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A. Une Torah agréable

התורה  ללימוד  בנוגע  מצינו 
ש”כל האומר שמועה זו נאה וזו 
)כבודה(  הונה  מאבד  נאה  אינה 
להשתכח  )וסופה  תורה”  של 
זונות  ורועה  “דכתיב1  ממנו(, 
וארענה,  נאה  זו  )נוטריקון 

ואעסוק בה( יאבד הון”2.

En ce qui concerne l’étude de la Torah, il est dit : 
“quiconque dit que cet enseignement est agréable, 
et que cet autre enseignement ne l’est pas” dégrade 
l’honneur de la Torah (et finira par oublier son 
étude). Comme le dit le verset, “une personne 
qui fréquente des prostituées perdra sa fortune”.  
Le mot en hébreu pour courtisane, “zonah”, peut 
également être lu comme l’abréviation de zou na’ah, 
“c’est agréable”.

>> Le Rabbi
Perdre la fortune de la Torah

Source 1 Proverbes 29:3

Source 2 Talmud, Traité Eirouvin 64a

ח  ְישַׂמַּ חְכָמה  אֵֹהב  ִאיׁש 
ד הוֹן. ָאִביו, ְורֶֹעה זוֹנוֹת ְיַאבֶּ

ֲחִניָנא:  ר  בַּ ַאָחא  י  ַרבִּ ָאַמר 
זוֹנוֹת  “ְורוֶֹעה  נֱֶּאַמר  שֶׁ ַמהּו 
ָהאוֵֹמר  ּכל  הוֹן”-  ד  ְיַאבֶּ
ֵאיָנּה  ְוזוֹ  ָנָאה,  זוֹ  מּוָעה  שְׁ
ל  שֶׁ הוָֹנה  ד  ְמַאבֵּ  - ָנָאה 

ּתוָֹרה!

L’homme qui aime la sagesse réjouit son père; 
celui qui fréquente des courtisanes perdra sa 
fortune.

Rabbi A’ha fils de ‘Hanina a dit : Quelle est la 
signification du verset, “celui qui fréquente des 
courtisanes perdra sa fortune” (Proverbes 29:3) ? 
Ceci fait allusion à une personne qui dit, “cet 
enseignement est agréable [zou na’a] mais cet autre 
enseignement ne l’est pas.” Une telle personne 
perd la fortune de la Torah !

רש”י

רוֶֹעה זוֹנוֹת: נוָֹטִריקוֹן – 
ְוֶאֱעסֹק  ְוֶאְרֶענָּה  ָנָאה  זוֹ 
ָיִדי. ְתַקיֵּם בְּ תִּ ֵדי שֶׁ ּה, כְּ בָּ

Rashi 

Celui qui fréquente les courtisanes : les mots du 
verset sont l’abréviation de : “Cette [zou] partie de la 
Torah est agréable [na’ah], et par conséquent, je “la 
fréquenterai” et l’apprendrai, et je m’en souviendrai. 
[D’autres parties de la Torah, cependant, ne sont 
pas aussi importantes].
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כאשר לומד תורה, ואומר, ששמועה 

זו נאה בעיניו, ושמועה זו אינה נאה 

בעיניו – הוא יודע אמנם ש”שמועה 

זו” היא אמת, כיון שמאמין שניתנה 

למשה מסיני, אבל הוא מחלק ואומר 

שחסר בה ענין של יופי – אזי “יאבד 

הון”, שהתורה לא תתקיים בידו.

אינה  שהתורה  כיון   – הדבר  וטעם 
נמדדת על ידי שכל האדם, שיאמר 
הענין  אבל,  אמת,  הענינים  ששני 
של כיבוד אב ואם, למשל, הוא )לא 
רק אמת, אלא גם( מנהג נאה ומדה 
נאה, ואילו ענין שקשור עם “חוקת 
ושכל,  טעם  זה  על  שאין  התורה”, 

אינו נאה בעיניו;

הוא מבין אמנם שצריך לקיים זאת, 
אבל  בתורה,  “שמועה”  שזוהי  כיון 
זה  שאין  כיון  בעיניו,  יופי  לזה  אין 
אם,  כי  והסברה,  הבנה  של  באופן 
חקקתי”3,  חוקה  גזרתי  “גזירה 
אזי   – בעל-כרחו  לקיימה  שצריך 
בידו  יתקיימו  שלא  הון”,  “יאבד 
בעיניו,  נאות  שהן  המצוות  אפילו 

כמו כיבוד אב ואם.

