
Térouma Jeudi
ר (דברים יד,כו) ד אומ� ח� ר, כ�תוב א� זונ�א ו�אמ� כ�ת מ� ר� י�א ב�ב� ב� ח ה�הוא ר� ת� פ�

1Cet enfant2 a ouvert en parlant de la bénédiction de la nourriture en disant un verset dit3:
יך. לה� נ�י י�י� א9 פ� ת� ל� ח� מ� ר (דברים כז,ז) ו�ש� ד אומ� ח� יך, ו�כ�תוב א� לה� נ�י י�י�' א9 פ� ו�אכ�ל�ת� ל�

''Et tu mangeras devant YHVH ton dieu'' et un verset dit4:''Et tu te réjouiras devant YHVH ton Dieu''
נ�י  יך הואה� א ב�ר� ש� י קוד� מ� זון ק� ח� ת� א, ו�א� יש� ד� ע�א ק� אן ב�אר� ר� וו ש� Nל ה א� ר� י כ�ד י�ש� א� ר� ק�

Ces versets s'accomplissaient quand Israël résidaient dans la Terre Sainte et se faisaient voir devant le Saint Béni 
Soit Il

נ�י י�י�: פ� י ל� ד� ח9 נ�י י�י�' ול�מ� פ� יכ�ל ל� אן י�כ�יל ל�מ� י, מ� י�ימ� ק� ת� יך מ� א ה� ת� י. ה�ש� י�ימ� ק� ת� וו מ� Nא, ה ש� ד� ק� י מ� ב� ב�

dans le Temple. Maintenant comment s'accomplissent-ils? Qui peut manger devant YHVH et se réjouir devant 
YHVH?

יכ�ל,  מ� יה ל� יב ב�ר נ�ש ע�ל פ�תור� א כ�ד י�ת� ית� מ� ד� כ�י הוא, ב�ק� אי ה� ל�א ו�ד� א�
Mais il en est ainsi, pour commencer quand un homme s'assoit à se table pour manger

יא, ו�ל�א מוצ�יא,  א ה�מוצ� מ� Nע אי ט� א ה�מוצ�יא. מ� מ� Nל נ�ה ך ע� ר� ב� מ�

il fait la bénédiction sur le pain en disant 'Celui qui fait sortir5. Pour quelle raison dit-on 'Celui qui fait sortir' et 
non 'qui fait sortir?'

ה א� יב ה�עוש� ץ, ו�ל�א כ�ת� ר� ה א� א. (ירמיה י,יב) עוש� יב ה�בור� י�ם, ו�ל�א כ�ת� מ� א ה�ש� יב (ישעיה מב,ה) בור� ה�א כ�ת� ר�ץ. ד�

Car il est écrit6 :''Qui crée les cieux' et il n'est pas écrit 'celui qui crée', ''Qui fait la terre''7 et non 'Celui qui fait la 
terre.''

ן, מ� ת� א ה' מ� ר� ת� ת� ס� א, א� יר� ת� ל�אה ס� א ע� ל�מ� ע� ז�א ד� ר� ינון מ� א� ין ד� ל� ל�א כ�ל מ� כ�א ה�מוצ�יא: א� א ה� מ� Nע אי ט� מ�

Pour quelle raison dit-on ici 'Celui qui fait sortir'? Dans toutes les paroles qui proviennent du mystère du monde 
supérieur caché, le Hé y est caché.

ינון א� ין ד� ל� יהו. (דף קס"ח ע"ב) ו�כ�ל מ� א א� יר� ת� א ג�נ�יז�א וס� ל�מ� ע� ה�א מ� ז�אה ד� Nח ת� א� ל�
pour faire voir que ce monde est enfoui et caché. 8Et toutes les paroles

ב�אם ר צ� פ� ס� יא ב�מ� יב, (ישעיה מ,כו) ה�מוצ� כ�ת� יב בה', ד� יר, כ�ת� י�א י�ת� ג�ל� ת� א� אה ד� ת� א ת� ל�מ� ע� מ�

de ce monde inférieur qui est plus dévoilé sont avec Hé, comme il est dit9:''Celui qui fait sortir leurs armées en 
nombre,

יהו, אה א� ת� א ת� ל�מ� ע� ז�א ד� ר� י�ם, כtל�הו מ� י ה� א ל�מ�  (עמוס ה,ח) ה�קור�
10''Celui qui nomme les eaux de la mer'', tous sont du mystère du monde inférieur

ים (נ"א באתגליא) ת� ח ס� xר� יהו ב�א א� כ�א ד� ג�דול, ו�ה� ל ה� א� יהו בה', כ�גון ה� א א� מ� יב ב�ש� י אכ�ת� ו�א�
et s'il est écrit dans ce nom avec Hé comme ''le dieu grand''11 et là il est de façon cachée (ou dévoilée(

יה: מ� י�א ק� א את� ינ�ת� כ� ך ב�ר נ�ש, ש� ר� ב� מ� יו�ן ד� יהו. כ� אה א� ת� א ת� ל�מ� ע� ז�א ד� ר�  מ�
il provient du monde inférieur car quand un homme fait une bénédiction la Présence Divine vient devant lui.

