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ה            ִתים ָהיו . ֲעׂשֶ ֲעֵלי־ּבָ ֵני ּבַ ּׁשְ ּ  
דֹוִלים             ִעיר ַאַחת ְוָהיו ּגְ ּּבְ

ירות ֲעׁשִ דֹוִלים. ּּבַ ִתים ּגְ , ְּוָהָיה ָלֶהם ּבָ
ִנים ֵני ּבָ ן , ְּוָהיו ָלֶהם ׁשְ ְלָכל ֶאָחד ּבֵ

ֶחֶדר ֶא. ֶאָחד ֵניֶהם ּבְ . ָחדְּוָלְמדו ׁשְ
ִנים ָהיו ֶאָחד ֵמֶהם  ֵני ַהּבָ ְּוֵאלו ׁשְ ּ ּ

ר־ֲהָבָנה ְוָהֶאָחד ָהָיה ָתם לֹא , ּּבַ
ָהָיה ִטֵפׁש ֶכל , ּׁשֶ ָהָיה לֹו ׂשֵ ֶּאָלא ׁשֶ
ְָפׁשוט ְוָנמוך ּ ּ ֵני ָבִנים ָהיו , ּ ְּוֵאלו ַהׁשְ ּּ ּ

ַּאף־ַעל־ִפי . אֹוֲהִבים זֶה ֶאת זֶה ְמֹאד
ָהֶאָחד ָהָיה ָחָכם ְוָהֶא ָּחד ָהָיה ָתם ׁשֶ

ְוֹמחֹו ָהָיה ָנמוך ּ ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן , ּ
  .ָּאֲהבו זֶה ֶאת זֶה ְמֹאד

            l était une fois, deux  

            bourgeois qui habitaient une  

      même ville. Ils étaient fort riches 

et possédaient de grandes maisons. 

Ces deux notables avaient deux fils, 

c’est-à-dire que chacun d'entre eux 

avait un fils. Ceux-ci étudièrent tous 

deux dans le même ’hédèr [école]. Or, 

de ces deux enfants, l’un brillait par 

ses capacités intellectuelles et l’autre 

était Tam – simple, non pas qu’il fût 

niais, mais plutôt d’esprit ordinaire et 

médiocre. Et ces deux enfants 

éprouvaient l’un pour l’autre 

beaucoup d’affection. Bien que l’un 

fût subtil et l’autre simple et d’esprit 

médiocre, ils s’aimaient beaucoup.  

ִתים  ֲעֵלי־ּבָ ֵני ּבַ ְּלָיִמים ִהְתִחילו ַהׁשְ ּ ּ
ְּוָיְרדו ַמָטה ַמָטה ַעד . ל ֵליֵרד"ַּהַנ ּ ּ

דו ַהֹכל ְוַנֲעׂשו ֶאְביֹוִנים ִאּבְ ּׁשֶ ְולֹא , ּּ
ָלֶהם ִתים ׁשֶ ַאר ָלֶהם ִכי־ִאם ַהּבָ ִּנׁשְ ּ ּ .

ֵדל ִנים ִהְתִחילו ְלִהְתּגַ ְּוַהּבָ ָּאְמרו . ּ
ָיֵדינו : ִניםל ְלַהּבָ"ָּהָאבֹות ַהַנ ֵּאין ּבְ

ֵלם ֲעבוְרֶכם ְלַהֲחִזיק ֶאְתֶכם ְּלׁשַ ֲּעׂשו , ּ
ַתֲעׂשו ָּלֶכם ַמה ׁשֶ ּ ָּהַלך ַהָתם ְוָלַמד . ּ ְ

  , )סנדלר (ְמֶלאֶכת ַרְצָען

Avec le temps, les deux bourgeois 

virent leur situation décliner, ils 

s'appauvrirent au point qu’ils 

perdirent tout et devinrent indigents ; 

il ne leur resta plus que leur demeure 

respective. Les enfants grandissaient. 

Leurs pères leur annoncèrent : « Nous 

n’avons plus les moyens de vous 

entretenir ni de subvenir à vos 

besoins. Entreprenez-donc quelque 

chose par vous-mêmes. » Le Tam alla 

et apprit le métier de cordonnier. 

