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ר,  אמ� ח ו� ת� י פ� ס� י יו� ב� .(רות ג,ז) ר� מוה� אוק� נ�יה, ו� זו� ל מ� יך ע� ר� ב� . ד� בו� ב ל� יט� י� הו ו� . מ� בו� ב ל� יט� י� ת� ו� י�ש� ז ו� ע� ל ב� אכ� י� ו�
1Rabbi Yossi a ouvert et dit :''Et Boaz mangea et but et son cœur fut bien''2 que signifie' son 
cœur fut bien ? Il bénit pour sa nourriture et cela a été établi.

יב  ט� אן או� יה, ומ� ב� ל� יב ל� ט� א או� נ�יה, ד� זו� ל מ� ך ע� ר� ב� מ� אן ד� מ� א, ד� ז� א הוא ר� ד� יב, (נ"א איהו) ו� ת� כ� ה ד� מ� (תהלים כז,ח) כ�

Ceci est le mystère de celui qui bénit pour sa nourriture, il fait du bien à son cœur et qui est 
(il) ce bien ? Comme il est écrit :''

יב  ת� י. וכ� ב� ר ל� ך אמ� ':(תהלים עג,כו) ל� גו� י ו� ב� ב� צור ל�
''A toi mon cœur a dit''3 et il est écrit aussi :''Rocher de mon coeur''4.

א ע� ב� ל ש� יך ע� ר� ב� אן ד� ל מ� יך הוא, כ� ר� א ב� ש� י קוד� מ� א ק� יב� ב� א ח3 נ� זו� ת מ� כ� ר� ב� ין ד� ג� וב�
Et puisque la bénédiction de la nourriture est chère au Saint-Béni-Soi-Il, tout celui qui bénit 
quand il est rassasié5

א ר� ר אח3 ת� א3 ת, ד� ב� ש� י ד� ת� עוד� ך ס� נ� ימ� ס� א, ו� ר� ר אח3 ת� א3 י ל� ד� ח� יב ו� ט� או�
fait du bien et réjouit un autre endroit dont le signe est les repas de Shabat car l'autre endroit

ה כ� ר� יא ב� ה� ה� י מ� נ� ה3 ת� : א� בו� ב ל� יט� י� א ו� ד� ז ו� ע� יק ב� ד� הוא צ� ה� א ד� ע� ב� ש� ה ד� כ� ר� הוא ב� ה� י מ� נ� ה3 ת� א א� כ� ה� ידו. ו� ח� א ו� ע� ב� ש� ד�
profite de cette bénédiction de satiété et de joie. Et ici elle profite de cette bénédiction de 
satiété du Juste Boaz et c'est cela ''et son cœur fut bien'.

ר, ת� הוא א3 יך הוא ה� ר� א ב� ש� י קוד� מ� ה ק� ש6 יהו ק� א א� נ� זו� מ� ין ד� ג� א. ב� מ� ע� אי ט� מ�
Quelle en est la raison ? La subsistance des créatures est difficile pour le Saint-Béni-Soi-Il, 
c'est cet endroit

ין, ק� ל� ס� א ד� ע� ב� ש� ין ד� ל� ינון מ� א� י מ� נ� ה3 ת� א� א, ו� ק� ל� א ס� ת� כ� ר� יא ב� ה� ך. ה� ר� ב� א מ� ק� י, ו� ת� ש� יל ו� ר נ�ש אכ� ב� ן ד� יו� כ� ו�
et quand un homme mange et boit et bénit ensuite, cette bénédiction s'élève et elle profite de 
ces paroles de satiété qui s'élèvent,

א: יל� ע� ל� א ומ� ת� ת� א מ� נ� זו� מ� י מ� נ� ה3 ת� א� ח ד� כ� ת� ש� א� ו�
ainsi on a profité de la nourriture du bas et du haut.

