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א, ד� א ב� ר ד� ש� ק� ת� א ב, ו� ר� ק� ת� א ם ו� ס� ב� ת� א א ל� א, כ� נ� ב� ר� ק� י ד� ד� ל י� י ע� דו� ב� ן עו� ק� ת� ר נ�ש מ� ב� א ד� ת� �ע ש� י, ב� ז �א ח ת�
1Viens voir : au moment où l'homme arrange ses actions par le sacrifice2 tout est parfumé et 
rapproché et lié l'un à l'autre

י: ז� �א ח ק� ד� ין כ� ל א מ ר� ש� ק� יב ל� ר ק� י י� ם. כ כ% יב מ ר ק� י י� ם כ יב אד� ת כ� א הוא ד ד� �ים. ה ל א ש� חוד� י ב�
par une union parfaite. C'est pour cela qu'il est écrit :''Adam qui approchera3 parmi vous''4 ; 
'qui approchera' pour lier les choses comme il se doit.

ן, ב� ר� או ק� נ�יה ל� ב� ר� א ק� ה� יב, ד� ס נ� ת� א א ל� אן ד� י מ� פוק� �א יב, ל� ר ק� י י� ם כ י, אד� ז �א ח יה ת� ב� ג� ן ל� ח� כ� ת� ש� א מ אן ל� כ� ר� וב
Viens voir :''Adam qui approchera parmi vous' pour exclure celui qui n'est pas marié car son 
sacrifice n'est pas un sacrifice et les bénédictions ne se trouvent pas chez lui

ם,(ס"א על ידיה)  יהו אד� או א ל� א, ד� כ� י ה� אנ� יב, ש� ר ק� י י� ם כ יב אד� ת כ� ע ד מ� ש� מ� א. מ ת� ת� א ל� ל� א, ו� יל� ע� א ל� ל�
(par lui) ni en haut, ni en bas. Il ressort du verset :' Adam qui approchera' qu'il ya ici une 
différence car il n'est ni Adam5

א מומ� י ד� אר� ל מום, ומ� ע� י ב� ר� ק� א ים, ו� ג יהו פ� א ין ד� ג י, ב� ה לו� י�א ע� ר� א ש� א ל� ת� ינ� כ ם הוא, וש� אד� א ד� ל� ל� כ� א ב ל� ו�
ni dans le principe de Adam et la présence divine ne réside pas sur lui car il est incomplet et 
se nomme infirme. Celui qui a une infirmité

יב,  ת כ� ן, ד ח� כ� יהוא או� ב �א ב ו� ד� א: ונ� נ� ב� ר� א ק� ב� ר� ק� א ל� ח� ב� ד� מ� ן ל� כ� ל ש% א, כ� ל� כ� א מ ק� �ח ר� ת� (ויקרא ט)א

est éloigné de tout, à plus forte raison de l'autel pour apporter un sacrifice. Nadab et Abihou 
en sont la preuve car il est écrit :

 

א, ב� נוק� ר ו� כ� חו ד� כ� ת� ש� א ם ד� , אד� י� י� ן ל� ב� ר� ם ק� כ% יב מ ר ק� י י� ם כ יב,אד� ת ך כ� י כ� ינ� ג . וב� י� י י� נ� פ� ל ש מ א א� צ� ת� ו�
''Un feu sortit de devant YHVH et les dévora''6. C'est pour cela qu'il est écrit :' Adam qui 
approchera parmi vous un sacrifice pour YHVH', Adam qui était masculin et féminin,

א, ר� ה אח6 ל� מ יהוא ב� ב �א ב ו� ד� נ� מוה� ל� אוק� ב ד� ל ג� א, אף ע� ב� י א� ב ר ר אמ� א: ו� ר� א אח6 א, ול� א ד� נ� ב� ר� א ק� ב� ר� ק� י ל� ז� �אי ח ה�
celui-là est apte à approcher un sacrifice et pas un autre. Rabbi Abba a dit : bien qu'on est 
déjà établi Nadab et Abihou à propos d'une autre chose

י. א� ת� ת� י ו� א� ל� ן ע כ� ר� ב� ת� יה א ל� ע� א, ד� מ� ל� ע� ין ד� נ ב� ר� ל ק� כ� אה הוא מ ל� ת, ע ר% ט� ל ק� ב� �אי. א י הוא וד� כ ה�
il en est ainsi assurément mais l'encens7 est supérieur à tous les sacrifices, par lui sont bénis 
les supérieurs et les inférieurs.

יבו ס נ� ת� א א א ל� ה� א, ד� ב� ר� ק� ינון ל� זון א �ח ת� א א ין ל� נ ב� ר� ל ק� כ� א מ יל� ע� יהו ל� א א ד� א ד� נ� ב� ר� ק� ו�
Ce sacrifice qui est au dessus de tous les sacrifices, ils n'étaient pas aptes à l'approcher car 
ils n'étaient pas mariés.

יהו: י� ד� ל י� כון ע� ר� ב� ת� י ין, ד� א ל� ין ע ל מ ן ל� כ� ל ש% זון, כ� �ח ת� א א א ל� נ� ב� ר� ק� ל�
Pour le sacrifice ils n'étaient pas aptes, à plus forte raison pour des choses supérieures qui 
seront bénies par leurs mains. 

