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ח,  ת� י פ� ס	 י יו� ב '. ר גו� ך ו� ד� ב� ת ע� ת א� או� ר� ה� ת� ל� לו� ח ה ה� ת� "ד א� ו "י יד� נ� ד� ר. א! יא ל	אמ� ה ת ה� ע	 י� ב� ל י� ן א� נ� ח� ת� א� (ישעיה לח) ו�
1''J'implorai YHVH en ce temps-là pour dire. Adonaï YHVH tu as commencé à montrer à ton 
serviteur ta grandeur et ta main forte car qui est le Dieu dans les cieux et la terre qui fera 
comme tes actions et comme ta force' 2. Ribbi Yossé à ouvert :

אה  ל� ה הוא ע מ� כ� א, ו� ית� י� ר� או� א ד� יפ� ק א ת� יל� ה הוא ח	 מ� י, כ� ז	 א ח! '. ת� י� ל י� ל א� ל	 פ� ת� י יר ו� ק ל ה� יו א� נ� י�הו פ� ק ז� ב ח י�ס	 ו�
''Ézéchias tourna sa face vers le mur et il pria vers YHVH''3. Viens voir  comment est la force 
et la puissance de la Torah4 et comment elle est supérieure à tout5.

ין  ג א. ב� מ� ל� ע� ין ד� יש ין ב עור ר� ע יל מ	 ח א ד� ל� י. ו� א	 ת� ת� י ו� א	 ל� ע יל מ	 ח א ד� א, ל� ית� י� ר� או� ל ב� ד� ת� ש� א אן ד� ל מ� כ� א. ד� ל� ל כ� ע�
Tout celui qui approfondit la Torah, ne craint pas les inférieurs et les supérieurs et ne craint 
pas les mauvais accidents du monde parce qu'il est

ט.  שו� ח ק� ר� א� ך ב� יה� מ	 ש, ל� ר נ� ב� יה ל� יף ל	 ל א או� ית� י� ר� א או� ה� א: ד� מ� ל יו� כ� נ	יה ב� יל מ אכ י	י, ו� ח� א ד� נ� יל� א יד ב� יהו אח א ד�
uni à l'arbre de vie et en mange chaque jour. Car la Torah enseigne à l'homme d'aller dans le 
vrai chemin.

יה  אר	 י מ� מ	 תוב ק� יך י� א ה	 יט� יה ע	 יף ל	 ל ק (לבטלה לההיא גזרה)או� ל� ת� ס� י ל ו� ט� ב� ת� א י ל� א, כ� ת� יה מו� ל	 ר ע� ז� ג� ת� ילו י פ א! . ו�
Elle lui enseigne, conseil, comment revenir vers son maître (pour annuler ce décret). Et 
même si la mort est décrétée sur lui, il l’annule complétement6, s'en éloigne

י.  לו� י�א ע! ר� א ש� ל� נ	יה, ו� י (עיטא דבר נש בהאי עלמא) מ ד	 ע! ת� א י ל� י, ו� יל	 ל	 א ו� מ� מ� א י� ית� י� ר� או� א ב� ל� ד� ת� ש� א י ל� ע	 א ב� ל ד� ע� ו�
et il ne repose pas sur lui. (le conseil de l'homme dans ce monde) Et c'est pourquoi il doit 
approfondir la Torah jour et nuit et ne pas s'en éloigner.

לו  א ה, כ� נ� ש מ ר� פ� ת� א, או� א ית� י� ר� ינ	יה או� י מ ד	 י אע� א ה. ו� ל� י� ל� ם ו� מ� ית� בו� יו� ג ה� יב, (יהושע א) ו� ת כ� א הוא ד ד� ה, ה! נ� מ
C'est pourquoi il est écrit :''Et tu la méditeras jour et nuit''7. S'il s'éloigne de la Torah ou s'en 
sépare c'est comme 

א  כות� ל� ל מ� יה עו� ל	 א ע� ל� ב� ק� י ל� ע	 יה, ב� ס	 ר� ל ע� י�א ע� יל� ל	 יק ב� ל יהו ס� ד א ש כ� ר נ� ב� א ד� יט� י, ע	 ז	 א ח! י	י: ת� ן ח� ש מ ר� פ� ת� א
s'il se sépare de la vie. Viens voir, le conseil de l'homme quand il monte sur sa couche la 
nuit, il doit accepter le joug de la royauté

ין  מ ע! א ט� מ� ל� ל ע� כ� ין ד� ג , ב� מוה� א אוק� ה� יה. ו� ש	 פ� נ� א ד� נ� דו� ק� יה פ ב	 ר ג� ס� ימ� מ י ל� מ	 ד� אק� ים. ול� ל א ש� ב� ל א, ב� יל� ע	 ל� ד
supérieure8 avec un cœur entier et commencer par lui transmettre le dépôt de son âme. On 
l'a établi parce que le monde entier goûte

ן  ר� מ� ט� ת� א ין ו� ק ל� ס� ין, ו� ק פ� א נ� ש� י נ� נ	 ב� י ד ל רוח	 כ� א, ו� מ� ל� ע� י�א ב� ר� א ש� ת� מו� א ד� נ� יל� א א ה� א, ד� ת� מו� א ד� מ� ע! (ס"א ט�

le goût de la mort car l'arbre de la mort9 repose sur le monde. Tous les esprits des hommes 
sortent et s'y cachent (lui sont transmis)

1 Folio 260a.
2 Deutéronome 3, 23-24.
3 Isaïe 38, 2.
4 La Torah orale (Rabbi Moché Haïm Vital).
5 La Torah écrite ( Rabbi Moché Haïm Vital).
6 Le décret.
7 Josué 1, 8.
8 En récitant le 'Ecoute Israël'.
9 L'arbre de la connaissance du bien et du mal (Rabbi Moché Haïm Vital).



