' ויקהל יום ג/Vayakel Mardi
. ואוקמוה, דבריך על מזוניה. מהו וייטב לבו.ז( ויאכל בעז וישת וייטב לבו, )רות ג,רבי יוסי פתח ואמר
Rabbi 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.
1

(ח, )תהלים כז, ומאן אוטיב )נ"א איהו( כמה דכתיב, דא אוטיב ללביה, דמאן דמברך על מזוניה,ודא הוא רזא
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 :''

:'כו( צור לבבי וגו, וכתיב )תהלים עג.לך אמר לבי
''A toi mon cœur a dit'' et il est écrit aussi :''Rocher de mon coeur''4.
3

 כל מאן דבריך על שבעא, ביבא קמי קודשא בריך הוא3ובגין דברכת מזונא ח
Et puisque la bénédiction de la nourriture est chère au Saint-Béni-Soi-Il, tout celui qui bénit
quand il est rassasié5
 רא3 תר אח3 דא, וסימנך סעודתי דשבת, רא3 תר אח3אוטיב וחדי לא
fait du bien et réjouit un autre endroit dont le signe est les repas de Shabat car l'autre endroit
: ני מההוא ברכה דשבעא דההוא צדיק בעז ודא וייטב לבו3 והכא אתה. ני מההיא ברכה דשבעא וחידו3אתה
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'.
, תר3שה קמי קודשא בריך הוא ההוא א6  בגין דמזונא איהו ק.מאי טעמא
Quelle en est la raison ? La subsistance des créatures est difficile pour le Saint-Béni-Soi-Il,
c'est cet endroit
, ני מאינון מלין דשבעא דסלקין3 ואתה, ההיא ברכתא סלקא. וקא מברך,וכיון דבר נש אכיל ושתי
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,
: ני ממזונא מתתא ומלעילא3ואשתכח דאתה
ainsi on a profité de la nourriture du bas et du haut.
, לא מאינון מלין דסלקין מגו שבעא6 א, תר3 ני ההוא א3 רזא בחול לא אתה.ודא איהו רזא דבין חברייא
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.
. ני מנייהו3 תר אתה3 וההוא א,וכ;להו מלין מתעטרן ורוון ושבעין בחידו
Ces paroles sont couronnées, abreuvées et repues de joie et cet endroit en profite.
, דוה דמזונא דמצוה דשבת6 ובההוא ח, במזונא ממש, רא3בשבת איהו רזא אח
Le Shabbat c'est un autre mystère, dans la nourriture elle-même7 et dans cette joie de la
nourriture du commandement du Shabbat8
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Folio 218 a.
Ruth 3,7.
Psaumes 27,8.
Psaumes 73,26.
Suivant le verset :'' tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras'' (Deutéronome 8,10).
C'est-à-dire la prière de la fin du repas,ברכת המזון.
Et non seulement dans la prière de la fin du repas.
Car il ya , à la différence des jours de semaine, un commandement/Mitsva (  )מצוהde la nourriture du Shabbat.

