
Zohar Tsav Dimanche'זוהר צו יום א/

יו. ש� ע� ל מ� כ� יד ב ס� ח� יו ו כ� ר� ל ד כ� ' ב י� יק י ד� ח, (תהלים קמה) צ� ת� י�ה פ� ק� ז י ח� ב� ן. ר� ר" ן אה� ב� ר ז$ה ק�
1''Voici le sacrifice d'Aharon''2. Rabbi Hizkya a ouvert :'' YHVH est juste dans toute ses voies 
et pieux dans toutes ses actions''3

יהו י ח� אר טו מ' ס א י� ל� ן ו יהו" אר' מ� א ד ר� יק� א ב� ל� כ ת� ס א� א ל ש� י נ� נ' ב ן ל� ית לו" ה א� מ� ן, כ� ינ� נ' א ת� יו, ה� כ� ר� ל ד כ� י� ב יק י ד� צ�
'Juste dans toute ses voies', on a enseigné combien les hommes doivent regarder la gloire de 
leur maître et ne pas dévier de leurs voies

א: ימ� י ק� י ו ר' ב ת א א� ינ� ל ד� א ע� מ� ל ע� ין ד ג� א, ב מ� ל ע� י ב ל' א ת� ינ� א ד� מ� יו" א ו מ� ל יו" כ� א ב ה� ר. ד ב� ל
vers l'extérieur. Car chaque jour la Rigueur se tient sur le monde car le monde a été créé par 
la Rigueur et tient par la Rigueur.

י. לו" י�א ע� ר א ש� ינ� יה, ד� ית' ב' יב ב י. י�ת� לו" י�א ע� ר א ש� ינ� ד� א ד נ� מ ע ז� ד� א י� ל� י,ד בו" חו" א מ' ר� מ ת� ס א� ש ל ר נ� י ב� ע' א, ב� ל ד� ע� ו
C'est pourquoi l'homme doit se garder de ses fautes car il ne sait pas quand la Rigueur 
repose sur lui. S'il s’assoit dans sa maison, la Rigueur repose sur lui.

ה מ� כ� ה ו מ� ת כ� ל אח� א, ע� ח� אר יק ל פ� או. נ� י ל� יה א� ית' ב' תוב ל י י ע א� ד� א י� ל� י. ו לו" י�א ע� ר א ש� ינ� ר, ד� ב� יה ל ית' ב' ק מ� פ� נ�
S'il sort de sa maison, la Rigueur repose sur lui et il ne sait pas s'il retournera chez lui ou 
pas. Et s'il prend la route, à plus forte raison 

יב ת� כ א הוא ד� ד� יה, ה� מ' א ק� ק� פ א נ� ינ� ין ד� ד' א כ ה� י (תהלים פה) , ד ע' ב� מ� א ול מ� ד אק י ל ע' ך,ב� ין כ� ג� ך. ב ל' ה� יו י נ� פ� ק ל ד$ צ$
car la Rigueur sort à sa rencontre ainsi qu'il est écrit :''La justice marche au devant de lui''4. 
C'est pour cela qu'il doit précéder et

א. מ� ל ע� י�א ב ר ש� א ד ת� ע� ש� א, ב ינ� ן ד� יב מ� ז� ת ש י� ין ד ג� א, ב כ� ל י מ� מ' י ק� מ' ח� ר�
qu'il doit demander la Miséricorde devant le Roi, pour qu'il soit sauvé de la Rigueur au 
moment où elle repose sur le monde.

יב, ת� כ א הוא ד� ד� א, ה� מ� ל ע� א ב ינ� י�א ד� ר א ש� מ� יו" א ו מ� ל יו" א כ� ה� ר(תהלים ז)  ד ימ� מ' ית ל א א� ת� ש ם:ה� ל יו" כ� ם ב ע' ל זו" א' ו
Car la Rigueur repose chaque jour sur le monde comme il est écrit :'' Et El s'irrite chaque 
jour''5. Maintenant il faut dire

ר  ת אמ' א� ה ד מ� ד הוא,כ ס$ ר ח$ ת� ל א� כ� ל ב יא, א' י� ר� ב רו ח� ע� ת א� ן, ו ינ� נ' א ת� ל,(דברים י) ה� דו" ג� ל ה� א' ה�
qu'on a enseigné et les compagnons ont fait remarquer que El est Bonté en chaque endroit 
comme il est dit :''Le El, le grand6''7

אי, ה� יד ב אח� ן, ו ה� מ� ין ש ל' ל א� א כ� ר� יק ק ב� ם, ש� ל יו" כ� ם ב ע' ל זו" א' ת ו ר� ת אמ א� אה, ו ל� ה ע� מ� כ ח� ירו ד ה� א נ ד� ו
et c'est une lumière de la Sagesse supérieure. Comment peut-dire 'Et El s'irrite chaque jour' ? 
Le verset a délaissé tous ces noms pour s'unifier à celui-ci ?

