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א,  ית� י� ר� 
או א ל� ר� ק� ב י� יה� מ� ן ל� נ� ב� ר� א ד� ז� א. רוג� ית� י� ר� 
או י ד� ל� מ� ן ב� נ� ב� ר� א ד� ז� רוג�

1La colère des rabbins est dans les paroles de Torah, la colère des rabbins est pour donner de 
la Gloire à la Torah

א  ל� 
כ א:ו� נ� ל ק� ה הוא א� ל� כ� 
ש או יך א� לה! י� א" י י� ר (דברים ד,כד) כ� מ� ך נ!א" כ� י, ל� ו� יך הוא ה( ר� א ב� ש� קוד� א ד� נ� ח� פול� ל�
et tout est pour le service du Saint-Béni-Soit-Il, c'est pour cela qu'il est dit :'' Car YHVH, ton 
dieu est un feu dévorant, un dieu zélé''2

ל כ� ב� ין ד� ג� אי, ב� יך הוא ה� ר� א ב� ש� קוד� א ד� נ� ח� או פול� ין, ל� נ� ר� ין אח( ל� מ� י ב� ל א� ב� א(
mais si c'est pour d'autres choses, il ne s'agit pas du service du Saint-Béni-Soit-Il parce que 
de toutes

אי, ה� ש כ� מ� ת מ� 
לו ז� ים ומ� ב� כ� 
יהו כו או א� ש, ל� ר נ� יד ב� ב� א ע� ק� ים ד� א� ט� ח�
les fautes qu'un homme fait, il n'en est aucune qui soit idolâtre comme celle là

ר.  ד� ר אה� ד� ה� ר ו� ב� ע� ה, ד� ו� א ה( ת� ע( ש� א ל� א ה� ימ� י ת� א� אי. ו� ה� יה ד� ד� ה( א ב� ב� ר� ק� יר ל� אס� ו�
et il est interdit d'approcher cette personne. N'en vient pas à dire que cette faute est 
passagère, qu'il a fauté et ensuite se repentira,

ר, ת� הוא א( ח ה� פ� ק� ר, מ� ל ז� הוא א� ה� יה, ו� ר� את� נ�יה ומ� יה מ� ש� פ� נ� א ד� דוש� ר ק� ק� ע( א� ן ד� יו� כ� י, ד� כ� או ה� ל�
il n'en n'est pas ainsi car il a déraciné de lui la sainteté de son esprit et ce dieu étranger 
occupe ce lieu,

ל, 
כ ל ו� 
כ ר נ�ש מ� י ב� כ� ד� ת� ד א� ר כ� יה. ב� יק ל� ב� א ש� ל� יה, ו� ף ב� ק� ת� ת� א�
il s'y renforce et ne le quitte pas sauf si l'homme se purifie de tout et en tout

יה. ל� ה ע� דוש� א ק� כ� ש� אמ� א ול� ש� ד� ק� ת� א� ל ל� ד� ת� ש� ר א� ת� ב� ין, ול� מ� ל� ע� יה ל� ר ל� ק� ע� ו�
et le déracine de lui pour toujours, ensuite il doit s'efforcer de se sanctifier et d'attirer la 
sainteté sur lui

ש.  מ� ש מ� ד� ק� ת� י, א� ס� 
י יו ב� יה ר� ר ל� מ� ש. א( ד� ק� ת� א� אי ד� ו� ין ול� ד� כ�
alors il pourra se sanctifier. Rabbi Yossi lui a dit : il se sanctifie vraiment.

יה ר� את� י�א ב� ר� ש� יה, ו� ש� פ� נ� ה ד� דוש� ר ק� ק� יהו ע� א� א ד� ת� ע( ש� י, ב� ז� א ח( יה ת� ר ל� מ� א(
Il lui répondit : viens voir, au moment où il a déraciné la sainteté de son esprit et y a fait 
résider à la place

יה, ד� ה( יב ב� ר� ק� אן ד� מ� יב ל� א� ס� ש, ו� ר נ� אב ב� ת� ס� א, א� מ� י ט� ר� ק� א� ר ד� ל ז� הוא א� ה�
ce dieu étranger qui est appelé impur, l'homme s'est rendu impur et rend impur celui qui 
s'approche de lui,

א: ה� ר� את� יתוב ל� א ת� ד, ל� 
ר נ�ש עו יד ב� ב� ע( י� ה ד� מ� א, כ� ד� א ח( נ� מ� נ�יה ז� ת מ� ר� ק� ע� ן ד� יו� כ� נ�יה, ו� ת מ� ר� ק� ה ע� דוש� יא ק� ה� ה� ו�
il a déraciné la sainteté de lui et puisqu'il la déraciné de lui une fois, quoiqu'il fasse elle ne 
reviendra pas à sa place.

