
PARACHAT CHELA’H

RÉSOUDRE L’OUBLI
Il existe une vieille méthode pour ne pas 
oublier quelque chose : faire un nœud.

La tradition juive dit que les ministres de 
Pharaon l’ont fait, ainsi que les sages de la 
Michna. Aujourd’hui encore, les juifs font 
des nœuds tous les jours pour se souvenir.

Pourquoi un nœud empêche-t-il l’oubli ? 
D.ieu l’a-t-il fait Lui-même ?

PERSPECTIVES JUIVES
SELON LES ENSEIGNEMENTS DU RABBI DE LOUBAVITCH
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A. La Mitsva des Tsitsit

Source 1 Nombres 15:37-40

אמֹר׃  ה לֵּ אֶמר ה׳ ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ

ֵני ִישְָׂרֵאל ְוָאַמְרתָּ  ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ
ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעשּׂו  ֲאֵלֶהם 
ְלדֹרָֹתם  ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־כַּ
ִתיל  ָנף פְּ ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהכָּ

ֵכֶלת.  תְּ

ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת,  ָלֶכם  ְוָהָיה 
ֶאת־כל־ִמְצות  ם  ּוְזַכְרתֶּ אֹתוֹ 
ְולֹא־ אָֹתם,  ַוֲעִשׂיֶתם  ה׳ 
ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי 
זִֹנים  ם  ר־ַאתֶּ ֲאשֶׁ ֵעיֵניֶכם 

ַאֲחֵריֶהם׃ 

ֶאת־ ַוֲעִשׂיֶתם  רּו  ְזכְּ תִּ ְלַמַען 
ים  ְקדֹשִׁ ִוְהִייֶתם  כל־ִמְצוָתי 

ֵלאלֵֹהיֶכם׃

37 L’Éternel parla à Moïse en ces termes : 

38 “Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur de se 
faire des franges aux coins de leurs vêtements, 
dans toutes leurs générations, et d’ajouter à la 
frange de chaque coin un cordon d’azur. 

39 Cela formera pour vous des franges dont la 
vue vous rappellera tous les commandements 
de l’Éternel, afin que vous les exécutiez et ne 
vous égariez pas à la suite de votre cœur et de 
vos yeux, qui vous entraînent à l’infidélité. 

40 Vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez 
tous mes commandements, et vous serez saints 
pour votre D.ieu.

Source 2 Rachi

ה’.  מצות  כל  את  וזכרתם 
ל ִציִצית  א שֶׁ יַמְטִריָּ ְנַין גִּ מִּ שֶׁ
חּוִטין  מוָֹנה  ּושְׁ ֵמאוֹת,  ׁש  שֵׁ
ֲהֵרי תרי”ג  ִרים  ְקשָׁ ה  ַוֲחִמשָּׁ

)תנחומא(.

Vous vous souviendrez de toutes les mitsvot 
d’Hachem La valeur numérique des lettres du 
mot tsitsith est six cents, en ajoutant les huit fils 
et les cinq nœuds, on obtient au total six cent 
treize (Midrach Tan‘houma).

Source 3 Midrash Tanchuma, Shelach 15:1

נָּה  תַּ שְׁ י ֵמִאיר, ַמה נִּ ָאַמר ַרבִּ
ִצְבעוִֹנים.  ִמיֵני  ל  ִמכָּ ֵכֶלת  תְּ
ְוָים  ְלָים,  ּדוֶֹמה  ֵכֶלת  ַהתְּ שֶׁ
ּדוֶֹמה ָלָרִקיַע, ְוָהָרִקיַע ּדוֶֹמה 

Rabbi Meir a dit : « en quoi le bleu diffère-t-il de 
toutes les [autres] sortes de couleurs ? Parce que 
le bleu ressemble à la mer ; la mer ressemble au 
firmament ; et le firmament ressemble au trône 
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ּוִמּתוְֹך  בוֹד.  ַהכָּ א  ְלִכסֵּ
זוֵֹכר  אוֹתוֹ,  רוֶֹאה  הּוא  שֶׁ
ְראּו  ַויִּ נֱֶּאַמר:  קוֹנוֹ, שֶׁ ֶאת 
ָרֵאל )שמות  ֶאת ֱאלֵֹהי ִישְׂ

כד, י(.

céleste. C’est en le regardant que l’on se souvient 
de notre créateur. Ainsi, il est dit [Exode 24:10], 
“Et ils virent le D.ieu d’Israël et sous ses pieds, 
quelque chose de semblable au brillant du saphir 
et de limpide comme la substance du ciel.”.

בהערות אבי מורי על ספר הזהר בפרשת 

הזוהר  מאמר  את  מביא  הוא  תשא,  כי 

דלהלן, שכאשר תנאים ואמוראים שמעו 

הימים,  אחרית  על  ביאור   - מופלא  דבר 

מפני חביבות הדבר, הם עשו קשר בכנף 

Dans les commentaires de mon père 
sur le Zohar sur la Paracha de Ki Tissa, 
il cite un enseignement du Zohar 
racontant que les sages de la Michna et 
du Talmud ont entendu un enseignement 
incroyable concernant l’ère messianique. 

