
LES SEPT 

MENDIANTS 

LES SEPT 

MENDIANTS 

 

13  

© Tous droits de reproduction réservés - 054-8429006 (Meir) 



       N    Treizième récit : Les sept mendiants    w                               N  w     בעטלירס'   מהז–מעשה יג       

  

 
- 2 - 

 
 

 

 
 
 

Que le mérite de ce travail 

élève les âmes de 
 

CHIMEÔN BEN MEÏR 

& 

'HAYA BAT DANIEL 

.ה.ב.צ.נ.ת  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       N    Treizième récit : Les sept mendiants    w                               N  w     בעטלירס'   מהז–מעשה יג       

  

 
- 3 - 

  

  

יך ם א  כ  ר ל  פ  ס  ֵ     א     ֶ  ָ    ֵ  ַ  ְֲ ם  ּ ע  ַ    פ   ַ יםּ ח  מ  יו ש   ִ    ה   ֵ ְ ׂ     ָּ:  
Je vais vous raconter 

comment on se réjouissait autrefois.  

  

  
ה            ְַפַעם ַאַחת ָהָיה ֶמֶלך .ֲעׂשֶ ּ,   
ן ָיִחיד            ָרָצה ְו ,ְוָהָיה לֹו ּבֵ

ַחָייו ַּהֶמֶלך ִלְמֹסר ַהְמלוָכה ִלְבנֹו ּבְ ּ ּ ְּ ,
ֶתה ָגדֹול  ה ִמׁשְ קֹוִרין (ְּוָעׂשָ אל"ּׁשֶ , )"ּבַ

ה  ַהֶמֶלך עֹוׂשֶ ָכל ַפַעם ׁשֶ ְוְבַוַדאי ּבְ ּ ּ ּ ּ
ְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד אל הוא ׂשִ , ּּבַ

ְפָרט ַעָתה ָמַסר ַהְמלוָכה ִלְבנֹו , ּּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ַחָייו ַוַדא, ּּבְ ְמָחה ְגדֹוָלה ּּבְ י ָהָיה ׂשִ
  .ְמֹאד

            l était une fois un roi qui  

            avait un fils unique. Le roi 

voulut lui léguer la royauté de son 

vivant. Il donna donc une grande fête 

et, comme à l’accoutumée lorsque le 

roi célèbre une grande fête, on s’y 

amusât beaucoup. Surtout en ce jour, 

alors que le roi transmettait de son 

vivant la royauté à son fils, les 

réjouissances étaient particulièrement 

grandioses. 

ֵרי־ְמלוָכה ְוָכל  ם ָכל ַהׂשָ ְּוָהיו ׁשָ ּּ ּ
ִרים ַּהֻדָכִסים ְוַהׂשָ ֵמִחים ְמֹא, ּּ ד ְּוָהיו ׂשְ

ֶתה ַּעל ַהִמׁשְ ּ.  

Tous les ministres, tous les ducs et 

princes de la noblesse étaient 

présents, et se réjouissaient beaucoup 

du festin. 

מֹוֵסר  ְּוַגם ַהְמִדיָנה ָהיו ֶנֱהִנים ִמזֶה ׁשֶ ּּ ּ
ַחָייו ַּהְמלוָכה ִלְבנֹו ּבְ ּ ִּכי הוא ָכבֹוד , ּ ּּ

דֹול ַלֶמֶל ְמָחה ְגדֹוָלה , ְךּּגָ ם ׂשִ ְוָהָיה ׁשָ
ְמָחה, ְמֹאד ם ָכל ִמיֵני ׂשִ , ְּוָהָיה ׁשָ

ַּקאֶפעְלֶייׂש ְוָקאֶמעְדֶייׂש ְוַכיֹוֵצא ִמזֶה  ּ ּ
ְמָחה ם ַעל , ָּכל ִמיֵני ׂשִ ַּהֹכל ָהָיה ׁשָ

ֶתה ַּהִמׁשְ ּ.  

Le royaume également se félicitait de 

ce que le roi lègue de son vivant la 

royauté à son fils, car celà constituait 

un évènement exceptionnel pour le 

monarque. La joie là-bas était 

immense, et les divertissements 

nombreux : chorales, comédies 

théâtrales et toutes sortes 

d’amusement, tout était là pour 

agrémenter la fête. 

ֵמִחים ְמֹאדּוְכ ַנֲעׂשו ׂשְ ּׁשֶ ְָעַמד ַהֶמֶלך , ּ ּ
ֲאִני חֹוזֶה : ְוָאַמר ִלְבנֹו ֱהיֹות ׁשֶ

Lorsque les convives furent très 

joyeux, le roi se leva et déclara alors à 
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כֹוָכִבים ַאָתה ָעִתיד , ּּבַ ַּוֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ
ֵּליֵרד ִמן ַהְמלוָכה לֹא , ּ ֵכן ִתְרֶאה ׁשֶ ּּבְ ּ

ֵתֵרד ִמן  ִּיְהֶיה ְלך ַעְצבות ְכׁשֶ ּ ּ ָ

ַּהְמלוָכה ְמָח, ּ ׂשִ , הַּרק ִתְהֶיה ּבְ
ם ֲאִני ֶאְהֶיה  ְמָחה ּגַ ׂשִ ִתְהֶיה ּבְ ּוְכׁשֶ ּ

ְמָחה ׂשִ   .ּבְ

son fils : « Comme je sais lire dans les 

étoiles, j’ai vu qu’un jour tu perdrais 

la royauté. Aussi, prends garde à ne 

pas éprouver de tristesse lorsque tu 

abdiqueras, sois tout simplement 

joyeux. Si tu éprouves de la joie, alors 

moi aussi je me réjouirai. 

ִיְהֶיה ְלך ַעְצבות ם ְכׁשֶ ּּגַ ָ ּ ּ ,
ְמָחה  ׂשִ ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֲאִני ֶאְהֶיה ּבְ

ֵאין ַאָתה ֶמֶלך ְַעל ׁשֶ ִָכי ֵאיְנך, ּ ּ ָראוי ּ
ֵאיְנך ָיכֹול , ִּלְמלוָכה ֵָמַאַחר ׁשֶ

ַאָתה  ְמָחה ְכׁשֶ ׂשִ ְּלַהֲחִזיק ַעְצְמך ּבְ ּ ָ

ּיֹוֵרד ִמן ַהְמלוָכה ִתְהֶיה , ּ ֲּאָבל ְכׁשֶ ּ
ְמָחה ׂשִ ְמָחה ְיֵתָרה , ּבְ ׂשִ ֲאַזי ֶאְהֶיה ּבְ

  .ְמֹאד

Et même si tu ressentais quelque 

tristesse, je me réjouirai (tout de 

même) du fait que tu ne sois plus roi, 

car alors tu ne mériterais pas la 

royauté en ne parvenant pas à rester 

joyeux lorsque tu perds le trône. Si 

par-contre tu conserves ta joie, alors 

je serai moi-même extrêmement 

joyeux. 

ן־ֶמֶלך ֶאת  ל ַהּבֶ ָיד ְְוִקּבֵ ַּהְמלוָכה ּבְ ּ
ֵרי ְמלוָכה ְוֻדָכִסים , ָרָמה ה לֹו ׂשָ ְּוָעׂשָ ּ

ִרים ָוָחִיל   .ְוׂשָ

Le prince reçut donc la royauté d'une 

main puissante. Il se nomma des 

ministres, des ducs et des nobles, et 

leva des armées.  

ן־ֶמֶלך ָהָיה ָחָכם ְוָהָיה אֹו ֵהב ְְוזֶה ַהּבֶ
ְּוָהיו ֶאְצלֹו ֲחָכִמים , ָחְכָמה ְמֹאד

דֹוִלים א ֶאְצלֹו ִעם , ּגְ ָהָיה ּבָ ְוָכל ִמי ׁשֶ
ָהָיה ֶאְצלֹו , ֵּאיזֶה ְדַבר ָחְכָמה

דֹול ְמֹאד יבות ּגָ ֲחׁשִ ְוָהָיה נֹוֵתן , ּּבַ
ִביל  ׁשְ ירות ּבִ ָּלֶהם ָכבֹוד ַוֲעׁשִ ּ

ִמי : ְּלָכל ֶאָחד ְכִפי ְרצֹונֹו, ַהָחְכָמה
ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון ָהָיה נֹוֵתן לֹו ָממֹון ׁשֶ

ָהָיה רֹוֶצה ָכבֹוד ָהָיה נֹוֵתן לֹו  ּוִמי ׁשֶ ּ
ִביל ַהָחְכָמה, ָּכבֹוד ׁשְ   .ַּהֹכל ּבִ

Or, le fils du roi était un sage, qui 

affectionnait profondément la 

sagesse. Son entourage comptait 

d’éminents érudits, et tout celui qui 

se présentait à lui avec quelque savoir, 

était hautement considéré. Il 

accordait privilèges et richesses aux 

sages, au regard de leur savoir, 

chacun selon ses désirs : celui qui 

désirait l’argent, le fils du roi l’en 

comblait. Préférait-il des honneurs ? 

Il les lui accordait. Tout cela en 

récompense de l’érudition. 

Et puisque la sagesse était tant 

appréciée du prince, chacun s’y 
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ְּוָעְסקו ָכל ַהְמִדיָנה , ַהָחְכָמה ּ ּ
ָחְכמֹות , ִּכי זֶה ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון, ּבְ

ל ָממֹון ַעל־ְיֵדי זֶה ְיַקּבֵ ְּכֵדי ׁשֶ ְוזֶה , ּ
יבות ְוָכבֹוד   .ָּהָיה רֹוֶצה ֲחׁשִ

attachait et le pays tout entier 

s’occupa de sciences. Car, un tel 

souhaitait de l’argent, il étudiait donc 

afin d’en obtenir, un autre briguait 

puissance et honneurs. 

ֻכָלם ָע ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּ ָחְכמֹותּ , ְּסקו ַרק ּבְ
אֹוָתה ַהְמִדיָנה  ם ּבְ ְכחו ׁשָ ַּעל־ֵכן ׁשָ ּ ּ ּ

ִּכי ָהיו ֻכָלם , ַטְכִסיֵסי ִמְלָחָמה ּ ּּ
ָחְכמֹות ָהיו ָכל , עֹוְסִקין ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ

דֹוִלים ֵני־ַהְמִדיָנה ֲחָכִמים ּגְ ַעד , ּּבְ
אֹוָתה ַהְמִדיָנה ָהָיה  ּבְ ַהָקָטן ׁשֶ ּׁשֶ ּּ

ְמִדיָנה ַאֶח דֹול ִמֻכָלםּבִ ֶּרת ָחָכם ּגָ ּ.  

Et puisque tous ne s’occupaient que 

de sciences, on oublia là-bas, dans ce 

pays, l’art de la guerre; car, tous se 

consacraient aux philosophies, si bien 

que les habitants étaient tous de 

grands savants, et le plus petit d’entre 

eux eût été le plus grand des sages 

dans un autre pays. 

אֹוָתה ַהְמִדיָנה ָהיו  ּבְ ְּוַהֲחָכִמים ׁשֶ ּ ּ
דֹוִלים ְמֹאד , ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ּגְ

ּוֵמֲחַמת ַהָחְכמֹות ִנְתַפְקרו ַהֲחָכִמים  ּּ ּ
ל אֹוָתה ַהְמִדיָנה ּׁשֶ ם ֶאת , ּ כו ּגַ ּוָמׁשְ ּ

ן־ֶמֶלך ַהַנ ַּהּבֶ ַּדְעָתם ְוִנְתַפֵקר ל ְל"ְ ּ ּ
ם־ֵכן   .ּּגַ

Les savants en ce royaume étaient 

prodigieusement érudits. Et du fait 

même de leurs sciences, ils 

basculèrent dans l’hérésie, entraînant 

avec eux également le prince qui, lui 

aussi, renia sa foi. 

ֵני־ַהְמִדי ָאר ּבְ ּוׁשְ ָּנה לֹא ִנְתַפְקרוּ ּ ּ ,
דֹול  ָהָיה ַעְמקות ְוַדקות ּגָ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּּ

ל ַהֲחָכִמים ַהַנ אֹוָתה ַהָחְכָמה ׁשֶ ּּבְ , ל"ּ
ֵני־ַהְמִדיָנה  ָאר ּבְ ַּעל־ֵכן ֹלא ָיְכלו ׁשְ ּ ּ
אֹוָתה ַהָחְכָמה ְולֹא ִהִזיק  ִּלְכֹנס ּבְ ּ

ן־ֶמֶלך , ָלֶהם ְֲאָבל ַהֲחָכִמים ְוַהּבֶ

ִּנְתַפְקרו ּ ּ ַכַנּ   .ל"ּ

Quant aux autres habitants du pays, 

eux ne faillirent pas. Car, l’érudition 

des savants de l’endroit était si 

profonde et subtile que les gens 

simples ne pouvaient y accéder, aussi 

ne leur causa-t-elle aucune nuisance; 

les savants et le prince, par-contre, 

devinrent des hérétiques. 

ן־ֶמֶלך ָהָיה ּבֹו טֹוב, ְְוַהּבֶ , ֵמֲחַמת ׁשֶ
ִּכי נֹוַלד ִעם טֹוב ְוָהיו לֹו ִמדֹות  ּ ּ

רֹות ָּהָיה ִנְזַכר ִלְפָעִמים , טֹובֹות ִויׁשָ
עֹוָלם ה , ֵּהיָכן הוא ּבָ ּוַמה הוא עֹוׂשֶ ּ

ְּוָהָיה ּגֹוֵנַח וִמְתַאֵנַח ַעל , ’ְּוכו ַעל , זֶהּ
ָנַפל ִלְמבוכֹות ָכֵאלו ְוִנְתָעה  ּׁשֶ ּּ ּ ּ

ְָכל־ָכך ּ ֲאָבל , ְּוָהָיה ִמְתַאֵנַח ְמֹאד, ּ

Or, le fils du roi, comme il possédait 

beaucoup de bien en lui – car il était 

né ainsi, nanti d’un caractère bon et 

droit, le prince donc se rappelait  

parfois sa finalité en ce monde et 

comment il agissait. Il se mettait alors 

à geindre et à se lamenter, pour avoir 

basculé dans de telles confusions, 
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ַתֵמׁש ִעם  ָהָיה ַמְתִחיל ְלִהׁשְ ֵּתֶכף ְכׁשֶ ּ ּּ
ֶכל ָחַזר ְוִנְתַחזֵק ֶאְצלֹו ַהָחְכמֹות  ַּהׂשֵ ּ

ל ָהֶאִפיקֹוְרסות ַהַנ ּׁשֶ   .ל"ּּ

s’être laissé égarer à ce point. Il 

soupirait beaucoup. Mais très vite, 

dès qu’il recommençait à user 

d’intelligence, les sciences de l’hérésie 

revenaient et se renforçaient en lui. 

ְּוֵכן ָהָיה ַכָמה ְפָעִמים ּ ָהָיה ִנְזַכר , ּ ּׁשֶ
ַּכַנ ּל ְוָהָיה ּגֹוֵנַח וִמְתַאֵנַח"ּ ְוֵתֶכף , ּ

ֶכל  ַתֵמׁש ִעם ַהׂשֵ ִהְתִחיל ְלִהׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ
ָּחַזר ְוִנְתַחזֵק ֶאְצלֹו ָהֶאִפיקֹוְרסות  ּ ּ

ַּכַנ   .ל"ּ

Cela se produisit à plusieurs reprises : 

le prince se remémorait-il sa 

situation, il gémissait et soupirait. 

Mais aussitôt, dès qu’il utilisait son 

raisonnement, l’hérésie réapparaissait 

et s’emparait de lui. 

ֵאיזֶה , ַּוְיִהי ַהיֹום ִריָחה ּבְ ְוָהָיה ּבְ
ְּמִדיָנה וָבְרחו ֻכָלם ּ ּ ִריָחָתם , ּ ְוְבֶדֶרך ּבְ ּ

ְֶדֶרך ֵאיזֶה ַיַערָּעְברו  ם ָזָכר , ּ ְּוָאְבדו ׁשָ
ֶאָחד ָאַבד ָזָכר ְוֶאָחד ָאַבד , ּוְנֵקָבה
  .ְנֵקָבה

Un jour, dans un pays, il y eut un 

exode. Tous s’enfuirent. Sur ce 

chemin de déroute, les habitants 

traversèrent une forêt, et égarèrent là-

bas un garçonnet et une fillette. 

Quelqu’un perdit un garçonnet, un 

autre une fillette. 

ִנים ְקַטִנים ַּוֲעַדִין ָהיו ּבָ ע , ּ ֵני ַאְרּבַ ּבְ
ִנים ְוֹלא ָהָיה ָלֶהם ַמה , ְוָחֵמׁש ׁשָ

ְּוָצֲעקו וָבכו, ֶּלֱאֹכל ּ ִּכי לֹא ָהָיה ָלֶהם , ּ
  .ַּמה ֶלֱאֹכל

Les enfants étaient encore jeunes, 

agés de quatre ou cinq ans, et ils 

n’avaient pas de quoi se nourrir. Ils se 

mirent à crier et à pleurer, car ils 

n’avaient rien à manger. 

עְטֶליר ֶאָחד  א ֶאְצָלם ּבֶ תֹוך ָכך ּבָ ְּבְ ְּ
לֹו  ִקים ׁשֶ ִּעם ַהׂשַ ּ קֹוִרין (ּ ּׁשֶ

עס" ֶהם, ")ָטאְרּבֶ א ּבָ נֹוׂשֵ ,  ֶלֶחםּׁשֶ
ִנים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ְּוִהְתִחילו ֵאלו ַהּבָ ּּ

ְּוִלְהיֹות ְכרוִכים ַאֲחָריו ְוָנַתן ָלֶהם , ּ
  .ֶּלֶחם ֶלֱאֹכל ְוָאְכלו

Entre temps, un mendiant vint à eux, 

avec ses sacs dans lesquels il 

transportait du pain. Les enfants se 

mirent à s’approcher de lui et s’y 

agrippèrent; il leur donna du pain à 

manger, qu’ils consommèrent. 

ַאל אֹוָתם אֶתם ְלָכאן: ְוׁשָ ? ֵמֵהיָכן ּבָ
יבו לֹו ִּכי ָהיו , ֵּאין ָאנו יֹוְדִעים: ֵּהׁשִ ּ

ִנים ְקַטִנים ַכַנ ּּבָ   .ל"ּּ

Il les interrogea : « D’où venez-vous ? 

» Ils lui répondirent : « Nous ne 

savons pas ! » , car ils étaient jeunes. 

ְּוִהְתִחיל ֵליֵלך ֵמֶהם וִבְקׁשו ִמֶמנו  ּ ּּ ּ ּ ְ

ִיַקח אֹוָתם ִעמֹו ּׁשֶ ּ ֶאת : ְוָאַמר ָלֶהם, ּ
Il commençait à s’en éloigner, 

lorsqu’ils lui demandèrent de les 
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ֵתְלכו ִעִמי ּזֶה ֵאיִני רֹוֶצה ׁשֶ ּ ּ.  emmener avec lui. Il leur dit : « Cela, 

je ne le veux pas, que vous veniez 

avec moi. » 

תֹוך ָכך ִהְסַתְכלו ְוִהֵנה הוא ִעֵור ּּבְ ּ ּּ ּ ּּ ְ ְ ,
הוא ִעֵור, ְּוָהָיה ֶאְצָלם ֶפֶלא ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ,

ְֵאיך יֹוֵדַע ֵליֵלך ְ.  

Entre temps, ils s’aperçurent qu’il 

était aveugle; ils en furent stupéfaits : 

étant aveugle, comment savait-il se 

diriger ? 

ה  ָהָיה ָקׁשֶ ּוֶבֱאֶמת הוא ִחדוׁש ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ
ִנים ְקַטִנים, ָלֶהם ֹזאת ִּכי ֲעַדִין ָהיו ּבָ ּ ּ ,

ִנים ֲחָכִמים ְוָהָיה ֶפֶלא  ָהיו ּבָ ַּרק ׁשֶ ּ
ֶּאְצָלם ַכַנ   .ל"ּ

En réalité, il parait extraordinaire 

qu’ils se soient interrogés à ce propos, 

car ils n’étaient encore que de jeunes 

enfants. Cependant, perspicaces pour 

leur jeune âge, ils s’étonnèrent. 

עְטֶליר ָהִעֵור, ּוֵבְרָכם ִיְהיו , ּזֶה ַהּבֶ ּׁשֶ ּ
ִיְהיו ְזֵקִנים ְכמֹותֹו, ְּכמֹותֹו ּׁשֶ ּ ּ ,

ִאיר ָלֶהם עֹוד ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְוָהַלך  ְְוִהׁשְ

  .לֹו

Le mendiant aveugle les bénit, qu’ils 

soient comme lui, qu’ils soient agés 

comme lui. Il leur laissa encore du 

pain à manger, et partit. 

ַרך  ם ִיְתּבָ ִנים ִכי ַהׁשֵ ְְוֵהִבינו ֵאלו ַהּבָ ּ ּ ּ ּּ
יַח ּגִ עְטֶליר ִהׁשְ  ֲעֵליֶהם ְוִהְזִמין ָלֶהם ּבֶ

ָכאן ִלֵתן ָלֶהם ֹאֶכל ִּעֵור ּבְ ּ.  

Les enfants comprirent que l’Eternel 

béni-soit-Il avait veillé sur eux, et leur 

avait envoyé ici-même un mendiant 

aveugle, afin de leur procurer à 

manger. 

ַּאַחר־ָכך ָכָלה ֶאְצָלם  ְּוׁשוב , ַּהֶלֶחםְּ
ִּהְתִחילו ִלְצֹעק ֲעבור ֹאֶכל ּ.  

Ensuite, leur pain épuisé, ils se 

remirent à crier, pour obtenir de quoi 

manger. 

ם ה ַלְיָלה ְוָלנו ׁשָ ַּאַחר־ָכך ַנֲעׂשָ ְ ּ.  Puis, la nuit tomba et ils restèrent à 

l’endroit. 

ם־ֵכן לֹא ָהָיה ּבֶֹקר ּגַ ,  ָלֶהם ֶלֱאֹכלּּבַ
ְּוָהיו צֹוֲעִקים ובֹוִכים ְּוָחַזר וָבא , ּ

ָהָיה ֵחֵרׁש עְטֶליר ׁשֶ ְּוִהְתִחילו , ּבֶ
ר ֵאָליו ָיָדיו , ְלַדּבֵ ְוֶהְרָאה ָלֶהם ּבְ

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוָנַתן ָלֶהם , ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ
ם־ֵכן ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְוָהַלך ֵמֶהם ְּגַ ְּוָרצו , ּ

ִיָק ם־ֵכן ׁשֶ ּּגַ ּ , ֵּחם ִעמֹו ְולֹא ָרָצהּ
ִיְהיו ְכמֹותֹו ם־ֵכן ׁשֶ ּוֵבְרָכם ּגַ ּּ ּּ ,

Au matin, ils n’avaient toujours pas 

de quoi manger, ils criaient et 

pleuraient. Survint un mendiant qui 

était sourd. Ils se mirent à lui parler, 

il leur fit comprendre avec ses mains, 

en leur disant qu’il n’entendait pas. 

Le mendiant sourd donna aussi du 

pain à manger aux enfants et les 

quitta. Ils voulurent pareillement 
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ם־ֵכן ָלֶהם ֶלֶחם ְוָהַלך לֹו ִאיר ּגַ ְְוִהׁשְ ּ.  qu’il les emmène avec lui, mais il 

refusa. Il les bénit lui aussi, qu’ils 

soient comme lui, il leur laissa 

également du pain et s’en alla.  

ְּוָחְזרו , ְּוָחַזר ְוָכָלה ַהֶלֶחם ֶאְצָלם
ְּוָצֲעקו ַכַנ ּ ְּוָחַזר וָבא ֶאְצָלם , ל"ּ

ָהָיה ְכַבד־ֶפה עְטֶליר ׁשֶ ּּבֶ ְּוִהְתִחילו , ּ
ר ִעמֹו ְלׁשֹונֹו , ְּלַדּבֵ ם ּבִ ְוָהָיה ְמַגְמּגֵ

ְּולֹא ָיְדעו ַמה הוא אֹוֵמר ְּוהוא ָהָיה , ּ
ִרים ְך ֵהם לֹא ַא, יֹוֵדַע ַמה ֵהם ְמַדּבְ

ָּיְדעו ַמה הוא אֹוֵמר ם , ּ ִּכי ָהָיה ְמַגְמּגֵ
ְלׁשֹונֹו ַכַנ ּּבִ ם־ֵכן ֶלֶחם , ל"ּ ְּוָנַתן ָלֶהם ּגַ

ם־ֵכן ַכַנ, ֶלֱאֹכל ְּוָהַלך לֹו ּגַ ּ ּ ּוֵבְרָכם , ל"ְ
ִיְהיו ְכמֹותֹו ְוָהַלך לֹו ם־ֵכן ׁשֶ ְּגַ ּ ּּ ַּהֹכל , ּ

ַּכִנְזָכר ְלֵעיל ּּ.  

De nouveau, leur pain fut épuisé, et 

ils se remirent à crier. Un mendiant 

qui était bègue vint à leur rencontre; 

ils commencèrent à lui parler, il 

répondait en bégayant et eux ne 

saisissaient pas ce qu’il disait, quant à 

lui, il les comprenait. Les enfants, 

par-contre, ne savaient pas ce qu’il 

disait, car il bégayait dans son 

langage. Il leur donna également du 

pain à manger, et s’en alla lui aussi. Il 

les bénit pareillement – qu’ils soient 

comme lui, et s’en alla, tout comme 

les précédents. 

ָהָיה ַצָוארֹו  עְטֶליר ׁשֶ ְּוָחַזר וָבא ּבֶ ּ
ם־ֵכן ַכַנ ָּעֹקם ְוָהָיה ּגַ ּ ְּוָחַזר וָבא , ל"ּ

ַעל ֲחטֹוָטרֹות  עְטֶליר ּבַ קֹוִרין (ּבֶ ּׁשֶ
ֹלא , ")הֹויֶקיר" עְטֶליר ּבְ ְּוָחַזר וָבא ּבֶ

ֹלא , ָיַדִים עְטֶליר ּבְ ְּוָחַזר וָבא ּבֶ
ֶלֶחם ְוָכל ֶאָחד ָנַתן ָלֶהם , ַרְגַלִים

ִיְהיו ְכמֹותֹו ּוֵבְרָכם ׁשֶ ּ ַּהֹכל ַכִנְזָכר , ּּ ּ ּּ
  .ְלֵעיל

Ensuite, c’est un mendiant au cou 

tordu approcha, et la scène se répéta. 

Puis, un mendiant bossu apparut. 

Survint ensuite un mendiant qui 

n’avait pas de mains et, enfin, un 

(septième) mendiant qui lui, était 

sans pieds. Chacun des mendiants 

distribua du pain aux enfants et les 

bénit, qu’il soient comme lui, comme 

conté plus haut. 

ַּאַחר־ָכך ָחַזר ְוָכָלה ַהֶלֶחם ֶאְצָלם  ְ ּ
ְּוִהְתִחילו ֵליֵלך ְלִיׁשוב ּּ או , ְ ּבָ ַּעד ׁשֶ

ְְלֵאיזֶה ֶדֶרך ְוָהְל ְכו ַעל אֹותֹו ַהֶדֶרךּ ּ ּ ,
או ְלֵאיזֶה ְכָפר ּבָ ַּעד ׁשֶ ְּוִנְכְנסו ֵאלו , ּ ּּ

ִית ֵאיזֶה ּבַ ִנים ּבְ ְּוָהיו ְמַרֲחִמים , ַהּבָ
ְּוָחְזרו , ֲּעֵליֶהם ְוָנְתנו ָלֶהם ֶלֶחם

ִית ֵאיזֶה ּבַ ְּוָנְתנו ָלֶהם , ְּוִנְכְנסו ּבְ

Puis, de nouveau, le pain des enfants 

fut épuisé et ils se mirent à marcher à 

la recherche d’un endroit habité. Ils 

rejoignirent une route qu’ils 

suivirent, et parvinrent à un village. 

Les enfants pénétrèrent dans une 

maison, les gens avaient pitié d’eux, 
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ם־ֵכן ְּוָהיו ַמֲחִזיִרים ַעל ַהְפָתִח, ּּגַ ים ּ
זֶה טֹוב ִלְפֵניֶהם ְּוָראו ׁשֶ ְּוָעׂשו , ּ

ַיַחד ִיְהיו ָתִמיד ּבְ יֵניֶהם ׁשֶ ּּבֵ ּ ְּוָעׂשו , ּ
ִקים  קֹוִרין (ָּלֶהם ׂשַ יס"ּׁשֶ ") ָטאְרּבֶ

דֹולֹות ְּוָהיו ַמֲחִזיִרים ַעל ַהְפָתִחים , ּגְ ּ
ָמחֹות ְּוָהְלכו ַעל ָכל ַהׂשְ ּ ַּעל ְסעוַדת , ּ
ִרית־ִמיָלה ְוַעל ֲחֻת ְּוָהְלכו , ּנֹותּבְ

ְּוָהְלכו ַלֲעָירֹות , ָלֶהם ְלָמקֹום ַאֵחר
ְּוָהיו ַמֲחִזיִרים ַעל ַהְפָתִחים ְּוָהְלכו , ּ

עְטֶליְרׂש ין ַהּבֶ בו ּבֵ  ַּעל ַהְיִריִדים ְוָיׁשְ
ם ַעל  ִבים ׁשָ יֹוׁשְ ְּכֶדֶרך ׁשֶ ְ יס"ּ " ַּהְפִריְזּבֶ

ִנים , ִּעם ַהֶטעֶליר ָהיו ֵאלו ַהּבָ ַּעד ׁשֶ ּּ
עְטֶליְרׂשְמ ִּכי , ֻּפְרָסִמים ֵאֶצל ָכל ַהּבֶ

ֵאלו  ֻּכָלם ִהִכירו אֹוָתם ְוָיְדעו ֵמֶהם ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ַיַער ַכִנְזָכר  ֶנֶאְבדו ּבַ ִנים ׁשֶ ֵּהם ַהּבָ ּּ ּּ ּ

  .ְלֵעיל

ils leur donnèrent du pain. Ils 

entrèrent dans une autre maison, on 

leur en donna encore. Ils mendiaient 

ainsi au seuil des habitations. 

S’apercevant que cela leur réussissait, 

les enfants s’accordèrent à rester 

toujours ensemble et se 

confectionnèrent de grands sacs de 

mendiant. Ils quêtaient ainsi, de 

maison en maison, se rendant à 

toutes les cérémonies, repas de 

circoncision et autres mariages. Puis, 

les enfants partirent ailleurs, dans les 

villes, quémandant au seuil des 

demeures. Ils se rendirent dans les 

foires, s’installèrent sur des bancs de 

pierre, à la manière des autres 

clochards, la sébille à la main. Si bien 

qu’ils devinrent célèbres parmi les 

gueux, tous connaissaient leur 

histoire, ils savaient qu’ils étaient les 

enfants perdus dans la forêt, comme 

rapporté plus haut. 

ֵאיזֶה  דֹול ּבְ ַּפַעם ֶאָחד ָהָיה ָיִריד ּגָ
דֹוָלה ם , ִעיר ּגְ ְּוָהְלכו ְלׁשָ

עְטֶליְרׂש ִנים ָהְלכו , ַהּבֶ ְּוֵאלו ַהּבָ ּ ּ
ם ם־ֵכן ְלׁשָ ּוָבא ַעל ַדַעת , ּּגַ ּ

ֵני  ְדכו ֶאת ֵאלו ׁשְ ְיׁשַ עְטֶליְרׂש ׁשֶ ַּהּבֶ ּּ ּ ּ
ִנים או זֶה ֶאת זֹו, ַהּבָ ִיׂשְ ּׁשֶ ְוֵתֶכף , ּ

ִד עְטֶליְרׂשּׁשֶ רו ֹזאת ְקָצת ּבֶ ּהוַטב , ּּבְ
ֵעיֵני ֻכָלם ְוָגְמרו  ַּהָדָבר ְמֹאד ּבְ ּ ּ ּ

דוך ְַהׁשִ ּ ּ ין ָלֶהם , ּ ְֲאָבל ֵאיך עֹוׂשִ

  .ֲּחֻתָנה

Une fois, il y eut une foire 

importante, dans une grande ville. 

Les mendiants se rendirent là-bas, et 

les enfants aussi. Il vint alors, aux 

pauvres, l’idée de marier ces deux 

enfants, l’un à l’autre. Certains 

mendiants en parlèrent et déjà la 

proposition enchanta tout le monde. 

Ils conclurent l’union. Cependant, 

comment allait-on leur organiser le 

mariage ? 

יֹום ְפלֹוִני ִיְהֶיה ּבַ, ְּוִנְתַיֲעצו ּבְ ר ׁשֶ  On décida que, puisque tel jour, unֲּאׁשֶ
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ל יֹום־ֻהֶלֶדת ַהֶמֶלך  ְְסעוָדה ׁשֶ ּ ּ ּ
קֹוִרין ( ם ָכל , ")ִמיִניֶניס"ּׁשֶ ַּוֵיְלכו ְלׁשָ ּ ּ

עְטֶליְרׂש ְיַבְקׁשו ְלַעְצָמן , ַהּבֶ ּוִמַמה ׁשֶ ּּ ּּ ּ
ר ְוֶלֶחם ׂשָ ם ּבָ ִּמזֶה ַיֲעׂשו ֲחֻתָנה, ׁשָ ּ ּ ,  

festin allait être donné pour fêter 

l’anniversaire du roi, tous les 

mendiants se rendraient là-bas et, de 

ce qu’ils obtiendraient là-bas pour 

eux – de viande et de pain, ils 

célébreraient avec cela un mariage. 

ם ַעל ַה, ְוֵכן ָהָיה ִּמיִניֶניס ְּוָהְלכו ְלׁשָ
עְטֶליְרׂש וִבְקׁשו ָלֶהם ֶלֶחם  ָּכל ַהּבֶ ּּ ּ
ַתֵיר ִמן  ִנׁשְ צו ַמה ׁשֶ ר ְוַגם ִקּבְ ּוָבׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ר ְוֶלֶחם  ׂשָ ֻעָדה ּבָ קֹוִרין (ַּהּסְ ּׁשֶ
דֹול, ")קֹוִליְטׁש" ְּוָהְלכו ְוָחְפרו ּבֹור ּגָ ּ ,

ים ִיְהֶיה ַמֲחִזיק ֵמָאה ֲאָנׁשִ ְּוִכּסו , ּׁשֶ
ְּוִנְכְנסו , ָקִנים ְוָעָפר ְוזֶֶבלאֹותֹו ִעם 
ם ֻכָלם ְּלׁשָ ם ֲחֻתָנה ְלֵאלו , ּ ְּוָעׂשו ׁשָ ּּ ּ
ִנים ַהַנ ְּוִהְכִניסו אֹוָתם ַלֻחָפה, ל"ַּהּבָ ּ ,

ם ְמֹאד ְמֹאד ֵמִחים ׁשָ   , ְּוָהיו ׂשְ

Il en fut ainsi, tous les mendiants 

allèrent là-bas, pour l’anniversaire du 

roi, et quémandèrent pour eux du 

pain et de la viande, ils réunirent 

également les restes du banquet royal, 

viande et grands pains nattés. Puis, ils 

allèrent et creusèrent un grand trou, 

qui pouvait contenir cent personnes. 

Ils le recouvrirent de branches, de 

terre et de détritus et y pénétrèrent 

tous. Ils célébrèrent là-bas le mariage 

des enfants, les introduirent sous le 

dais nuptial et se réjouirent beaucoup 

en cet endroit. 

ֵמִחים ְמֹאד ְּוַגם ֶהָחָתן ְוַהַכָלה ָהיו ׂשְ ּ ּ ,
ה  ָעׂשָ ְּוִהְתִחילו ִלְזֹכר ַהֲחָסִדים ׁשֶ ּ

ַיַער ְהיֹוָתם ּבַ ַרך ּבִ ם ִיְתּבָ ִּעָמֶהם ַהׁשֵ ְ ּ ּ ,
ִעים ְמֹאד ְעּגְ ְּוָהיו ּבֹוִכים ְוָהיו ִמְתּגַ ּ ,

עְטֶליר  ְֵאיך לֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת ַהּבֶ

ֵּהִביא ָלנו ֶלֶחם ׁשֶ, ָּהִראׁשֹון ָהִעֵור
ַיַער ְּוֵתֶכף וִמָיד, ּּבַ ָהיו , ּ תֹוך ׁשֶ ּּבְ ְ

עְטֶליר  ִעים ְמֹאד ַאֲחֵרי ַהּבֶ ְעּגְ ִמְתּגַ
אִתי , ִּהֵנִני: ָעָנה ְוָאַמר, ָּהִעֵור ִּהֵנה ּבָ

ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם , ֶּאְצְלֶכם ַעל ַהֲחֻתָנה
ה ַּמָתָנה ַלְדָרׁשָ קֹוִרין (, ּ ּׁשֶ

ה־ִג" אְנקְּדָרׁשָ ִתְהיו ְזֵקִנים , ")יׁשַ ּׁשֶ ּ
ַרְכִתי ֶאְתֶכם , ָּכמֹוִני ְתִחָלה ּבֵ ִּכי ּבִ ּ ּ

זֶה ו ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹזאת , ּבָ ְוַעְכׁשָ

Le marié et son épouse étaient aussi 

ravis, ils se remémorèrent les bienfaits 

que l’Eternel béni-soit-Il leur avait 

accordés, lorsqu’ils étaient dans la 

forêt. Ils pleuraient et se languissaient 

beaucoup : « Comment amener ici le 

premier mendiant, celui qui est 

aveugle, et qui nous a apporté du 

pain dans la forêt ? » Aussitôt, alors 

qu’ils se languissaient vivement après 

le mendiant aveugle, celui-ci les 

interpela : « Me voici, je suis venu 

pour votre mariage, et je vous offre 

en cadeau de noces que vous soyez 

aussi agé que moi. Au début, c’était la 
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ה ַמָתָנה ְגמוָרה ַלְדָרׁשָ ּּבְ ּ ִתְחיו , ּ ּׁשֶ ּ
ַּחִיים ֲאֻרִכים ָכמֹוִני ּ ְּוַאֶתם סֹוְבִרים . ּ

ֲאִני ִעֵור ֵּאין ֲאִני ִעֵור ְכ, ּׁשֶ   ,ָללּ

bénédiction que je vous avais faite. A 

présent, je vous offre cela en cadeau 

de mariage, que votre existence soit 

aussi longue que la mienne ! Vous 

pensez que suis aveugle, je ne le suis 

pas du tout. » 

ָכל ְזַמן ִנְדֶמה ְכִעֵור ַּרק ׁשֶ ּ ִּכי ֵאין לֹו , ּ
ּׁשום ִהְסַתְכלות ְכָלל ַעל ָהעֹוָלם ּּ ּּ ,

ָכל ְזַמן ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֶלה  ֵּמַאַחר ׁשֶ
ָיך , ֶּאְצלֹו ְכֶהֶרף־ַעִין ְַעל־ֵכן ֵאין ׁשַ ּ ּ

זֶה ָהעֹוָלם  ֶּאְצלֹו ִהְסַתְכלות וְרִאָיה ּבְ ּ ּ ּ ּ
  , ְּכָלל

(En fait et constamment, il paraissait 

être aveugle, car il ne jetait pas même 

un regard sur le monde; pour lui, 

tout le temps de ce monde ne valait 

pas même un clin d’œil, aussi n’y 

prêtait-il aucun égard ni attention). 