א, ר� בו אח( א( ס� י מ� אנ� יה ש� ר ל� מ� אן. א( כ� ד� ת� מ� ינון ד� ין א� ב� א( ס� ה מ� מ� י, כ� כ� י ה� יה א� ר ל� מ� א(
Il lui répondit : si c'est ainsi combien d'impurs se purifient3 ? Il lui répondit l'autre impureté 
est différente

ר ב� גו
 ומ� יב מ� א� א ס� ל גופ� כ� א, ד� ל� 
כ י�א מ� נ� א ש� ל ד� ב� יר. א( ד י�ת� ב� ע� מ! יל ל� כ� א י� ל� ד�
car elle ne peut pas plus agir4 mais celle là est différente des autres car tout le corps est 
impur, à l'intérieur et à l'extérieur

י 
דו 
חו ל� ר ב� ב� א ל� א גופ� ל� יהו א! או א� א, ל� מ� ל� ע� בו ד� א( ס� אר מ� יב. וש� א� ס� א מ� ל� 
כ א, ו� ש� פ� נ� ו�
ainsi que l'âme et tout est impur. Les autres impuretés du monde ne concernent que 
l'extérieur du corps

, 
פו א� ה ב� מ� ש� ר נ� ש! ם א( אד� ן ה� ם מ� כ! לו ל� ד� יב ח� ת� ך כ� ין כ� ג� וב�
et c'est pour cela qu'il est écrit :Abstenez vous de l'homme dont l'âme est dans sa colère''5

1 Folio 182b.
2 Deutéronome 4,24.
3 Pourquoi celui qui s'est mis en colère n'y arriverait pas ?
4 Que de rendre impur extérieurement.
5 Isaïe 2,22.



א.  ל� 
יב כ א� ס� מ� בו ד� א( ס� יהו מ� א א� ד� , ד� 
פו ין א� ג� יה ב� אר� מ� ה ד� דוש� ף ק� ל� אח� ד�
qui a changé la sainteté de son Maître pour sa colère, cela est l'impureté qui rend tout impur.

יהו: ב א� ש� אי נ!ח� ד� ת ו� 
לו ז� ים ומ� ב� כ� 
ה כו מ� ב הוא. ב� ש� ה נ!ח� מ! י ב� כ�
''car comment peut-il être considéré'', il est considéré comme un autel idolâtre6 .

ן, ר� אמ� ה ד� מ� א, כ� ר� א אח( ר� ט� ת, ס� 
לו ז� ים ומ� ב� כ� 
יהו כו א� א ד� ז� יהו רוג� אי א� י, ה� ז� א ח( ת�
Viens voir, cette colère idolâtre, c'est l'Autre Côté, comme on a dit

יב (שמות לד,יז) ת� א כ� ל ד� ע� י, ו� 
לו ע( א מ� ש� ר� פ� ת� א� נ�יה ול� א מ� ר� מ� ת� ס� א� ש ל� ר נ� י ב� ע� ב� ד�
l'homme doit s'en préserver et s'en détacher et c'est pour cela qu'il est écrit :

ך. מ� ר� א ג� ש� א� אב� ין ל� ג� ך:ב� ך. ל� ה ל� ש! ע( ה לא ת� כ� ס� י מ� לה� א"
''Des dieux écrans, tu ne feras pas pour toi7'', pour toi, pour te causer du mal

ה, דוש� ק� א ד� ר� ט� א ס� ר:ד� 
מ ש� ר. ת� 
מ ש� ת ת� 
צו מ� ג ה� ת ח� יה א! ר� ת� יב ב� ת� וכ�
et il est écrit ensuite :''Tu garderas la fête des Azymes8'', tu observeras, c'est le côté de la 
Sainteté

א: ר� א אח( ר� ט� ין ס� ג� יה ב� ף ל� ל� א י�ח� ל� יה, ו� א ל� ר� ט� נ� ש ל� ר נ� י ב� ע� ב� ד�
car l'homme doit le garder et ne pas l'échanger pour l'Autre Côté.

ברוך הי לעולם אמן ואמן

6 Le 'en quoi/Bamé' ponctué en Bama devient un autel/Bama idolâtre.
7 Exode 34,17.
8 Exode 34,18.