ר־ֲהָבָנה לֹא ָהָיה  ָהָיה ּבַ ְוֶהָחָכם ׁשֶ
ְמָלאָכה ְפׁשוָטה ָכזֹו  ְּרצֹונֹו ַלֲעֹסק ּבִ ּ ּ
עֹוָלם ְוִיְסַתֵכל  ֵיֵלך ּבָ ַדְעתֹו ׁשֶ ב ּבְ ְּוִיׁשֵ ּ ְּ ּ ּ

ְּוָהָיה הֹוֵלך וְמׁשֹוֵטט . ַּמה ַלֲעׂשֹות ְ

ׁשוק ּּבַ דֹוָלה ִעם . ּ ְוָרָאה ֲעָגָלה ּגְ

Le ’Hakham, quant à lui, était doué 

et savant : il ne souhaitait pas 

s’affairer à un métier si commun. Il 

réfléchit et décida d’aller parcourir le 

monde afin d’examiner ses 

opportunités. Il se rendit au marché 
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ָעה סוִסים ְוָחאִמ כלי (יֶטיׂש ַּאְרּבָ
ָהְיָתה ָרָצה ) רתימת הסוסים ׁשֶ

: ָעָנה ְוָאַמר ְלַהּסֹוֲחִרים. ְוהֹוֶלֶכת
יבו לֹו. ֵּמַאִין ַאֶתם א: ֵּהׁשִ . ִּמַוְרׁשָ

א. ְּלֵהיָכן ַאֶתם נֹוְסִעים ַאל . ְלַוְרׁשָ ׁשָ
ָמא ַאֶתם ְצִריִכים : אֹוָתם ּׁשֶ ּ

ְרִתים ר־ֲהָבָנה . ְמׁשָ הוא ּבַ ָּראו ׁשֶ ּ
ֵעיֵניֶהם, זּוְמֹזָר לו אֹותֹו , ְּוהוַטב ּבְ ְּוִקּבְ

ֵמׁש אֹוָתם . ִּעָמֶהם ְּוָנַסע ִעָמם ְוׁשִ ּ
ְֵהיֵטב ְמֹאד ַעל ַהֶדֶרך ּ .  

et vit là-bas un grand chariot avec 

quatre chevaux harnachés, qui 

s’apprêtait à prendre la route. Il 

interpela les marchands et les 

questionna : « D’où venez-vous ? » Ils 

lui répondirent : « De Varsovie. » « 

Où vous rendez-vous ? » « A 

Varsovie. » « Peut-être auriez-vous 

besoin d’un serviteur ? » Les 

commerçants remarquèrent son 

apparence intelligente et empressée, 

qui leur plut. Ils le prirent avec eux, 

le ’Hakham voyagea donc ainsi et les 

servit parfaitement durant le voyage. 

א בֹואֹו ְלַוְרׁשָ ָהָיה , ּבְ ֵמַאַחר ׁשֶ
ר־ֲהָבָנה ב ַעְצמֹו, ּבַ ֵמַאַחר : ִּיׁשֵ

א ָלָמה ִלי  ַוְרׁשָ ְכָבר ֲאִני ּבְ ּׁשֶ ּ
ר ִעם ֵאלו ְּלִהְתַקׁשֵ ּ ּאוַלי ֵיׁש ָמקֹום . ּ

ֵּאֵלך ַוֲאַבֵקׁש ְוֶאְרֶאה. טֹוב ֵמֶהם ְ .
ׁשוקְְוָהַלך ּ ּבַ ֹאל , ּ ְוִהְתִחיל ַלֲחֹקר ְוִלׁשְ

ֱהִביאוהו ְוִאם ֵיׁש טֹוב  ים ׁשֶ ַּעל ָהֲאָנׁשִ ּ
ים ַהָללו , ְּוָאְמרו לֹו. ֵמֶהם ָהֲאָנׁשִ ּׁשֶ ּ

ְַאך , ֵּהם ֲהגוִנים ְוטֹוב ִלְהיֹות ֶאְצָלם

ה ְמֹאד ִלְהיֹות ֶאְצָלם ָקׁשֶ ֵמֲחַמת , ּׁשֶ
ָלֶהם ה א־וַמָתן ׁשֶ ַהַמׂשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּוא ּ

  . ְּלֶמְרַחִקים ְמֹאד

Parvenu à Varsovie, et étant doté 

d’une intelligence remarquable, le 

jeune homme se dit : « Puisque me 

voici rendu à Varsovie, pourquoi 

demeurer avec ceux-là ? Peut-être 

trouverais-je une meilleure place ? 

Allons nous renseigner ! » Il arpenta 

le marché, interrogeant et 

questionnant les gens quant à ceux 

qui l’avaient amené, y avait-il un 

meilleur emploi que chez eux ? On 

lui répondit : « Ces gens sont 

honnêtes et il est avantageux de se 

travailler à leur service; cependant 

l’emploi est pénible, car leurs affaires 

se traitent au loin. » 

ן  ֶוועְלּבְ ל ּגִ ְרִתים ׁשֶ ְָהַלך ְוָרָאה ְמׁשָ

ָהיו הֹוְלִכים ) חנויות הלבשה( ּׁשֶ
ׁשוק ּּבַ ְּוָהיו הֹוְלִכים ְכַדְרָכם ִעם ִמיֵני , ּ ּ ּ

ָלֶהם כֹוְבֵעיֶהם וְבִמְנֲעֵליֶהם , ֵּחן ׁשֶ ּּבְ
ָאר ִמיֵני ֵחן  ִּעם ַהְקָצוֹות ּבֹוְלטֹות וׁשְ ּ

Il avança et remarqua des employés 

de magasins d’habillement qui 

traversaient le marché; ils avançaient 

à leur manière, avec préciosité, 

chapeaux et chaussures pointus, ainsi 

que toutes sortes d’attitudes 
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ִהלוֵכיֶהם ֵיׁש ָלֶהם ּבְ ּׁשֶ ּ יֶהםּ ּ וְבַמְלּבוׁשֵ ּ .
ר־ֲהָבָנה ְוָחִריף ר , ְּוהוא ָהָיה ּבַ ְוָיׁשַ

ֵעיָניו ְמֹאד הוא ִעְנָין ָנֶאה , ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ְמקֹומֹו ֵביתֹו ּבִ ְָהַלך ֶאל . ְּוַגם ַהָדָבר ּבְ

ֱהִביאוהו ים ׁשֶ ָּהֲאָנׁשִ ְוָנַתן ָלֶהם , ּ
ֵאין נֹוַח  ְּתׁשואֹות ֵחן ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ּ

ְוַעל ַמה ; יו ִלְהיֹות ֶאְצָלםְלָפָנ
ֱהִביאוהו ּׁשֶ ּ ֵמׁש אֹוָתם , ּ ַעד זֶה ׁשִ ּּבְ

ֶדֶרך ְּבַ ְּוָהַלך ְוִעֵמד ַעְצמֹו ֵאֶצל . ּ ְ

ִית ֶאָחד ַעל־ַהּבַ   . ּבַ

qu’inspiraient leur démarche et leur 

tenue vestimentaire. Doté d’un esprit 

vif et subtil, il apprécia tout 

particulièrement cela, c’était plaisant 

et cela ressemblait à ce qu’il avait 

connu chez lui. Il retourna auprès des 

marchands qui l’avaient amené, leur 

exprima sa gratitude, et leur annonça 

qu’il ne lui convenait pas de rester 

leur employé. Quant au fait qu’ils 

l’avaient amené, il les avait servi en 

échange durant le voyage. Il les quitta 

donc et se mit au service d’un patron.  

ְרִתים ְתִחָלה ְצִריִכים , ְְוֶדֶרך ַהְמׁשָ ּבִ ּׁשֶ
ָפחֹות ְוַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות  ֵכר ּבְ ְּלִהׂשָ
ִאים ְלַמֲעלֹות  ְְכֵבדֹות ְוַאַחר־ָכך ּבָ ּ ּ

דֹוִלים ְרִתים ַהּגְ ְוָהָיה . ַהְמׁשָ
ִי ַעל־ַהּבַ ה ִעמֹו ְמָלאכֹות ַהּבַ ּת עֹוׂשֶ

ְוָהָיה ׁשֹוְלחֹו ַלֲאדֹוִנים , ְּכֵבדֹות
ְרִתים  את ְסחֹוָרה ְכֶדֶרך ַהְמׁשָ ְָלׂשֵ ּ
ְצִריִכים ָלֹכף ְיֵדיֶהם ַתַחת  ּׁשֶ ּ
ִליַטת  ֶגד ַעל ּבְ ֲּאִציֵליֶהם ְלַהִניַח ַהּבֶ

ֹרַחב ַהָכֵתף ַּהָיד ּבְ ְּוָהָיה ָכֵבד ָעָליו . ּ
ְִלְפָעִמים ָהָיה ָצִריך . זֹוְּמֹאד ֲעבֹוָדה ָכ

ַּלֲעלֹות ִעם ַהַמׂשאֹוי ַהַנ ּל ַעל ֲעִליֹות "ּ
בֹוהֹות ה ָעָליו ָהֲעבֹוָדה, ַהּגְ   . ְוָהָיה ָקׁשֶ

La carrière d’un employé est telle 

que, au départ, on doit se contenter 

d’un petit salaire et assumer de 

lourdes tâches; seulement après, on 

accède au statut d’employé qualifié. 

Or, l'employeur du ’Hakham 

l’utilisait pour de rudes corvées, il 

l’envoyait chez des personnes pour y 

porter des marchandises à la manière 

des commis, ployant les bras à leur 

extrémité pour y déposer la balle de 

tissu sur la tranche de la main et la 

largeur de l’épaule. Parfois, le 

’Hakham devait grimper avec son 

fardeau jusqu’à des étages élevés. Ce 

labeur lui était pénible. 

ב ַעְצמֹו ִכי ָהָיה ִפילֹוסֹוף  ְּוִיׁשֵ ּ
ר־ֲהָבָנה ֲהלֹא , ַּמה ִלי ַלֲעבֹוָדה זֹו: ּבַ

ִביל ַהַתְכִלית  ׁשְ ָּהִעָקר הוא ַרק ּבִ ּ ּ
ה וְלִהְתַפְרֵנס א ִאׁשָ ִּלׂשָ ּ ּ ֲעַדִין ֵאיִני . ּ

ָּצִריך ְלִהְסַתֵכל ַעל זֶה ּ ַעל זֶה ִיְהֶיה . ְ
ִנים ַה ׁשָ א ּבַ ִּלי ְפַנאי ְלַהּבָ אֹותּ . ּבָ

Etant philosophe et d’une grande 

intelligence, il décida : « Ai-je besoin 

d’une telle besogne ? L’essentiel n’est-

il pas simplement de parvenir à la 

finalité, se marier et subvenir à ses 

besoins. Or, je n’ai pas encore à 

considérer cela, j’aurai bien le loisir 
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ָאֶרץ  ָּכֵעת טֹוב ִלי ִלְהיֹות ְמׁשֹוֵטט ּבָ
יַע ֵעיַני  ּבִ ְמִדינֹות ְלַהׂשְ ִּלְהיֹות ּבַ

עֹוָלם   .ּבָ

de m’en soucier plus tard, d’ici 

quelques années. Pour l’instant, je 

préfère voyager, visiter des pays et 

rassasier ma vue de ce qu’offre le 

monde. » 

ֲעָגָלה  נֹוְסִעים ּבַ ׁשוק ְוָרָאה ׁשֶ ָּהַלך ּבַ ּ ּ ְ

דֹוָלה סֹוֲחִרים ַאל אֹוָתם, ּגְ ְלֵהיָכן : ְוׁשָ
עיר (ְלַלאגֹוְרָנא . ַּאֶתם נֹוְסִעים

ֲּהִתְקחו אֹוִתי ). קרובה לאיטליה
ם ם. ֵהן. ְלׁשָ לו אֹותֹו ְלׁשָ ם . ְּוִקּבְ ּוִמׁשָ ּ

