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ת. ר� ט� ר ק� 
ט ק� י מ� ר� ק� אי א� 
מ , א� 
ח ב� ז� יב מ� ת� כ� ן ד� יו� ת. כ� ר� ט� ר ק� 
ט ק� ח
 מ� ב� ז� יב, מ� ת� ה כ� 
י מ ז� א ח� ת�

1Viens 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' ?

יה  א ל� ש� ד� 
ק א ל� ר� ט� אק� יך ל� ר� ט� צ� ח
 א� ב� ז� ן. תו, מ� ר� ד אה� 
ב ע� ה ד� מ� א, כ� ר� ט� אק� ר ל� ת� אי א� 
ה י מ� ל� ט� 
נ ין ד� ג� א ב� ל� א�
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

ת, ר� ט� א ק� ר� ט� אק� , ל� גומו� ר� 
ת ת, כ� ר� ט� ר ק� 
ט ק� ת. תו, מ� ר� ט� ר ק� 
ט ק� א מ� ל ד� 
ע ת ו� ר� ט� הוא ק� 
ה ב�
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'

ה. ת� ח� 
מ ר מ� 
ת, ב ר� ט� א ק� ר� ר אח� ת� א� 
א ב ר� ט� אק� יר ל� א אס� ה� ד�
car il est interdit d'encenser l'encens à un autre endroit que l'encensoir.

יה, אר� י מ� מ� 
א ק ב� את� ת, ול� ר� ט� אי ק� 
ה יך ל� ר� ט� צ� יה, א� ר� ת� 
ב יף א� ד� א ר� ינ� ד� אן ד� 
אי מ 
י, ה ז� א ח� ת�
Viens voir, celui qui est poursuivi par la Rigueur a besoin de cet encens et de revenir vers 
son Maître

נ�יה. ין מ� ק� ל� 
ת ס� אי מ� 
ד 
אי ו 
ה נ�יה, וב� ין מ� ינ� א ד� ק� ל� 
ת ס� א� יהו ל� א א� יוע� א ס� ה� ד�
car cette aide éloigne de lui les Rigueurs et par cela elles s'éloignent vraiment de lui.

ר ק� ב� 
ר ב ק� ב� 
ים ב מ� 
ת ס ר� ט� יב ק� ת� כ� א, ד� ש� מ� 
ר א וב� ר� פ� 
צ א, ב� מ� יו� ין ב� נ� מ� ין ז� ר� א ת� ר� כ� אד� אי, ל� 
ה יל ב� ג� י הוא ר� א�
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

יב, ת� כ� יר, ד� ד� א ת� מ� ל� ע� א ד� יומ� יהו ק� א א� ד� ה. ו� נ� יר� ט� ם י
ק� י� 
ב ר� 
ע ין ה� יב ב� ת� (שמות ל) וכ�

et il est écrit :''Vers le soir, il encensera''5, cela est le maintien perpétuel du monde comme il 
est écrit :

א: יל� ע� א ל� מ� ל� ע� א ד� יומ� ק� א, ו� ת� 
ת א ל� מ� ל� ע� א ד� יומ� אי הוא ק� 
ד 
ם  ו יכ� ת� רו� דו� י� ל� י י� נ� פ� יד ל� מ� ת ת� ר� ט� ק�
'' 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.

יה, יאו ב� ג� 
ין ס נ� ת� יה, ומו� ין ב� י� ר� 
א ש יל� ע� ל� ין ד� ינ� ת, ד� ר� ט� ק� א ד� ד� ב� א עו� מ� ל יו� כ� ר ב� 
כ ד� א א� ל� ר ד� ת� הוא א� 
ה ב�
Dans l'endroit où on ne mentionne par l'encens chaque jour, se trouvent les Rigueurs 
supérieures, de nombreux fléaux

, י� י י� נ� פ� א ל� ימ� י� 
יהו ק יד א� מ� '. ת� י� י י� נ� פ� יד ל� מ� ת ת� ר� ט� יב, ק� ת� כ� ין ד� ג� יה. ב� ל� ין ע� ט� ל� 
ין ש נ� ר� ין אח� מ� 
ע ו�
et les autres peuples le dominent. Parce qu'il est écrit ' encens perpétuel devant YHVH',il est 
présent perpétuellement devant YHVH

יך הוא, ר� א ב� ש� י קוד� מ� 
יב ק ב� ח� יר ו� הוא י
ק� ת, ד� ר� ט� ק� א ד� ד� ב� יהו עו� א א� יב� ב� ין. ח� נ� ר� ין אח� נ� ח� ל פול� כ� יר מ� י
ת�
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

ין  עות� ין ור� נ� ח� ל פול� כ� יר מ� א,(נ"א ועובדין) י
ת� ל� כ� יא מ� י� ל� 
ע י מ� יה� א א� ת� לו� צ� ב ד� 
ל ג 
אף ע א. ו� מ� ל� ע� ד�
plus que tous les autres services et volontés (actions) du monde. Et bien que la prière soit 
supérieure à tout
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יך הוא: ר� א ב� ש� י קוד� מ� יב ק� ב� ח� יר ו� ת הוא י
ק� ר� ט� ק� א ד� ד� ב� עו�
l'action de l'encens est précieuse et chère devant le Saint-Béni-Soit-Il.

