
Ki Tissa Jeudi'כי תשא יום ה/ 
ד. ע� ל מו� 
ה א א� ית מ� ד� ק� ה ב� ו א ה� י ל כ� ד, ו� ע� ל מו� 
ה א לו� א� ר ק ו�

1''Et il la nomma 'tente de la convocation2/Moèd''3Et auparavant il n'y avait pas de 'tente de 
convocation' ?

ב,  ט ר ל� ר אמ� ז ע ל� 
י א ב� ד. ר� ע� אי מו� ד. מ� ע� ל מו� 
ה א א� ת ש� ם, ה� ת ל ס� 
ה א א� ית מ� ד� ק� א, ב� ל 
א
Auparavant c'était juste une tente et maintenant elle est 'tente de convocation/Moèd. Que 
signifie Moèd ? Rabbi Elazar dit : c'est pour le bien.

א, ר יה� ס� ה ד� ו ד� 
ם ח יהו יו� א� ד ד� ע� ה מו� ב, מ ט ר ל� ר אמ� ז ע ל� 
י א ב� יש, ר� ב� ר ל� א אמ� ב י א� ב� ר�
Rabbi Abba dit : c'est pour le mal. Rabbi Elazar dit : c'est pour le bien. De la même manière 
que pendant la convocation/ Moèd4  qui est le jour de joie de la lune

א, א ד מ ש� יה ב� י ל� ר� א ק כ א, אוף ה ימות ג� ה פ� א ב ט ל� א ש� ה, ל דוש יה ק� א ב� פ ס� יתו� א� ד�
augmentée de sainteté, le dommage ne domine pas ici aussi on l'a nommée par ce nom 

יב: ת� ד כ� ע� ל מו� 
ה א לו� א� ר ק א ו� ל ד ע� ים, ו� ג� פ� ת� א א� ל יהו, ו� י� ינ� ב� יק מ� ח� ר� ת� א א� ה אה ד� ז אח� ל�
pour montrer qu'elle s'est éloignée d'eux et n'a pas été endommagée, c'est pour cela qu'il est 
écrit :''Et il la nomma 'tente de la convocation5/Moèd''.

ר ת� אמ� א� ה ד� מ ם, כ� ת ל ס� 
ה ה א� ו א ה� ית מ� ד� ק� א ב� ה יש, ד� ב� ר ל� א אמ� ב י א� ב� ר� ו�
Rabbi Abba a dit : pour le mal car auparavant c'était une simple tente comme il est dit :

ד.(ישעיה לג,כ)  ע� ל מו� 
ה א א� ת ש� ה� ח. ו� צ� נ� יו ל ת דו� ת� ע י� ס� ל י� ן ב� ע צ� ל י� ל ב� 
ה א�
''Une tente qu'on ne déplacera pas dont les chevilles ne bougeront jamais''6 et maintenant elle 
est  'tente de convocation/Moèd''.

ד, ע� ל מו� 
ה אה א� ל� ה� אן ל� כ א. מ� ת הו מו� ט ב� לו� ש� א י� ל ין, ד� מ� ל� ע ין ל� רוכ� ין א� י� ב ח� יה� מ� א, ל� ית מ� ד� ק� ב�
Auparavant elle donnait de longues vies aux mondes pour que la mort n'y domine pas.

ר  ת� אמ� א� ה ד� מ י, (איוב ל,כג) כ� ל ח כ ד ל� ע� ית מו� וב�
comme il est dit :'' Car je sais bien que tu me ramèneras à la mort et une maison de 
convocation/Moèd pour tout vivant''7

ים. ג� פ� ת� א א� ת ש� ה� ים, ו� ג� פ� ת� א א� א ל ית מ� ד� ק� א. ב� מ ל� ע ין ל� צוב� ין ק� י� ח� א ו� נ מ� יה ז� יב ב� יה� י� ת� א, א� ת ש� ה�
A partir de maintenant un temps est donné et les vies sont limitées pour le monde. 
Auparavant ce n'était pas endommagé et maintenant c'est endommagé.

ד ע� ל מו� 
ה א א� ת ש� דון. ה� ע� א י� ל א, ד� ש מ� ש� א ב� ר ה� ס� א ל� ווג ז� א ו� רות ב� א ח� ית מ� ד� ק� ב�
Auparavant il y avait lien et union pour le soleil et la lune sans convocation et maintenant 
'tente de convocation/Moèd',

ם: 
ד ה קו� ו א ה� ל ה ד� ד, מ ע� ל מו� 
ה א לו� א� ר ק ך ו� ין כ ג� ן, וב� מ� ז� ן ל� מ� ז� ן מ� הו� ל� א ד� ווג ז�
leur union est périodique et c'est pour cela qu'on l'a nommée 'tente de convocation/Moèd' ce 
qui n'était pas le cas auparavant.

