
 Ki Tissa Lundi'כי תשא יום ב/ 
ר,  אמ� י ו� ס� י יו ב� ח ר� ת� '. (ישעיה מא,יא) פ� גו ך ו� ים ב� נ�חר� ל ה� מו כ ל� כ� י� שו ו� ן י�בו ה�

1Rabbi Yossi a ouvert et dit :''Ils seront honteux et confus tous ceux qui se sont enflammés 
contre toi, ils seront réduits à néant tous ceux qui te cherchent querelle''2.

ט, שו י ק� יא� ב� י נ� ד� ל י� ר ע� אמ� ק� אן, ד� ב� ינון ט� ל א� ל, כ� א� ר� ש� י� ד ל� ב� ע� מ� יך הוא ל� ר� א ב� ש� ין קוד� מ� ז�
Le Saint-Béni-Soit-Il accomplira pour Israël tous les bienfaits qu'il a dit par les prophètes de 
vérité.

אן  כ� ח� א מ� ק� אן ד� ב� ינון ט� ל א� א כ� ל� מ� ל� א� ן. ו� הו ות� ל� ג� ין ב� יש� ה ב� מ� ן, כ� יהו ל� לו ע. ב� ל ס� א� ר� ש� י� ו�
Israël ont enduré beaucoup de malheurs dans l'exil et sans tout le bien qu'ils attendent 

א: לות� ל ג� ב� ס� מ� ם ול� יק� מ� ין ל� ל� כ� וו י� א ה. א,ל� ית� י� ר� או ין ב� יב� ת� אן כ� מ� ח� ו�
et qu'ils voient écrit dans la Torah ils n'auraient pas pu supporter l'exil.

ן, כ� ח� א מ� ק� אן, ד� ב� ינון ט� ל א� אן כ� מ� ח� ין, ו� ר� פ� ין ס� ח� ת� ת, פ� שו ר� ד� י מ� ב� ין ל� ל� ל אז� ב� א.
Ils vont dans les maisons d'étude, ouvrent des livres et voient tous les bienfaits qui les 
attendent.

ן, הו ות� ל� ג� ין ב� מ� ח. נ� ת� יהו, ומ� י� ל� יך הוא ע� ר� א ב� ש� ן קוד� ח לו ט� אב� א, ד� ית� י� ר� או ין ב� יב� ת� אן כ� מ� ח� ו�
Ils voient écrit dans la Torah ce que le Saint-Béni-Soit-il leur a promis et ils se consolent 
dans l'exil.

אן ב� ינון ט� ן, אן א� כו ה. י אן הוא אל� ר� אמ� ן, ו� ין לו פ� ד� ג� ין ומ� פ� ר� ח� ין מ� מ� אר ע� וש�
Les autres peuples les méprisent et les insultent en disant ou sont vos dieux ? Ou sont les 
bienfaits

יכו: י� נ� פון מ� ס� כ� א י� מ� ל� ע� ין ד� מ� ל ע� י כ� כ� ן, ו� כו ין ל� ינ� מ� ז� ין ד� ר� תון אמ� א� ד�
dont vous dites qu'ils vous sont promis ? Est-ce que tous les peuples du monde seront 
confondus par vous

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� '. (ישעיה סו,ה) ה. גו ם ו� יכ� א� נ� ם שו יכ� ח� רו א. רו אמ� ב� ל ד� ים א� ד� ר� ח. י� ה� ר י� ב� עו ד� מ� ש�
comme il est écrit'' Écoutez la parole de YHVH vous qui craignez sa parole, vos frères, vos 
ennemis vous repoussent disaient : pour mon nom que YHVH se glorifie nous verrons votre 
joie et ils seront confondus'' ? 3

י ע� מ� ת ש� מועו ה ש� מ� ין, כ� יש� ה ב� מ� לו כ� ב� ס� ינון ד� , א� רו ב� ל ד� ים א� ד� ר� ח. אי ה� מ�
Qui sont ceux qui craignent sa parole ? Ce sont ceux qui souffrent de nombreux maux, 
combien de rumeurs ont-ils entendus,

ן.  יהו ל� ן ע. יד� ר� ח� ין, ו� ל� ר א� ת� ין ב� ל� א� ין, ו� ל� ל א� ין ע� ל� א�
les unes sur les autres et les unes aprés les autres et les ont craint ?

ר  ת� אמ� א� ה ד� מ� '.(ירמיה ל,ה) כ� גו ם ו� לו ין ש� א� ד ו� ח� נו פ� ע� מ� ה ש� ד� ר� ל ח. ' קו גו י ו� כ�
comme il est dit :'' nous avons entendu une voix d'effroi, terreur et ce n'est pas la paix''4,

א: ינ� יד ד� ב� ע� ת� ד א� רו כ� ב� ל ד� יר א� ד� ים ת� ד� ר� ינון ח� א�
ce sont ceux qui craignent constamment sa parole quand la Rigueur agit.

