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ה, ל� יל� א ו� ב� יב� י ד� אר� ל מ� ין כ� ל� ים, א� ד� רו דו� כ� תו וש� ים ש� ע� לו ר� כ� ר, א� ה אמ� הוד� י י� ב� ר�
1Rabbi Yéhouda a dit :''mangez compagnons, buvez et enivrez vous, amis2'' : ce sont tous les 
maîtres des plaintes et lamentations

הו. י כ�ל� ל� י אכ� ת� ימ� א� א. ו� ל� ין כ� י� נ� ה� ת� א מ� כ� ל� מ� א ד� ת� עוד� ס� א מ� ה� א. ד� ד� ח# כו כ� ר� ב� ת� א� הו ו� מו כ�ל� ס� ב� ת� א� ד�
qui sont tous parfumés et bénis ensemble car ils ont tous profité du repas du Roi. Et quand 
mangent-ils tous ensemble ?

א  כ� ל� מ� א ד� ת� ע# ש� הו (ס"א אתאחדי) ב� ר כ�ל� ת� ב� א, ל� ית� מ� ד� ק� א ב� ית� נ� רו� ט� מ� י ל� ד� ח� י, ו� ד� ח� ת� א א� כ� ל� א מ� ל ד� ע� י. ו� ד� י ח� את�
Au moment où le Roi ( a été réjoui) viens joyeux. C'est pourquoi le Roi est réjoui et réjouit 
d'abord la Reine, ensuite

יב  ת� כ� ינון ד� ין א� ל� א� ן,ו� ר� אמ� ק� ית ד� ינון ש� ין א� ל� ים, א� ד� רו דו� כ� ש� תו ו� ים ש� ע� לו ר� כ� ר, א� א אמ� ב� י א� ב� אן: ר� ד� ח� ן ו� ל� אכ�
ils mangent tous et sont joyeux. Rabbi Abba a dit :'mangez compagnons, buvez et enivrez 
vous, amis' ce sont les six dont on a parlé. Il est dit à leur propos :

הו,  א.(שיר השירים א) ב� ל� כ� י ל� ו� ר� ן ד� י� הוא י� ה� רו, מ� כ� ש� תו ו� '. ש� גו� יו ו� ר� ד� ך ח# ל2 מ2 י ה� יאנ� הב�
''Le Roi m'a conduite dans ses pièces''3 'buvez et enivrez vous' de ce vin qui abreuve tout.

 
אן: כ� ר� ב� ת� א מ� ת� ת� ל� הו ד� אן, כ�ל� כ� ר� ב� ת� ית א� ינון ש� א� ן ד� יו� כ� א, ד� ת� ת� ל� ינון ד� ל א� ר, כ� ר אמ� ז� ע� ל� י א2 ב� ר�

Rabbi Elazar a dit : tous ceux d'en bas car quand ces six sont bénis, tous, d'en bas sont bénis.

א. ת� ת� ים ל� ד� רו דו� כ� ש� תו ו� א, ש� יל� ע� ים ל� ע� לו ר� כ� ה, א� ל� מ� א ד� ז� ל ר� ב� יר, א# פ� א ש� ל� ר, כ� ן אמ� עו� מ� י ש� ב� ר�
Rabbi Shimon a dit : tout est bien, mais le mystère de la parole est : 'mangez compagnons' ; 
en haut, 'buvez et enivrez vous, amis' ; en bas.

א, ת� יל� א� יה י�אות ש� ר ל� א. אמ� ת� ת� ינון ל� אן א� א, ומ� יל� ע� ינון ל� אן א� ר, מ� ז� ע� ל� י א2 ב� יה ר� ר ל� אמ�
Rabbi Elazar lui dit :qui sont ceux en haut ? Qui sont ceux en-bas ? Il lui répondit : tu as 
posé une bonne question.

ים.  ע� רון ר� ק� ין א� ל� ין, א� מ� ל� ע� ן ל� ש� ר� פ� ת� א מ� ל� א ד� ות� ו� ד� ח2 א ב� דות� אח# ינון ב� א� אה ד� ל� ר ע� ת� א א# ד�
C'est le lieu supérieur où ils sont en union, en joie et ne se séparent jamais, ceux-là se 
nomment 'compagnons',

יב,  ת� כ� א הוא ד� ד� ין(בראשית ב) ה# מ� ל� ע� חו ל� כ� ת� ש� א� ין, ו� מ� ל� ע� ן ל� ש� ר� פ� ת� א מ� ר ל� ה� הוא נ� ה� ן ו� ד2 ע� ן, ו� ד2 ע� א מ� צ� ר יו� ה� נ� ו�
c'est pour cela qu'il est écrit :'' Et un fleuve sort de Éden' 4. Éden et ce fleuve ne se séparent 
jamais et sont toujours 