ַגְמֵרי ַּוֲעַדִין ֲאִני ַיִניק ְל, ַוֲאִני ָזֵקן ְמֹאד
ְּולֹא ִהְתַחְלִתי ֲעַדִין , ")ּיוְנג"ַּהְינו (

ְּוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֲאִני ָזֵקן , ִּלְחיֹות ְכָלל
ַעְצִמי אֹוֵמר ֹזאת, ְמֹאד , ְולֹא ֲאִני ּבְ

ר  ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַעל זֶה ֵמַהֶנׁשֶ ַּרק ׁשֶ ּ ּ
דֹול   , ַהּגָ

« Car, je suis très agé, et pourtant 

parfaitement jeune. Je n’ai pas même 

encore commencé à vivre. Je suis très 

vieux, cependant. Et je ne suis pas le 

seul qui l’affirme, je possède à ce 

propos l’assentiment du grand aigle. » 

ה ָּכל זֶה הוא , ַּוֲאַסֵפר ָלֶכם ַמֲעׂשֶ ּ
ִּדְבֵרי ָהִעֵור ַהַנ ּ ִּכי ַפַע. ל"ּ ם ַאַחת ּ

ה ַעל  ְסִפינֹות ַהְרּבֵ ים ּבִ ָּהְלכו ֲאָנׁשִ
ר ֶאת , ַּהָים ּבֵ ּוָבא רוַח־ְסָעָרה ְוׁשִ ּ

ים ִנְצלו וָבאו ֶאל  ִפינֹות ְוָהֲאָנׁשִ ַּהּסְ ּ ּ ּ
ְּוָעלו ֶאל ַהִמְגָדל, ִּמְגָדל ֶאָחד ּ ּוָמְצאו , ּ ּ

ָקאֹות  ם ָכל ַהַמֲאָכִלים וַמׁשְ ּׁשָ ּ ּ
ים ְוָכל ַמה ּוַמְלּבוׁשִ ְצִריִכיםּ ּ ׁשֶ ְוָהָיה , ּ

ם ָכל טוב ְוָכל ַהַתֲענוִגים  ּׁשָ ּּ ּ
עֹוָלם ּבָ   .ׁשֶ

« Je vais vous raconter une histoire 

(tout cela constituait les propos du 

mendiant aveugle au couple marié) : 

Car, un jour, des hommes partirent 

en mer sur de nombreux bateaux. 

Une tempête survint et brisa les 

navires. Les hommes furent saufs et 

atteignirent une tour. Ils grimpèrent 

à son sommet et y découvrirent 

toutes sortes de nourritures, boissons 

et vêtements, ainsi que tout ce dont 

ils avaient besoin. Il y avait là-bas 

tout le bien et tous les plaisirs du 

monde. 

ָּענו ְוָאְמרו ה , ּ ָכל ֶאָחד ְיַסֵפר ַמֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ
ָנה הוא זֹוֵכר ִמִזָכרֹון , ְיׁשָ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ

Ils proposèrent que chacun raconte 

un fait ancien, ce qu’il se rappelait 
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הוא זֹוֵכר ֵמֵעת , ָהִראׁשֹון ַּהְינו ַמה ׁשֶ ּּ
ִהְתִחיל ֶאְצלֹו ַהִזָכרֹון ּׁשֶ ּ.  

comme premier souvenir, c’est-à-dire 

ce qu’il se remémorait de l’instant où 

la mémoire avait commencé chez lui. 

ם ְזֵקִנים וְנָעִרים ְּוָהיו ׁשָ ְּוָהיו , ּ
יֵניֶהם  ּבֵ דֹול ׁשֶ ִדים ֶאת ַהָזֵקן ַהּגָ ְּמַכּבְ

ְתִחָלה ְיַסֵפר ּבִ ּׁשֶ ּ ּ.  

Il y avait là-bas des vieillards et des 

gens plus jeunes. Ils invitèrent le plus 

agé d’entre eux à s’exprimer en 

premier. 

 Il dit : « Que vais-je pouvoir vous  .ָּמה ֲאַסֵפר ָלֶכם: ָעָנה ְוָאַמר

raconter ? 

ָחְתכו ֶאת ַהַתפוַח  ם ְכׁשֶ ֲּאִני זֹוֵכר ּגַ ּּ ּ ּ
  .ִמן ֶהָעָנף

Je me souviens même lorsqu’on 

cueillit la pomme sur la branche. » 

ְּולֹא ָיַדע ׁשום ֶאָחד ַמה הוא אֹוֵמר ּ ,
ם ֲחָכִמים ְוָאְמרו ַּאך ָהיו ׁשָ ּ ַוַדאי : ְ ּּבְ
ָנה ְמֹאד ה ְיׁשָ   .ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ

Personne ne comprit ce qu’il disait. 

Cependant, il y avait là-bas des gens 

instruits, qui déclarèrent : « Voilà 

assurément un fait très ancien. » 

ְיַסֵפר ִני ׁשֶ דו ֶאת ַהׁשֵ ְּוִכּבְ ּ ּ ּ.  Il invitèrent le second vieillard à 

raconter.  

ִני לֹא ָהָיה ָזֵקן ְכמֹו , ָּעָנה ַהׁשֵ ּׁשֶ ּ
ָנה: ָהִראׁשֹון ה ְיׁשָ ! ?ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ

ְלׁשֹון ֵתַמה ּּבִ ה ֲאִני זֹוֵכר ֹּזאת ַהַמ, ּ ֲעׂשֶ
ם־ֵכן ָהָיה , ּּגַ ם ְכׁשֶ ֲּאָבל ֲאִני זֹוֵכר ּגַ

ַּהֵנר דֹוֵלק ּ.  

Le second vieillard – qui n’était pas 

aussi agé que le premier, déclara sur 

un ton étonné : « Ça, un fait ancien ?! 

De cela, je me souviens également, et 

je me rappelle même lorsque la 

flamme brûlait ! » 

ם ָּענו ְוָאְמרו ׁשָ ה : ּ ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ
יֹוֵתר ֵמָהִראׁשֹוָנה ָנה ּבְ ְּוָהָיה ֶפֶלא , ְיׁשָ

ִני זֶה ַהׁשֵ ֶּאְצָלם ׁשֶ הוא ַיִניק , ּ ּׁשֶ ּ
ָנה יֹוֵתר , ֵמָהִראׁשֹון ה ְיׁשָ ְוזֹוֵכר ַמֲעׂשֶ
ִליׁשִ; ֵמָהִראׁשֹון דו ֶאת ַהׁשְ ְּוִכּבְ י ּ

ְיַסֵפר ּׁשֶ ּ.  

Ils s’écrièrent là-bas : « Ce fait est 

bien plus ancien que le premier. » Ils 

était stupéfaits que le second vieillard, 

plus jeune que le premier, se 

souvienne d’une histoire plus 

ancienne que son aîné. Ils donnèrent 

la parole au troisième vieillard. 

י ִליׁשִ ָהָיה ַיִניק , ָּעָנה ְוָאַמר ַהׁשְ ּׁשֶ
ְנַין : יֹוֵתר ִהְתִחיל ּבִ ם ְכׁשֶ ֲּאִני זֹוֵכר ּגַ
ִהְתִחיל ְלִהְתַרֵקם , ַּהְפִרי ְּדַהְינו ְכׁשֶ ּ ּ ּ
  .ַּהְפִרי

Celui-ci, qui était plus jeune que les 

précédents, déclara : « Je me souviens 

aussi lorsque l’élaboration du fruit 

commença » , c’est-à-dire lorsque sa 

constitution débuta. 
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ָּענו ְוָאְמרו ָנה : ּ ה ְיׁשָ ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ
יֹוֵתר   .ּבְ

L’auditoire s’émerveilla : « Cette 

histoire est vraiment la plus ancienne 

! »  

ָהָיה ַיִניק, ָעָנה ָהְרִביִעי :  עֹוד יֹוֵתרּׁשֶ
ְרִעין  הֹוִליכו ַהּגַ ם ְכׁשֶ ֲּאִני זֹוֵכר ּגַ ּ

  .ִּלְנֹטַע ַהְפִרי

Le quatrième vieillard, qui était 

encore plus jeune, annonça : « Je me 

rappelle aussi lorsqu’on apporta la 

graine pour planter le fruit. » 

י ָהָיה ַיִניק ע, ָּעָנה ַהֲחִמׁשִ : ֹוד יֹוֵתרּׁשֶ
ם ַהֲחָכִמים ֵהם ָהיו , ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ּׁשֶ

ְרִעין ִבים וַמְמִציִאים ֶאת ַהּגַ   .ּחֹוׁשְ

Le cinquième, encore plus jeune, dit : 

« Je me souviens également des sages, 

alors qu’ils réfléchissaient et 

concevaient la graine. » 

י ְוכו ׁשִ ָּעָנה ַהׁשִ ּ ם ֶאת , ’ּ הוא זֹוֵכר ּגַ ּׁשֶ
ִנְכַנס ַהַטַעם  ל ַהְפִרי ֹקֶדם ׁשֶ ַּהַטַעם ׁשֶ ּּ ּ

תֹוך ַהְפִרי ּּבְ ְ.  

Le sixième etc déclara qu’il se 

souvenait même de la saveur du fruit 

avant qu’elle ne pénètre dans le fruit. 

ִביִעי ְוכו ָּעָנה ַהׁשְ הוא זֹוֵכר ’ ּ ְּוָאַמר ׁשֶ
ִנְכַנס ּגַ ל ַהְפִרי ֹקֶדם ׁשֶ ּם ָהֵריַח ׁשֶ ּ

ְפִרי   .ּּבַ

Le septième ajouta etc en disant qu’il 

se souvenait également de l’odeur du 

fruit avant qu’elle ne soit introduite 

dans le fruit. 

ִמיִני ְוָאַמר ם , ָּעָנה ַהׁשְ הוא זֹוֵכר ּגַ ּׁשֶ
ל ַהְפִר ַּהַמְרֶאה ׁשֶ ָכה ּ ִנְמׁשְ ּי ֹקֶדם ׁשֶ

  .ַּעל ַהְפִרי

Le huitième surenchérit, déclarant 

qu’il se souvenait même de 

l’apparence du fruit avant qu’elle ne 

soit amenée au fruit. 

עְטֶליר ָהִעֵור, ַוֲאִני ַּהְינו זֶה ַהּבֶ ּ ,
ְמַסֵפר ָכל זֶה ּׁשֶ ּ ָּהִייִתי ָאז ִתינֹוק , ּ

ם, יְלַגְמֵר ם־ֵכן ׁשָ ְוָעִניִתי , ְּוָהִייִתי ּגַ
ֲּאִני זֹוֵכר ָכל ֵאלו : ְּוָאַמְרִתי ָלֶהם ּ ּ

יֹות ַּהַמֲעׂשִ ַּוֲאִני זֹוֵכר ָלאו ְכלום , ּ ּאון (ּ
ט   ).ְִאיך ִגיֶדעְנק ָגאר ִניׁשְ

« Quant à moi, » – c’est le mendiant 

aveugle qui racontait tout cela, « 

j’étais alors un simple enfant, et je me 

trouvais aussi là-bas. Je leur déclarais : 

Je me souviens de tous ces faits, et je 

rappelle de rien. » 

ָּענו ְוָאְמרו ָנה : ּ ה ְיׁשָ ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ
ְּמֹאד יֹוֵתר ִמֻכָלם ּ.  

L’assemblée s’écria : « Voilà un 

évènement très ancien, le plus ancien 

de tous ! » 

דֹול ֶאְצָלם ְּוָהָיה ִחדוׁש ּגָ ַהִתינֹוק , ּ ּׁשֶ
ּזֹוֵכר יֹוֵתר ִמֻכָלם ּ.  

Ils étaient très surpris que l’enfant se 

souvienne davantage que tous les 

autres. 
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דֹול ְוָדַפק ַעל  ר ּגָ א ֶנׁשֶ תֹוך־ָכך ּבָ ְּבְ ְּ
ַּהִמְגָדל ִּחְדלו עֹוד : ְוָאַמר ָלֶהם, ּ

ִּמִלְהיֹות ֲעִנִיים ּׁשובו ֶאל ָהאֹוָצרֹות ; ּ ּ
אֹוָצרֹות  ים ּבָ ַתְמׁשִ ָלֶכם ִוְהיו ִמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָלֶכם   .ּׁשֶ

Alors, un grand aigle arriva et tapa à 

la tour. Il leur enjoignit : « Cessez 

d’être pauvres, retournez à vos trésors 

et servez-vous en ! » 

ֵיְצאו ִמן ַהִמְגָדל ְכֶדֶרך  ְְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ָזֵקן יֹוֵתר, ִּזְקנוָתם ָכל ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ֵיֵצא , ּ
ְּתִחָלה ּ.  

Il leur ordonna de sortir de la tour 

par ordre d’ancienneté, que tout celui 

qui était plus agé, sorte avant. 

ְּוהֹוִציא ֻכָלם ִמן ַהִמְגָד ּ ּ ְוהֹוִציא , לּ
ְּתִחָלה ֶאת ַהִתינֹוק ַהַנ ּ ֱאֶמת , ל"ּּ ִּכי ּבֶ
ּהוא ָזֵקן יֹוֵתר ִמֻכָלם ּ ְּוֵכן ָכל ִמי , ּ

ָהָיה ַיִניק יֹוֵתר הֹוִציא ֹקֶדם ְּוַהָזֵקן , ּׁשֶ
ַאֲחרֹוָנה דֹול הֹוִציא ּבָ ִּכי ָכל ִמי , ַהּגָ ּ

ָהָיה ַיִניק יֹוֵתר ָהָיה ָזֵקן יֹוֵתר ַכַנ ּׁשֶ  ,ל"ּּ
ֶהם ָהָיה ַיִניק יֹוֵתר ִמֻכָלם ּבָ ְּוַהָזֵקן ׁשֶ ּ ּ ּ.  

Il les fit tous sortir de la tour, l’enfant 

en tête, car en réalité c’était lui le plus 

ancien de tous. Et ainsi de suite, tout 

celui qui était plus jeune sortit avant 

son aîné en âge. Et le premier 

vieillard, il le fit sortir en dernier, car 

tout celui qui était plus jeune, était 

en fait plus ancien, et le plus ancien 

parmi eux était plus jeune que tous. 

דֹול ַהִנְזָכר , ְוָאַמר ָלֶהם ר ַהּגָ ַּהֶנׁשֶ ּ ּ
ֲאִני ֲאָפֵרׁש ָלֶכם ֶאת : ְלֵעיל

יֹות ׁשֶ ַּהַמֲעׂשִ ְפרו ָכל ַהַנּ ּּסִ ּּ ִּכי זֶה , ל"ּ
ָחְתכו ֶאת  ם ְכׁשֶ הוא זֹוֵכר ּגַ ֵפר ׁשֶ ּסִ ּׁשֶ ּּ ּ

ַּהַתפוַח ִמן ֶהָעָנף ּ הוא זֹוֵכר , ּ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ָחְתכו ֶאת ַטּבורֹו ם ְכׁשֶ ּּגַ ּ ם , ּ ּגַ ַּהְינו ׁשֶ

ה ִעמֹו  ַנֲעׂשָ ה ַהזֹאת ׁשֶ ֶּאת ַהַמֲעׂשֶ ּ ּּ
ֵעת  ֵעת ַההֹוָלָדה ּבְ ָחְתכו ֵּתֶכף ּבְ ּׁשֶ

ם ֶאת זֶה הוא זֹוֵכר, ֶּאת ַטּבורֹו   ;ּּגַ

Il leur dit – le grand aigle mentionné 

plus-haut : « Je vais vous donner la 

signification des évènements qui ont 

été rapportés : celui qui a raconté se 

souvenir aussi lorsqu’on cueillit la 

pomme sur la branche, c’est-à-dire  

qu’il se souvient aussi lorsqu’on coupa 

son cordon ombilical, c’est-à-dire que 

ce fait-là également, qui survint juste 

au moment de la naissance, lorsqu’on 

coupa son cordon ombilical, cela aussi 

il s’en souvient.  

ִני ָאַמ, ְּוַהׁשֵ ָהָיה ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ זֹוֵכר ּבְ ּר ׁשֶ
ַּהֵנר דֹוֵלק ם , ּ הוא זֹוֵכר ּגַ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ִעּבור ָהָיה ּבְ ְּכׁשֶ ָהָיה ֵנר דֹוֵלק ַעל , ּ ּׁשֶ
  , ֹראׁשֹו

Le second a déclaré qu’il se rappelle le 

moment où la flamme brûlait, c’est-

à-dire qu’il se rappelle aussi lorsqu’il 

était en gestation (dans le ventre de sa 

mère), une lumière flamboyait alors 
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au-dessus de sa tête (cf traité de 

Niddah 30b). 

ִהְתִחיל  ֵעת ׁשֶ ם ּבְ זֹוֵכר ּגַ ָאַמר ׁשֶ ְּוזֶה ׁשֶ
ִּרקום ַהְפִרי ם , ּּ זֹוֵכר ּגַ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ִהְתִחיל ְלִהְתַרֵקם ַהּגוף ְּכׁשֶ ּ ְּינו ְּדַה, ּ
ֵעת ְיִציַרת ַהָוָלד   ; ּּבְ

Quant à celui qui se souvient aussi au 

moment où démarra l’élaboration du 

fruit, cela signifie qu’il se souvient 

même lorsque le corps commença à 

se constituer, c’est-à-dire les étapes de 

formation de l’enfant. 

ז ָהיו מֹוִליִכים ְּוזֶה ׁשֶ ֵעת ׁשֶ ֹּוֵכר ּבְ
ְרִעין ִלְנֹטַע ַהְפִרי ם , ַּהּגַ זֹוֵכר ּגַ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ֵעת ַהִזווג ָכה ַהִטָפה ּבְ ִנְמׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ;  

Celui qui se rappelle du moment où 

l’on amènait la semence pour planter 

le fruit, cela indique qu’il se rappelle 

aussi quand la goutte de fécondation 

fut émise, pendant l’union.  

ָהיו  זֹוֵכר ֶאת ַהֲחָכִמים ׁשֶ ְּוזֶה ׁשֶ ּ
ְרִעין זֹוֵכר , ַמְמִציִאים ֶאת ַהּגַ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ֹמַח ָהָיה ַהִטָפה ֲעַדִין ּבַ ם ְכׁשֶ ּּגַ ּ ּ ִּכי , ּ
ַּהֹמִחין ַמְמִציִאים ֶאת ַהִטָפה ּּ ;  

Et celui qui se remémore les sages qui 

concevaient la semence, signifie par là 

qu’il se souvient aussi lorsque la 

goutte était encore dans l’esprit, car 

ce sont les pensées qui conçoivent la 

goutte.  

זֹוֵכר ֶאת ַהַטַעם ְּוזֶה ׁשֶ ַּהְינו ַהֶנֶפׁש, ּ ּ ,
ַּהְינו ָהרו, ְוָהֵריַח ַּהְינו , ְּוַהַמְרֶאה, ַחּ

ָמה   , ַּהְנׁשָ

Celui qui se souvient de la saveur, 

c’est-à-dire le néfèch (vitalité). 

L’odeur se rapporte au roua’h 
(souffle), et l’apparence correspond à 

la néchama (âme).  

זֹוֵכר ָלאו ְכלום ְּוַהִתינֹוק ָאַמר ׁשֶ ּ ּ ִּכי , ּ
ַּמְעָלה ִמן ַהֹכל ְוזֹוֵכר ֲאִפלו ַמה ּהוא ְל ּ ּ

ָמה הוא ֹקֶדם ִמֶנֶפׁש־רוַח־ְנׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ,
ִחיַנת ַאִין הוא ּבְ   .ּׁשֶ

Quant à l’enfant, il a déclaré se 

souvenir de rien, car il est au-dessus 

de tous, il se rappelle même ce qui a 

précédé le néfech-roua’h-néchama, ce 
que représente la notion de "rien". » 

ִפינֹות : ְוָאַמר ָלֶהם ִּחְזרו ֶאל ַהּסְ
ָלֶכם ָלֶכם , ּׁשֶ ֵהם ַהּגוִפים ׁשֶ ּׁשֶ ּ

רו ּבְ ִנׁשְ ּׁשֶ נו, ּ ַיַחְזרו ְוִיּבָ ּׁשֶ ּ ַּעָתה ִחְזרו , ּ ּ
ְוֵבֵרך אֹוָתם. ֲאֵליֶהם ּ,  

Le grand aigle leur dit : « Retournez à 

vos navires (qui sont vos corps, qui se 

sont brisés et vont se reconstituer de 

nouveau), retournez désormais vers 

eux ! » Et il les bénit. 

עְטֶליר ָהִעֵור, ְוִלי ַּהְינו זֶה ַהּבֶ ָהָיה , ּ  Quant à moi, » – c’est le mendiant »ׁשֶ
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הוא ְמַסֵפר ָכל זֶה, ִּתינֹוק ָאז ּׁשֶ ּ ָאַמר , ּ
דֹול ַהַנ ר ַהּגָ ַּהֶנׁשֶ , ּה ּבֹוא ִעִמיַּאָת: ל"ּ
ִּכי ַאָתה ְכמֹוִתי ִּכי ַאָתה ָזֵקן ְמֹאד , ּּ ּ

ַּוֲעַדִין ַאָתה ַיִניק ְמֹאד ַוֲעַדִין ֹלא , ּ
ִּהְתַחְלָת ִלְחיֹות ְכָלל ְּוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן , ּ

ְְוַגם ֲאִני ָכך, ַּאָתה ָזֵקן ְמֹאד ִּכי ֲאִני , ּ
ָּזֵקן ַוֲעַדִין ֲאִני ַיִניק ְוכו ּ’.  

aveugle, enfant à cette époque, qui 

raconte tout cela, « le grand aigle me 

dit : « Toi, viens avec moi, car tu es 

comme moi, tu es très agé et 

pourtant très jeune, tu n’as même pas 

encore commencé à vivre et, 

cependant, tu es très vieux. Moi aussi 

je suis ainsi, car je suis vieux et encore 

jeune etc. » 

ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמאֹותֹו  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ
דֹול ר ַהּגָ ֲאִני ַחי ַחִיים ֲאֻרִכים , ַּהֶנׁשֶ ּׁשֶ ּ

ַּכַנ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ַחִיים , ל"ּ ּ
ה ַמָתָנה ַלְדָרׁשָ ִלי ּבְ ֲּאֻרִכים ׁשֶ ּ ּ ּ.  

Il se trouve donc que j’ai 

l’approbation du grand aigle, que je 

vis une longue vie. Et maintenant, je 

vous donne ma longue vie en cadeau 

de noces ! » 

ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגדֹוָלה  ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
  :ַּוֲעצוָמה ְמֹאד ְמֹאד

Il y eut là-bas une joie et une 

allégresse grande et sublime. 

ֶת ְבַעת ְיֵמי ַהִמׁשְ ל ׁשִ ִני ׁשֶ יֹום ַהׁשֵ ּּבַ ּ ּ ה ּ
עְטֶליר  ָּחְזרו ְוָזְכרו ַהזוג ַהזֶה ֶאת ַהּבֶ ּּ ּ ּ

ִני ֶהֱחָיה אֹוָתם , ַּהׁשֵ ַּהְינו ַהֵחֵרׁש ׁשֶ
ְּוָהיו ּבֹוִכים , ְוָנַתן ָלֶהם ֶלֶחם

ִעים ְעּגְ ְֵאיך לֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת : ּוִמְתּגַ

ֶהֱחָיה  עְטֶליר ַהֵחֵרׁש ׁשֶ אֹותֹו ַהּבֶ
ּאֹוָתנו ַכַנ ּ   .ל"ּ

Le deuxième jour des sept jours de 

réjouissances, le couple marié se 

souvint du second mendiant, celui 

qui était sourd, qui les avait sauvés et 

leur avait donnés du pain. Ils 

pleuraient et se languissaient : « 

Comment amener ici le mendiant 

sourd qui nous a sauvés ?! » 

ִעים ַאֲחָריו ְוִהֵנה  ְעּגְ ָהיו ִמְתּגַ תֹוך ׁשֶ ּּבְ ּ ְ

א ְוָאַמר ְוָנַפל ֲעֵליֶהם , ִּהֵנִני: ּהוא ּבָ
ק אֹוָתם ַּעָתה ֲאִני : ְוָאַמר ָלֶהם, ְּוִנׁשֵ

ִתְהיו ָכמֹוִני ַמָתָנה ׁשֶ ּנֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ּ ּ ּ ,
ִתְחיו ַחִיים טֹוִבים ָכמֹוִני ּׁשֶ ּ ּ ִּכי , ּ

ַרְכ ְתִחָלה ּבֵ זֶה ְוַעָתה ּּבִ ִּתי ֶאְתֶכם ּבָ ּ
ִלי  ֲּאִני נֹוֵתן ָלֶכם ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ

ה מוָרה ַלְדָרׁשָ ַמָתָנה ּגְ ּּבְ ּ ְּוַאֶתם , ּ
ֲאִני ֵחֵרׁש ֵאין ֲאִני ֵחֵרׁש , סֹוְבִרים ׁשֶ

  .ְּכָלל

Alors qu’ils se languissaient après lui, 

il arriva et s’écria : « Me voici ! » Il se 

précipita sur eux, les embrassa et leur 

déclara : « Je vous donne aujourd’hui 

en cadeau, que vous soyez comme 

moi, que votre existence soit aussi 

heureuse que la mienne. Auparavant, 

je vous avais bénis en ce sens, 

maintenant c’est ma vie heureuse que 

je vous offre en cadeau de noces. 

Vous pensez que je suis sourd, je ne 
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le suis absolument pas. 

ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה  ַּרק ׁשֶ ּ ּ
רֹון , ֶּאְצִלי ִלְכלום ַמע ַהִחּסָ ֶאׁשְ ׁשֶ

ָלֶהם ִּכי ָכל ַהקֹולֹות ֻכָלם ֵהם ִמן , ּׁשֶ ּ ּ ּּ
ִּכי ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד צֹוֵעק , ֶחְסרֹונֹות ּ

ָמחֹות , ַעל ֶחְסרֹונֹו ַּוֲאִפלו ָכל ַהׂשְ ּ ּ ּ
עֹוָלם ּבָ ֻּכָלם ֵהם ַרק ֵמֲח, ׁשֶ ַמת ּ

ָחֵסר  רֹון ׁשֶ ֵמַח ַעל ַהִחּסָ ׂשָ רֹון ׁשֶ ַּהִחּסָ
ְּוֶאְצִלי ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו , ּלֹו ְוִנְתַמֵלא ּ ּ

ָאְזַני , ֵּאינֹו עֹוֶלה ִלְכלום ִיָכְנסו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ָלֶהם רֹון ׁשֶ ִּכי ֲאִני ַחי ַחִיים , ַּהִחּסָ ּ

רֹון, טֹוִבים ֶהם ׁשום ִחּסָ ֵאין ּבָ ְוֵיׁש , ּׁשֶ
ֲאִני ַחי ַחִיים ִּלי ַהְסָכ ָּמה ַעל זֶה ׁשֶ

ירות ל ֲעׁשִ ּטֹוִבים ִמן ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּ.  

C’est qu’en fait, le monde entier ne 

vaut rien pour moi, pour que 

j’entende ses imperfections. Car 

toutes les voix sans exception 

n’expriment que des carences, chacun 

crie pour ce qui lui fait défaut. Et 

même les joies de ce monde 

proviennent de l’insuffisance, lorsque 

l’individu se réjouit d’avoir comblé ce 

qui lui manquait. Pour moi, le 

monde entier n’a pas de valeur, pour 

que parvienne le manque de chacun à 

mes oreilles. Car, je mène une bonne 

vie à laquelle il ne manque rien. J’ai 

d’ailleurs, pour attester de ce fait, 

l’approbation du pays de la richesse. 

לֹו ָהיו ְּוַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ ָהָיה אֹוֵכל , ּ ׁשֶ
  .ֶלֶחם ְוׁשֹוֶתה ַמִים

(Sa vie heureuse provenait de ce qu’il 

mangeait du pain et buvait de l’eau). 

ה , ְּוִסֵפר ָלֶהם ֵיׁש ּבָ ִּכי ֵיׁש ְמִדיָנה ׁשֶ ּ ּ
דֹול ירות ּגָ ֵיׁש ָלֶהם אֹוָצרֹות , ֲּעׁשִ ּׁשֶ

דֹוִלים   .ּגְ

Il leur raconta, qu’il existe un pays 

qui renferme une richesse immense, 

les habitants là-bas possèdent de 

grands trésors. 

צו ְוִהְתִחיל ָכל  ַּפַעם ַאַחת ִנְתַקּבְ ּ ּ
ֶּאָחד ְלִהְתָפֵאר ִעם ַחִיים טֹוִבים  ּ

לֹו ֵּאיך הוא ַחי ַחִיים טֹוִבים, ּׁשֶ ּ ְוֵכן , ְ
ֶדר ַהַחִיים ִּסֵפ ּר ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּסֵ ּ

לֹו : ְּוָעִניִתי ְוָאַמְרִתי ָלֶהם, ּטֹוִבים ׁשֶ
ֵהם טֹוִבים  ֲּאִני ַחי ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ

ָלֶכם ּיֹוֵתר ֵמַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ.  

Un jour, ils se réunirent et chacun 

commença à vanter son bonheur, le 

fait qu’il menait une existence 

heureuse, chacun raconta en détail la 

bonne vie qu’il avait. Je leur répondis 

alors : « Je vis une existence bien 

meilleure que la vôtre. 

ִּכי ִאם ַאֶתם ַחִיים ַחִיים , ְוָהא ְרָאָיה ּ ּ ּ
יַע , טֹוִבים ֶּאְרֶאה ִאם תוְכלו ְלהֹוׁשִ ּ ּ

ֵיׁש : לֹוִניתֶּאת ְמִדיָנה ְפ ֱּהיֹות ׁשֶ
ן ָהָיה ָלֶהם ּגַ אֹותֹו , ְמִדיָנה ׁשֶ ְוָהָיה ּבְ

Et en voici la preuve : si vous menez 

une si bonne vie, montrez-moi si 

vous pourrez secourir tel pays : il 

existe un royaume où il y avait un 
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ן ֵפרֹות ָהָיה ָלֶהם ָכל ִמיֵני , ַּהּגַ ּׁשֶ
עֹוָלם ּבָ   .ְטָעִמים ׁשֶ

jardin. Et dans ce jardin, on trouvait 

des fruits ayant toutes les saveurs du 

monde.  

ם ָכל ִמיֵני ֵריחֹות  ם ָהָיה ׁשָ ּּגַ
עֹוָלם ּבָ   .ׁשֶ

Il y avait également là-bas toutes les 

sortes de parfums du monde. 

ם ָכל ִמי ם ָהיו ׁשָ ּּגַ ָוִנין ּ ֵּני ַמְרֵאה ָכל ַהּגְ
עֹוָלם ּבָ ַּהֹכל ָהָיה , ְּוָכל ַהְקֶווַייאִטין ׁשֶ

ן אֹותֹו ַהּגַ ם ּבְ ָנִני , ׁשָ ן ּגַ ְּוָהָיה ַעל ַהּגַ
קֹוִרין (ֶאָחד  ְּוָהיו , ")ַאְגָראְדִניק"ּׁשֶ

ֵני אֹותֹו ַהְמִדיָנה ַחִיים ַחִיים טֹוִבים  ּּבְ ּ ּ
ן   , ַעל־ְיֵדי אֹותֹו ַהּגַ

On y trouvait aussi toutes sortes de 

belles choses, de couleurs et nuances, 

et les plus belles fleurs du monde. Il y 

avait tout dans ce jardin. Un jardinier 

en prenait soin, et les gens de ce pays 

vivaient heureux grâce au jardin. 

ָנִני ם ַהּגַ ָהָיה , ְּוֶנֱאַבד ׁשָ ְּוָכל ַמה ׁשֶ
ַוַדאי ֻמְכָרח ִלְהיֹות  ן ּבְ אֹותֹו ַהּגַ ם ּבְ ּׁשָ

ם , ָּכֶלה ְוִנְפָסד ֵאין ׁשָ ֵמַאַחר ׁשֶ
ָנִני, ַּהְמֻמֶנה ְּדַהְינו ַהּגַ ּ ֲאָבל , ּ

ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ָהיו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִמן  ּ
ן ּגַ ּבַ ִפיִחים ׁשֶ ְוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלך , ַהּסְ ּ

ּ אֹוָתה ַהְמִדיָנהַעל, ַאְכָזר ְולֹא ָהָיה , ּ
ְְוָהַלך ְוִקְלֵקל , ָּיֹכל ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָדָבר

ל ַהְמִדיָנה ֶּאת ַהַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ ,
ן ָהָיה ָלֶהם ִמן ַהּגַ ִקְלֵקל ֶאת , ׁשֶ ְּולֹא ׁשֶ

ן אֹוָתה , ַהּגַ ם ּבְ ִאיר ׁשָ ִהׁשְ ַּרק ׁשֶ
לׁש ִכתֹות ֲעָבִדים ַּהְמִדיָנה ׁשָ ּ ה ְּוִצָו, ּ

ָפַקד ֲעֵליֶהם ַיֲעׂשו ַמה ׁשֶ ֲּעֵליֶהם ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ְּוַעל־ְיֵדי זֶה ִקְלְקלו ֶאת ַהַטַעם ּ ,

ם ָעׂשו ׁשָ ַעל־ְיֵדי ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ָּכל ִמי , ּ
ִיְרֶצה ִלְטֹעם ֵאיזֶה ַטַעם ִיְהֶיה ַטַעם , ּׁשֶ

  .ְנֵבָלה

Or, le jardinier disparut, là-bas. Et 

tout ce que renfermait le jardin allait 

bien entendu se tarir et s’épuiser, car 

celui qui l’entretenait – le jardinier, 

n’était plus là-bas. Cependant et 

malgré tout, les gens pouvaient vivre 

de ce qui restait dans le jardin. Or, 

un roi cruel vint s’en prendre à eux. Il 

ne pouvait rien leur faire, aussi 

s’employa-t-il à altérer la bonne vie 

des habitants du pays, qu’ils 

recevaient du jardin; non pas qu’il 

nuisit au jardin lui-même, mais il 

laissa là-bas, dans le pays, trois bandes 

de serviteurs, auxquelles il prescrit 

d’accomplir ce qu’il leur avait 

ordonné. C’est en cela qu’ils 

pervertirent le sens du goût. A cause 

de ce qu’ils commirent là-bas, tout 

celui qui voudrait (désormais) goûter 

telle saveur, celle-ci aurait un goût de 

pourriture. 

ָכל ָהֵריח, ְּוֵכן ִקְלְקלו ֶאת ָהֵריַח  De même, abîmèrent-ils le sens deֹות ּׁשֶ
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ָנה  l’odorat, pour que tous les parfums  .ִיְהֶיה ָלֶהם ֵריַח ֶחְלּבְ

aient l’odeur du galbanum. 

ְּוֵכן ִקְלְקלו ֶאת ַהַמְרֶאה יכו , ּ ֶהֱחׁשִ ּׁשֶ
ֶּאת ָהֵעיַנִים ְכִאלו ֵיׁש ֲעָנִנים ְוָעִבים ּ ּ ,

ָע ַּהֹכל ַעל־ְיֵדי ַמה ׁשֶ ר ּ ם ַכֲאׁשֶ ּׂשו ׁשָ ּ
ִּצָוה ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ָהַאְכָזר ַכַנ ּ ְ   .ל"ּ

Ils déformèrent aussi le sens de la vue, 

obscurcissant la vision, comme s’il y 

avait des nuages et des opacités, tout 

cela au moyen de ce qu’ils 

entreprirent là-bas, comme le leur 

avait prescrits le roi cruel. 

ִּאם ַאֶתם ַחִיים ַחִיים טֹוִבים, ְּוַעָתה ּ ּ ,
יַע אֹוָתם ֶּאְרֶאה ִאם תוְכלו ְלהֹוׁשִ ּ ּ ,

ָּכל זֶה ִדְבֵרי ַהֵחֵרׁש , ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ּ
יעו אֹוָתם, ל"ַּהַנ ִאם לֹא תֹוׁשִ ּׁשֶ ּ ,

ּיוְכלו ַהִקְלקוִלים ַהַנ ּּ ּ ל אֹותֹו "ּ ל ׁשֶ
ם־ֵכןַּהְמִדיָנה ְלַה ִּזיק ָלֶכם ּגַ ּ.  

Et maintenant, si vous menez une vie 

heureuse, montrez-moi si vous 

pourrez aider les habitants de ce pays. 

Et je vous le dis : » , tout ceci 

constituait les propos du mendiant 

sourd, « si vous ne les sauvez pas, les 

nuisances qui harcèlent ce pays 

pourront même vous atteindre ! » 

יִרים ַהַנ ְּוָהְלכו ָהֲעׁשִ ל ֶאל אֹותֹו "ּ
ְּוַגם ֲאִני ָהַלְכִתי ִעָמֶהם, ַּהְמִדיָנה ְוַגם , ּ

ם־ֵכן ָכל  ֶדֶרך ִהלוָכם ָהיו ַחִיים ּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

לֹו ֶּאָחד ְוֶאָחד ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ִּכי ָהיו , ּ ּ
ּת ַכַנָלֶהם אֹוָצרֹו   .ל"ּ

Les riches voyagèrent en direction du 

pays, et je les accompagnai. Sur le 

chemin également, ils menaient 

pareillement une existence de 

bonheur, chacun avec sa bonne vie, 

car ils disposaient de trésors. 

או ָסמוך ְלַהְמִדיָנה ּבָ ְּכׁשֶ ְ ּ ּ יל ִהְתִח, ּ
ָאר  ם ֶאְצָלם ַהַטַעם וׁשְ ְּלִהְתַקְלֵקל ּגַ ּ

ַעְצָמם , ַּהְדָבִרים יׁשו ּבְ ְּוִהְרּגִ
ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם ְוָאַמְרִתי ָלֶהם ּׁשֶ ִאם : ּ

ֲעַדִין לֹא ִנְכַנְסֶתם ֶאְצָלם, ַּעָתה , ּׁשֶ
ְּכָבר ִנְתַקְלֵקל ֶאְצְלֶכם ַהַטַעם ְוכו ּ ּ’ ,

ְּוֵאיך ִיְהֶיה ִאם ִתָכְנס ּ םְ , ּו ְלׁשָ
יַע  ֵכן ֵאיך תוְכלו ְלהֹוׁשִ ּוִמָכל־ׁשֶ ּ ּּ ְ ּ ּ

  .אֹוָתם

Lorsqu’ils parvinrent à proximité du 

pays, leurs sens du goût et du reste 

commencèrent à s’altérer. Ils le 

ressentirent eux-mêmes, et je les 

prévenai : « Si dès à présent et encore 

à l’extérieur du pays, vos sens du goût 

etc se sont d’ores et déjà gâtés, qu’en 

sera-t-il lorsque vous pénétrerez là-

bas et, qui plus est, comment 

pourrez-vous les secourir (les 

habitants) ? » 

ִלי ְוָנַתִתי  ִלי וַמִים ׁשֶ ְּוָלַקְחִתי ֶלֶחם ׁשֶ ּּ ּּ
יׁש, ָלֶהם ִלי ָכל ְוִהְרּגִ ֶלֶחם וַמִים ׁשֶ ּו ּבַ ּ ּּ ּ

Je pris de mon pain et de mon eau et 

leur en donnai. Ils ressentirent dans 
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ַּהְטָעִמים ְוָכל ָהֵריחֹות ְוכו ְּוִנְתַתֵקן , ’ּ ּ
ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם ַּמה ׁשֶ ּ,  

mon pain et mon eau toutes les 

saveurs et tous les parfums etc, ce qui 

s’était abîmé en eux redevint normal.  

