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 .' גו� ה ו� ש	 י מ� ל פ ד ע� ק� ר פ� ש	 דות א� ע� ן ה� כ� ש� ן מ כ� ש� מ י ה� קוד� ה פ� ל	 (שמות לח,כא) א�
1''Voici les comptes du sanctuaire, sanctuaire du témoignage qui a été compté par la bouche 
de Moïse''2

ן יד� ב ינון ע� ל א כ� א, מ נ� ב� ר חוש� ד� ה� מ	 יך ל� ר ט� צ� א, א נ� כ� ש� יא י�ת מ� י� ימ� כ ל ח� דו כ� ב� ע� ן ד� יו� ר, כ� א אמ� י י�יס� ב ר
Rabbi Yessa a dit : puisque tous les sages firent le sanctuaire on aurait du faire le compte de 
tous les travaux

י�ים ק� ת� י א כ א, ה� נ� ב� יד חוש� ב ע� ת� ה א ו� ד ה� ן, כ� ב� חוש� ן ו� ב� ל חוש� כ� ין ד� ג א. ב� מ� ע� אי ט� יה. מ� ידו ב� ב� ע� ת� א ד�
qui y ont été accompli. Qu'elle en est la raison ? C'est parce que chaque compte effectué 
maintenait 

א,  ית� מ ד� ק� יבו ב� ד נ� ה ד מ� עו ב� ר� ת� א ה ד� מ� הו כ� ל כ�ל� א� ר� ש� י יה. ו� ר� את� י�ים ב� ק� ת� א א, ו� יד� ב הוא ע� ה�
le travail compté et le maintenait dans son lieu. Et tout Israël, de la même manière qu'ils 
placèrent leur volonté dans ce qu'ils donnèrent au début3,

א. עות� הוא ר� ה� א, ב� יד� ב ל ע� ים כ� י� ק� ת� ין א ד� א, וכ� נ� ב� הוא חוש� ה� עו ב� ר� ת� י א מ� י נ� כ ה�
ici aussi ils placèrent leur volonté dans ce compte. Ainsi chaque travail se maintînt dans 
cette volonté

ה. ל	 א� יב ו� ת א כ� ל� יב, ו� ת ה כ� ל	 א. א� יד� ב ים ע� י� ק� ת� אי א ה� ב� ין ד ג א, ב� נ� ב� א חוש� כ� יך ה� ר ט� צ� א א ל ד� ע� ו�
et c'est pour cela que ce compte fut nécessaire car le travail se maintînt par lui. Il est écrit :' 
Voici' et non 'Et voici'

הו, כ�ל� יר מ ים י�ת י� ק� ת� א א ד� א, ו� מ� ל� ע� ין ד� נ ב� ל חוש� יל כ� ס פ� א ד� נ� ב� יהו חוש� א א א ד� ל� א	
car ce compte annule tous les comptes du monde4 et celui-ci se maintient plus que tous

א: ר� אח� א ב� ל� א, ו� נ� כ� ש� י�ים מ� ק� ת� אי א ה� ב� ד
car par lui se maintient le sanctuaire et pas par un autre.

ר,  אמ� ח ו� ת� .(ישעיה לג,ו) פ� רו� צ� יא או� י� ה את י� ר� ת י ע� ד� ת ו� מ� כ� ת ח� שועו� ן י� ס	 ך ח� ת	 ת ע מונ� י�ה א: ה� ו�
Il a ouvert et il a dit :''E ta croyance sera dans ton temps,richesse des saluts sagesse et 
connaissance, la crainte de YHVH est son trésor''5.

א, מ� ל� אי ע� ה� א ב� ית� י� ר� או� ק ב� ס� ע� ת� א ש ד� ר נ� ל ב� ן, כ� ינ� נ� א ת� ל ה� ב� יא, א� י� ר� ב� מוה� ח� א אוק� ר� אי ק� ה�
Les amis ont établi ce verset mais on a appris que chaque homme qui s'occupe de la Torah 
dans ce monde

יך הוא, ר א ב� ש� קוד� ין ל� ו� כ� ת� יה י יל� א ד עות� ר� ה, ד מונ� א: יך ב	 ר ט� צ� ה, א ין ל� ת ע ע ב� ק� מ י ל� כ� ז� ו�
et a le mérite de fixer des moments doit être en croyance pour que sa volonté soit orientée 
vers le Saint-Béni-Soit-Il,

ון. ו� כ� ת� י א כ ה� ה ל� מונ� א: ין ד� ג ם, ב� י מ� ם ש� ש� ין ל� ו� כ� ת� י
orientée pour le nom du ciel car la croyance est orientée vers cela.

