
Tתצוה יום א' / é t s a v é  Di m a n c h e
גו'.  ל ו א� ר� ש י י� נ� ת ב ה א� ו� צ� ה ת ת� א� גו'(שמות כז,כ)ו יך ו ן אח� ר% ת אה& יך א� ל� ב א� ר� ק ה ה� ת� א� (שמות כח,א). ו

1''2Et toi ordonne aux enfants d’Israël'',''Et toi rapproche vers toi Aharon ton frère.
יך ל� ב א� ר� ק ה ה� ת� א� יב ו ת� כ ר, ד� ת� ל א& כ� ב א מ� כ� א ה� נ� אי ש יא, מ� י� י ח� ב� ר ר� אמ�

Rabbi Hya a dit: quelle différence y a t-il ici avec les autres endroits pour qu'il y ait écrit:''Et 
toi rapproche vers toi'',

י ל�ב מ� כ ל ח� ל כ� ר א� ב� ד� ה ת ת� א� ל. (שמות כח,ג)ו א� ר� ש י י� נ� ת ב ה א� ו� צ� ה ת ת� א� ים(שמות ל,כג) . ו מ� ש� ך ב ח ל ה ק� ת� א�  ו
ר. רו% ר ד ר%אש מ�

''Et toi parle à tous les sages de coeur3','' Et toi ordonne aux enfants d'Israël'','' Et toi prend 
pour toi des aromates de tête, myrrhe franche..''4,

יה: ד� ה& א ב� ת� ינ כ� א ש ל� ל אכ יהו, ל אה א� ל� א ע� ז� ר� א ב ל� א כ% ל� א�
mais tout est dans un mystère supérieur pour y inclure la Présence Divine5.

ה. ת� א� י ו ר� ק א, א� ד� ח& יל כ� ל� אה כ� ת� א ת� ר� הו% אה, ונ ל� א ע� ר� הו% ק, נ ח� צ י י� ב� ר ר� אמ�
Rabbi Itshak a dit: une lumière supérieure et une lumière inférieure sont inclues ensemble 
qui se nomme 'Et toi'

ר  ת אמ� א� ה ד מ� י(נחמיה ט,ו)כ נ� ת ב ית� א� ו� צ� יך ו ן אח� ר% ת אה& ת� א� ב ר� ק ה� יב, ו ת� א כ א ל� ל ד� ע� ם. ו ת כ6ל� י�ה א� ח� ה מ ת� א�   ו
ב. י ל� מ� כ ל ח� ל כ� ת� א� ר ב� ד� ל. ו א� ר� ש י�

comme il est dit:''Et tu fais vivre tout le monde''6et c'est pour cela qu'il n'est pas écrit:'' et tu 
rapprocheras Aharon ton frère'','' Et tu ordonneras aux enfants d'Israël'', ''Et tu parleras à tous 
les sages de coeur''

א. בג�ין ד� ב� עו% א ד נות� ל אומ� י�א ע� ר ש� א, ל ד� ח& א כ� ל� ף כ% ת� ת� ש א� א, ו ר� יה& ס� א ב ש� מ י�א ש� ר א ש� נ� מ הוא ז� ה� ד
Parce qu'à ce moment là le soleil résidait dans la lune et tout était associé en un pour résider 
dans la Croyance de l'acte7.

א,  כ� ה� ר, מ� ז� ע� ל י א� ב� ר ר� ה:(שמות לו,א)אמ� מ� ה� ה ב� בונ� ה ות מ� כ י� ח� ן י ת� ר נ� ש�  א&
Rabbi Elazar a dit, de là:''A qui YHVH a donné sagesse et intelligence en eux8910.

