
CHAVOUOT

FUTILE EST LA BEAUTÉ ?
Tous les vendredis soirs, les familles 
juives se réunissent et chantent dans 
le Kidouch, le chant intitulé “Eshet 
‘Hayil”. On y retrouve la phrase 
suivante : “Mensonge que la grâce ! 
Vanité que la beauté ! “

Quelle est sa signification ?
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A. Mensonge et vanité

Source 1 Proverbes 31:30

ִפי,  ַהיֹּ ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶקר  שֶׁ
ִהיא  ה׳  ִיְרַאת  ה  ִאשָּׁ

ל. ִתְתַהלָּ

ּדוֹרוֹ  ֶזה   – ַהֵחן״  ֶקר  ״שֶׁ
ה. ״ְוֶהֶבל ַהּיִפי״  ל משֶׁ שֶׁ
ַע...  ל ְיהוֹשֻׁ – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ

ַהֵחן״  ֶקר  ״שֶׁ ַאֵחר:  ָבר  דָּ
ה  משֶׁ ל  שֶׁ ּדוֹרוֹ  ֶזה   –
ַהּיִפי״  ״ְוֶהֶבל  ַע.  ִויהוֹשֻׁ
ִחְזִקיָּה.  ל  שֶׁ ּדוֹרוֹ  ֶזה   –
ל״  ״ִיְרַאת ה׳ ִהיא ִתְתַהלָּ
י ְיהּוָדה  ל ַרבִּ – ֶזה ּדוֹרוֹ שֶׁ

י ֶאיְלַעאי.  ַרבִּ בְּ

י  ַרבִּ ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו 
ֶאיְלַעאי,  י  ַרבִּ בְּ ְיהּוָדה 
ְלִמיִדים  תַּ ה  שָּׁ שִׁ ָהיּו  שֶׁ
ַאַחת,  ית  ַטלִּ בְּ ין  סִּ ִמְתכַּ

ּתוָֹרה. ְועוְֹסִקין בַּ

Mensonge que la grâce ! Vanité que la beauté ! 
La femme qui craint l’Eternel est seule digne de 
louanges.

Ce que le verset appelle « Mensonge que la grâce » ; 
fait référence à la génération de Moïse.  « La 
beauté est futile » ; fait référence à la génération 
de Josué...

Voici une autre explication : “Mensonge que la 
grâce” ; c’est la génération de Moïse et de Josué. 
« Et la beauté est futile » ; c’est la génération 
d’Ézéchias. « Une femme craignant Dieu doit être 
louée » ; fait référence à la génération de Rabbi 
Yehouda, fils de Rabbi Ilaï, qui a vécu après les 
décrets d’Hadrien, lorsque le peuple était appauvri 
et opprimé.

Il a été dit à propos de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi 
Ilaï, que six de ses élèves se couvraient d’un seul 
vêtement, en raison de leur pauvreté, et néanmoins 
ils s’engageaient dans l’étude de la Torah.

Source 2 Talmud, Traité Sanhedrin 20a

>> Le Rabbi
היופי,  והבל  החן  “שקר  הכתוב  על 

ישנו  תתהלל”,  היא  ה’  יראת  אשה 

דיוק, שלכאורה, כיוון שהתורה עצמה 

אומרת שזהו “חן” וזהו “יופי”, אם כן, 

כיצד אומרים שזהו “שקר”, ו”הבל”?

Le verset déclare : « Le charme est faux et la 
beauté est futile ; seule une femme craignant 
D.ieu est digne de louanges. Les sages 
demandent : puisque la Torah elle-même 
déclare que c’est là du  charme   et de la  beauté, 
comment peut-on dire que c’est 
faux et  futile ?
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והבל  החן  ש”שקר  חז”ל,  מפרשים  ולכן 

היופי” מרמז על דורו של משה ודורו של 

של  דורו  על  גם  נוספת,  ולדעה  יהושע, 

חזקיהו מלך יהודה, ו”אשה יראת ה’ היא 

יהודה  רבי  של  דורו  על  מרמז  תתהלל” 

כנגד  שעמד  דור  שהיה  אילעאי,  ברבי 

“מתעטפים  והיו  קשות  שמד  גזירות 

ולומדים  אחת  בטלית  אנשים  ששה 

תורה”.

הנקודה  המדרש,  לדברי  כלומר 

היא  הללו  הדורות  לכל  המשותפת 

התורה,  ללימוד  שלהם  ההתמסרות 

שונים  אופנים  הם  בכתוב  והחילוקים 

בלימוד  אופן  ישנו  התורה.  בלימוד 

אופן  ישנו  “חן”,  בשם  שנקרא  התורה 

“יופי”,  בשם  שנקרא  התורה  בלימוד 

וישנו אופן שלישי בלימוד התורה הנובע 

מ”יראת ה’”. ועל כך אומר המדרש ששני 

התורה,  לימוד  של  הראשונים  האופנים 

והאופן  וכ”הבל”,  כ”שקר”  נחשבים 

השלישי ראוי לשבח, “תתהלל”. 

לומר  אפשר  איך  מובן1:  אינו  ולכאורה 

על לימוד התורה בדורו של משה ודורו 

ו”הבל”?!  “שקר”  שזהו   – יהושע  של 

והרי “משה קיבל תורה מסיני”, וכל דורו 

נקרא בשם “דור דעה”!

Les sages expliquent que « le charme 
est faux et la beauté futile », fait allusion 
aux générations de Moïse et de Josué, 
et (selon une autre opinion), également 
à la génération d’Ézéchias, roi de Judée. 
Les sages poursuivent avec la suite du 
verset : “Seule une femme craignant Dieu 
est digne de louanges”, fait allusion à la 
génération de Rabbi Yehoudah bar Ilaï. 
Ce fut un temps de persécutions anti-
juives dans lequel la pauvreté était tel 
que “six étudiants se couvraient d’un seul 
vêtement. ”

Selon cette interprétation, le point 
commun de ces générations est le 
dévouement à l’étude de la Torah, et 
les différentes expressions du verset 
correspondent à différents niveaux 
d’étude. Il existe différentes façons 
d’apprendre : 1) “charmant”, 2) “beau” et  
3) “craignant Dieu”. Ainsi, selon le Midrach, 
les deux premiers niveaux d’étude de la 
Torah sont considérés comme “faux” et 
“futiles” ; Et le troisième niveau, qui lui, 
“doit être loué”.

Cela nécessite une explication. Comment 
peut-on dire que l’étude de la Torah au 
temps de Moïse et de Josué était fausse ? 
Moïse est pourtant celui qui a reçu 
la Torah au mont Sinaï et toute sa 
génération est appelée « la génération de 
la connaissance » !

1( ראה גם סה״ש תרצ״ט ע׳ 305.
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B. Charme & Beauté

והביאור בזה:

השכל  מן  שלמעלה  ענין  הוא   – “חן” 

וההסברה כו’, וכמו “חן מקום על יושביו”, 

ש”אפילו הוא רע נראה להם טוב”2 – שכך 

לו  שאין  פי  על  אף  הבריאה,  בטבע  הוא 

מוצא  זה  מקום  מדוע  בשכל  הסברה 

לשאר  בנוגע  זה  דרך  ועל  בעיניו,  חן 

כן  שאין  מה  ה”חן”;  שבענין  הדוגמאות 

“יופי” – יש על זה הסברה בשכל, מצד כל 

פרטי הענינים שישנו ביופי.

L’explication est la suivante :

Le charme est quelque chose qui transcende la 
logique. Par exemple, le Talmud dit : “un endroit 
est charmant pour ses habitants, et même s’il 
est mauvais, ils le voient comme bon”. C’est un 
phénomène naturel - un endroit est charmant 
pour ses habitants même s’ils ne peuvent pas 
expliquer pourquoi. C’est aussi vrai en ce qui 
concerne le charme en général. La beauté, 
en revanche, est quelque chose qui peut être 
expliqué logiquement. Il existe en effet plusieurs 
caractéristiques à la beauté.

>> Le Rabbi
Charme & beauté

Source 3 Rois 2, 2:19-22

ֶאל־ ָהִעיר  י  ַאְנשֵׁ אְמרּו  ַויֹּ
ב ָהִעיר  ה־ָנא מוֹשַׁ ע, ִהנֵּ ֱאִלישָׁ
ִים  ר ֲאדִֹני רֶֹאה, ְוַהמַּ ֲאשֶׁ טוֹב כַּ

ֶלת.  כָּ ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמשַׁ

ְצלִֹחית  ְקחּו־ִלי  אֶמר  ַויֹּ
ֶמַלח,  ם  שָׁ ְוִשׂימּו  ה,  ֲחָדשָׁ

ְקחּו ֵאָליו.  ַויִּ

ִים  ַהמַּ ֶאל־מוָֹצא  ֵצא  ַויֵּ
אֶמר:  ַויֹּ ֶמַלח,  ם  ֶלְך־שָׁ שְׁ ַויַּ
ִים  ַלמַּ אִתי  ִרפִּ ה׳  ה־ָאַמר  כֹּ
עוֹד  ם  ִמשָּׁ לֹא־ִיְהֶיה  ה  ָהֵאלֶּ

ֶלת.  כָּ ָמֶות ּוְמשַׁ

19 Or, les habitants de Jéricho dirent à Elisée : 
“Le séjour de cette ville est agréable, comme 
mon seigneur le voit; mais l’eau y est malsaine 
et le sol meurtrier.” 

20 Il répondit: “Apportez-moi une cruche neuve 
que vous remplirez de sel;” et on la lui apporta. 

21 Il alla vers la source d’où venait l’eau et y jeta 
le sel en disant: “Telle est la parole de l’Eternel: 
Je vais rendre ces eaux salubres, et elles ne 
causeront plus ni mort ni ravages.” 

2( פרש״י שם.
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ה  ַהזֶּ ַהּיוֹם  ַעד  ִים  ַהמַּ ָרפּו  ַויֵּ
ר. בֵּ ר דִּ ע ֲאשֶׁ ְדַבר ֱאִלישָׁ כִּ

ֶאל  ָהִעיר  י  ַאְנשֵׁ אְמרּו  ַויֹּ
ב  מוֹשַׁ ָנא  ה  ִהנֵּ ע  ֱאִלישָׁ
ר ֲאדִֹני רֶֹאה  ֲאשֶׁ ָהִעיר טוֹב כַּ
ַמִים ָרִעים  ְוגוֹ׳. ְוִכי ֵמַאַחר דְּ
ָמה  א  ֶאלָּ ֶלת,  כֶּ ְמשַׁ ְוֶאֶרץ 
י ָחִנין: ֵחן  טוָֹבָתּה? ָאַמר ַרבִּ