ּוְבֵני־ַהְמִדיָנה ַהַנ ּ ַּהְינו ַהְמִדיָנה , ל"ּ ּ
ן ַהַנ ם ַהּגָ ָהָיה ׁשָ ִּהְתִחילו ְלַפֵקַח , ל"ּׁשֶ ּ
ַּעל ִתקון ַהְמִדיָנה ּּ ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם , ּ ּׁשֶ

ַּהַטַעם ְוכו ַּכַנ’ ּ בו, ל"ּ ְּוִנְתַיׁשְ ֱהיֹות : ּ
ֵיׁש ְמִד ירותּׁשֶ ל ֲעׁשִ ַּהְינו אֹותֹו , ּיָנה ׁשֶ

ַּהְמִדיָנה ַעְצָמה ַהַנ ְוִנְרָאה ָלֶהם , ל"ּּ
ַעל־ָידֹו  ֶנֱאַבד ׁשֶ ָלֶהם ׁשֶ ָנִני ׁשֶ ַהּגַ ּׁשֶ ּּ

ּהוא ִמׁשֶֹרׁש , ָּהָיה ָלֶהם ַחִיים טֹוִבים ּ
ל  ֵני־ַהְמִדיָנה ׁשֶ ֶּאָחד ִעם אֹוָתן ּבְ

ירות ם־ֵכן, ֲּעׁשִ ֵיׁש ָלֶהם ּגַ ּׁשֶ ּ ַחִיים ּ
  .טֹוִבים

Or, les habitants du pays – là où se 

trouvait le jardin, commencèrent à 

examiner les moyens de réhabiliter 

leur pays, les sens du goût etc qui 

s’étaient corrompus en eux. Ils 

réfléchirent en ce sens : puisqu’il 

existe un pays de la richesse – c’est-à-

dire le pays dans lequel les riches 

souhaitaient leur venir en aide et, leur 

semblait-il, le jardinier disparu – 

grâce auquel ils avaient mené 

jusqu’alors une bonne vie, ce 

jardinier était de la même origine que 

les gens du pays de la richesse qui, 

eux aussi, menaient une existence 

heureuse. 

לַֹח ֶאל אֹותֹו  ַּעל־ֵכן ָהְיָתה ֲעָצָתם ִלׁשְ
ירות ל ֲעׁשִ ַּהְמִדיָנה ׁשֶ ּוְבַוַדאי , ּ ּ

יעו אֹוָתם   .ּיֹוׁשִ

Ils proposèrent donc d’envoyer (des 

émissaires) vers ce pays de la richesse, 

les habitants leur viendraient en aide 

certainement. 

לוִחים ֶאל אֹותֹו ְוׁשָ, ְּוֵכן ָעׂשו ְּלחו ׁשְ ּ
ירות ל ֲעׁשִ ַּהְמִדיָנה ׁשֶ ְּוָהְלכו , ּ

ֶהם ַהְינו  לוִחים וָפְגעו ּבָ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְבֵני אֹותֹו  לוִחים ָפְגעו ּבִ ַהׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ

ירות ל ֲעׁשִ ַּהְמִדיָנה ַעְצָמה ׁשֶ ּ ִּכי ֵהם , ּ
ָּהיו רֹוִצים ֵליֵלך ֶאְצָלם ַכַנ ּ ְ ֲאלו , ל"ּ ְּוׁשָ

  .ְּלֵהיָכן ַאֶתם הֹוְלִכים: ּלוִחיםֶּאת ַהׁשְ

Ils firent donc ainsi, ils déléguèrent 

des messagers vers le pays de la 

richesse. Ceux-ci se mirent en route 

et ils les rencontrèrent – c’est-à-dire 

que les messagers rencontrèrent les 

habitants du pays de la richesse, qui 

avaient l’intention de se rendre chez 

eux. Ils demandèrent aux émissaires : 

« Vers quel endroit allez-vous ? » 

יבו ָּאנו הֹוְלִכים ֶאל אֹותֹו : ֵּהׁשִ
ירות ל ֲעׁשִ ַּהְמִדיָנה ׁשֶ יעו , ּ יֹוׁשִ ּׁשֶ ּ

  .ּאֹוָתנו

Ils leur répondirent : « Nous nous 

dirigeons vers le pays de la richesse, 

pour qu’ils nous viennent en aide. » 
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ָּענו ְוָאְמרו ֵני : ּ ַעְצֵמנו ֵהם ּבְ ֲּאַנְחנו ּבְ ּ
ירות ל ֲעׁשִ ּאֹוָתה ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּ ְּוָאנו , ּ

  .הֹוְלִכים ֶאְצְלֶכם

Ils répliquèrent : « Nous sommes 

nous-mêmes des habitants du pays de 

la richesse, et nous nous rendons chez 

vous. » 

ָּאַמְרִתי ֲאִני ָלֶהם ַהְינו ַהֵחֵרׁש  ּ
ְמַסֵפר ָכל זֶה ָאַמר ָלֶהם ּׁשֶ ּ ֲהלֹא : ּ

ִּכי ַאֶתם ֹלא , ַּאֶתם ְצִריִכים ֵאַלי ּ
יַע ָלֶהם  ם ְלהֹוׁשִ ְתוְכלו ֵליֵלך ְלׁשָ ּ ּ ּ

ַּכַנ   .ל"ּ

Je leur déclarai alors – c’est-à-dire que 

le mendiant sourd, qui raconte tout 

cela, leur dit : « Allons, vous avez 

besoin de moi, car vous ne pourrez 

pas aller là-bas pour les secourir. 

ֲארו ָכאן ַּעל־ֵכן ַאֶתם ִתׁשָ ּּ ּ ּ ְַוֲאִני ֵאֵלך , ּ

יַע ָלֶהם לוִחים ְלהֹוׁשִ ִּעם ַהׁשְ ּ.  
Restez-donc, vous-mêmes, ici. Quant 

à moi, j’irai avec les émissaires, afin 

de les secourir. » 

ְמִדיָנה  ְּוָהַלְכִתי ִעָמֶהם ְוִנְכַנְסִתי ּבַ ּּ ּ
ֵאיזֶה ִעיר ִאים , ּוָבאִתי ְוָרִאיִתי, ּבְ ּבָ ׁשֶ

ים ְואֹוְמִרים ֵאיזֶה ְדַבר ֲהָלָצה , ֲּאָנׁשִ
קֹוִרין ( ְך ְּוַאַחר־ָכ, ")ֶוועְרִטיל"ּׁשֶ

ִצים ֲעֵליֶהם עֹוד ֵאיזֶה  ִמְתַקּבְ
ֵני־ָאָדם ה ֵאיזֶה ִקּבוץ , ּבְ ַנֲעׂשֶ ַּעד ׁשֶ ּ

ַּהְינו (ְּואֹוְמִרים ֵאיזֶה ִדְבֵרי ֲהָלצֹות 
ְּוֵהם ְמַחְיִכים , ")ְֶוועְרְטִליך"

ַמְעִתי , ְוׂשֹוֲחִקים ְּוִהֵטיִתי ָאְזִני ְוׁשָ ּ
ִרים ִנּבול־ֶפה ֵהם ְמַדּבְ ּׁשֶ ֵמר ְוזֶה אֹו, ּ

ִּדְבֵרי ִנּבול־ֶפה ּ ַדקות , ּ ְּוזֶה אֹוֵמר ּבְ ּ
ְוזֶה ֵיׁש לֹו ֲהָנָאה , ְוזֶה ׂשֹוֵחק, יֹוֵתר

  .ְּוַכיֹוֵצא

J’allai avec eux et pénétrai à 

l’intérieur du pays, dans une ville. En 

arrivant, je vis des hommes arriver et 

lancer une plaisanterie; puis d’autres 

se joignirent encore à eux, jusqu’à 

former un rassemblement, il 

débitaient des blagues, riaient et se 

moquaient. Je tendis l’oreille, je les 

entendis proférer des obscénités: l’un 

d’eux lançait une grossièreté, l’autre 

l’affinait, celui-ci rigolait, celui-là en 

tirait grand plaisir, et ainsi de suite.  

ַּאַחר־ָכך ָהַלְכִתי ְלַהָלן ְלִעיר ַאֶחֶרת  ּ ְ ּ
ֵני־ָאָדם ְמִריִבים זֶה  ֵני ּבְ ׁשְ ְּוָרִאיִתי ׁשֶ

א־וַמָתן ִּעם זֶה ֵמֲחַמת ֵאיזֶה ַמׂשָ ּ ּ ,
ית־ִדין ְלִדין ְּוָהְלכו ֶאל ַהּבֵ ּוָפַסק , ּ

ית־ִדין זֶה ַזַכאי ְוזֶה ַחָיב ָּלֶהם ַהּבֵ ּ ּ ,
ית־ִדין ְּוָיְצאו ִמן ַהּבֵ ּ.  

Je me déplaçai ensuite, plus loin, 

dans une autre ville, et je vis deux 

hommes qui se querellaient à propos 

d’une transaction commerciale. Ils se 

présentèrent en jugement devant le 

tribunal, qui trancha pour eux : celui-

ci était innocent et celui-là coupable. 

Ils quittèrent le tribunal. 
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ַּאַחר־ָכך ָחְזרו ְוִנְתקֹוְטטו זֶה ִעם זֶה  ּ ְ ּ
ית־ִדין ֵאיָנם רֹוִצים זֶה ַהּבֵ ְּוָאְמרו ׁשֶ ּ ,

ית־ִדין ַאֵחר ּוָבֲחרו , ַּרק ֵהם רֹוִצים ּבֵ ּ
ֵהם  ית־ִדין ַאֵחר ִכי ֵמַאַחר ׁשֶ ָּלֶהם ּבֵ ּ
ֲחרו  ּבָ ית־ִדין ׁשֶ ְּמֻרִצים ַעל אֹותֹו ַהּבֵ ּ ּ

ְּוָדנו , ְפֵניֶהםְּיכֹוִלים ָלדון ִל, ָלֶהם
ית־ִדין   .ִּלְפֵני אֹותֹו ַהּבֵ

Ensuite, ils recommencèrent à se 

disputer, déclarant qu’ils contestaient 

ce tribunal et en voulaient un autre. 

Ils s’en choisirent un autre. S’étant 

mis d’accord sur celui qu’ils 

choisissaient, ils acceptaient de 

comparaître devant ce dernier. Ainsi, 

jugèrent-ils de leur affaire devant cet 

autre tribunal. 

ַּאַחר־ָכך ָחְזרו ְוִנְתקֹוְטטו ֶאָחד ֵמֵאלו  ּ ּּ ְ ּ
ית־ִדין ַאֵחר, ִעם ַאֵחר ּוָבֲחרו ָלֶהם ּבֵ ּ ּ ,

ם  ְּוֵכן ָהיו ְמִריִבים וִמְתקֹוְטִטים ׁשָ ּ
ּוָבֲחרו ָלֶהם ַכ ּ ֵתי־ִדיִניםּ ָּמה ּבָ ּ ַעד , ּ

ָכל ָהִעיר ָהְיָתה ְמֵלָאה  ּׁשֶ
ֵתי־ִדיִנים ִּמּבָ זֶה , ּ ְּוִהְסַתַכְלִתי ׁשֶ ּ ּּ

ם ֱאֶמת ֵאין ׁשָ ְּוַעָתה זֶה , ֵמֲחַמת ׁשֶ
א ָפִנים ָלזֶה ַּמֶטה ִדין ְונֹוׂשֵ ּ ּ ,

א ָפִנים לֹו ְּוַאַחר־ָכך ֲחֵברֹו נֹוׂשֵ ְ ִּכי , ּ
ִלים ׁשַֹחד ֶהם ֱאֶמת, ֵהם ְמַקּבְ   .ְוֵאין ּבָ

Ensuite, ils récidivèrent et l’un d’eux 

se querella avec une autre personne, 

ils se choisirent un nouveau tribunal. 

Ils allaient, se disputant et se 

querellant là-bas, ils nommèrent ainsi 

plusieurs tribunaux, jusqu’à remplir 

la ville de cours de justice. J’en déduis 

que cela provenait d’une absence de 

vérité là-bas, car l’un fléchissait le 

jugement et favorisait l’autre, puis 

son camarade le favorisait à son tour, 

et les juges acceptaient des dons 

corrupteurs, il n’y avait en eux 

aucune vérité. 

ֵהם ְמֵלִאים ִנאוף  ַּאַחר־ָכך ָרִאיִתי ׁשֶ ְ ּ
ה, ַּמָמׁש ם ִנאוף ַהְרּבֵ ַעד , ְּוֵיׁש ׁשָ

ה ְכֶהֵתר ֶאְצָלם ַנֲעׂשָ ּׁשֶ ּ ְּוָאַמְרִתי , ּ
ִביל זֶה ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם , ָלֶהם ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ַּהַטַעם ְוָהֵריַח ְוַהַמְרֶאה ְִכי זֶה ַהֶמֶלך , ּ ּ ּ
ִאיר ֶאְצָלם  לׁש ִכתֹות ָהַאְכָזר ִהׁשְ ּׁשָ ּ

ִיְהיו הֹוְלִכים , ל"ֲּעָבִדים ַהַנ ּׁשֶ ּ
ּוְמַקְלְקִלים ֶאת ַהְמִדיָנה ָהיו , ּ ּׁשֶ

יֵניֶהם ִנּבול־ֶפה ִרים ּבֵ ּהֹוְלִכים וְמַדּבְ ּ ּ ,
תֹוך ַהְמִדיָנה ְּוִהְכִניסו ִנּבול־ֶפה ּבְ ְּ ּ ּ ,
ְּוַעל־ְיֵדי ִנּבול־ֶפה ִנְתַקְלֵקל ַהַטַעם ּ ּ ,

Je remarquai alors à quel point les 

habitants étaient réellement pervertis. 

La débauche était tellement répandue 

là-bas, qu’elle en leur devenait 

comme justifiable. Je leur fis savoir 

que c’était la raison pour laquelle 

leurs sens du goût,  de l’odorat et de 

la vue s’étaient corrompus. Car, le roi 

cruel avait laissé chez eux trois bandes 

d’esclaves, afin de parcourir la 

contrée et la pervertir. Ils allaient 

donc, parlant entre eux avec 
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ָכל ַהְטָע ּׁשֶ  grossièreté, et répandirent ainsi  .ִמים ֵהם ַטַעם ְנֵבָלהּ

l’obscénité dans le pays. C’est cela qui 

détériora le sens du goût, et fit que 

chaque saveur prenait un goût de 

charogne. 

ְמִדיָנה ְּוֵכן ֵהם ִהְכִניסו ׁשַֹחד ּבַ ּ ,
כו ָהֵעיַנִים ְוִנְתַקְלֵקל  ְּוַעל־ְיֵדי זֶה ֶנְחׁשְ

ִּכי ַהׁשַֹחד ְיַעֵור ֵעיֵני , ַּהַמְרֶאה ּ ּ
ְּוֵכן ֵהם ִהְכִניסו ִנאוף , ֲחָכִמים ּ

ְמִדיָנה   .ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִנְתַקְלֵקל ָהֵריַח, ּּבַ

Ils introduisirent aussi dans le 

royaume la corruption, c’est elle qui 

obscurcit les yeux et gâta la vue des 

habitants, "car la corruption aveugle 

les yeux des sages" (deutéronome, 

16:19). Les serviteurs amenèrent 

également, dans le pays, la luxure. 

C’est cela qui gâta le sens de l’odorat. 

ַעל־ְיֵדי  ְדָבֵרינו ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר ּבִ ְּוַעֵין ּבְ ּ
ם ָהֵריַח   .ִּנאוף ִנְפּגַ

(se reporter à un autre de nos 

enseignements, qui apprend que la 

luxure détériore le sens de l’odorat) 

ַּעל־ֵכן ִתְראו ְלַתֵקן ֶאת ַהְמִדיָנה  ּ ּ ּ ּ
לׁש ֲעֵברֹות ֵאלו וְלַח ִּמׁשָ ּ ּ ֵּפׂש ַאֲחֵרי ּ

ים ַהַנ ם"ָּהֲאָנׁשִ   .ּל וְלָגְרׁשָ

Aussi, préoccupez-vous donc de 

retirer du pays ces trois méfaits, de 

rechercher ces personnages 

malfaisants (les serviteurs du roi 

cruel) et de les expulser. 

לׁש ֲעֵברֹות ֵאלו, ְוָאז ְתַתְקנו ׁשָ ְּכׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ,
ִיְתַתֵקן ַהַטַעם ְוַהַמְרֶאה  ּלֹא ַדי ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ֶנֱאַבד , ְוָהֵריַח ָנִני ׁשֶ ם ַהּגַ ִּכי־ִאם ּגַ ּ ּ
ם־ֵכן ְלִהָמֵצא ּיוַכל ּגַ ּ ּ.  

Quand, alors, vous aurez débarrassé 

le pays de ces trois transgressions, 

non seulement les sens du goût, de la 

vue et de l’odorat seront-ils rétablis, 

mais encore le jardinier disparu 

pourra-t-il être retrouvé. » 

ְּוִהְתִחילו ְלַתֵקן ֶאת , ְּוָעׂשו ֵכן ּ
לׁש ֲעֵברֹות ֵאלו ַּהְמִדיָנה ִמׁשָ ּ ּ ְּוִחְפׂשו , ּ ּ

ים ַהַנ ּל ְוָהיו תֹוְפִסים "ַּאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ
: ֶאת ֵאיזֶה ָאָדם ְוׁשֹוֲאִלין אֹותֹו

אָת ְלָכאן   .ֵמֵהיָכן ּבָ

Ainsi firent-ils, ils entreprirent de 

débarrasser le pays de ces trois fautes, 

ils recherchèrent les esclaves du roi 

cruel, ils attrapaient tel homme et le 

questionnaient : « D’où es-tu venu ? » 

ְררו ֶאְצָלם ָהֲא ִנְתּבָ ַּעד ׁשֶ ל ּ ים ׁשֶ ָנׁשִ
ַּהֶמֶלך ָהַאְכָזר ַהַנ , ּל ְוֵגְרׁשו אֹוָתם"ְּ

Ils finirent par mettre la main sur les 

sbires du roi cruel et ils les 

expulsèrent, nettoyant ainsi le pays de 
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ְּוִתְקנו ֶאת ַהְמִדיָנה ֵמֲעֵברֹות ַהַנ ּ  .ces délits  .ל"ּּ

ה ַר תֹוך ָכך ַנֲעׂשָ ְּבְ ר , ַעׁשְּ ֶאְפׁשָ
ע ּגָ הֹוֵלך , ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן זֶה ַהְמׁשֻ ְׁשֶ

ָנִני הוא ַהּגַ ְּואֹוֵמר ׁשֶ ְוָכל ֶאָחד , ּ
ע ּגָ ְוזֹוְרִקין ַאֲחָריו , ַמֲחִזיק אֹותֹו ִלְמׁשֻ

ין אֹותֹו ר , ֲּאָבִנים וְמָגְרׁשִ ֶאְפׁשָ
ָנִני  ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן אוַלי הוא הוא ַהּגַ ּּ ּ ּ

ֱאֶמת ּו ְוֵהִביאו אֹותֹו ִלְפֵניֶהם ְוָהְלכ, ּבֶ ּ
בו ְוִתְקנו ֶאת  ָיׁשְ ַּהְינו ִלְפֵני ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ַּהְינו ַהֵחֵרׁש , ְּוַגם הוא, ַּהְמִדיָנה
ְמַסֵפר ָכל זֶה ּׁשֶ ּ ם, ּ : ְּוָאַמְרִתי, ָהָיה ׁשָ

ֱאֶמת ָנִני ּבֶ ַוַדאי זֶה הוא ַהּגַ ּּבְ ּ ּ.  

Entre temps, un brouhaha se fit 

entendre : Peut-être, après tout, que 

le fou qui allait, affirmant qu’il était 

le jardinier, et que chacun prenait 

pour un fou, lui jetant des pierres et 

le chassant, peut-être s’agissait-il, 

après tout, effectivement, du jardinier 

véritable ? Ils allèrent et l’amenèrent 

devant ceux qui siègeaient et 

œuvraient à la restauration du 

royaume. » Quant à lui – c’est-à-dire 

le mendiant sourd qui raconte tout 

cela, il se trouvait aussi là-bas. « Je 

déclarai : « Il s’agit bien évidemment 

du jardinier véritable ! » 

ִנְתַתֵקן ַעל־ָידֹו ַהְמִדיָנה  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּּ
  .ַּהזֹאת

Le royaume fut ainsi réhabilité par 

son intermédiaire. 

ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמאֹותֹו  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ
ירות ל ֲעׁשִ ַּהְמִדיָנה ׁשֶ ֲאִני ַחי ַחִיים , ּ ּׁשֶ

ִּכי ֲאִני ִתַקְנִתי ֶאת ַהְמִדיָנה , טֹוִבים ּּ ּ ּ
ּל ַכַנ"ַּהַנ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם , ל"ּ

ִלי ַמָתָנה ֶאת ַהַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּּבְ ּ ּ.  

« J’ai donc en cela l’approbation du 

pays de la richesse, à savoir que je 

mène une bonne vie, car c’est moi-

même qui ai rétabli l’ordre en ce 

royaume. Et maintenant, je vous fais 

cadeau de ma bonne existence. » 

דֹוָלה ְוֶחְדָוה  ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
ה ְמֹאד   .ַרּבָ

Il y eut là-bas une joie immense et 

une très vive allégresse. 

עְטֶליְרׂש ַהַנ ְּוֵכן ָכל ַהּבֶ ּל ֻכָלם ָחְזרו "ּ ּ ּ
ַמָתָנ ּוָבאו ַעל ַהֲחֻתָנה ְוָנְתנו ּבְ ּ ּ ה ּּ

ְרכו אֹוָתם  ְתִחָלה ּבֵ ּבַ ה ַמה ׁשֶ ַּלְדָרׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִיְהיו ְכמֹוָתם ּׁשֶ ּ ו ָנְתנו ֹזאת , ּ ְּוַעְכׁשָ

ה ַמָתָנה ַלְדָרׁשָ ּּבְ ּ.  

Ainsi, tous les mendiants revenaient-

ils pour le mariage. Ils offrirent en 

cadeau de noces, ce dont ils les 

avaient auparavant bénis, que les 

enfants soient comme eux, 

aujourd’hui ils le leur donnaient en 

cadeau de mariage. 

ַמָתָנה ַחִיים  ָּהִראׁשֹון ָנַתן ָלֶהם ּבְ ּ
ַמָתָנה , ֲּאֻרִכים ִני ָנַתן ָלֶהם ּבְ ְּוַהׁשֵ ּ

Le premier mendiant leur avait 

donné une longue vie, le second leur 
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 .avait offert une existence heureuse  :ַּחִיים טֹוִבים

י ָחְזרו ְוִנְזְכרו ַהזוג ַהזֶה ִליׁשִ יֹום ַהׁשְ ּּבַ ּּ ּ ּּ ּ ּ ,
ִעים ְעּגְ ְּוָהיו ּבֹוִכים וִמְתּגַ ְֵאיך לֹוְקִחין , ּ

י ִליׁשִ עְטֶליר ַהׁשְ ָכאן ֶאת ַהּבֶ , ּּבְ
ָהָיה ְכַבד־ֶפה ּׁשֶ ּ.  

Le troisième jour, le jeune marié et 

son épouse se souvinrent de nouveau, 

ils pleuraient et se languissaient : « 

Comment amener ici le troisième 

mendiant ? » – celui qui était bègue. 

א ַויֹאֶמר ִהֵנִני תֹוך ָכך ְוִהֵנה הוא ּבָ ּּבְ ּּ ּ ְ ְּ.  Il apparut soudain, et dit : « Me voici 

! »  

ק אֹוָתםְוָנ ְוָאַמר , ַפל ֲעֵליֶהם ְוָנׁשַ
ם־ֵכן ַכַנ ָּלֶהם ּגַ ּ ַרְכִתי  : ל"ּ ְתִחָלה ּבֵ ּּבַ ּּ

ִתְהיו ָכמֹוִני ֶּאְתֶכם ׁשֶ ּ ַּעָתה ֲאִני נֹוֵתן , ּ
ִתְהיו ָכמֹוִני ה ׁשֶ ַמָתָנה ַלְדָרׁשָ ָּלֶכם ּבְ ּ ּ ּּ ,

ֲאִני ְכַבד־ֶפה ְּוַאֶתם ְסבוִרים ׁשֶ ּ ּ ּ.  

Se jetant sur eux, il les embrassa et 

leur déclara comme les mendiants 

précédents : « Au début, je vous avais 

bénis, que vous soyez comme moi. 

Aujourd’hui, je vous offre en cadeau 

que vous soyez comme moi. Vous 

pensez que je suis bègue. 

ֵּאין ֲאִני ְכַבד־ֶפה ְכָלל ַרק , ּּ
ַה ל ָהעֹוָלםׁשֶ ִּדּבוִרים ׁשֶ ֵאיָנם , ּ ׁשֶ

ַרך ם ִיְתּבָ ָבִחים ְלַהׁשֵ ְׁשְ ֶהם , ּ ֵאין ּבָ
ֵלמות ְוַעל־ֵכן הוא ִנְרָאה  ּׁשְ ּּ

ִּכְכַבד־ֶפה ִּכי הוא ִכְכַבד־ֶפה ֵמֵאלו , ּ ּּ ּ ּ ּ
ל ָהעֹוָלם ַּהִדּבוִרים ׁשֶ ֶהם , ּ ֵאין ּבָ ׁשֶ

ֵלמות ֱאֶמת ֵאין ֲאִני , ּׁשְ ֲאָבל ּבֶ
ְּכַבד־ֶפ   .ּה ְכָללּ

Je ne bégaye absolument pas, 

cependant les paroles de ce monde, 

lorsqu’elles ne constituent pas des 

louanges à l’Eternel béni-soit-Il, 

n’ont aucune perfection. » Voilà 

pourquoi il paraissait bégayer, il était 

comme un bègue face aux paroles de 

ce monde, qui n’avaient rien de 

parfait. « Mais, en réalité, je ne suis 

absolument pas bègue ! 

א ָרן ִנְפָלא , ַּאְדַרּבָ ֲאִני ֵמִליץ ְוַדּבְ
ר ִחידֹות , ְמֹאד ַוֲאִני ָיכֹול ְלַדּבֵ

יִרים  קֹוִרין (ְוׁשִ , ִנְפָלִאים") ִליֶדער"ּׁשֶ
ֵאין ִנְמָצא ׁשום ִנְבָר עֹוָלםַּעד ׁשֶ , א ּבָ

ֹמַע אֹוִתי לֹא ִיְרֶצה ִלׁשְ ּוְבֵאלו , ּׁשֶ ּּ
ֲאִני יֹוֵדַע יִרים ׁשֶ ֵיׁש , ַּהִחידֹות ְוַהׁשִ

ֶהם ָכל ַהָחְכמֹות ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה , ּּבָ
דֹול ַּהִנְקָרא , ַעל זֶה ֵמאֹותֹו ָהִאיׁש ּגָ

  .ִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת

Au contraire, je suis un fameux 

orateur. Je peux déclamer des 

allégories, des poèmes et des chants 

sublimes, au point qu’il n’existe pas 

une créature au monde qui ne 

désirerait pas m’écouter. Et ces 

allégories et chants que je connais, 

contiennent toutes les sagesses du 

monde. J’ai d’ailleurs pour cela, 

l’approbation du grand homme que 
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l’on nomme "Homme Charitable 

Authentique". 

ֶדער ֱאֶמֶתיר , ֶדער ְגרֹוֶסיר ַמאן(
נו  – ִאיׁש־ֶחֶסד זֶה ַהָלׁשֹון ִסֵפר ַרּבֵ ּּבָ ּ ּ

  ).ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

(le grand homme, le Véritable 

Homme Charitable – selon 

l’expression du Rebbe, béni soit son 

souvenir). 

ֵלָמה ה ׁשְ זֶה ַמֲעׂשֶ ִּכי ַפַעם , ְוֵיׁש ּבָ ּ
בו ָכל ַהֲחָכִמים ַּאַחת ָיׁשְ ְוָכל ֶאָחד , ּ

ָחְכָמתֹו   .ִּהְתָפֵאר ּבְ

Et il y a toute une histoire à ce sujet. 

Car, un jour, tous les sages s’étaient 

réunis, et chacun se vantait de ses 

prodigieuses connaissances. 

ָחְכָמ ִהְמִציא ּבְ תֹו ּזֶה ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ
ְרזֶל ַית ּבַ ִמין , ֲּעׂשִ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ּבְ

ְּוזֶה ָהָיה ִמְתָפֵאר , ַּמָתכֹות ַאֵחר
ַית ֶכֶסף ָחְכָמתֹו ֲעׂשִ ִהְמִציא ּבְ ּׁשֶ ּ ,

יֹוֵתר הוא ָחׁשוב ּבְ ּׁשֶ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר , ּ
ַית ָזָהב ִהְמִציא ֲעׂשִ ְוזֶה ָהָיה , ּׁשֶ

ִהְמִציא ְכֵלי־ִמְלָחָמה ִּמְתָפֵאר ׁשֶ ְוזֶה , ּ
הוא יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות  ָּהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ
לֹא ֵמֵאלו ַהְדָבִרים  ֵּאלו ַהַמָתכֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ין ֵמֶהם ֵאלו ַהַמָתכֹות ֵהם עֹוׂשִ ּׁשֶ ּ ּ ְוזֶה , ּ
ָחְכמֹות ֲאֵחרֹות ִּכי , ָּהָיה ִמְתָפֵאר ּבְ

עֹוָלם  ִהְמִציאו ּבָ ֵּיׁש ַכָמה ְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ
ְּכגֹון ַסאִליְטֶרע , תַעל־ְיֵדי ָחְכמֹו

זֶה ּוִפיְלֶוויר ְוַכיֹוֵצא ּבָ ְּוָהָיה ָכל ֶאָחד , ּ
ָחְכָמתֹו   .ִּמְתָפֵאר ּבְ

L’un d’eux se glorifiait d’avoir, grâce 

à son savoir, inventé la fabrication du 

fer, un autre affirma avoir obtenu un 

autre métal. Un sage se vantait 

d’avoir inventé avec sa science la 

production d’argent, un fait de la 

plus haute importance. Un autre 

prétendit être parvenu à fabriquer de 

l’or. Un autre savant s’enorgueillait 

d’avoir conçu les instruments de 

guerre. Un autre encore se disait 

capable de produire des métaux 

autrement qu’avec leurs composants 

habituels. Un savant s’attribuait 

d’autres connaissances. Car il existe 

une quantité d’inventions 

découvertes par les sciences, comme 

le salpêtre et la poudre etc, et chacun 

se vantait de ses vastes connaissances. 

ם ֶאָחד ְוָאַמר ֲאִני ָחָכם יֹוֵתר : ָעָנה ׁשָ
ִּכי ֲאִני ָחָכם ְכמֹו ַהיֹום, ִּמֶכם ּ ְוֹלא , ּ

הוא  אֹוֵמר ׁשֶ ם ַמה זֶה ׁשֶ ֵּהִבינו ׁשָ ּּ
ָּחָכם ְכמֹו ַהיֹום ּ.  

L’un d’eux s’écria là-bas : « Je suis 

plus savant que vous, car je suis 

savant comme le jour. » On ne 

comprit pas là-bas, ce que ses propos 

signifiaient, qu’il était savant comme 

le jour. 
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ָלֶהם , ְוָאַמר ָלֶהם ִּכי ָכל ַהָחְכמֹות ׁשֶ ּ ּ
ץ אֹוָתם ְולֹא ִיְהיו ֵמֶהם  ְּיכֹוִלים ְלַקּבֵ

ָעה ַאַחת ָכל , ַרק ׁשָ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ
ַּחת ִמיֹום ָחְכָמה ְוָחְכָמה ִהיא ִנְלַק

אֹותֹו , ַאֵחר ָהָיה ּבְ ִריָאה ׁשֶ ְּכִפי ַהּבְ
ִּכי ָכל ַהָחְכמֹות ַהַנ, ַּהיֹום ּ ל ֵהם "ּ

ַּהְרָכבֹות ְוַעל־ֵכן ַהָחְכָמה ִנְלַקַחת  ּ
ָהָיה ּבֹו אֹותֹו  ֵּמאֹותֹו ַהיֹום ׁשֶ

ִמֶמנו ַהַהְרָכָבה ִריָאה ׁשֶ ַּהּבְ ּ ּ ּ ּ.  

Il leur expliqua que toutes leurs 

sciences pouvaient être regroupées, il 

n’en resterait alors pas plus d’une 

heure, bien qu’en fait, chaque science 

provienne d’un jour spécifique, selon 

ce qui fut créé ce jour-là. Car toutes 

ces sciences sont le résultat de 

combinaisons, la science est donc 

tirée du jour au cours duquel fut 

créée cette combinaison. 

ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ְיכֹוִלים ַעל־ְיֵדי ָחְכָמה 
ָעה  ׁשָ ץ ָכל ֵאלו ַהָחְכמֹות ּבְ ְּלַקּבֵ ּ ּ

ֵלם , ַאַחת ֲּאָבל ֲאִני ָחָכם ְכמֹו יֹום ׁשָ
ָּכל זֶה ִהְתָפֵאר אֹותֹו ֶהָחָכם ָהַאֲחרֹון  ּ

  .ל"ַּהַנ

« Et pourtant, scientifiquement, il est 

possible de rassembler tout votre 

savoir et de le faire tenir en une 

[simple] heure. Moi, par-contre, je 

suis savant autant qu’un jour entier. » 

Le dernier savant s’était vanté de tout 

cela. 

ָּעִניִתי ְוָאַמְרִתי ֵאָליו ַהְינו זֶה  ּ
ַּהְכַבד־ֶפה ַהַנ ּ : ל"ּל ָאַמר ְלֶהָחָכם ַהַנ"ּ

  . ֵאיזֶה יֹוםְּכמֹו

Je m’exclamai alors : » – c’est le 

mendiant bègue qui répliqua ceci au 

savant : « Comme quel jour ? 

ַּהְינו ְכמֹו ֵאיזֶה יֹום ַאָתה ָחָכם ּ ּ.  C’est-à-dire : comme quel jour es-tu 

savant ? » 

ּזֶה ַהְינו זֶה : ל"ָּעָנה ְוָאַמר ֶהָחָכם ַהַנ
ּהוא ָחָכם ִמֶמִני, ַּבד־ֶפהַּהְכ ּ ֵמַאַחר , ּ

ׁשֹוֵאל ְכמֹו ֵאיזֶה יֹום ּׁשֶ ֲּאָבל ְכמֹו , ּ
ִתְרצו ֲאִני ָחָכם ֵּאיזֶה יֹום ׁשֶ ּ.  

Ce dernier répondit : « Celui-là, » – 

c’est-à-dire le mendiant bègue, « est 

plus savant que moi, puisqu’il 

demande "comme quel jour ?". Eh 

bien, disons que je suis savant comme 

un jour de votre choix. » 

ה ׁשֹוֵאל , ְּוַעָתה ִיְקׁשֶ ִּמְפֵני ָמה זֶה ׁשֶ ּ
ְּכמֹו ֵאיזֶה יֹום הוא ָחָכם יֹוֵתר ִמֶמנו ּּ ּ ּ ,

הוא ָחָכם ְכמֹו ֵאיזֶה יֹום  ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ
ִיְרֶצה ֵלָמה. ּׁשֶ ה ׁשְ   ,ְַאך ֵיׁש ַמֲעׂשֶ

(On pourrait poser ici la question 

suivante : en quoi celui qui a 

demandé "comme quel jour ?" est-il 

plus compétent que l’autre, puisqu’il 

est savant comme un jour à sa 

convenance ? Mais ceci est une toute 

autre histoire). 
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ִּכי זֶה ָהִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת הוא  ּ
דֹול ְמֹאדּבֶ   , ֱאֶמת ִאיׁש ּגָ

[le mendiant bègue poursuivit:] « 

Car, l’Homme Charitable 

Authentique est véritablement un très 

grand homme. »  

ְּוהוא ַהְינו זֶה ַהְכַבד־ֶפה ּ ּ ְהֹוֵלך , ּ

ל ֱאֶמת  ץ ָכל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ּוְמַקּבֵ ּ
ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל זֶה 

  , ֶסד־ָהֱאֶמתָהִאיׁש־ֶח

Quant à lui – c’est-à-dire le mendiant 

bègue, il va de par le monde et réunit 

tous les actes de bonté sincère, et les 

apporte à cet Homme Charitable 

Authentique.  

ַעְצמֹו  ְּוִעַקר ִהְתַהוות ַהְזַמן ִכי ַהְזַמן ּבְ ּּ ּ ּ ּ
ְיֵדי ַהֲחָסִדים ּהוא ַעל־, ּהוא ִנְבָרא

ל ֱאֶמת ְְוזֶה ַהְכַבד־ֶפה הוא הֹוֵלך , ׁשֶ ּ ּ ּ
ל ֱאֶמת ץ ָכל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ּוְמַקּבֵ ּ ,

ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל זֶה 
ָּהִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת ַכַנ   .ל"ּ

Or, l’existence du temps – car le 

temps est lui-même une création, 

n’est rendue possible que grâce aux 

actions de charité véritables. Le 

mendiant bègue va donc, rassemblant 

tous ces gestes de sincère générosité, 

et il les confie à cet Homme 

Charitable Authentique. 

ּוִמן , ְוַעל ָהָהר עֹוֵמד ֶאֶבן, ְוֵיׁש ַהר
 ְּוָכל ָדָבר ֵיׁש לֹו, ָהֶאֶבן יֹוֵצא ַמְעָין

ְכָללֹו ֵיׁש לֹו ֵלב, ֵלב , ְוַגם ָהעֹוָלם ּבִ
ל ָהעֹוָלם הוא קֹוָמה  ְּוזֶה ַהֵלב ׁשֶ ּ

ֵלָמה ִעם ָפִנים ְוָיַדִים ְוַרְגַלִים ְוכו ּׁשְ ּ’ ,
ל אֹותֹו  ל ָהֶרֶגל ׁשֶ ֲּאָבל ַהִצֹפֶרן ׁשֶ ּ

ב  ל ָהעֹוָלם הוא ְמֻלּבָ ַּהֵלב ׁשֶ ְלׁשֹון (ּ ּבִ
ְכַנז ֹּוֵתר ִמֵלב י") ַהאְרִציֶקער: "ַּאׁשְ

ל ַאֵחר   .ׁשֶ

« Il y a une montagne, et sur cette 

montagne se dresse une pierre, et de 

cette pierre coule une source. Chaque 

chose possède un cœur. Le monde 

tout entier a lui aussi un cœur. Et ce 

cœur du monde est une stature 

complète, avec un visage, des mains 

et des pieds etc. Cependant, l’ongle 

du pied de ce cœur du monde est 

encore plus cœur que tout autre 

cœur. 

ְּוזֶה ָהָהר ִעם ָהֶאֶבן ְוַהַמְעָין ַהַנ ל "ּ
ל ָהעֹוָלם ְוזֶה  ָקֶצה ֶאָחד ׁשֶ עֹוֵמד ּבְ
ָקֶצה ַאֵחר  ל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבְ ַּהֵלב ׁשֶ

ְּוזֶה ַהֵלב ַהַנ, ל ָהעֹוָלםׁשֶ ל עֹוֵמד "ּ
ְּכֶנֶגד ַהַמְעָין ַהַנ ּ תֹוֵקק "ּ ּל ְוכֹוֵסף וִמׁשְ ּ

ָּתִמיד ְמֹאד ְמֹאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו 
דֹול ְמֹאד  תֹוְקקות ּגָ ִהׁשְ ַּהַמְעָין ּבְ ּ ּ

Cette montagne, avec la pierre et la 

source, se tiennent à un bout du 

monde. Or, le cœur du monde se 

dresse quant à lui à l’autre extrémité 

du monde, dirigé vers la source, et il 

désire et il aspire vivement, sans cesse, 

à rejoindre cette source, épris 
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ְוצֹוֵעק ְמֹאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו , ְמֹאד
ת, ַּהַמְעָין ְּוַגם זֶה ַהַמְעָין ִמׁשְ ֹוֵקק ּ

  .ֵאָליו

d’intenses languissements. Il implore 

avec force, de parvenir jusqu’à la 

source. Et la source, elle aussi, languit 

après le cœur. 