Lorsque l’on étudie la Torah et que l’on  
affirme qu’un enseignement est plus agréable 
qu’un autre, on sait pertinemment que cet 
enseignement est véridique, puisque l’on a la 
foi que la Torah a été donnée à Moïse au mont 
Sinaï. Si l’on considère néanmoins que cet 
enseignement manque de beauté. Le résultat 
sera la perte de la richesse de la Torah, on en 
perdra la connaissance.

La raison en est que la Torah ne peut pas 
être évaluée par la logique humaine, qui 
jugerait que les deux choses sont certes 
vraies, mais, que par exemple, la mitsva 
d’honorer ses parents est une pratique 
bonne et agréable, tandis qu’une mitsva 
différente n’ayant aucune raison logique 
n’est pas “agréable” du point de vue logique. 

Nous comprenons que nous devons encore 
observer les mitsvot non rationnelles, 
puisqu’elles font partie de la Torah, mais si 
on ne les considère pas comme “agréables” 
car elles sont incompréhensibles ; c’est un 
décret de D.ieu qui doit être observé parce 
qu’Il nous l’a ordonné. Néanmoins, cette 
personne «perdra sa fortune», y compris 
même les mitsvot qu’elle considère comme 
agréables, comme honorer ses parents.

>> Le Rabbi

L’uniformité de la Torah
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Source 3 Deutéronome 6:20

ָהֵעדֹת  ָמה  ֵלאמֹר,  ָמָחר  ִבְנָך  ָאְלָך  ִישְׁ י  כִּ
ֱאלֵֹקינּו  ה’  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ְוַהמִּ ים  ְוַהֻחקִּ

ֶאְתֶכם.

רמב”ן

ּתוָֹרה  בַּ ָרָאה  ַהזֶּה  ן  ַהבֵּ שֶׁ לוַֹמר,  רוֶֹצה 
 – ֵעדּות  ֵמֶהם  ְצווֹת:  ֵמַהמִּ ִמיִנים  ה  לֹשָׁ שְׁ
ֵעדּות  ֵהם  שֶׁ ְצוֹת  ַהמִּ ָאר  ּושְׁ ַסח  ַהפֶּ ַחג  כְּ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ה  ָעשָׂ שֶׁ ְפָלאוֹת  ְוַהנִּ ים  סִּ ַהנִּ
ֵהם  ִני,  ַהשֵּׁ ין  ְוַהמִּ ִמְצַרִים.  בְּ ָרֵאל  ְלִישְׂ
ַטְעָמם  ֵאין  שֶׁ ְצוֹת  ַהמִּ ֵהם  שֶׁ  – ים  ַהֻחקִּ
 – ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ֵהם  י,  ִלישִׁ ַהשְּׁ ין  ְוַהמִּ נוַֹדע. 
ֶרְך  ְעָמם נוַֹדע ְוִנְגָלה, ִמדֶּ טַּ ְצוֹת שֶׁ ֵהם ַהמִּ שֶׁ

ַעת. ּקּול ַהדַּ ָבָרא ְושִׁ ַהסְּ

Quand ton fils t’interrogera un jour, disant: “Qu’est-
ce que ces statuts, ces lois, ces règlements, que 
l’Éternel, notre Dieu, vous a imposés?

Ramban

Le fils a compris qu’il existait trois catégories 
de mitsvot dans la Torah. Premièrement, 
des témoignages tels que Pessa’h ainsi que 
d’autres commémorations, des miracles que 
D.ieu a accompli pour le peuple juif en Égypte. 
Deuxièmement, les décrets – les mitsvot qui 
n’ont pas de raison connue. Troisièmement, des 
lois qui ont des raisons logiques claires.

בדורות  שראינו  מה  פעמים4  כמה  כמדובר 

כל  את  שבנה  ַעם  אותו  שדווקא  האחרונים, 

גם  בזה  וכלל  והבנה,  שכל  על  שלו  התרבות 

מיוסד  היה  זה  כיון שכל  הנה  המוסר,  חכמת 

על שכל האדם, הביא “מוסר” זה לידי גניבה 

ורציחה, וכל דבר שהוא היפך “שמועה נאה” 

– לא רק מצד אמונת ה’, אלא גם מצד “מוסר” 

בפני עצמו.

וזהו שעשרת הדברות נאמרו “בדיבור אחד”5, 

היינו, שאי אפשר להפריד “אנכי ה’ אלקיך” 

ל”לא  קיום  יהיה  שלא  כיון  תרצח”,  מ”לא 

ה’  “אנכי  עם  קשור  יהיה  לא  אם  תרצח” 

אלקיך”.