ָביו. ָמקוֹם ַעל יוֹשְׁ

ה  לֹשָׁ שְׁ יוָֹחָנן  י  ַרבִּ ָאַמר 
ַעל  ָמקוֹם  ֵחן  ֵהן:  ִחיּנוֹת 
ְעָלּה,  ה ַעל בַּ ָביו, ֵחן ִאשָּׁ יוֹשְׁ

חוֹ. ח ַעל ִמקָּ ֵחן ִמקָּ

22 Les eaux devinrent salubres, jusqu’au jour 
présent, selon la prédiction faite par Elisée.

“Les habitants de Jéricho dirent à Elisée : Le 
séjour de cette ville est agréable, comme mon 
seigneur le voit ; mais l’eau y est malsaine et le 
sol meurtrier .” (La Guemara demande :) Si l’eau 
est mauvaise et que la terre tue (les nouveaux 
nés), qu’y a-t-il d’agréable ? Rabbi ‘Hanin dit : une 
terre charme ses habitants.

Rabbi Yo’hanan dit : Il y a trois grâces : La grâce 
d’une terre pour ses habitants ; la grâce d’une 
femme sur son mari; et la grâce d’une acquisition 
pour son acheteur.

Source 4 Traité Sota 47a
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ובנוגע לענייננו:

יש אופן בלימוד התורה שהוא מצד ענין 

שהיה  התורה  לימוד  אופן  וזהו  ה”חן”, 

ביותר,  נפלא  באופן   – משה  של  בדורו 

גדולה,  והצלחה  רב  ולהט  חיות  מתוך 

כאמור, ש”לא ניתנה תורה אלא לאוכלי 

המן”.

זה דורו  כן, “שקר החן  אבל אף על פי 

– שזהו “שקר”, בגלל היותו  של משה” 

ענין של “חן”:

לימוד התורה הוא בגלל ה”חן” שבדבר 

חן  “מצאתי  ולכן  ה’”3,  בעיני  “חן   –

השכל  מן  שלמעלה  באופן  בעיניך”, 

כזה,  ואדרבה: במצב  לגמרי,  וההסברה 

אילו לא היו לומדים תורה, היה זה דבר 

פלא!

האדם  פעולת  היתה  לא  אצלם  אבל, 

באופן שחודרת את כל מציאותו, שזהו 

ענין ה”אמת” )היפך ה”שקר”(.

Il existe un niveau d’étude de la Torah 
appelé “charmant”. C’est le très haut niveau 
d’étude atteint par la génération de Moïse, 
ils étudiaient avec beaucoup de passion et 
d’enthousiasme et réussirent à la comprendre 
de façon remarquable, comme nous l’avons déjà 
expliqué auparavant : “la Torah a été donnée 
spécifiquement à ceux qui mangeaient de la 
manne”.

Néanmoins, “le charme est faux -fait 
référence à la génération de Moïse”. Il est 
considéré comme faux parce qu’étant 
“charmant”.

Ils étudiaient la Torah parce qu’elle était 
charmante. Ils savaient que c’était charmant 
aux yeux de D.ieu, et ils l’ont également 
trouvé charmante,  de façon inexplicable. En 
fait, il aurait été surprenant qu’ils n’étudient 
pas la Torah dans de tels conditions !

Leur étude n’imprégnait donc pas toute leur 
personne - ce qui est une caractéristique 
déterminante de la «vérité» (par opposition 
à la «fausseté»).

>> Le Rabbi
Une étude charmante

3( לשון הכתוב – ס״פ בראשית.
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התחלת  היא  אל”ף  שאות  בירושלמי4  איתא 

האותיות,  אמצע  היא  מ”ם  אות  האותיות, 

מרומז  שבזה  האותיות,  סוף  היא  תי”ו  ואות 

ואני  )התחלת האותיות(  הענין ד”אני ראשון 

)אמצע  ומבלעדי  האותיות(  )סוף  אחרון 

האותיות( אין אלקים”5, שבכל מקום ישנו רק 

דבר אחד – “חותמו של הקב”ה אמת”6.

ולהיות  לדעת  אפשר  כיצד  לעניננו:  ובנוגע 

בטוח שענין התורה נעשה אצל האדם “אמת” 

ראשון  ד”אני  באופן  אצלו  שזהו  כשרואים   

הן  )ראשון(  הראש  שהן  היינו,  אחרון”,  ואני 

הלב )אמצע( והן הרגלים )אחרון( הם מציאות 

של  בזמן  רק  לא  בתורה  ויעסוק  תורה,  של 

הן   – שיהיה  ומצב  מעמד  באיזה  אלא  שלוה, 

אם יעמוד במעמד ומצב טוב ביותר )בדוגמת 

יעמוד  אם  הן  האותיות(,  התחלת  אל”ף, 

בתחתית ושפלות המצב )בדוגמת תי”ו, סוף 

ללא  ממוצע,  ומצב  במעמד  והן  האותיות(, 

שינויים.

 – משה  של  בדורו  לדעת  אפשר  אי  זה  וענין 

כשלימוד התורה היה מצד ענין ה”חן”, שאז 

שלו,  שה”ראש”  כיון  כו’,  בכפיה  צורך  אין 

שמנהיג את כל הגוף כולו, מרגיש שמוכרחים 

של  מציאות  ולהיות  בלהט,  בתורה  לעסוק 

תורה.

Qu’est ce que la vérité ?