ֵתי ֲחִליׁשֹות ְּוזֶה ַהֵלב ֵיׁש לֹו ׁשְ , ַאַחת: ּ
ִּכי ַהַחָמה רֹוֶדֶפת אֹותֹו ְוׂשֹוֶרֶפת  ּ

הוא  תֹוֵקק ְורֹוֶצה ּאֹותֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ִּמׁשְ
ֵּליֵלך וְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַמְעָין ּ ְ ,

ִנָיה ֵיׁש לֹו ְלַהֵלב ִמן  ַּוֲחִליׁשות ַהׁשְ ּ ּ ּ
הוא  ְעּגוִעים ׁשֶ תֹוְקקות ְוַהּגַ ֶדל ַהִהׁשְ ּּגֹ ּ ּ ּ
תֹוֵקק  ַע ְוכֹוֵסף ָתִמיד וִמׁשְ ְעּגֵ ִּמְתּגַ ּּ
ְכלֹות ַהֶנֶפׁש ֶאל אֹותֹו ַהַמְעָין  ְּמֹאד ּבִ ּ

ַּכַנ’ ּצֹוֵעק ְוכוְו ִּכי הוא עֹוֵמד , ל"ּ ּ
ָּתִמיד ְכֶנֶגד ַהַמְעָין ַהַנ ּ ּ ַנא : "ל ְוצֹוֵעק"ּ

יַוואְלד תֹוֵקק ֵאָליו ְמֹאד " ּגִ ּוִמׁשְ ּ
ַּכַנ ִיְהֶיה , ל"ּ ָצִריך ָלנוַח ְקָצת ׁשֶ ּוְכׁשֶ ּ ְּ ּ

קֹוִרין (ּלֹו ֲאִריַכת־ָהרוַח ְקָצת  ּׁשֶ
ָּאפ־ָסאֶפין" א ִצ, ")ּ דֹול ֲאַזי ּבָ ּפֹור ּגָ

ּופֹוֵרׂש ְכָנָפיו ָעָליו וֵמֵגן ָעָליו ִמן  ּּ
ְוַגם , ְוָאז ֵיׁש לֹו ַנְיָחא ְקָצת, ַּהַחָמה

ם־ֵכן  ַעת ַנְיָחא הוא ִמְסַתֵכל ּגַ ׁשְ ָּאז ּבִ ּ ּ ּ
ַע ֵאָליו ְעּגֵ ְּכֶנֶגד ַהַמְעָין וִמְתּגַ ּ ּ.  

Or, le cœur subit deux tourments : le 

premier, c’est le soleil qui le poursuit 

et le brûle, par le fait qu’il désire et 

souhaite aller et se rapprocher de la 

source. Quant au second tourment, il 

provient de ce que le cœur languit et 

aspire profondément et sans répit etc, 

de toute son âme, après la source, il 

supplie etc, car il se tient 

continuellement face à la source, il 

implore : "Par pitié" et la désire 

vivement. Lorsqu’il a besoin de repos, 

de reprendre un peu son souffle, un 

grand oiseau surgit, qui déploie ses 

ailes au-dessus de lui et le protège du 

soleil. Le cœur obtient ainsi quelque 

tranquilité. Mais, même durant ce 

répit, il fixe encore et toujours son 

regard en direction de cette source, et 

se languit d’elle. 

ַע ֵאָליו  ְעּגֵ הוא ִמְתּגַ ַּאך ֵמַאַחר ׁשֶ ְ

ְָכל־ָכך ִמְפֵני ָמה ֵאינֹו הֹוֵלך ֶאל  ְּ ּ ּ
  .ְעָיןַּהַמ

Eh bien, puisqu’il se languit tant 

d’elle, pourquoi ne va-t-il donc pas 

rejoindre la source ? 

רֹוֶצה ֵליֵלך וְלִהְתָקֵרב ֶאל  ַּאך ְכׁשֶ ְ ְּ
פוַע ְוֵאינֹו , ָהָהר ֲּאַזי ֵאינֹו רֹוֶאה ַהׁשִ ּ ּ

ָּיכֹול ְלִהְסַתֵכל ַעל ַהַמְעָין ּ ְוִאם לֹא , ּ
ִּיְסַתֵכל ַע ּל ַהַמְעָין ֲאַזי ֵתֵצא ַנְפׁשֹוּ ּ ,

ִּכי ִעַקר ִחיותֹו הוא ִמן ַהַמְעָין ּּ ּ ּ ּ ,
עֹוֵמד ְכֶנֶגד ָהָהר ֲאַזי הוא רֹוֶאה  ּוְכׁשֶ ּּ
ם עֹוֵמד  ׁשָ ל ָהָהר ׁשֶ פוַע ׁשֶ ֹּראׁש ַהׁשִ ּּ ּ

En fait, lorsqu’il désire aller et se 

rapprocher de la montagne, alors il 

ne voit pas le versant et ne peut 

apercevoir la source; et s’il perdait de 

vue celle-ci, il en mourrait, car son 

existence provient essentiellement de 

la source. Lorsqu’il se tient face à la 

montagne, il aperçoit le sommet du 
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ֵיֵלך ְוִיְתָקֵרב , ַּהַמְעָין ְֲאָבל ֵתֶכף ְכׁשֶ ּ ּ ּ
ו ֹראׁש ֲאַזי ֶנְעַלם ֵמֵעיָני, ֶאל ָהָהר

חוׁש פוַע ְוזֶה מוָבן ּבְ ַּהׁשִ ּ ּ ּ ַוֲאַזי ֵאינֹו , ּ
ַּוֲאַזי ֵתֵצא , ָּיכֹול ִלְראֹות ֶאת ַהַמְעָין

לֹום זֶה ַהֵלב ָהָיה , ַנְפׁשֹו ַחס ְוׁשָ ּוְכׁשֶ ּ ּ
לֹום ִּמְסַתֵלק ַחס ְוׁשָ ֵטל ָכל , ּ ֲּאַזי ִיְתּבַ ּ

ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ל , ּ ִּכי ַהֵלב הוא ַהִחיות ׁשֶ ּּ ּ ּ
לֹא ֵלב, ּל ָדָברָּכ ּוְבַוַדאי ֵאין ִקיום ּבְ ּּ ּ ,

ְּוַעל־ֵכן ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלך ֶאל ַהַמְעָין ְ ּ ,
ַע ְוצֹוֵעק  ְעּגֵ ַּרק עֹוֵמד ְכֶנְגדֹו וִמְתּגַ ּ ּ

ַּכַנ   .ל"ּ

versant où coule la source. Mais, 

aussitôt qu’il irait en se rapprochant 

de la montagne, il perdrait de vue le 

haut du versant – ce qui est bien 

compréhensible, et ne pouvant plus 

voir la source, il rendrait l’âme, 

l’Eternel nous en préserve, et le cœur 

expirant, le monde entier disparaîtrait 

alors. Car c’est le cœur qui fait vivre 

toute chose, rien ne subsisterait sans 

lui. C’est la raison pour laquelle il ne 

peut aller vers la source, il ne peut 

que se tenir face à elle, se languir et 

implorer. 

ִּכי זֶה ַהַמְעָין , ְּוזֶה ַהַמְעָין ֵאין לֹו ְזַמן ּ
ת ֹּוך ַהְזַמן ְכָללֵאינֹו ּבְ ּ ַּאך ִעַקר ַהְזַמן , ְ ּ ְ

ַהֵלב נֹוֵתן  ל ַהַמְעָין הוא ַרק ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַמָתָנה יֹום ֶאָחד יַע ַהיֹום , ּלֹו ּבְ ַמּגִ ּוְכׁשֶ ּ ּ
ֻיְגַמר , ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסק ַּוֲאַזי ְכׁשֶ ּ

ַּהיֹום ֹלא ִיְהֶיה ְזַמן ְלַהַמְעָין ְוִיְסַתֵלק  ּ ּ ּ
ַּוֲאַזי ִיְסַתֵלק ַהֵלב ַחס , לֹוםַחס ְוׁשָ ּ ּ

לֹום ַכַנ ְּוׁשָ ֵטל ָכל ָהעֹוָלם ַחס "ּ ּל ְוִיְתּבַ ּ
לֹום ַכַנ ְּוׁשָ ַּוֲאַזי ָסמוך ִלְגַמר ַהיֹום, ל"ּ ְ ּ ,

ֲּאַזי ַמְתִחיִלים ִלטֹל ְרׁשות זֶה ִמזֶה ּ ּ ,
קֹוִרין ( יזֶעִגיֶנין"ּׁשֶ ּוַמְתִחיִלין לֹוַמר ") ּגִ

יִרים קֹוִרין  (ִחידֹות ְוׁשִ ") ִליֶדער"ּׁשֶ
ה  ַאֲהָבה ַרּבָ ִנְפָלִאים זֶה ָלזֶה ּבְ

דֹול ְמֹאד ְמֹאד תֹוְקקות ּגָ ְּוִהׁשְ ּ.  

Quant à la source, elle-même ne 

possède pas de temps, elle se situe 

totalement en dehors du temps. 

Aussi, son existence temporelle 

provient uniquement de ce que le 

cœur lui offre un jour en cadeau. Et 

lorsque le jour tire à sa fin – et s’il 

s’achevait, la source n’aurait plus de 

temps et disparaîtrait du monde, 

l’Eternel nous en préserve; alors le 

cœur expirerait, à Dieu ne plaise, et le 

monde entier serait anéanti, à Dieu 

ne plaise. Aussi, vers la fin du jour, le 

cœur et la source se permettent-ils 

réciproquement de réciter, l’un pour 

l’autre, des allégories, chants et 

poèmes sublimes, avec grand amour 

et intenses languissements. 

ל ֵיׁש לֹו "ְּוזֶה ָהִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת ַהַנ
ָחה ַעל זֶה ּגָ יַע ַהיֹום , ַהׁשְ ַמּגִ ּוְכׁשֶ ּ ּ

סֹופֹו ַמָמׁש ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסק , ּּבְ

Quant à l’Homme Charitable 

Authentique, il garde un œil sur cela 

et, lorsque le jour touche à sa fin et 
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ֲּאַזי זֶה ָהִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת הוא נֹוֵתן 
ַמָתָנה יֹום ֶאָחד ְלַהֵלב ַהַנ ּּבְ ּ ּל ְוַהֵלב "ּ

ּנֹוֵתן ַהיֹום ְלַהַמְעָי ַּוֲאַזי ׁשוב ֵיׁש ְזַמן , ןּ
  .ְּלַהַמְעָין

parvient à expiration, alors cet 

Homme Charitable Authentique 

offre au cœur [du monde] un jour en 

cadeau, et celui-ci le donne à la 

source, qui dispose alors de nouveau 

de temps. 

א  הוא ּבָ זֶה ַהיֹום הֹוֵלך ִמָמקֹום ׁשֶ ּוְכׁשֶ ּּ ְ ּ ּ
ם ִחידֹות , ִּמׁשָ ם־ֵכן ּבְ ֲּאַזי הוא הֹוֵלך ּגַ ְ ּ

ֶהם ָכל  ֵיׁש ּבָ יִרים ִנְפָלִאים ְמֹאד ׁשֶ ְּוׁשִ ּ
  .ַהָחְכמֹות

De plus, lorsque ce jour arrive de 

l’endroit d’où il vient, il se présente 

également accompagné d’allégories et 

de chants merveilleux qui incluent 

toutes les sciences. 

ין ַהָיִמים נוִיים ּבֵ ְּוֵיׁש ׁשִ ּ ִּכי ֵיׁש יֹום , ּ
ִני ְוכו בוַע ְויֹום ׁשֵ ׁשָ ִּראׁשֹון ּבַ ּ ְוֵכן ֵיׁש , ’ּ

ים ְוָיִמים־טֹוִביםָראׁשֵ   .י־ֳחָדׁשִ

Or, il existe des différences entre les 

jours : il y a le premier jour de la 

semaine, le second etc. Il y a 

également les Raché-’Hodachim 
[jour(s) débutant(s) le mois] et les 

jours de Fêtes.  

ֵיׁש  ְּוָכל ַהְזַמן ׁשֶ ּ
ל־ֱאֶמתְלָהִאיׁש ַּהֹכל ַעל , ־ֶחֶסד־ׁשֶ

ְמַסֵפר ָכל זֶה ָּיִדי ַהְינו ַהְכַבד־ֶפה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ,
ץ ָכל ַהֲחָסִדים  ִּכי ֲאִני הֹוֵלך וְמַקּבֵ ּּ ְ

ר ֵמֶהם ִהְתַהוות ַהְזַמן  ל ֱאֶמת ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ַּכַנ   .ל"ּ

Et tout le temps dont l’Homme 

Charitable Authentique dispose, il ne 

l’obtient que de moi » – c’est-à-dire 

du mendiant bègue qui raconte tout 

cela, « car je m’en vais réunir tous les 

actes de bonté véritable, à partir 

desquels le temps existe. 

ְּוַעל־ֵכן הוא ָחָכם יֹוֵתר ֲּאִפלו , ּ ּ
הוא ָחָכם ְכמֹו ֵאיזֶה , ל"ֵּמֶהָחָכם ַהַנ ּׁשֶ ּ

ִיְרֶצה ִּכי ָכל ִעַקר ַהְזַמן , ּיֹום ׁשֶ ּ ּ ּ
ְּוַהָיִמים ֻכָלם ִנְתַהִוים ַעל־ָידֹו ּ ּ ַּהְינו , ּ

ַּעל־ְיֵדי ְכַבד־ֶפה ץ , ּ הוא ְמַקּבֵ ּׁשֶ
ם ַהְזַמן ר ִמׁשָ ל ֱאֶמת ֲאׁשֶ ַּהֲחָסִדים ׁשֶ ּ ,

ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל 
ְּוהוא נֹוֵתן יֹום , ָהִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת

ֵּלב נֹוֵתן ְלַהַמְעָיןְוַה, ַּלֵלב ר , ּ ֲאׁשֶ
ַּעל־ְיֵדי זֶה ִנְתַקֵים ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ּ ּ ּ.  

(C’est donc la preuve que le 

mendiant bègue est même plus 

intelligent que le sage qui se vante 

d’être savant comme le jour de son 

choix. Car le temps et les jours 

n’existent que grâce au mendiant 

bègue, qui rassemble les actions 

charitables génératrices du temps, les 

apporte à l’Homme Charitable 

Authentique, lequel donne un jour 

au cœur du monde, qui le transmet à 
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la source, et ainsi le monde entier 

peut subsister. 

ִּעַקר ִהְתַהוות ַהְזַמן ִעם ִנְמָצא ׁשֶ ּ ּ ּ
יִרים ֶהם ָכל , ַהִחידֹות ְוׁשִ ֵיׁש ּבָ ּׁשֶ ּ

ַּהֹכל ַעל־ְיֵדי ַהְכַבד־ֶפה, ַהָחְכמֹות ּ ּ.  

Il se trouve donc que l’existence du 

temps, avec les allégories et les chants, 

et toutes les sciences qu’ils 

renferment, tout cela est obtenu grâce 

au mendiant bègue). 

ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ִמזֶה  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ
ֲאִני ָיכֹול , ָהִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת ׁשֶ

ֶהם ָכל  ֵיׁש ּבָ יִרים ׁשֶ ּלֹוַמר ִחידֹות ְוׁשִ ּ
ַּהָחְכמֹות ִכי ָכל ַהְזַמן ִעם ַהִחידֹות  ּ ּ

יִרים ִנְתַהִוים ַעל־ָידֹו ַכַנ ְּוַהׁשִ ּ ּ , ל"ּ
מוָרה ְּוַעָתה  ַמָתָנה ּגְ ֲּאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ּ

ִתְהיו ָכמֹוִני ה ׁשֶ ַּלְדָרׁשָ ּ ּ ּ.  

« J’ai donc confirmation à ce propos 

de l’Homme Charitable Authentique, 

que je suis capable de dire des  

allégories et des chants qui incluent 

toutes les sciences. » Car le temps 

tout entier, les allégories et les chants, 

tout existe grâce à lui. « Et 

maintenant, je vous offre cela en 

cadeau de noces, que vous soyez 

comme moi. » 

דֹוָלה  ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
  "):ִּהילוא ִגיָטאן("ְמֹאד 

Il y eut là-bas une joie et une 

allégresse très élevées. 

ל אֹותֹו ַהיֹום  ְמָחה ׁשֶ ְמרו ַהׂשִ ּגָ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ
ּבֶֹקר ָחְזרו ַהזוג , ְּוָלנו ַאֲחֵרי־ֵכן ּּבַ ּּ

ַּכַנ ִעים ְוכו"ּ ְעּגְ ּל ְוָהיו ִמְתּגַ ַאֲחֵרי ’ ּ
ָהָיה ַצָוארֹו ָעֹקם עְטֶליר ׁשֶ   .ַּהּבֶ

Lorsque les réjouissances de ce jour 

furent achevées et qu’ils passèrent la 

nuit, le matin suivant, le couple des 

mariés se rappelèrent etc ils se 

languissaient etc après le mendiant 

dont le cou était tordu. 

א ְוָאַמר ִהֵנִני  תֹוך ָכך ְוִהֵנה הוא ּבָ ּּבְ ּּ ְ ְּ
  .’ְּוכו

Entre temps, il arriva et leur dit : « 

Me voici ! etc. 

ִתְהיו  ַרְכִתי ֶאְתֶכם ׁשֶ ְתִחָלה ּבֵ ּּבַ ּ ּ ּּ
ַמָתָנה , ָּכמֹוִני ַּעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ּ

ִתְהיו ָכמֹוִני ה ׁשֶ ַּלְדָרׁשָ ּ ּ ְּוַאֶתם , ּ
ֵיׁש ִלי ַצָואר ָעֹקם ּסֹוְבִרים ׁשֶ ֵאין , ּ

ַּצָואִרי ָעֹקם ְכָלל ּ.  

Au début, je vous avais bénis que 

vous soyez comme moi; maintenant, 

je vous offre en cadeau de noces que 

vous soyez comme moi. Vous pensez 

que j’ai le cou tordu, mon cou n’est 

pas tordu du tout. 

א ֶוה ְמֹאד, ַּאְדַרּבָ ; ֵּיׁש ִלי ַצָואר ׁשָ
ֵיׁש , ַּצָואר ָיֶפה ְמֹאד ַּרק ׁשֶ

Au contraire, je possède un très bon 

cou, un cou très gracieux; cependant, 
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ַוֲאִני ֵאיִני רֹוֶצה , םַהְבֵלי־עֹוָל
ְּלהֹוִציא ׁשום ֶהֶבל ָורוַח קֹוִרין (, ּ ּׁשֶ

ְדוך" ּ ַהְבֵלי־עֹוָלם וֵמֲחַמת זֶה ") ּ ּּבְ
ַצָוארֹו ָעֹקם ִּנְדֶמה ׁשֶ ִּכי הוא ְמַעֵקם , ּ ּ ּ

ַּצָוארֹו ֵמַהְבֵלי־עֹוָלם ְוֵאינֹו רֹוֶצה 
ְּלהֹוִציא ׁשום ֶהֶבל ָורוַח  ּ

ַהְבֵלי־עֹוָלם ֱאֶמת ֵיׁש ִלי ֲאָבל, ּבְ  ּבֶ
, ַּצָואר ִנְפָלא ְמֹאד; ַּצָואר ָיֶפה ְמֹאד

ְוָכל ִמיֵני , ִּכי ֵיׁש ִלי קֹול ִנְפָלא ְמֹאד
עֹוָלם ּבָ ֹלא , ַּהקֹולֹות ׁשֶ ֵהם קֹול ּבְ ׁשֶ

ִּדּבור ֻּכָלם ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִציָאם , ּ ּ
קֹוִלי ִּכי ֵיׁש ִלי ַצָואר ְוקֹול ִנְפָלא , ּבְ ּ
  .ְמֹאד

il se trouve en ce monde des vanités, 

pour lesquelles je refuse d’exhaler le 

moindre souffle ou haleine. » C’est 

pour cela que son cou paraissait 

tordu, car il détournait son cou des 

vanités du monde et refusait de placer 

le moindre souffle ou haleine dans 

ces futilités. « En réalité, j’ai un très 

bon cou, un cou merveilleux. Car, je 

possède une voix fabuleuse, et tous 

les bruits de ce monde, qui sont des 

voix sans parole, je peux tous les 

exprimer avec ma voix, car mon cou 

et ma voix sont extraordinaires. 

ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַעל זֶה ֵמאֹוָתה  ּ
ֵהם , ַּהְמִדיָנה ִּכי ֵיׁש ְמִדיָנה ׁשֶ

ָחְכַמת ַהְנִגיָנה ִקיִאים ְמֹאד ּבְ , ּּבְ
קֹוִרין ( ְּוֻכָלם עֹוְסִקים , ")ָמאִזיַקא"ּׁשֶ

ָחְכָמה זֹו ם ּבְ ִנים ְקַטִנים, ׁשָ ַּוֲאִפלו ּבָ ּ ּ ,
ן ַעל  לֹא יוַכל ְלַנּגֵ ם ָקָטן ׁשֶ ְּוֵאין ׁשָ ּ

יר אֹותֹו , ֵּאיזֶה ְכִלי־ׁשִ ּבְ ְּוַהָקָטן ׁשֶ
ְמִדיָנה  דֹול ּבִ ַּהְמִדיָנה הוא ָחָכם ּגָ ּ
ל ְנִגיָנה אֹותֹו ַהָחְכָמה ׁשֶ , ַאֶחֶרת ּבְ

אֹותֹו ַהְמִדי ּבְ ְּוַהֲחָכִמים ְוַהֶמֶלך ׁשֶ ָנה ְּ
ְּוַהַקאֶפעְלֶייׂש ֵהם ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים , ּ

אֹותֹו ַהָחְכָמה   .ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

J’ai d’ailleurs à ce titre l’approbation 

de ce fameux pays : car, il existe un 

pays où tout les habitants sont 

experts en l’art musical. Tous se 

consacrent à la musique là-bas, même 

les jeunes enfants. En cet endroit, il 

ne se trouve pas un enfant qui ne 

sache jouer d’un instrument de 

musique quelconque; et le plus petit 

[musicien] de ce pays est considéré 

ailleurs comme un virtuose 

d’exception en cette discipline de la 

musique. Les sages en ce royaume, le 

roi, et les musiciens d’orchestre, tous 

sont des experts en l’art. 

ל אֹותֹו  בו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ַּפַעם ַאַחת ָיׁשְ ּ
ְּוָהָיה ָכל ֶאָחד ִמְתָפֵאר , ַּהְמִדיָנה ּ

לֹו ְנִגיָנה ׁשֶ ּּבַ הוא : ּ ּזֶה ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ
יר ְפלֹוִני ן ַעל ְכִלי־ׁשִ ּיֹוֵדַע ְלַנּגֵ ְוזֶה , ּ

יר  ן ַעל ְכִלי־ׁשִ יֹוֵדַע ְלַנּגֵ ִּהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ

Or, les sages de ce pays s’étaient un 

jour réunis, et chacun vantait son 

talent : l’un se flattait de savoir jouer 

de tel instrument de musique, l’autre 

de savoir jouer de tel instrument, 

encore un se vantait de [jouer de] tel 



       N    Treizième récit : Les sept mendiants    w                               N  w     בעטלירס'   מהז–מעשה יג       

  

 
- 34 - 

יר ְוזֶה , ְּפלֹוִני ְכִלי־ׁשִ ִּהְתָפֵאר ּבִ
ן , ְּפלֹוִני יֹוֵדַע ְלַנּגֵ ְּוזֶה ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ

יר ַּעל ַכָמה ְכֵלי־ׁשִ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר , ּּ
יר ן ַעל ָכל ְכֵלי־ׁשִ יֹוֵדַע ְלַנּגֵ ּׁשֶ ּ ְוזֶה , ּ

קֹולֹו ְכמֹו  ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ִּהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ
יר ְפלֹוִני ְּכִלי ׁשִ ָיכֹול ְוזֶה ִהְת, ּ ָּפֵאר ׁשֶ ּ

יר ְפלֹוִני קֹולֹו ְכמֹו ְכִלי ׁשִ ַּלֲעׂשֹות ּבְ ּ ּ ,
קֹולֹו  ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ

יר ְּכמֹו ַכָמה ְכֵלי־ׁשִ ּ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר , ּּ
קֹולֹו ְכמֹו ֹתף ַמָמׁש ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

קֹוִרין ( ְּכִאלו ַמִכי, ")ּפֹויק"ּׁשֶ ּּ ֹתףּ , ן ּבְ
קֹולֹו  ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ

ֵרָפה ְקֵני־ׂשְ ְּכִאלו מֹוִרין ּבִ ּ קֹוִרין (, ּ ּׁשֶ
  ").ּאוְרַמאִטיס"

instrument. Celui-ci déclarait 

fièrement savoir jouer de plusieurs 

instruments, celui-là flatta le fait qu’il 

sache jouer de tous les instruments de 

musique. Un autre prétendit pouvoir 

imiter à l’aide de sa voix tel 

instrument, un autre encore 

s’enorgueillit d’être capable d’imiter 

le son de tel autre instrument, l’un 

d’eux se targua de pouvoir imiter avec 

sa voix le son de plusieurs 

instruments. Encore un prétendit 

qu’il pouvait faire entendre à partir 

de sa voix comme un tambour réel, 

comme si l’on battait du tambour, un 

autre se vanta qu’il pouvait imiter de 

sa voix comme si l’on tirait du canon. 

ם ם־ֵכן ׁשָ   .Por ma part, j’étais également là-bas  .ַּוֲאִני ָהִייִתי ּגַ

קֹוִלי טֹוב : ָּעִניִתי ֲאִני ְוָאַמְרִתי ָלֶהם
ָלֶכם ּיֹוֵתר ִמקֹולֹות ׁשֶ ִּכי : ְוָהא ְרָאָיה, ּ

קֹול  ְִאם ַאֶתם ֲחָכִמים ָכל־ָכך ּבְ ּ ּ ּ
יעו ֶאת אֹוָתן , ְנִגיָנה ִּאם־ֵכן הֹוׁשִ ּ

ֵתי ְמִדינֹות ֵתי ְמִדינֹות ; ּׁשְ ְּוֵאלו ַהׁשְ ּ ּ ּ
, ּה ֶאֶלף ַפְרָסאֹותֵּהם ְרחֹוִקים זֶה ִמזֶ

ֵתי ַהְמִדינֹות ּוְבֵאלו ׁשְ ּ ּ יַע , ּּ ַמּגִ ְּכׁשֶ ּ
ִּכי , ֵאין ְיכֹוִלים ִליׁשֹן, ַּהַלְיָלה

ה ַלְיָלה ַנֲעׂשֶ ְּכׁשֶ ֲּאַזי ַמְתִחיִלים ַהֹכל , ּ
קֹול ְיָלָלה ים , ִּלְהיֹות ְמַיְלִלים ּבְ ֲאָנׁשִ

ים ָוַטף   .ְוָנׁשִ

Je répondis et leur dis : « Ma voix est 

meilleure que les vôtres, et en voici la 

preuve : si vous êtes à ce point savants 

dans l’art musical, s’il en est ainsi, 

venez-donc au secours des deux pays 

suivants : distants l’un de l’autre de 

mille parsaot [milles], dans ces deux 

contrées, lorsque tombe la nuit, on 

ne peut pas dormir. Car, la nuit 

venue, tous alors se mettent à geindre 

d’une voix plaintive, les hommes, les 

femmes et les enfants. 

ם ֶאֶבן ָהָיה ִנמֹוַח ִּאם ָהָיה ֻמָנח ׁשָ ִּכי , ּ
ַלְיָלה ֵהם ׁשֹוְמִעים קֹול ְיָלָלה ְמֹאד , ּּבַ

ּוֵמֲחַמת זֶה ֻכָלם ְמַיְלִלים ּ ּ ים , ּ ֲאָנׁשִ
ים ְוכו ֵתי , ’ְּוָנׁשִ ׁשְ ְּוֵכן ִמְתַנֵהג ּבִ

Si une pierre était posée là-bas, elle 

fondrait. Car, la nuit, les habitants 

entendent une voix qui se lamente 

terriblement, voilà pourquoi tous 

gémissent, hommes et femmes etc. Il 
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ְמִדיָנה זֹו ׁשֹוְמִעים , ַּהְמִדינֹות ִּכי ּבִ
ַּהקֹול ְיָלָלה וְמַיְל ּ ִּלים ַהֹכל ַכַנּ ּ ְוֵכן , ל"ּ

ם־ֵכן ֵכן ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ּגַ ּּבִ ֵתי , ּ ּוׁשְ ּ
ַּהְמִדינֹות ֵהם ְרחֹוִקים זֶה ִמזֶה ֶאֶלף  ּ

ְּוַעל־ֵכן ִאם ַאֶתם ֲחָכִמים , ַּפְרָסאֹות ּ
ְנִגיָנה ֶאְרֶאה ִאם תוְכלו  ָּכל־ָכך ּבִ ּ ּ ְ ּ ּ
ֵתי ַהְמִדינֹות אֹו  יַע ֶאת אֹוָתן ׁשְ ְּלהֹוׁשִ ּ
תוְכלו ְלַכֵון ַלֲעׂשֹות ֶאת קֹוָלם ַהְינו  ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵהם ְיַכְונו ְלהֹוִציא קֹול ְמֻכָון ְכמֹו  ּׁשֶ ּ ּ ּ

ם ָמע ׁשָ   .ּקֹול ַהְיָלָלה ַהִנׁשְ

en est ainsi dans les deux pays, dans 

le premier, on entend cette voix de 

lamentation et tous alors se 

plaignent, et dans le second 

pareillement. Ces deux pays sont 

distants l’un de l’autre de mille 

parsaot [milles]. Si vous êtes donc 

experts à ce point en l’art du chant, 

voyons si vous êtes capables de 

secourir ces deux royaumes, ou si 

(pour le moins) vous parvenez à 

imiter les voix de l’endroit – c’est-à-

dire qu’ils feraient entendre une voix 

similaire à celle perçue là-bas. 

ְּוָאְמרו לֹו ַהְינו ַהֲחָכִמים ַהַנ ּ ּל ָאְמרו "ּ
ַצָוארֹו ָעֹקם ָּלזֶה ׁשֶ ֲּהתֹוִליך אֹוָתנו : ּ ְ

ם   .ְלׁשָ

Ils lui dirent – c’est-à-dire que les 

experts en musique dirent à celui 

dont le cou paraissait tordu : « Nous 

amèneras-tu là-bas ? » 

ם, ֵהן: ְוָאַמר  Il dit : « D’accord, je vous y  .ְֲאִני מֹוִליך ֶאְתֶכם ְלׁשָ

conduirai. » 

ם ְְוִנְתעֹוְררו ֻכָלם ֵליֵלך ְלׁשָ ּ ּ ְּוָהְלכו , ּ
ֵתי  ם ַהְינו ְלַאַחת ִמׁשְ ּוָבאו ְלׁשָ ּ ּ ּ ּ

ַּהְמִדינֹות ַהַנ   .ל"ּ

Tous furent unanimes à se rendre en 

cet endroit, ils prirent la route et 

arrivèrent là-bas, c’est-à-dire dans 

l’un des deux pays. 

ם או ְלׁשָ ּבָ ְּכׁשֶ יַע ַהַלְיָלה ָהָיה , ּ ִהּגִ ְּכׁשֶ ּ
ַּכַנ ָהיו ֻכָלם ְמַיְלִלים ְמֹאד , ל"ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַּכַנ ם־ֵכן ָהיו "ְּוַגם ַהֲחָכִמים ַהַנ, ל"ּ ּל ּגַ ּ

ְּמַיְלִלים וִמֵמ ּ ֵאיָנם ּ ַוַדאי ׁשֶ ּיָלא ָראו ּבְ ּ
יַע ֶאת אֹוָתן ַהְמִדינֹות   .ְּיכֹוִלים ְלהֹוׁשִ

Parvenus à l’endroit et lorsqu’il fit 

nuit, il advint comme prévu, tout le 

monde se lamentait terriblement, les 

experts en musique se plaignaient 

également et constatèrent, alors, 

qu’ils ne pourraient pas secourir ces 

pays. 

ַצָוארֹו ָעֹקם  ְּוָאַמר ָלֶהם ַהְינו זֶה ׁשֶ ּּ
: ל"ָּאַמר ֶאל ַהֲחָכִמים ַהַנ

א  ַּעל־ָכל־ָפִנים ֹתאְמרו ִלי ֵמֵהיָכן ּבָ ּ ּ ּ
ַמע קֹול ְיָלָלה ַהַנ, ֹזאת ִנׁשְ ּׁשֶ ּל ַכַנ"ּ   .ל"ּ

Il leur dit – c’est-à-dire celui dont le 

cou paraissait tordu dit aux experts 

en musique : « Saurez-vous me dire 

au moins d’où provient cela, cette 
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voix plaintive que l’on entend ? » 

 « ! Ils lui dirent : « Et toi, tu le sais  .ְּוַאָתה יֹוֵדַע: ָּאְמרו לֹו

יב ַוַדאי: ֵהׁשִ ֵני ,ֲּאִני יֹוֵדַע ּבְ ּ ִכי ֵיׁש ׁשְ
ְוֵהם , ֶאָחד ָזָכר ְוַאַחת ְנֵקָבה: ִּצֳפִרים

עֹוָלם ְּוֶנֶאְבָדה ַהְנֵקָבה , ַּרק זוג ֶאָחד ּבָ
ְּוהוא הֹוֵלך וְמַחֵפׂש אֹוָתה ּ ּ ְוִהיא , ְּ

ת אֹותֹו ה , ְּמַחֶפׂשֶ ים ַהְרּבֵ ְּוָהיו ְמַחְפׂשִ ּ
ֵאין  ִנְתעו ְוָראו ׁשֶ ּזֶה ֶאת זֶה ַעד ׁשֶ ּ ּ

ים ִלְמֹצא ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ְיכֹוִל
ֲארו עֹוְמִדים ְוָעׂשו ָלֶהם ִקִנים ְּוִנׁשְ ּ זֶה : ּ

ה לֹו ֵקן ָסמוך ִלְמִדיָנה  ְַהִצפֹור ָעׂשָ ּ ּ ּ
ֵתי ַהְמִדינֹות ַהַנ ַּאַחת ִמׁשְ ּ ּ ְולֹא , ל"ּ

ָּסמוך ַמָמׁש ְ ֵעֶרך קֹול ַהִצפֹור , ּ ּבְ ַּרק ׁשֶ ּ ְ

ְהוא ָסמוך ּ ֹמ, ּ ַּע ַהקֹול ִּכי ְיכֹוִלים ִלׁשְ
אֹותֹו ַהְמִדיָנה ִמָמקֹום  ל ַהִצפֹור ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ה לֹו ֵקן ם ְוָעׂשָ ָעַמד ׁשָ   .ׁשֶ

Il répondit : « Je le sais, bien entendu 

: il existe deux oiseaux, un mâle et 

une femelle. Ils forment un couple 

unique au monde. Mais la femelle 

s’est égarée, et lui – le mâle, il va et la 

recherche. Elle [aussi] le cherche. Ils 

se sont beaucoup cherchés l’un 

l’autre, au point de s’être égarés. 

Constatant qu’ils ne pouvaient plus 

se trouver mutuellement, ils sont 

restés là où ils se trouvaient et se sont 

fait des nids : L’oiseau [mâle] a fait 

un nid à proximité de l’un des deux 

pays. Pas trop près, cependant, la 

voix de l’oiseau paraît proche, car on 

parvient à l’entendre dans ce pays, 

depuis l’endroit où il s’est arrêté et 

s’est confectionné un nid. 

ם־ֵכן ֵקן ָסמוך  ָתה ָלה ּגַ ְְוֵכן ִהיא ָעׂשְ ּ ּ ּ
ם־ֵכן ַכַנ ִנָיה ַהְינו ּגַ ַּלְמִדיָנה ַהׁשְ ּּ ּ ּ ּ , ל"ּ

ֹמַע  ְיכֹוִלים ִלׁשְ הוא ָסמוך ֵמֲחַמת ׁשֶ ּׁשֶ ְ ּ ּ
ם ַהקֹול ַכַנ ּׁשָ יַע ַהַלְיָלה, ל"ּּ ַמּגִ ּוְכׁשֶ ּ ּ ,

ֲּאַזי ֵאלו ַהזוג ִצֳפִרים ַמְתִחיִלים ָכל  ּ ּ ּּ ּ
קֹול ְיָלָלה ְגדֹוָלה ֶאָחד ְו ַּאַחת ְלַיֵלל ּבְ

ִּכי ָכל ֶאָחד ְמַיֵלל ַעל זוגֹו , ְמֹאד ּ ּ
ַּכַנ ָמע , ל"ּ ִנׁשְ ְּוזֶהו ַהקֹול ְיָלָלה ׁשֶ ּ ּ

ר ֵמֲחַמת  ֵתי ַהְמִדינֹות ֲאׁשֶ ֵאלו ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ּאֹותֹו ַהקֹול ְיָלָלה ֻכָלם ְמַיְלִלים ְמֹאד ּ ּ ּ ,

ּ לֹא ָרצו ְַאך, ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִליׁשֹן
ְֲהתֹוִליך : ְּוָאְמרו לֹו, ְלַהֲאִמין ֹזאת

ם   .ּאֹוָתנו ְלׁשָ

La femelle s’est batie pareillement un 

nid, à proximité du second pays, qui 

est suffisamment proche puisque l’on 

peut y entendre sa voix. Et la nuit 

venue, les oiseaux de ce couple se 

mettent chacun à geindre d’une voix 

forte et plaintive, chacun soupirant 

après son conjoint. C’est cette voix de 

regrets que l’on entend dans ces deux 

pays, et qui provoque les 

lamentations de toute la population, 

et les empêche de dormir. » 

Cependant, ils ne voulurent pas 

croire à l’explication, ils lui dirent : « 

Nous amènerais-tu là-bas ? » 
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ְֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִליך ֶאְתֶכם . ֵהן: ְוָאַמר

ם   .ְלׁשָ
Il dit : « Oui, je peux vous conduire 

jusqu’à cet endroit. 

ם ַּאך ֵאין ַאֶתם ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלׁשָ ִּכי , ְ
ם לֹא תוְכלו ִלְסּבֹל  ִתְתָקְרבו ְלׁשָ ְּכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ם ָכאן , ֶאת קֹול ַהְיָלָלה ּגַ ֵּמַאַחר ׁשֶ
ּ ַאֶתם ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ְוַאֶתם ֵאין ּ

ם־ֵכן ְלַיֵלל ַכַנ ֻּמְכָרִחים ּגַ ּ , ל"ּּ
ם ֹלא תוְכלו ִלְסּבֹל  יעו ְלׁשָ ַתּגִ ְּכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

  .ְּכָלל

Cependant, vous ne pourrez pas 

arriver jusque là-bas, car en vous 

approchant, vous ne parviendrez pas 

à supporter la voix de lamentation. 

Déjà ici, vous n’y parvenez pas et êtes 

contraints de vous lamenter 

pareillement. Arrivés là-bas, cela vous 

deviendra insupportable. 

ם ר ָלבֹוא ְלׁשָ ּוַביֹום ִאי ֶאְפׁשָ ִּכי , ּ
יֹום ְמָחה , ּּבַ ר ִלְסּבֹל ַהׂשִ ִּאי ֶאְפׁשָ

ם ֵיׁש ׁשָ ם ִּכי ּבַ, ּׁשֶ ִצים ׁשָ ּיֹום ִמְתַקּבְ
ִּצֳפִרים ֵאֶצל ָכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמַהזוג  ּ ּ ּ

ְמִחים ֶאת , ל"ַּהַנ ְּוֵהם ְמַנֲחִמים וְמׂשַ ּ
ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמַהזוג ַהַנ ּ ּ ל "ּ

דֹולֹות ְמֹאד ְמֹאד  ָמחֹות ּגְ ׂשְ ּבִ
ְּואֹוְמִרים ָלֶהם ִדְבֵרי ַתְנחוִמין ּ ּ ,

ִת ר ׁשֶ ֲעַדִין ֶאְפׁשָ , ְּמְצאו זֶה ֶאת זֹוּׁשֶ
ֶדל  ר ִלְסּבֹל ֶאת ּגֹ יֹום ִאי ֶאְפׁשָ ּבַ ַּעד ׁשֶ

ם ֵיׁש ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ַּהׂשִ ּ.  