א, ע� ב� גו� ש� ין מ� ק� ל� ס� ין ד� ל� ינון מ� א� א מ� ל� ר, א6 ת� הוא א3 י ה� נ� ה3 ת� א א� ל ל� חו� א ב� ז� יא. ר� י� ר� ב� ין ח� ב� א ד� ז� יהו ר� א א� ד� ו�
Cela est un mystère partagé par les amis, mystère car pendant la semaine cet endroit n'a 
aucun profit si ce n'est les paroles qui s'élèvent de la satiété6.

יהו. י� נ� י מ� נ� ה3 ת� ר א� ת� הוא א3 ה� ידו, ו� ח� ין ב� ע� ב� ש� ון ו� ו� ר� ן ו� ר� ט� ע� ת� ין מ� ל� הו מ� כ;ל� ו�
Ces paroles sont couronnées, abreuvées et repues de joie et cet endroit en profite.

ת, ב� ש� ה ד� ו� צ� מ� א ד� נ� זו� מ� ה ד� ו� ד� הוא ח6 ה� ש, וב� מ� א מ� נ� זו� מ� א, ב� ר� א אח3 ז� יהו ר� ת א� ב� ש� ב�
Le Shabbat c'est un autre mystère, dans la nourriture elle-même7 et dans cette joie de la 
nourriture du commandement du Shabbat8

1 Folio 218 a.
2 Ruth 3,7.
3 Psaumes 27,8.
4 Psaumes 73,26.
5 Suivant le verset :'' tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras'' (Deutéronome 8,10).
6 C'est-à-dire la prière de la fin du repas,ברכת המזון.
7 Et non seulement dans la prière de la fin du repas.
8 Car il ya , à la différence des jours de semaine, un commandement/Mitsva (מצוה) de la nourriture du Shabbat.



א  א ד� ז� ר� א. ו� ת� ת� א ו� יל� ע� א מ� יל� ל� ח כ� כ� ת� ש� א א� ל� כ� ך.(דברי הימים א כט,יד) וב� נו ל� ת� ך נ� ד� י� ל ומ� כ� ך ה� מ� י מ� כ�
et elle se trouve dans tout, incluse du haut et du bas. C'est le mystère du verset :'' Car tout 
vient de toi et de ta main on t'a donné''9.

: מוה� אוק� ה ד� מ� ת, כ� ב� ש� ה ד� ו� צ� מ� א ד� נ� זו� מ� ה ד� ו� ד� הוא ח6 ה� א, וב� יה ד� אות� נ� ה3 אי ב� ד� ו�
Assurément, de ce profit et de cette joie de la nourriture du commandement du Shabbat 
comme on l'a établi.

ה, ו� ד� ח6 יה ב� עות� ואה ר� ו� ש� יה, ול� ב� א ל� ונ� ו� כ� י ל� ע� א, ב� ע� ב� גו� ש� יך הוא מ� ר� א ב� ש� קוד� ך ל� ר� ב� מ� אן ד� מ�
Celui qui bénit le Saint-Béni-Soi-Il en étant rassasié doit orienter son cœur et placer sa 
volonté dans la joie.

ה, ו� ד� ח6 א ב� ר� אח3 א ל� ת� ש� יב ה� יהו י�ה� א א� ה� יה ד� עות� אה ר� ו� ש� א, ול� א ד� ז� ר� ה ב� ו� ד� ח6 ך ב� ר� יב� א ד� ל� יב, א6 צ� ח ע� כ� ת� ש� א י� ל� ו�
Il ne doit pas être triste mais bénir avec joie dans ce mystère et placer sa volonté dans ce 
qu'il donne maintenant à l'autre endroit avec joie,

א. ב� א ט� ינ� ע� ה וב� ו� ד� ח6 יה ב� ין ל� ב� ה3 י י� כ� א. ה� ב� א ט� ינ� ע� ה וב� ו� ד� ח6 ך ב� ר� ב� יהו מ� א� ה ד� מ� א, וכ� ב� א ט� ינ� ע� ב�
avec un bon œil. De la même manière qu'il bénit avec joie et bon œil, on lui donnera avec 
joie et bon œil.