>> Le Rabbi
Pourquoi un nœud ?

Source 5 Zohar Ki Tissa, 190a

ֶרְך  ַהדֶּ ֵרי  ַאשְׁ יוֵֹסי,  י  ַרבִּ ָאַמר 
ָאַמר  ַהזֶּה.  ָבר  ַלדָּ זִָּכינּו  שֶׁ ַהּזוֹ 
ָאַמר  אוֹתוֹ?  ַמְעתָּ  שָׁ י  ִממִּ לוֹ, 
ֶרְך  דֶּ לוֹ, יוֹם ֶאָחד ָהִייִתי חוֵֹלף בַּ
י ְוָרִאיִתי ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא  ַמְעתִּ ְושָׁ
ּדוֵֹרׁש  ָהָיה  ְמעוֹן( שֶׁ י שִׁ ָסָבא )ַרבִּ
סּוק ַהזֶּה ְלַרב ֲאָחא. ְוֵכיָון  ֶאת ַהפָּ
י  ַמְרתִּ י ּבוֹ, ְושָׁ ַמְחתִּ י, שָׂ ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ
ּלֹא  שֶׁ י  ְלבּושִׁ ְכַנף  בִּ ָצרּור  אוֹתוֹ 
לוֹ,  ָאַמר  ְלעוָֹלִמים.  י  נִּ ִממֶּ ָיסּור 
ָנאוֹר  ֶזה  ָקדוֹׁש  ָבר  דָּ שֶׁ אי  ַודַּ
ֵרי  ַאשְׁ ה.  דוֹשָׁ ַהקְּ נוָֹרה  ֵמַהמְּ
ְותוְֹמָכיו  ָהעוָֹלם  ַעּמּוֵדי  שֶׁ ַהּדוֹר 
צוֵֹרר  ה  ַאתָּ ְוִאם  תוֹכוֹ,  בְּ שׂוִֹרים 
ֶאָחד  ר  ֶקשֶׁ בְּ ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֶאת 
ֶאְצרֹר  ֲאִני   - ָך  ִממְּ ָיסּור  ּלֹא  שֶׁ
ִעים  ַאְרבָּ בְּ אוֹ  ים  לֹשִׁ שְׁ בִּ אוֹתוֹ 
י  נִּ ּלֹא ָיסּור ִממֶּ ִכיִסי שֶׁ ִרים בְּ ְקשָׁ

ְלעוָֹלִמים.

Rabbi Yossi a dit : Béni soit ce chemin que 
nous ayons mérité cette interprétation.

Rabbi ‘Hiya lui demanda : 
De qui l’as-tu entendu ? 
Rabbi Yossi lui répondit: Un jour, je 
marchais sur la route et j’ai entendu et vu Rav 
Hamenouna Saba exposer ce passage pour 
Rabbi A’ha. Quand je l’ai entendu, je m’en suis 
réjoui et je l’ai gardé attaché dans le coin de 
mon vêtement pour qu’il ne me quitte jamais. 
Rabbi ‘Hiya a dit : Certes, ce sujet sacré a 
été illuminé par le saint luminaire. Bénie 
est la génération dans laquelle habitent les 
piliers du monde. Et si tu attaches cette 
interprétation d’un seul nœud, afin qu’elle 
ne te quitte pas, je l’attacherai avec trente 
ou quarante nœuds dans ma poche, afin 
qu’elle ne me quitte jamais.



5 5

הבגד בכדי שלא ישכחו זאת לעולם.  אגב, 

מזה משתלשל מאמר העולם, שעשיית קשר 

מועילה לזיכרון. 

אבי מורי מבאר באריכות את  פרטי הביאור 

השאלה  את  מבאר  לא  הוא  אך  בזוהר, 

לאדם  גורם  קשר,  דווקא  מדוע  הבסיסית, 

שלא ישכח?!

או  שחוט  שמכיוון  שמפרשים,  כאלו  ישנם 

חבל הם בדרך כלל ישרים, וכאשר באמצע 

לכן,  דופן,  ויוצא  שונה  נראה  זה  קשר  יש 

יבחין  הוא  החוט,  על  יסתכל  שהאדם  בזמן 

שבגללה  הסיבה  את  לו  יזכיר  וזה  בשינוי, 

הוא יצר את הדבר הלא שגרתי הזה. 

אך לפי זה, הרי לא משנה באיזה אופן יהיה 

השינוי. הוא יכול להניח חגורה על השולחן, 

לצייר קו על הקיר או על הבגד או בכל מקום 

אחר, וגם זה יהיה דבר משונה וחריג שיזכיר 

משהו לאדם.

מכיוון שלא נאמר שעשיית ׳שינוי׳ מועילה 

לזיכרון, אלא שעשיית ׳קשר׳ דווקא מועילה 

באריכות  בזוהר  נכתב  גם  וכך  לזיכרון, 

יספיק  לא  שינוי  שסתם  מובן,  ובהדגשה, 

זמן,  לאורך  לאדם  משהו  להזכיר  בשביל 

ודווקא כשיעשה קשר, הוא יזכור זאת לעד.

נשאלת השאלה: מדוע?