Dans la journée, on ne peut pas non 

plus s’y rendre. Car, de jour, il n’est 

pas possible de supporter la joie qui 

règne là-bas. En effet, des oiseaux 

réunis alors autour de chaque 

membre de ce couple (unique), le 

consolent et le réjouissent, l’un 

l’autre, avec de très grandes 

réjouissances. Ils leur déclament des 

paroles de réconfort, que « Il est 

encore possible que vous vous 

retrouviez l’un l’autre » , si bien que 

le jour, il devient impossible de 

supporter la joie intense qui règne en 

cet endroit. 

ְמִחים אֹוָתם  ְמׂשַ ְּוקֹול ַהִצֳפִרים ׁשֶ ּ ּ ּ
ָמע ְלֵמָרחֹוק יִעים , ֵאינֹו ִנׁשְ ַמּגִ ַּרק ְכׁשֶ ּ

ם ֲּאָבל קֹול ַהזוג ַהַנ, ְלׁשָ ּ ְמַיְלִלים "ּ ּל ׁשֶ ּ
ַלְיָלה ָמע ְלֵמָרחֹוק, ּּבַ ְוִאי , ּהוא ִנׁשְ

ם ֵמֲחַמת זֶה ַכַנ ר ָלבֹוא ְלׁשָ ֶּאְפׁשָ   .ל"ּ

Et ce cri des oiseaux qui les 

réjouissent, on ne l’entend pas au 

loin, seulement en parvenant là-bas. 

En revanche, la voix du couple 

unique, qui se lamentent la nuit, 

cette voix est entendue au loin, il est 

donc impossible de se rendre là-bas. 

ָּאְמרו לֹו ַהְינו ַהֲחָכִמים ַה ּל ָאְמרו "ַּנּ
ַצָוארֹו ָעֹקם ָּלזֶה ׁשֶ ְּוַאָתה ָיכֹול ְלַתֵקן : ּ ּ

  .ֹזאת

Ils lui dirent – c’est-à-dire les experts 

en musique déclarèrent au mendiant 

dont le cou paraissait tordu : « Et toi, 
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ne pourrais-tu pas arranger cela ? »  

יב ִּכי ֲאִני , ֵּקן ֹזאתֲאִני ָיכֹול ְלַת: ֵהׁשִ
ָּיכֹול ַלֲעׂשֹות וְלַכֵון ָכל ַהקֹולֹות  ּ ּ ּ
ָכל ִמיֵני קֹולֹות  עֹוָלם ַהְינו ׁשֶ ּבָ ּׁשֶ ּ
קֹולֹו  עֹוָלם הוא ָיכֹול ְלהֹוִציָאם ּבְ ּבָ ּׁשֶ

ִיְהֶיה ּוְלַכֵון ַמָמׁש ְכמֹו ֵאיזֶה קֹול ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

Il répondit : « Je le peux, car je sais 

imiter tous les sons du monde » , 

c’est-à-dire que toutes les sortes de 

bruits du monde, il pouvait les imiter 

par sa voix, et reproduire avec 

exactitude n’importe quel son. 

ִליך קֹולֹות ם ֲאִני ָיכֹול ְלַהׁשְ ַּהְינו , ְּגַ
ִליך קֹול ְִכי ֲאִני ָיכֹול ְלַהׁשְ ּבְ, ּ ָכאן ׁשֶ
ֲאִני מֹוִציא ַהקֹול ָמקֹום ׁשֶ ּּבַ לֹא ִיְהֶיה , ּ

ָמע ַהקֹול ְכָלל ִּנׁשְ ָרחֹוק ִיְהֶיה , ּ ַרק ּבְ
ם ַהקֹול ָמע ׁשָ ְּוַעל־ֵכן ֲאִני ָיכֹול , ִּנׁשְ

ל ַהִצפֹוָרה ִליך ֶאת ַהקֹול ׁשֶ ְּלַהׁשְ ּּ ְ ,
יַע ָסמוך ִלְמקֹום ַהִצפֹור ַיּגִ ּׁשֶ ּ ְ ּ ְוֵכן , ּ

ִליך ק ֹּול ַהִצפֹורְְלַהׁשְ יַע ָסמוך , ּ ַיּגִ ְׁשֶ ּ ּ
ִּלְמקֹום ַהִצפֹוָרה יָכם ַיַחד , ּ ּוְלַהְמׁשִ

ַּעל־ְיֵדי זֶה ְוַעל־ְיֵדי זֶה ִיְתַתֵקן ָכל  ּ ּ
  .ְַאך ִמי ַיֲאִמין ֹזאת, ל"ַּהַנ

« Je sais également lancer des voix, 

c’est-à-dire que je peux envoyer une 

voix qui, à l’endroit d’où je l’émets, 

ne sera absolument pas entendue, 

mais qui le sera ailleurs, à distance. 

Aussi, pourrais-je lancer la voix de 

l’oiseau femelle, qui parviendra 

auprès de l’endroit où se trouve 

l’oiseau mâle, et pareillement envoyer 

la voix du mâle, qui aboutira à 

proximité de l’endroit de la femelle, 

attirant ainsi l’un vers l’autre. Alors, 

tout sera réparé. Mais qui croirait à 

une pareille chose ? » 

ְְוהֹוִליך אֹוָתם ְלתֹוך ֵאיזֶה ַיַער ְ ,
פֹוֵתַח ֶאת ַהֶדֶלת  ְמעו ְכמֹו ֶאָחד ׁשֶ ְּוׁשָ ּ ּ ּ

ְבִריַח קֹוִרין (, ְוחֹוזֵר ְוסֹוְגרֹו ְונֹוֲעלֹו ּבִ ּׁשֶ
ַמע קֹול ַהַהָכָאה , ")ְקַלאְמָקא" ְּוִנׁשְ

ל ַהְקַלאְמָקא   .ּׁשֶ

Il les conduisit dans une forêt, ils 

entendirent [là-bas] comme si 

quelqu’un ouvrait une porte, la 

refermait puis tirait le verrou. On 

entendit le coup donné au verrou. 

ֵרָפה ְקֵני־ׂשְ קֹוִרין (, ּומֹוֶרה ּבִ ּׁשֶ
יְקס" ְּוׁשֹוֵלַח ֶאת ַהֶכֶלב ַלֲחֹטף , ")ּבִ

ָהָיה מֹוֶרה ְּוַהֶכֶלב ָהָיה , ֶּאת ַהָדָבר ׁשֶ
תֹוך ִמְת ט ְוגֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְַחּבֵ

ֶלג ְכַנז(, ַּהׁשֶ ְלׁשֹון ַאׁשְ יְגָראְזִניט : "ּּבִ ּגִ
ֵנייא   ").ִאין ׁשְ

[Ensuite,] quelqu’un tira du fusil et 

envoya le chien attraper ce qu’il avait 

tiré, le chien se précipitait et rampait 

dans la neige. 

ְּמעו ֵאלו ַהֲחָכִמים ְוָכל זֶה ׁשָ ּּ
ְּוִהְסַתְכלו ְוֹלא ָראו ָדָבר ּ ּ ּ ּ.  

Tout cela, les experts en musique 

l’entendirent, ils regardèrent mais ne 
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virent rien. 

ְמעו ִמֶמנו ַהְינו ִמן זֶה  ם לֹא ׁשָ ּּגַ ּ ּּ ּ
ַצָוארֹו ָעֹקם ּׁשֶ ּׁשום קֹול ְכָלל, ּ ּ.  

D’autre part, ils n’entendirent pas le 

moindre son provenant de lui – c’est-

à-dire de celui dont le cou paraissait 

tordu. 

ִליך  ַצָוארֹו ָעֹקם ָהָיה ַמׁשְ זֶה ׁשֶ ְַרק ׁשֶ ּ ּ ּ
ּקֹולֹות ָכֵאלו ּ ְמעו ֵאלו , ּ ְּוַעל־ֵכן ׁשָ ּּ ּ

הוא ָיכֹול  ַּהקֹולֹות וִמֵמיָלא ָראו ׁשֶ ּ ּּ ּ
ַּלֲעׂשֹות ָכל ַהק ֹּולֹות וְלַכְוָנם ַמָמׁשּ ּ ּ ,

ִליך קֹולֹות ְּוַעל־ֵכן יוַכל , ְְוַגם ְלַהׁשְ ּ
ְּלַתֵקן ֶאת ָכל ַהַנ   .ל"ּּ

C’était pourtant ce dernier qui lançait 

de tels sons. Ils les entendirent et 

constatèrent ainsi qu’il savait imiter 

tous les bruits, les reproduire 

fidèlement, et même envoyer des sons 

à distance. Il pourrait donc tout 

arranger (en faisant en sorte que le 

couple d’oiseaux se rejoigne etc) 

זֶה ָהִעְנָין ּומוָבן , ְּולֹא ִסֵפר יֹוֵתר ּבָ ּ
ָכאן ִדֵלג ּבְ ּׁשֶ ּ.  

(Le Rebbe n’en raconta pas plus à ce 

sujet, et il est certain qu’il éluda ici 

[une partie de l’histoire]). 

ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמאֹותֹו  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ
קֹוִלי ִנְפָלא ְמֹאד, ַּהְמִדיָנה ַוֲאִני , ּׁשֶ

ָּיכֹול ַלֲעׂשֹות ָכל ִמיֵני קֹולֹות 
עֹוָלם ַכַנ ּבָ ּׁשֶ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם , ל"ּ

ַמָתָנה ְגמוָר ֹּזאת ּבְ הּ , ּה ַלְדָרׁשָ
ִתְהיו ָכמֹוִני ּׁשֶ ּ ּ.  

« J’ai donc l’approbation de ce pays, à 

savoir que ma voix est fabuleuse, et 

que je sais imiter toutes les sortes de 

bruits de ce monde etc. Et 

maintenant, je vous donne cela en 

cadeau de noces, que vous soyez 

comme moi. » 

דֹוָלה ְוֶחְדָוה  ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
ה ְמֹאד   :ַרּבָ

Il y eut là-bas une grande joie et une 

très vive allégresse. 

ֵמִחים ם־ֵכן ָהיו ׂשְ י ּגַ יֹום ַהֲחִמיׁשִ ּּבַ ּ ּ ,
ָהָיה לֹו  עְטֶליר ׁשֶ ְּוָזְכרו ַהזוג ֶאת ַהּבֶ ּּ

קֹוִרין (, ֲחטֹוֶטֶרת ְּוָהיו , ")הֹוֶקיר"ּׁשֶ
ָכאן  ִעים ְמֹאד ֵאיך לֹוְקִחים ּבְ ְעּגְ ְִמְתּגַ

עְטֶליר ַההֹוֶקיר ִּכי ִאם , ֶאת אֹותֹו ַהּבֶ
ָכאן ְמָחה , ָּהָיה הוא ּבְ ָּהְיָתה ַהׂשִ

דֹוָלה ְמֹאד   .ּגְ

Le cinquième jour également, ils 

étaient joyeux. Les mariés se 

souvinrent du mendiant qui avait une 

bosse. Ils se languissaient beaucoup, 

comment faire venir là le mendiant 

bossu, car s’il était présent, la joie 

serait très grande. 

א ְוָאַמר ְּוִהֵנה הוא ּבָ ִּהֵנה . ִּהֵנִני: ּ
אִתי ַעל ַהֲחֻתָנה   .ּּבָ

Et voilà qu’il arriva, en disant : « Me 

voici ! Je suis venu au mariage. » 
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ק אֹוָתם ק ְוִנׁשֵ , ְּוָנַפל ֲעֵליֶהם ְוִחּבֵ
ַרְכִתי ֶאְתֶכם : ְוָאַמר ָלֶהם ְתִחָלה ּבֵ ּּבַ ּּ

ִתְהיו ָכמֹוִני ּׁשֶ ּ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם , ּ
ה ַמָתָנה ַלְדָרׁשָ ּּבְ ִתְהיו ָכמֹוִני, ּ ּׁשֶ ּ ְוֵאין , ּ

ַעל־ֲחטֹוָטרֹות  ") הֹוֶקיר "ַּהְינו(ֲאִני ּבַ
א, ְּכָלל ֵּיׁש ִלי ְכֵתַפִים , ַּרק ַאְדַרּבָ

ָּכֵאלו ּ קֹוִרין (, ּ ֵהם , ")ְּפֵלייֶציס"ּׁשֶ ׁשֶ
ה ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ , ּּבְ

ִּכי ַפַעם ַאַחת , ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַעל זֶה ּ
יָחה ְוִספור ָּהָיה ׂשִ ים , ּ ָהיו ֲאָנׁשִ ּׁשֶ

ְבִחיָנה זֹוִמְתָפֲאִרים ַעְצ ָכל , ָמם ּבִ ּׁשֶ
ֵיׁש לֹו  ֶּאָחד ְוֶאָחד ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ
ל מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ִחיָנה זֹו ׁשֶ ּּבְ

ה ּוֵמֶאָחד ֵמֶהם ָהיו ְמַחְיִכים , ַהְמֻרּבֶ ּ ּ
ְּוׂשֹוֲחִקים ִמֶמנו ּ ָאר, ּ ִהְתָפֲארו , ְּוַהׁשְ ּׁשֶ ּ

ל מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ְבִחיָנה זֹו ׁשֶ ּּבִ
הַהְמ לו ִדְבֵריֶהם, ֻרּבֶ ִּנְתַקּבְ ֲאָבל , ּ

ה  ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּּבְ
דֹול ִמֻכָלם ֵיׁש ִלי הוא ּגָ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

 » Il se précipita sur eux, les enlaça et 

les embrassa, puis il leur dit : « Au 

début, je vous avais bénis que vous 

soyez comme moi. Et maintenant, je 

vous offre en cadeau de noces que 

vous soyez comme moi. Car, je ne 

suis pas du tout bossu. Bien au 

contraire, j’ai des épaules capables, 

qui possèdent la qualité de "moindre 

qui contient le plus" (genèse rabbah, 

5:6). Et j’en détiens une preuve : car 

une fois, il y eut discussion et 

argumentation, des gens se vantaient 

de détenir cette qualité, chacun se 

targuait de posséder la capacité de 

"moindre qui contient le plus". De 

l’un d’entre eux, cependant, ils riaient 

et se moquaient. Quant aux autres, 

ceux qui s’attribuaient la notion de 

"moindre qui contient le plus", leurs 

propos furent agréés. Quant à la 

qualité de "moindre qui contient le 

plus" que moi je détiens, elle est 

supérieure à toutes les autres. 

ִּכי ֶאָחד ֵמַהַנ ַהֹמ"ּ ּל ִהְתָפֵאר ׁשֶ לֹו ּ ַּח ׁשֶ
ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ּהוא ּבְ ּ

ה לֹו , ַהְמֻרּבֶ ֹמַח ׁשֶ א ּבַ ִּכי הוא נֹוׂשֵ ּ ּ ּ
ים ִעם ָכל  ֲּאָלִפים וְרָבבֹות ֲאָנׁשִ ּ
ָלֶהם ְוָכל ִהְתַנֲהגות  ַּהִהְצָטְרכות ׁשֶ ּּ

ָלֶהם ְּוָכל ַהֲהָויֹות ְוַהְתנועֹות , ּׁשֶ ּ
ָלֶהם ר ַלֹכל , ּׁשֶ ַּהֹכל ַכֲאׁשֶ ּ א ּ ּהוא נֹוׂשֵ
ֹמחֹו ְּוַעל־ֵכן הוא מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת , ּבְ ּ ּ

ה א ָכל־ָכך , ַהְמֻרּבֶ ְִכי ֹמחֹו נֹוׂשֵ ּ ּ ּ
ים ִעם ְוכו ַּכַנ’ ֲּאָנׁשִ   .ל"ּ

L’un d’entre eux s’était vanté, de ce 

que son cerveau était de l’ordre du 

"moindre qui contient le plus", car il 

emmagasinait dans son esprit des 

milliers et des myriades de personnes, 

avec toutes leurs nécessités, leurs 

habitudes, leurs vécus et leurs 

agissements. Il portait absolument 

tout dans son cerveau, il était donc 

un "moindre qui contient le plus", 

puisque son esprit véhiculait tant de 
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gens avec etc. 

ֲחקו ִמֶמנו ְוָאְמרו ְּוׂשָ ּ ּּ ים , ּ ִּכי ָהֲאָנׁשִ
ֵּאיָנם ְכלום ְוהוא ֵאינֹו ְכלום ּ ּּ ּ.  

Ils le raillèrent et dirent que les gens 

ne sont rien ni lui non plus. 

ֲּאִני ָרִאיִתי מוָעט : ַנֲעָנה ֶאָחד ְוָאַמרְו
ה ָכזֶה ִּכי ַפַעם , ַּמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ

ָהָיה ֻמָנח ָעָליו  ַּאַחת ָרִאיִתי ַהר ׁשֶ
ה זֶֶבל ְוִטנוף ַּהְרּבֵ ְּוָהָיה ִחדוׁש ֶאְצִלי , ּ ּ

א ַעל ַהר ַהזֶה ָכל־ָכך זֶֶבל  ְֵמֵהיָכן ּבָ ּ ּ ּ
ְּוִטנוף ּ.  

Un autre s’exclama : « J’ai vu le 

"moindre qui contient le plus" 

suivant : car un jour, j’ai vu une 

montagne recouverte de quantité 

d’ordures et de saletés. Je m’étonnais 

de l’origine de tant d’ordures et de 

saletés sur cette montagne. 

ם ָאָדם ֶאָחד ֵאֶצל אֹות ֹו ָהָהר ְוָהָיה ׁשָ
ָּכל זֶה ִמֶמִני: ְוָאַמר ּ ִּכי אֹותֹו ָהָאָדם , ּ

ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהָהר ב ׁשָ , ָהָיה יֹוׁשֵ
ם ָתִמיד ַעל אֹותֹו ָהָהר  ִליך ׁשָ ְּוִהׁשְ ְ

ִתָיה  לֹו ֵמֲאִכיָלה וׁשְ ּזֶֶבל וֶפֶרׁש ׁשֶ ּ ּּ
לֹו ם, ּׁשֶ ַעל־ָידֹו , ְּוִטֵנף ׁשָ ַעד ׁשֶ

ה ַהזֶֶבל ְוַהִטנ ִּנְתַרּבָ ּ ם ַעל אֹותֹו ּ ּוף ׁשָ
  .ָהָהר

A proximité de celle-ci, se tenait un 

homme qui me déclara : « Tout cela 

vient de moi. » Car, cet homme était 

installé là-bas, auprès de la montagne, 

et il jetait constamment, là-bas, sur la 

montagne, les ordures et les restes de 

sa nourriture et boisson. Il avait sali 

l’endroit et, à cause de lui, les détritus 

et immondices s’étaient amoncelés, 

là-bas, sur la montagne. 

זֶה ָהִאיׁש הוא מוָעט ַמֲחִזיק  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ
ה ה , ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִּכי ַעל־ָידֹו ִנְתַרּבָ
ְַהזֶֶבל ָכל־ָכך ּ ּ ּ.  

Il se trouve donc que cet homme 

constitue un "moindre qui contient 

le plus", car c’est par lui que les 

déchets se sont à ce point accumulés. 

» 

ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ֵּכן הוא ּבְ ּ ּ
ל ָהִאיׁש ַהַנ ה ׁשֶ ִהְתָפֵאר , ל"ַּהְמֻרּבֶ ּׁשֶ

ַמֲחִזיק ַכָמ ֹמחֹו ׁשֶ ּּבְ ים ַכַנּּ ּה ֲאָנׁשִ   .ל"ּ

Ainsi en est-il du caractère de 

"moindre qui contient le plus" de cet 

homme, qui se vantait de contenir 

dans son cerveau de nombreux 

personnages etc. 

ִחיַנת מוָעט  ֵיׁש לֹו ּבְ ְּוֶאָחד ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ
ה  לֹו ִּכי ֵיׁש, ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ִהיא מֹוִציָאה ֵפרֹות  ֲּחִתיַכת ְמִדיָנה ׁשֶ
ה ְְוַאַחר־ָכך, ַהְרּבֵ ִבין ֶאת , ּ ְמַחׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ

הֹוִציָאה ַהְמִדיָנה ַּהֵפרֹות ׁשֶ רֹוִאין , ּ

Un autre se vanta de posséder cette 

notion de "moindre qui contient le 

plus". Il possédait en effet un petit 

pays qui produisait des fruits en 

quantité. « Après cela, lorsqu’on 
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ַהְמִדיָנה ֵאיָנה ַמֲחזֶֶקת ָמקֹום  ּׁשֶ ּ
ָּכל־ָכך ְכמֹו ַהֵפרֹות ּ ּ ה , ְּ ִּכי ֵאין ּבָ

ָּמקֹום ָכל־ָכך ְלַהֲחִזיק ָכ ּ ּל־ָכך ֵפרֹותְּ ְ ּ ,
ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק  ִהיא ּבְ ִּנְמָצא ׁשֶ

ה   .ֶאת ַהְמֻרּבֶ

dénombre les fruits que le pays a 

produits, on s’aperçoit que le 

territoire n’est pas assez étendu pour 

les fruits [produits], il n’y a pas 

suffisant de place pour contenir 

autant de fruits. Il se trouve donc que 

le pays représente un "moindre qui 

contient le plus". » 

ְּוהוְטבו ְדָבָריו ּ ַוַדאי , ּ ֱאֶמת ּבְ ִּכי ּבֶ ּ
ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ּהוא ּבְ ּ

ה   .ַהְמֻרּבֶ

Ses paroles plurent, cela 

correspondait réellement à une 

qualité de "moindre qui contient le 

plus". 

ֵיׁש לֹו ַפְרֵדס ִנְפָלא  ְּוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ ּ ּ
ם ֵפרֹות ְוכו, דְמֹא ֵיׁש ׁשָ ּׁשֶ ּ ְונֹוְסִעים , ’ּ

ָררֹות ֵני־ָאָדם וׂשְ ם ַכָמה ְוַכָמה ּבְ ְּלׁשָ ּ ּ ּ ,
ִּכי הוא ַפְרֵדס ָנֶאה ְמֹאד ּ ּ ּוַבַקִיץ , ּ ּ

ֵני־ָאָדם  ם ַכָמה ּבְ ּנֹוְסִעים ְלׁשָ ּ
ם ָררֹות ְלַטֵיל ׁשָ ּוׂשְ ּוֶבֱאֶמת ֵאין , ּ

ַי ַהַפְרֵדס ָמקֹום ָכל־ָכך ׁשֶ ּּבְ ְ ּ ּ ּ ֲחִזיק ּ
ים ְָכל־ָכך ֲאָנׁשִ ּ ְּוַעל־ֵכן הוא מוָעט , ּ ּ ּ

ה ְּוהוְטבו ְדָבָריו , ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ ּ
ם־ֵכן   .ּּגַ

Un autre déclara qu’il possédait un 

merveilleux verger, avec là-bas des 

fruits etc. « Beaucoup de gens et de 

nobles s’y rendent, car le verger est 

d’une très grande beauté. Et en été, 

une foule de gens et de princes s’y 

rendent pour s’y promener. 

Concrètement, il n’y aurait pas 

suffisamment d’espace dans le verger 

pour contenir autant de visiteurs. 

C’est donc un "moindre qui contient 

le plus". » Ses propos furent 

également approuvés. 

לֹו הוא  ַהִדּבור ׁשֶ ְּוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ ּּ ּ
ה ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִּכי , ּּבְ

ַעל־סֹוד  קֹוִרין (ּהוא ּבַ ּׁשֶ
דֹול") ֶסעְקֶרעֶטיר" , ְֵאֶצל ֶמֶלך ּגָ

ֵני־ָאָדם ּוָבִאין ֶאְצלֹו ַכָמה ְוַכָמה ּבְ ּ ּ ּ :
א ִעם ׁשְ ְָבִחים ְלַהֶמֶלךזֶה ּבָ א , ּ ְוזֶה ּבָ

ָקׁשֹות זֶה, ִּעם ּבַ ּוְבַוַדאי ִאי , ְּוַכיֹוֵצא ּבָ ּ
ֹמַע ֶאת ֻכָלם ר ְלַהֶמֶלך ִלׁשְ ֶּאְפׁשָ ּ ְ ּ ,

ץ ֶאת ָכל ִדְבֵריֶהם  ַּוֲאִני ָיכֹול ְלַקּבֵ ּ

Un autre affirma que sa parole 

symbolisait un "moindre qui contient 

le plus", car il était secrétaire auprès 

d’un grand roi, et de nombreuses 

personnes venaient le voir : « Celui-ci 

arrivait avec des louanges à l’adresse 

du roi, celui pour présenter des 

doléances, et ainsi de suite. Bien sûr, 

le monarque ne peut pas les entendre 

tous. Je suis capable de récapituler 
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תֹוך ֵאיזֶה ִדּבוִרים מוָעִטים וְלַסֵפר  ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

ִּלְפֵני ַהֶמֶלך ֵאלו ַהִדּב ּ ּ ְ ּוִרים מוָעִטיםּ ּ ,
ָבִחים  ֶהם ָכל ַהׁשְ ְּוִיְהֶיה ָכלול ּבָ ּ ּּ
ָלֶהם ְוָכל ִדְבֵריֶהם ֻכָלם  ָקׁשֹות ׁשֶ ְּוַהּבַ ּּ ּ ּ

ִלי תֹוך ֵאיזֶה ִדּבוִרים מוָעִטים ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ְ.  

toutes leurs paroles en un bref propos 

que j’expose devant le roi, et dans 

lesquels sont inclus toutes leurs 

louanges, leurs  suppliques et tous 

leurs discours.  

ִלי הוא מוָעט  ַהִדּבור ׁשֶ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּּ ּ
ה   .ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

Il se trouve donc que ma parole est 

un "moindre qui contient le plus". » 

לֹו ִהיא  ִתיָקה ׁשֶ ַהׁשְ ְּוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ ּ
ה ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִּכי , ּּבְ

ה ּוַבֲעֵלי , ֵיׁש ָעָליו ְמַקְטְרִגים ַהְרּבֵ
ה  יִנים ָעָליו ַהְרּבֵ ַמְלׁשִ ָּלׁשֹון־ָהָרע ׁשֶ

יִנים ְודֹוְבִרים ְוָכ, ְמֹאד ַמְלׁשִ ּל ַמה ׁשֶ ּ
ה ָלׁשֹון־ָהָרע ַהְרּבֵ , ּוְמַקְטְרִגים ָעָליו ּבְ

ִתיָקתֹו ְמָתֵרץ ַהֹכל ַעל־ְיֵדי  ׁשְ ּהוא ּבִ ּ
ה  הוא ׁשֹוֵתק ְלַבד ִכי הוא עֹוׂשֶ ַּמה ׁשֶ ּּ ּ

ִתיָקה ְּוהוא ֵתרוץ ַעל , ַרק ֵאיזֶה ׁשְ ּּ
  .ַּהֹכל

L’un d’entre eux déclara que son 

silence était un "moindre qui 

contient le plus", car nombreux 

étaient ses détracteurs, et davantage 

encore les calomniateurs qui le 

discréditaient. Et à toute cette 

médisance, ces propos et critiques 

diffamatoires, il répliquait à tout cela 

en se taisant simplement. Il se 

contentait de rester silencieux, c’était 

sa parade à toutes les attaques. 

ִתיָקתֹו הוא מוָעט ַמֲחִזיק  ׁשְ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ
ה   .ֶאת ַהְמֻרּבֶ

Il se trouve donc que son silence était 

un "moindre qui contient le plus". 

הוא ּבְ ִּחיַנת מוָעט ְּוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ
ה ִּכי ֵיׁש ָעִני ֶאָחד , ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

י־ְנהֹור ְּוהוא ַהְינו ֶהָעִני, ְּוהוא ַסּגִ ּ ,
דֹול ְמֹאד ִהְתָפֵאר , ּגָ ְּוהוא ַהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ

ְומֹוִליך , ָקָטן ְלַגְמֵרי, ְּוִסֵפר ֹזאת ּ
זֶה הוא , אֹותֹו ִהְתָפֵאר ּבָ זֶה ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּּ ּ

י־ְנהֹורָּקָטן ו ּגִ , ְמֹוִליך ֶאת ֶהָעִני ַהּסַ
דֹול ְמֹאד הוא ּגָ   .ּׁשֶ

Un autre encore déclara qu’il 

symbolisait lui-même un "moindre 

qui contient le plus" : Car, il existe 

un homme indigent et aveugle, qui 

est très grand. Quant à lui – c’est-à-

dire celui qui se vantait et racontait, il 

est foncièrement petit. Et il guide 

l’autre – c’est-à-dire que l’homme qui 

se vantait de cela était petit et 

conduisait le pauvre, aveugle et très 

grand de taille. 

הוא מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ִּנְמָצא ׁשֶ ּ
ה י־ְנהֹו, ַהְמֻרּבֶ ּגִ ר ָהָיה ָיכֹול ִּכי ַהּסַ

ְּלַהֲחִליק ְוָהָיה ָיכֹול ִלֹפל ְוהוא ַמֲחִזיק  ּ

Il se trouvait donc être un "moindre 

qui contient le plus", car l’aveugle 

risquait de glisser, il pouvait tomber, 
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מֹוִליכֹו ְּוַעל־ֵכן הוא , ּאֹותֹו ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּ
ה ִּכי הוא , ּמוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ

דֹול  י־ְנהֹור ַהּגָ ּגִ ָּקָטן וַמֲחִזיק ֶאת ַהּסַ
ַּכַנ   .ל"ּ

et lui, il le tenait en le guidant. Cet 

homme constituait donc un 

"moindre qui contient le plus" , car il 

était petit et il tenait l’aveugle grand 

de taille. 

ְמַסֵפר ָכל ַּהְינו זֶה ַההֹוֶק, ַוֲאִני ּיר ׁשֶ ּ ּ
ם ְוָאַמְרִתי, זֶה ם־ֵכן ׁשָ ָּהִייִתי ּגַ ּ :

ִחיַנת מוָעט  ֵיׁש ָלֶכם ּבְ ָּהֱאֶמת הוא ׁשֶ ּּ
ה ַּוֲאִני יֹוֵדַע ָכל , ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

הוא  ִדְבֵריֶכם ַהְינו ׁשֶ ִכַוְנֶתם ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ּיֹוֵדַע ַכָוַנת ָכל ַהַנ ּ ִהְתָפֲארו , ל"ּּ ּׁשֶ ּ

ה ּבִ ְּבִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ
ָלֶהם ִהְתָפֵאר , ּׁשֶ ְּוזֶה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

דֹול י־ְנהֹור ַהּגָ ּגִ הוא מֹוִליך ֶאת ַהּסַ ְׁשֶ ּ ,
דֹול ִמֻכְלֶכם ּהוא ּגָ ּ ֲאָבל ֲאִני ְלַמְעָלה , ּ

ְכָלל ְּלַמְעָלה ִמֻכְלֶכם ּבִ ִּכי זֶה , ּ
הוא מֹוִליך ֶאת ִהְתָפֵאר ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ 

דֹול י־ְנהֹור ַהּגָ ּגִ הוא , ַהּסַ ַּכָוָנתֹו ׁשֶ ּ ּ
ל־ַהָיֵרַח ְלּגַ ּמֹוִליך ֶאת ּגַ הוא , ְ ּׁשֶ

י־ְנהֹור ִחיַנת ַסּגִ ִּכי ֵאין ָלה אֹור , ּבְ ּ
ֵּמַעְצָמה ְכָלל ְרַמה , ּ ְּוֵלית ָלה ִמּגַ ּ

ְּכלום זֶה, ּ ִהְתָפֵאר ּבָ ְּוהוא ַהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ ,
ּמֹוִליך ֶאת ַהָיֵרַח הוא ַאף, ְ ּ־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ

דֹול ְמֹאד ל־ַהָיֵרַח ּגָ ְּוהוא , ָּקָטן ְוַגְלּגַ
ִּקיום ָכל ָהעֹוָלם ּ ְִכי ָהעֹוָלם ָצִריך , ּ ּ

  .ֶּאת ַהָיֵרַח

« Et moi, » – c’est-à-dire le mendiant 

bossu, qui raconte tout cela, « je me 

trouvais également là-bas, et je dis : « 

C’est vrai, vous détenez une qualité 

de "moindre qui contient le plus" et 

je sais tout ce que vous avez voulu 

exprimer dans vos propos, » c’est-à-

dire qu’il comprenait l’intention de 

ceux qui s’étaient flattés concernant 

cette qualité de "moindre qui 

contient le plus". « Quant à celui qui 

a parlé en dernier, se vantant de 

conduire l’aveugle très grand, c’est lui 

le plus important d’entre vous, bien 

que je sois moi-même bien au-dessus 

de vous tous. Car, celui qui se vanta 

de guider l’aveugle très grand, voulait 

entendre par cela qu’il conduit l’astre 

lunaire, comparé à un aveugle, car 

totalement dépourvu de lumière 

(Zohar : "Elle-même – la lune, n’a 

rien qui lui appartienne"). Celui-là – 

c’est-à-dire celui qui se vante, conduit 

la lune, bien qu’il soit petit et l’astre 

lunaire immense. Et de cela dépend 

l’existence du monde, car le monde a 

besoin de la lune. 

ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק  הוא ּבְ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ
ֱאֶמת ה ּבֶ   .ֶאת ַהְמֻרּבֶ

Celui-là (qui s’est vanté) se trouve 

donc être véritablement un "moindre 

qui contient le plus". 
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ִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ֲּאָבל ּבְ
ֵיׁש ִלי הוא ְלַמְעָלה ִמֻכָלם  ה ׁשֶ ַּהְמֻרּבֶ ּ ּ ּ

ְכָלל ִּכי ַפַעם ַאַחת ָהיו , ְוָהא ְרָאָיה, ּבִ ּ ּ
ָהיו חֹוְקִרים ַּכת ַאַחת ׁשֶ ר , ּ ֲאׁשֶ ּבַ

ָכל ַחָיה ֵיׁש ָלה ֵצל ְמֻיָחד ּׁשֶ ּ זֶה , ּ ּבָ ׁשֶ
ַּהֵצל ַדְיָקא ִהיא רֹוָצה ָלנו ּ םּ ְוֵכן , ַח ׁשָ

ֵּיׁש ֵצל ְמֻיָחד ְלָכל ַחָיה ְוַחָיה ִּכי ָכל , ּ ּ
ַּחָיה ְוַחָיה ּבֹוֶחֶרת ָלה ֵאיזֶה ֵצל ּ ּ ,

ֹכן  ּוְבאֹותֹו ַהֵצל ַדְיָקא ִהיא רֹוָצה ִלׁשְ ּ ּ ּ
ם ְכִפי ַהֵצל ַהְמֻיָחד ָלה ּׁשָ ּ ְוֵכן ֵיׁש , ּ
אֹותֹו , ְלָכל עֹוף ָועֹוף ָעָנף ְמֻיָחד ּבְ ׁשֶ

ֹכןֶהָעָנף ּ ַדְיָקא הוא רֹוֶצה ִלׁשְ ּ ּ.  

Cependant, la qualité de "moindre 

qui contient le plus" qui est en moi, 

est bien plus élevée que celle de tous 

les autres, et en voici la preuve : car, il 

y avait une fois, un groupe de 

personnes qui réfléchissaient au fait 

que chaque animal a un endroit 

ombragé précis sous lequel il aspire 

particulièrement à se reposer. Ainsi, 

existe-t-il un lieu ombragé propre à 

chaque bête, chacune se choisissant 

l’ombre sous laquelle elle souhaite 

précisément demeurer, là-bas, selon 

l’ombre qui lui convient. Ainsi existe-

t-il, également, une branche propre à 

chaque oiseau, sur laquelle il désire 

précisément se poser. 

ְּוַעל־ֵכן ָחְקרו ִאם ְיכֹוִלים ִלְמֹצא  ּ
ְכנו ָכל , ִּאיָלן ָכזֶה ִצלֹו ִיׁשְ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ּ

ָכל ַהַחיֹות ִיְה, ַּהַחיֹות ּׁשֶ ּיו ּבֹוֲחִרים ּ
ֵצל אֹותֹו ָהִאיָלן ֹכן ּבְ ְּוִיְתַרצו ִלׁשְ ּ ְוַעל , ּ

ל אֹותֹו ָהִאיָלן ְכנו ָכל , ֲעָנָפיו ׁשֶ ִּיׁשְ ּּ
ַמָיא ִּצֳפֵרי ׁשְ ּ.  

Aussi, ces gens-là cherchèrent-ils la 

possibilité de trouver un arbre tel 

qu’à son ombre résideraient toutes les 

bêtes, celles-là ayant choisi et décidé 

de s’installer à l’ombre de cet arbre, 

arbre sur les branches duquel 

résideraient les oiseaux du ciel. 

ִנְמָצא ִאיָלן ָכזֶה ְּוָחְקרו ׁשֶ ּ ְְוָרצו ֵליֵלך , ּ ּ
ם ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן ִּכי ָהֹעֶנג , ְלׁשָ

ם ֵיׁש ׁשָ ַּהֻמְפָלא ׁשֶ  ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלן ּ
ֵער ם ָכל ָהעֹופֹות , ֵאין ְלׁשַ ִּכי ֵיׁש ׁשָ ּ

ם ֵאין ׁשום ֶהזֵק , ְּוָכל ַהַחיֹות ְּוׁשָ ּ
ִּמׁשום ַחָיה ּ ְּוָכל ַהַחיֹות ְוכו, ּ ּ ’
ם ם, ְמֹעָרִבים ׁשָ ֲחִקים ׁשָ , ְּוֻכָלם ְמׂשַ

ּוְבַוַדאי הוא ַתֲענוג ֻמְפָלג ְמֹאד  ּ ּּ ּ
ם ֵאֶצל א   .ֹותֹו ָהִאיָלןִלְהיֹות ׁשָ

Ces gens cherchèrent et découvrirent 

un tel arbre. Ils voulurent se rendre 

auprès de celui-ci, car le délice qui 

régnait là-bas, auprès de cet arbre, 

devait être indescriptible. Tous les 

oiseaux et toutes les bêtes s’y 

trouvaient, là-bas nulle nuisance 

d’aucun animal, toutes les bêtes se 

côtoyaient les unes et les autres, 

s’amusant toutes en cet endroit. 

Assurément, ce devait être un 
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merveilleux délice que demeurer, là-

bas, auprès de cet arbre. 

ְְוָחְקרו ְלֵאיזֶה ַצד ְצִריִכים ֵליֵלך  ּ
ְוָנַפל , א ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלןָלבֹו

יֵניֶהם ַעל זֶה ְולֹא ָהָיה , ַמֲחלֶֹקת ּבֵ
יֵניֶהם ִּכי זֶה ָאַמר , ַמְכִריַע ּבֵ

ְצִריִכים ֵליֵלך ְלַצד ְפלֹוִני ְלִמְזָרח ּׁשֶ ְ ּ ,
ְוזֶה ָאַמר ְלָכאן , ְוזֶה ָאַמר ְלַמֲעָרב

לֹא ָהיו , ’ְּוזֶה ָאַמר ְלָכאן ְוכו ַּעד ׁשֶ ּ
ְלַהְכִריַע ְלֵאיזֶה ַצד ְצִריִכים ְיכֹוִלים 

  .ְֵליֵלך ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן

Ils réfléchirent à la direction à 

prendre pour parvenir jusqu’à l’arbre; 

un désaccord éclata entre eux, à ce 

propos, et personne pour trancher. 

Car, un tel déclara qu’il fallait aller 

dans la direction de l’est. Un autre 

affirma vers l’ouest. Celui-ci 

proposait par ici, celui-là par là etc. si 

bien qu’il leur était impossible de 

décider dans quelle direction avancer, 

pour rejoindre l’arbre. 

ָלָמה : ּוָבא ָחָכם ֶאָחד ְוָאַמר ָלֶהם
ֵאיזֶה ַצד ֵליֵלך ֶאל ַּאֶתם  ְחֹוְקִרים ּבְ

  .ָהִאיָלן

Un Sage vint, qui leur dit : « 

Pourquoi vous interrogez-vous sur la 

direction à prendre pour parvenir à 

l’arbre ? 