Nous avons déjà mentionné à plusieurs 
reprises ce dont nous avons été témoins 
dans les générations précédentes, au 
sujet d’une nation qui a construit toute 
sa culture autour de la logique et de la 
raison, y compris un système logique 
d’éthique. Comme tout cela était basé 
sur la logique humaine, cette « éthique 
» conduisait au vol, au meurtre et à 
tout ce qui était contraire à la véritable 
éthique.

C’est pourquoi les Dix Commandements 
ont tous été donnés en une seule parole, 
car “Je suis Hachem Ton D.ieu” ne peut 
être séparé de “ne tuez pas”. “Ne tuez 
pas” n’est pas viable s’il n’est pas associé 
à “Je suis Hachem Ton D.ieu”.

>> Le Rabbi
Une leçon d’histoire
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לתורה  בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 

ששם  ישראל,  לבני  בנוגע  גם  הוא  כן   –

ששים  יש  תיבות  ראשי  הוא  “ישראל” 

אחד  שכל  היינו,  לתורה6,  אותיות  ריבוא 

של  תורה  בספר  “אות”  הוא  מישראל 

הקב”ה:

ישראל  בני  בין  חילוק  עושים  כאשר 

זה אינו  ויהודי  נאה  זה  ואומרים שיהודי 

בישראל,  מנהיג  להיות  רוצה  הוא   – נאה 

אבל הוא אומר שמתאים לו להתעסק עם 

מתאים  המזרחי,  בכותל  שיושבים  אלו 

שיוכל  כיון  גבירים,  עם  להתעסק  לו 

בית- החזקת  עבור  כסף  מהם  לקבל 

צדקה,  ומוסדות  ובית-המדרש  הכנסת 

או שמתאים לו להתעסק עם בעלי-מוח, 

כיון שהם יבינו מה שילמד עמהם, בתורה 

שבכתב או בתורה שבעל פה, אבל בנוגע 

ליהודי שאין בו לא טעם ולא ריח7, הוא 

לא רואה בו לא הבנה והשגה ולא מדות 

טוען   – רגליים  לא  וגם  ראש  לא  טובות, 

הוא שיהודי זה אינו נאה. 

יש לו אמנם שייכות אליו, להיותו מנהיג 

חבריה  שבין  בישראל  עדה  על  ונשיא 

מחלק  הוא  אבל  הנ”ל,  יהודי  גם  נמנה 

ואומר שיהודי זה נאה ויהודי זה אינו נאה 

של  מנהיג  להיות  יכול  אינו  כזה  אדם   –

עדה בישראל.

Tout comme cela est vrai en ce qui 
concerne la Torah, il en va de même pour 
le peuple juif. Le mot hébreu Yisrael est 
un acronyme de l’expression hébraïque 
“il y a 600 000 lettres dans la Torah”. Cela 
signifie que chaque Juif est comme une 
lettre dans le rouleau de la Torah de D.ieu.

Lorsqu’une personne fait la distinction 
entre les Juifs et dit que ce Juif est 
“agréable” et qu’un autre est “désagréable”, 
il ne peut pas être un dirigeant juif. Une 
personne peut souhaiter être un leader 
juif mais seulement pour traiter avec les 
membres distingués de la communauté. Il 
considère qu’il lui convient de traiter avec 
les gens riches parce qu’ils peuvent donner 
de l’argent pour soutenir la synagogue, la 
salle d’étude et les institutions caritatives, 
ou avec les membres intellectuellement 
talentueux de la communauté parce qu’ils 
peuvent comprendre ses enseignements 
de la Torah. Mais à propos d’un simple 
Juif qui n’excelle dans aucun de ces 
domaines, qui n’a pas de connaissances ou 
de bons traits de caractère, il dit qu’il est 
“désagréable”.

Il convient qu’il ait une certaine forme de 
relation avec cette personne, car il est 
membre de la communauté dans laquelle 
il sert de leader. Mais il différencie les Juifs 
et dit : celui-ci est agréable et celui-ci ne 
l’est pas. Une telle personne ne peut pas 
être un dirigeant juif authentique.