Le Talmud de Jérusalem explique que la 
lettre alef est la première de l’alphabet, 
la lettre mem est le milieu et tav est 
la dernière lettre. Cela fait allusion à 
l’omniprésence de D.ieu ; “Je suis le 
premier”, la première lettre, “Je suis le 
dernier”, la dernière lettre, et “il n’y a pas 
d’autre Dieu que moi”, la lettre du milieu. 
Où que nous nous tournions, il n’y a 
qu’une seule existence, “le sceau de D.ieu 
est vérité”.

Concernant notre sujet : Comment savoir 
si l’implication d’une personne dans la 
Torah est « vraie » ? 

C’est quand cela prend la forme de : “Je suis 
le premier et je suis le dernier”, que sa tête 
(en premier), son cœur (au milieu) et ses 
pieds (en dernier) sont profndément liés à 
la Torah. C’est lorsqu’il se soucie de la Torah 
non seulement à des moments de paix 
mais également en toutes circonstances, 
du meilleur, au pire des moments (et ces 
situations sont réprésentés par les trois 
lettres : Alef, Mem et Tav). 

Au temps de Moïse, lorsque l’étude 
de la Torah était « charmante » et la 
contrainte absente, on ne pouvait évaluer 
l’authenticité de leur étude. La tête, qui 
contrôle tout le corps, ressentait le besoin 
d’étudier passionnément la Torah et d’en 
être totalement imprégnée.

4( סנהדרין פ״א ה״א.
5( ישעי' מד, ו.

6( שבת נה, א. וש״נ.
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ובכן: על מעמד ומצב כזה – אי אפשר לומר 

שזהו  לומר  אפילו  אפשר  ואי  “תתהלל”, 

ענין של “אמת”, שיהיה תמיד, ללא שינויים 

– שהרי עדיין לא בחנו וניסו אותו, ובמילא 

כשישתנה  הנהגתו  תהיה  איך  יודעים  לא 

אבל  “בכח”,  ישנו  זה  ענין  ומצב;  המעמד 

לא  שעדיין  כיון  עדיין,  זאת  ראו  לא  בגלוי 

היתה אפשרות לכך.

ועל דרך זה בנוגע לדורו של יהושע – “הבל 

היופי זה דורו של יהושע”:

ישראל  לארץ  כשנכנסו  יהושע,  של  בדורו 

שהיו  בזמן  כמו  בגלוי  אלקות  היתה  לא   –

להם  והיו  המן”,  “אוכלי  היו  שאז  במדבר, 

הכבוד”  ו”ענני  מרים”7,  של  מ”בארה  מים 

היו מגהצים את לבושיהם, ומגינים עליהם 
ומכל הענינים הבלתי־רצויים8  מן המזיקים 

“למחסה  שהוא  “בית”  של  ענין  )בדוגמת 

ולמסתור מזרם וממטר”9(, שבזה ראו בגלוי 

את הקשר עם הקב”ה.

של  ענין  אז  שראו  לומר  אפשר  אי  ולכן, 

– הנהגה שלמעלה מן השכל, בדוגמת  “חן” 

השכל  מן  למעלה  יושביו”,  על  מקום  “חן 

בכניסתם  מיד  שהרי   – לגמרי  וההסברה 

לארץ פסק המן, כמו שכתוב10 “וישבות המן 

לראות  בשביל  גו’”,  הארץ  מעבור  באכלם 

אלקות היו צריכים להתייגע, להתבונן וכו’.

Dans de tels conditions, les louanges 
ne sont pas méritées, il est impossible 
de savoir si ce comportement est 
authentique, ou s’il perdurera. N’ayant 
pas été éprouvés, l’authnenticité est  
possible, mais elle n’a pas encore été 
dévoilée, car l’opportunité de la prouver 
ne s’est pas présentée.

C’est aussi le cas de de la génération de 
Josué, “la beauté est futile - fait allusion à la 
génération de Josué”.

Au temps de Josué, après que le peuple juif 
soit entré en terre d’Israël, la Divinité ne 
se révélait pas comme dans le désert. Les 
juifs ayant traversé le désert bénéficiaient 
d’une révélation divine au quotidien ; que 
ce soit par le biais de la manne, ou de l’eau 
du puits de Miryam, ou du fait que leurs 
habits restaient propres. Ils étaient protégés 
de toute difficulté et de tout danger ; ils 
voyaient ainsi leur lien avec D.ieu de façon 
dévoilée.

On ne peut pas dire que la génération de 
Josué ait expérimenté le « charme ». Une 
attitude qui est complètement au-delà de la 
logique. Parce qu’immédiatement après son 
entrée sur la Terre d’Israël, la manne a cessé 
de tomber, comme le dit le verset : « La 
manne a cessé quand ils ont mangé du grain 
de la terre. Afin de faire l’expérience de la 
Divinité, ils devaient investir des efforts etc.

La génération de Josué

7( שם לה, א. ועוד.
8( ראה פרש״י בהעלותך יו״ד, לד. עקב ח, ד. ועוד.
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ראו   – התבוננו  כאשר  גיסא,  לאידך  אבל 
אלקות; כאשר התבוננו, ראו, שבמשך “כל 
ימי הזקנים אשר האריכו  וכל  יהושע  ימי 
ימים אחרי יהושע”, שאז היה מעמד ומצב 
היתה  אזי   – ה’”11  את  ישראל  ד”ויעבוד 

הברכה מצויה.