ה. מ� כ יו רוח� ח� את� ל� ר מ� ש� ב א& י ל� מ� כ ל ח� ל כ� ר א� ב� ד� ה ת ת� א� א, ו כ� ה� ר מ� ן אמ� עו% מ י ש� ב� ר�
Rabbi Chimon a dit, de là:''Et toi parle à tous les sages de coeur que j'ai rempli d'esprit de 
sagesse

ה. מ� כ יו רוח� ח� ל�את� א, מ� ב� הוא ל� ה� יו, ל את� ל� ר מ� ש� א א& ל� יה. א� י ל� ע� ב� ים מ� ל�את� ר מ� ש� א&
on aurait du dire que j'ai remplis11 mais il est écrit:''que j'ai rempli'' qui se rapporte au coeur 
que j'ai rempli d'esprit de sagesse

ר  ת אמ� א� ה ד מ� יך(ישעיה יא,ב)כ ר� ט צ א א� ל ד� ע� ' ו גו% ה ו מ� כ י� רוח� ח� יו רוח� י ל� ה ע� ח� נ�  ו
comme il est dit:''Et l'esprit de sagesse reposa sur lui12'' et c'est pour cela qu'il faut

א ל� כ% א ד מות� ל ש א� א ב ר� יה& ס� א ב ש� מ י�א ש� ר ש� ה, ד מ� כ יו רוח� ח� את� ל� ר מ� ש� א&
''que j'ai rempli d'esprit de sagesse'' pour que le soleil réside dans la lune dans la perfection 
de tout

1 Folio 179b.
2 Exode 27,20.
3 Exode 28,3.
4 Exode 30,23.
5  Pour Rabbi Hya le 'et' de 'et toi' désigne donc à chaque fois Moïse avec la Présence divine-Shékhina (Ramaz).
6 Néhémie 9,6.
7 Pour Rabbi Itshak le 'et toi' désigne l'union du masculin et du féminin, de la lune et du soleil  suivant le Zohar 

Genèse 15 b(Ramaz).
8 Bétsalel et Aholiab. 
9 Exode 36,1.
10 Rabbi Elazar apprend l'union du masculin et du féminin, effective lors de la génération du désert non pas du 'et toi' 

mais du verset cité et interprète le 'et toi' selon Rabbi Hya (Ramaz).
11 C'est-à-dire les ''sages de coeur''.
12 Isaïe 11,2.



ר.  ת� ל א& כ� א ב ל� ים כ% ש� ר ת א א� ל ד� ע� ו
et pour cela tout a été inscrit dans chaque endroit13.

י,  א� ר� ק ן ב� ב� יש י� ת ך מ� יא� ה, ה� ת� א� ה ו ת� א� י ו נ� י ה� כ� י ה� ר, א� ז� ע� ל י א� ב� ר ר� אמ�
Rabbi Elazar a dit: si c'est ainsi comment ces 'Et toi' et 'Et toi' s'accordent-ils dans les 
versets?

א יש� ד� א ק� מ� ש א ד� ז� יה, ר� ד� ה& א ב� ב� ר ק� יה, ול ד� ה& א ב� ד� ח& י� יך:ל ל� ב א� ר� ק ה ה� ת� א� הו.ו ינ ן נ� ב� יש י� ת הו מ� יה, כ6ל ר ל�  אמ�
ת.  א י�או% ק� ד כ

Il lui répondit: ils s'accordent tous.'Et toi rapproche vers toi'' pour l'unir et le rapprocher du 
mystère du nom saint comme il se doit14.

יהו וי ו� ג� א ב ל� ל מ� א מ ש� ד רוח� ק6 ד ד א, ע� ת� יד ב� ד ע& ב� ע מ� ין ל י� א את הו ל� כ6ל ין ד ג� ב. ב י ל� מ� כ ל ח� ל כ� ר א� ב� ד� ה ת ת� א� ו
''Et toi parle à tous les sages de coeur'', parce qu'aucun ne put venir accomplir le service15 
tant que l'esprit saint ne leur parlait pas,

א: ת� יד ב� י ע& ד� ב ין ע� ד� ישו, וכ ח� ל ן ב� ש לו% ח� ל� ו
il leur murmurait en murmurant et ainsi ils accomplissaient le service16.

ברוך הי לעולם אמן ואמן

13 Rabbi Chimon apprend l'union du masculin et du féminin d'un autre verset et le 'et toi' doit être compris selon  Rabbi 
l'interprétation de Rabbi Itshak (Ramaz).

14 L'union du masculin et du féminin s'effectue par Moïse inclus dans le 'et toi' (Ramaz).
15 Du tabernacle.
16 C'est le sens du verset :'' et toi ordonne aux enfants d'Israël' fait résider en eux l'esprit saint (Ramaz).