>> Le Rabbi

B. Les juifs agréables
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Source 4 Rabbi Yossef Yits’hak Schneerson, Igrot Kodesh, vol. 10, p. 139

ּתוָֹרתוֹ  ֶאת  ֱאלֵֹקינּו  ה’  ִהְנִחיָלנּו  ָאז 
ג  לֵּ ִנְתפַּ נּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ ְיֵדי  ַעל  ה  דוֹשָׁ ַהקְּ
ּתוָֹרה  ֵני  בְּ א(  ּתוֹת:  כִּ י  תֵּ ִלשְׁ נּו  ִעמָּ
ׁשּוִטים  פְּ ים  ֲאָנשִׁ ב(  ֶכל.  שֵׂ ֲעֵל]י[  בַּ

ׁשּוָטה.  ֲעֵלי ֱאמּוָנה פְּ בַּ

ָמתוֹ  ִנשְׁ ם-טוֹב  ַעל-שֵׁ ַהבַּ מוֵֹרנּו  ְוַעד 
ֵעֶדן ָהיּו ֲהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְבֵני ּתוָֹרה 
ּוָבא  ׁשּוִטים.  ַהפְּ הּוִדים  ַהיְּ ִמן  ֵדִלים  בְּ
ֵעֶדן  ָמתוֹ  ִנשְׁ ם-טוֹב  ַעל-שֵׁ ַהבַּ מוֵֹרנּו 
ָרֵאל  ִישְׂ ל  שֶׁ ַמֲעָלָתם  ַהְפָלַגת  ְוֶהְרָאה 

ׁשּוִטים.  ַהפְּ

ַעל- ַהבַּ ְלִמיֵדי  תַּ גַּם  ִהנֵּה  ִראׁשוָֹנה  בָּ
אּו  לְּ ִהְתפַּ ֵעֶדן  ָמתוֹ  ִנשְׁ ם-טוֹב  שֵׁ
ם-טוֹב  ַעל-שֵׁ ַהבַּ מוֵֹרנּו  ַהְנָהַגת  ַעל 
ׁשּוֵטי ַאֵחינּו,  ָמתוֹ ֵעֶדן ְלָקֵרב ֶאת פְּ ִנשְׁ
י  ְוַאְנשֵׁ ׁשּוִטים  ַהפְּ ָלאכוֹת  ֲעֵלי-ַהמְּ בַּ
י  ם “דִּ שֵׁ ֵני ּתוָֹרה ְקָראּום בְּ ּוק. ַהבְּ ַהשּׁ
ים”[,  ִהלִּ ים זָאגֶער” ]“אוְֹמֵרי ַהתְּ ִהלִּ תְּ
ָקָאְמִרי’ִניקֶעס”  ַמאי  ָיַדע  ָלא  ּו”דְּ
ֵהם אוְֹמִרים”[. ]“ֵאיָנם יוְֹדִעים ָמה שֶׁ

ִנים,  ָהַרבָּ ֵהנָּה  ֲעָירוֹת  ה  ְוַכמָּ ה  ַכמָּ בְּ
יבוֹת  שִׁ ַהיְּ ְוַתְלִמיֵדי  יבוֹת  ְישִׁ י  ָראשֵׁ
ָהיּו  י  ּוְבקֹשִׁ ְלַעְצָמם.  ֵדִלים  בְּ ָהיּו 
ַלֲעבֹר  ים  ישִׁ ַקדִּ ֵבי  ִלְמֻחיְּ יִרים  ַמתִּ
י  תֵּ ֵמַהבָּ ְוִהְרִחיקּום  ָבה,  ַהתֵּ ִלְפֵני 
ַעד  ְוַהּדוֶֹמה.  ִני  ַהשֵּׁ ְלַהֶחֶדר  ֵנִסּיוֹת  כְּ
ָמתוֹ  ם-טוֹב ִנשְׁ ַעל-שֵׁ א מוֵֹרנּו ַהבַּ בָּ שֶׁ
ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ֵמרּוחוֹ  יַע  פִּ ְוִהשְׁ ֵעֶדן 
ֱאמּוָנה  ֲהַבֲעֵלי  ל  שֶׁ ַמֲעָלָתם  ְלַפְרֵסם 

ָרֵאל.  ִישְׂ ׁשּוָטה בְּ פְּ

ַמֲעַלת  ַהְפָלַאת  ָלַדַעת  נוְֹכחּו  ...ֵמָאז 
יוֵֹתר  בְּ ׁשּוט  ַהפָּ הּוִדי  ַהיְּ שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ
ת  בוֹד ְקֻדשַּׁ ל ָיָקר. ְוהוֹד כְּ הּוא ָיָקר ִמכָּ
ְלִמיד ָחָכם  ָהִעְנָין: תַּ ֵאר  ַהזֵָּקן בֵּ נּו  ַרבֵּ
ַקר  ִהּנוֹ  מוַֹח  ַעל  בַּ יוֵֹתר.  בְּ ָיָקר  הּוא 
ְמָקֵרר  ְקרוֹבוֹת  ים  ּו[ְלִעתִּ ִטְבעוֹ  ]בְּ
ׁשּוִטים  פְּ ים  ֲאָנשִׁ ְזִהירּות.  ּוְצִריִכים 