תורה  לומדים  שכאשר  במוחש  ראו 
חומות  נופלים  אזי   – להקב”ה  ושומעים 
יעבור  ש”החלוץ  צורך  היה  אמנם  יריחו; 
לפני ארון ה’”12, אבל נפילת החומה היתה 
על ידי זה שהקיפו את החומה עם הארון 
שבסיפור  הפרטים  )ככל  בשופר  ותקעו 
כל  בכיבוש  זה  דרך  ועל  יריחו13(,  כיבוש 
“שבע  במשך  ההנהגה  ובכל  כולה,  הארץ 
זה  לאחרי  וכן  שחלקו”14,  ושבע  שכבשו 
עד סוף ימי יהושע והזקנים שהיו לאחריו 
ספר  ובתחילת  יהושע  בספר  )כמסופר 

שופטים(.

יהושע לא היה  ונמצא, שאף שבדורו של 
היה  ההסברה,  מן  למעלה  “חן”,  של  ענין 

עדיין ענין של “יופי”.

D’autre part, en méditant, ils prirent 
conscience de la Divinité. Ils virent 
que tout au long de la vie de Josué et  
« des anciens qui lui ont survécu », au cours 
de laquelle le peuple juif a servi D.ieu, les 
bénédictions de D.ieu étaient présentes.

Ils virent clairement que lorsqu’ils avaient 
étudié la Torah et avaient obéi à la parole de 
D.ieu, les murs de Jéricho étaient tombés. Ils 
ont pour cela du fournir des efforts ; mais 
les murs tombèrent miraculeusement suite 
à leur cercle avec l’arche et au son du shofar, 
comme relaté en détail dans le livre de Josué. 
Ce fut également le cas en ce qui concerne la 
conquête du reste du pays et tout ce qui se 
passa pendant les «sept ans de conquête et 
sept ans de partage du pays», cela continua 
jusqu’à la fin du temps de Josué et des juges.

Ainsi, même s’il n’y avait pas de « charme », qui 
transcende la logique, pendant la génération 
de Josué, il y avait encore de la « beauté ».

9( ישעי' ד, ו. 
10( יהושע ה, יב.

11( יהושע כד, לא.

12( שם ו, ז.
13( שם, ג ואילך.

14( זבחים קיח, ב. ועוד.
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לא  שהוא  התורה  לימוד  ישנו  אך 

אלא  “יופי”,  מצד  ולא  “חן”  מצד 

מצד “יראת ה’”, ועל זה נאמר “אשה 

ולא  “חן”  לא  לה  שאין   – ה’”  יראת 

“יופי” – “היא תתהלל”, ועל פי פירוש 

– “זה דורו של רבי יהודה ברבי  חז”ל 

“שהיו  שמד”,  של  “דורו  אילעאי”, 

ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת 

ועוסקין בתורה”:

בלימוד  עסקו  על  הסברה  לו  אין 

התורה; הוא לא רואה אלקות רחמנא 

אבל  לנו”,  סיפרו  “אבותינו  לצלן. 

“אותותינו לא ראינו”.

Il existe une forme d’étude de la Torah qui 
n’est ni liée au “charme” ni à la “beauté”, 
mais plutôt à la “crainte de D.ieu”. C’est à 
cela que le verset fait référence lorsqu’il dit :  
« une femme craignant Dieu », sans charme 
ni beauté, « doit être louée ». Comme les 
sages l’ont interprété, cela fait référence 
à la génération de Rabbi Yehoudah bar 
Ilaï, une génération de persécution dans 
laquelle six érudits (étant tellement pauvre) 
s’enveloppaient dans un seul vêtement et 
étudiaient la Torah.

Une telle personne n’a aucune raison d’étudier 
ainsi la Torah. Il ne voit pas la Divinité, (D.ieu 
préserve). Il a reçu une tradition de ses 
ancêtres, mais il n’est pas lui-même témoin 
de la présence de D.ieu.

C. Crainte de D.ieu

>> Le Rabbi

Source 5 Mechilta of Rabbi Yishmael, Yisro 6

כ,ה(  מוֹת  )שְׁ אוֵֹמר:  ָנָתן  י  ַרבִּ
ִמְצוָֹתי״,  ְמֵרי  ּוְלשֹׁ ״ְלאֲֹהַבי 
ִבין  יוֹשְׁ ֵהם  שֶׁ ִישְָׂרֵאל  ֵאּלּו 
ם  ֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל, ְונוְֹתִנין ַנְפשָׁ בְּ

ְצווֹת. ַעל ַהמִּ

ְך יוֵֹצא ֵלָהֵרג?״  ״ַעל  – ״ַמה לָּ
ִני״. י ֶאת בְּ ְלתִּ מַּ שֶׁ

ְך יוֵֹצא ִלשֵָּׂרף?״  ״ַעל  – ״ַמה לָּ
ּתוָֹרה״. ָראִתי בַּ קָּ שֶׁ

Rabbi Natan a dit : Le verset (Exode 20:6) qui 
dit : « Ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements », fait référence aux Juifs qui 
se sont installés en terre d’Israël et ont consacré 
leur vie à l’accomplissement des mitsvot.

[Consacrer leur vie aux mitsvot signifie que 
lorsqu’on leur demande—]

“Pourquoi êtes-vous conduit à votre mort?” [Ils 
répondent] “Parce que j’ai circoncis mon fils.”

