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י.  נ� ם עו� 
ח 
ה, ל צ� לו מ� ם, אכ� י� ר� צ� מ� קו מ� פ� ד נ� ד, כ� ל, ח� �א ר� ש� לו י� י אכ� �מ ה! ין נ� �ר ת�

1Les Enfants d'Israël ont mangé deux sortes de pain ; un, quand ils sont sortis d’Égypte ils 
ont mangé le pain Azymes, pain de misère

ם'' י� מ� ש� ן ה� ם מ� 
ח 
ם ל 
כ יר ל� ט� מ� י מ� נ� נ� יב, (שמות טז,ד) ''ה� ת� כ� ם. ד� י� מ� ש� ן ה� ם מ� 
ח 
א, ל ר� ב� ד� מ� ד ב� ח� ו�
et un dans le désert, pain du ciel comme il est écrit :''je vais faire pleuvoir pour vous du pain 
du ciel2'' ,

ין נ� ב� ר� אר ק� ל ש� יבו כ� ר� ק� ת� א, א� מ� ה! ל נ� ע� יהו. ו� א א� מ� ה! א נ� א ד� מ� יו� א ד� נ� ב� ר� א ק� ל ד� ע� ו�
et c'est pourquoi l'offrande du jour3 est du pain et avec le pain sont offert tous les autres 
sacrifices

' גו� ים ו� ש� ב� ת כ� ע� ב� ם ש� 
ח 
ל ל ה� ם ע� 
ת ב� ר� ק� ה� יב, (ויקרא כג,יח) ו� ת� כ� ר, ד� ק� יהו ע� א א� מ� ה! נ� ד�
car le pain est le principe comme il est dit :'' Et vous offrirez avec le pain sept agneaux'' 4

,' גו� ה ו� נופ� ם ת� 
ח 
יאו ל ב� ם ת� 
יכ �ת בו� ש� מו� יב (ויקרא כג,יז) מ� ת� וכ�
et il est écrit :''de vos habitations vous apporterez du pain de balancement''5

א: ה� ח� אר� אלו ב� ע� א, ו� ית� י� ר� או� אה ד� ל� א ע� ת� מ� כ� ל, ח� �א ר� ש� יה י� �ימו ב כ� ח� א! א ד� מ� ה! יהו נ� א א� ד� ד�
car cela est le pain par lequel Israël a acquis la sagesse, la sagesse supérieure de la Torah et 
ils sont allés dans sa voie.

ץ, �מ י ח� �ר ק� ת� א� א ד� מ� ה! נ� ל מ� �א ר� ש� קו י� פ� ח נ� ס� 
פ א, ב� ל� כ� ת� ס� א� ן ל� ית ל� א א� ת� ש� ה�
Maintenant nous devons comprendre : à Pâques Israël sont sortis d'un pain nommé levain

ת (דף קפ"ג ע"ב) 
צ 
מ ח� ל מ� �כ ל או� י כ� יב (שמות יב,יט) כ� ת� ץ, וכ� �מ ך ח� ה ל� 
א א י�ר� ל� יב,(שמות יג,ז) ו� ת� כ�
il est écrit :''et on ne doit voir chez toi aucun levain''6 et il est écrit :'' car tout celui qui mange 
une substance levée, cette âme là sera retranchée''7

ל �א ר� ש� כו י� ז� א ד� ת� ש� ה. ה� צ� י מ� �ר ק� ת� א� א ד� מ� ה! הוא נ� ה� א ד� ר� ק� ין י� ג� א. ב� מ� ע! אי ט� מ�
8Qu'elle en est la raison ? A cause de la gloire de ce pain nommé Azymes, une fois qu'Israël 
ont mérité

ל. ל� י�א כ� ז� ח� ת� א א� ל� ץ, ו� �מ א ח� ל� ט� ב� ת� א� ה ל� ו� ת ה! א י�או� יר ל� אה י�ת� ל� א ע� מ� ה! נ� ל�
ce pain plus supérieur n'était-il pas convenable que le levain soit annulé et qu'on ne le voit 
plus9

תו, ה. ו� ינ� 
אפ �ץ ת �מ ה ח� י
ינ� ה� ת ת� 
ל יב(ויקרא כג,יז)  ס� ת� כ� ה, ד� ו� ץ ה! �מ א, ח� א ד� נ� ב� ר� אי ק� מ� א! ו�
et pourquoi cette offrande était-elle de levain comme il est écrit :'' ils seront de farine fine, 
de levain cuits''10 et de plus

ת: ח� כ� ת� ש� ירו א� י ח� �ר ק� ת� א� א ד� ית� י� ר� או� ע, ו� ר� ר ה� 
ל י�צ ט� ב� ת� א א� א ד� מ� יו� א ב� ת� ש� ה� ד�
car ce jour-là11 le mauvais penchant est annulé et la Torah qui est nommée liberté est 
présente ?

