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א, כ� ד ה� יך. ע� ר ט� צ� א ר ד� ת� א� יה ב� אר� מ� י ד� ח� ב� א ש� ר� ד� ס� ע ל� ד� י� אן ד� יה, מ� ק� אה חול� כ� ז�
1Heureux le sort de celui qui sait ordonner les louanges de son Maître à l'endroit nécessaire. 
Jusque là2,

ין. עות ין וב� ת ל� א% ין ש� ימ י� אה, ק� ל� ה� אן ול� כ� ן.מ ה� ב� א� א ב� ד� ח� ה כ� דוש� אן וק� כ� ר� א וב קות� ב� ד�
attachement et bénédictions de sainteté sont unis dans les Patriarches. A partir de là, se 
tiennent les demandes et les requêtes.

נ�יה. ש מ ר� פ� ת� א א ל� יה, ו� ב� ג� יה ל� ת� יאוב� י ת חז� מ� ין ל� ג יה, ב� אר� מ� ין ד� ל מ ע ב� ד� נ� מ אל,ל� ש� מ ש ל� ר נ� י ב� ע� ב� א ד� ירות� ש�
Pour commencer l'homme doit demander à connaître les paroles de son Maître pour montrer 
le désir qu'il a de lui et ne pas en être séparé.

יה א ב� ר� ט� ע� ת� א אה, ל� ל� א ע יש� ד א ק� מ� ש� ה ד דוש� ק� א ב פ� ת� ת� ש� א ש ל� ר נ� י ב� ע� ב� ין ד� ג ב�
Car l'homme doit s'associer à la sainteté du nom saint supérieur et s'en couronner.

ה. דוש� ק� יש ב ד יהו ק� א "ד ד� דו�1 א י� יש� ד א ק� מ� ש� א ד ז� ין, כוז"ו. ר� דוש ק אן ו� כ� ר� ב א ד� מ� יהו ש� א ו�
C'est le nom des bénédictions et des sanctifications Kouzou, mystère du nom saint YHVH3 
qui est saint dans la sainteté.

א. ב� נוק� ר ב� כ� ד� א ד בור� ח י, כ� נ� ה� א ד� בור� ין, ח נ ר� ון אח� ו� נ�י את� נ�יה ה� יקו מ פ ון (אחרנין) א� ו� ין את� ל� א ו�
Ces (autres) lettres ont fait sortir d'elles d'autres lettres, et leur union est comme l'union du 
masculin et du féminin. 

ון ו� את� א ד� נ� ב� חוש� א ד� ז� ם. ר� י מ� ש� ל ה� "ל. ט� רון ט� ק� ין א נ ר� ון אח� ו� ין את� ל� ה: א דוש� ק� א ד ז� ין, ר� א ל� ין ע יש ד י ק� נ� ה�  ו�
יה, יל� ד

Ces sanctifications supérieures sont le mystère de la sainteté, ces autres lettres se nomment 
Tal/Rosée, rosée du ciel, mystère du nombre des lettres4.

א. ר� יה� ס א ל� ל� א, א% נ� ב� א חוש� ל� א, ו� נ� ב� חוש� ין ב� ל ל מ ן כ� ימ� י� א, ק� ת� ת� א ל� כ� ה� ין ד� ג ב�
Car ici en bas, toutes les choses se maintiennent par le compte et il n'y a de compte que pour 
la lune,

יל, א ד ש� כ� נ�יה. ו� ש מ ר נ� ש ב� ר� פ� ת� א א ל� יה, ו� אר� מ� ה ד� דוש� ק� א ב ר� ש� ק� ת� א י ל� ע� ך ב� ין כ� ג וב�
il faut l'attacher à la sainteté de son Maître. L'homme ne doit pas s'en détacher et quand il 
demande,

יה. ב� ג� יה ל� ת� יאוב� ת אה ד� ז� אח� יה, ל� אר� מ� ע ל� ד� נ� מ ין ל� ת ל� א% ש� א ד ירות� ש�
La première de ses demandes est de connaître son Maître et de montrer son désir pour lui.