י. ס� י יו� ב� ר� ק ו� ח צ� י י� ב� ר� ה ו� הוד י י� ב� יה ר� מ� י ק ב� וו י�ת� ה� א, ו� ית י� ר� או� י ב� ע� ל א, ו� ד יא ח� יל� יב ל� ה ית� ו ן, ה� עו� מ� י ש� ב� ר�
Rabbi Chimon était assis une nuit et s'occupait de Torah, étaient assis devant lui Rabbi 
Yéhouda, Rabbi Itshak et Rabbi Yossi.

יהו י� ל� א ע ת מו מו� ר� ג� ן ד� ינ ר� אמ� ק ב. ו� ר� ר ח� ה� ים מ� ד� 
ת ע 
ל א א� ר ש� י י� נ� לו ב� צ� נ� ת� י� יב ו� ת� א כ� ה, ה הוד י י� ב� ר ר� אמ�
Rabbi Yéhouda a dit : il est écrit '' Les enfants d'Israël renoncèrent à leur parure depuis le 
mont Horev'' et on a dit qu'ils avaient causé la mort 

א. ית מ� ד� ק� יהו ב� י� נ� יה מ� י ל� ד� אע� א, ד� יש יא ב� ו� הוא ח� הו ה� יט ב� ל� ש א  ו� יל ע� א ול� נ מ� הוא ז� ה� , מ�
depuis ce moment8 et pour la suite, et que le serpent du mal les dominait, qu'ils avaient déjà 
enlevé d'eux auparavant.

1 Folio 194a.
2 Tente où Dieu parlait à Moïse.
3 Exode 33,7.
4 Qu signifie aussi la convocation des fêtes religieuses selon le calendrier lunaire.
5 Tente où Dieu parlait à Moïse.
6 Isaïe 33,20.
7 Job 30,23.
8 De la faute du veau d'or.



א: י, או� ל ינ� ס� א ד� טור ן ב� הו� מ� יל ע� ב� ק� אה ד� ל א ע� ינ י� הוא ז� נ�יה ה� י מ� ד� ע ת� א, א� ט א ח ל ע� ד� ש> הו� ח. י� ינ� ל ת� א� ר ש� י�
Je veux bien admettre que cela soit pour Israël mais Josué qui n' a pas fauté est ce que cette 
arme supérieure qu'ils ont reçu au Mont Sinaï lui a t-elle été  enlevée ou non ?

א. ש י נ נ� ב� ן ד� פום רוב א ל� ל 
יה א ן ל� א ד א, ל מ ל� יך הוא ע ר� א ב� ש ין קוד� א� ד ד י, כ� ז� א ח� ת ו�
Et viens voir : quand le Saint-Béni-Soit-Il juge le monde il ne le juge que d'après la majorité 
des hommes,

א, מ ל� ל ע כ א ל� ת יה מו� י ב� ר� ש א, ד� נ יל הוא א� ה� ם ל� ר� נ�יה, ג ל מ� אכ� א ד� נ יל א� ם ב� ב אד ד ח י, כ� ז� א ח� ת ו�
Et viens voir quand Adam fauta de l'arbre dont il mangea, il causa que repose la mort sur cet 
arbre, pour tout le monde

א, ר יה� ס� א ב� ימו ד ג� פ� ה ד� ב ים חו� א� ק ה, ו� ל ע� ב� א מ� ת ת� א א� ש ר� אפ� ימו ל� ג� ם פ� ר� ג ו�
il causa le dommage de la séparation de la femme et de son époux et cette faute 
endommagea la lune

א  טור ל ב� א� ר ש� ימו י� י� ק� ן ד� יו י, כ� ינ� ס� א ד� טור ל ב� א� ר ש� ן י� ימ י� ק� ד ד� י,(דף קצ"ד ע"ב) ע� ינ� ס� ד�
jusqu'à qu'Israël se tiennent au mont Sinaï. Quand Israël se tinrent au mont9 Sinaï

יר. ד� א ת ר ה אנ� א ל� ימ י� ק� א, ו� ר יה� ס� ימו ד� ג� הוא פ� ר ה� ב ע� ת� א�
le dommage de la lune disparut et elle pouvait éclairer continuellement.

א, יש יא ב� ו� א ח� ט ל� ש� א, ו� מ ג� פ� ת� א� ין ל� מ� ד� ק� ל� מ� א כ� ר יה� ת ס� ב� א, ת ל ג� 
ע ל ב� א� ר ש� בו י� ח ן ד� יו כ�
Quand Israël fautèrent avec le veau, la lune redevint endommagée comme avant et le 
serpent du mal dominait

ת: ימ� ג� פ� ת� א� יה, ו� ב� ג� ה ל� יך ל ש� ה, ומ יד ב אח� ו�
il s'unit et l'attira à lui et fut endommagée.