ים  ִּחְקרו ִמְתִחָלה ִמי ָוִמי ָהֲאָנׁשִ ּ ּ
ְיכֹוִלים ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן ִּכי , ּׁשֶ

ּתֹו ָהִאיָלן ָלאו ָכל ָאָדם ָיכֹול ֶאל אֹו
ֵיׁש לֹו , ָלבֹוא ֶאְצלֹו ִּכי־ִאם ִמי ׁשֶ ּ

ל ָהִאיָלן ַּהִמדֹות ׁשֶ ִּכי זֶה ָהִאיָלן ֵיׁש , ּ
ים ָרׁשִ ה ׁשָ לׁשָ ּׁשֶֹרׁש ֶאָחד הוא : לֹו ׁשְ

ִני הוא ִיְרָאה, ֱּאמוָנה ְּוַהׁשֵ י , ּ ִליׁשִ ְּוַהׁשְ
ּהוא ֲעִניוות ֶּוֱאֶמת הוא ּגו, ּ , ף ָהִאיָלןּ

ם יֹוְצִאים ֲעָנִפים ּוִמׁשָ ְּוַעל־ֵכן ִאי , ּ
ר ָלבֹוא ֶאל ָהִאיָלן ִּכי־ִאם ִמי , ֶאְפׁשָ
ֵיׁש ּבֹו ִמדֹות ַהָללו ַהַנ ּׁשֶ ּ ּ ּ   .ל"ּ

Demandez-vous d’abord quels sont 

les hommes qui pourront accéder à 

cet arbre, Car, à lui ne parvient pas 

n’importe quel homme, seulement 

celui qui détient les qualités de 

l’arbre. Car, cet arbre possède trois 

racines : la première est la Foi, la 

seconde la Crainte Divine et la 

troisième l’Humilité. La Vérité 

constitue le tronc de l’arbre, et de là-

bas sortent des branches. C’est 

pourquoi, nul ne peut accéder à 

l’arbre, si ce n’est celui qui possède 

ces qualités. » 

ְּוֵאלו ַהַכת ַהַנ ּ ּ יֵניֶהם ַאְחדות "ּ ּל ָהָיה ּבֵ
דֹול ְמֹאד ְּוֹלא ָרצו ְלִהְתָפֵרד זֶה , ּגָ ּ

ְקָצָתם ֵיְלכו ֶאל ָהִאיָלן , ִּמזֶה ּׁשֶ ּ
ֲארו ּוְקָצָתם ִיׁשָ ּ ִכי לֹא ָהיו ֻכָלם ,ּּ ּ ּּ

Or, au sein du groupe, les gens 

étaient très solidaires, ils ne voulurent 

pas se séparer, que certains se rendent 

à l’arbre et que d’autres restent. En 
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ִּכי לֹא , ְּראוִיים ָלבֹוא ֶאל ָהִאיָלן
יֵניֶהם ָהיו , ִנְמָצא ּבֵ ִּכי־ִאם ְקָצָתם ׁשֶ ּ

ֶהם ִמדֹות ַהַנ ּּבָ ָאר ֹלא , ל"ּ ֲּאָבל ַהׁשְ
ֶהם ֵאלו ַהִמדֹות ָּהיו ּבָ ּ ּ ְּוַעל־ֵכן , ּּ

ִּנְתַעְכבו ֻכָלם ּ ִיְהיו ְיֵגִעים , ּּ ַּעד ׁשֶ ּ
י ַהַכת ַהַנְוטֹוְרִחים  ָאר ַאְנׁשֵ ּׁשְ ַעד , ל"ּ

ם־ֵכן ַהִמדֹות ַהַנ ֶהם ּגַ ִיְהיו ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ , ל"ּ
ִיְהיו ֻכָלם ְראוִיים ָלבֹוא ֶאל  ְּכֵדי ׁשֶ ּּ ּ ּּ

  .ָהִאיָלן

effet, tous n’étaient pas capables 

d’atteindre l’arbre, seuls certains 

d’entre eux possédaient les qualités 

nécessaires, le reste n’en disposait pas. 

Aussi, tout le monde attendit, ces 

derniers peinèrent et s’efforcèrent 

d’acquérir eux aussi les qualités 

requises, afin que tous puissent 

accéder à l’arbre.  

ְּוָיְגעו ְוָטְרחו, ְּוֵכן ָעׂשו או , ּ ּבָ ַּעד ׁשֶ
ֻּכָלם ְלֵאלו ַהִמדֹות ַהַנ ּּ ּ ּ ּ , ַוֲאַזי, ל"ּ

או ֻכָלם ְלֵאלו ַהִמדֹות ַהַנ ּבָ ְּכׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ , ל"ּ
או ֻכָל ֲּאַזי ּבָ ּ ּם ַעל ַדַעת ַאַחת ּ

ְְוִהְסִכימו ֻכָלם ַעל ֶדֶרך ֶאָחד ֵליֵלך  ְ ּ ּ ּ ּּ
אֹותֹו ֶדֶרך ֶאל ָהִאיָלן ַהַנ ּּבְ ְּוָהְלכו , ל"ְ

ֻּכָלם ּ.  

Ainsi fut fait, ils peinèrent et firent 

des efforts, et tous acquérirent 

finalement ces qualités. Alors, tous 

préparés, ils eurent tous la même 

opinion et convinrent d’une même 

direction à emprunter, à destination 

de l’arbre. Tous se mirent en route. 

ָהיו רֹוִאים , ְּוָהְלכו ֵאיזֶה ְזַמן ַּעד ׁשֶ
  .ֶאת ָהִאיָלן, ֵמָרחֹוק

Ils marchèrent assez longtemps, puis 

aperçurent l’arbre au loin. 

ְּוִהְסַתְכלו ְוָראו ּ ּ ְּוִהֵנה ֵאין ָהִאיָלן , ּ
ָמקֹום ְכָלל ִּכי ֵאין ָלִאיָלן , ּעֹוֵמד ּבְ

ֵאין לֹו ָמקֹום, ָּמקֹום ְכָלל , ּוֵמַאַחר ׁשֶ
ר ָלבֹוא ֵאָליו   .ְֵאיך ֶאְפׁשָ

Ils observèrent et virent que l’arbre ne 

se dressait absolument pas dans un 

espace dimensionné, il n’avait aucun 

endroit. Et ne possédant pas 

d’endroit, comment aurait-on pu y 

accéder ? 

ם־ֵכן , ַּהְינו זֶה ַההֹוֶקיר, ַוֲאִני ָּהִייִתי ּגַ
ם ִעָמֶהם ֲאִני ָיכֹול : ְּוָאַמְרִתי ָלֶהם, ּׁשָ

ִּכי זֶה , ְלָהִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיָלן
ִּכי הוא , ּקֹום ְכָללָהִאיָלן ֵאין לֹו ָמ ּ

ּוְבִחיַנת , ְּלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום ְלַגְמֵרי
ה הוא ֲעַדִין  ּמוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ

ָמקֹום ִּכי ַעל־ָכל־ָפִנים ֵיׁש לֹו , ּּבַ ּ ּ
הוא מוָעט ַמֲחִזיק , ָּמקֹום מוָעט ַּרק ׁשֶ ּ

Quant à moi, » – c’est-à-dire le 

mendiant bossu, « j’étais également 

là-bas, avec eux, et je leur dis : « Je 

peux vous mener à l’arbre. En effet, 

cet arbre n’a pas d’endroit car il se 

situe totalement en dehors de 

l’espace. Or, la notion de "moindre 

qui contient le plus" utilise encore le 

concept d’endroit, car bien qu’elle ne 
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ה ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ָמקֹום , ֶאת ַהְמֻרּבֶ
ּמוָעט ַעל־ָכ   .ּל־ָפִניםּ

dispose que d’un lieu restreint, selon 

ce caractère de "moindre contenant le 

plus", il n’en reste pas moins encore 

être un petit espace. 

ּוְבִחיַנת מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַה ה ּ ְמֻרּבֶ
ֵיׁש ִלי , ַּהְינו ְלַבַעל ַהֲחטֹוָטרֹות, ּׁשֶ

ִחיַנת סֹוף ַהָמקֹום ְלַגְמֵרי , ִּהיא ּבְ
ם וְלַמְעָלה ֵאין ָמקֹום ְכָלל ִמׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

L’attribut de "moindre qui contient 

le plus" que moi je possède, » – c’est-

à-dire celui propre au mendiant 

bossu, « atteint l’extrême point 

dimensionnel, au-delà et au-dessus 

duquel l’espace devient absent. 

א ֶאת ֻכְלֶכם ֶאל  ַּעל־ֵכן ֲאִני ָיכֹול ִלׂשָ ּ ּּ
הוא ְלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום , ָהִאיָלן ּׁשֶ ּ
  .ְלַגְמֵרי

C’est pourquoi, je puis tous vous 

transporter jusqu’à l’arbre, qui se 

dresse au-dessus de l’espace. » 

ַעל ַהֲחטֹוָטרֹות הוא ְכמֹו  ִּכי זֶה ּבַ ּּ
ין ַהָמקֹום וֵבין  ִחיַנת ְמֻמָצע ּבֵ ּּבְ ּ ּ

ִּכי ֵיׁש לֹו , ְּלַמְעָלה ִמן ַהָמקֹום ְלַגְמֵרי
ִחיַנת מוָעט  ל ּבְ ִחיָנה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּּבְ

ה ִחיַנת, ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִהיא ּבְ  ׁשֶ
ּסֹוף ַהָמקֹום ַמָמׁש ם ָוָהְלָאה , ּ ִמׁשָ ּׁשֶ ּ

ֵּאין ִנְמָצא ֵתַבת ָמקֹום ְכָלל ם , ּ ִּכי ִמׁשָ ּ
ִחיַנת ְלַמְעָלה ִמן  ּוְלַמְעָלה ִהיא ּבְ

ְּוַעל־ֵכן הוא ָיכֹול , ַּהָמקֹום ְלַגְמֵרי ּ
א אֹוָתם ִמתֹוך ַהָמקֹום ִלְבִחיַנת  ִּלׂשָ ְ ּ ּ

  .ןְוָהֵב, ְּלַמְעָלה ִמן ַהָמקֹום

(car le mendiant à la bosse représente 

une sorte d’intermédiaire entre 

l’espace déterminé et ce qui est au-

delà de l’espace, il incarne le pouvoir 

le plus puissant de "moindre qui 

contient le plus", celui qui 

correspond à l’extrême-limite de 

l’espace, à partir de laquelle le 

concept d’espace disparaît, car au-

delà et au-dessus, il est considéré 

comme absolument en dehors de la 

dimension espace. C’est pourquoi, le 

mendiant est-il habilité à les conduire 

de l’espace dimensionné jusqu’à la 

notion de "au-dessus de l’espace", 

comprends-le bien) 

ם, ְּוָלַקְחִתי אֹוָתם אִתי אֹוָתם ְלׁשָ , ְוָנׂשָ
  .ל"ֶּאל ָהִאיָלן ַהַנ

« Je les pris et les transportai là-bas, 

jusqu’à l’arbre. 

ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמַהַנ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ֵיׁש , ל"ּ ּׁשֶ
ל מוָעט  ִחיָנה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַמֲחִזיק ִּלי ּבְ

ה   .ֶאת ַהְמֻרּבֶ

Il se trouve donc que je possède 

l’approbation de ces gens, quant à ma 

qualité suprême de "moindre qui 

contient le plus". » 
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ִביל זֶה ָהָיה ִנְדֶמה  ׁשְ ּבִ
א ָעָליו , ְּכַבַעל־ֲחטֹוָטרֹות ִּכי הוא נֹוׂשֵ ּ

ה ִחיַנת , ַהְרּבֵ ִּכי הוא ּבְ ּמוָעט ַמֲחִזיק ּ
ה ַכַנ ֶּאת ַהְמֻרּבֶ   .ל"ּ

(C’est pour cela qu’il paraissait bossu, 

car il portait sur lui une lourde 

charge, incarnant cette haute qualité 

de "moindre qui contient le plus"). 

ַמָתָנה ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹזאת ּבְ ּ ,
ִתְהיו ָכמֹוִנ ּׁשֶ ּ   .יּ

« Et maintenant, je vous offre cela en 

cadeau, que vous soyez comme moi. » 

ְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה  ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
ה ְמֹאד   :ַרּבָ

Il y eut là-bas une grande joie et une 

très vive allégresse. 

ֵמִחים ם־ֵכן ׂשְ י ָהיו ּגַ ׁשִ יֹום ַהׁשִ ּּבַ ּ ּ ּ ְּוָהיו , ּ
ָכאן ֶאת  ִעים ֵאיך לֹוְקִחין ּבְ ְעּגְ ְִמְתּגַ

לֹא ָיָדִים ָהָיה ּבְ   .אֹותֹו ׁשֶ

Le sixième jour, ils étaient encore 

joyeux, et ils se languissaient de faire 

venir à eux celui qui n’avait pas de 

mains ? 

א ְוָאַמר ְּוִהֵנה הוא ּבָ ִּהֵנה . ִּהֵנִני: ּ
אִתי ֶאְצ   ,ְּלֶכם ַעל ַהֲחֻתָנהּבָ

Et voilà qu’il apparut, il dit : « Me 

voici ! Je suis venu pour votre 

mariage. » 

ם־ֵכן ַכַנ ְּוָאַמר ָלֶהם ּגַ ּ ק אֹוָתם , ל"ּ ְוָנׁשַ
ֲאִני : ְוָאַמר ָלֶהם ַּאֶתם ְסבוִרים ׁשֶ ּ

ָיַדי ַעל־מום ּבְ ַעל־מום , ּּבַ ֵּאין ֲאִני ּבַ
ֱאֶמת ֵיׁש ִלי ֹכַח , יְּכָלל ַעל ָיִד ַּרק ּבֶ

ָיִדי ַתֵמׁש ִעם , ּבְ ֵאין ֲאִני ִמׁשְ ַּרק ׁשֶ ּ
זֶה ָהעֹוָלם ָיַדי ּבְ ּבְ ִּכי ֲאִני , ַּהֹכַח ׁשֶ
ָּצִריך ֶאת ַהֹכַח ְלִעְנָין ַאֵחר ְ.  

Il leur déclara également comme les 

autres, il les embrassa, et leur dit : « 

Vous pensez que je suis infirme de 

mes mains, ma main n’est 

absolument pas infirme. Cependant, 

bien qu’en réalité je possède de la 

force dans ma main, cette force de 

mes mains je ne l’utilise point en ce 

monde, car elle m’est nécessaire pour 

une autre chose. 

ְּסָכָמה ַעל זֶה ִמן ַהִמְבָצרְוֵיׁש ִלי ַה ּ ,
קֹוִרין ( ָלאס"ּׁשֶ ל ַמִים , ")ׁשְ ּפון (ׁשֶ

ָלאס יִריְקן ׁשְ   ).ֶדעם ַוואׂשֶ

Et j’ai en cela, l’approbation du 

Château des Eaux : 

ְבנו ַיַחד ֵאיזֶה  ִּכי ַפַעם ַאַחת ָיׁשַ ּ ּ
ים ְּוָהָיה ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד , ֲאָנׁשִ

ֹכ ִּמְתָפֵאר ּבַ ָיָדיוּ ּבְ   .ַח ׁשֶ

car, un jour, nous étions assis, 

ensemble, quelques hommes et moi-

même, et chacun vantait la force de 

ses mains. 

ָיָדיו בוָרה זֹו ּבְ ֵיׁש לֹו ּגְ ּזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ ,
בוָרה ְפלֹוִנית  ֵיׁש לֹו ּגְ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּּ ּ

Celui-ci se flatta de détenir telle 

puissance dans ses mains, et celui-là 
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ָיָדיו בוָרה ְּוֵכן ָכל, ּבְ ּגְ ּ ֶאָחד ִהְתָפֵאר ּבַ ּ
ָיָדיו ֵיׁש לֹו ּבְ   .ּׁשֶ

se vanta de telle autre puissance entre 

les mains. Ainsi, chacun valorisait la 

puissance qu’il détenait entre ses 

mains : 

ֵיׁש לֹו ַהְי ּנו ִכי ֶאָחד ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ ּ
ָיָדיו ֹּכַח וְגבוָרה ָכזֹו ּבְ ּּ הוא , ּ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ

ָכה  ּמֹוֶרה ֵחץ הוא ָיכֹול ַלֲחֹזר וְלָמׁשְ ּ ּ
ָיָדיו, ֵאָליו ִּכי ֵיׁש לֹו ֹכַח ָכזֶה ּבְ ּ ּ ,

הֹוָרה ְכָבר ַהֵחץ ַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ,
ָכה ַל, ֲּעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרה ֲּחֹזר וְלָמׁשְ ּ

  .ֵאָליו

par exemple, quelqu’un se vantait de 

posséder une force et une puissance 

telles dans les mains, au point 

qu’après avoir tiré une flèche, il 

pouvait la ramener à lui, car il avait 

dans les mains une force telle que, 

bien qu’il ait déjà lancé la flèche, il 

pouvait encore la ramener, la faire 

revenir à lui. 

ַאְלִתי אֹותֹו ֵּאיזֶה ֵחץ ַאָתה ָיכֹול : ְּוׁשָ
  .ְלַהֲחִזיר

Je l’interrogeai : « Quelle flèche peux-

tu ramener ? » 

ָרה ִמיֵני ִחִצים ִּכי ֵיׁש ֲעׂשָ ִּכי ֵיׁש ; ּ
ָרה ִמיֵני  רֹוִצין , ַּסִמיםֲעׂשָ ַּהְינו ִכי ְכׁשֶ ּ ּ

ֵאיזֶה , ִלירֹות ֵחץ ִחין אֹוָתה ּבְ ּמֹוׁשְ
  .ַסם

En effet, il y a dix sortes de flèches, et 

il existe dix genres de poisons; c’est-à-

dire que lorsqu’on veut tirer une 

flèche, on la trempe dans un poison. 

ָרה ִמ ִחין , ּיֵני ַסִמיםְוֵיׁש ֲעׂשָ מֹוׁשְ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ
ַסם זֶה ְִהיא ַמזֶֶקת ָכך, ּאֹוָתה ּבְ ּ ּ ,

ִני ִהיא ַמזֶֶקת  ַסם ׁשֵ ִחין ּבְ מֹוׁשְ ּוְכׁשֶ ּ ּ
  .יֹוֵתר

Et il y a dix genres de poisons : 

lorsqu’on enduit la flèche de tel 

poison, elle cause un dommage à tel 

niveau, si on l’enduit de tel autre 

poison, la flèche nuit davantage. 

ָרה ִמיֵני ַסִמים ָכל , ְּוֵכן ֵיׁש ֲעׂשָ ּׁשֶ
ַמִזיק יֹוֵתר רוַע יֹוֵתר ַהְינו ׁשֶ ֶּאָחד ּגָ ּ ּ ּ ,

ָרה ִמיֵני ִחִצים ַעְצמֹו ֲעׂשָ ְּוזֶהו ּבְ ִּכי , ּ
נוי , ַּהִחִצים ֵהן ִמין ֶאָחד ַּרק ֵמֲחַמת ׁשִ ּ

מ ִמים ׁשֶ ַּהּסַ ֶהםּ ִחין ֶאת ַהֵחץ ּבָ , ֹוׁשְ
ָרה ִמיִנים ַכַנ ֵהם ֲעׂשָ ּׁשֶ ַּעל־ֵכן , ל"ּ

ָרה ִמיֵני ִחִצים ְּוַעל־ֵכן , ִּנְקָרִאים ֲעׂשָ
ַאל אֹותֹו ֵאיזֶה ִמין ֵחץ ַאָתה ָיכֹול  ּׁשָ

  .ְלַהֲחִזיר

Ainsi, trouve-t-on dix genres de 

poisons, chacun étant pire, c’est-à-

dire plus dévastateur que l’autre. Cela 

correspond aux "dix sortes de 

flèches", car les flèches sont d’une 

seule sorte, cependant la diversité des 

poisons, qui sont au nombre de dix 

genres, et dans lesquels on trempe la 

flèche, fait que l’on distingue dix 

sortes de flèches. C’est pourquoi le 

mendiant lui demanda : « Quelle 
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sorte de flèche peux-tu ramener ? » 

יַע ַהֵחץ  ִהּגִ ַאל אֹותֹו ִאם ֹקֶדם ׁשֶ ם ׁשָ ּגַ
ְזָרָקה לֹו הוא ָיכֹול  ְּלאֹותֹו ׁשֶ ּ ּ

יָעה , ְּלַהֲחִזיָרה ִהּגִ ם ַאַחר ׁשֶ ְוִאם ּגַ
  .ּהַהֵחץ ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָר

Il lui demanda également si, avant 

que la flèche n’ait touché la cible, 

l’homme pouvait la faire revenir. Et 

si, même après qu’elle l’eût atteinte, il 

pouvait encore ramener la flèche. 

יב יַע ַהֵחץ : ְוַעל זֶה ֵהׁשִ ִהּגִ ֲּאִפלו ְכׁשֶ ּ ּ
  .ֹּול ְלַהֲחִזיָרהֲעַדִין ֲאִני ָיכ

L’homme répondit à cela : « Même 

lorsque la flèche a atteint (la cible), je 

peux la faire revenir. » 

ַּאך ֵאיזֶה ִמין ֵחץ הוא ָיכֹול ְלַהֲחִזיר  ְ

ַּכַנ’ ְּוכו יב"ּ ִּמין ֵחץ ְפלֹוִני הוא : ל ֵהׁשִ ּ
  .ָיכֹול ְלַהֲחִזיר

« Mais quelle sorte de flèche ? » 

pouvait-il faire revenir etc. L’homme 

répondit : « Telle sorte de flèche ! » , 

en indiquant la sorte de flèche qu’il 

pouvait ramener. 

לֹא ָיַדִים הוא ּבְ ָּאַמְרִתי לֹו ַהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ ,
ְמַסֵפר ָכל זֶה ּׁשֶ ּ ִהְתָפֵאר , ּ ָּאַמר ָלזֶה ׁשֶ

ִעְנַין ּ ַהֵחץ ַכַנּבְ ֵּאין ַאָתה , ִּאם ֵכן: ל"ּ
ת־ַמְלָכה ָּיכֹול ְלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ ּ ,

ֵאין ַאָתה ָיכֹול ַלֲחֹזר  ֵּמַאַחר ׁשֶ
ְּוִלְמׁשֹך ִכי־ִאם ִמין ֵחץ ֶאָחד ַּעל־ֵכן , ְ

ֵּאין ַאָתה ָיכֹול ְלַרְפאֹות ֶאת  ּ
ת־ַמְלָכה   .ַּהּבַ

Je lui dis – c’est-à-dire que celui qui 

était sans mains, et qui raconte tout 

cela, dit à celui qui se vantait à 

propos de la flèche (qu’il pouvait 

ramener) : « S’il en est ainsi, tu n’est 

pas capable de guérir la Princesse, 

puisque tu ne peux faire revenir et 

extraire qu’une sorte de flèche. Tu ne 

peux donc pas guérir la Princesse. » 

ֵיׁש לֹו ֹכַח ָכזֶה  ֶּאָחד ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ ּ
ָיָדיו הוא לֹוֵקַח , ּבְ ֵאֶצל ִמי ׁשֶ ּׁשֶ

ל ִמֶמנו ּוְמַקּבֵ ּּ   .ּהוא נֹוֵתן לֹו, ּ

Un autre se vantait de posséder une 

telle force dans les mains, qu’à celui 

dont il prenait et recevait, il lui 

donnait. 

ֵּפרוׁש הוא לֹוֵקַח , ּ ַעְצמֹו ׁשֶ זֶה ּבְ ּבָ ּׁשֶ
ל זֶה הוא נֹוֵתן, ּוְמַקּבֵ ָלתֹו , ּּבָ ִּכי ַקּבָ

  .ִהיא ְנִתיָנה

Explication : qu’en celui-là même 

dont il prenait et recevait, en cela il 

donnait, car le fait qu’il reçoive était 

un acte de charité (de sa part). 

ַעל־ְצָדָקה ּוִמֵמיָלא הוא ּבַ ּּ.  Il était donc quelqu’un de 

particulièrement charitable. 

ַאְלִתי אֹותֹו ֵּאיזֶה ְצָדָקה הוא ; ְּוׁשָ
ָרה ִמיֵני ְצָדָקה. נֹוֵתן . ִּכי ֵיׁש ֲעׂשָ

Je l’interrogeai : « Quelle sorte de 

charité donnes-tu ? » car il existe dix 
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יב ר, ֵהׁשִ הוא נֹוֵתן ַמֲעׂשֵ  sortes de charité. Il répondit qu’il  .ּׁשֶ

donnait le ma’assèr [la dîme]. 

ֵּאין ַאָתה ָיכֹול , ִּאם ֵכן: ָּאַמְרִתי לֹו
ת־ַמְלָכה ְּלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ ִּכי ֵאין , ּ
ַּאָתה ָיכֹול ְכָלל ָלבֹוא ִלְמ ִּכי , ּקֹוָמהּ

חֹוָמה  ֵּאין ַאָתה ָיכֹול ִלָכֵנס ִכי־ִאם ּבְ ּ ּ
ם ֶבת ׁשָ ִהיא יֹוׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ , ַּאַחת ּבַ

ְּוַעל־ֵכן ֵאיְנך ָיכֹול ָלבֹוא ִלְמקֹוָמה ָ ּ.  

Je lui dis : « S’il en est ainsi, tu n’es 

pas apte à guérir la Princesse, car tu 

ne pourras absolument pas accéder à 

son endroit, tu ne parviendras à 

franchir qu’un seul rempart du lieu 

où elle se trouve, aussi ne pourras-tu 

pas atteindre son endroit. » 

ֵיׁש לֹו ֹכַח ָכזֶה  ֶּאָחד ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ ּ
ָיָדיו עֹוָלם, ּבְ ִּכי ֵיׁש ְמֻמִנים ּבָ ְוָכל , ּ

ָיָדיו, ָמהְֶאָחד ָצִריך ָחְכ , ְּוֵיׁש לֹו ֹכַח ּבְ
ַעל־ְיֵדי ָיָדיו הוא ָיכֹול ִלֵתן ָלֶהם  ּׁשֶ ּ

ַמְסִמיך אֹוָתם , ָחְכָמה ְַעל־ְיֵדי ׁשֶ ּ
ָיָדיו   .ּבְ

Un autre se vanta qu’il possédait dans 

ses mains la force suivante : « Car il 

existe, de par le monde, des 

gouverneurs. Or, chacun de ces 

dirigeants doit posséder de la sagesse. 

»  Et lui détient une force dans ses 

mains, par l’intermédiaire desquelles 

il peut leur prodiguer de la sagesse, en 

apposant sur eux ses mains. 

ַאְלִתי אֹותֹו ֵּאיזֶה ָחְכָמה ַאָתה : ּׁשָ
ָי ין . ֶָדיךָּיכֹול ִלֵתן ּבְ ָרה ַקּבִ ִּכי ֵיׁש ֲעׂשָ

יב .ָחְכָמה   .ָּחְכָמה ְפלֹוִנית: ֵהׁשִ

Je l’interrogeai : « Quelle sorte de 

sagesse peux-tu dispenser avec tes 

mains ? Car, il existe dix mesures de 

sagesse. » (Avot déRabbi Nathan). Il 

répondit : « Telle sagesse. » 

ֵּאין ַאָתה ָיכֹול , ִּאם ֵכן: ִּתי לֹוָאַמְר
ת־ַמְלָכה ְּלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ ִּכי ֵאין , ּ

ָלה ַּאָתה יֹוֵדַע ַהדֶֹפק ׁשֶ ּּ ִָכי ֵאיְנך , ּ ּ
ָּיכֹול ֵליַדע ִכי־ִאם דֶֹפק ֶאָחד ִּכי ֵיׁש , ּ

ָרה ִמיֵני ְדָפִקים   .ֲעׂשָ

Je lui dis : « S’il en est ainsi, tu ne 

peux pas guérir la Princesse, car tu ne 

connais pas son pouls, tu ne peux 

percevoir qu’un seul pouls, or il existe 

dix sortes de pulsations. 

ְּוַאָתה ֵאיְנך ָיכֹול ֵליַדע ִכי־ִאם דֶֹפק  ּ ָ ּ
ָיָדיו , ֶאָחד ֵאינֹו ָיכֹול ִלֵתן ּבְ ֵּמַאַחר ׁשֶ

  .ַרק ָחְכָמה ַאַחת

Et tu n’es capable d’appréhender 

qu’un seul pouls. » puisqu’il ne 

pouvait transmettre par ses mains 

qu’une seule sagesse. 

ֵיׁש לֹו ֹכַח ָכזֶה  ֶּאָחד ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ּ ּ
ָיָדיו ֵיׁש רוַח ְסָעָרה הוא ָיכֹול , ּבְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ

Un autre se vanta qu’il possédait dans 

ses mains une force telle que, lorsque 

soufflait un vent de tempête, il 
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ָיָדיו ָלרוַח  ָיָדיו ְוַלֲעׂשֹות ּבְ ְּלַעְכבֹו ּבְ ּ
ָקלִמ ָקל , ׁשְ ִמׁשְ ִיְהֶיה ָהרוַח ּבְ ּׁשֶ ּ

ָּכָראוי ּ.  

pouvait de ses mains, l’atténuer, le 

réguler, pour en faire un vent 

modéré. 

ַאְלִתי אֹותֹו ֵּאיזֶה רוַח ַאָתה ָיכֹול : ּׁשָ ּ
ָיֶדיך ָרה ִמיֵני , ֶָלֱאֹחז ּבְ ִּכי ֵיׁש ֲעׂשָ

יב .ּרוחֹות ּרוַח ְפלֹוִני: ֵהׁשִ ּ.  

Je l’interrogeai : « Quel vent peux-tu 

saisir entre tes mains ? Car, il existe 

dix sortes de vent. » Il répondit : « 

Tel vent. » 

ֵּאין ַאָתה ָיכֹול , ּ ִאם ֵכן:ָּאַמְרִתי לֹו
ת־ַמְלָכה ְּלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ ִָכי ֵאיְנך , ּ ּ

ן ְלָפֶניָה ִכי־ִאם ִנּגון ֶאָחד ָּיכֹול ְלַנּגֵ ּ ,
ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ְּוַהְנִגיָנה , ִּכי ֵיׁש ֲעׂשָ

ָלה ִּהיא ָהְרפוָאה ׁשֶ ּ ְָוַאָתה ֵאיְנך , ּ ּ
ן ִכי־ִאם ִנּגון ֶאָח ָּיכֹול ְלַנּגֵ ד ּ

ָרה ַהַנ   .ל"ֵּמָהֲעׂשָ

Je lui dis : « S’il en est ainsi, tu ne 

pourras pas guérir la Princesse, car tu 

ne peux jouer devant elle qu’une 

seule mélodie. En effet, il existe dix 

sortes de mélodie, et la mélodie 

représente sa guérison. Or toi, tu ne 

peux jouer qu’une seule des dix 

(mélodies). » 

ָּענו ְוָאְמרו ֵהם ְלך: ּ ַָמהו ַהְיֹכֶלת ׁשֶ ּ ּ.  Tous s’écrièrent : « Et toi, que donc 

peux-tu faire ? »  

יב ֵאין ַאֶתם : ֵהׁשִ ֲּאִני ָיכֹול ַמה ׁשֶ ּ
ָעה ֲחָלִקים , ְיכֹוִלים ַּהְינו ָכל ַהִתׁשְ ּ ּ

ּל ִמָכל ַהִנְזָכר"ַּהַנ ֵאין ַאֶתם ,  ְלֵעילּּ ּׁשֶ
  .ְּיכֹוִלים ֲאִני ָיכֹול ַהֹכל

Je répondis : « Je peux réaliser ce 

dont vous n’êtes pas capables, »  – 

c’est-à-dire toutes les neuf parties 

manquantes à l’ensemble de ce qui a 

été exprimé plus haut, « ce que vous 

ne pouvez accomplir, je peux – moi, 

le réaliser. »   

ה ק , ִּכי ֵיׁש ַמֲעׂשֶ ִּכי ַפַעם ַאַחת ָחׁשַ ּ
ַתֵדל  ַבת־ַמְלָכה ְוִהׁשְ ֶּמֶלך ֶאָחד ּבְ ּ ּ ְ

ַתְחּבולֹות ְלָתְפָסה ּּבְ ר , ּ ַעד ֲאׁשֶ
ָידֹו וְתָפָסה ָּעְלָתה ּבְ ּ.  

En effet, il y a une histoire : car, une 

fois, un roi s’éprit d’une Princesse, il 

s’évertua en stratagèmes afin de s’en 

emparer, il finit par se l’approprier et 

la captiva. 

ְַפַעם ַאַחת ָחַלם לֹו ְלאֹותֹו ַהֶמֶלך ּ ּ ,
ִהיא ָעְמָדה ָעָליו ְוָהְרָגה אֹותֹו , ׁשֶ

ִלּבֹו ְוָקָרא , ְוֵהִקיץ ְוִנְכַנס ַהֲחלֹום ּבְ
ּוָפְתרו לֹו , ־ַהֲחלֹומֹותְּלָכל פֹוְתֵרי ּ

ִּכְפׁשוטֹו ִיְתַקֵים ַהֲחלֹום ִכְפׁשוטֹו; ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

Une fois, ce roi fit un rêve : la 

Princesse se dressait contre lui et le 

tuait. Il se réveilla, et le rêve pénétra 

en son cœur. Le roi fit appel à tous 

les interprètes de songes, qui le lui 

expliquèrent au sens propre, le rêve se 
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ִהיא ַתֲהֹרג אֹותֹו  réaliserait précisément : la Princesse  .ּׁשֶ

allait le tuer. 

ְְולֹא ָיֹכל ַהֶמֶלך ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו  ּ
ַּמה ַלֲעׂשֹות ָלה   .ַּיֲהֹרג אֹוָתה ַצר לֹו: ּ

Le monarque ne parvenait pas à 

décider comment agir à son égard : la 

tuer ? Il en souffrirait. 

ְלָחה ֵמַעל ָפָניו ְּיׁשַ ּ ִּכי , זֶה ָחָרה לֹו, ּ
ִּאיׁש ַאֵחר ִיָקֶחָנה , ְוזֶה ָחָרה לֹו ְמֹאד, ּ

ַתֵדל ַאֲחֶריָה ָכל־ָכך ְִכי הוא ִהׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ְּוַעָתה ָתבֹוא ְלַיד ַאֵחר ּ.  

La renvoyer de devant lui ? Cela le 

fâcherait, car un autre s’en emparerait 

et cela l’irriterait profondément, il 

s’était donné tellement de peine pour 

se l’accaparer, et maintenant, elle irait 

à un autre. 

ְלָחה ְוָתבֹוא ְלַיד ַאֵחר , ְּוַגם ִאם ְיׁשַ
ַוַדאי ָיכֹול ַּעָתה ּבְ ּ ְלִהְתַקֵים ַהֲחלֹום ּ

ִהיא ַתֲהֹרג אֹותֹו ִהיא , ּׁשֶ ֵמַאַחר ׁשֶ
  .ֵאֶצל ַאֵחר

De plus, s’il la renvoyait et qu’elle 

aille chez un autre, alors le rêve 

pourrait effectivement se réaliser, elle 

le tuerait, puisqu’elle serait auprès 

d’un autre. 

ְּצלֹו הוא ִמְתָיֵרא ֵמֲחַמת ַּיֲחִזיָקה ֶא
ַּהֲחלֹום ַכַנ ְְולֹא ָיַדע ַהֶמֶלך ַמה . ל"ּ ּ
ַּלֲעׂשֹות ָלה ּ.  

Quant à la garder auprès de lui, cela 

lui faisait redouter le rêve. Le roi ne 

sut donc que lui faire. 

ָלה ֶאְצלֹו  ין ָכך ִנְתַקְלֵקל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּּבֵ ּ ְ ּ
ּוְבָכל ,  ֵמֲחַמת ַהֲחלֹוםְקָצת־ְקָצת

  .ַּפַעם ִנְתַקְלֵקל יֹוֵתר ְויֹוֵתר

D’autre part, son amour pour elle 

s’était détérioré peu à peu, à cause du 

rêve, et à chaque fois davantage. 

ם־ֵכן , ְוֵכן ִהיא ם ִהיא ִנְתַקְלֵקל ּגַ ּּגַ
ָכל ַפַעם יֹוֵתר  ָּהַאֲהָבה ֶאְצָלה ּבְ ּ

ְנָאה , ְויֹוֵתר ה ֶאְצָלה ׂשִ ַנֲעׂשָ ַּעד ׁשֶ ּ
ּוָבְרָחה ִמָפָניו, ָעָליו ּ.  

Quant à elle, également, son amour 

se détériora à chaque fois, de plus en 

plus, jusqu’à en venir à le haïr. Elle 

s’enfuit de chez lui. 

ה ַלח ַהֶמֶלך ַאֲחֶריָה ְלַבְקׁשָ ְּוׁשָ ְ ּאו ּוָב, ּ
ִהיא ִנְמֵצאת ֵאֶצל  ידו לֹו ׁשֶ ְּוִהּגִ

ל ַמִים ל , ַּהִמְבָצר ׁשֶ ִּכי ֵיׁש ִמְבָצר ׁשֶ
ר חֹומֹות, ַמִים ם ֵהם ֶעׂשֶ זֹו ִלְפִנים , ְוׁשָ
ל ַמִים, ִּמזֹו ְּוַגם ַהַקְרַקע , ְּוֻכָלן ׁשֶ

תֹוך ַהִמְבָצר  ם ּבְ הֹוְלִכין ָעֶליָה ׁשָ ּׁשֶ ְ

ל ַמִים ם־ֵכן ׁשֶ   .ִּהיא ּגַ

Le roi envoya après elle pour la 

chercher. On vint lui apprendre 

qu’elle se trouvait à proximité du 

Château des Eaux; car il existe un 

Château des Eaux. Là-bas, se dressent 

dix murailles, chacune à l’intérieur de 

l’autre, toutes sont faites en eau. Le 

sol également, sur lequel on marche 
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là-bas, à l’intérieur du Château, est 

aussi en eau. 

ם ִאיָלנֹות וֵפרֹות ל , ְּוֵכן ֵיׁש ׁשָ ַּהֹכל ׁשֶ
  .ַמִים

Il y a également, là-bas, des arbres et 

des fruits, tout est en eau. 

ל זֶה  ִּויִפי ַהִמְבָצר ְוֹגֶדל ַהִחדוׁש ׁשֶ ּ ּ
ִּמְבָצר ֵאין ֹצֶרך ְלַסֵפרַה ַוַדאי , ְּ ִּכי ּבְ ּ

ּהוא ִחדוׁש ִנְפָלא ְמֹאד ֵמַאַחר , ּּ
ל ַמִים הוא ִמְבָצר ׁשֶ   .ּׁשֶ

Et la beauté du Château, son 

caractère merveilleux, il n’est nul 

besoin de les décrire, car ce château 

constitue assurément une nouveauté 

extraordinaire, étant donné qu’il est 

fait en eau. 

ר תֹוך זֶה ַהִמְבָצר ִאי ֶאְפׁשָ ְּוִלְכֹנס ּבְ ְ ,
ִיְכֹנס ּבֹו ַמִים ִמי ׁשֶ ע ּבַ ִּכי ִיְהֶיה ִנְטּבָ ּ ּ ,

ל ָמִים הוא ֻכלֹו ׁשֶ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ּ.  

Il est d’ailleurs impossible de pénétrer 

dans ce Château, car celui qui y  

pénétrerait serait noyé dans l’eau, 

puisque le Château tout entier est en 

eau. 

ת־ַמְלָכה ַהַנ ְּוַהּבַ ְרָחה, ל"ּ ּבָ , ְּכׁשֶ
ֲאָתה ַעד אֹותֹו ַהִמְבָצר ְוָהְיָתה , ּּבָ

ל  ם ְסִביב אֹותֹו ַהִמְבָצר ׁשֶ ּהֹוֶלֶכת ׁשָ
  , ַמִים

Or, la Princesse, après s’être enfuie,  

était arrivée à ce Château. Elle 

marchait là-bas, tout autour du 

Château des Eaux.  

