
Vayakel Dimanche'ויקהל יום א /
א,  ה ד� ל� א מ� ימ� י� כו ק� א, ב� מ� ל� י ע� נ� ל ב� י, כ� אר� א ק� ז� רו� א כ� מ� ל יו� כ� י, ב� ז� א ח� ת� ו�

Et viens voir, chaque jour une voix appelle tous les enfants du monde :cette chose dépend de 
vous

א הוא  ד� . (שמות לה,ה) (דף ר' ע"ב) ו� י� י� ה ל� רומ� ם ת� כ( ת� א� חו מ� ק�
et c'est cela :1''Prenez de vous un prélèvement pour YHVH, tout celui qui est généreux avec 
son cœur apportera le prélèvement de YHVH''2

: ה� יא( ב� בו� י� יב ל� ד� ל נ� יכו. כ� י� ל� ה ע� ל� י�א מ� ש� ק� א ד� ימ� י ת� א� ו�
et ne viens pas à dire que cette chose est difficile pour vous,''tout celui qui est généreux avec 
son cœur apportera''.

א, ת� לו� צ� יה ב� עות� יה ור� ב� ין ל� ו� כ� יה ומ� אר� מ� יל ל� ח� ד� ש ד� ר נ� ב� א. ד� ת� לו� צ� א ל� ז� א ר� נ� יפ� ל� א או� כ� ה� א מ� ל� . א( ה� יא( ב� הו י� מ�
Que signifie ''apportera'' ? On apprend de là le mystère de la prière. Un homme qui craint 
son Maître et oriente son cœur et sa volonté dans la prière

ין  יר� ש� א ב� ית� מ� ד� ק� א. ב� נ� ימ� ק� או� ה ד� מ� א, כ� יל� ע� ל� א ד� קונ� ין ת� ק� א. את� יל� ע� ין ל� א� ל� ין ע� כ� א� ל� ין מ� ר� אמ� ק� ן, ד� ח� ב� תוש� ו�
arrange l'arrangement d'en haut comme on l'a établi. D'abord avec des chants et des 
louanges que disent les anges supérieurs en haut.

א. ה� קונ� ת� ת ב� נ� ק� ת� ת� א� א, ו� ה� מ� ר� ת ג� יט� ש� י ק� יה� א, א� ת� ת� ל ל� א� ר� ש� י י� ר� א אמ� ק� ן ד� ח� ב� תוש� א ד� דור� הוא ס� ה� וב�
Et par cet ordre de louanges que disent Israël en bas elle se pare et s'arrange de ses 
arrangement

ל כ� א ו� ה� ת� מ� ינו עול( ק� ב, את� יוש� מ� א ד� ת� לו� צ� א ד� קונ� הוא ת� ה� א, ב� ת� לו� צ� א ד� דור� ס� ה: וב� ל� ע� ב� ת ל� ט� ש� ק� ת� א� א ד� ת� ת� א� כ�
comme une femme qui se pare pour son époux. Dans l'ordre de la prière, dans cet 
arrangement de la prière assise sont arrangées ses jeunes filles et tout

יב, צ� י� ת ו� מ( א8 טו ל( ד מ� רו, כ� ד� ס� ת� א� א ו� ל� ן כ� ק� ת� ת� א� ר ד� ת� ב� ה, ל� ד� ה� ינון ב� ל א� ן כ� ט� ש� ק� ת� ה. ומ� יל� ינון ד� א�
ce qui est à elle. Toutes se parent pour elle. Ensuite quand tout est arrangé et ordonné et 
qu'ils arrivent à 'Vrai et établi'3

יהו: י� יומ� ל ק� א ע� ל� ם כ� יק� מ� יך ל� ר� ט� צ� ין א� ד� ל, כ� א� ר� ש� אל י� ג� טו ל� מ� ד ד� א, ע� ה� ת� מ� עול( י ו� יה� א, א� נ� ק� ת� ת� א מ� ל� ין כ� ד� כ�
alors tout est arrangé, elle et ses jeunes filles. Jusqu'à qu'ils arrivent à ''Délivra Israël'4 et ils 
doivent tous se lever sur leurs positions.

ה, י ל� ל� ט� א נ� ה� ת� מ� ן. עול( ק� ת� ת� א א� ל� כ� יב, ו� צ� י� ת ו� מ( א8 י ל( ט� ר נ�ש מ� ד ב� כ� ין ד� ג� ב�
Car quand un homme arrive à 'Vrai et établi' et que tout est arrangé, les jeunes filles la porte

י גו� ר� ד� יל ב� ט� אה נ� ל� א ע� יש� ד� א ק� כ� ל� ין מ� ד� ל, כ� א� ר� ש� אל י� ג� טו ל� מ� ן ד� יו� אה. כ� ל� א ע� כ� ל� י מ� ב� ג� ה ל� מ� ר� ת ג� יל� ט� י נ� יה� א� ו�
et elle se porte vers le Roi supérieur. Quand ils arrivent à ' Délivra Israël'', le Roi Saint 
Supérieur  monte ses degrés

ה.  ד� ע� ר� א ב� ת� ימ� א� א, ב� נ� יומ� ל ק� א ע� ימ� י� ק� ן ל� ינ� ע� אה ב� ל� א ע� כ� ל� י מ� מ� ק� ן, מ� נ� א� ה: ו� א ל� ל� ב� ק� יק ל� פ� נ� ו�
et sort l’accueillir. Nous, devant le Roi supérieur, devons se lever sur nos positions avec 
crainte et tremblement

1 Folio 200b.
2 Exode 35,5.
3 'Vrai et établi':אמת ויציב que l'on dit après la récitation de Écoute Israël/שמע ישראל.
4 ' Délivra Israël':גאל ישראל avant la prière des dix huit bénédictions/שמונה עשרה.