ל, יכ� �מ יב ל� א� ה ת� ו� ד ה! א ח� מ� ש. יו� ל� ח� אי, ו� יד� ח� ר י� יה ב� �ה ל ו� ה! א ד� כ� ל� מ� א, ל� ל� 
א
Cela ressemble à un Roi qui avait un fils unique, il tomba malade et un jour désira manger

א. ית� �ב א ב� ר� נ�א אח! זו� א ומ� ל� יכ� �ח מ כ� ת� ש� א י� יה,ל� �י�יכול ל ד ד� ע� א, ו� א ד� ות� ו� א אס� כ� ל� מ� יה ד� �ר רו י�יכול ב� אמ�
on lui dit : que le fils du roi prenne ce médicament et ne mange rien d'autre avant cela

 

1 Folio 183a.
2 Exode 16,4.
3 Il s'agit du jour de la fête de  Pentecôte/Shavouot, fête du don de la Torah.
4 Lévitique 23,18.
5 Lévitique 23,17.
6 Exode 13,7.
7 Exode 12,19.
8 Folio 183b.
9 Pendant la fête de Pentecôte qui vient après Pâques.
10 Lévitique 23,17.
11 Jour de la fête de Pentecôte, jour du don de la Torah.



יה: �א ל ק� ז� נ� יל ל� כ� א י� ל� יב, ו� א� יהו ת� א� ה ד� ל מ� אה י�יכול כ� ל� ה� אן ול� כ� ר מ� א, אמ� ות� ו� הוא אס� ל ה� אכ� ן ד� יו� �י. כ כ� דו ה� ב� ע�
ils agirent ainsi et une fois qu'il eût pris ce médicament on lui dit : à partir de maintenant 
mange tout ce que tu désires et rien ne pourra te nuire.

א,  נות� ימ� �ה מ� א ד� ז� ר� א ו� ר� ק� י ע� �ע ד� י י� �ו א ה! ם, ל� י� ר� צ� מ� ל מ� �א ר� ש� קו י� פ� ד נ� ך כ� כ�
De même quand Israël sortirent d’Égypte, ils ne connaissaient pas le principe et le mystère 
de la Croyance

א.  ר� א אח! ל� יכ� �ן מ הו� י ל� �ז ח� ת� א א� א, ל� א ד� ות� ו� לון אס� י�יכ� ד ד� ע� א, ו� ות� ו� ל אס� �א ר� ש� מון י� ע! ט� יך הוא, י� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ�
Le Saint-Béni-Soit-Il dit : qu'Israël goutent  ce médicament et qu'aucun autre aliment ne leur 
soit présenté avant qu'ils ne prennent ce médicament,

א. נות� ימ� �ה מ� א ד� ז� ר� ע ב� ד� נ� מ� ל ול� יע� �מ א ל� ות� ו� י אס� יה� א� ה, ד� צ� לו מ� אכ� ן ד� יו� �כ
Dés qu'ils eurent mangé le Pain Azymes qui est le médicament pour rentrer dans le mystère 
de la Croyance et le comprendre,

יה, �לון ל י�יכ� ץ, ו� �מ ן ח� י לו� �ז ח� ת� אה א� ל� ה� אן ול� כ� יך הוא, מ� ר� א ב� ש� ר קוד� אמ�
le Saint-Béni-Soit-Il dit : à partir de maintenant présentez leur du levain et qu'ils le mangent

א: ל� כ� א ב� ות� ו� יהו אס� א� אה, ד� ל� א ע� מ� ה! ן נ� מ� ד� ז� ת, א� בועו� ש� א ד� מ� יו� ב� ן ד� �כ 
ל ש כ� ן. ו� א לו� ק� ז� נ� יל ל� כ� א י� א ל� ה� ד�
car cela ne pourra plus leur nuire. A plus forte raison le jour de Pentecôte où se trouve le 
pain supérieur qui est guérison pour tout.

א. ד� ח! ין כ� נ� ר� ין אח! מ� ה! ין נ� �ר ין ת� ב� ר� ק� א. ומ� ח� ב� ד� ל מ� א ע� ד� ק� תו� א� ץ, ל� �מ ין ח� ב� ר� ק� א מ� ל ד� ע� ו�
C'est pour cela que l'offrande est du levain qui doit être consumé sur l'autel et qu'on offre 
deux autres pains ensemble.

ל. �א ר� ש� י� ן ל� א לו� ק� ז� נ� אה, ול� ט� ל� ש� יל ל� כ� א י� ל� א ו� ח� ב� ד� מ� א ד� נור� א ב� ד� ק� תו� ץ, א� �מ ח� ו�
Et le levain qui est consumé par le feu sur l'autel ne peut ni dominer nu nuire aux Israël

א: א ד� מ� יו� א ב� ית� י� ר� או� א ד� ות� ו� אס� יך הוא, ב� ר� א ב� ש� קוד� יה ב� �קו ב ב� ד� ת� ין א� יש� ד� ל ק� �א ר� ש� ך, י� י כ� �ינ ג� וב�
Et c'est pour cela que les saints Israël se sont attachés au Saint-Béni-Soit-Il par la guérison 
de la Torah, ce jour là.

ברוך הי לעולם אמן ואמן