“Pourquoi êtes-vous amené à être brûlé?” 
“Parce que je lis la Torah.”
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ֵלב?״   ְך יוֵֹצא ִלצָּ – ״ַמה לָּ
ה״. צָּ י ַהמַּ ָאַכְלתִּ ״ַעל שֶׁ

ֵמָאה  לוֶֹקה  ְך  לָּ ״ַמה   –
י  ַטְלתִּ נָּ ל?״  ״ַעל שֶׁ ַפְרגֵּ

ֶאת ַהּלּוָלב״.

יג,ו(  )ְזַכְרָיה  ְואוֵֹמר: 
ית  בֵּ יִתי  ֻהכֵּ ר  ״ֲאשֶׁ
ֵאּלּו  ַמּכוֹת  ְמַאֲהָבי״. 
ְלָאִבי  ֵלָאֵהב  ִלי  ְרמּו  גָּ

ַמִים. שָּׁ בַּ שֶׁ

« Pourquoi êtes-vous amené à être crucifié ? » 
“Parce que j’ai mangé de la matsa.”

« Pourquoi te fais-tu fouetter cent fois ? » “Parce 
que j’ai tenu le loulav.”

Et il est dit dans Zacharie (13:6), “[Et si on lui 
demande, ‘Quelles sont ces plaies sur ton dos?’ Il 
répondra,] ‘D’avoir été battu dans la maison de mon 
bien-aimé.’” les coups m’ont fait devenir aimé de 
mon Père qui est aux cieux.

גדל  שבה  פלונית,  במדינה  נולד  הוא 

אביו, במעמד ומצב שמעולם לא ראה 

לא  מעולם  בגלוי;  תורה  של  חיים 

ראה ענין של תורה ומצות שלא יהיה 

ואין שום מוצא,  קשור עם רדיפות... 

שום חשבון בדרך הטבע, שיוכלו פעם 

להגאל ממעמד ומצב זה – שנמשך כבר 

כמה וכמה שנים, יותר מחמשים שנה, 

“עולם”,  בשם  )שנקרא  שנים  יובל 

פי  שעל  כך,  יובל”15(,  של  “עולמו 

מוצא  שום  היה  לא  דקדושה  חשבון 

שיוכלו להגאל ממעמד ומצב זה.

ואף על פי כן, כשבא לפועל והוצרכו 

רק  והיתה  ויום־טוב,  שבת  לשמור 

טלית אחת לששה אנשים – לא היתה 

מתעטפין  היו  ששה  בכך;  מניעה 

בטלית אחת, אבל “עוסקין בתורה”!...

וכששואלים אותו: מהי הסיבה שאתה 

בזה  רואה  אתה  האם  תורה?  לומד 

La pratique du judaïsme décrite ici est celle d’un 
juif vivant à l’époque de Rabbi Yehouda bar Illaï.

Il est né dans un pays, dans lequel son père a 
également été élevé, dans des circonstances  
(tellement difficiles), qu’il n’a jamais vu la 
religion pratiquée ouvertement. Il n’a jamais 
rien vu de lié à la Torah et aux mitsvot qui 
n’ait été associé à la persécution. Il n’a aucune 
issue possible, aucun espoir d’être libéré de 
cette situation, qui est en place depuis plus 
de 50 ans. 50 ans est une période désignée 
par la Torah comme une “éternité”, La Torah 
elle-même considère qu’il n’a aucun moyen 
d’être libéré de cette situation.

Néanmoins, lorsqu’il s’agissait d’observer 
Shabbat et Yom Tov, et qu’il n’y avait qu’un 
seul vêtement pour six personnes, cela ne les 
retenait pas ; ils s’enveloppaient dans un seul 
vêtement et étudiaient la Torah !

Lorsqu’on demande à une telle personne : « 
Pourquoi étudiez-vous la Torah ? Y voyez-
vous du charme ? Il n’a d’autre choix que de 
répondre non, il ne le voit pas. Il n’a pas été 

>> Le Rabbi

15( קידושין טו, א. כא, ב.
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“חן”?! – מוכרח לומר את האמת: הוא לא 

רואה! “אותותינו לא ראינו”!...

ומתנקם”16;  “אויב  רואה   – לרחוב  בצאתו 

שמא  להיזהר  צריך   – לביתו  בהיכנסו 

לחלון,  מעבר  או  לקיר  מעבר  מאזינים 

עמו  שחיים  מאלו  גם  להזהר  שצריך  ועד 

תחת קורת גג אחד, שהרי יתכן שלמחרת 

יהיה מעמד ומצב ד”נגדוהו” ]ְיַעּנּו אותו[, 

וכדברי  בנסיון,  לעמוד  יוכל  אם  יודע  ומי 

מישאל  לחנניה  בנוגע  אפילו  הגמרא17 

מה  יודע  )מי  כו’”  נגדוה  “אלמלי  ועזריה: 

יודעת  כן  – הגמרא אומרת שהיא  אז.  היה 

מה היה אז!...(

témoin personnellement de la présence 
de D.ieu.

Quand il sort dans la rue, il voit des 
“ennemis vengeurs”. Lorsqu’il rentre à 
la maison, il se doit de faire attention à 
ne pas être écouté à travers le mur ou 
la fenêtre. Il doit même faire attention 
à ceux qui vivent avec lui sous le même 
toit. Il est possible que le lendemain 
l’un d’eux subisse des pressions et qui 
sait s’il pourra résister à l’épreuve ? Le 
Talmud dit même à propos de Chananya, 
Mishael et Azaryah que « s’ils avaient été 
torturés… » Le Talmud dit qu’il sait ce 
qui se serait passé…

Se cacher de ses propres enfants

15( קידושין טו, א. כא, ב.
16( תהלים ח, ג.