א ית� נ רו� ט� י מ� מ� א ק� את� ש ד� ר נ� ב� אי. ל� מ� �ם, א ת� ל או� אכ� ת� י� ו� י י� נ� פ� ל ש מ א א� צ� ת� א ו� ימ� י ת� א ו�
Et ne viens pas à dire pourquoi est-il écrit ' Un feu sortit de devant YHVH et les dévora' car 
cela ressemble à un homme qui va chez la Reine
1 Folio 5b.
2 L'âme de l'homme se lie à l'âme de l'animal (Ramaz).
3 Le mot 'sacrifice' (קרבן) est de la même racine que proche (קרב).
4 Lévitique 1,2.
5 Adam, masculin et féminin réunis comme dans le récit de la Genèse 5,2 (Ramaz).
6 Lévitique 10,2.
7 Nadab et Abihou ont apporté de l'encens dans le tabernacle, Lévitique 10,2.



א, ית� נ רו� ט� מ� ה ב� י ב� ר� ש� י ה, ו� ית� ב� י ל� א את� כ� ל� א מ� ה� ה ד� א ל� ר� ש� ב� ה. ל� מ� י ע ד� ח� מ% ל�
pour lui annoncer que le Roi allait venir dans sa maison et qu'il restera avec la Reine pour se 
réjouir avec elle

י דו� ל י� ע� י, ד� יל א ד ר� ק� או הוא י� א, ל� כ� ל� ר מ� ין.אמ� מומ י ד� אר� יהו מ� א ש ד� ר נ� הוא ב� א ה� כ� ל� א מ� מ� א, ח� כ� ל� י מ� מ� ק� א ל�  את�
Il vint devant le Roi qui vit que cet homme était atteint d'infirmités. Le Roi dit : il n'est pas 
de mon honneur

ין מ ה ז� ו� �א ה כ� ל� מ� את ד� מ� ח� ן ד� יו� א, כ� כ� ל� מ� א ל� ית� א ב� ית� נ רו� ט� ת מ� נ� ק� י את� כ ה� ד� א.א� ית� נ רו� ט� מ� יעול ל� ים, א ג אי פ� ה�  ד�
que je rentre chez la Reine par l'intermédiaire de celui qui est incomplet. Pendant ce temps, 
la Reine avait déjà arrangé sa maison pour le Roi. Quand elle vit que le Roi

ש: ר נ� הוא ב� ה� א ל� ל� ט� ק� א ל� ית� נ רו� ט� ת מ� יד� ק ין פ� ד� ה, כ� ינ� א מ כ� ל� א מ� ק� ל� ת� ס� א ים ל� ר ש ג� ר נ� הוא ב� ה� ה, ו� ב� ג� י ל� ית� מ�  ל�
devait venir chez elle et que cet homme fut la cause de l'éloignement du Roi, elle ordonna 
de tuer cet homme.

א. כ� ל� מ� א ל� ל� ב� ק� ת ל� נ� ק� ת� ת� א א, ו� ית� נ רו� ט� ת מ� ד� יהו, ח� י� יד� ת ב ר% ט� יהוא, וק� ב �א ב ו� ד� אלו נ� ע� א ד� נ� מ� ז ך ב� כ�
De même, au moment où rentrèrent Nadab et Abihou avec de l'encens dans leurs mains, la 
Reine se réjouit et se prépara à recevoir le Roi.

ק  ל� ת� ס� א ה ו� מ� י ע ר� ש� מ י ל� יהו י�ית� י� ד� ל י� ע� א ד� כ� ל� א מ� ע� א ב� ין, ל� מומ י ד� אר� ין, מ� ימ ג ין פ� ר ינון ג=ב� א א כ� ל� א מ� מ� ח� ן ד� יו� כ�
Quant le Roi vit ces hommes incomplets, infirmes, il ne voulut pas résider avec elle par leur 
intermédiaire et s'éloigna

ם: ת� ל או� אכ� ת� ' ו� י� י י� נ� פ� ל ש מ א א� צ� ת� ד ו� י� ה, מ נ� א מ כ� ל� ק מ� ל� ת� ס� ן א ינ�יהו� ג ב� א ד ית� נ רו� ט� ת מ� מ� �ד ח ה. כ� נ� א מ כ� ל� מ�
Quand la Reine vit qu'ils étaient la cause de l'éloignement du Roi aussitôt :'' Un feu sortit de 
devant YHVH et les dévora''.

א ל� נ�יה, ו� ק מ ל� ת� ס� א א כ� ל� מ� ה ד� דוש� א, ק� כ� ל� ם מ� ד� ין ק6 מומ יה ד� אר� ים. מ� ג יב הוא פ� ס נ� ת� א א ל� אן ד� מ� ין ד� ג א ב� ל ד� וכ�
Tout cela parce que celui qui n'est pas marié est incomplet, infirmes devant le Roi, la 
sainteté du Roi s'éloigne de lui et ne réside pas

ן,  ב� ר� ם ק� כ% יב מ ר ק� י י� ם כ יב אד� ת א כ� ל ד� ע� ימו.ו� ג פ� י�א ב ר� ש�
dans une tare. C'est pourquoi il est écrit :' Adam qui approchera parmi vous'

יב: ר ק� א י� ם ל� י אד� ר� ק� א א ל� אן ד� יב, ומ� ר ק� ם י� י אד� ר� ק� א אן ד� מ�
celui qui se nomme Adam approchera et celui qui ne se nomme pas Adam n'approchera pas.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן


