'זוהר ויקהל יום ה/Zohar Vayakel Jeudi
. אמאי אקרי מקטר קטרת, כיון דכתיב מזבח. מזבח מקטר קטרת,תא חזי מה כתיב
1
Viens voir, il est écrit :''Un autel encensoir de l'encens''2. Puisqu'il est écrit 'autel' pourquoi
le nomme t-on 'encensoir de l'encens' ?
 מזבח אצטריך לאקטרא לקדשא ליה, תו. כמה דעבד אהרן,אלא בגין דנטלי מהאי אתר לאקטרא
C'est parce que l'on prend3 de cet endroit pour la combustion comme l'a fait Aharon. De
plus, l'autel a besoin d'encens pour être sanctifié
, לאקטרא קטרת, כתרגומו, מקטר קטרת, תו.בההוא קטרת ועל דא מקטר קטרת
par cet encens et c'est pour cela qu'il est nommé 'autel encensoir de l'encens'. De plus
'encensoir de l'encens' doit être compris selon le Targoum 'pour encenser l'encens'
. בר ממחתה,דהא אסיר לאקטרא באתר אחרא קטרת
car il est interdit d'encenser l'encens à un autre endroit que l'encensoir.
, ולאתבא קמי מאריה, אצטריך להאי קטרת, האי מאן דדינא רדיף אבתריה,תא חזי
Viens voir, celui qui est poursuivi par la Rigueur a besoin de cet encens et de revenir vers
son Maître
. ובהאי ודאי מסתלקין מניה,דהא סיועא איהו לאסתלקא דינין מניה
car cette aide éloigne de lui les Rigueurs et par cela elles s'éloignent vraiment de lui.
 דכתיב קטרת סמים בבקר בבקר, בצפרא וברמשא, לאדכרא תרין זמנין ביומא,אי הוא רגיל בהאי
Et s'il a l'habitude de le mentionner deux fois par jour, matin et soir car il écrit :''encens
aromatique le matin, le matin''4
()שמות ל, דכתיב, ודא איהו קיומא דעלמא תדיר.וכתיב בין הערבים יקטירנה
et il est écrit :''Vers le soir, il encensera''5, cela est le maintien perpétuel du monde comme il
est écrit :
: וקיומא דעלמא לעילא,קטרת תמיד לפני יי לדורותיכם ודאי הוא קיומא דעלמא לתתא
'' encens perpétuel devant YHVH pour toutes vos générations' 6. Assurément, cela est le
maintien du monde en bas et le maintien du monde en haut.
, ומותנין סגיאו ביה, דינין דלעילא שריין ביה,בההוא אתר דלא אדכר בכל יומא עובדא דקטרת
Dans l'endroit où on ne mentionne par l'encens chaque jour, se trouvent les Rigueurs
supérieures, de nombreux fléaux
, תמיד איהו קיימא לפני יי.' קטרת תמיד לפני יי, בגין דכתיב.ועמין אחרנין שלטין עליה
et les autres peuples le dominent. Parce qu'il est écrit ' encens perpétuel devant YHVH',il est
présent perpétuellement devant YHVH
, דהוא יקיר וחביב קמי קודשא בריך הוא, חביבא איהו עובדא דקטרת.יתיר מכל פולחנין אחרנין
plus que tous les autres services. Le service de l'encens est précieux car il est précieux et
aimé devant le Saint-Béni-Soit-Il
, ואף על גב דצלותא איהי מעלייא מכלא.יתיר מכל פולחנין ורעותין )נ"א ועובדין( דעלמא
plus que tous les autres services et volontés (actions) du monde. Et bien que la prière soit
supérieure à tout
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:עובדא דקטרת הוא יקיר וחביב קמי קודשא בריך הוא
l'action de l'encens est précieuse et chère devant le Saint-Béni-Soit-Il.
, דהוו עבדי ישראל, צלותא אתקינו לה באתר דקרבנין. מה בין צלותא לעובדא דקטרת,תא חזי
Viens voir, quelle différence y-a-t-il entre la prière et l'action de l'encens ? La prière a été
instituée à l'endroit des sacrifices que faisaient Israël
. ותו מה בין האי להאי. לאו אינון חשיבין כקטרת,וכל אינון קרבנין דהוו עבדין ישראל
et tous ces sacrifices que faisaient Israël ne sont pas aussi importants que l'encens. Et de
plus qu'elle différence y-a-t-il entre les deux ?
, מתקין וקשיר קשרין, קטרת עביד יתיר,אלא צלותא איהו תקונא לאתקנא מה דאצטריך
La prière est un arrangement pour arranger ce qui doit l'être, l'encens agit perpétuellement,
arrange, lie des liens
 וכלא אתנהיר ואתתקן, ומאן איהו דאעבר זוהמא ואידכי משכנא.ועביד נהירו יתיר מכלא
et produit une lumière supplémentaire aux autres. Qu'elle est-elle ? Elle élimine la souillure
et purifie le tabernacle. Et tout est illuminé, arrangé
, בכל יומא ויומא, ועל דא בעינן לאקדמא עובדא דקטרת לצלותא:ואתקשר כחדא
et lié ensemble. Et c'est pour cela qu'il faut faire précéder la prière par l'action de l'encens,
jour après jour
. בכל יומא ויומא, דאיהו תקונא דכלא,לאעברא זוהמא מעלמא
pour éliminer la souillure du monde et qu'il est l'arrangement de tout, jour après jour,
:כגוונא דההוא קרבנא חביבא דאתרעי ביה קודשא בריך הוא
tel un sacrifice précieux voulu par le Saint-Béni-Soit-il.
,לד( ויאמר יי אל משה קח לך סמים נטף וגו' אף על גב דאוקמוה,מה כתיב במשה )שמות ל
Qu'est -il écrit à propos de Moïse :''YHVH dit à Moïse prend pour toi des aromates' 7 et bien
que cela ait été établi
 בגין דכד אתתא. להנאתך ולתועלתך, אלא קח לך.אבל מאי שנא בעובדא דא יתיר מכל מה דאמר ליה
en quoi cette action est-elle différente des autres actions ordonnées ? 'Prend pour toi' pour
ton profit et ton utilité car quand une femme
. לאתקדשא אתתא בבעלה, לאעברא זוהמא, ורזא דא קח לך סמים. הנאותא דבעלה איהו,אתדכאת
se purifie c'est pour le profit du mari. C'est le mystère de 'Prend pour toi des aromates', pour
éliminer la souillure et sanctifier la femme pour son mari.
:זכאה חולקיה )דף רי"ט ע"ב( דמשה
Heureux est le sort8 de Moïse.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן
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