ן,  י י�הו1 תו1 ל� א% ל ש� כ� א:ו� ל� א� ש� יך ל� ר ט� צ� א ה ד� י מ� תו1 ל� א% אל ש� ש� י יר, ו� ע� יר ז� ע� ש ז� ר� פ� ת� אה, י ל� ה� אן ול� כ� מ
Après cela5 il se détache petit à petit et demande ce qu'il doit demander. Toutes ces 
demandes se feront

יה, אר� י מ� מ� ק� ין ל� עות ים וב� נונ ח� ת� ן ב� י י�הו1 תו1 ל� א% ל ש� א, כ� א ד� ונ� ו� ג� ן. כ� ר� אמ� ק� א ד� א ד� דור� ר ס ד� יס� ר ד ת� ב� ל�
aprés qu'il aura organisé l'ordre qui a été dit, ainsi toutes ses demandes seront des 
supplications et des requêtes devant son Maître

1 Folio 261b.
2 Les trois premières bénédictions de la prière des dix-huit bénédictions. 
3 Les lettres Kouzou (כוזו) s'obtiennent en décalant le nom YHVH(יהוה) d'une place en arrière dans l'alphabet, ainsi Y(י) 

donne K(כ) et ainsi de suite.
4 Kouzou (כוזו) a pour valeur numérique 39, Tal (טל), rosée.
5 Après la première demande(חונן הדעת), connaître son Maître () des treize demandes intermédiaires des Dix huit 

bénédictions.



יק  ד צ� א י� ל� א,(ס"א ירחיק) ו� א ד� דור� א ס ר� ד� ס� ע ל� ד� י� אן ד� יה, מ� ק� אה חול� כ� נ�יה. ז� יה מ מ� ר� ג�
et il ne s'en justifiera (éloignera) pas. Heureuse est la part de celui qui sait organiser cet 
ordre

ם. רו1 ד� ן ב� פו1 צ� ן, ו� פו1 צ� ם ב� רו1 א. ד� ש� א% י�א ב� י�א, ומ� מ� א ב� ש� א א% ד� אח� ת� א א ד� ונ� ו� ג� י: כ� ז� א ח� ק� ד� ר, כ� יש� ח מ� ר� א1 ך ב� ה� מ� ל�
pour aller dans le droit chemin comme il se doit. Comme le feu s'unit à l'eau et l'eau au feu, 
le sud au nord et le nord au sud,

א: ד� א ב� ים ד� ל ת� ש� א א חוד� י א, ו� ד� ח� א כ� ל� ר כ1 ש� ק� ת� י א מ� י נ� כ ח. ה� ר� ז� מ ב ב� ר� ע� ב, ומ� ר� ע� מ� ח ב� ר� ז� מ
l'est à l'ouest et l'ouest à l'est. Ainsi tout est lié comme un et l'union de l'un dans l'autre est 
complète.

א. ד� א ב� א ד� ר� ש� ק� ת� א ין, ול� ל� א ין ב� ל� ין א ל יכ� י ה� נ� א ה� ל� ל� כ� ת� א ת, ל� א י�או1 ק� ד� ן כ� הו1 ת� לו1 א צ� ר� ד� ס� ין ל� ע ד� י� ינון ד� ל א כ� ו�
Ceux qui savent ordonner leur prière comme il se doit pour unir ces palais les uns dans les 
autres et les lier l'un à l'autre.

יה.  יב ל� י�ה יל ו� א א ש� ת� ל� א% הו. ש� א ב� ל� ל� כ� ת� א יה ל� יב ל� ר ק� הו, ו� ר ב� ש� ק� ת� ר נ�ש א אי ב� ה�
Cet homme qui est lié à eux et se rapproche d'eux pour les unir demande et sa demande lui 
est accordée.

י: את� א ד� מ� ל� ע� א, וב� מ� ל� אי ע� ה� יה ב� ק� אה חול� כ� ז�
Heureuse est sa part dans ce monde et dans le monde qui vient.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן


