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אה ט� אס� א ל� ר� א אח� ר� ט� ס� א ל� פומ� א ד� ר� ט� א פ� ה� א י� ל� ין ד� ג� י ב� בו� ל חו� �אה ע ד� או� י ל� לו� ג� �ל ר �ים ע א� י�ים ק� ס� ר ד� �ת ב�

1Une fois qu'il a terminé2 il se tient sur ses pieds pour reconnaître ses fautes afin de ne pas donner 
prise à l'Autre Côté pour l'accuser

נ�א ו� אי גו� �ה ש ב� ד� �ק ת� א� אן ד� יה מ� ק� אה חול� כ� �ז א. ו� כ� ל� �י מ ב� א מ� כ� ר� ב� ת� א� יה ל� יומ� ק� י�קום ב� יה ו� מ� יא ק� י� פ� �כ ת� א�  ו�
א ת� לו� צ�  ב�

et le soumettre. Il se lève dans son maintien pour être béni par la maison du Roi. Heureux 
le sort de celui qui se sanctifie de cette façon dans la prière

א  יה ל� ת� לו� א. צ� אל� מ� ש� ל� א ו� ינ� ימ� י ל� ט� ס� א י� ל� ת ו� א י�או� ק� ד� א כ� ל� כ� ן ב� ו� �כ ת� י� ין ו� חוד� ד י� יח� י� ין ו� ר� ש� ר ק� �ש ק� ן ו� ר� אמ� ק� ד� כ�

comme on l'a dit. Il lie des liens et unit des unions, se concentre dans tout comme il se doit 
et ne dévie pas à droite et à gauche. Sa prière ne

ג�ל  ת� ך ו� מ. א� יך ו� ח אב� �מ ש� יב (משלי כ''ג) י� ת� א כ� ל ד� �ל ע ט� �ב יהו מ� א� יר ו� ז� יך הוא ג� ר� א ב� ש� ד� יא ק6 י� �נ יק� ר� ר ב� ד� אה�

 revient pas vide. Le Saint-Béni-Soit-Il décide et il annule et il est écrit à ce propos :''Que 
ton père et ta mère se réjouissent et que jubile

יב (משלי ל''א)  ת� כ� י ד� את� א ד� מ� ל� ע� ין וב� א ד� מ� ל� ע� א ב� ק� יה חול� ית ל� ך א� ת. ד� �ל יו�

celle qui t'a enfanté''3. Il a une part dans ce monde et dans le monde à venir. Il est écrit :''

א ק� ה ד� דוש� ת ק� פ. ס. תו� ה ו� דוש� אן וק� כ� ר� ב� יא ד� בוי� הוא ר� �ה יה� מ� ת. רו� ע� �נ ק ל� ח� ה ו� ית� ב� ף ל� ר. ן ט. ת� ת� �ה ו ל� י� �ד ל עו� ם ב� ק� ת�  ו�

''Elle se lève quand il fait encore nuit et donne des vivres à sa maison et des rations à ses 
servantes''.4 De la multitude de bénédictions et sainteté et du surplus de sainteté 

א  ר� א אח� ר� ט� ס� ילו ל� פ� א� �א ו ל� כ� א ל� ק� ת חול� �יג ל� פ� ל ד� ל� ק ש� ל� �ח ב י� ר. ע. ל� ר (בראשית מ''ט) ו� �ת� אמ �א ה ד� מ� א כ� ל� ט� �נ

qu'elle reçoit. Comme il est dit :''Et les soir il distribue le butin '5 car elle distribue des parts 
à tous et même à l'Autre Côté,

ינון  ל א� כ� ין ו� ב� ינון חו� ל א� א כ� ב� א� ס� א מ� ר� א אח� ר� ט� ס� א ד� ק� א. חול� נות� ימ� ה� י מ� נ� ב� א ל� ז� א ר� א ד� ז� ר� א ו� ה� ד� חו� ל� א ב� ק� חול�

une part pour lui. Ce mystère est le mystère des croyants, la part de l'Autre Côté impur est 
toutes les fautes et tous les

ינון א� א ו� ר� א אח� ר� ט� ס� יה ד� ל� ין ע� י� ר� �הו ש יהו כ6ל� י� �ל ה ע� ד� �ו ת� י� א ד� יחוד� ין ד� ר� ש� ר ק� �ש ק� ש ד� ר נ� �הוא ב �ה ין ד� א� ט� � ח
א  ק� חול�

péchés de cet homme qui lie les liens de l'union et les reconnaît. Ils reposent tous sur 