ם,  יכ� ד� נ� ו. מ� ש� י ע� נ� ן ב� חוכו ינון א. ין א� ל� ם, א� יכ� א� נ� ם שו יכ� ח� רו א. אמ�
''Vos frères, vos ennemis'' ce sont vos frères, les enfants de Esaü qui vous repoussent

ר  ת� אמ� א� ה ד� מ� י,(איכה ד,טו) כ� פ� אנ� ן ב� ין לו ז� ב� א מ� ק� א ד� מ� ית ע� ל� . ד� מו או ל� ר� א ק� מ� סורו ט�
comme il est dit :''Hors d'ici impurs que vous êtes''5. Aucun peuple n'a méprisé vos visages

דום י א8 נ� ב� ל כ� א� ר� ש� י� יהו ל� י� פ� אנ� ין ב� ק� ק� ר� ה, ומ� ד� נ� ין כ� ב� א. ס� הו מ� י כ:ל� ר� אמ� . ו�
 et craché sur les visages d'Israël comme Edom en disant que vous êtes tous impurs.

י,  ל ח� א� י ד� נו ן (דאמרין) ב� נ� , א. י� ד י� ב� כ� י י� מ� ן ש� ע� מ� ם. ל� יכ� ד� נ� יהו מ� א א� ד� ו�
c'est cela 'vous repoussent pour mon nom que YHVH se glorifie'' ils disent : nous sommes 
les fils du Dieu vivant,

1 Folio 188b.
2 Isaïe 41, 11.
3 Isaïe 66,5.
4 Jérémie 30,5.
5 Lamentations 4,16.



ל.  דו י ג� ר� ק� א� הוא ד� ין ה� ג� א ב� מ� ל� ל ע� ין ע� נ� ט� ל� ן ש� נ� יה. א. מ� ר ש� יק� י� ת� ן י� י ב� ל.(בראשית כז,א) ד� דו ג� נו ה� ו ב� ש� ע�
par nous son nom est glorifié, nous dominons le monde par celui qui est  nommé 
grand :''Esaü, son grand fils'',6

ל,  דו יך הוא ג� ר� א ב� ש� י קוד� ר� ק� א א� א ד� מ� ש� ד.(תהלים קמה,ג) וב� א ל מ� הול� י� ומ� ל י� דו ג�
et par ce nom le Saint-Béni-Soit-Il est nommé grand :''Grand est YHVH, amplement 
glorifié''7

: י� ד י� ב� כ� י י� מ� ן ש� ע� מ� אי ל� ד� ל. ו� דו יהו ג� א� ל, ו� דו ג� י ה� נ� ן ב� נ� א.
nous sommes ses grands enfants et il est grand, assurément ''pour la gloire de mon nom 
YHVH''

א,  ל� כ ין מ� יר� ע� תון ז� ל א� ב� יב.(בראשית כז,מב) א. ת� ן כ� ט� ק� ה ה� נ� ב ב� ק ע. י�
Mais vous êtes les plus petits de tous :''Jacob son petit enfant'' comme il est écrit.8

ן.  כו ל� ה ד� ו� ד� ח� י�א מ� מ� מ� ל ע. פון כ� ס� כ� י� אן, ד� ב� ינון ט� ן, אן הוא א� כו ה. ל� אן הוא א8
Ou est votre Dieu ? Ou sont ses bienfaits pour que tous les peuples aient honte en voyant 
votre joie ?

א  ר� אח. א ב� ת� ל� ל� י ק� ל� ת� אן ד� מ� שו כ� ם י�בו ה� ין. ו� ר� תון אמ� א� ה ד� מ� ם כ� כ� ת� ח� מ� ש� ה ב� א� ר� נ� ן ו� ת� אן י� מ�
Quand verrez vous votre joie comme vous dites ? Et ils seront honteux, comme celui qui 
reporte sa malédiction sur un autre

י כ� ה ה� ל� ר מ� ה אמ� ו� א ה. ש� ד� א רוח� ק: ין ד� ג� מו, וב� ל� כ� י� שו ו� ין י�בו ד� כ� ין ד� ר� תון אמ� א� ין ד� ג� ב�
parce que vous dites qu''ils seront honteux et confus'. A cause de cela l'esprit saint a dit cette 
parole

ך. ים ב� נ�חר� ל ה� מו כ ל� כ� י� שו ו� ן י�בו א, ה� ל ד� ע� ו�
et c'est pour cela qu''ils seront honteux et confus tous ceux qui se sont enflammés contre 
toi''.

א. א ד� לות� ג� ך ב� ל� א ע. ז� רוג� ן ב� יהו יר� ח� פו נ� ק� ת� א� ך. ד� ים ב� ר� נ�ח8 ל ה� אי כ מ�
Qui sont '' tous ceux qui se sont enflammés contre toi' ? Ce sont ceux qui ont enflammé leur 
colère contre toi dans cet exil. 

ל: א� ר� ש� י� ן ל� הו י�חמון ל� ין ד� ב� ל ט� כ� מו מ� ל� כ� י� שו ו� א, י�בו נ� מ� הוא ז� ה� ב�
A cette époque, ils seront honteux et confus de tous les bienfaits que verront Israël.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

6 Genèse 27,1.
7 Psaumes 145,3.
8 Genèse 27,42.