ֲעֵלי ֱאמּוָנה ּוִמּדּות טוֹבוֹת. ֵהם בַּ

Depuis que D.ieu nous a donné Sa sainte Torah 
par l’intermédiaire de Moïse, notre peuple a été 
divisé en deux types : les érudits intellectuels 
de la Torah et les gens simples avec une foi 
simple.

Jusqu’à l’époque de notre maître le Baal Chem 
Tov, les érudits de la Torah se distinguaient 
des simples juifs. Le Baal Shem Tov est alors 
venu démontrer les grandes qualités des Juifs 
simples.

Au départ, même les étudiants du Baal Shem Tov 
étaient intrigués par son approche consistant à 
s’associer avec les simples commerçants et les 
vendeurs du marché. Les érudits se référaient 
avec dérision à ces personnes en les qualifiant 
de “récitants de psaumes” et de “personnes qui 
ne comprennent pas ce qu’elles disent”.

Dans de nombreuses villes, les rabbins, les 
chefs de Yechivah et les étudiants de Yeshivah 
se distinguaient des autres. Ils permettaient 
difficilement aux gens simples d’officier quand 
ils avaient besoin de réciter le kadish pour 
leurs proches. Ils les envoyaient même dans les 
pièces adjacentes... Jusqu’à ce que le Baal Shem 
Tov vienne et enseigne les formidables qualités 
des Juifs avec une foi simple et pure.

... Depuis lors, les gens ont pris conscience des 
grandes qualités de chaque Juif, que le Juif le 
plus simple est un trésor des plus précieux. 
L’Admour Hazaken expliquait que les érudits 
de la Torah sont très précieux, mais que les 
intellectuels sont froids par nature et peuvent 
tomber dans le piège de l’impartialité. Les gens 
simples ont une foi pure et de bons traits de 
caractère.
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C. Un travail agréable

וענין זה הוא גם בנוגע להתחלת ענין הנשיאות 

 – דרגות(  כמה  ישנן  גופא  בנשיאות  )שהרי 

שלכל לראש צריך האדם להיות נשיא על כל 

הגמרא8  כדברי  גידיו,  ושס”ה  אבריו  רמ”ח 

“עיר קטנה זה הגוף”, והאדם צריך להיות בעל 

הבית על הגוף, ולא ליתן לגוף לשלוט עליו.

Il en va de même pour la forme initiale 
de leadership, qui est le contrôle 
de ses propres facultés physiques, 
comme le Talmud appelle le corps, 
« une petite ville ». Une personne doit 
être en contrôle de son corps et ne pas 
permettre à son corps de le contrôler.

>> Le Rabbi
Le leadership commence à la maison

Source 5 Ecclésiaste 9:14-15

Source 6 Talmud, traité Nedarim 32b

ּה ְמָעט, ּוָבא  ים בָּ ה ַוֲאָנשִׁ ִעיר ְקַטנָּ
ּוָבָנה  ְוָסַבב אָֹתּה  דוֹל  ֵאֶליָה ֶמֶלְך גָּ

דִֹלים. ָעֶליָה ְמצוִֹדים גְּ

ט  ּוִמלַּ ָחָכם,  ן  ִמְסכֵּ ִאיׁש  ָבּה  ּוָמָצא 
חְכָמתוֹ. הּוא ֶאת ָהִעיר בְּ

א:  ַאבָּ ר  בַּ ָרִמי  ָאַמר 
“ִעיר  נֱֶּאַמר  שֶׁ ַמהּו 
ים וגו’”.  ְקַטנָּה ַוֲאָנשִׁ

ֶזה   – ְקַטנָּה”  “ִעיר 
ּה  בָּ ים  “ַוֲאָנשִׁ ַהּגּוף, 
ֵאָבִרים,  ֵאּלּו   – ְמָעט” 
דוֹל  “ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך גָּ
ְוָסַבב אָֹתּה” – ֶזה ֵיֶצר 
ָעֶליָה  “ּוָבָנה  ָהַרע, 
 – ַוֲחָרִמים”  ְמצוִֹדים 

ֵאּלּו ֲעוֹנוֹת, 

[J’ai vu] une petite ville, aux habitants clairsemés; 
un roi puissant marcha contre elle, l’investit et éleva 
autour d’elle de grandes redoutes. 