ה,  יש� ת ר� חו� ה ת� י ל� ו� ש� יה, ד� אל� מ� ר ש� ת� ב� ה, ול� ב� ג� ינ�יה ל� מ� יט י� ש� ין או� ד� א כ� ה� ד�
car il étend sa droite vers elle et ensuite sa gauche qu'il place sous sa tête,

ר נ�ש י ב� ע� א, וב� ת� י� מ� ד� ת ק� ל� ינון ת� ין א� ל� א� יקו. ו� ש� נ� א ב� ד� ח� יהו כ� וי� ו� ר� קו ת� ב� ח� ת� ר א� ת� ב� ול�
 et ils s'unissent alors en s'embrassant5. Et voici ces trois premières bénédictions6 où 
l'homme doit

א: ד� ח� יה כ� עות� יה ור� ב� ל� יה ו� א. פומ� ת� לו� צ� ין ד� דור� ס� ין ו� קונ� י ת� נ� ל ה� כ� א ב� ונ� ו� כ� יה, ול� עות� יה ור� ב� ואה ל� ו� ש� ל�
placer son cœur et sa volonté et s'orienter vers tous ces ordres et arrangements de la prière, 
sa bouche, son cœur et sa volonté unis.

ין  ת� ל� א( אל ש� ש� מ� יך ל� ר� ט� צ� א� אן ד� ין. מ� יק� ש� ינון נ� א� ה ב� ו� ד� ח( א ב� בור� ח� ינון ב� א א� ית� נ� רו� ט� אה ומ� ל� א ע� כ� ל� מ� א ד� ת� ש� ה�
Maintenant que le Roi supérieur et la Reine sont unis et joyeux par ces baisers, celui qui doit 
faire des demandes 

א, ית� נ� רו� ט� א ומ� כ� ל� י מ� מ� ק� י מ� תו� ל� א( ר נ�ש ש� יל ב� א� ש� ן ד� יו� יהו. כ� א א� עות� ר� א ד� ת� ע� ין ש� ד� א כ� ה� אל  ד� ש� י�
les fera7 car c'est un moment propice. Quand un homme fait ses demandes au Roi et à la 
Reine

ת ל� ין ת� ל� א� א מ� ה� ירו, ד� מ� ט� ה ד� ו� ד� א ח( ר� ע� את� ין, ל� נ� ר� א אח� ת� ל� ת� יה ל� ב� ל� יה ו� עות� ר� יה ב� מ� ר� ין ג� ק� ין י�ת� ד� כ�
il doit s'arranger dans sa volonté et son cœur pour les trois dernières bénédictions pour 
réveiller la joie enfouie car par ces trois bénédictions

ת. ל� ין ת� ל� א� א ד� יז� נ� ה ג� ו� ד� ח( ן ב� א לו� ח� נ� א� יהו, ול� י� מ� ק� ק מ� יפ� מ� יה ל� מ� ר� ש ג� ר נ� ין ב� ק� י�ת� א. ו� ר� א אח� קות� ב� ד� א ב� כ� ר� ב� ת� א�
il est béni par un autre lien. L'homme doit s'arranger pour les quitter et les laisser dans la 
joie cachée de ces trois bénédictions.

א: יר� מ� ה ט� ו� ד� ח( אן ד� כ� ר� ינון ב� א� י,מ� א� ת� כון ת� ר� ב� ת� י� יה, ד� עות� א ור� יה� א, ד� ל ד� ם כ� ע� ו�
Et pour tour cela sa volonté doit être que les inférieurs soient bénis par ces bénédictions de 
la joie enfouie.

ין.  ין רוח� ש� פ� א נ� ט� ק� י נ� יה� א� א ד� ת� ע� ש� יה, ב� ש� פ� ר נ� ס� מ� מ� י, ול� פו� ל אנ� ל ע� פ� נ� מ� יך ל� ר� ט� צ� ין א� ד� וכ�
Ensuite il faut 'Tomber sur sa face' 8 et donner son âme au moment où elle prend les âmes et 
les esprits.

א, ט� ק� י נ� יה� א� ין ד� ש� פ� ינון נ� גו� א� יה ב� ש� פ� ר נ� ס� מ� מ� א ל� ת� ע� י ש� יה� ין א� ד� כ�
C'est le moment de donner son âme parmi ces âmes qu'elle prend

ת: א י�או� ק� ד� יהו כ� י�י א� ח� א ד� ר� רו� ין צ� ד� א כ� ה� ד�
car c'est  le 'bouquet des âmes' 9 comme il se doit.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

5 Suivant le verset du Cantiques des Cantiques 2,6.
6 Des dix huit bénédictions/שמונה עשרה.
7 Dans les douze bénédictions intermédiaires des dix huit bénédictions/שמונה עשרה.
8 'Tomber sur sa face', c'est la prière du נפילת  אפים qui suit les dix huit bénédictions/שמונה עשרה.
9 Suivant le verset de Samuel I, 25,29.