ַפאְנ. ִהְפִליג ְלִאַטְלָיא ם ִלׁשְ ִּמׁשָ ָיא ּ
ין ָכך וֵבין ָכך ָעְברו ַכָמה ). ספרד( ּּבֵ ּ ּ ּּ ְּ ְ

ִנים ה עֹוד ָחָכם , ׁשָ ְוַעל־ְיֵדי זֶה ַנֲעׂשָ
ְמִדינֹות ַרּבֹות ָהָיה ּבִ , יֹוֵתר ֵמַאַחר ׁשֶ

ב ַעְצמֹו יט ַעל : ְּוִיׁשֵ ָּכֵעת ָראוי ְלַהּבִ ּ
ְוִהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ִעם . ַּהַתְכִלית

לֹו ַמה    . ַּלֲעׂשֹותִּפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ

Il alla au marché et vit des marchands 

circuler à bord d’un grand chariot. Il 

les interrogea : « Où vous rendez-

vous ? » « A Livourne. » « Me 

prendrez-vous avec vous jusque là-bas 

? » « Oui. » Ils l’emmenèrent. De là-

bas, il embarqua pour l’Italie, puis 

l’Espagne. Des années passèrent ainsi, 

ce qui le rendit encore plus savant, 

car il avait séjourné dans de 

nombreux pays. Il se dit alors : « Il 

convient à présent de se fixer un but. 

» Il se mit à réfléchir, aidé de sa 

philosophie, à ce qu’il allait 

entreprendre. 

ֵעיָניו ִלְלֹמד ְמֶלאֶכת צֹוֵרף  ר ּבְ ְוָיׁשַ
ָזָהב דֹוָלה ְוָנָאה , ּבְ ִהיא ְמָלאָכה ּגְ ׁשֶ

ה ָחְכָמה ְוַגם ִהיא ְמָלאָכה , ְוֵיׁש ּבָ
יָרה ר־ֲהָבָנה . ֲעׁשִ ְּוהוא ָהָיה ּבַ

ְוִפילֹוסֹוף ְולֹא ֻהְצַרך ִלְלֹמד  ּ
ִנים ַּהְמָלאָכה ַכָמה ׁשָ ֶרַבע , ּּ ַרק ּבְ

ָנה ִקּבֵ ה ָאָמן ׁשָ ּל ֶאת ָהָאָמנות ְוַנֲעׂשָ ּּ
ְמָלאָכה יֹוֵתר  ִקי ּבַ דֹול ְמֹאד ְוָהָיה ּבָ ּּגָ

ִלְמדֹו ִּמן ָהָאָמן ׁשֶ ב . ּּ ַּאַחר־ָכך ִיׁשֵ ְ ּ
ָיִדי ְמָלאָכה : ַעְצמֹו ֵיׁש ּבְ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ

זֶה, ָּכזֹו ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֵאין ַדי ִלי ּבָ ּ .
ַּהיֹום ָחׁשוב ֹזאת ְזַמן ַאֵחר ֶּפן , ּ ּבִ

ב ָדָבר ַאֵחר   . ָּיְחׁשַ

Il fut séduit par l’idée d’apprendre le 

métier d’orfèvrerie de l’or : c’est une 

profession noble et agréable, qui 

requiert du savoir, un travail qui 

garantit richesse et prospérité. Le 

’Hakham, en homme intelligent et 

philosophe, n’avait pas besoin 

d’étudier cette profession durant des 

années. En trois mois à peine, il en 

acquit la maîtrise et devint un artisan 

de haut niveau, qui surpassait son 

maître. Ensuite, il réfléchit : « Bien 

que je possède un tel métier entre les 

mains, cela ne me satisfait pas encore. 