א, י�ית� אור� י ד� ל� ל�ל�א ב�מ� כ�ל�יל ל�מ� ת� כ�א א� יך. ה� לה� נ�י י�י� א9 פ� ר ו�אכ�ל�ת� ל� אמ� ה ד� ומ�
Et quand on a dit:''Et tu mangeras devant YHVH ton Dieu'' ici est inclus qu'il doit dire des paroles de Torah

יב, (יחזקאל מא,כב) כ�ת� א ד� י�ימ� ק� יה, ל� מ� יך הוא ק� ר� א ב� ש� יל ו�קוד� יך הוא� ר� צ�ט� י א� כ� ה� ד�
car cela est nécessaire puisque le Saint Béni Soit Il est devant lui pour accomplir ce qu'il est écrit:12

יך: לה� נ�י י�י� א9 פ� ם ל� יב (דברים יד,כג) ו�אכ�ל�ת� ש� נ�י י�י�. וכ�ת� פ� ר ל� ש� Nן א ל�ח� tז�ה ה�ש
''Ceci est la table qui est devant YHVH'' et il est écrit:''Et tu mangeras là bas devant YHVH ton Dieu.''

ן לון, ית� מ� נ�י, ל� כ� ס� ן ל�מ� יח� מ� י ל� יך נ�מ� ר� ט� צ� יה, א� אר� י מ� מ� ים ב�ר נ�ש ק� א� יל ו�ק� הוא�
Puisque l'homme se tient devant son Maitre il doit gratifier gratifier les pauvres et leur donner

1 Folio 168a, bas de page.
2 Il s'agit du fils de Rav Safra dont l'histoire est racontée à partir du Folio 166a.
3 Deutéronome 14,26.
4 Deutéronome 27,7.
5 Celui qui fait sortir le pain de la terre:המוציא לחם מן הארץ
6 Isaïe 42,5.
7 Jérémie 10,12.
8 Folio 168 b.
9 Isaïe 40,26.
10 Amos 5,8.
11 Avec un Hé, alors que cela se rapporte au monde supérieur.
12 Ezéchiel 41,22.



יה ן ע�ל פ�תור� ע� כ�ח ב�ל� ת� ל�א י�ש� יך ד� ר� ט� צ� א ו�א� יש� ד� כ�א ק� ל� י מ� מ� אכ�יל ק� אן ד� יכ�ל. כ�מ� מ� יב ל�יה ל� יהו י�ה� א� ה ד� כ�מ�

comme il lui a donné à manger. Comme celui qui mange devant le Roi saint se doit qu'il n'y est aucun 
dénigrement sur sa table

נו, Nע ל� ח ב� xר� נ�י נ�א, א יט� ע� ל� א (בראשית כה,ל) ה� ז�א ד� ו�י, ו�ר� Nא ה ר� Nא אח ר� ט� ס� נו מ� Nע ה�א ב�ל� ד�

car le dénigrement vient de l'Autre Côté et ce mystère est 13:''Laisse moi avaler'' qui est la voie du dénigrement14

א ר. ו�ע�ל ד� ס� ח� ים ת� ע� ש� ן ר� ט� יב (משלי יג,כה) וב� א, וכ�ת� ר� Nא אח ר� ט� יך ל�ס� ר� ט� צ� כ�י א� ו�ה�

et cela est nécessaire pour l'Autre Côté. Et il est écrit15:''le ventre des mécréants n'en a jamais assez. Et pour cela:
ק ס� ע� ל�א י�ת� יך ד� ר� ט� צ� א. ו�א� ר� Nא אח ר� ט� נ�י ס� פ� יב, ו�ל�א ל� יך כ�ת� לה� נ�י י�י� א9 פ� ו�אכ�ל�ת� ל�

''Et tu mangeras devant YHVH ton Dieu'' est écrit et non devant l'Autre Côté. Et il ne faut pas s'occuper
א, י�ית� אור� ין ד� ל� א ב�מ� ק� ס� ע� ת� יך ל�א� ר� ט� צ� ה  ו�א� עוד� י ס� כ� ר� צ� ין, וב� ל� ין ב�ט� ל� מ� ב�

de choses vaines et des besoins du repas et s'occuper de paroles de Torah
יה: אר� פ�א ל�מ� ק� tיב ה�הוא ב�ר נ�ש ת א, י�ה� רו ע�ל פ�תור� מ� ת� א א� י�ית� אור� ין ד� ל� ה�א כ�ד מ� ד�

car quand des paroles de Torah sont dites à table, l'homme donne de la fore à son Maître.
ברוך ה' לעולם אמן ואמן

13Genèse 25,30.
14 Car Esaü a dénigré la nourriture qu'il a demandé à Jacob.
15 Proverbes 13,25.


