
Ki Tissa Mercredi'כי תשא יום ד/ 

י, ינ� ס� א ד� ל טור� ל ע� א� ר� ש� ימו י� י� ק� א ד� ת� ע� ש� ל, ב� א� ר� ש� אבו י� א ח� ד ל� א, ע� א ד� ונ� ו� ג� כ�
1De la même manière, avant qu'Israël ne fautent au moment où ils se tenaient au Mont Sinaï

א, מ� ל� ע� ה מ� ו� ע ה� ר� ר ה� טול י�צ  ין ב� ד� א כ� ה� י�א, ד� ו� אי ח� ה� א ד� מ� יהו זוה� י� נ� ר מ� ב� ע� ת� א�
la souillure du serpent leur fut ôtée car à ce moment l'annulation du penchant du Mal se 
trouvait dans le monde

א. ת� ת� תו ל� ח� א נ� ל� א, ו� יל� ע� יקו ל� ל� י�י, וס� ח� א ד� נ� יל� א� ידו ב� ח� א� ת� ין א� ד� יהו. וכ� י� נ� יה מ� חו ל� ד� ו�
et on l'a repoussé d'eux. Ils étaient unis à l'arbre de vie et s'élevèrent vers le supérieur et ne 
redescendirent pas.

ע. מ� ש� מ� ע ול� ד� נ� מ� אן ל� ד� ח� יהו.ו� י� ינ� ן ע� ר� ה� נ� ת� א� ין, ו� א� ל� י�אן ע� ר� ל� ק� פ� אן, אס� מ� וו ח� ה� ין, ו� ע� ד� וו- י� ין ה� ד� כ�
Ainsi ils connurent et virent les miroirs supérieurs et leurs yeux s'éclairèrent. Ils se 
réjouirent de connaître et d'entendre.

א, יש� ד� א ק� מ� ש� ון ד� ו� את� ין ד� יר� ג� יך הוא, ח� ר� א ב� ש� ן קוד� ר לו- ג� ין ח� ד� וכ�
Le Saint-Béni-Soit-Il les ceignit, ceintures des lettres du Nom saint

א: ית� מ� ד� ק� ב� ד� ן כ� אב לו- ס� א י� ל� י�א, ו� ו� אי ח� יהו ה� י� ל� אה ע� ט� ל� ש� יל ל� כ� א י� ל� ד�
pour que le serpent ne puisse pas les dominer et les rendre impurs comme auparavant2.

ין,  א� ל� ין ע� ר� הו- ין, ונ� ג� ר� ינון ד� ל א� יהו כ� י� נ� רו מ� ב� ע� ת� א, א� ל� ג� ע  טו ב� ח� ן ד� יו� כ�
Quand ils firent la faute du veau leur furent ôtés tous ces degrés et les lumières supérieures,

יהו י� ל� יכו ע� ש� אמ� אה, ו� ל� א ע� יש� ד� א ק� מ� ש� רו מ� ט� ע� ת� א� ין, ד� ינ� י� ז� ירו מ� ג� יהו ח� י� נ� ר מ� ב� ע� ת� א� ו�
et on leur ôta les ceintures armés couronnées du Nom saint supérieur. On attira sur eux

יב[שמות לג,ל].  ת� ה כ� ר מ� ת� ב� א. ול� מ� ל� ל ע� כ� א ל� ת� ימו מו- ר� ג� ין, ו� מ� ד� ק� ל� מ� א כ� יש� י�א ב� ו� ח�
le serpent du mal comme auparavant et entraina la mort pour le monde. Ensuite il est écrit :''

יו: ל� ת א� ג ש  או מ� יר� י� יו ו� נ� ר פ� ן עו- ר� נ�ה (דף קצ"ד ע"א) ק� ה� ה ו� ש  ת מ- ל א  א� ר� ש� י י� נ� ל ב� כ� ן ו� ר- א אה� ר� י� ו�
'' Aharon vit et tous les enfants d'Israël Moïse et voici3 la peau de son visage rayonnait et ils 
eurent peur de s'approcher de lui''4.

ין א� ל� ין ע� ר� ה� אן ז� מ� הו ח� כ;ל� ה,ו� ל� דו- ג� ד ה� י� ת ה� ל א  א� ר� ש� א י� ר� י� א, (שמות יד,לא) ו� ית� מ� ד� ק� יב ב� ת� ה כ� י, מ� ז� א ח� ת�
Viens voir qu'était-il écrit au début ?:''Israël virent la grande main''5 et tous virent des 
lumières supérieures,

ת. לו- קו- ת ה� ים א  א� ם רו- ע� ל ה� כ� יב, (שמות כ,יד) ו� ת� כ� א, ד� ר� ה� נ� י�א ד� ר� ל� ק� פ� אס� ין ב� ר� ה� נ� ת� א�
Ils furent éclairés par le miroir éclairant, comme il est écrit :'' Et tout le peuple virent les 
voix''6

הו ו� אנ� י ו� ל� יב[שמות טו,ב] ז ה א� ת� כ� ין, ד� ל� ח� א ד� ל� אן ו� מ� וו- ח� א, ה� ל י�מ� ע� ו�
et sur la mer ils virent et n'eurent pas peur comme il est écrit :''C'est mon dieu et je 
l'élèverai''7.