יב,  ת� כ ד, ד� עו" י. ו יל' ין מ� ימ� י א ק� י ל� כ� י ה� י:(ישעיה ט) א� מ' ח� יה ר� ים ל' ק� א, או" נו" ינ� יה ד� ים ל' ק� ר, או" נו" בו" ל ג� א'
S'il en est ainsi les paroles ne se tiennent pas et il est écrit de plus :''El fort8''9 ; soit on 
l'établit pour la Rigueur, soit on l'établit pour la Miséricorde !

1 Folio 30b.
2 Lévitique 6,13.
3 Psaumes 145,17.
4 Psaumes 85,14.
5 Psaumes 7,12.
6 La Grandeur est synonyme de Bonté/Hessed.
7 Deutéronome 10,17.
8 Force/Guibor est du côté de la Rigueur/Guévoura et non de la bonté/Hessed !
9 Isaïe 9,5.



ן יל� ל� א כ ל� א,ד יש� ד� א ק� כ� ל מ� ין ד א� ל� ין ע� ר� ת ינון כ� ל א� כ� ך ב ית ל� ל' א. ד ינ� ד� י ל מ' ח� י ר� כ' פ ה� י�א מ יב� י� א, ח� נ� ע מ� י ש כ� א ה� ל� א$
Mais j'ai entendu ainsi ; les mécréants renversent la Miséricorde en Rigueur car il n'y a rien 
dans toutes ces couronnes supérieurs du Roi saint qui n'incluent pas
ר בו" ל ג� יב א' ת� כ הוא ד� ה� יר ב פ� ה, ש� הוד� י י ב� יה ר� ר ל' ינ�א:אמ� ד� י ל מ' ח� י ר� כ' פ ה� י�א,מ יב� י� ח� י. ו מ' ח� ר� א ב ינ� ד� א, ו ינ� ד� י ב מ' ח� ר�
la Miséricorde dans la Rigueur et la Rigueur dans la Miséricorde. Rabbi Yéhouda lui dit : ce 
que tu dis s'accorde quand il est écrit :''El fort'

ין א� כ� א ז� ל� ין ד ין, ב' א� כ� א ז� מ� ל י ע� נ' ב ין ד� א, ב' ינ� ד� א ב ימ� י א ק� מ� יו" א ו מ� ל יו" כ� א ב ה� הו, ד ם מ� ל יו" כ� ם ב ע' ל זו" א א' ל� א$
mais qu'en est-il pour 'Et El s'irrite chaque jour' ? Il se tient chaque jour dans la Rigueur, que 
les hommes soient méritants ou pas !

יא, י� ר� ב מוה� ח� א אוק ה� ם, ו ל יו" כ� ם ב ע' ל זו" אי א' ד� ן, ו� ר לו" ן. אמ� עו" מ י ש� ב� ר� יה ל ילו ל' א� יה, אתו ש� יד' ה ב� ו� א ה� ל�
Il n'avait pas reçu la réponse. Ils allèrent questionner Rabbi Shimon qui leur dit : assurément
' Et El s'irrite chaque jour' et les compagnons l'ont établi.