ים, ד� רון דו� ק� א� א, ד� ת� ת� ינון ל� ין א� ל� ים, א� ד� רו דו� כ� ש� תו ו� א. ש� ות� ו� ד� ח2 א ב� דות� אח# א ב� עות� ר� ב�
en volonté, en union et en joie.'Buvez et enivrez vous, amis' : ce sont ceux d'en bas qui sont 
nommés 'amis'

א. מ� ע� אי ט� י�ה. מ� ת� א ש� ל� ה ב� יל� כ� הו א# יב ב� ת� י כ� א� ל� ינון ע� א� י ב� ז� א ח# א: ת� נ� ימ� ק� א או� ה� ן ו� יע� ד� ין י� נ� מ� ז� ל�
à des moments connus et cela a été établi. Viens voir : à propos de ces supérieurs l'écriture 
parle de nourriture sans boisson, quelle en est la raison ?

1 Folio 4a.
2 Cantiques des Cantiques 5,1.
3 Cantiques des Cantiques 1,4.
4 Genèse 2,10.



ה. יל� כ� הו א# יב ב� ת� א, כ� ר� ט� נ� מ� א ד� ר� מ� י�א ח� ר� ן ש� מ� ת� ין ד� ג� י�א. וב� ע� ה ב� יל� כ� א, א# ר� מ� ח� י ד� ב� ר� יה ג� ית ל� א� אן ד� מ�
Celui qui a des outres de vin a besoin de manger et puisque là-bas se trouve le vin gardé5 
l'écriture a parlé de nourriture pour eux.

א. יק� מ� ע� א ד� ל� ח# נ� ין מ� י� ע� יו ב� ק� ן ש� יע� ט� ל נ� א כ� ה� י�ה, ד� ת� הו ש� יב ב� ת� יו, כ� ק� ין ש� י� ע� ב� י ד� א� ת� ינון ת� א� וב�
Et pour ceux d'en bas qui ont besoin d'être irrigués l'écriture a parlé de boisson car toutes les 
plantes ont besoin d'être irriguées par la source de la profondeur.

ים  ד� א דו� ה� י ד� ז� ח# ת� ר, א� ז� ע� ל� י א2 ב� יה ר� ר ל� ים:אמ� ד� ין דו� ל� א� ים ו� ע� ין ר� ל� י�ה. א� ת� ין ש� ל� א� ה, וב� יל� כ� ין א# ל� א� א, ב� ל ד� ע� ו�
Ainsi, pour ceux-là nourriture et pour ceux-là boisson, ceux-là 'compagnons', ceux-là 'amis'. 
Rabbi Elazar lui dit : il apparaît que ces amis 

ים. ד� רו דו� ק� יר, א� ד� ין ת� ח� כ� ת� ש� א מ� ל� א, ו� ד� א ל� ין ד� ב� א# ת� ינון ד� יה, א� ר ל� י. אמ� א� ת� ינון ת� אי א� מ� ינון , א# א א� יבות� ב� ח#
sont chéris, pourquoi sont-ils inférieurs. Il lui répondit : ceux qui se désirent mutuellement 
et ne sont pas toujours présents sont nommé 'amis'

ים. ע� רו ר� ק� א, א� ן ד� א מ� ן ד� ש� ר� פ� ת� א מ� ל� ין ו� י� ס� כ� ת� א מ� ל� יר, ו� ד� י ת� ח� כ� ת� ש� מ� ינון ד� א� ו�
et ceux qui sont toujours présents, ne se cachent pas et ne séparent pas l'un de l'autre sont 
nommés 'compagnons'.

ין. נ� מ� ז� א ל� ת� יוב� ת� ין ב� ל� א� יר, ו� ד� א ת� דות� אח# א ב� עות� ר� ין ב� ל� ים, א� ע� ין ר� ל� א� ים, ו� ד� ין דו� ל� א, א� ל ד� ע� ו�
Ainsi, ceux-là 'amis' et ceux-là 'compagnons', ceux-là en volonté et union permanente et 
ceux-là en désir ponctuel.

ין: מ� ל� הו ע� כ�ל� א ב� ות� ו� ד� ין ח2 ד� ל, וכ� א� ר� ש� ת י� נ2ס2 א כ� כ� ר� ב� ת� ת� ין ד� ג� א, ב� ל� כ� א ד� ימות� ל� א הוא ש� ד� ו�
C'est la perfection de tout pour que soit bénie l'assemblée d'Israël et que la joie soit dans 
tous les mondes.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

5 Le vin conservé dans ses raisins depuis les six jours de la création(Derekh Emet).


