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יב,  ת� ן, כ� 
עו מ� ר ר' ש� ת.(שמות לה) תו אמ� ב� ש� ם ה� 
יו ם ב� יכ� ת! 
בו ש� 
ל מו כ� ש ב� רו א! ע# ב� לא ת�
1De plus Rabbi Chimon a dit : il est écrit :'' Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos 
demeures le jour du Shabat''2.

א. ק� ל� ה� ס� 
בו ג� א ל� א ה� ימ� י ת! א� א. ו� מ� 
אי יו ה� א ב� ינ� י ד� ז! ח� ת� א א� ל� ין ד� ג� א. ב� מ� ע# אי ט� מ�
Quelle en est la raison ? Pour que la Rigueur ne se montre pas pendant ce jour et n'en vient 
pas à dire qu'elle monte vers le haut

א. ק� ל� א ס� ר� ינ�א אח# ד� י�א ל� פ� אכ� , ל� ה� 
בו ג� א ל� ק� ל� ס� הוא ד� ה� . ו� ה� 
בו ג� א ל� ל� ר, ו� אמ� ם ק� יכ� ת! 
בו ש� 
ל מו כ� ב�
car il est écrit :'dans toutes vos demeures' et pas en haut. Celle qui monte vers le haut monte 
pour soumettre l'autre Rigueur.

א: ר� א אח# ש� א א� ל� א, אכ� ח� ב� ד� מ� א ד� ש� א� א. ו� ש� א א� ל� א אכ� ש� ית א� ן, א� ינ� נ! ת� ד�
Car on a enseigné il ya un feu qui dévore le feu et le feu du tabernacle dévore un autre feu.

א, יק� ת� י�א ע� ל� ג� ת� א� א ד� נ� מ� ז� ין. וב� מ� 
אר יו ל ש� כ� א, מ� מ� 
אי יו ה� א ב� יש� ד� א ק� יק� ת� י�א ע� ל� ג� ת� ך, א� י כ� ינ! ג� וב�
C'est pour cela que l'Ancien Saint se dévoile ce jour-là plus que les autres jours et pendant 
que se dévoile l'Ancien

א: ט� ל� א ש� א ל� ינ� ד� א, ו� ת� ימ� ל! א ש� ות� ו� ד� ח� ין ב� ח� כ� ת� ש� ין מ� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ל ע� כ� ל. ו� ל� א כ� ינ� י ד� ז! ח� ת� א א� ל�
la Rigueur ne se montre pas. Tous les supérieurs et inférieurs sont dans une joie parfaite et la 
Rigueur ne domine pas.

יב  ת� א, כ� אנ� ת.(שמות לא) ת� ש� ש! א ב� ל� אי, ו� ד� ים ו� ת י�מ� ש� ץ. ש! אר� ת ה� א� ם ו� י� מ� ש� ת ה� י� א� ה י� ש� ים ע� ת י�מ� ש� י ש! כ�
On a enseigné : il est écrit :''Car six jours YHVH a fait les cieux et la terre''3, six jours 
assurément et pas en six.

יה. ן ב! יל� ל� כ� ת� ינון א� א� הו, ו� יל ב� ל� כ� ת� א א� יש� ד� א ק� מ� ש� י ד� מ! 
רון יו ק� ין, א� א� ל� ין ע� יש� ד� ין ק� מ� 
י יו נ! ה� ו�
Ces six jours saints supérieurs se nomment les jours du nom saint inclus en eux et ils sont 
inclus en lui4.

יב, ת� יהו כ� י� ל� ת, ע� 
לו ז� ים ומ� ב� כ� 
ת כו ד� 
בו י ע# ד! ב� 
ין עו מ� ל ע� כ� ל מ� א! ר� ש� י� ן ד� 
יהו ק! אה חול� כ�  (דברים ד)ז�
Heureuses sont les parts d'Israël plus que les peuples idolâtres. Il est écrit à leur propos :

ם: 
יו ם ה� כ� ים כול� י� ם ח� יכ� לה! י� א> י� ים ב� ק� ב! ד� ם ה� ת� א� ו�
''Et vous êtes attachés à YHVH votre dieu, vivants tous aujourd'hui''5.
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