יה עות� יה ור� ב� י ל� ו� יש� א, ו� ית� י� ר� או� ין ד� ל� מ� ה, וב� ו� ד� ח6 א ב� ל� ל, א6 ל� יב כ� צ� ח ע� כ� ת� ש� א י� ך ל� ין כ� ג� וב�
C'est pour cela qu'il ne doit pas être triste du tout, dans la joie et dans des paroles de Torah, 
et placer son cœur et sa volonté

יא ה� ה� נו מ� ז� ת� ין, א� י� יר� ש� ין ומ� ר� ט� ד' ס� ין, ב� יט� ל� ין ש� יכ� ת� ע ר� ב� א, אר� כ� א ה� ז� יך: ר� ר� ט� צ� א� א ד� ז� ר� א, ב� ה ד� כ� ר� ב ב� יה� מ� ל�
pour donner cette bénédiction dans le mystère nécessaire. Le mystère ici sont les quatre 
chariots qui dominent dans les quatre côtés et les quatre camps10 qui se nourrissent

יה. ר ב� ט� ע� ת� א� י ו� ב� ר� ת� א� י ו� נ� ה3 ת� ה, א� ת� רוך א� ב� ין ד� ל� ינון מ� א� א, וב� ע� ב� ש� א ד� ת� כ� ר� ב�
de cette bénédiction de satiété et dans ces mots de 'Béni-Soit-Tu', elle profite, grandit et s'en 
couronne.

יב,  ת� א כ� ל ד� ע� א, ו� ב� א ט� ינ� ע� ה, וב� ו� ד� ח6 א ב� עות� יך ר� ר� ט� צ� ך א� ר� ב� מ� אן ד� ך:(משלי כב,ט) ומ� ר� בו� ן הוא י� י� ב ע� טו�
Celui qui bénit doit avoir une volonté dans la joie et le bon œil et il est dit à ce propos :'' Le 
Bon œil sera béni car il a donné de son pain au pauvre''11.

יה, יפ� יה ס� יש� או ר� א ל� ר� אי ק� י,ה� כ� א ה� ימ� א ת� י ל� א� ל. ד� ד� מו� ל� ח� ל� ן מ� ת� י נ� יב כ� ת� כ� א, ד� ר� ק� יה ד� יפ� ס� יל ל� פ� א ש� כ� ה� ו�
Descendons maintenant dans la fin du verset ' car il a donné de son pain au pauvre'' car si tu 
ne dis pas ainsi12 ce verset n'a ni début ni fin

ב  א טו� ל� יה. א6 יש� יה ר� יפ� או ס� ל� ה. (דף רי"ח ע"ב) ו� ו� ד� ח6 א ב� ב� א ט� ינ� ע� אי, ב� ד� ך ו� ר� ב� א, הוא י� נ� ימ� ק� או� ה ד� מ� ן,כ� י� ע�
et ni fin ni début.' Bon13 œil' comme on l'a établi, il s'agit assurément de la bénédiction avec 
bon œil et joie.

ל, ד� מו� ל� ח� ל� ן מ� ת� ידו נ� הוא ח� ה� א, ומ� ת� כ� ר� יא ב� ה� ה� א מ� ה� ה, ד� ו� ד� ח6 א ב� כ� ר� ב� א ל� נ� ג� מ� יהו ל� או א� ל� ו�
Et ce n'est pas pour rien qu'il bénit avec joie car c'est par cette bénédiction et par cette joie 
qu'il 'a donné de son pain au pauvre',

9 Chroniques I  29,14.
10 Qui correspondent aux quatre bénédictions de la bénédiction du repas.
11 Proverbes 22,9.
12 Que ce verset se rapporte à la bénédiction du repas.
13 Folio 218 b.



ין  ר� ט� ל ס� כ� י מ� נ� ה3 ת� א� ר ד� ת� לום. א3 יה כ� מ� ר� ג� יה מ� ית ל� ל� ר ד� ת� ין. א3 ר� ט� ל ס� כ� א מ� נ� ז� ת� א� יך ל� ר� ט� צ� א� ר ד� ת� א3
l'endroit qui a besoin d'être nourri de tous les côtés, l'endroit qui ne possède rien. Endroit qui 
profite de tous les côtés

א: ית� י� ר� או� ין ד� ח� ר� או� ין ו� א� ל� ין ע� ז� ין ר� ע� ד� י� ין ד� ימ� כ� ח� א ל� ל� רו א6 ס� מ� ת� א א� ין ל� ל� ין א� ל� ין. מ� ר� ט� ל ס� כ� יל מ� ל� כ� ת� א� ו�
et inclus tous les côtés. Ces paroles ne sont transmises qu'aux sages qui connaissent les 
mystères supérieurs et les chemins de la Torah.

יב,(רות ג,ז)  ת� ה כ� א. מ� מ� ל� ע� יה ל� ה ב� ו� א ה3 א ל� ח� צ� מ� א ד� פ� ה תוק� ו� א ה3 ינ� ב ע� ז ט� ע� י, ב� ז� א ח3 ת�
Viens voir, Boaz avait l’œil bon, il n'a jamais été prétentieux. Qu'est-il écrit ?

יב,  ת� כ� א ד� ז� ה, ר� מ� ר� ע3 ה ה� צ� ק� ב ב� כ� ש� א ל� י�ב� ים.(שיר השירים ז,ג) ו� ט� ת ח� מ� ר� נ�ך ע3 ט� ב�
''Il alla se coucher à la limite du monceau''14 c'est le mystère du verset :'' ton ventre est un 
monceau de blés'.

א, ב� ל� א ד� עות� ר� ה ב� ו� ד� ח6 ת, ב� א י�או� ק� ד� א כ� נ� זו� ת מ� כ� ר� ך ב� ר� ב� מ� אן ד� ל מ� א, כ� נ� יפ� ל� א או� כ� ה� מ�
On apprend de là que tout celui qui fait la bénédiction de la nourriture comme il se doit, 
avec joie et volonté du coeur

ין. יש� ד� ין ק� ל� יכ� ה� ין ב� א� ל� ין ע� ז� יה, גו� ר� א ל� נ� ק� ת� ת� ר א� ת� א, א3 מ� ל� אי ע� ה� יק מ� ל� ד ס� כ�
lorsqu'il quittera ce monde, un endroit lui sera arrangé dans les mystères supérieurs, dans les 
saints palais

א, ית� י� ר� או� א ב� קוד� א ופ� קוד� ך פ� ית ל� ל� ן,ד� הו� יל� א ד� ז� ע ר� ד� י� יה, ו� אר� מ� י ד� קוד� יר פ� ט� נ� ש ד� ר נ� יהו ב� אה א� כ� ז�
Heureux est l'homme qui observe les commandements de son Maître et connait ses mystères 
car il n'y a aucun commandement de la Torah

ן. יהו� אר� מ� א ד� ר� יק� ין ב� יח� ג� ש� א מ� ל� י, ו� ע� ד� א י� א ל� ש� י נ� נ� ין, וב� א� ל� ין ע� יו� ז� ין ו� ר� הו� ין,ונ� א� ל� ין ע� ז� יה ר� ין ב� י� ל� א ת� ל� ד�
Qui ne dépend pas de mystères supérieurs, de lumières et splendeurs supérieurs. Et les 
hommes ne le savent pas et ne prêtent pas attention à la gloire de leur Maître.

י: את� א ד� מ� ל� ע� ין וב� א ד� מ� ל� ע� ינון ב� ין א� א� כ� א ז� ית� י� ר� או� י ב� ל� ד� ת� ש� מ� ינון ד� יא, א� י� יק� ד� צ� ן ד� יהו� ק� אה חול� כ� ז�
Heureuse est la part des Justes, ils s'occupent de la Torah. Heureux sont-ils dans ce monde et 
dans le monde à venir.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

14 Ruth 3,7. suite du verset cité précédemment.