L’enseignement leur était si cher, qu’ils 
firent un nœud au coin de leur vêtement 
pour s’assurer de ne pas l’oublier. C’est la 
source du dicton commun selon lequel un 
nœud est utile pour l’oubli.

Mon père explique longuement les 
détails des enseignements du Zohar, 
mais il n’explique pas un point simple : 
pourquoi un nœud, en particulier, empêche 
une personne d’être étourdie ?

Certains expliquent ainsi : une corde est 
généralement droite, par conséquent, 
la présence d’un nœud ne passe pas 
innaperçue. Lorsque plus tard on observera 
la ficelle, on remarquera la caractéristique 
inhabituelle et l’on se souviendra ensuite 
de la raison pour laquelle elle a été faite.

Cependant, si telle est la raison, toute 
caractéristique inhabituelle suffira. On 
pouvait donc laisser une ceinture sur la 
table ou tracer une ligne sur un mur, un 
vêtement ou tout autre endroit. Ceux-
ci seraient également considérés comme 
inhabituel pour servir de rappel.

Mais comme on nous dit spécifiquement 
qu’un nœud est fait, et pas n’importe quelle 
caractéristique inhabituelle, et que cela 
est longuement décrit et développé, cela 
indique qu’une caractéristique inhabituelle 
régulière ne suffit pas pour servir de rappel. 
C’est précisément un nœud qui servira de 
rappel durable.

Cela soulève la question : Pourquoi ?



6 6

Pourquoi le sommelier utilisa un nœud pour se souvenir ?

השימוש בקשר כתזכורת, נמצא גם בסיפור 

על ״שר המשקים״:
L’utilisation des nœuds comme rappel 
se retrouve également dans l’histoire 
du sommelier de Pharaon.

Source 6 Genèse 40:12-15, 20-23

ְתרֹנוֹ  פִּ ֶזה  יוֵֹסף  לוֹ  אֶמר  ַויֹּ
ת  לֹשֶׁ שְׁ ַהשִָּׂרִגים  ת  לֹשֶׁ שְׁ
ת  לֹשֶׁ שְׁ עוֹד   בְּ ֵהם׃  ָיִמים 
ֶאת־ ַפְרעֹה  ִישָּׂא  ָיִמים 
ָך  נֶּ ַעל־כַּ יְבָך  ַוֲהשִׁ ָך  רֹאשֶׁ
ָידוֹ  בְּ ְרעֹה  כוֹס־פַּ ְוָנַתתָּ 
ר  ֲאשֶׁ ָהִראׁשוֹן  ט  פָּ שְׁ מִּ כַּ
ִאם־ י  כִּ ֵקהּו׃  ַמשְׁ ָהִייָת 
ִייַטב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ָך  ִאתְּ ִני  ְזַכְרתַּ
ָחֶסד  ִדי  ִעמָּ א  ְוָעִשׂיָת־נָּ ָלְך 
ְרעֹה  ֶאל־פַּ ִני  ְרתַּ ְוִהְזכַּ
ה׃  ַהזֶּ ִית  ִמן־ַהבַּ ְוהוֵֹצאַתִני 
ֵמֶאֶרץ  י  ְבתִּ נַּ גֻּ ב  י־ֻגנֹּ כִּ
לֹא־ ה  ְוַגם־פֹּ ָהִעְבִרים 
י־שָׂמּו  כִּ ְמאּוָמה  ָעִשׂיִתי 

ּבוֹר׃ אִֹתי בַּ

יוֹם  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ּיוֹם  בַּ ַוְיִהי  
ַעשׂ  ַויַּ ְרעֹה  ֶאת־פַּ ֶדת  ֻהלֶּ
שָּׂא  ַויִּ ְלכל־ֲעָבָדיו  ה  תֶּ ִמשְׁ
ִקים  שְׁ ַהמַּ שַׂר  ֶאת־רֹאׁש  
ָהאִֹפים  שַׂר  ְוֶאת־רֹאׁש 
ב ֶאת־שַׂר  שֶׁ תוְֹך ֲעָבָדיו׃ ַויָּ בְּ
ן  תֵּ ַויִּ ֵקהּו  ַעל־ַמשְׁ ִקים  שְׁ ַהמַּ

ְרעֹה׃ ף פַּ ַהּכוֹס ַעל־כַּ

ִקים ֶאת־ שְׁ ְולֹא־ָזַכר שַׂר־ַהמַּ
ֵחהּו׃ כָּ שְׁ יוֵֹסף ַויִּ

12 Joseph lui répondit: “En voici l’explication. 
Les trois pampres, ce sont trois jours. 13 Trois 
jours encore et Pharaon te fera élargir et il 
te rétablira dans ton poste; et tu mettras la 
coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le 
faisais précédemment en qualité d’échanson.  
14 Si tu te souviens de moi lorsque tu seras 
heureux, rends-moi, de grâce, un bon office: 
parle de moi à Pharaon et fais moi sortir de cette 
demeure. 15 Car j’ai été enlevé, oui, enlevé du 
pays des Hébreux; et ici non plus je n’avais rien 
fait lorsqu’on m’a jeté dans ce cachot.”

20 Or, le troisième jour, anniversaire de la 
naissance de Pharaon, celui ci donna un banquet 
à tous ses serviteurs. II porta le maître échanson 
et le maître panetier sur la liste de ses serviteurs. 
21 Il préposa de nouveau le maître échanson à sa 
boisson et celui-ci présenta la coupe à la main de 
Pharaon; 22 et le maître panetier, il le fit pendre, 
ainsi que l’avait présagé Joseph. 

23 Mais le maître échanson ne se souvint plus de 
Joseph, il l’oublia.

Midrach Rabba

ִקים  שְׁ ַהמַּ שַׂר  ָזַכר  ְולֹא 
ַמְתֶנה  ָהָיה  ַהּיוֹם  ל  כָּ וגו’, 
ְוהוְֹפָכן,  א  בָּ ּוַמְלָאְך  ָנִאים  תְּ
א  ִרים, ּוַמְלָאְך בָּ ר ְקשָׁ ְוקוֹשֵׁ

יָרן. ּוַמתִּ

Le maître échanson ne se souvint plus de 
Joseph, il l’oublia : Toute la journée, il créait 
des conditions, et l’ange venait les renverser. Il 
faisait des nœuds, et l’ange venait les défaire.
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שר  זכר  ״ולא  נאמר:  וישב  פרשת  בסוף 

הפסוק  וישכחהו״.   יוסף  את  המשקים 

״וישכחהו״.   - ו  זכר״  ״לא  פעמיים  אומר 

השתדל  המשקים  ששר  המדרש,  מסביר 

קשר  שהוא  ידי  על  יוסף  את  לשכוח  לא 

קשרים.

חלק מפרשני המדרש מסבירים שמשמעות 

המילים ״קושר קשרים״ היא שהוא ״קשר״ 

יוסף,   נגד  ותכנן תכנונים ומחשבות רעות 

והקב״ה ״התיר״ וסיכל אותם.

אך המשמעות הפשוטה של המדרש היא - 

כפי שמסבירים פרשנים אחרים -  שהוא 

עשה פעולות שונות בשביל לא לשכוח את 

יוסף , אך בכל זאת שכח, משום שהקב״ה 

זה  את  והשכיח   - הקשרים  את  ״התיר״ 

ממנו עד שיגיע הזמן הנכון.

ממשיך  הבא  הפסוק  מדוע  מסביר  זה 

הסיבה  בעצם  שזו  מקץ״,  ״ויהי  במילים  

שבגללה ה׳ השכיח את זה משר המשקים.  

השעה  לפני  בזה  נזכר  היה  הוא  אילו  כי 

שנקבעה, זה לא היה קורה בזמן המתאים.

שהשיטה  למדים,  נמצאנו  הדברים  מבין 

לא  בשביל  בה  השתמש  המשקים  ששר 

לשכוח היתה קשירת קשרים.

À la fin de la Paracha Vaychev, le verset 
déclare : « Mais le chef échanson ne se 
souvint pas de Joseph, et il l’oublia. Le 
verset se répète, disant “ne se souvenait 
pas” et aussi “oublié”. Le Midrach Rabbah 
explique que le majordome a essayé 
d’éviter l’oubli en faisant des nœuds.

Certains des commentateurs du Midrash 
expliquent que le sens de “faire des 
nœuds” est qu’il complotait des plans 
contre Joseph, et que D.ieu les a déliés, 
c’est-à-dire qu’il les a contrecarrés.

Cependant, le sens simple du Midrach 
est - comme l’expliquent d’autres 
commentateurs - qu’il a employé des 
méthodes pour éviter d’oublier Joseph, 
mais il a néanmoins oublié parce que 
D.ieu a dénoué les nœuds et lui a fait 
oublier jusqu’au bon moment.

Cela explique pourquoi le verset 
continue de dire « et c’est arrivé à la fin ». 
En d’autres termes, c’est la raison pour 
laquelle D.ieu a fait oublier le majordome 
- parce que s’il s’en était souvenu plus 
tôt, cela ne serait pas arrivé au moment 
opportun.

De cette histoire, nous apprenons que 
le majordome utilisait spécifiquement 
des nœuds comme méthode de 
mémorisation.

>> Le Rabbi
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B. L’oubli ultime

על פי הידוע שכל עניני העולם נשתלשלו 

מהן”6(,  )“נשתלשלו  קדושה  מעניני 

הוא  לזכרון  דקשר  הענין  שעיקר  מובן, 

בעניני  גם  נשתלשל  ומזה  בקדושה, 

העולם, כדלקמן.

Ce qui se passe dans ce monde est le 
résultat de ce qui arrive dans les mondes 
spirituels. Le souvenir et l’oubli sont donc 
d’abord des sujets spirituels, puis ensuite 
des réalités dans notre monde.

>> Le Rabbi

Le nœud des tefilines et des Tsitsit

במצוות  קשר(  ידי  )על  הזכרון  ענין 

התורה נתפרש במצות תפילין ובמצות 

מצוות  כל  כנגד  ששקולים  ציצית  

התורה:

בתפילין, כמו שכתוב “והי׳ לאות על ידך 

ולזכרון בין עיניך”, היינו, שענין הזכרון 

דתפילין קשור גם עם כל המצוות.

אותו  “וראיתם  שכתוב9  כמו  ובציצית, 

“שמנין  ה’”,  מצוות  כל  את  וזכרתם 

גימטריא של ציצית שש מאות, ושמונה 

תרי״ג10,  הרי  קשרים  וחמשה  חוטים 

הזכרון  נעשה  הציצית  ידי  על  שלכן, 

דכל המצוות.

וכיון ששניהם )תפילין וציצית( קשורים 

“וקשרתם  בתפילין  ה”קשר”:  ענין  עם 

הן  תפילין,  של  קשר  גו’”11,  לאות 

בתפילין של יד, והן בתפילין של ראש, 

ובציצית, “חמשה קשרים”, מובן, שיש 

Le souvenir au moyen d’un nœud se trouve 
dans la Torah dans les mitsvot des téfilines 
et des tsitsit - des mitsvot qui sont aussi 
importantes que toute la Torah.

En ce qui concerne les téfilines, le verset 
dit : « et elles seront un signe sur ton bras 
et un rappel entre tes yeux », ce qui signifie 
que les téfilines servent de rappel pour 
toutes les mitsvot.

En ce qui concerne le tsitsit, le verset 
dit : “et quand vous les verrez, vous vous 
souviendrez de tous les commandements 
de l’Éternel”. La valeur numérique du mot 
tsitsit est 600, et avec les 8 fils et les 5 
nœuds, cela équivaut à 613, le nombre total 
de mitsvot. Le tsitsit sert ainsi de rappel 
pour toutes les mitsvot.

Les téfilines et les tsitsit sont associés 
au sujet du nœud. En ce qui concerne les 
tefillin, le verset dit “et tu les attacheras 
en signe” - à la fois les nœuds de la tête et 
ceux du bras. Les Tzitzit ont 5 nœuds. Il est 
donc clair qu’il existe une relation entre les 
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שענין  היינו,  ביניהם,  ושייכות  קשר 

ה”זכרון” נעשה על ידי “קשר”.

ציצית,  למצות  בנוגע  הדבר  ומפורש 

 . המצוות  זכירת  על  מצוותה  ש״עיקר 

אחד  ענין  על  לחבירו  המזהיר  כאדם   .

שקושר קשרים באזורו כדי שיזכרנו ועל 

כרחך יש בה ה׳ קשרים כו׳”12. ויש לומר, 

תפילין,  של  דקשר  הענין  תוכן  גם  שזהו 

שעל ידי הקשירה נעשה הזכרון.

nœuds et le souvenir.

Ceci est dit explicitement en ce qui 
concerne les tsitsit ; comme l’explique 
l’Admour Hazakene, “le but principal est 
de servir de rappel de toutes les mitsvot 
... comme quand une personne demande 
quelque chose à son prochain, elle 
fait des nœuds à sa ceinture afin de se 
souvenir.” On peut suggérer que le nœud 
des téfilines a une utilité similaire.

L’oubli et la Kelipah

וביאור הענין בעבודת ה׳:

״שכחה״ )היפך הזכרון( באה מצד הקליפה, 

״כי אין שכחה לפני  כי, בקדושה כתיב13 

 .  . היא  ש״השכחה  היינו,  כבודך״,  כסא 

עד כסא הכבוד ועד בכלל, אך לא למעלה 

והקליפה  הזכרון”,  עולם   .  . מהכסא 

)שממנה באה השכחה( “אינה מגעת לינק 

אלא עד הכסא, כמו שכתוב14 שאין הכסא 

שלם כו׳”15.

)שמצד  שהשכחה  ה׳,  בעבודת  וענינו 

ענין  לכללות  השורש  היא  הקליפה( 

מתבטלת  הזכרון  ידי  ועל  החטאים, 

ונשללת האפשרות לענין החטאים:

En ce qui concerne notre service divin :

L’oubli vient de la kelipah, le côté impie. 
En ce qui concerne la sainteté, le verset 
dit : “Il n’y a pas d’oubli devant ton trône 
celeste” Cela signifie que l’oubli existe 
jusqu’au « trône celeste » de D.ieu inclus, 
mais pas au-dessus. Le côté impur, la 
kelipah tire sa force vitale du «trône 
celeste», mais pas plus haut que cela, 
comme le dit le verset «le siège n’est pas 
complet» etc.

Dans notre service divin, l’oubli est la 
source même de la faute, et le souvenir 
enlève le risque de pécher.

Pourquoi le souvenir est-il si important ?

בני ישראל הם “מאמינים בני מאמינים”16. 

באמת  מאמין  מישראל  ואחד  אחד  כל 

ש״בראשית ברא אלקים את השמים ואת 

הארץ”17, “את השמים לרבות תולדותיהם 

Les juifs sont « croyants, fils de croyants ». 
Chaque Juif croit vraiment qu’« au 
commencement, D.ieu créa les cieux et 
la terre », et tout ce qu’ils contiennent. 
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רק  ולא  תולדותי’”18,  לרבות  הארץ  ואת 

אלא  בראשית,  ימי  בששת  אחת  פעם 

מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  “המחדש 

ובכל רגע מחדש  יום  בראשית”19, שבכל 

הקב״ה התהוות הבריאה כולה מאין ואפס 

המוחלט ממש, כמו בששת ימי בראשית 

ממש20.

La création n’a pas seulement eu lieu 
pendant les six jours de la création ; D.ieu 
“renouvelle chaque jour l’acte de création, 
dans sa bonté”. Chaque jour et chaque 
instant D.ieu renouvelle toute la création 
à partir du néant absolu, comme durant 
les six jours de la création.

Se souvenir de D.ieu nous aide à ne pas trébucher

ומכיר  יודע  כשיהודי  השאלה:  ונשאלת 

ידי  על  מחדש  נתהווה  ממש  זה  שברגע 

הקב״ה מאין ליש, וגם ברגע שלאחרי זה 

חידוש  בשביל  הקב״ה  של  לכחו  יצטרך 

יתכן  איך  ליש,  מאין  מציאותו  התהוות 

בעל  הוא  אם  )אפילו  תאוותו  שימלא 

על  ושלום  חס  ויעבור  גדול(  הכי  תאוה 

רצונו של הקב״ה, בידעו שהתהוות וקיום 

תלויה  התאווה...  עם  יחד  מציאותו, 

ונעשית על ידי הקב״ה ברגע זה ממש?!

וכמה  כמה  שישנם  לו  נדמה  אם  ]וגם 

הרי,  ה׳,  את  לעבוד  ועיכובים  מניעות 

בידעו בודאות גמורה )בהיותו מאמין בן 

מאמין( שגם הדברים המונעים ומעכבים 

נתחדשו מאין ליש על ידי הקב״ה ברגע 

זה, לא יתכן שיהיו )באמת( היפך רצון ה׳! 

ועיכוב  מניעה  )באמת(  יתכן שיהיה  איך 

לעניני יהדות, לרצונו של הקב״ה, שברגע 

זה ממש נתהוו על ידי הקב״ה?![.

ועל כרחך צריך לומר, שהסיבה היחידה 

הקב״ה  רצון  פי  על  שאינה  להנהגה 

ברורה  ידיעה  פי  על  המתחייב  )היפך 

שבשעת  השכחה,  היא  הפשוט(  בשכל 

Cela soulève la question suivante : lorsqu’un 
Juif sait et reconnaît qu’à ce moment précis, 
D.ieu renouvelle la création du monde ex 
nihilo, et que la puissance de D.ieu sera 
requise pour continuer à renouveler le 
monde un instant plus tard ; comment 
est-il possible de succomber à ses désirs 
personnels - quelle que soit leur ampleur 
- et transgresser la volonté de D.ieu ? Il 
sait que toute son existence et ses désirs 
dépendent de lui et qu’ils sont créés par 
D.ieu en ce moment même !

(Il peut sembler y avoir divers obstacles 
au service divin. Mais un Juif sait avec une 
certitude absolue que ces obstacles eux-
mêmes ont été créés par D.ieu ex nihilo à 
ce moment précis. Ils ne peuvent donc pas 
être de véritables obstacles au judaïsme ; 
en effet, comment pourraient-ils être 
des obstacles à l’accomplissement de la 
volonté de D.ieu, s’ils étaient créés par Lui 
en ce moment même ?)

La seule explication possible d’une 
conduite non conforme à la volonté de 
D.ieu est l’oubli. 
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זה ממש מתחדשת  מעשה שוכח שברגע 

ידי הקב״ה מאין ליש, אבל  מציאותו על 

אילו הי׳ הדבר חקוק בזכרונו )כדבר הנצב 

לנגד עיניו(, לא היתה אפשרות לענין של 

אפשרות  היתה  שלא  מזה,  ויתירה  חטא, 

לנפילת “מחשבת חוץ”21.

Au moment de la transgression, il oublie 
que D.ieu crée le monde ex nihilo en ce 
moment même. Si cette connaissance 
était gravée dans sa mémoire, le péché 
serait impossible, la pensée même du 
péché serait également inconcevable.
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השכחה  מצד  שבא  החטא  לבטל  והעצה 

עשיית  היא  הזכרון,  התגברות  ידי  על 

קשר:

Le moyen d’améliorer sa mémoire - et 
d’éviter le péché qui découle de l’oubli - 
consiste à faire un nœud :

C. Combattre l’oubli

>> Le Rabbi

Source 7Midrash Rabba on Leviticus 25

רב הונא אמר: אם נכשל אדם 
בידי  מיתה  חייב  בעבירה, 
אם  ויחיה?  יעשה  מה  שמים. 
אחד  דף  לקרות  למוד  היה 
היה  ואם  דפים,  שני  קורא 
למוד לשנות פרק אחד ישנה 

שנים.

Rav houna a dit : si un homme a commis une 
transgression et s’est rendu passible de mort 
devant D.ieu que fera-t-il pour vivre ? 

S’il avait l’habitude de lire une seule page, il 
lira deux pages, s’il avait l’habitude d’étudier 
un chapitre, il étudiera deux chapitres, et 
ainsi de suite.

Tanya, Igueret Hatechouvah ch. 9

הנפסק  חבל  כמשל  והיינו 
וחוזר וקושרו שבמקום הקשר 
הוא כפול ומכופל. וככה הוא 

בחבל נחלתו וכו’.

C’est, à titre d’image, comme une corde qui 
a été rompue et qui est renouée, à l’endroit 
du nœud, [la corde] est double et redoublée. 
Et il en va de même pour « la corde de Son 
héritage ».

בפירוש מארז״ל22 “אדם עבר עבירה כו׳ 

רגיל לקרות  היה  ויחיה, אם  יעשה  מה 

פרק  לשנות  דפים,  ב׳  יקרא  אחד  דף 

רבינו  מבאר  פרקים”,  ב׳  ישנה  אחד 

“כמשל  הוא  זה  שענין  בתניא23  הזקן 

שבמקום  וקושרו,  וחוזר  הנפסק  החבל 

כלומר,  ומכופל”.  כפול  הוא  הקשר 

Nos sages disent que si quelqu’un veut expier 
un péché, « s’il était habitué à [apprendre] 
une page [de la Torah par jour], il devrait 
en apprendre deux, s’il était habitué à un 
chapitre, il devrait en apprendre deux ». 
L’Admour Hazakene compare cela à “une 
corde qui est coupée puis renouée”, dans 
laquelle “l’emplacement du nœud est deux  
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לחבר  הוא,  ברוחניות,  “קשר”  של  ענינו 

שני דברים על ידי קשר חזק ואמיץ, קשר 

כפול ומכופל, שפירושו )לכל הפחות( ד׳ 

פעמים ככה24.

fois ou quatre fois plus épais que le reste 
de la corde. En d’autres termes, le but 
d’un nœud est de lier fortement deux 
choses ensemble dans une connexion 
double (et même quadruple). 

Renouer avec D.ieu

דעשיית  השייכות  מובנת  זה  פי  ועל 

עם  ההתקשרות  ידי  שעל  לזכרון,  קשר 

קדושה באופן של “קשר”, כפול ומכופל, 

מתבטלת ענין השכחה.

שבהם  ותפילין  בציצית  מודגש  זה  וענין 

נעשית  ידם  שעל  לזכרון,  קשר  ישנו 

ההתקשרות דבני ישראל עם הקב״ה באופן 

לחטא,  ואפשרות  מקום  נתינת  ששולל 

והתפילין26:  הציצית  בכוונת  כמודגש 

הקב״ה  שצונו  יכוין  בציצית  “כשיתעטף 

להתעטף בציצית כדי שנזכור כל מצוותיו 

התפילין  בהנחת  “יכוין  לעשותם”27, 

 .  . שמו  יחוד   .  . לכתוב  הקב״ה  שצונו 

הכח  לו  ואשר  יחודו  על   .  . שנזכור  כדי 

ובתחתונים  בעליונים  לעשות  והממשלה 

כרצונו . . על ידי הנחת תפילין יזכור את 

הבורא יתברך”28.

Cela explique le lien entre faire un nœud 
et se souvenir. En étant “lié” à la sainteté 
par un double et triple “nœud”, tout oubli 
est évité.

Ceci est souligné dans les mitsvot des 
tsitsit et des téfilines qui sont associées 
au souvenir. Ces mitsvot « lient » le 
peuple juif à D.ieu d’une telle manière 
qu’il écarte toute possibilité de péché. 
Cela s’exprime dans les intentions que 
nous devons avoir à l’esprit lorsque nous 
observons ces mitsvot : « lorsque nous 
nous couvrons des tsitsit, nous devons 
considérer que D.ieu nous a ordonné de 
porter des tsitsit afin de nous rappeler 
d’observer toutes Ses mitsvot » et « en 
mettant sur les téfilines, on devrait avoir 
à l’esprit l’Unité de D.ieu. Il a le pouvoir 
de faire ce qu’Il veut dans les cieux et sur 
la terre, et en portant les téfilines, on se 
souvient du Créateur.
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ויש לקשר זה פרשת תשא:

בפרשת תשא מדובר אודות השתדלותו 

של משה רבינו לתקן חטא העגל )השורש 

דכל החטאים29( על ידי התשובה ותפלה 

“ויאמר  שכתוב30  כמו  רחמים,  ובקשת 

וקראתי  פניך  על  טובי  כל  אעביר  אני 

רוצה  שאני  ״לפי  וגו’”,  לפניך  ה׳  בשם 

וצריך ללמדך סדר תפלה . . סדר בקשת 

רחמים . . וכסדר זה שאתה רואה אותי 

הוי  מדות  י״ג  וקורא  )בטלית31(  מעוטף 

ידי  ועל  כן,  לעשות  ישראל  את  מלמד 

 .  . נענין  יהיו  וחנון  שיזכירו לפני רחום 

הבטיחו שאינן חוזרות ריקם”32, וסיום 

“הראהו  אחורי”33,  את  “וראית  הענין: 

קשר של תפילין34.

לבטל  רחמים”  בקשת  ש״סדר  ונמצא, 

ענין  עם  קשור  ולתקנו  החטא  ענין 

והתפילין  בטלית(  )מעוטף  הציצית 

ישראל(.  דבני  גם  ובמילא  )דהקב״ה, 

ובתפילין  שבציצית  לפי  הדבר,  וטעם 

מודגש ענין הזכרון על ידי הקשר )כנ״ל 

זכירת  נעשית  ידם  שעל  היינו,  ס״ב(, 

והאפשרות  הסיבה  שמבטלת  הקב״ה 

לענין החטא.

תשל״ט  תשל״ה.  תשא  ש״פ  משיחות 

)לקו״ש חכ״א ע׳ 235 ואילך(.

Ce concept peut être relié à la paracha de  
Ki Tisa.

Dans cette partie, nous lisons les efforts de 
Moïse pour réparer le péché du veau d’or 
(la source de tous les péchés ultérieurs) 
par le repentir, la prière et la demande 
de miséricorde. Comme le dit le verset :  
« Je laisserai passer toute ma bonté devant 
toi, et je proclamerai le nom de D.ieu devant 
toi. Rachi explique que D.ieu enseignait 
à Moïse la structure de la prière ; il vit 
D.ieu enveloppé dans un talit énumérant 
les 13 attributs de la miséricorde, et il 
devait enseigner au peuple juif à faire de 
même. En mentionnant la miséricorde et 
la gentillesse de D.ieu, ils seraient exaucés 
et ne reviendraient jamais les mains vides. 
Cette vision se termine par « et tu verras 
mon dos », ce qui, explique Rachi, signifie 
que D.ieu a montré le nœud de Ses téfilines.

Nous voyons ici que la méthode appropriée 
pour demander la miséricorde divine 
afin d’enlever et de rectifier le péché est 
associée aux tsitsit - “enveloppés dans un 
talith” - et aux téfilines. C’est parce que 
les tzitzit et les tefillin mettent l’accent 
sur le souvenir, à travers leurs nœuds. Ils 
garantissent que nous nous souvenons 
de D.ieu, et cela supprime la cause et la 
possibilité du péché.

D. Quand D.ieu donna l’exemple

>> Le Rabbi
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1 ( לקוטי לוי״צ תשא ע׳ קלו ואילך.

2 ( מקץ, מא, א.

3 ( לשון אדה״ז - תניא רפ״ג.

4 ( שלח טו. לט.

5 ( פרש״י עה״פ.

6 ( ואתחנן ו, ח.

7 ( טור ושו״ע אדה״ז או״ח רסכ״ד.

8 ( ברכות לב. ב. ועוד.

9 ( תנחומא ס״פ תצא. פרש״י ס״פ בשלח.

10 ( הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ב ה״י. וש״נ.

11 ( שבת צו. א.

12 ( בראשית א, א.

13 ( פרש״י שם, יד.

14 ( נוסח ברכת ״יוצר״.

15 ( ראה בארוכה תניא שעהיוה״א בתחלתו.

16 ( ראה גם תניא פי״ד: ״אפילו קל שבקלים יכול 
למסור נפשו על קדושת ה׳ . . שבקלים יכול

למסור נפשו על קדושת ה׳ .. אלא (ש)שוכח אהבתו 
לה׳ המסותרת בלבו״. ושם פכ״ה ״בכל עת

ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר . . 
השכחה מקרבו ולזכך ולעורר אהבתו לה׳

כו׳״.

17 ( ויק״ר רפכ״ה.

18 (  אגה״ת ספ״ט. וראה לקוטי לוי״צ הערות לתניא 
שם )ע׳ לג( - נת׳ בלקו״ש אלול )שופטים( תנש״א.

דרגות  ב׳  ישנם  בתשובה  יותר:  ובפרטיות   )  19
)כפול( - תשובה תתאה ותשובה עילאה. ובכל א׳

והמשכה  - העלאה  )מכופל(  ב׳ אופנים  ישנם  מהם 
)ראה לקו״ת ס״פ בלק. וראה לקוטי ביאורים

לתניא( להר״י שי׳ קארף )ח״ב ע׳ שיח ואילך. לקו״ש 
ח״ה ע׳ 111.(

20 ( שהיא חלק מקיום המצוה )ראה ב״ח לטואו״ח 
ס״ח( ד״ה ויכוין.

21 ( טושו״ע )ואדה״ז( שם ס״ח סי״ז. סידור אדה״ז 
במקומו.

22 ( טושו״ע )ואדה״ז( שם סכ״ה ס״ה ס״א. סידור 
אדה״ז במקומו.

קצת  בה  שאין  פורענות  כל  לך  אין  שלכן   )  23
מפרעון עון העגל וסנהדרין קב, סע״א. פרש״י

תשא לב. לה).

24 ( תשא לג, יט.

ובאליהו  ציבור״.  ״כשליח  ב:  יז.  ר״ה  ראה   )  25
זוטא ספכ״ג: ״כש״ץ שמתעטף בטליתו״. ) וטעמו

ציבור״  ״כשליח  התיבות  שהשמיט  רש״י  של 
שהרי אדרבא. זה הי׳ לימוד איך שיתנהג ש״ץ.(

26 ( פרש״י עה״פ.

27 ( שם, כג.

28 ( פרש״י עה״פ.

Notes & sources מראי מקומות