יו: ל� ת א� ג ש  או מ� יר� י� יב, ו� ת� ה כ� י. מ� חמ� מ� י ל� ל� כ� וו- י� א ה� סור ל� ר� ס� י ה� נ� טו, פ� ח� ר ד� ת� ב� ל�
Ensuite quant ils fautèrent ils ne purent voir l'intermédiaire8 et qu'est-il écrit ? '' ils eurent 
peur de s'approcher de lui''.

1 Folio  193 b.
2 Quand ils étaient en Egypte (Soulam).
3 Folio 194a.
4 Exode 34,30.
5 Exode 14,31.
6 Exode 20,14.
7 Exode 15,2.
8 Moïse.



ב ר� ר ח- ה� י�ם מ� ד� ת ע  ל א  א� ר� ש� י י� נ� לו ב� צ� נ� ת� י� הו (שמות לג,ו) ו� יב ב� ת� ה כ� י, מ� ז� א ח� ת� ו�
Viens voir, qu'est-il écrit à leur propos ?:''Les enfants d'Israël renoncèrent à leur parure 
depuis le mont Horev''9

י ינ� ס� א ד� טור� הו ב� רו ב� ב� ח� ת� א� ין ד� ינ� י� ז� ינון מ� יהו, א� י� נ� רו מ� ב� ע� ת� א� ד�
car furent ôtés d'eux ces armes qui furent liés à eux au mont Sinaï

יב,[שמות לג,ז] ת� ה כ� יהו, מ� י� נ� ר מ� ב� ע� ת� א� ן ד� יו� א, כ� יש� י�א ב� ו� הוא ח� הו ה� ט ב� לו- ש� א י� ל� ין ד� ג� ב�
pour que ce serpent du mal ne les domine pas. Quand cela leur fut ôté qu'est-il écrit :

נ ה.  ח� מ� ן ה� ק מ� ח� ר� ה ה� נ� ח� מ� חוץ ל� ה לו- מ� ט� נ� ל ו� ה  א- ת ה� ח א  ק� ה י� ש  ומ-
''Et Moïse prit sa tente et la planta en dehors du camp, loin du camp''10

ה, ש  ע מ- ד� י� ן ד� יו� א, כ� ל� אי. א  י ה� ב� ג� א ל� ר� אי ק� אי ה� ר, מ� ז� ע� ל� י א  ב� ר ר� אמ�
Rabbi Elazar dit : que vient faire ce verset avec l'autre 11? Quand Moïse sut 

אה ל� ה� אן ול� כ� אי מ� ד� א ו� ר, ה� ין, אמ� א� ל� ין ע� ינ� י� ינון ז� ל א� א� ר� ש� י� יהו ד� י� נ� רו מ� ב� ע� ת� א� ד�
que furent ôtés à Israël ces armes supérieures il dit : il est sur qu'à partir de maintenant

אב ת� ס� יהו א� י� ינ� א ב� כ� א ה� ש� ד� ק� קום מ� י י� א� יהו, ו� י� ינ� א ב� יר� י� ד� י ל� א י�ית� יש� י�א ב� ו� ח�
le serpent du mal va venir loger parmi nous et si le tabernacle est érigée parmi eux il 
deviendra impur.

נ ה. ח� מ� ן ה� ק מ� ח� ר� ה ה� נ� ח� מ� חוץ ל� ה לו- מ� ט� נ� ל ו� ה  א- ת ה� ח א  ק� ה י� ש  ד ומ- י� מ�
Aussitôt '' Et Moïse prit sa tente et la planta en dehors du camp, loin du camp''

א: נ� ת ד� מ� ד� ק� ה מ� ו� א ה� ל� ה ד� א, מ� יש� י�א ב� ו� ט ח� לו- ש� ין י� ד� א כ� ה� ה, ד� ש  א מ- מ� ח� ין ד� ג� ב�
 Moïse vit que le serpent du mal dominait, ce qui n'était pas le cas auparavant.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

9 Exode 33,6.
10 Exode 33,7.
11 ''Ils renoncèrent à  leur parure...'' avec '' Et Moïse prit sa tente..''.