.יד( כי ממך הכל ומידך נתנו לך, ורזא דא )דברי הימים א כט.ובכלא אשתכח כלילא מעילא ותתא
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.
: כמה דאוקמוה, דוה דמזונא דמצוה דשבת6 ובההוא ח, נאותיה דא3ודאי בה
Assurément, de ce profit et de cette joie de la nourriture du commandement du Shabbat
comme on l'a établi.
, דוה6 ולשוואה רעותיה בח, בעי לכוונא לביה,מאן דמברך לקודשא בריך הוא מגו שבעא
Celui qui bénit le Saint-Béni-Soi-Il en étant rassasié doit orienter son cœur et placer sa
volonté dans la joie.
, דוה6 רא בח3 ולשואה רעותיה דהא איהו יהיב השתא לאח, דוה ברזא דא6 לא דיברך בח6 א,ולא ישתכח עציב
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,
. דוה ובעינא טבא6 בין ליה בח3 הכי יה. דוה ובעינא טבא6 וכמה דאיהו מברך בח,בעינא טבא
avec un bon œil. De la même manière qu'il bénit avec joie et bon œil, on lui donnera avec
joie et bon œil.
 וישוי לביה ורעותיה, ובמלין דאורייתא, דוה6 לא בח6 א,ובגין כך לא ישתכח עציב כלל
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
 אתזנו מההיא, בד' סטרין ומשיריין, ארבע רתיכין שליטין, רזא הכא: ברזא דאצטריך,למיהב ברכה דא
pour donner cette bénédiction dans le mystère nécessaire. Le mystère ici sont les quatre
chariots qui dominent dans les quatre côtés et les quatre camps 10 qui se nourrissent
. ני ואתרבי ואתעטר ביה3 אתה, ובאינון מלין דברוך אתה,ברכתא דשבעא
de cette bénédiction de satiété et dans ces mots de 'Béni-Soit-Tu', elle profite, grandit et s'en
couronne.
:ט( טוב עין הוא יבורך, )משלי כב, ועל דא כתיב, ובעינא טבא, דוה6ומאן דמברך אצטריך רעותא בח
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.
,האי קרא לאו רישיה סיפיה, דאי לא תימא הכי. דכתיב כי נתן מלחמו לדל,והכא שפיל לסיפיה דקרא
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
. דוה6 בעינא טבא בח, הוא יברך ודאי,כמה דאוקימנא, לא טוב )דף רי"ח ע"ב( עין6 א.ולאו סיפיה רישיה
et ni fin ni début.' Bon13 œil' comme on l'a établi, il s'agit assurément de la bénédiction avec
bon œil et joie.
, ומההוא חידו נתן מלחמו לדל, דהא מההיא ברכתא, דוה6ולאו איהו למגנא לברכא בח
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
10
11
12
13

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

 ני מכל סטרין3 תר דאתה3 א. תר דלית ליה מגרמיה כלום3 א. תר דאצטריך לאתזנא מכל סטרין3א
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
: לא לחכימין דידעין רזין עלאין ואורחין דאורייתא6 מלין אלין לא אתמסרו א.ואתכליל מכל סטרין
et inclus tous les côtés. Ces paroles ne sont transmises qu'aux sages qui connaissent les
mystères supérieurs et les chemins de la Torah.
(ז,)רות ג, מה כתיב. וה ביה לעלמא3 וה תוקפא דמצחא לא ה3 בעז טב עינא ה, זי3תא ח
Viens voir, Boaz avait l’œil bon, il n'a jamais été prétentieux. Qu'est-il écrit ?
. רמת חטים3ג( בטנך ע, )שיר השירים ז, רזא דכתיב, רמה3ויבא לשכב בקצה הע
''Il alla se coucher à la limite du monceau''14 c'est le mystère du verset :'' ton ventre est un
monceau de blés'.
, דוה ברעותא דלבא6 בח, כל מאן דמברך ברכת מזונא כדקא יאות,מהכא אוליפנא
On apprend de là que tout celui qui fait la bénédiction de la nourriture comme il se doit,
avec joie et volonté du coeur
. גו רזין עלאין בהיכלין קדישין, תר אתתקנא ליה3 א,כד סליק מהאי עלמא
lorsqu'il quittera ce monde, un endroit lui sera arrangé dans les mystères supérieurs, dans les
saints palais
,דלית לך פקודא ופקודא באורייתא, וידע רזא דילהון,זכאה איהו בר נש דנטיר פקודי דמאריה
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
. ולא משגיחין ביקרא דמאריהון, ובני נשא לא ידעי,ונהורין וזיוין עלאין,דלא תליין ביה רזין עלאין
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.
: אינון דמשתדלי באורייתא זכאין אינון בעלמא דין ובעלמא דאתי,זכאה חולקיהון דצדיקייא
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.