י�א, ואתמסרו)  יל� גות ל	 ל� פ� ן ב� פו� ר רוח� צ� ע� ת� ד א י, כ� ז	 א ח! יהו: ת� י� ר� את� ין ל� יב י� הו ת� א, כ<ל� נ� דו� ק� פ ינון ב� א ין ד� ג יה. וב� ב	 ג�
Et puisqu'il sont en dépôt, ils reviennent tous à leurs places. Viens voir, quand le vent du 
nord se réveille au milieu de la nuit

י (נ"א ונ	 ו� כ� ת� ין מ ד	 יא, כ� י� יק� ד צ� ן ד� יהו� רוח	 א ב� ע� ש� ע� ת� ש� א ן ל� ד� ע	 א ד� ת� נ� ג י ל� יך הוא את	 ר א ב� ש� קוד� יק. ו� פ א נ� ז� רו� כ� ו�
une annonce sort et le Saint-Béni-Soit-Il vient dans le jardin d'Eden pour se délecter avec les 
esprits des Justes. Alors tous 

ין  רוח ין ד� נ דו� ק� ינון פ ל א ין כ� ד	 א. וכ� יש� ד א ק� כ� ל� מ� יה ל� א ל	 ח� ב� ש� א, ל� ל� יכ� י ה	 נ	 ל ב� כ� א, ו� ית� נ רו� ט� י מ� נ	 ל ב� מתערי) כ�
les enfants de la Reine et tous les enfants du palais s'orientent (se réveillent) pour louer le 
roi saint et ainsi tous les dépôts des esprits

הו  כ<ל� נ	יה ד� דו� ק� א פ ה� א, ו� ת� ע! יא ש� ה ה� ין ב� ר ע� ת� א מ מ� ל� י ע� נ	 ב� א ד רוב� ן. ו� יהו� אר	 מ� יב ל� הו את ה, כ<ל� יד� ן ב ר� ס� מ� ת� א ד�
qui lui ont été transmis,il les restitue tous à leurs propriétaires. La majorité des hommes se 
réveillent à cette heure et tous les dépôts

א,  ית� י� ר� או� א ד� ת� ח� ב� תוש� י ב� ל	 ד� ת� ש� י מ ר	 ע! ת� יהו, מ י� יומ� ק י ב� ימ	 י� אה ק� ל� א ע ל� יכ� י ה	 נ	 ב� ינון ד יהו: א י� ב� ג� יב ל� את
sont restitués. Ceux qui sont les enfants du palais supérieur se tiennent dans leur maintien, 
se réveillent, s'occupent de la louange de la Torah

י  ב	 ג� ין ל� י� הו את� א (דמלכא) כ<ל� ל� יכ� י ה	 נ	 ל ב� כ� יא, ו� א, ה ר� פ� י צ� ד את	 א. כ� מ� מ� יר י� ה נ� ד ד� ל, ע� א	 ר� ש� ת י נ�ס� כ� י ב פ	 ת� ת� ש� ומ
et s'associent à l'Assemblée d'Israël jusqu'à que le jour éclaire. Quand vient le matin, elle et 
tous les enfants du palais (du roi), vont tous chez

יה  מ	 ר� אה ג� ק� נ� י ל� ע	 א, ב� ר� פ� י צ� ד את	 : כ� מוה� א אוק� ה� א. ו� ית� נ רו� ט� א ומ� כ� ל� מ� ין ד� נ רון ב� ק� ינון א א א, ו� יש� ד א ק� כ� ל� מ�
le roi saint et ils s'appellent les enfants du roi et de la reine. Et on a établi, quand vient le 
matin, l'homme doit se nettoyer en tout

ם י�א ע א את� ת� ש� א. ה� ית� נ רו� ט� מ� ל ב� ד� ת� ש� י�א א יל� ל	 א ב� ה� א, ד� יש� ד א ק� כ� ל� ם מ� א ע ל� ד� ת� ש� א ינ	יה, ל� י� ן ז� יז� מ	 א, ול� ל� כ� ב�
 se ceindre de son arme10, s'occuper du roi saint car pendant la nuit il s'occupe de la reine. 
Maintenant il vient avec

ד ו ד� יהו ד� י� ת� ח� ב� תוש� ח ב� ב� ש� ין, מ� נ ב� ר� ק� יה ב� מ	 ר� י ג� כ	 ד� א, מ� ת� יש� נ י כ� ב	 י ל� א: את	 כ� ל� ם מ� ה ע א ל� וג� ו� ז� א, ל� ית� נ רו� ט� מ�
la reine, pour l'unir au Roi. Il va à la synagogue, se purifie avec les sacrifices11, loue avec les 
louanges du roi David.

י  ל	 , צ� מוה� א אוק� ה� ד. ו� ו ד� ה ל� ל� ה ר ת� מ	 יה, או� פ	 ד� ג� ית ב� יצ צ יה, (ס"א בידיה וברישיה) ו� יש	 ר	 ין ב� יל פ יד ת� א. אח כ� ל� מ�
Il unit le Téfilin de sa tête (de sa main et de sa tête) et les Tsitsit de son vêtement et dit la 
louange de David12.

יה: אר	 י מ� מ	 א ק� ת� לו� צ�
Et on l'a établi, il prie sa prière devant son maître.

ן: אמ	 ן ו� ם אמ	 ל� עו� י� ל� רוך י� ב�

10 Le Taleth et les Téfilin (Rabbi Moché Haïm Vital).
11 La lecture des sacrifices qui ouvre l'office du matin.
12 Le Psaume 145.


