרא סטרא שלא יכיל - ÈÄÄÀÈÇÂÈÀÇÀÈÈÅ

עליו  לשלוט אחרא הסטרא ÀÄÀÀÄואצטריçë,יכול
ּבי ּה באמירתו ּדיכ ּוין  שיכוין וצריך  –èë. ÄÇÅÅ

ידעי  הוֹו נׁשא  ּבני אי  ׁשמע ֹון, רּבי  ÈÇÇÄÄÀÄÀÅÈÈÂÇÀÅאמר 
ּדקטרת עֹובדא איה ּו ע ּלאה  ÇÈÄÈÈÄÈÈÄÀÙÆּכמה

הּוא  ּברי קּודׁשא היו קּמי אדם בני אם – ÇÅÀÈÀÄ
לפני הקטורת מעשה הוא עליון כמה יודעים 

הוא, ברוך  ּומ ּלההקדוש מּלה  ּכל נטלי ÂÇÀÅÈÄÈÄÈהו ֹו
ממנה,מ ּניּה ותיבה תיבה כל לוקחים היו – ÄÅ

הקטורת, עלמפרשת עטרה  ל ּה סלקי  ÇÂÇÀÅÅÂÈÈÇוהו ּו
ּדדהבא ּככתרא אתריׁשייהּו, מעלים והיו  – ÅÇÀÀÄÀÈÀÇÂÈ

לרוב  זהב, של  ככתר ראשם על  עטרה התיבה
וחביבותה  .ìמעלתה

באמירתה : ומכוין מתבונן כאשר הקטורת אמירת מעלת

לאסּתּכלא  ּבעי  ּביּה, ּדאׁשּתּדל ÇÀÄÀÈÇÅÈÅÀÄÀÇÀÈּומאן
ּדקטרת שמתעסקּבעֹובדא ומי – ÀÈÈÄÀÙÆ

במעשה  ולהתבונן להסתכל  צריך  בזה

חביבות
פרשת
הקטורת

התבוננות
במעשה 
הקטורת

וכונה 
באמירתה 

זה  שמטעם וכתב מיתה. חייב  ויהא  מהסממנים אחד  יחסר שמא 
כמבואר הקטורת, פרשת לומר כלל נהגו שלא  מקומות  יש 

הרמ "א  הביא  וכן גדולות, הלכות  בשם חיים  קלב )באורחות סי' (שם

שמא וחיישינן למלאכתן שממהרין בחול, לאומרו שלא  שנהגו
יוסף בבית אך מיתה . ויתחייב מסממניה אחד  קלג )ידלג  כתב (סי '

שנכנס מפני אלא  מסממניה  אחד כשמחסר  המיתה חיוב שאין
ולכן  מהסממנים, אחד שחיסר בגלל ולא צורך , ללא  למקדש 
מיתה, חיוב  שייך  לא  מהסממנים] אחד מחסר אם  [אף  באמירה 

המג"א  כתב סק"ה )וכן  קלב סי' ולא(שם בהקטרה  אלא מיתה  שאין 
שאי ועוד נהגו באמירה, המדקדקים לכן במזיד , אלא מיתה ן

יום . בכל לאומרו
.çëהנעלםוכן במדרש ק:)מבואר וירא  קיבל(זוהר  פנחס  שרבי

בלב  בכונה הקטורת פטום פרשת אומרים שכשאר הביא מאליהו
ח"ו  מגיפה שבזמן שם עוד  וראה  המגיפה. את בזה  מבטל ונפש ,
הקטורת. פרשת ויאמרו אנשים עשרה מהעיר  זוית בכל ילכו

הכונות השחר)ובשער מתפילת ג יש(דרוש  לילה חצות  שאחר  כתב
הזמן  הוא  שאז הקטורת פרשת באמירת מיוחדת ותועלת מעלה 

שערים מאה בספר עוד  ראה  נכנעת, כ:)שהקליפה שמביא(דף
הכנסת  בית  בכל ללמוד  נכון  מגיפה: לעת התניא מבעל סגולה

רש"י , פירוש  עם קטרת  פרשת בביתו ואחד אחד כל (היינואו

כ"ב מפסוק  תשא כי ובפרשת הסוף . עד  כו' מזבח' 'ועשית מן תצוה בפרשת

נעצרה ) והמגפה עד לא מפסוק טז קרח ובפרשת ל"ח סוף לקרות עד  גם ,

ללמוד לו שאפשר מי גם תרגום. ואחד  מקרא שנים הנ "ל  פרשיות
י"א . הלכה סוף עד תמידין להלכות מפ"ג הקטרת  מענין  ברמב "ם

.èë קרבנות)יועץ בפלא אמירת (ערך במעלת הזוהר לשון העתיק 
ויכוין  וקאמר דייק הקדוש  הזוהר דלשון עקא דא  וכתב, הקטורת,
לא הלב כונת בלי  שהקורא נראה  בהו, ורעותיה לביה  ושוי בהו,
להתחזק והגון וראוי  הקדוש , בזוהר הנזכרים התועליות ישיג
דליבא ורעותא בכונה  הקטורת פטום וסדר הקרבנות  סדר  ללמוד 
אשר והאיש  רצונו, לעושי טוב שכר המשלם ליוצרו נחת  לעשות
נעים ומה טוב  מה  המדרש  בית  מיושבי  חלקו להיות ה' חננו
מעשה  בהלכות בהרמב"ם  או בש "ס  ללמוד עתים שיקבע
למודים , משאר יותר ליוצרו גדול רוח  נחת  עושה כי  הקרבנות ,
רוח נחת ועושה  בתורה  שעמלו מי  אשרי  נאמר  זה כגון על

ברורה במשנה עוד  ראה ס"א )ליוצרו. מח ספר(סי' שיודע מי  :
מה  שיבין כדי  הקטורת, עשיית  עניני  פירוש  בגמרא  ללמוד מצוה
כתבו  וכן ההקטרה, במקום האמירה לו תחשב  ובזה  אומר, שהוא
וכו', עולה בפרשת העוסק כל בגמרא  שאמרו שמה הספרים

לבד . התיבות אמירת לא עניניה להבין מתעסק שהוא הכוונה 
.ìשמירהחיד "א צפורן טו )בספרו אות  ב הזוהר(סי ' דברי העתיק

הרבה  בו לכוין ישכיל מזה וכתב, הקטורת, אמירת במעלת
לתועלת  יכוין ולא ליוצרנו, רוח נחת לעשות בשמחה  ולאומרו

ברכה מחזיק בספרו כתב בזה  כיוצא  ושלום, חס  ס 'עצמו (או "ח

סק"ו לא)קלב הקטורת , באמירת  לכוין עיניך  פקח אדם, בן אתה ,
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

י ֹומא,àìהקטורת ּבכל ּביּה יכוין  ואםואי  – ÀÄÀÇÅÅÀÈÈ
יום, בכל בזה ּבהאי יכוין חּולקא ליּה ÄÅÈÈÀÇאית

ּדאתי  ּובעלמא חלקעלמא, לו יש בעולם– ÈÀÈÀÈÀÈÀÈÅ
הבא áìהזה  ובעולם ,âì,,מּני ּה מ ֹותנא ÀÄÀÈÇÈÈÄÅויסּתּלק

ממנו ּומעלמא במגיפה המות ויסתלק – ÅÈÀÈ

עלמא ומהעולם, ּדהאי  ּדינין מ ּכל ÀÄÀÀÄÄÈÄÄÀÇÈÀÈוי ׁשּתזיב
הזה  העולם של הדינים מכל  וינצל  –ãì,

ּומ ּדינא  ּדגיהּנם, ּומ ּדינא  ּביׁשין, ÄÄÀÄÄÄÄÄÈÀÅÄÈÄÄÈמ ּסטרין 
אחרא גהינםּדמלכ ּו ומדין רעים, מצדדים – ÀÇÀÇÂÈ

אחרת מלכות של  .äìומדין

תועליותיו  מתוקף כי  ליוצרך, רוח  נחת לעשות  אם כי להנאתך ,
יתברך . לה' רוח נחת שיש  נודע

.àìכה )ברמ "ק עמוד למשה תפילה עליו (סדור  הרשב"י רמז  כתב,
לעורר צריך  כי  מורה  וכו ', לאסתכלא 'ואשתדל באומרו השלום
קשר , לשון  והוא  קטרת, ששמו זה, על יעיד ושמו הכוונה, בו
נקודה  עד  ראשונה  מנקודה  המדריגות כל ומקשר ומיחד  שעולה
בחסד עוד [ראה כלל . זה  ביחוד חלק  לחיצונים ואין אחרונה,