17( כתובות לג, ריש ע"ב.
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הוא לא רואה לא ״חן״ ולא ״יופי״; הוא לא 

בעולם  שכר  וגם  הזה,  בעולם  שכר  רואה 

הבא אינו רואה, רחמנא לצלן, שהרי לימוד 

לא  אינו אלא בשעות שאינם  התורה שלו 

אותו,  יתפסו  שלא  כדי   – לילה  ולא  יום 

וכו׳  אותו  וישלחו  הילד  את  ממנו  ויקחו 

אין  ספר,  שאין  באופן  הוא  והלימוד  וכו׳, 

מלמד, אין ישיבה, ואין שום דבר – ובמילא 

מובן איזה ״תורה״ היא זו...

תורה  שהיא  לומר  אפשר  כזו  תורה  על 

האמת:  את  לומר  מוכרח  הוא   – ״יפה״?! 

הוא לא רואה בזה שום ״יופי״!...

בזה  רואה  שאינך  כיון  אותו:  וכששואלים 

– למה אתה  “חן”  ואינך רואה בזה  “יופי”, 

שאינו  משיב,   – זה?!  על  נפשך  את  מוסר 

“את  טעם;  לו  נוגע  לא  וגם  טעם,  יודע 

האלקים אני ירא”18 – יש לו יראת ה’!...

Cette personne ne voit ni « charme » ni 
« beauté ». Il ne voit aucune récompense 
ni dans ce monde, ni dans le monde 
futur, parce qu’il étudie à des heures qui 
ne sont ni jour ni nuit, parce qu’il a peur 
de se faire prendre et que son enfant lui 
soit enlevé... Il n’a pas livres pour étudier, 
pas de professeur, pas de Yeshivah, rien. 
Vous pouvez imaginer à quoi ressemble 
l’étude...

Cette étude de la Torah peut-elle être 
qualifiée de « belle » ? Il doit avouer la 
vérité, il n’y voit aucune « beauté ».

Quand on lui demande, puisque vous ne 
voyez aucune « beauté » ou « charme » 
dans votre étude de la Torah, pourquoi 
risquez-vous votre vie pour cela ? Il 
répond qu’il ne sait pas et qu’il n’a pas 
besoin de raison. Tout ce qu’il dit, c’est 
“Je crains D.ieu !”

Source 6 Tractate Ketubot 33b

ים  ָאַמר ַרב: ִאְלָמֵלי ִאּלּו ָהיּו ַמכִּ
ֵדי  ֵאל ַוֲעַזְרָיה כְּ ֶאת ֲחַנְנָיה ִמישָׁ
ָהיּו  ְולֹא  ָזָרה  ֲעבוָֹדה  יֵָּעְבדּו  שֶׁ
ָהֵאׁש  ן  ְלִכְבשַׁ אוָֹתם  ִליִכים  ַמשְׁ

ֶלם. – ָהיּו עוְֹבִדים ַלצֶּ

Rav a dit : S’ils avaient fouetté Chananiah, 
Mishael et Azariah au lieu de les jeter dans la 
fournaise ardente, ils auraient été incités à 
adorer l’idole.

>> The Rebbe
Ni ce monde, ni le monde futur

Je crains D.ieu !

18( מקץ מב, יח.
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ועל זה נאמר ״אשה יראת ה׳ היא תתהלל״:

ובהקדים – שלכאורה הוצרך לסיים בפסוק 

״אמת״,  של  ענין  הוא  ה׳״  יראת  ש״אשה 

זוהי  והיינו, שאינו ״שקר״ או ״הבל״, אלא 

כו׳;  וחיזוק  תוקף  ממשות,  של  מציאות 

 – ו״הבל״  בניגוד ל״שקר״  נאמר  ואילו כאן 

הגדר  בין  הקשר  מהו  ולכאורה  ״תתהלל״. 

ד״שקר״ ו״הבל״ ל״תתהלל״?

 – הוא  בפשטות  ד״תתהלל״  הפירוש  ובכן: 

שאחרים מהללים אותה.

שהחשבון  נניח  אם  אפילו  דידן:  ובנידון 

היה  שלו  התורה  ללימוד  בנוגע  שעושה 

ללמוד  יכול  שאינו  שכיון   – אמיתי  חשבון 

אצלו  להיות  יכול  ולא  גדולה,  בישיבה 

על  לחזור  יכול  ואינו  חברים״,  ״דיבוק 

שאם  שמתיירא  ]כיון  גדול  בקול  לימודו 

שהוא  בחצר  ישמעו  מעט,  קולו  יגביה  רק 

הספרים,  את  ממנו  יקחו  ואז  תורה,  לומד 

יודע  מי  אותו  וישלחו  המלמד  את  ויקחו 

איזה  בלחש[,  ללמוד  מוכרח  ולכן  לאן... 

אף   – כזה  ללימוד  כבר  להיות  יכול  ערך 

זו בלבד שזהו  כן, אומרים לו, שלא  על פי 

אלו  שכל  מזה,  יתירה  אלא  אמיתי,  לימוד 

שמסביבו מהללים אותו על זה!

Concernant une telle étude, le verset 
déclare : “Une femme craignant D.ieu 
doit être louée”.

Apparemment, le verset aurait dû 
conclure en décrivant une telle « femme 
craignant D.ieu » comme « la vérité », 
pour souligner que ce n’est pas « faux » 
ou « futile ». Mais au lieu de cela, le verset 
utilise «louange» comme contraste avec 
«faux» et «futile». Quel est le lien entre 
« faux » et « futile » et « louange » ?

Le sens simple de “doit être loué” est 
que les autres la louent.

Concernant notre sujet : même si nous 
devions accepter que les suppositions 
de cette personne concernant la valeur 
de son étude de la Torah sont vraies - 
que puisqu’il ne peut pas apprendre dans 
une vraie Yechiva, ne peut pas discuter 
de ses études avec des amis, et ne peut 
pas étudier à haute voix [parce qu’il a 
peur que s’il étudie à haute voix, il puisse 
être entendu dans la cour, et ses livres 
seront confisqués, son professeur sera 
arrêté et exilé etc., il doit donc prendre 
des précautions] — alors, quelle valeur 
peut vraiment avoir son étude ? 

Néanmoins, nous lui disons que non 
seulement son étude est « vraie », 
mais aussi que tout le monde autour de 
lui le loue pour cela.

D. C’est appréciable

>> Le Rabbi
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כלומר: לימוד התורה שלו פעל לא רק עליו, 

אלא משפיע גם על אחרים, שמהללים אותו 

אודות  ההכרה  את  בהם  שהחדיר  זה  על 

ומצב  במעמד  שגם   – התורה  של  מהותה 

וגם  הזה  בעולם  לשכר  לצפות  יכול  שאינו 

לא בעולם הבא, אף על פי כן, כשיש לו רגע 

פירוש  פנים  כל  ]על  ה׳  דבר  ללמוד  שיכול 

הפשוט, ועל אחת כמה וכמה בתוספת מאמר 

לו  כדאי  זה  בשביל  הנה  חז״ל[,  דרשת  או 

שהיה  )כפי  ביתו  בני  ונפשות  נפשו  למסור 

המעמד ומצב שם, שלימוד התורה היה סכנה 

לא רק ללומד עצמו, אלא לכל בני הבית(.

זה,  על  אותו  מהלל  פלוני  שכאשר  ומובן, 

ומצב  במעמד  עליו, שבהיותו  פועל  זה  הרי 

תהיה  בודאי  נפש,  למסירות  זקוק  שאינו 

יהיה  מזה  וכתוצאה  התורה,  אהבת  אצלו 

אצלו לימוד התורה בפועל, ובאופן ש״גדול 

תלמוד שמביא לידי מעשה״.

ומזה מובן ענין נוסף:

או  ויהושע  משה  של  בדורם  התורה  לימוד 

להיות  יכול  עצמם,  מצד  חזקיה  של  בדורו 

באופן של ״שקר החן והבל היופי״; והתיקון 

והשלימות כביכול בזה היא – על ידי לימוד 

התורה בדור שנמצא במצור ובשביה, שאין 

רק  נשאר  אלא  ו״יופי״,  ״חן״  של  ענין  בו 

״יראת ה׳״, שלכן כל הדורות מהללים אותו – 

״אשה יראת ה׳ היא תתהלל״.

En d’autres termes, son étude de la Torah 
n’a pas seulement un impact sur lui, elle 
influence également les autres. Il est 
“loué” parce qu’il leur fait comprendre 
l’importance de la Torah - que même dans 
de telles circonstances où il n’attend pas de 
récompense dans ce monde ou dans l’autre, 
il utilise chaque instant disponible pour 
apprendre la parole de D.ieu, que ce soit 
sur une base niveau ou en profondeur, et lui 
et sa famille sont prêts à faire d’immenses 
sacrifices pour atteindre cet objectif. [C’était 
le cas là-bas; L’étude de la Torah n’était pas 
seulement un danger pour la personne qui 
apprenait, mais aussi pour les membres de 
sa famille.]

Lorsque d’autres le louent pour cela, cela 
influence certainement ceux qui sont dans 
un état où ils n’ont plus besoin de se sacrifier 
- ils développeront un amour pour la Torah, 
ce qui les amènera à étudier la Torah puis à 
accomplir ses préceptes.

Cela nous amène à un autre point :

L’étude de la Torah dans les générations de 
Moïse, Josué et Ezéchias a peut-être été à un 
niveau où “le charme est faux et la beauté est 
vaine”. La correction de cet état se produit 
par l’étude de la Torah dans une génération 
qui souffre de persécution, quand il n’y a pas 
de « charme » et de « beauté », seulement 
« craignant Dieu ». Toutes les générations 
le louent, “une femme craignant Dieu doit 
être louée”.

Cela nous impacte à tous

L’effet rétroactif
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ומצב  במעמד  שהוא  רואים  שכאשר  והיינו, 

הבט  מבלי  תורה  שלומד  ה׳״,  יראת  ד״אשה 

על כך שאינו רואה לא ״חן״ ולא ״יופי״, הרי 

זה פועל חיזוק והילול )״תתהלל״( גם בלימוד 

התורה בדורו של חזקיהו מלך יהודה, בלימוד 

בלימוד  ואפילו  יהושע,  של  בדורו  התורה 

התורה בדורו של משה.

 משיחת י”ט כסלו ה’תשל”ב 
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם כרך ס”ו עמוד 295 ואילך 

Quand nous voyons qu’il est au niveau d’une 
“femme craignant Dieu” qui étudie la Torah 
malgré qu’elle ne voit aucun “charme” ou 
“beauté”, cela renforce et ajoute de la valeur 
à l’étude de la Torah dans les générations 
d’Ézéchias, Josué et même Moïse.