ם  ִהיא הֹוֶלֶכת ׁשָ ידו ַלֶמֶלך ׁשֶ ְְוִהּגִ ּ ּ
ְּסִביב אֹותֹו ַהִמְבָצר ַכַנ ְְוָהַלך , ל"ּּ

ַּהֶמֶלך ְוֵחילֹו ְלָתְפָסה ְ ּ.  

On annonça au roi, qu’elle tournait 

autour du Château, là-bas. Le roi 

partit avec ses soldats pour s’emparer 

d’elle. 

ת־ַמְלָכה ָרֲאָתה ֹזאת ַהּבַ ְּכׁשֶ ָבה , ּ ִּיׁשְ
ָתרוץ ְלתֹוך ַהִמְבָצר ַּעְצָמה ׁשֶ ְ ּ ּ ִּכי , ּ

ַמִים  ַע ּבַ ִּהיא רֹוָצה יֹוֵתר ִלְטּבֹ
ִיְתֹפס אֹוָתה ַהֶמֶלך ְוִתְהֶיה ֶאְצלֹו ְִמׁשֶ ּ ּּ ּּ ,

ַּגם אוַלי ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ִתָנֵצל ְו ּּ ּ
ל ַמִים  ְּותוַכל ִלְכֹנס ְלתֹוך ַהִמְבָצר ׁשֶ ְ ּ

  .ל"ַּהַנ

Voyant cela, la princesse décida  de se 

précipiter dans le Château, car elle 

préférait être noyée dans l’eau plutôt 

que le roi l’emprisonne et la retienne 

captive. Peut-être aussi, pourrait-elle 

malgré tout se sauver, et réussirait-elle 

à s’introduire dans le Château des 

eaux. 

ָרָאה ַהֶמֶלך ָכך ְְכׁשֶ ְּ ִהיא ּבֹוַרַחת , ּּ ׁשֶ
הוא ֵכן: ָאַמר, ֶּאל ַהַמִים ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ,

ַּעל־ֵכן ִצָוה ִלירֹות אֹוָתה ּ ְּוִאם ָתמות , ּ ּ

Lorsque le roi vit cela, qu’elle fuyait 

vers les Eaux, il dit : « Puisqu’il en est 

ainsi » , il ordonna de tirer sur elle, et 

si elle en mourrait, eh bien qu’elle 



       N    Treizième récit : Les sept mendiants    w                               N  w     בעטלירס'   מהז–מעשה יג       

  

 
- 56 - 

 .meure  .ּמותָּת

ְּוָהיו מֹוִרים אֹוָתה יעו ֵאֶליָה ָכל , ּ ְּוִהּגִ ּ
ָרה ִמיֵני ִחִצים ׁשֶ ְּמׁשוִחים ָּהֲעׂשָ ּ
ָרה ִמיֵני ַסִמים ַכַנ ֲעׂשָ ּּבַ ְוִהיא , ל"ּּ

ְרָחה ְלתֹוך ַהִמְבָצר ַהַנ ּּבָ ּ ְוִנְכְנָסה , ל"ְ
ל , ְלתֹוכֹו ָעִרים ׁשֶ ְּוָעְבָרה ֶדֶרך ַהׁשְ ְּ

ל ַמִים ָעִרים , ַהחֹומֹות ׁשֶ ם ׁשְ ִּכי ֵיׁש ׁשָ
ל ַמִים ַהַנ ֵאלו ַהחֹומֹות ׁשֶ ּּבְ ּ ְוִהיא , ל"ּ

ָרה ָעְבָרה ְו ִּנְכְנָסה ְלתֹוך ָכל ָהֲעׂשָ ְ

ל ַמִים ל ַהִמְבָצר ׁשֶ ַעד , ּחֹומֹות ׁשֶ
ֲאָתה ִלְפִנים ּבָ ם , ׁשֶ ְוָנְפָלה ׁשָ

ֲאָרה ֲחָלׁשות   .ְּוִנׁשְ

On se mit à tirer sur elle. Toutes les 

dix sortes de flèches enduites des dix 

genres de poisons l’atteignirent. La 

Princesse s’enfuit dans le Château : 

elle pénétra à l’intérieur, franchit le 

seuil des remparts en eau, car il y 

avait là-bas des portes aux murailles. 

Elle passa et pénétra dans toutes les 

enceintes du Château des Eaux, 

jusqu’à parvenir à l’intérieur. Elle 

s’effondra et resta, là-bas, souffrante 

et épuisée.  

הוא  ַּוֲאִני רֹוֵפא אֹוָתה ַהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ
לֹא ָיַדִים ַהַנ ָידֹו , ל"ּּבְ ֵאין ּבְ ִּכי ִמי ׁשֶ

ָרה ִמיֵני ְצָדקֹות ַהַנ ָּכל ָהֲעׂשָ ל ֵאינֹו "ּ
ָרה חֹומֹות  ָּיכֹול ִלְכֹנס ְלתֹוך ָכל ָהֲעׂשָ ְ

ַמִיםִּכי ִיְטּבַ, ל"ַּהַנ ם ּבַ ְְוַהֶמֶלך , ּע ׁשָ ּ
עו "ְּוֵחילֹו ַהַנ ּל ָרְדפו ַאֲחֶריָה ְוִנְטּבְ ּ

ַמִים ַּוֲאִני ָיכֹול ִלְכֹנס ְלתֹוך ָכל , ּּבַ ְ

ל ַמִים ַהַנ ָרה חֹומֹות ׁשֶ   .ל"ָּהֲעׂשָ

Et moi, je la guéris ! » c’est-à-dire 

celui qui était sans mains. « Car celui 

qui ne détient pas toutes les dix sortes 

de charités, n’est pas habilité à 

franchir les dix murailles, il se 

noierait là-bas dans les eaux. Quant 

au roi et à ses armées, ils 

pourchassèrent la Princesse et se 

noyèrent dans les eaux. Pour ma part, 

je puis pénétrer à l’intérieur de tous 

ces dix remparts d’eaux. 

ֵלי־ַהָים ל ַמִים ֵהם ּגַ ְּוֵאלו ַהחֹומֹות ׁשֶ ּ ּּ ,
ָעְמדו ְכחֹוָמה ּׁשֶ ְּוָהרוחֹות ֵהם , ּ

ִאין אֹוָתם ֵלי־ַהָים וְמַנׂשְ ַּמֲעִמיִדים ּגַ ּ ּ ּ.  

Or, ces murailles en eaux sont des 

vagues de la mer, qui se dressent 

comme des fortifications. Ce sont les 

vents qui les élèvent et les 

soutiennent. 

ִלים ְּוֵאלו ַהּגַ ָרה חֹומֹות , ּּ ֵהם ָהֲעׂשָ ׁשֶ
ם, ל"ַּהַנ ְַאך , ֵּהם עֹוְמִדים ָתִמיד ׁשָ

ִאין ֶאת  ָּהרוחֹות ֵהם ַהַמֲעִמיִדין וְמַנׂשְ ּ ּּ
ִלים ַּוֲאִני ָיכֹול ִלְכֹנס ְלתֹוך ָכ, ַּהּגַ ל ְ

ָרה חֹומֹות ַכַנ ָּהֲעׂשָ ַוֲאִני ָיכֹול , ל"ּ

Ces vagues, qui forment les dix 

murailles, se tiennent toujours là-bas, 

ce sont cependant les vents qui 

dressent et soutiennent ces vagues. 

Quant à moi, je puis passer tous ces 

dix remparts, retirer et extraire » 
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ַּלֲחֹזר ְוִלְמׁשֹך ִמֶמָנה ּ ַּהְינו ִמן , ְ
ת־ַמְלָכה ַהַנ ַּהּבַ ָרה ִמיֵני , ל"ּ ָּכל ָהֲעׂשָ

ָרה ִמיֵני , ִּחִצים ַּוֲאִני יֹוֵדַע ָכל ָהֲעׂשָ
עֹות ר ֶאְצּבָ ִּכי , ְדָפִקין ַעל־ְיֵדי ָהֶעׂשֶ

ע ְוֶאְצּבַ ָכל ֶאְצּבַ ָרה ּבְ ע ֵמֲעׂשָ
עֹות יֹוְדִעין דֶֹפק ְמֻיָחד  ֶּאְצּבָ

ָרה ִמיֵני ְדָפִקין ַוֲאִני ָיכֹול , ֵמָהֲעׂשָ
ָרה  ְּלַרְפאֹות אֹוָתה ַעל־ְיֵדי ָכל ָהֲעׂשָ ּ ּ

ְּוַעל־ֵכן ֲאִני רֹוֵפא אֹוָתה, ִמיֵני ְנִגיָנה ּ.  

c’est-à-dire de la Princesse, « toutes 

les dix sortes de flèches. Car, je 

connais tous les dix sortes de pouls 

grâce aux dix doigts, car en chacun 

des dix doigts, on perçoit un pouls 

particulier des dix sortes de pouls. Je 

peux la guérir grâce à toutes les sortes 

de mélodies, voilà pourquoi c’est moi 

qui la guéris. 

ָיַדי ַכ ֵיׁש ִלי ֹכַח ָכזֶה ּבְ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ , ל"ַּנּ
ַמָתָנה ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹזאת ּבְ ּ.  

Il se trouve donc que je possède une 

telle force dans mes mains, et 

maintenant je vous offre ceci en 

cadeau ! » 

ְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה  ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
ה ְמֹאד   :ַרּבָ

Il y eut là-bas une grande joie et une 

très vive allégresse. 

  
ה ִלי ְמֹאד ְלַסֵפר ה ָקׁשֶ ֹּזאת ַהַמֲעׂשֶ ּ ,

ִהְתַחְלִתי ְלַסְפָרה ֲאִני  ַּאך ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ְ

  .ֻּמְכָרח ְלָגְמָרה

 

[le Rebbe poursuivit:] Cette histoire, 

il m’est très difficile de la raconter. 

Cependant, puisque j’ai commencé à 

la raconter, je dois la conclure. 

לֹא  ה ֵאין ׁשום ֵתָבה ׁשֶ ֹזאת ַהַמֲעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ּ
ה ַכָוָנה ִּיְהֶיה ּבָ ּ ְסָפִרים , ּ ִקי ּבִ ּבָ ּוִמי ׁשֶ

  .ּיוַכל ְלָהִבין ְקָצת ְרָמִזים

Dans ce récit, il ne se trouve pas un 

mot qui ne renferme quelque 

intention, et l’expert en livres saints 

pourra y saisir certaines indications. 

ְּוִהֵנה ִעְנַין ַהִחִצים ַהַנ ֵיׁש לֹו ֹכַח , ל"ּּ ּׁשֶ ּ
ַהָיַדִים ְלַהֲחִזיר ַהִחִצים ַכַנ ּּבְ ּ ּ זֶה , ל"ּ
ָפט ָיִדי ִמׁשְ ִחיַנת ְוֹתאֵחז ּבְ ּוְכמֹו , ּּבְ

ֵפֵרׁש ַרׁשִ ּׁשֶ ר־ָוָדם זֹוֵרק ֵחץ : י"ּ ׂשָ ּבָ
, ְּוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרה

רוך־הוא זֹוֵרק ֵחץ  ְּוַהָקדֹוׁש־ּבָ ְּ ּ
ּוַמֲחִזיָרה ּ.  

Par exemple, à propos des flèches, un 

tel détenait entre les mains la force de 

les ramener, ceci correspond au verset 

(deutéronome, 32:4l) : « Ma main 

empoignera la justice » , et Rachi de 

commenter : « un être humain tire 

une flèche et ne peut la rattraper, le 

Saint béni-soit-Il  lance une flèche et 

la ramène. » 

ּוְבִחיַנת ַהְצָדָקה ַהַנ ּ ִהיא ְכֶנֶגד , ל"ּ  ,Et la notion de charité dont on parleּׁשֶ
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ל ַמִים ֵלי־ַהָים, ַהחֹומֹות ׁשֶ ֵהם ּגַ ּׁשֶ זֶה , ּ
ִחיַנת ְוִצְד ֵלי־ַהָיםּבְ ָּקְתך ְכּגַ ּ ּ ָ.  

symbolisant les murailles en eau, 

vagues de la mer, correspond au 

verset dans le prophète Isaïe (48:18) : 

« … et ton bonheur comme les flots 

de la mer. » 

ְּוָהרוַח ַהַנ ָיכֹול ֶלֱאֹח, ל"ּ ָיָדיוּׁשֶ זֶה , ז ּבְ
ָחְפָניו  ִחיַנת ִמי ָאַסף רוַח ּבְ זֶה (ּּבְ ּׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר ִחיַנת ְנִגיָנה ַכְמֹבָאר ּבְ   .)ּּבְ

Le vent (de tempête), qu’un tel se 

vantait de pouvoir maitriser de ses 

mains, se rapporte à (proverbes, 30:4) 

: « Qui a recueilli le vent au creux de 

sa main? » (dans le sens de mélodie, 

comme expliqué ailleurs – voir 

Likoutey Moharane I, 54). 

ָרה ִמיֵני  ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ַוֲעׂשָ ַוֲעׂשָ
ִלקוֵטי (ְּדָפִקין זֶה ְמֹבָאר ְכָבר  ְּוַעֵין ּבְ ּ ּ

ַדף לב   .ִּתְנָיָנא ּבְ

Quant aux dix sortes de mélodies et 

aux dix sortes de pulsations, cela est 

déjà expliqué (se reporter au Likoutey 

Moharane II, 24 – page 32). 

ֵפרוׁש ַמְענו ּבְ ָּכל זֶה ׁשָ ּ ַּאך ִמי וָמה , ּ ְ

ּגוף , זֶה ָעֹמק ָעֹמק; ְוֵאיָמַתי ַּהְינו ׁשֶ ּ
ה ִּמי ֵהם ָכל ַהַנ, ִּעְנַין ַהַמֲעׂשֶ ּל וַמה "ּ

ּיָמַתי ָהָיה ָכל ַהַנּהוא ְוֵא זֶה ָעֹמק , ל"ּ
יג ִּמְלַהׂשִ ּ.  

[Rabbi Nathan poursuivit:] Tout 

cela, nous l’avons entendu 

explicitement [de la bouche-même 

du Rebbe]; cependant le qui, le quoi 

et le quand, c’est tellement profond, 

c’est-à-dire que le cœur-même du 

récit, qui sont tous ceux-là et qu’est-

ce-que cela signifie, et quand tout 

cela est-il advenu ? Ces conceptions 

sont trop profondes pour envisager 

des réponses. 

ה ַמר ַהַמֲעׂשֶ יֹום , ּּגְ ָהָיה ּבַ ַּהְינו ַמה ׁשֶ ּ ּ
ִביִעי עְטֶליר ׁשֶ, ַּהׁשְ ָהָיה ַּהְינו ִעְנַין ַהּבֶ

לֹא ַרְגַלִים ְּוַגם ִסיום ַהְתָחַלת , ּבְ ּ
ה ֵמִעְנַין ַהֶמֶלך ַהַנ ַּהַמֲעׂשֶ ּ לֹא , ל"ְּ

ְמָעה ָּזִכינו ְלׁשָ ּ.  

Le dénouement du conte, ce qui s’est 

passé le septième jour, c’est-à-dire le 

récit concernant le mendiant qui 

n’avait pas de pieds, ainsi que la 

conclusion du début de l’histoire avec 

le Roi (qui voulut transmettre la 

Royauté de Son Vivant), nous 

n’avons pas mérité de l’entendre. 
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לֹא ְיַסְפָרה עֹוד ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ְּוהוא ֶהְפֵסד , ּ
דֹול ְמָעה עֹוד ַעד , ּגָ ִּכי לֹא ִנְזֶכה ְלׁשָ ּ ּ

יַח ָיבֹוא ָמׁשִ ָיֵמינו ָאֵמןּׁשֶ ְמֵהָרה ּבְ   .ּ ּבִ

Le Rebbe déclara qu’il n’en 

raconterait pas plus, et cela constitue 

une grande perte, car on n’obtiendra 

d’entendre la suite que lorsque 

viendra le Machia’h, bientôt et de 

nos jours, Amen. 

ם ָאַמר ִּאלו לֹא ָיַדְעִתי : ּגַ ּ ּׁשום ִעְנָין ּ
ה ַּאֵחר ִכי־ִאם ֹזאת ַהַמֲעׂשֶ ָהָיה , ּ

דֹול ְמֹאד ם־ֵכן ִחדוׁש ּגָ ּּגַ ּ ּ.  

Le Rebbe déclara aussi : « Si je n’avais 

su rien d’autre que cette histoire, cela 

aurais tout de même constitué une 

"très grande nouveauté". 

ֵפרוׁש ָּכך ָאַמר ּבְ ְ ה ִּכ, ּ ּי ֹזאת ַהַמֲעׂשֶ
ִּהיא ִחדוׁש ִנְפָלא ְמֹאד ה , ּ ְּוֵיׁש ּבָ

ה ה ְמֹאד ְותֹוָרה ַהְרּבֵ ִּכי , ּמוָסר ַהְרּבֵ
ה ַכָמה תֹורֹות ֵּיׁש ּבָ ּ ּ ּ.  

Ainsi déclara-t-il de manière explicite, 

car ce récit est une nouveauté 

extraordinaire, il contient beaucoup 

de morale et de Torah, car il 

renferme de nombreux 

enseignements.  

ה ַצִדיִקים  ֶרת ֵמַהְרּבֵ ם ְמַדּבֶ ּּגַ
לֹום, ַקְדמֹוִנים ִּמָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְּ ּ ,

לֹום ָעַמד  ִּכי ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְּ ּ ּ
ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוָצַעק ֶאל ַהַמְעָין ַהיֹוֵצא  ּּבִ ּ

ַּעל ָהָהר ַכַנִמן ָהֶאֶבן ׁשֶ ְּכמֹו , ל"ּ
ָכתוב ּׁשֶ ִָמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליך ֶאְקָרא: ּ ּ ,

צור ָירום ִמֶמִני ַתְנֵחִני י ּבְ ֲעֹטף ִלּבִ ּּבַ ּ ּ ּ .
ֵפרוׁש ַמְענו ִמִפיו ּבְ ָּכל זֶה ׁשָ ּּ ּ.  

Ce récit parle également d’un grand 

nombre de Tsadikim précurseurs, du 

Roi David – qu’il soit en paix. En 

effet, le Roi David – qu’il soit en 

paix, se tint à l’extrémité du monde 

et cria vers la source qui jaillit du 

rocher sur la montagne, comme il est 

écrit (psaumes 61:3) : « De 

l’extrémité du pays, je crie vers toi, 

alors que mon cœur tombe en 

défaillance : puisses-tu me mener sur 

un rocher qui domine de haut ! » 

Tout cela, nous l’avons entendu 

explicitement de la bouche du Rebbe. 

ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ּ ְִכי ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו , ּ ּ ּ ּ
ִחיַנת ֵלב ַכמוָבא לֹום הוא ּבְ ַּהׁשָ ּּ ּ ּ ,

ל ְּוָעָליו ְמֻרָמ ה ִעְנַין ַהֵלב ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּז ּבַ ּ
ְקֵצה־ָהָאֶרץ ְכֶנֶגד , ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבִ ּׁשֶ

תֹוֵקק ֵאָליו ָתִמיד  ַּהַמְעָין ְוצֹוֵעק וִמׁשְ ּ ּ ּ

Il ressort donc de ses propos, que le 

Roi David – qu’il soit en paix, 

symbolise la notion de cœur, c’est à 

lui qu’on fait allusion dans le récit, 

concernant le cœur du monde, qui se 
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 tient à une extrémité de la terre, face  .’ְּוכו

à la source, implorant et se 

languissant sans cesse après elle etc. 

ַּוֲעַדִין ַהְדָבִרים ְסתוִמים ֵרי ִמי , ּ ַאׁשְ
יג סֹודֹות ַהַמ ִיְזֶכה ְלַהׂשִ ּׁשֶ ּ ּ הּ   .ֲעׂשֶ

Cependant, ces concepts demeurent 

encore mystérieux, et bienheureux 

celui qui méritera de résoudre les 

secrets de cette histoire. 

ִּעְנַין ָדִוד ַהֶמֶלך ְוַהִמְקָרא ַהַנ ּ ְּ ל "ּ
ה, ִּמְקֵצה־ָהָאֶרץ ַהַמֲעׂשֶ ְמֻרָמז ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,

ָיך ְליֹום ׁשְ ְזֶה ׁשַ יּ ר , ִליׁשִ ם ְמַדּבֵ ִּכי ׁשָ
ֵּמִעְנַין ַהֵלב ְוַהַמְעָין ּ.  

Le thème du Roi David et celui du 

cri depuis l’extrémité de la terre, 

auquel fait allusion le récit, cela fait 

partie du troisième jour, là-bas on 

parle du cœur et de la source. 

ם ְוִתְר ָכל , ֶאה ִנְפָלאֹותַּעֵין ׁשָ ְֵאיך ּבְ

ִּעְנָין ְמֻרָמז ְדָבִרים ִנְפָלִאים ּ.  
Etudie là-bas, tu y découvriras des 

merveilles, comment chaque propos 

évoque de prodigieuses conceptions. 

ר  ה זֹו ִאי ֶאְפׁשָ ּוִבְגֻדַלת נֹוְראות ַמֲעׂשֶ ּּ
ר ְכָלל ּה ַעל ֻכָלםִּכי ִהיא עֹוָל, ְּלַדּבֵ ּ ,

ִיְזֶכה ֲאִפלו  ֵרי ִמי ׁשֶ ֵרי ַאׁשְ ַּאׁשְ ּ ּ ּ
ה ְקָצת ְקָצת א ֵליַדע ּבָ עֹוָלם־ַהּבָ   .ּּבָ

Quant à la redoutable grandeur de ce 

récit, il est absolument impossible de 

l’exprimer, elle surpasse celle de tous 

les autres contes, véritablement 

bienheureux celui qui parviendra à en 

comprendre quelques bribes, quand 

bien même ce ne serait que dans le 

monde futur. 

ָקְדֳקדֹו ֵיׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּוִמי ׁשֶ ֵמר , ּ ִּתּסָ
ֻדַלת  רֹו ְוָיִבין ְקָצת ּגְ ׂשָ ֲערֹות ּבְ ּׂשַ
ַרך וְגֻדַלת ַהַצִדיִקים  ַּהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ ּ ּ ְ

ָּהֲאִמִתִיים ִיְסַתֵכל ֵהיֵטב , ּ ְּכׁשֶ ּּ ּ
ה נֹוָרָאה ַהזֹאת ַמֲעׂשֶ ר ֹלא , ּּבְ ֲאׁשֶ

ַמע ָכֹזאת ִּיׁשָ ּ.  

Et tout celui qui a un cerveau dans sa 

tête, les poils de sa chair se 

hérisseront, lorsqu’il appréhendera un 

tant soit peu l’éminence du Créateur 

béni-soit-Il, la grandeur des Tsadikim 

authentiques, quand il scrutera le 

contenu de ce prodigieux récit, qui 

n’a pas son pareil. 

ִּעְנַין ָפסוק ִמְקֵצה־ָהָאֶרץ ַהַנ ּ , ל"ּּ
י  ִליׁשִ ל יֹום ׁשְ ה ׁשֶ ָיך ְלַהַמֲעׂשֶ ׁשַ ּׁשֶ ְ ּ ּ

ַּכַנ ַמְעִתי ְמֹפָרׁש ִמִפיו , ל"ּ ּזֶה ׁשָ ּ
ַּהָקדֹוׁש ְוַהנֹוָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּ.  

L’apport du verset "de l’extrémité du 

pays etc" (psaumes 61), qui se 

rapporte, dans l’histoire, au récit du 

troisième jour, cela je l’ai entendu de 
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manière explicite de la bouche sainte 

et redoutable du Rebbe, son souvenir 

soit une bénédiction. 

ֹרב  ְעֹוד ְרֵאה זֶה ָמָצאִתי ַאַחר־ָכך ׁשֶ ּ
ם  ָכתוב ׁשָ ִּדְבֵרי ַהַקִפיְטל ְתִהִלים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּזֶה ַהָפסוק הוא ַקִפיְטל ס, ּ ּׁשֶ ֻרּבֹו , א"ּ
ם ִרְמזֵי סֹודֹות  ְּכֻכלֹו ְמֹבָאר ׁשָ ּ

ִל ל יֹום ׁשְ ה ׁשֶ ל ַהַמֲעׂשֶ בֹות ׁשֶ ּגָ י ִּנׂשְ יׁשִ
  .ל"ַּהַנ

Sache également que je me suis 

aperçu, par la suite, que la plupart des 

propos de ce chapitre de psaumes, 

duquel est tiré ce verset (psaume 61), 

pratiquement tous font allusion aux 

secrets sublimes ramenés dans le récit 

du troisième jour. 

ִּמים ַעל ְיֵמי־ֶמֶלך תֹוִסיף כוָי ּ ִּכי ’ ְ
יֹוִסיפו לֹו ָיִמים  ּהוא ָצִריך ָתִמיד ׁשֶ ּּ ּ ְ

  .ל"ְּוַכַנ’ ַּעל ָיָמיו ְוכו

"Daigne ajouter de nouveaux jours à 

l’existence du Roi etc", car le Roi a 

constamment besoin que lui soient 

ajoutés de nouveaux jours d’existence 

etc. 

ֶּחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצרוהו זֶהו  ּ ּ
ֶדער , ’ִּאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת ְוכו

ֶדער ֱאֶמֶתיר ; ְגרֹויֶסיר ַמאן
ִּכי ָכל ַהְזַמן ְוַהָיִמים , ִאיׁש־ֶחֶסד ּ ּ ּ

דֹול ה ַעל־ְיֵדי ָהִאיׁש ּגָ הוא , ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ
ִּאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת ַכַנ ם "ּ ל ׁשָ

ה ַהַנ ַמֲעׂשֶ ּּבַ ְּוהוא נֹוֵתן ומֹוִסיף , ל"ּ ּ
ָכל ַפַעם ָיִמים ַעל ְיֵמי־ֶמֶלך ְּבְ הוא , ּ ּׁשֶ

ַּהֵלב ַהַנ ִחיַנת ָדִוד ַהֶמֶלך , ל"ּ הוא ּבְ ְׁשֶ ּ ּ ּ
לֹום ַכַנ ָּעָליו ַהׁשָ ּ   .ל"ּ

"Charité et Vérité, qui donc y 

pourvoira ?", désigne l’Homme 

Charitable Authentique etc – en 

yiddich: le grand homme, le 

Véritable Homme Charitable, car 

tout le temps et les jours proviennent 

de ce grand homme que représente 

l’Homme Charitable Authentique, 

comme décrit là-bas, dans le récit, 

c’est lui qui offre et ajoute, en chaque 

occasion, de nouveaux jours à 

l’existence du Roi, coeur du monde, 

symbole du Roi David, qu’il soit en 

paix. 

ִּיְנְצרוהו"ְּוזֶהו  ִּכי הוא ׁשֹוֵמר ְונֹוֵצר, "ּ ּ ,
יַע ָסמוך ְמֹאד  ַמּגִ ֵתֶכף ְכׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ִיְסַתֵלק ַהיֹום ּׁשֶ ּּ ְּוָאז ָהָיה ִמְסַתֵלק , ּ ּ
ַּהַמְעָין ְוַהֵלב ְוָכל ָהעֹוָל ּם ֻכלֹו ַחס ּ ּ

לֹום ֲאַזי ִאיׁש־ֶחֶסד־ָהֱאֶמת נֹוֵצר , ְוׁשָ
ְּוׁשֹוֵמר ֹזאת וָבא ְונֹוֵתן יֹום ְלַהֵלב  ּ

C’est ce que l’on entend par 

"pourvoira", car il veille et pourvoie, 

car dès que le jour s’apprête à expirer, 

et par conséquent disparaîtraient la 

source, le cœur et le monde entier, à 

D.ieu ne plaise, alors l’Homme 
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 Charitable Authentique y pourvoie et  .’ְּוכו

prolonge cet état de grâce, il survient 

et offre au cœur du monde un jour 

de plus etc.  

ְמך ָלַעד: ְּוזֶהו ֵָכן ֲאַזְמָרה ׁשִ ּ ְלִמי , ּ ְּלׁשַ
הוא ,  יֹום יֹוםְנָדַרי ִּכי ָכל יֹום ָויֹום ׁשֶ ּ ּ

ירֹות , נֹוֵתן לֹו ְזִמירֹות ְוׁשִ א ּבִ ּהוא ּבָ
ַּכַנ’ ְּוכו   .ל"ּ

C’est cela: "Ainsi, je louangerais ton 

nom pour toujours, pour m’acquitter 

de mes voeux, jour après jour", car 

chaque nouveau jour qu’il offre au 

coeur du monde, est accompagné 

d’hymnes et de chants etc, comme 

dans le récit. 

ֵסֶתר ְכָנֶפיך ֶסָלה ִכי  ֶּאֱחֶסה ּבְ ָּ

ַהֵלב ַהַנ ְּכׁשֶ ּ ּל ָצִריך ָלנוַח"ּ א ִצפֹור , ְ ּּבָ
דֹול ופֹוֵרׂש ְכָנָפיו ָעָליו ְוכו ּּגָ : ְּוזֶהו, ’ּּ

ֵסֶתר ְכָנֶפיך ְוכו ֶּאֱחֶסה ּבְ ָ ּ’.  

"Je m’abriterai à l’ombre de tes ailes, 

Sélah!", car lorsque le coeur du 

monde a besoin de repos, un grand 

oiseau surgit et déploie ses ailes au-

dessus de lui etc, c’est cela: "Je 

m’abriterai à l’ombre de tes ailes etc". 

ָיך ְליֹום ִראׁשֹון ְׁשַ
 Concernant le récit du premier jour. 

ִהְתָפֲארו ָכל ֶאָחד , ִּעְנַין ַהְזֵקִנים ּׁשֶ ּ ּ
הוא זֹוֵכר ְּוֶאָחד ַמה ׁשֶ זֶה זֹוֵכר , ּ ּׁשֶ

ָחְתכו לֹו ֶאת ַהַטּבור ְוכו ֲּאִפלו ְכׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ’ ,
ֻכָלם ְוכו ּבְ ְּוזֶה ָהָיה ַהָזֵקן ַהָקָטן ׁשֶ ּ ּ ּ’ ,

נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָמָרא ׁשֶ, ָּאַמר ַרּבֵ ּגְ ּבַ
מוֵאל ִהְתָפֵאר , ִאיָתא ֵמֵעין זֶה ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

הוא זֹוֵכר ֶאת ְכֵאב ַהִמיָלה , ַעְצמֹו ּׁשֶ ּ ּ
ם, ’ְּוכו   .ַּעֵין ׁשָ

Au sujet des vieillards, qui se 

vantaient chacun de ce qu’il se 

souvenait. Un tel se rappelait même 

lorsqu’on lui avait tranché le cordon 

ombilical etc, celui-là était 

(hiérarchiquement) le plus petit de 

tous etc. Rabbénou Na’hman, son 

souvenir soit une bénédiction, déclara 

que la Guémara (de Jérusalem) relate 

un fait semblable : Schmouël se flatta 

qu’il se rappelait la douleur de la 

Brith-Mila etc, s’y reporter.  

ִּמי יוַכל , ִּמי ְיַסֵפר, ִמי ְיָפֵאר
ֵער ֶאֶפס ְקֵצה , ְְלַהֲעִריך ִּמי יוַכל ְלׁשַ

י־ְרָבבֹות  ֶאָחד ֵמַאְלֵפי־ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ֵּמִהְתנֹוְצצות ְקָצת ִרְמזֵי 
ִּפְלֵאי־ְפָלאֹות ִמּסֹודֹות נֹוָראֹות 

Qui vantera, qui contera, qui saura 

commenter, qui pourra exprimer le 

plus infime détail parmi ces milliers 

de milliers, ces myriades de myriades 

d’allégories fabuleuses et scintillantes 
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בֹות ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ּגָ ה ְוִנׂשְ ּל ַהַמֲעׂשֶ
ַּהנֹוָרָאה ַהזֹאת ר ִהיא ְמֵלָאה , ּ ֲאׁשֶ

ּסֹוֵדי־סֹודֹות ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ּ ,
ִכיל ַעל ָדָבר ִיְמָצא טֹוב ּוַמׂשְ ּ ּ ;

ִּהְתנֹוְצצות ֵאיזֶה ְרָמִזים ְלִפי ֶעְרכֹו ּ:  

d’énigmes terriblement sublimes dans 

cette redoutable histoire, emplie de 

secrets de son commencement et 

jusqu’à sa conclusion. L’homme 

perspicace qui s’y affairerait 

découvrira le bien et, selon sa valeur, 

l’interprétation de certaines allusions.   
   

  

  

  רמזי מעשיות
סיפור נורא ונפלא כולל ענינים רבים וכל ענין וענין הוא סיפור נפלא הפלא ופלא מלא 

ר וסיפור גם לפי סודות נפלאים ורזין עלאין לבד מהמוסר הנפלא המובן מכל סיפו
   :פשוטו

והנה מתחלת הסיפור מהמלך שמסר המלוכה לבנו יחידו מובן שם איך צריך האדם 
ומי שאינו יכול (להתחזק להיות בשמחה תמיד גם בעת ירידתו מן המלכות חס ושלום 

לחזק עצמו בשמחה גם בעת הירידה אז נכון והגון מאד מה שירד ממעלתו מאחר 
   : )שמחה בשעת הירידה חס ושלוםשאינו יכול לחזק עצמו ב

וכן מובן שם איך שאפילו האדם הגדול שבגדולים צריך ליזהר מאד שלא יכשל חס 
ושלום על ידי ריבוי חכמתו כמו שהיה אצל זה הבן מלך עם החכמים שלו שעל ידי 

אף מחמת שהיה בו ,  והבן מלך בעצמויצלןל חמנא ריבוי חכמתם נפלו לאפיקורסת ר
לפעמים היכן הוא בעולם והיה גונח ומתאנח הרבה על שנפל למבוכות טוב היה נזכר 

כאלו אבל תיכף כשהתחיל לשמש עם השכל חזרו ונתחזקו אצלו החכמות של 
אפיקורסת וכן היה כמה פעמים כמבואר בפנים מזה מובן איך צריכין להזהר ולהשמר 

 אזהרות הז ל שלא לכנוס בזה כלל ועל זה נאמר ואל תתחכם יותר וכבר מבואר ע
   :ל "הרבה בדבריו ז

  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

  'ד, חקירות
 רוב כוונתם בזה רק בשביל יפ ל וע, לפעמים יש בני אדם שמרבים לעסוק רק בחכמות

ומחמת שעוסקין רק ,  דהיינו בשביל חשיבות וכבוד או ממון וכיוצאהז הלם הבלי עו
היינו איך ללחום המלחמה (, שוכחין טכסיסי המלחמה לגמריל ידי זה בחכמות ע

ולפעמים באים , ) שהוא מלחמת היצרהז הלם הגדולה שצריך האדם ללחום בעו
   : ) צריכין ליזהר מזה מאדןכ ל לאפיקורסת גמור על ידי החכמות וכמבואר לעיל ע
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מתחיל ) שזה הסיפור גם כן לא נגמר ולא נסתיים עדיין(והנה אחר סיפור זה של הבן 
ם שהם זכר ונקבה שנאבדו בעת הבריחה בעת שעברו דרך היער לספר מענין הבני

 מספר מענין ךכ ר ואח, ואיך שבאו להם הבעטלירס ונתנו להם לחם ובירכו אותם
החתונה שלהם ואיך שהשתוקקו אחרי הבעטלירס ובאו עוד אליהם ונתנו להם 

  :ין בווכל סיפור וסיפור הוא ענין נורא ונפלא מאד כמובן לכל המעי, דרשה גישאנק

והנה כלל סיפור הבעטלירס הוא כולל כמעט כלל השיעור קומה כי הראשון היה 
והחמישי , והרביעי היה צווארו עקום, והשני היה חרש והשלישי היה כבד פה, עור

והשביעי היה בלא רגלים ובאמת היו , והששי היה בלא ידים, היה בעל חטוטרות
ן שלימות אחריו רק אדרבא מחמת ל בשלימות גדול שאי "שלמים בכל האיברים הנ

גודל הפלגת שלימות מעלתם ומדריגתם הגבוה והעצומה והנוראה מאד וכן מחמת 
 היו נראים בעיני העולם כעור וחרש ןכ ל גודל התגברות ההעלמה של זה העולם ע

וכיוצא בזה וכן מובן שם עוד תוקף התגברות ההעלמה וההסתרה של זה העולם עד 
 ונפלאה ונוראה כזאת שכלולה מסיפורים נפלאים ונוראים שבחינת חתונה קדושה

היה מקום החופה והחתונה בתוך בור גדול שכיסו אותו עם קנים ועפר וזבל , כאלה
של המלך ) יום הולדת(והסעודה היתה ממה שקיבצו לחם ובשר מסעודת המיניניס 

ונפלא  ובהתגלות נורא ךכ ל והחתונה הזאת היתה בשמחה גדולה נוראה ונפלאה כ
 עוד מובן שם גודל מעלת השתוקקות וכיסופין דקדושה כי על ידי מה שהיו ךכ ל כ

הבנים הקדושים מתגעגעים ובוכים ומשתוקקים בכל פעם איך לוקחים בכאן זה 
 בעטליר אחד מאלו הבעטלירס וגילה עםפ ל זכו שנתגלה להם בכ' הבעטליר וכו

נים שהבעטלירס מסרו ונתנו להם נוראות נפלאות חדשות ולא עוד אלא שזכו הב
ל בתורת מתנה לדרשה גישאנק וממילא מובן גם גודל מעלת  "להם כל הבחינות הנ

 הכל היה על ניםפ  לכל ומדריגת הבנים הקדושים שזכו לקבל מתנות כאלו אבל ע
   :שלהם' ידי השתוקקות וגיעגועים וכיסופים הק

כגון שמחת חתונה (עוד מובן שם איך שכשמגיע להאדם איזה זמן של שמחה 
 מעודו עד היום ברךת ים צריך להזכיר את עצמו החסדים שעשה עמו הש) וכיוצא

 שבח והודיה על כל זה מתוך שמחתו ולהתעורר מתוך ברךת ים הזה וליתן להש
שמחתו בכיסופין וגיעגועין גדולים להשם יתברך שגמל ועשה עמו חסדים כאלה 

   : ברך יתכי הכל רק בתורת נדבה חנם מאתו, דייקא

ואמר על עצמו ואני זקן , והנה הבעטליר הראשון העור התפאר עם חיים ארוכים שלו
 מהנשר הגדול וסיפר על זה הז ל ויש לו הסכמה ע', מאד ועדיין אני יניק לגמרי וכו

', מהאנשים שהלכו בספינות הרבה על הים ובא רוח סערה ושיבר את הספינות וכו
פר מעשה ישנה מה שהוא זוכר מהזכרון הראשון וענין הזקנים שכל אחד מהם סי

כי מי , והנה כל זה הסיפור הוא נורא ונפלא אף לפי פשוטן של דברים ממש' וכו
שמע כזאת שיתפאר בן אדם בזכרון כזה שזוכר גם כשחתכו את טבורו שזה סמוך 

ף על הגם כי מצינו בירושלמי כתובות פרק א(ללידה ממש תיכף בצאתו מרחם אמו 
ל אמר שהוא  "וריב, פאר שמואל שהוא מכיר להמילדת שלו מעת לידתושהתפי 
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יוחנן אמר שהוא מכיר אותן הנשים שהיו עם ' ור, מכיר להמוהל שלו מעת מילתו
באמת גם הם היו גדולים במעלה מופלגת מאד כמפורסם גדולת , אמו בעת לידתו

והזקן השני , וכאן התפאר בבחינת זה הזכרון הזקן הראשון) ס "מעלתם בכל הש
אבל אני זוכר גם ' תמה עליו וענה בלשון תימה ואמר זאת היא מעשה ישנה וכו