ה )לאברהם נהר ב הוא(מעין  מהקטורת העולה שהעשן שביאר
בחינות  כללות על המורה הבשמים מיני  מכל  אחד  אחדות כללות
על מקשר הוא  ותחילה אחד, בייחוד  ומתייחדות העולות המדות
קושר כך  ואחר העשיה , עולם בחינות כל קשר  הסמים חומר ידי 
הממונים המלאכים מערכת כל הסמים של רוחניותם ידי  על
שורשם נקשר כך ואחך  היצירה, עולם בחינות קשר והוא עליהם 
באצילות  הספירות כל יקשור הכהן כונת ידי ועל הבריאה , בעולם

הבחינות]. כל ומיחד 
.áì לרמ "קבסידור למשה ו )תפילה  סי' ב הזוהר(שער  בשם הביא

לו  ויש  ידיו, במעשה מצויה הברכה  קטורת, שהאומר הקדוש ,
בגמרא  עוד  ראה בעניניו. כו .)הצלחה המקטיר(יומא שהכהן

המשניות  בפירוש וברמב"ם מתעשר, היה מ"ב )קטורת פ"ה  (תמיד

פרנסתו  ומוצא  בעניינו מצליח היה אותה המקטיר 'שכל  כתב,
היום ובסדר אפיים)בריוח ', נפילת  באמירת (סדר  גם הוא  שכן  כתב 

מעשה  בכל והצלחה ברכה  לו יש  יום , בכל  שהאומרה הקטורת
עניות, לידי בא  ואינו מעשיר באמירתו והזהיר  ידיו, ומשלח
להרוחת  יזכה  ובערב בבוקר כראוי  יום בכל בקריאתו והמדקדק

ביהודה  בנודע וע "ע ספק. בלי י)מזונותיו שהקטורת (סי' שלפי 
יאמר שלא כאלקינו', 'אין התפילה אחר  אומרים לכן מעשרת ,
לברך נאה ולו לנו, ניתן  מה' הכל רק החיל', עשה  ידי ועוצם 'כוחי 

העושר . על
תשא )אלימלך [ובנועם כי ותימרות (פרשת קיטור לשון הוא  קטורת ,

מדמין  אנו העליונים העולמות כי  הגשמה, לענין מרמז  שהוא  עשן ,
כן  גם שתראה פירוש בעשן, נרמז  הזה  והעולם באור , ומושלם
של הפירוש  וזה גשמיות, בעניני  ישראל על השפעה  להמשיך 
לפעול צריך  היה גשמי  עניני  שגם שהוא, כל עשן מעלה 
רוקח ', 'מעשה  הפירוש  כן גם וזהו ומזוני, חיי בני  והם בהקטרות,

העשיה]. עולם הצטרכות  לתקן

.âìבעולמות זוכים בהם נעשה שהייחוד  מפני  הבא, בעולם
שהייחוד מפני  וברכה, לטובה  הזה  בעולם זוכים ועוד העליונים.

בהקטרת להתפשטהנעשה ויכולת כח ברוחניותו יש  הקטורת
קיימת  והקרן הזה בעולם פירותיהם לאכול הגשמית, בעשיה
רק בהם נפעל שהייחוד אחרות כמצוות [ולא הבא , לעולם 

רמ "ק  הגשמי ]. לעולם משפיע ואינו עליונים יקר בעולמות  (אור 

קג ) עמוד  יז חלק .זוהר
.ãì להלן ראה בזוהר יאמר(ריט .)עוד אחריו, רודף שהדין  שאדם

יום בכל פעמיים קטורת לומר  רגיל ואם בתשובה , וישוב 'קטורת'
אגרא ובספר הדינים. ממנו יסתלקו בודאי  הערבים, ובין בבוקר

לו )דפרקא על(אות או האדם על דין גזר  נמסר אם אפילו כתב,
כח ומתיש  הקטורת, פיטום בכח  דין הגזר מתבטל ביתו, מבני אחד 
כח מתבטל  למעלה היחוד  גורם שכאשר חיותו, כל ומסיר  הס "מ 

יעקב בישרש  ביאר העניין ובסוד יב "ק)הס "מ . שהמלכות (ערך
בזוהר  כמבואר קטורת , כא )נקראת  תיקון  ובתיקונים ריט . על(להלן  ועל  ,

ידי ועל המלכות, אל שרומז  הזהב, במזבח  היתה הקטורת כן
ונוקביה  אנפין זעיר יחוד  בבעלה, מתקשרת המלכות  הקטורת
ונוקבא , שבזעיר הדינין המתקת סוד  וזה להתמתק , לבינה ועולים
הבינה  אל העולים אנפין ] [זעיר  הוי"ה [מלכות] אדני סוד  שהם