Mais il trouva dans cette ville un pauvre homme 
doué de sagesse: c’est lui qui sauva la ville par son 
esprit. Cependant personne ne s’était soucié de ce 
pauvre homme.

Rami bar Abba a dit : Quel est le sens du verset 
: “une petite ville aux habitants clairsemés” ?

« Une petite ville », fait référence au 
corps ; “aux habitants clairsemés”,  
fait référence aux membres ; 
“un roi puissant marcha contre elle”,  fait 
référence au mauvais penchant; « et construit 
de grands remparts contre elle », ce sont les 
péchés.
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ן ְוָחָכם”  “ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסכֵּ
ט הּוא ֶאת  – ֶזה ֵיֶצר טוֹב, “ּוִמלַּ
ׁשּוָבה  תְּ זוֹ   – ָחְכָמתוֹ”  בְּ ָהִעיר 
ַהיֵֶּצר  שֶׁ טוִֹבים  ים  ּוַמֲעשִׂ
ַהּטוֹב ּגוֵֹרם ְלָאָדם ַלֲעשׂוָֹתם.

“un pauvre homme doué de sagesse”, cela 
fait référence au bon penchant; “qui l’a 
sauvé avec sa sagesse”, cela fait référence 
à la repentance et aux bonnes actions qui 
sont causées par le bon penchant.

ובגם בענין זה יכול מישהו לחלק ולומר, שהוא 

בדברים  מונח  יהיה  שראשו  ויבטיח  ידאג 

נעלים, אבל כשמדובר אודות אכילה ושתיה 

– למה לא ימלא תאוות נפשו?!...

אלא מה, ענין האכילה ושתיה הוא מהענינים 

שבהם “מותר האדם מן הבהמה אין”9, כמאמר 

ושותין  אוכלין  כבהמה,  “שלשה  רז”ל10 

אינו  ושתיה  האכילה  בשעת  הנה   – כבהמה” 

במדריגת “חכם”!...

Là aussi, on pourrait se suffire de 
veiller à ce que la tête soit occupée 
par des choses saintes, mais quand il 
s’agit de manger et de boire, pourquoi 
ne devrait-on pas satisfaire ses désirs 
physiques ?

Manger et boire sont des domaines 
dans lesquels une personne n’a aucun 
avantage apparent sur un animal. 
Pendant qu’une personne mange, 
soutient-il, ce n’est pas une personne 
sage.

>> Le Rabbi
Ne pas être un animal

Source 7 Talmud, traité hagigah 16a

ְבֵני  בִּ ֶנֶאְמרּו  ָבִרים  דְּ ה  שָּׁ שִׁ
ַמְלֲאֵכי  כְּ ה  לֹשָׁ שְׁ ָאָדם: 

ְבֵהָמה.  ה כִּ לֹשָׁ ֵרת, שְׁ ַהשָּׁ

ֵיׁש  ֵרת:  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  כְּ ה  לֹשָׁ שְׁ
ֵרת,  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  כְּ ַעת  דַּ ָלֶהם 
ְזקּוָפה  קוָֹמה  בְּ ִכין  ּוְמַהלְּ
ִרים  ּוְמַספְּ ֵרת,  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  כְּ
ַמְלֲאֵכי  כְּ ֶדׁש  ַהקֹּ ְלׁשוֹן  בִּ

ֵרת.  ַהשָּׁ

Six déclarations ont été dites 
concernant les humains : de trois 
manières, ils sont comme des anges, 
et de trois manières, ils sont comme 
des animaux.

De trois manières, ils sont comme 
des anges : Ils sont intelligents, ils 
marchent droits et ils parlent la langue 
sainte.
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אוְֹכִלין  ְבֵהָמה:  כִּ ה  לֹשָׁ שְׁ
ּוָפִרין  ְבֵהָמה,  כִּ ְוׁשוִֹתין 
ּומוִֹציִאין  ְבֵהָמה,  כִּ ְוָרִבין 

ְבֵהָמה. ְרִעי כִּ

À trois égards, les humains ressemblent 
aux animaux : ils mangent et boivent, ils 
se multiplient comme des animaux et ils 
émettent des excréments comme des 
animaux.

וכידוע הסיפור11 המובא 

בנוגע  מוסר  בספרי 

לאריסטו, שכאשר תפסו 

אותו בעשיית דבר בלתי 

אינני  עכשיו  אמר:  נאה, 

אריסטו...