ל, א� ר� ש� י י� ד� ב� 
וו� ע ה� 
ין, ד נ� ב� ר� ק� ר ד� ת� א� 
ה ב ינו ל� ק� א את� ת� לו� ת. צ� ר� ט� ק� א ד� ד� ב� עו� א ל� ת� לו� ין צ� ה ב� 
י, מ ז� א ח� ת�
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

אי. 
ה אי ל� 
ין ה ה ב� 
תו מ ת. ו� ר� ט� ק� ין כ� יב� ש� ינון ח� או א� ל, ל� א� ר� ש� ין י� ד� ב� 
וו� ע ה� 
ין ד נ� ב� ר� ינון ק� ל א� כ� ו�
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 ?

ין, ר� ש� יר ק� ש� ק� ין ו� ק� 
ת יר, מ� יד י
ת� ב� ת ע� ר� ט� יך, ק� ר� ט� צ� א� ה ד� 
א מ נ� ק� את� א ל� קונ� יהו ת� א א� ת� לו� א צ� ל� א�
La prière est un arrangement pour arranger ce qui doit l'être, l'encens agit perpétuellement, 
arrange, lie des liens 

ן  
ק ת� ת� א� יר ו� ה� נ� ת� א א� ל� כ� א, ו� נ� כ� ש� 
י מ כ� יד� א� א ו� מ� ר זוה� 
ב אע� יהו ד� אן א� 
א. ומ ל� כ� יר מ� ירו י
ת� ה� יד נ� ב� ע� ו�
et produit une lumière supplémentaire aux autres.  Qu'elle est-elle ? Elle élimine la souillure 
et purifie le tabernacle. Et tout est illuminé, arrangé 

א,  מ� יו� א ו� מ� ל יו� כ� א, ב� ת� לו� צ� ת ל� ר� ט� ק� א ד� ד� ב� א עו� מ� ד� אק� ן ל� ינ� ע� א ב� ל ד� 
ע א: ו� ד� ח� 
ר כ 
ש ק� ת� א� ו�
et lié ensemble. Et c'est pour cela qu'il faut faire précéder la prière par l'action de l'encens, 
jour après jour

א.  מ� יו� א ו� מ� ל יו� כ� א, ב� ל� כ� א ד� קונ� יהו ת� א� א, ד� מ� ל� ע� א מ� מ� א זוה� ר� ב� אע� ל�
pour éliminer la souillure du monde et qu'il est l'arrangement de tout, jour après jour,

יך הוא: ר� א ב� ש� יה קוד� י ב� ע� ר� ת� א� א ד� יב� ב� א ח� נ� ב� ר� הוא ק� 
ה א ד� ונ� ו� 
ג כ�

tel un sacrifice précieux voulu par le Saint-Béni-Soit-il.
ה  ש� מ� יב ב� ת� ה כ� 
,(שמות ל,לד) מ מוה� ק� או� ב ד� 
ל ג 
' אף ע גו� ף ו� ט� ים נ� מ� 
ך ס ח ל� 
ה ק ש� ל מ� י� א� ר י� אמ� י� 
ו

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

א ת� ת� ד א� 
כ ין ד� ג� ך. ב� ת� ל� 
ע תו� ך ול� נ�את� ה� 
ך, ל ח ל� 
א ק ל� יה. א� ר ל� 
אמ ה ד� 
ל מ כ� יר מ� א י
ת� א ד� ד� ב� עו� א ב� נ� אי ש� 
ל מ ב� א�
en quoi cette action est-elle différente des autres  actions ordonnées ? 'Prend pour toi' pour 
ton profit et ton utilité car quand une femme

ה. ל� ע� 
ב א ב� ת� ת� א א� ש� ד� 
ק ת� א� א, ל� מ� א זוה� ר� ב� אע� ים, ל� מ� 
ך ס ח ל� 
א ק א ד� ז� ר� יהו. ו� ה א� ל� ע� 
ב א ד� אות� נ� את, ה� כ� 
ד ת� א�
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.

יה  ק� אה חול� כ� 
ד�מ�ש�ה:(דף רי"ט ע"ב) ז
Heureux est le sort8 de Moïse.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

7 Exode 30,34.
8 Folio 219b.