הפסוק סוד  וזה  החוטם , סוד  והיא  אהיה, סוד  י)שהיא לג (דברים

ש"ך , גימטריא  וקטורה  דינים ש "ך  שיש  באפיך ', קטורה  'ישימו
תיבות  ראשי יב"ק כן  ועל בינה, החוטם שהוא  האף  ידי על ונמתקים

הפסוקים ובשער  'באפיך . 'קטורה הברכה )'ישימו היו (וזאת גם כתב,
הנקראת  האחרת  הדין  מדת עם רחמים  שהיא הוי"ה שם מחברים
יב"ק , חבור  וזהו הקטרת , ידי  על כחה ולבטל להמתיקה אלהים,
הקטורת. ידי  על הדין כחות ממתקים שהיו אלהים, הוי"ה  בגימטריא

.äìאחרא ,כמבואר הסטרא  ושיעבוד ממלכות שניצול לעיל
לרמ "ק  למשה תפילה ו )ובסידור סי' ב הזוהר(שער בשם הביא 

מלכויות. משיעבוד ניצול  קטורת, שהאומר  הקדוש ,
והמנהגיםבאופן  הפוסקים בספרי  נאמרו קטורת אמירת  ובזמני 

ובמנחה : בשחרית כדלהלן: ענינים, כמה 
ס"ט )בשו"ע א סי' מקטר(או"ח מזבח  פרשת לומר נוהגין  יש

וברמ"א ועשייתו. הקטורת  סמני ופרשת  ס"ב )קטורת, קלב סי ' (או"ח 

נהגו  אך התפלה , אחר  ובוקר ערב  הקטורת  פטום  לומר יש  כתב,
ובמג"א בחול, לאומרו סק"ה )שלא  סי' נהגו (שם שהמדקדקים
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בכל  כתבלאומרו עוד  סק"ג )יום, אלא(שם בערב לאומרו שאין
אחר לאומרו שנוהגים הביא וכן לה. קודם או מנחה תפלת  אחר
להם יהיה  שלא  הקליפות , להבריח  הטעם מבואר ובכתבים מוסף,
אנו  ולכן העולמות, להעלות  בתפילה  [שכוונתינו בקדושה, חלק
יעלו  שלא כדי ובמנחה , בשחרית תפלה כל קודם אותו אומרים
אומרים אנו שחרית  תפלת אחר  וכן העולמות . עם הקליפות

היורד , השפע מן הקליפות  יינקו שלא  כדי חיים הקטורת, עץ (פרי

פ "ד) העשיה עולם קודםשער בשחרית לאומרו כתב השל "ה ובשם ,[
הכולל ובשער וקציעה  במור וע"ע ואחריה . י "ב )תפלה אות (פ "ג 

שפתינו  פרים ונשלמה מדין התפלה  אחר  הוא  אמירתו שעיקר 
אמירתה  התפילה ולפני  הקטורת , להקטרת קדם תמיד  דקרבן 

ברכה במחזיק [וע "ע החיצונים. מאחיזת התפילה (שם לשמור 

כתב סק"ט ) אבל שבת, במוצאי  לאומרו מהראשונים מנהגים שיש 
שבת]. במוצאי  לאומרו שלא מהגדולים שקיבל

החייםבכתב כף בספר סי"ח )אשורית: יז סי' יכתוב (פלאג 'י , כתב,
בו, ויקרא  תורה, כספר אשורית בכתב הקלף על הקטרת  פרשת
יופסק שלא לו ומובטח  מעשיר, דהקטורת  סגולה , לו ויעשה
ובספר בצמצום. ולא  ברווח טובה, פרנסה לו יהיה  ותמיד פרנסתו,

היום  העבודה )סדר הוא(סדר ראוי נפשו ועל עליו החושש  כתב,
כשר בקלף הקטרת ענין ולכתוב הזה  בענין עוז  בכל להשתדל
בכוונה  ובערב  בבוקר אחת  פעם אתו ולקרות אשורית, ובכתיבה

אומר יביע בשו"ת אמנם לו . ערב ואני כג )שלימה, סי' יו"ד כתב (ח "ט
בשו"ע כמבואר  זאת  לעשות  ס"ב )שאין רפג סי' לכתוב (יו "ד שאין

הט"ז דעת אך שלם, תורה  ספר או שלם חומש  אלא  פסוקים
והנהגות תשובות בשו"ת עוד ועיין להתיר. שם  יח )והש "ך  סי ' .(ח"ד