א. ינ� ד י ב� מ� ח� א ר� ל� ל� אכ� ת, ל� שועו� ן י� ס	 ח�
'Richesse des saluts' ; pour inclure la Miséricorde dans la Rigueur' 6.

1 Folio 223 a.
2 Exode 38,21.
3 Pour la construction du sanctuaire.
4 La locution 'Voici' annule tout ce qui lui est antérieur alors que la locution 'Et voici' prolonge ce qui lui est antérieur 

(Béréshit Rabba 12,3).
5 Isaïe 33,6.
6 La richesse est Rigueur et la délivrance est miséricorde (Mikdach Mélekh).



א: ל ד� א ע� אה ד� ר� ש� א� יז, ל� נ ג� יר ו� מ א ט� א. ד� ל ד� א ע� אן ד� ר� ין ש� ל� ין א ר� ת� ת, ד ע� ד� ת ו� מ� כ� ח�
'Sagesse et connaissance' ; car ces deux reposent l'un sur l'autre. Celle-là7 est enfouie et 
cachée pour reposer l'une sur l'autre.

ין,'' ל ח� ינון נ� ל א יט כ� ק , נ� י� את י� ר� אי י ה� ין ד� ג ין, ב� ל� ל א כ� רו� ד� צ� . או� רו� צ� יא או� ' ה י� את י� ר� י
la crainte de YHVH est son trésor' ; son trésor de tous ceux-là car cette ''crainte prend tous 
les fleuves

א.  נ� ב� חוש� ן ב� יק לו� פ הו,א� ין כ�ל� יז נ ינון ג� ל א ה כ� נ� ין מ ק פ� ד נ� כ� הו. ו� כ�ל� ר ל� צ� ת או� יד� ב ע� ת� י א יה א ו�
et devient 'trésor' pour tous. Quand d'elle sortent tous ces enfouis, elle les fait sortir par un 
compte.

יב,  ת כ� ן. ד ל� נ� יד,(שיר השירים ז,ה) מ� ב אי ע� ד� ן ו� שבו� ח	 ן, ב� שבו� ח	 ת ב� כו� ר� ך ב� י ינ� ע�
D'où l'apprend-t-on ? Du verset :''Tes yeux sont des piscines par le compte''8 assurément il 
agit par le compte ,

א.  נ� ב� חוש� א ב� ל� א כ� ק� פ� א� ח ל� ג� ש� א� ם, ו� י ת מ� כו� ר� ינון ב� יק א פ א� :(נ"א ואשקו לכלא)ו�
il fait sortir ces piscines et veille à tout faire sortir par le compte (pour irriguer pour tous).

א. נ� ימ� ק א או� ה� ה, ו� מונ� י א: ר� ק� א א ל� כ� ה. וב� מונ� י א: ר� ק� א א ל ד� ע� ו�
C'est pour cela qu'il se nomme croyance et pour tout il se nomme croyance et cela a été 
établi.

ה. מ� כ� ה ו� מ� ת כ� ל אח� א ע� מ� ל� ע� י ד� ל� אר מ ש� א, ל נות� ימ� ה� אה מ� ז� אח� יך ל� ר ט� צ� א א כ� י ה� ה א ומ�
Et si ici il faut voir la croyance, à plus forte raison pour les autres choses du monde. 

דו ב� ע� ה ד� ל מ� כ� הו,ב� יל� א ד נות� ימ� ה� מ� א ד ז� ל, ר� א� ר� ש� ל י כ� הו ל� ע ל� ד� ה או� ו� יך הוא ה� ר א ב� ש� א, קוד� ל ד� ע� ו�
C'est pour cela que le Saint-Béni-Soit-Il a fait connaître à tout Israël le secret de la croyance 
de ceux-là dans tout ce qu'ils ont fait 

ר: מ� ת� א א ל� כ� ו�
et tout a déjà été expliqué..

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

7 La sagesse/Hokhma.
8 Cantiques 7,5.