וממילא מובן שאין לבחינת התפארות הזכרון של הזקן ', כשהיה הנר דולק וכו
הראשון שום ערך כלל נגד בחינת הזכרון של זה הזקן השני וכן לזה הזכרון של הזקן 

ישי וכן להלן גבוה מעל גבוה בלי שום שיעור השני נגד בחינת הזכרון של הזקן השל
וערך כלל וכן אין שום ערך כלל גם להזכרון של הזקן השמיני נגד הזכרון של זה 
הבעטליר העור שהיה אז תינוק לגמרי וענה ואמר להם אני זוכר כל אלו הזכרונות 

ת ואני זוכר לאו כלום אין איך גידיינק גאר ניט מי שמע התפארות נפלאות ונוראו
אך באמת ממה שסיים ואמר להם הנשר הגדול , כאלה גם לפי פשוטן של דברים

מזה מובן ' חזרו אל הספינות שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו שיחזרו ויבנו וכו
ל הם נשמות מצדיקים שבאו בזה העולם  "כי האנשים שהלכו בספינות הרבה הנ

 רשה פדושק ר הוהמלובשים בגופים שהם בחינת הספינות ועל דרך שמבואר בז
ט יונה דנחית לספינה דא איהו נשמתא דבר נש דנחתא להאי עלמא  "ויקהל דף קצ

וכדין בר נש אזיל בהאי עלמא כספינה בגו ימא רבא ', למיהוי בגופא דבר נש וכו
ה רוח סערה  "וכדין אעיל קוב' א והאניה חשבה להשבר וכו "דחשיבת לאיתברא כד

וכיוצא בזה מובן גם בתיקונים תיקון ' י לספינתא וכוודא איהו דקא מט', תקיפה וכו
ח שזה בחינת מה שמבואר בסיפור זה איך שבא רוח סערה ושיבר את הספינות  "י
והאנשים ניצולו ובאו אל מגדל ) יצלןל חמנא המשמעות שהגופים נשברו ומתו ר(

רה מובן לכאו(והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם ' אחד ועלו על המגדל וכו
ל על הנשמות של צדיקים שהיו מלובשים באותן הגופים שניצולו  "המשמעות דר

ושם סיפרו כל אחד ) ועלו למקום מנוחתם לגן עדן התחתון ואולי גם לגן עדן העליון
מהם מה שהוא זוכר מזכרונו הראשון וממילא מובן ששם אין שייך לומר שהיו כל 

מש רק עוד יותר גבוה מעל גבוה ההתפארות של בחינת הזכרונות האלו כפשוטן מ
' כלל וכפי זה מובן ממילא שהנשר הגדול שבא ודפק על המגדל וכו בלי ערך ושיעור 

ואמר להם חזרו אל הספינות ' ופירש להם כל המעשיות שסיפרו כל אלו הזקנים וכו
עתה חזרו אליהם הנשר הגדול , שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו שיחזרו ויבנו

 ןכ ל וא בחינת השר הממונה להקיץ שוכני עפר לתחיית המתים ועלכאורה ה, הזה
א  "וישב דף קפהקדוש פרשה  ר אמר על עצמו שהוא זקן ועדיין אני יניק וכמובן בזוה

 אך בזה יש כמה בחינת גבוה מעל ,םשיין  ב שעליו נאמר נער הייתי גם זקנתי ע "קפ
 כעור המגשש באפילה גבוה וגבוהים עליהם אך באמת אנחנו בענינים כאלו רק

ואין לנו שום התנוצצת ידיעה והשגה כלל בכל זה וכל דברינו בזה הם רק לעורר 
' תפלין הלכה ה' קצת לב המעיין בזה ועיין נפלאות בזה בספר לקוטי הלכות ה

   :ובהלכות מילה ועבדים וגרים
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  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

   פח,צדיק
כל פעם ועושה עצמו כאינו יודע וכאלו הוא כל מה שהצדיק מתחדש בעבודתו ביותר ב

 מחדש כמבואר עםפ ל עדיין יניק לגמרי ולא התחיל עדיין לחיות כלל ומתחיל בכ
להשגות ומדריגות גבוהות כל פעם דייקא הוא זוכה לעלות בל ידי זה  עחרא קום במ

ל פי כן אף על  "שהוא יניק ביותר כנל ידי זה אף על פי עד שע', ביותר עין לא ראתה וכו
הוא זקן ביותר למעלה מהכל וזוכה לחיים ארוכים כאלה עד שכל זמן העולם כולו אינו 
עולה אצלו כהרף עין ומחמת זה אין לו שום הסתכלות בעולם מאחר שכל זמן העולם 

   : )אינו עולה אצלו כהרף עין

הוא גם כן ', וכן ביום השני מענין החרש שהתפאר עצמו עם החיים טובים שלו וכו
סיפור נורא ונפלא מאד ובו מובן גם כן איך שגם בין גדולי הצדיקים מופלגים במעלה 
מאד יש גם כן מעלות ומדריגות גבוה מעל גבוה כי הלא גם המדינה של עשירות שהיו 

 התפאר עם חיים טובים חדא ל וכ, להם אוצרות גדולים והיו חיים בהם חיים טובים
 נוראים והיו להם אוצרות גדולים ברוחניות גדול מובן גם כן ממילא שהיו צדיקים, שלו

וכמובן , ובמדריגה גדולה ונפלאה מאד עד שהיו חיים בהם באמת בחינת חיים טובים
גם כן לקמן מענין המדינה שהיה להם גן שהיו חיים על ידו חיים טובים ונאבד אצלם 

ו  " תרומה דף קסוהנה ענין הגן והגנני מרמז למה שמרמז כמובן קצת בזוהר(' הגנני וכו
ונתיישבו היות שיש מדינה של עשירות ונראה להם שהגנני )  ובשאר מקומות'ב מוד ע

שלהם שנאבד הוא משורש אחד עם אותם בני המדינה של עשירות שיש להם גם כן 
חיים טובים מובן מזה גם כן שבני אותה המדינה היו צדיקים גדולים ונוראים והיו חיים 

ף על פי כן היה החיים טובים של זה החרש במדריגה גבוה וא, חיים טובים באמת
ולמעלה מן בחינת מדריגת החיים טובים שלהם בלי שיעור וערך כלל והראיה כי 
כשהגיעו סמוך להמדינה שנתקלקל החיים טובים אצלם נתקלקל גם אצלם הטעם 

הרגישו בהלחם ומים שלו כל , ושאר הדברים וכשנתן להם החרש מלחם ומים שלו
ונתתקן מה שנתקלקל אצלם ואחר כך תיקן החרש גם כל המדינה של הגן ' עמים וכוהט
   :ל עד שנחזר ונתגלה להם גם הגנני שחיו על ידו חיים טובים "הנ

ועל פי , והרזין עילאין שיש בסיפור זה הוא גם כן נורא ונפלא מאד' והנה הפנימיות הק
איך שצריכין ליזהר מאד , לפשוטן של דברים יכולים ללמוד מהם גם כן מוסר השכ

כי על ידי זה נחשכו העינים ונתקלקל , מהטיית דין ומשפט ונשיאות פנים וקבלת שוחד
בחינת המראה וכן צריכין ליזהר מכל מיני ניבול פה ואפילו בדקות גדול ואפילו רק 

כי על ידי ניבול פה , מלשמוע דיבורים כאלו וליהנות מהם איזה הנאה כל שהוא
 שצריכין ליזהר ןכ של ומכ, נת הטעם עד שכל הטעמים הם טעם נבילהנתקלקל בחי

מכל מיני בחינת ניאוף ממש ואפילו בדקות גדול כי על ידי זה נתקלקל בחינת הריח 
שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה שכל זה בחינת פגם וקלקול בחינת החיים טובים 

המראה והטעם והריח לגמרי וגם זה מובן ממילא כי אין הכוונה רק על קלקול 
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בחינות אלו גם ברוחניות שהם ' רק מסתמא עיקר הכוונה על קלקול כל הג, בגשמיות
בחינת ' עיקר בחינת החיים טובים באמת וכשזוכין לשוב בתשובה שלימה על כל ג

ל ולהתרחק מאד מכל האנשים שנכשלין בזה על ידי זה לא די שנתתקן  "עבירות הנ
שהגנני שנאבד שעל ידו חיו חיים טובים ונאבד מסתמא הטעם והמראה והריח אף גם 

גם כן על ידי איזה בחינת פגמים דקים שנתהוו בבני המדינה שלו ועכשיו דייקא אחר 
כתות עבדים ' שבא עליהם המלך האכזר וקילקל אצלם החיים טובים לגמרי על ידי הג

על ידי זה זוכין ל ועכשיו כשזוכין לשוב ולתקן כל זה  "שהכניסו בתוכם העבירות הנ
וזוכין לחיות על ידו חיים טובים בשלימות והכל נתתקן , שנחזר להם גם הגנני שלהם

ל שזכה לחיות חיים טובים שאין בהם שום חסרון כלל כי כל הקולות  "על ידי החרש הנ
ואצל החרש הזה כל העולם כולו אינו עולה ', שבעולם כולם הם רק מן חסרונות וכו

כי הוא ) ועל כן נראה כחרש כמבואר בפנים(ו באזניו החסרון שלו אצלו לכלום שיכנס
חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון וחיים טובים שלו שהיה אוכל לחם ושותה מים 

מכל הסיפור הזה מובן גם כן מוסר השכל ונפלא לכל החפץ באמת ועיין מזה ' וכו
   :אישות' בליקוטי הלכות ה

  

  ט " פ,צדיק
צועק על חסרונו ל אחד ואחד  כולם הם רק מן חסרונות כי ככל הקולות שבעולם

ואפילו כל השמחות שבעולם הוא רק מחמת החסרון שהיה חסר לו ונתמלא לו אבל יש 
והוא נראה כחרש , צדיק אמיתי שזוכה לחיות חיים טובים שאין בהם שום חסרון

בים שלו הם מחמת שכל העולם אינו עולה אצלו לכלום שישמע החסרון שלהם וחיים טו
לחם ומים אבל בהלחם ומים שלו יכולין להרגיש כל הטעמים וכל הריחות וכל מיני 

   ):ל "עונג שבעולם עד שיחיו על ידם חיים טובים באמת בלי שום חסרון כנ
  

  'צ, צדיק
יש בחינת גן כזה שגדלים בו פירות וגידולים נפלאים שיש בהם כל הטעמים וכל 

היה כל העולם יכולים לחיות חיים טובים אמיתיים על הריחות וכל המראות שבעולם ו
ידי זה הגן ועל הגן הזה יש גנני שקורין אגראדניק היינו צדיק קדוש ועליון כזה שהוא 
ממונה עליו ומשתדל תמיד בכל תקוני הגן ולפעמים בעון הדור נאבד הגנני היינו 

שהוא זה הגנני שעל שנעלם ונתכסה אורו של זה הצדיק ואין העולם זוכין לידע ממנו 
ידו היו יכולים כולם לחיות חיים טובים אמיתיים על ידי הגן והגנני הזה אף על פי 
שהולך ואומר שהוא הגנני אבל העולם מחזיקים אותו למשוגע חס ושלום וזורקין אחריו 
אבנים ומגרשים אותו וממילא אינו יכול להשתדל בתיקוני הגן ועל ידי זה כל מה שיש 

בוודאי מוכרח להיות כלה ונפסק מאחר שאין שם הממונה היינו הגנני אך באותו הגן 
 מתגרה מאד גם בזה ברד ל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן אך הבע

זוכים לחיות על ידי , ומכניס בעולם מדות רעות כאלו שמקלקלים החיים טובים שהיו
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עד שהוא בחינת טעם נבלה וכל מיני הגן כי על ידי המדות האלו נתקלקל כל מין טעם 
וגם נחשכין העינים על ידי בחינת עננים דמכסיין , ריח עד שהוא בבחינת ריח חלבנה

עינא עד שעל ידי זה נפגם כל מיני מראה וגוונין שבעולם והנה אף על פי שבוודאי יש 
בעולם צדיקים כאלו שיש להם עשירות גדול ואוצרות גדולים ברוחניות שהם 

ם גם כן שהם חיים חיים טובים ובאמת הם חיים חיים טובים על ידי האוצרות מתפארי
ל מפגמי העולם לקלקל גם אצלם הטעם  "שלהם אף על פי כן יכולים הקלקולים הנ' הק

ל ומכל שכן שאין להם כח לתקן העולם ולהחזיר להם החיים  "והריח ושאר דברים הנ
ל ועל כן לפעמים כשנתקלקל גם אצלם  "הנ' טובים שהיו יכולים לחיות על ידי הגן הק

ל שהוא בחינת  "החיים טובים שלהם אז כל תיקונם על ידי הצדיק הגדול במעלה הנ
חרש שהוא חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון והוא נותן להם לטעום מהלחם ומים 

, ל וגם על ידי זה נתתקן מה שנתקלקל אצלם "שלו ומרגישין בהם כל הטעמים כנ
 הזה יכול לתקן גם החיים טובים של כל העולם והוא מודיע שעיקר קלקול והצדיק

החיים טובים שלהם בא להם מהמדות רעות שהכניס הבעל דבר בהם דהיינו כי על ידי 
ניבול פה נתקלקל אצלם הטעם שכל הטעמים הם טעם נבלה ועל ידי ניאוף ממש חס 

ן דין ונושאין פנים ולוקחין ושלום נתקלקל אצלם הריח ועל ידי שאין בהם אמת ומטי
מאד לטהר עצמם מאלו  שוחד על ידי זה נתקלקל אצלם המראה ומזהיר אותם 

העבירות ואז לא די שנתתקן אצלם הטעם והמראה והריח אף גם שזוכין על ידי זה 
  :ל "למצוא הגנני שנאבד וכל זה זוכין על ידי הצדיק החרש הנ

  

  א"צ, צדיק
על עסקיהם הינו לחשוב מחשבות לתקן החיים טובים כשמתחילין בני העולם לפקח 

ל שחיים חיים טובים על ידי  "שנתקלקלו אצלם אז באים תחלה אל הצדיקים הנ
העשירות ואוצרות דקדושה שיש להם רק אם העולם זכאים וכבר הגיע זמן תיקונים אז 

ל  "הנל הם מודים על האמת ומודיעים להעולם שכל התיקון של הצדיקים  "הצדיקים הנ
   :) ל "בעצמם וכן התיקון של כל באי עולם תלוי רק בהצדיק החרש הנ

של החתונה סיפור נפלא ונורא מאד מענין הכבד פה שהתפאר איך שהוא ' ביום ג
מליץ ודברן נפלא מאד ויכול לדבר חידות ושירים נפלאים עד שאין נמצא שום נברא 

 נברא שכולל כל הנבראים ודוק והבן מלשון שום(בעולם שלא ירצה לשמוע אותו 
שבעולם שהם דומם צומח חי מדבר וכן כל הרוחניים עד למעלה למעלה כי כולם הם 

ובאלו החידות והשירים יש בהם כל ) 'נבראים בבחינת כי הוא צוה ונבראו וכו
החכמות רק שמחמת שהדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יתברך אין בהם 

ומזה מובן גם לפי פשוטו מוסר השכל לענין ( פה שלימות ועל כן הוא נראה ככבד
ואחר כך מספר איך שיש לו הסכמה על ההתפארות שלו מהאיש ) שמירת הדיבור

ה  "וכל הענין שם נורא ונפלא מאד ומדבר מענין דוד המע' גדול איש חסד האמת וכו
' א כמבואר בסוף הסיפור מה שנשמע מפיו הק "ומרומז קצת בתהילים קאפיטיל ס
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ל לבד מה שהבינו ברמיזה קצת בשעה שנשמע הסיפור הקדוש הזה מפיו  "מו זבעצ
ובדביקות נפלא עצום , הקדוש כי סיפר אותו בתשוקה נפלאה ונוראה ויראה עצומה

אשרי האזנים , ונורא מזה הבינו גם כן כי יש בסיפור זה נוראות עצומות עד להפליא
כו לחזות ולהתענג בנועם זיו פניו שזכו לשמוע סיפורים נוראים כאלה מפיו הקדוש וז

   :הקדושים אז בבחינת והיו עיניך רואות את מורך אשרי חלקם

   :צדקה' ועיין מזה בלקוטי הלכות ה

  

  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

  ב" צ,צדיק –'  ח,צדקה
עיקר התהוות הזמן שעל ידי זה עיקר קיום המעין והלב המובא בפנים שעל ידי זה עיקר 

ומזה מובן שצריך האדם ליזהר (ם כולו הוא על ידי החסדים של אמת קיום כל העול
מאד בכל יום לעשות איזה חסד של אמת בכדי שיהיה לו גם כן איזה חלק ושייכות 

וכל יום ויום כשהוא הולך ממקום שהוא בא משם אזי הוא הולך בחידות ) ל "בכל הנ
 הימים כי אין יום דומה ויש שינויים בין, ושירים נפלאים מאד שיש בהם כל החכמות

פ ויש צדיק גדול ונפלא מאד שהוא עוסק בזה היינו שהוא הולך ומקבץ  "לחבירו כמב
, שהוא באמת אדם גדול מאד, כל החסדים של אמת ומביא אותם לאיש חסד האמת

הוא , וזה הצדיק העוסק בזה לקבץ החסדים של אמת, ועל ידי זה עיקר התהוות הזמן
ויכול לדבר חידות , לא מאד וגם הוא מליץ ודברן נפלא מאדבוודאי חכם גדול ונפ

ושירים נפלאים עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותו ובאלו 
 מובן ממילא מאחר שעיקר קיום העולם הז ל החידות והשירים יש בהם כל החכמות וכ

סדים של אמת והמעין והלב וכל הנבראים כולם הוא רק על ידו על ידי שהוא מקבץ הח
וכן עיקר כל החידות והשירים של כל יום ויום שיש בהשירים האלו כל החכמות הכל 

אך מחמת שהדיבורים של , ל "נמצא שהוא יודע חידות ושירים נפלאים מאד כנ, על ידו
ל דייקא  "על כן זה הצדיק הנ, העולם שאינם שבחים להשם יתברך אין להם שלימות

כי הוא ככבד פה מאלו הדיבורים של העולם שאין בהם , נראה בעיני העולם ככבד פה
   :ל "שלימות אבל באמת אינו כבד פה כלל רק אדרבא הוא מליץ ודברן נפלא מאד כנ

  

  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

  'ה, רצון
עיקר חיות וקיום העולם הוא רק על ידי גיעגועים וכיסופין דקדושה כמובן בפנים שהלב 

ר חיות וקיום כל העולם עם כל הנבראים כולם ועיקר חיות של של העולם שבו תלוי עיק
זה הלב בעצמו הוא על ידי שעומד תמיד כנגד המעין שבקצה העולם וכוסף ומשתוקק 
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אף על פי שהוא בלתי אפשר לו לילך , תמיד בהשתוקקת גדול לבא אל אותו המעין
על ידי שעומד אף על פי כן עיקר חיותו הוא רק , פ "להתקרב אל המעין מטעם המב

וצופה ומביט ומסתכל על המעין מרחוק מאד מקצה הארץ ומתגעגע וכוסף ומשתוקק 
בהשתוקקת גדול בכלות הנפש וצועק תמיד לבא אל אותו המעין וגם זה המעין 
משתוקק אליו ועל ידי זה הוא עיקר החיות של הלב שבזה תלוי עיקר החיות והקיום של 

   :כל העולם כולו כמובן בפנים
  

  

  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

  ה"כ, תפילה
אז צריך האדם ) שאז הוא זמן תפלת מנחה וערבית(כשמגיע היום להיות נגמר ונפסק 

שעל ידם ( איך שהלב של העולם והמעין צמוע ת להתעורר בהתעוררת גדול ולהזכיר א
חידות ואומרים ) שקורין גיזעגינען זיך(זה מזה מתחילים ליטול רשות ) עיקר קיום העולם

בכן צריך גם הוא , ושירים נפלאים זה לזה באהבה רבה והשתוקקת גדול מאד
ולהתעורר אז בהשתוקקת וכיסופין גדולים להשם יתברך , להשתתף עצמו עמהם

ולהתפלל בדביקות גדול כי הבריאה של כלל זה היום כבר נגמר ונפסק ומי יודע מה 
עצמו לקבל קדושת הבריאה החדשה וכן אחר כך צריך להכין , יולד יום וכמובן בפנים

שכל יום ויום כשהוא הולך ממקום שבא משם ,  היטבצמוע ת ולהזכיר א, של יום הבא
אז הוא הולך בחידות ושירים נפלאים מאד שיש בהם כל החכמות ויש שינויים בין 

ם  ויוודשח אש הימים כי כל יום משונה מחבירו בפרט הימים המקודשים שהם שבת ור
שירים ' צריך האדם לשתף עצמו גם כן לזה ולהתפלל בכל יום ולומר לפניו יתבכן , ובט 

בחשק חדש והתלהבות דקדושה מאד ובמוחין חדשים לגמרי ולקשר ' ותשבחות וכו
עצמו ולהמשיך על עצמו זכות וכח העוסק בזה לקבץ החסדים של אמת ולהביאם לאיש 

ל וכן עיקר  "ירים והחכמות הנחסד האמת שעל ידי זה עיקר התהוות הזמן והחידות והש
   :)פ "קיום וחיות המעין והלב וכל העולם כולו כמב

היינו בחודש האחרון , וממילא מובן מזה בפרט כשמגיע השנה להיות נגמרת ונפסקת(
של השנה הוא חודש אלול שאז הם ימי רצון וכיסופים דקדושה בוודאי צריך להזכיר 

ר בכיסופין גדולים להשם יתברך ולהכין עצמו ל ולהתעורר אז ביות " בכל הנצמוע ת א
 שנהה אש  ביום רצמוע ת לקבל קדושת הבריאה החדשה של שנה הבאה ולהזכיר א

הקדוש שהולך יום קדוש כזה ממקום שבא משם בחידות ושירים נפלאים מאד בכן 
צריך האדם אז לשתף עצמו גם כן לזה ולהתפלל אז בחשק חדש והתלהבות דקדושה 

 עצמו זכות וכח האיש חסד האמת הגדול במעלה מאד בפרט זכות וכח ולהמשיך על
העוסק לקבץ החסדים של אמת שעל ידי זה עיקר קיום העולם והבריאה כולה שנברא 

   : )ל " זה היום התחלת מעשיך וכנכתובש ו אז כמ
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של החתונה סיפור נפלא ונורא מאותו שצווארו עקום ומה שאמר שאדרבה יש ' ביום ד
שוה ויפה מאד רק שיש הבלי עולם והוא מעקם צוארו כי אינו רוצה להוציא לו צואר 

ראה והבן מזה מוסר השכל לנפשך (בהבלי העולם ) שקורין דוך(שום הבל ורוח 
אבל באמת יש לו צואר נפלא מאד וקול ) והתבונן גודל עוצם נוראות צדקתו של זה

לא מאד כמובן לכל המעיין  וכל הענין שם נורא ונפהז ל נפלא מאד ויש לו הסכמה ע
   :נדרים' באמת ועיין מזה בלקוטי הלכות ה

שם לענין מה שהתפאר הצואר העקום שיכול לעשות בצוארו כל מיני קולות שבעולם 
 מהמדינה שהיו בקיאים מאד הז ל ושיכול להשליך קולות למרחוק ויש לו הסכמה ע

ל להשליך קולות וסיפר בחכמת המוזיקא והראה להם שהוא בקי יותר מהם בזה ושיכו
ובאמת אינו מובן שם כי מה שהתפאר נגדם שיכול להשקיט קול , להם ענין שלם בזה

והיינו על ידי , היללה והבכיה שיש לשתי המדינות שרחוקים זה מזה אלף פרסאות
שיכול להשליך קולות ולקרב הציפורים הרחוקים שנתעו זה מזה ועל ידי שישליך 

 מבואר שם שעשה כן והשקיט קול היללה רק שמספר ענין קולות אליהם ובאמת אינו
ל בענין קץ  "ד שארז "ל ע " אך הענין נםש יין אחר שהראה להם שיכול להשליך קולו ע

דשא בריך הוא יחוד קו'   שזה בחינת התקרבות הצפרים זה לזה שהוא בחי(הגאולה 
ישנה והנה בחינות בחינת בעתה ובחינת אח' שיש ב) ושכינתיה ולהשקיט יללתם

 לתקן פשרא י בחינת אחישנה שזה תלוי בתשובה של כלל העולם מובן ממילא שא
ומזה מובן ממילא שכאן מדבר מענין התקרבות , זאת עד שישובו כולם בתשובה

הציפורים אשר יהיה בעתה ועל כן לא היה יכול לגמור הדבר תיכף מאחר שאין בעתה 
י רק שגם אז לא יוגמר התיקון כ, הזמן לזההעת ו' עדיין ומוכרח להתעכב עוד עד שיהי

ל ועל כן לא היה יכול לגמור הדבר כעת והראה להם  " על ידי השלכת הקולות הנםא 
הדבר הזה שיכול להשליך קולות בדברים חיצונים קצת כגון הבית שנפתח והדלת 

 הענין של השלכת'  מחמת שאז עדיין היהז ל וכ' נסגר וכן מה שירה בקנה שריפה וכו
קולות מלובש בדברים חיצונים רק אף על פי כן הבינו שדבריו אמיתיים ויכול להשליך 
קולות ולגמור התיקון בשלימות רק שלא הגיע העת עדיין על כן לא הודיע להם רק 

וצריכין כולם רק לקבל , חסרון שלמותם שלא הגיעו עדיין לשלימות הענין בזה
ל  "יגיע העת לגמור התיקון על ידי הנהשלימות ממנו ואז כשיזכו כולם לזה אולי 

   :בשלימות גם בבחינת בעתה

  

  מהדורא בתרא -לקוטי עצות 

  ג"ל, צדיק
ל נתעו  "יש שני צפרים אחד זכר ואחד נקבה והם רק זוג אחד בעולם והשני ציפרים הנ

ונתרחקו זה מזה עד שאין יכולים למצוא אחד את חבירו וכשמיגע הלילה אז מייללין 
 מיילל על זוגו והשני ציפורים אלו מרמזים למה חדא ל כי כ, גדולה מאדבקול יללה 
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וכתיב שאוג '  כצפור נודדת מן קנה וכוכתובש מו כמובן קצת ליודעים וכ(שמרמזים 
ויש ) ל "ובה כתיב מאנה להנחם על בניה כי איננו דייקא כמו שדרשו רז, ישאג על נוהו

ל נפלא מאד וכל מיני קולות שבעולם וקו, צדיק אחד שיש לו צואר יפה ונפלא מאד
שהם קול בלא דיבור כולם הוא יכול להוציאם בקולו היינו כי הוא יכול לכוון לעשות 
בקולו כמו כל מיני הקולות שיש בעולם של כל מיני חיות ועופות ושל כל מיני כלי שיר 

 יהיה וגם הוא יכול להשליך קולות היינו שבמקום שהוא מוציא הקול לא, וכיוצא בזה
נשמע הקול כלל רק ברחוק יהיה נשמע שם הקול ועל ידי זה הוא יכול להמשיך השתי 

ל אינו  "אך מחמת שיש הבלי עולם וזה הצדיק הנ, פ "ז כמב "ל ולייחדם זע "ציפורים הנ
ועל כן הוא דייקא , בהבלי העולם) שקורין דוך(רוצה להוציא שום הבל ורוח ונשימה 

כי הוא באמת מעקם צוארו לגמרי מהבלי , וארו עקוםנראה בעיני העולם כמו שצ
העולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם אבל באמת אין צוארו עקום 

   : )ל "כלל רק אדרבא כנ

סיפור נפלא ונורא מאותו שהיה בעל חטוטרות ומה שאמר להם , מהחתונה' ביום ה
ומאחד , מועט מחזיק את המרובהכאלו שהם בחינת ) פלייציס(שאדרבא יש לו כתפים 

כי אחד התפאר שהמוח שלו הוא בחינת מועט ' מהם היו מחייכים ושוחקים ממנו וכו
כי הוא נושא במוח שלו אלפים ורבבות אנשים עם כל ההצטרכות , מחזיק את המרובה

ושחקו , ועל כן הוא מועט מחזיק את המרובה', וכל ההויות והתנועות שלהם וכו, שלהם
וענה אחד ואמר משל פחות , מרו לו כי האנשים אינם כלום והוא אינו כלוםוא, ממנו

וממילא מובן שגם זה ' וגרוע ונבזה מאד נגד בחינת מועט מחזיק את המרובה של זה וכו
האיש היה אדם גדול מאחר שהיה לו שייכות עם אלפים ורבבות אנשים בשגם שעלה 

ומזה מובן לכל (ל  " השיבו לו כנעל דעתו להתפאר גם כן בבחינת זאת אף על פי כן
וכל מחשבותיו ורעיונותיו , מעיין מוסר גדול לנפשו איך שימיו כלים בחבל וריק

שמעמיק בהם הרבה אודות הנהגות וההצטרכות של עצמו ושל כל בני ביתו הנלוים 
ונדמה לו כאלו נושא כולם על לבו ועל מוחו ובאמת אם אין כוונתו , אליו והתלוים בו

בזה אז הכל '  בתכלית שלימות הכוונה רק לשם שמים בלבד ולעשות רצונו יתבכל זה
והשאר שהתפארו בבחינת זו נתקבלו דבריהם ) הבל כמובן מסיפור זה להמעיין בפנים

ושם מובן גם כן איך שגם במדריגת הצדיקים הגדולים יש גבוה מעל גבוה וגבוהים 
הכת שהיו חוקרים אודות האילן עליהם כמובן מסיפור זה בפנים וענין הסיפור של 

הנפלא והנורא המבואר בפנים ואיך שאפילו אחר שזכו כולם לכל המדות של האילן 
מחמת , שהם אמת ואמונה וענוה ויראה אף על פי כן לא היו יכולים לבוא אל האילן

וכל הסיפור , ל הביאם לשם "שהוא בחינת למעלה מן המקום עד שהבעל חטוטרות הנ
   : )ג "ת ה "ג ובהלכות ס "ציצית ה' ועיין בלקוטי הלכות ה(רא מאד כולו נפלא ונו

שם לענין שהיו שוחקין מזה שהתפאר שהמוח שלו הוא מועט מחזיק את המרובה ועיין 
שם בפנים המשל שאמרו עליו מובן שם שבזה הודיע לו עוצם הטעות שלו מהיפך אל 

היינו כי קיומם ותועלתם וכל היפוך ממש שהרי נדמה לו שהוא נושא כולם על מוח שלו 
הטוב שיש בהם הכל רק ממוחו ולבסוף הוא בהיפוך ממש שכל הזבל והפסולת שיש 
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בכל אחד מהם הכל על ידי שהוא נושא אותם על מוחו ומנהיג אותו כפי דעתו ועל ידי 
זה הוא מוסיף בהם פסולת הרבה ומבאיש ריח נשמתם שלו כל אלו הנאחזים בו 

והם ממש כמשל ) ח' יין בלקוטי תנינא במאמר תקעו תוכחה סיוע(ונקראים על שמו 
והאיש שהיה יושב על ההר התפאר עצמו , הזבל שהיה מפוזר הרבה מאד על ההר

   :שהיה הכל ממנו

   

  

  ד"צ, צדיק
יש מי שהתפאר שהמוח שלו הוא בחינת מועט מחזיק את המרובה כי הוא נושא 

ותיהם וכל הנהגותיהם וכל ההויות בהמוח שלו אלפים ורבבות אנשים עם כל הצטרכ
ועל כן הוא מתפאר בעצמו כי מוחו , והתנועות שלהם הכל כאשר לכל נושא במוחו

הוא מועט מחזיק את המרובה ובאמת הוא אינו כלום והאנשים שלו אינם כלום וכולם 
המה מהבל יחד ויש דברים הרבה מרבים הבל אך יש צדיקם גדולים שבאמת יש 

א לפי בחינתו יש שהדיבור שלו הוא  "עט מחזיק את המרובה כא בחינת מו "לכאו
בחינת מועט מחזיק את המרובה ויש ששתיקתו הוא בחינת מועט מחזיק את המרובה 

אף על פי שגלגל הירח גדול מאד והוא קיום כל , ויש מי שהוא מוליך את גלגל הירח
המרובה באמת העולם כי העולם צריך את הירח נמצא שהוא בחינת מועט מחזיק את 

אבל יש עוד בחינת מועט מחזיק את המרובה שהוא למעלה מכולם בכלל וזה הצדיק 
שזוכה לבחינת מועט מחזיק את המרובה בתכלית המעלה העליונה מה שאין למעלה 

ובאמת אינו בעל חטוטרות ) שקורין הוקיר(הימנו הוא דייקא נראה כבעל חטוטרות 
   :ל עיין פניםרק אדרבא הוא נושא עליו את הכ, כלל

  

  

  

  ט"צ, צדיק
יש אילן אשר בצלו ישכנו כל החיות ועל ענפיו ישכנו כל העופות וכל ציפרי שמיא 
והעונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן אין לשער ולפעמים יש כת מבני אדם 
שמשיגין שיש אילן כזה בעולם ורוצים לילך ולבוא אליו אך אין מכריע ביניהם לאיזה 

 כי זה אומר לצד הז ל ונופל מחלוקת ביניהם ע, ך לבוא אל אותו האילןצד צריכין ליל
עד שבא חכם אחד ומודיע להם , זה צריכין לילך וזה אומר לצד זה ואין מכריע ביניהם

 מי שיש לו המדות של האילן כי זה םא י  לזכות לבא אל אותו האילן כפשרא י כי א
ואמת הוא גוף האילן ואז כשזוכים , השהם אמונה ויראה וענו, שרשים' האילן יש לו ג

ל אז כולם מסכימים לדעה אחת שבזה הדרך צריכין לילך  "כולם לבא לאלו המדות הנ
, ולבא לאותו האילן אבל זה האילן אין לו מקום כלל כי הוא למעלה מהמקום לגמרי
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 רפשא י ל אף על פי כן א "ועל כן אפילו אלו הצדיקים הזוכים לכל המדות של האילן הנ
ל שזכה  " על ידי זה הצדיק הבעל חטוטרות הנםא י גם להם לעלות ולבא אליו כ

והוא במדריגת סוף , לתכלית המדריגה העליונה בענין מועט מחזיק את המרובה
ועל כן הוא יכול , בחינת המקום כי תיכף למעלה ממנו הוא למעלה מן המקום לגמרי

ל שהוא למעלה מן  " להאילן הנלישא ולהעלות אותם מתוך בחינת המקום ולהעלותם
   : )ל "המקום הנ

של החתונה סיפור נורא ונפלא מאותו שהיה בלא ידים ומה שאמר שבאמת יש ' ביום ו
רק שאינו משתמש עם הכח שבידיו בזה העולם כי הוא צריך את הכח  לו כח בידיו 

רט הנשמע לשון כזה בעולם בפ(ויש לו הסכמה על זה מהמבצר של מים , לענין אחר
וכן יש שם אילנות , חומות זו לפנים מזו וכולם של מים' כפי מה שמבואר לקמן שיש י

ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צריכין לספר , ופירות והכל של מים
ל ועברה דרך השערים  "וכל הענין שם איך שהבת מלכה ברחה לתוך המבצר הנ, )'וכו

אחר שהיו מורים בה והגיעו אליה כל (ם עד שבאתה לפני, של החומות של מים
   : 'ונפלה שם חלשות והוא ריפא אותה וכו) העשרה מיני חיצים

וגם מזה הסיפור מובן איך שגם במעלות הצדיקים הגדולים יש גבוה מעל גבוה כי כל (
אלו שמבואר בפנים שהתפארו עם הכח שיש להם בידיהם כל אחד מהם היה חידוש 

גת מאד כמובן בפנים ואף על פי כן השיב זה שהיה בלא נפלא ונורא במעלה מופל
וכל ענין הסיפור )  אין אתה יכול לרפאות את הבת מלכהןכ ם ידים לכל אחד מהם א

בפרטיות כמבואר בפנים הכל נפלא ונורא מאד לא יכילנו כל רעיון ואשרי מי שישיג 
רים בכל איזה התנוצצת אמיתי בהסיפורים הקדושים והנוראים והעצומים המבוא

הספר הזה של סיפורי מעשיות אלו בפרט בסיפור המעשה הקדושה הזאת אשר הוא 
   :בעצמו הפליג בגודל שבחה וקדושתה כמבואר קצת בפנים

פסח ' ראש השנה ובסוף ה' ועיין מענין הסיפור של יום הששי בליקוטי הלכות ה
   :ובהלכות תולעים ובהלכות אישות

השישי היה גם כן באופן המבואר לעיל ביום לענין התפארות הבעטליר של יום 
ע ברפואת הבת מלכה  "שלא גמר עדיין התיקון בשלימות רק שהוא עוסק לע, הרביעי

וכשהם יזכו להרגיש חסרונם איך שרחוקים מהכח הגדול שיש לו בידיו אז יוכל להיות 
   :שתגמר רפואת הבת מלך בשלימות במהירות יותר כן יהי רצון במהרה בימינו אמן

  
  

  ו"צ, צדיק
עיקר רפואת הבת מלכה בשלימות הוא רק על ידי הצדיק הגדול מאד שיש לו כח בזה 
בידיו שאצל מי שמקבל הוא נותן לו עד שיש בידו על ידי זה כל העשרה מיני צדקה 
וגם יש לו כח כזה בידיו שיכול להחזיר ולהוציא כל העשרה מיני חצים גם לאחר 
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גם הוא יודע כל העשרה מיני דפקין על ידי שיש לו כח שהשיגו לאותו שנזרקו אליו ו
כזה בידיו שיכול ליתן למי שנסמך על ידו כל העשרה קבין חכמה וגם יש לו כח כזה 
בידיו שיכול לעכב ולאחוז בידו כל העשרה מיני רוחות ולעשות בידיו לרוח משקל 

ל הבת מלכה שעל ידי זה יודע לנגן כל העשרה מיני נגינה והנגינה היא הרפואה ש
נמצא שיש לו כח כזה בידיו ואף על פי כן הוא נראה כמי שאין לו ידים מחמת שאינו 
משתמש עם הכח שבידיו בזה העולם כי הוא צריך לשמש עם הכח שבידיו לכל הענין 

   :ל "הנ
  

  

  ז"צ, צדיק
ל גודל העלמת קדושת אור הצדיקים הגדולים  "אתה המעיין עמוד והתבונן מכל הנ

פלגת מאד איך שאורם נעלם בזה העולם מאד מחמת שזה העולם רחוק מאד במעלה מו
ל ולא עוד  "מנוראות קדושתם עד שנראים כעוורים וכחרשים וכבעלי מומים ככל הנ

אלא שמכונים בשם בעטלירס שזהו המדריגה הפחותה והשפלה בזה העולם וגם כל 
והנפלאות האלו היה ענין החתונה הקדושה ששם היה כל ענין ההתגלות של הנוראות 

גם כן במקום שפל ונמוך מאד שבזה העולם היינו בבור גדול ומכוסה בקנים ועפר וזבל 
וכמו כן מתנהג גם עכשיו בכל דור ודור עד שיבא העולם לשלימות תיקונו ואז צדיקים 

ואז יתגלה קדושת אור הצדיק האמת שמאיר בכל העולמות בפרט ' יראו וישמחו וכו
   : )חרא קום ר במבזה העולם כמבוא

  

ל במה שקרא אותם בשם בעטלירס  "אמר המעתיק והמסדר עוד שמעתי שרמז רבינו ז(
אשר לא זכו הצדיקים הנוראים האלה להשגת הנפלאות האלה רק על ידי שהיו 

עד שזכו ' בעטלירס שהיו מבקשים ומתחננים תמיד להשם יתברך לזכות לעבודתו ית
 אשר כל הצדיקים לא חרא קום ל במ "בא בדבריו זלמדריגות גבוהות רמות כאלה וכמו

באו למדריגתם רק על ידי תפלה והשם יתברך יזכינו לעסוק בתפלה תמיד עד שנזכה 
   . ) אמן,לינוע גן יכותם  ז,דושים וכרצון יראיו הקברךלהיות כרצונו ית

  
  
  

  מעשיותסיפורי תם ונשלם ספר 
 שבח לאל בורא עולם
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