Il y a une histoire bien connue 
à cet égard à propos d’Aristote, 
selon laquelle lorsqu’il a été 
surpris en train d’agir de 
manière inappropriée, il a dit : 
“maintenant, je ne suis pas 
Aristote”.

>> Le Rabbi

על  הבית  בעל  נעשה  אינו  אם  ובכן: 

אכילתו ושתייתו – אזי חסר גם בחכמתו, 

דעות12:  בהלכות  הרמב”ם  שכתב  וכמו 

“כשם שהחכם ניכר בחכמתו .. כך צריך 

שיהיה ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו 

אמיתי  שחכם  היינו,  וכו’”,  ובהילוכו   ..

הוא מי שחכמתו ניכרת גם בשעה שהולך 

אבל  ולשתות;  לאכול  יושב  או  לטייל 

להתעסק  לו  שמתאים  אומר  הוא  אם 

ולהבטיח רק את השכל שבראש והרגש 

המעשה  לכוח  בנוגע  ואילו  שבלב, 

לפלוני,  סטירה  ליתן  עלול   – שבידיים 

ובנוגע לפיו, עלול לפעמים לאכול ללא 

ברכה, ובדרך ממילא אכילתו היא בדרך 

גופו  תאוות  למלאות  וסובא”,  “זולל 

שמתבטלת  הון”,  “יאבד  אזי   – ונפשו 

נשיאותו גם בנוגע לראש ולב.

Mais la vérité est que si l’on ne maitrise 
pas sa façon de manger et boire, notre 
sagesse est également défaillante. 
Comme l’écrit Maïmonide dans les Lois 
du développement du caractère : « une 
personne sage est reconnaissable dans ses 
activités intellectuelles. . . de même doit-il 
être distingué dans ses actions – manger, 
boire, marcher, etc. Une personne vraiment 
sage est quelqu’un dont la sagesse s’exprime 
même lorsqu’il se promène ou s’assied pour 
manger et boire. Une personne qui dit qu’il 
lui suffit d’occuper son esprit et son cœur 
avec des choses raffinées, mais avec ses 
mains, il peut être violent, et avec sa bouche, 
il peut parfois manger sans bénédiction et 
manger comme un glouton, pour satisfaire 
ses envies physiques - une telle personne 
“perd sa fortune”, son contrôle sur son esprit 
et son cœur également.

La sagesse d’un érudit doit se traduire dans son comportement
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Source 8 Kohelet Rabah 7:7

י  ְלַרבִּ לוֹ  ָהיּו  ְלִמיִדים  תַּ ה  ֲחִמשָּׁ
ָהָיה  שֶׁ ְזַמן  ל  כָּ אי,  ַזכַּ ן  בֶּ יוָֹחָנן 
ְפַטר  נִּ שֶׁ כְּ ְלָפָניו,  ִבין  יוֹשְׁ ָהיּו  ם  ַקיָּ
ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ָהַלְך  ְלַיְבֶנה.  ָהְלכּו 
ְמקוֹם  ְלֵאָמאוֹס,  ּתוֹ  ֵאֶצל ִאשְׁ ֲעָרְך 
ָלֶהם  ין  ִהְמתִּ ָיֶפה,  ְוָנֶוה  ָיִפים  ַמִים 
יָון  כֵּ ָבאּו.  ְולֹא  ֶאְצלוֹ  בוֹאּו  יָּ שֶׁ
ׁש ֵליֵלְך ֶאְצָלם, ְולֹא  קֵּ לֹא ָבאּו, בִּ שֶׁ
ָצִריְך  ִמי  ָאְמָרה  ּתוֹ.  ִאשְׁ יַחּתּו  ִהנִּ
ְלִמי? ָאַמר ָלּה ֵהן ְצִריִכין ִלי. ָאְמָרה 
ִרים ִמי ַדְרּכוֹ ֵליֵלְך  לוֹ: ֵחֶמת ָהַעְכבָּ
ִרים ֵאֶצל ַהֵחֶמת אוֹ  ֵאֶצל ִמי, ָהַעְכבָּ
ָלּה  ַמע  שָׁ ִרים,  ָהַעְכבָּ ֵאֶצל  ַהֵחֶמת 