אי, ד� ע ו� ד� ין, י יש� ד� ין ק� ינ� י� ינון ז� יהו א� י� נ� רו מ� ב ע� ת� א� ל, ו� א� ר ש� בו י� ח ה ד� 
ש ע מ� ד� ד י כ� ו�
Quand Moïse sut qu'Israël avaient fauté et que ces armes saintes leurs avaient été ôtées, il 
sut vraiment

ר. ב� יה ל� יק ל� פ� ין א� ד� ת, כ� ימ� ג� פ� ת� א� יה, ו� ב� ג� ה ל� א ל כ ש אמ� א, ל� ר יה� ס� ה ב� יד ב יא אח� ו� א ח� ה ד�
que le serpent du mal s'était uni  à la lune pour l'attirer à lui et l'endommager, il sortit la tente 
à l'extérieur

ה יא ב ר� ימו ש� ג� פ� ן ד� יו ה, כ� יל ין ד� ינ� י� ז� א ד� ר ט� ע� ים ב� א� ע� ק ש> יהו� ב ד� ל ג� א, אף ע� מ ג� פ� ת� א� א ל� ימ י� ק� ן ד� יו כ� ו�
car elle allait être endommagée. Bien que Josué sut tenir la couronne de ses armes, le 
dommage y résidait

ה, יט ב ל� ה ש� ו ה� ה, ד� 
ש ר מ� א ב� ימ י� ק� ת� א� ש ל� ר נ יל ב� כ� א י ם. ל אד א ד� ב חו� ת ב� ימ� ג� פ� ת� א� ה ד� מ ת כ� ר� ד� ה� ת� א� ו�
et redevint comme le dommage de la faute de Adam. Aucun homme ne peut la faire tenir 
hormis Moïse qui la dominait

א. ר אח� א ל� ל יר, ו� ד� ע� ת ש> הו� י� א ל� ימ י� ק� ה, ל� שו ב ה ר� ו א ה� א ל ל ד ע� א.ו� ר ר אח� ט� ס� ה ב� ו יה ה� ת� ומו�
et sa mort fut d'une autre manière10. C'est pour cela qu'elle ne put tenir Josué 
continuellement ni aucun autre.

א: מ ל� ל ע כ יב, ל� צ� ן ק מ� יה ז� יא ב� ר� א ש� ה יה, ד� י ל� ר� ד ק ע� ל מו� 
ה א א� ל ד ע� ו�
C'est pour cela qu'on la nomma 'tente de convocation/Moèd' car un temps précis y résidait 
pour tout le monde.

א. ת ת� א ל� אל מ ית ש� א� א, ו� יל ע� א ל� אל מ ית ש� א. א� ת ת� א ל� ינ מ� ית י� א� א, ו� יל ע� א ל� ינ מ� ית י� ה, א� ל מ� א ד� ז א, ר ל ד ע� ו�
Et le mystère de la chose est qu'il ya un droite en haut et il ya une droite en bas, il ya une 
gauche en haut et il ya une gauche en bas.

א. ר א אח� ר ט� ס� יהו ב� א� א, ד� ת ת� א ל� ינ מ� ית י� א� אה. ו� ל ה ע� דוש ק� א, ב� יל ע� א ל� ינ מ� ית י� א�
Il ya une droite en haut dans la Sainteté supérieure et il ya une droite en bas dans l'Autre 
côté.

9 Folio 194b.
10 Il ne mourut pas par la morsure du serpent comme le reste de l'humanité.



א,  ר יה� א ס� ר ש� ק� ת� א� א, ל� ימות ח� א ר� ר ע� את� אה, ל� ל ה ע� דוש ק� א ב� יל ע� א ל� אל מ ית ש� א,א� יל ע� א ל� יש ד� ר ק� ת א� ב�
Il ya une gauche en haut dans la Sainteté supérieure pour réveiller l'amour et l'attacher à la 
lune dans l'endroit saint supérieur

א, ש מ� ש� א ב� ר ה אנ� ל� ה מ� יש ל ר� אפ� א, ו� יל ע� ל� א ד� ימות ח� יש ר� ר� אפ� א ד� ת ת� א ל� אל מ ית ש� א� א ו� ר ה� נ ת� א� ל�
pour éclairer et il ya une gauche en bas qui empêche l'amour supérieur et l'empêche 
d'éclairer le soleil