ק:)בזוהרבציבור: וירא הנעלם הקטורת (מדרש שבאמירת  מבואר
וראה  מגיפות , לבטל וכוחה מיוחדת, מעלה יש  אנשים בעשרה

צדיקים הנהגות טז)בספר אות  מסטאלין יוחנן מרבי הקודש (אזהרות

בפרט רפואה, זה בציבור, קטורת לומר להקפיד חייבים שכתב,
ומועילה. טובה הכי  רפואה  זה הרי  שבדורנו למחלות

ישראלבקול עבודת  בספר ו .)רם: דך שתועלת (קמחי , כתב
כאשר הם בזוהר הכתובות העצומות המעלות לכל לזכות  אמירתו

בשבת בגמרא ולכן יום, בכל הקטורת  את כתוב (פט .)אומר
שהענין  'קטורת' לו שמסר  כתוב  ולא  'דבר' לו מסר המות שמלאך 

הטובות. לכל הפועל והוא הדיבור הוא  בזה 

חייםלמנות עץ בפרי פ "ה )באצבעותיו : העשיה  מועיל(עולם זו כוונה 
הקטורת  פיטום שיאמר והוא בתשובה , החוטא להחזיר כדי מאד 

ל לפניך  הכתובה  הידיםבכוונה באצבעות הסמים למנות וצריך עיל ,
טוב  הוא  וגם מהם, אחד ושלום חס  ידלג שלא כדי  לאחד , אחד 

לאלפים חסד  ובספר  ס"ה )להנזכר . מח פלאג'י(סי' החיים בכף  וכן 
ח ) אות יב יזכו (סי' הידים ששתי  כדי הידים, בשתי  למנות  כתב 

חי איש  בבן אמנם במצוה . להתעסק מקץ)כאחד  פרשת א ' (שנה

גב  על שאף באצבעות, הסממנים למנות טעם יש  עוד כתב:
יקר לרוב זה  כל עם הקטרה, במקום העולה היא  שקריאתינו
של תנועה  איזה  שפתותינו שיח  עם נצרף הזאת  המצוה תפארת
בדבר בידינו פעולה קצת  לעשות כדי  באצבעות נמנה ולכן מעשה,
טוב  ולכן ממש , הקטרנו כאלו והמעשה , הדבור יצטרפו ואז זה ,
בשתיהן, שימנה שכתב כמי ודלא  דוקא, הימין באצבעות למנות
מסוגלת  הימין  שמעשה כיון ימין , יד  באצבעות רק ימנה אלא 
היה  המקדש , בבית  המקטיר הכהן כי  ועוד  מקום, בכל יותר 
באצבעות, למנין סוד  פי  על טעם שם כתב עוד  בימין. מקטיר 
נצוצות  היו העולם בריאת שבעת  נוספת, כונה בקטורת יש  שהנה
'שבעה  נקראים והם בעולם, ונתפזרו שנפלו עליונים מאורות
יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד  ספירות שבע  שהם  מלכים',
המלכים , שבעה של בירורים הם הקטורת סממני וי "א  מלכות,
נמצא והוד , ונצח תפארת גבורה חסד הם אצבעות שחמש  וידוע
את  בהם מונה ולכך  היד , באצבעות נרמזים ספירות שבע רוב

זה. ענין  תיקון לרמוז  הסממנים,
יבוקבלילה מעבר  בספר המילה: פ "ה )שלפני הקטורת ענן ד (מאמר 

זכר ובספר  המילה. שלפני בלילה הקטורת פרשת לומר שטוב  כתב
לט )דוד הקליפות,(פרק כח  מתיש  שהוא כיון בלילה  לאמרו שאין

חצות, לאחר אך  להמיתם, כח לנו ואין  כחם מתגבר ובלילה
כחו. וגדול לאמרו, מיחוש  שום אין יורדות, והם עולה, הקדושה

ישראלבקשת ישועות בסידור הקטורת : אמירת בעת  (סדר ישועה

בקשתו הקרבנות) ישאל  דבר, איזה לתשועת שצריך  מי  כתב ,
שמסיים [אחר הקטורת  פסוקי  אמירת לאחר אחר הקודש  בלשון
קטרת  יקטירנה הערבים בין הנרות  את  אהרן  'ובהעלת  הפסוק את 
כיצד ', הקטורת פטום רבנן 'תנו קודם לדורותיכם', ה' לפני תמיד
ה' שימלא  רצון  עת יהיה התיבות, ובדקדוק בכוונה הכל וכשיאמר

לטובה. בקשותיו כל יתברך 