ין הוא  נ� מ ז� א,ל ינ� ין הוא ד� נ� מ ז� אן,(דף ל"א ע"א) ל כ� א ז� י ל� א� ד. ו ס$ הוא ח$ א, ו ימ� י ל ק� א א' א, ה� מ� ל י ע� נ' ין ב א� כ� י ז� י. א� מ' ח� ר�
Parfois il est Rigueur, parfois il est10 Miséricorde. Si les les hommes sont méritants ce El est 
établi et il est Bonté/Hessed,s'ils ne le sont pas

ירו (רב)  ה� ר, נ ת� ל א� כ� ל ב יר הוא, א' פ� ה ש� ל� ל מ� ב� א:א� מ� ל יו" כ� א ב ימ� י א ק� ל ד� ע� ר, ו בו" י ג� ר' ק א� א, ו ימ� י ל ק� א א' ה�
ce El est établi et il se nomme 'fort' c'est pourquoi il se tient chaque jour. Cette chose est 
bien ainsi : El, dans chaque endroit est une lumière (grande)
ל אי א' ה� א ד ל' מ� ל א� ם.ו יו" ל ה� ל כ� ד א' ס$ יב, (תהלים נב) ח$ ת� כ א, ד� מ� ל יו" כ� יה ב יומ' ק� א ב ימ� י ק� אה הוא, ו ל� א ע� ת� מ כ ח� ד

de la sagesse supérieure et se maintient dans son maintient chaque jour comme il est écrit :'' 
Bonté El chaque jour''11. Si ce El
א,  מ� ל יו" כ� א ב מ� ל ע� ין ב ר� ע� ת מ� ין ד יפ� ק� ין ת� ינ� י ד� מ' ק� א, מ� ד� א ח� ת� ע� ילו ש� פ� ם א� יק� מ' א ל מ� ל יל ע� כ� א י� א, ל� מ� ל ע� ר ב ע� ת א�
ne se réveillait pas chaque jour dans le monde, celui-ci ne pourrait pas subsister, même une 
heure face aux Rigueurs puissantes qui se réveillent chaque jour.

יב, ת� כ א הוא ד� ד� ם, (בראשית ב) ה� ה� ר� אב א ב ל� אם, א$ ר ב� ה� י ב ר' ק אם, אל ת� ר ב� ה� ץ ב אר$ ה� ם ו י� מ� ש� ת ה� דו" ל ה תו" ל$ א'
C'est pour cela qu'il est écrit :'' Voici les générations des cieux et de la terre quand il les 
créa/Béhibaram''12, ne lit pas 'quand il les créa/Béhibaram' mais 'par Abraham/Béabraham''

י  ח' א ד� מ� יו" א ו מ� ל יו" כ� י ב ח' כ ת� ש מ� ין ד ינ� ינון ד� ל א� א, כ� מ� ל ע� ם ב ה� ר� ר אב ע� ת ד א� כ� י, ו ימ' י ם ק� ה� ר� אב א ד רות� ע� ת א� ב
il subsiste par le réveil de Abraham et quand Abraham se réveille dans le monde toutes les 
Rigueurs qui se trouvent chaque jour, il les repousse
א ל� יב, א$ ת� א כ ם, ל� ל יו" כ� עום ב ם, או" ז ע� ז ם, נ� ל יו" כ� ם ב ע' ל זו" א' יב, ו ת� כ א הוא ד� ד� יה: ה� מ' ין ק� ימ� י א ק� ל� ר, ו ב� הו ל ל

à l'extérieur et elles ne subsistent pas devant lui. C'est pour cela qu'il est écrit :'El s'irrite 
chaque jour' et qu'il n'est pas écrit 'irrité' ou 'est irrité chaque jour' mais

יב,  ת� כ א הוא ד� ד� א,ה� מ� ל ם ע� ס' ב� א הוא ומ ימ� י ק� ר, ו ב� ן ל י לו" ח' ח, ד� כ� ת ש א א� ינ� ד� א ד מ� יו" א ו מ� ל יו" כ� ם.ב ע' (תהלים מב)זו"

's'irrite' tous les jours où se trouvent les Rigueurs et les repousse à l'extérieur. Il se tient et 
parfume le monde comme il est écrit :

א.  ד� א ח� ע� ג ילו ר� פ� ם א� יק� מ' א ל מ� ל יל ע� כ� א י� אי, ל� א ה� ל' מ� ל א� . ו דו" ס י� ח� ה י ו צ� ם י מ� יו"
''Le jour il ordonnera sa bonté''13. Sans cela le monde ne pourrait subsister, même une heure.

ם: ה� ר� אב ינ'יה ד ג� ימו ב י א ק� ל� א כ" ל ד� ע� ו
C'est pourquoi tout se maintient par Abraham.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן
10 Folio 31a.
11 Psaumes 52,3.
12 Genèse 2,4.
13 Psaumes 42,9