א, ר ע ת� א א� ת ת� ל� א ד� א ד אל מ ד ש� כ� א. ד� יש יא ב� ו� ח� א ד� ר ט� א הוא ס� ד יה, ו� ד� ה� א ב� ב ר� ק ת� א� ול�
et de s'en rapprocher, c'est le Côté du serpent du mal. Quand cette gauche d'en bas se 
réveille

יא, ו� ח� ת ב� ק� ב� ד� ת� א� א, ו� ה ר הו� ת נ� כ� ש� ח� ת� א� א, ו� יל ע� ל� ה מ� יש ל ר� אפ� א, ו� ר יה� ס� ה ל� יך ל ש� ין מ ד� כ�
elle attire la lune et la sépare d'en haut. La lumière s'obscurcit et s'attache au serpent,

י�י,  ח� א ד� נ יל א� ת מ� ק� ח� ר ת� א� יא, ו� ו� ח� ת ב� ק� ב ד ת� א� א ד� ל כ� א, ל� ת ת� א ל� ת ת מו� יב א� ין ש ד� וכ�
ainsi la mort puise vers le bas pour tout ce qui est attaché au serpent et éloigné de l'arbre de 
la vie ,

יב,  צ� א ק נ מ� ד ז� א, ע� ש ד� ק� אב מ� ת� ס� ד א� א הוא כ� ד א. ו� מ ל� ל ע כ א ל� ת ים מו� ר� א ג ל ד ע� ו�
ainsi elle cause la mort pour tout le monde. Cela est quand le temple est devenu impur, 
jusqu'au moment déterminé 

ד: ע� ל מו� 
ה א הוא א� ד א, ו� ר ה� אנ� ת ל� ב� ת א, ו� ר יה� ת ס� נ� ק ת ת� א� ד�
où la lune est réparée et éclaire à nouveau, cela est  la 'tente de convocation/Moèd'.

א. ית מ� ד� ק� ד� א כ� נ כ� ש� ים מ� ג� יב ופ ר� ק א, ד� ש ד ח נ א ד� יט ע� א ב� ל 
ית, א א מ� ע� ל ש> הו� א י� ל ד ע� ו�
C'est pour cela que Josué n'est mort que par le conseil de ce serpent qui s'est approché et à 
endommagé le Tabernacle comme auparavant.

א, ת ת� ר ל� ע� יהו נ� א� ב ד� ל ג� אף ע� ר. ד� ע� ן נון נ� ע� ב� ש> הו� יב, (שמות לג,יא) י� ת� כ� א ד� ז א הוא ר ד ו�
C'est cela  le mystère de ce verset :'' Josué fils de Noune, jeune''11 car bien qu'il fut jeune en 
bas

א ים ד ג� פ� ת� י א� מ� י נ כ� א, ה ים ד ג� פ� ת� א� ה ד� מ ל, כ� 
ה א� ך ה תו� יש מ� א, לא ימ� ר הו� א נ� ל ב� ק� ל�
pour recevoir la lumière 'il ne quittait pas l'intérieur de la tente''12. Puisque cette tente fut 
endommagée, il le fut lui aussi.

אי  ד� י הוא ו� כ� א, ה ר יה� ים ס� ג� פ� ת� א� ן ד� יו יה, כ� ה ל� ו א ה� יש ד� א ק� ינ ז� ב ד� ל ג� אף ע�
Et bien qu'il eut une arme sainte, puisque la lune était endommagée il en est ainsi 
assurément,

ר: מ� ת� א א� ה ש, ו� מ א מ� ונ ו� הוא ג� ה� נ�יה, מ� י מ� דו� חו� ל� יב ב� ז� ת� ש� א א� ל
il ne put seul en être sauvé, de cette manière assurément et cela a été dit.

א, ית י� ר� או� ה ב� ין ב ק� ב� ד� ת� א, ומ� ית י� ר� או� ין ד� ז� ין ר ע� ד� י� יא, ד� יק� ד� ינון צ� ין א� א� כ ז�
Heureux sont les justes qui connaissent les mystères de la Torah et s'y attachent avec la 
Torah

י, את� א ד� מ ל� י�י ע ח� כון ל� ז� ה י� ינ ג� '. וב� גו� ה ו� ל י� ל� ם ו מ ית בו� יו� ג� ה יב, (יהושע א,ח) ו� ת� כ� א ד� ר ין ק� ימ� י� ק� ומ�
et accomplissent le verset :'' Tu la méditera jour et nuit''13. Ils méritent ainsi les vies du 
monde à venir

:' גו� יך ו� 
מ ך י 
ר או� י
יך ו� י הוא ח� יב, (דברים ל,כ) כ� ת� כ� ד�
comme il est écrit :'' Car elle est tes vies et le prolongement de tes jours''14.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

11 Exode 33,11.
12 Exode 33,11.
13 Josué 1,8.
14 Deutéronome 30,20.