1 Folio 262a.
2 De réciter les treize mesures de miséricorde après la prière des dix huit bénédictions.
3 Proverbes 23,25.
4 Proverbes 31,15.
5 Genèse 49,27.



l'Autre Côté et sont la part

י  בו� ל חו� ל כ� �י ע ד� י או� א� יה. ו� יל ל� כ� י� א ו� ג� ר� ט� �ק ח מ� �כ ת� ש� יה א� ל� י ע� ד� א או� י ל� א� א ו� ב� א� ס� א מ� ר� א אח� ר� ט� ס� א ד� ת� נ� �ס אח� ו�

et l'héritage de l'Autre Côté impur. S'il ne les reconnaît pas l'accusateur est là et peut réussir 
à l'accuser. S'il reconnaît toute ses fautes

ינון  ל א� א. כ� ר� א אח� ר� ט� ס� א ד� ק� הוא חול� �ה י ומ� תא� �ת י ו� א� ל� אן ע� כ� ר� ב� ת� א� א ו� יחוד� ין ד� ר� ש� יר ק� ש� ק� א ד� ת� לו� יא צ� ה� �ה ב�

dans cette prière où il lie les liens de l'union, les inférieurs et les supérieurs sont bénis de 
cette part pour l'Autre Côté. Toutes ces

ל  ת כ� יו א. ל� ה ע� ד� �ו ת� ה� יב (ויקרא י''ו) ו� ת� כ� יר ד� ע� א ש� א ד� ז� ר� יה. ו� ק� חול� ן ל� א לו� ל� ט� �יהו נ י� �ל י ע� ד� או� ין ד� א� ט� �ח ין ו� ב� חו�

fautes qu'il a commises et reconnues, il les prend pour sa part. C'est le mystère du bouc à 
propos duquel il est écrit :''Et il reconnaîtra sur lui toutes les6

י נ� ח� ר� ס� ב ל� ר נ�ש ת� �הוא ב �י ה א� יה. ו� ת� נ� �ס אח� יה ו� ב� ד� �ע יה ו� ק� א הוא חול� ר ד� מ� גו� יר ו� ע� ש� �א ה ש� נ� יב ו� ת� ר וכ� מ� גו� ת ו� נו� ו�  ע�

fautes  des enfants d'Israël'', '' et le bouc portera sur lui toutes leurs fautes' 7, c'est sa part, 
son sort et son héritage. Si cet homme retourne

ל �ע א ב� ר� ט� אי ס� ה� ן מ� יל לו� ט� נ� גו� ד� א ומ� ר� ט� הוא ס� �ה יה ד� ח� ר� ל כ� �ע א ב� ר� ט� הוא ס� �ה ן מ� יל לו� ט� הו נ� כ6ל� יה ד� וי ל� �י ו בו� חו�  ד�

à ses fautes, malheur à lui car il les reprend de ce Côté, contre le gré de ce Côté et puisqu'il 
les a prises de ce Côté contre

ן  יל לו� ט� יהו נ� י� �ל י ע� ד� ד או� �כ יה. ו� יג ל� ר� ט� ק� א ו� ג� ר� ט� �ק יה מ� ל� ך ע� פ� �ה ת� א� יה ו� יש ל� א� ין אב� ד� א כ� ר� ט� הוא ס� �ה יה ד� ח� ר� כ�

contre le gré de ce Côté il l'endommage et le transforme en accusateur qui l'accuse. Quand 
il les reconnaît cet Autre Côté les prend,

ל  א כ� נ� ב� ר� הוא ק� �ל ה �אה ע ד� או� י ל� ע� ב� א ד� נ� ב� ר� י ק� מ� י נ� כ� א ה� א ד� ז� ר� יה. ו� ק� חול� יה ו� ב� ד� �יהו ע א� א ו� ר� א אח� ר� ט� הוא ס� �ה

c'est sa part et son sort. C'est aussi le mystère du sacrifice, reconnaître sur ce sacrifice

יך:  ר� ט� צ� א� אן ד� מ� א ל� ק� ב חול� �יה מ� י ל� או� ט� ח. י ו� בו� חו�

toutes ses fautes et donner sa part à qui il se doit.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

6 Lévitique 16,21.
7  Lévitique 16,22.