ְלמּודוֹ. ַכח תַּ שָּׁ ב לוֹ ַעד שֶׁ ְוָישַׁ

Rabbi Yochanan ben Zakkai avait cinq 
élèves. Au cours de sa vie, ils ont étudié 
avec lui, et quand il est décédé, ils ont 
déménagé à Yavneh. Rabbi Elazar ben 
Ara’h se rendit chez sa femme dans la 
ville d’Emmaos, où il y avait de belles 
sources d’eau. Il a attendu que ses 
collègues viennent à lui, mais ils ne sont 
pas venus. Il souhaitait se rendre chez 
eux, mais sa femme ne le lui permettait 
pas. Elle a demandé : « Qui a besoin de 
qui ? Rabbi Elazar a dit: “Ils ont besoin de 
moi.” Elle a demandé : « Est-ce que les 
souris suivent le récipient ou est-ce que 
le récipient suit les souris ? Rabbi Elazar 
a écouté et est resté, et a finalement 
oublié tout ce qu’il avait appris.
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D. Le vrai leadership

ועל דרך זה בנוגע לנשיא על בני ישראל:

בעלי  מוחין,  בעלי  עם  רק  שמתעסק  מי 

בנוגע  ואילו  רגש,  בעלי  עם  רק  או  שכל, 

לשאר בני ישראל טוען הוא שעמהם יכול 

סימן  זה  הרי   – שלו  ׁש”  מָּ ה”שַׁ להתעסק 

שאינו נשיא!

הוא יכול להיות יהודי טוב, אדם טוב, גדול 

ונעלה, עם כל המעלות; אבל להיות נשמה 

כללית, מנהיג בישראל – הנה הסימן על זה 

הפסוק14  על  במדרש13  שמצינו  כפי  הוא 

צאן  רועה  שבהיותו  רועה”,  היה  “ומשה 

דאג לכל סוגי הצאן, ובזה בחנו אותו להיות 

רועה ישראל.

Cela est également vrai en ce qui concerne 
le leadership du peuple juif.

Une personne qui ne traite qu’avec 
des personnes intellectuellement ou 
émotionnellement raffinées et qui dit 
qu’elle peut laisser le reste à ses assistants 
ne peut pas être un leader.

Il peut être un bon Juif, une personne 
grande et raffinée à tous les niveaux, mais 
pas un leader. La marque d’un chef est 
ce que le Midrash nous dit concernant 
Moïse, qu’en tant que berger, il s’occupait 
de tous les types de moutons dans son 
troupeau. C’est ainsi que Moïse a prouvé 
sa capacité à servir de berger du peuple 
juif.

>> Le Rabbi
Une grande personne ou un leader

Source 9 Midrach, Exode 2:2

ים,  ַטנִּ ֵני ַהקְּ דוִֹלים ִמפְּ ָהָיה מוֵֹנַע ַהגְּ
ִלְרעוֹת,  ים  ַטנִּ ַהקְּ מוִֹציא  ְוָהָיה 
ְוַאַחר  ָהַרְך,  ֵעשֶׂב  ְרעּו  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ
ְרעּו  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ֵקִנים  ַהזְּ מוִֹציא  ְך  כָּ
מוִֹציא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ינוִֹנית,  ַהבֵּ ֵעשֶׂב 
ֵעשֶׂב  אוְֹכִלין  ְהיּו  יִּ שֶׁ חּוִרים  ַהבַּ
הּוא,  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָאַמר  ה.  שֶׁ ַהקָּ
אן ִאיׁש  הּוא יוֵֹדַע ִלְרעוֹת ַהצֹּ ִמי שֶׁ

י. ַעמִּ ְלִפי כֹחוֹ, ָיבֹא ְוִיְרֶעה בְּ

Il retenait les moutons plus âgés pour que les 
jeunes puissent paître dans l’herbe douce. Une fois 
qu’ils avaient mangé à leur faim, il permettait aux 
brebis plus âgées de manger l’herbe légèrement 
dure. Ensuite, les brebis fortes mangeaient l’herbe 
dure qui restait. D.ieu [vit les soins qu’il prodiguait 
à chaque brebis et] dit : “Celui qui connaît les 
besoins de chaque brebis doit prendre soin ma 
nation.”
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וזו הייתה סלילת הדרך עבור כל רועה נאמן 

בישראל מידי דור ודור, עד לדורנו זה – בעל 

השמחה והגאולה.

 משיחת יום ה’ פרשת בלק, י”ב תמוז, ה’תשכ”ו
 בלתי מוגה
תורת מנחם, כרך מ”ז עמוד 157

Moïse a ouvert la voie à toutes les 
générations suivantes de dirigeants 
juifs, jusqu’au dirigeant de notre 
génération, le Rabbi dont nous 
célébrons l’anniversaire et le jour de 
la libération.

>> Le Rabbi
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