Aujourd’hui, ce métier est important, 

plus tard ce sera peut-être autre 
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chose. » 

ְְוָהַלך ְוֶהֱעִמיד ַעְצמֹו ֵאֶצל 

ַנייֶדיר  ֵטיין־ׁשְ חיתוי וליטוש (ׁשְ
לֹו ) אבנים טובות ּוֵמֲחַמת ֲהָבָנה ׁשֶ ּ

ְזַמן  ם־ֵכן ּבִ ל ָאָמנות ַהזֹאת ּגַ ִּקּבֵ ּ ּ ּ
ָנה ֶרַבע ׁשָ ב . ּמוָעט ּבְ ַּאַחר־ָכך ִיׁשֵ ְ ּ

לֹו ֵיׁש : ַּעְצמֹו ִעם ַהִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ם ׁשֶ ּּגַ
ָיִדי ֵתי ַהאוְמנותּבְ ּ ׁשְ ּ ִּמי יֹוֵדַע ֶפן לֹא , ּ

ֵניֶהם בו ׁשְ טֹוב ִלי ִלְלֹמד . ָּיְחׁשְ
ִהיא ֲחׁשוָבה ְלעֹוָלם ָּאָמנות ׁשֶ ּ ּ .  

II alla donc et se fit engager auprès 

un maître-joaillier. Grâce à sa vivacité 

d’esprit, il maîtrisa également ce 

métier en peu de tmeemps, un quart 

d’année. Il médita alors, par le biais 

de sa philosophie, et décida : « Bien 

que je possède désormais deux 

métiers, qui sait ? Peut-être qu’un 

jour, aucun des deux n’aura de valeur 

? Il conviendrait que j’apprenne un 

métier recherché et durable. » 

לֹו  ֲהָבָנה וִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ְּוָחַקר ּבַ ּ
) מקצוע רפואה(ִּלְלֹמד ָדאְקֶטיַרייא 

הוא ָדָבר ַהָצִריך ְוָחׁשוב ָתִמיד ּׁשֶ ּ ְּ ּ ּ .
ְצִריִכין  ְּוֶדֶרך ִלמוד ָדאְקֶטיַריי ׁשֶ ּ ּ ּ ְ

) לטינית(ִּלְלֹמד ִמקֶֹדם ְלׁשֹון ְלַטיין 
. אְּוַהְכָתב ְוִלְלֹמד ָחְכמֹות ִפילֹוסֹוְפָי

ם ֹזאת  ְּוהוא ֵמֲחַמת ֲהָבָנתֹו ָלַמד ּגַ
ָנה ֶרַבע ׁשָ ְזַמן מוָעט ּבְ ה . ּּבִ ְוַנֲעׂשָ

ָכל  דֹול וִפילֹוסֹוף ְוָחָכם ּבְ ָּדאְקֶטיר ּגָ ּ
  . ַהָחְכמֹות

Il réfléchit avec son intelligence et sa 

philosophie, et résolut d’apprendre 

l’art de la médecine, domaine 

nécessaire dont l’importance demeure 

constante. Or, pour étudier la 

médecine, il convient de s’initier 

préalablement au latin parlé et écrit, 

et de s’instruire de concepts 

philosophiques. Le ’Hakham, doué de 

sa grande compréhension des choses, 

apprit tout cela en un court laps de 

temps, trois mois lui suffirent. Il 

devint dès lors un grand médecin, un 

philosophe et un érudit versé dans 

toutes les sciences. 

ְַאַחר־ָכך ִהְתִחיל ָהעֹוָלם ִלְהיֹות  ּ
ֵעיָניו ְכלֹא , ִּכי ֵמֲחַמת ָחְכָמתֹו, ּּבְ

דֹול ָכזֶה ָהָיה ָאָמן ּגָ ּׁשֶ ְוָחָכם , ּ
ֵני , ְּוָדאְקֶטיר ָכזֶה ָּהָיה ָכל ֶאָחד ִמּבְ

ֵעיָניו ְכלֹא ב ַעְצמֹו . ָּהעֹוָלם ּבְ ְּוִיׁשֵ
ה  א ִאׁשָ ַּלֲעׂשֹות לֹו ַתְכִלית ְוִלׂשָ ּ ּ

ַדְעתֹו ה : ְּוָאַמר ּבְ א ִאׁשָ ִּאם ֶאׂשָ ּ
ָכאן ה ִמֶמִני, ּבְ ַנֲעׂשָ ִּמי ֵיַדע ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ .

C’est alors que le monde commença à 

lui paraître futile. Son intelligence 

supérieure, en tant qu’artisan 

accompli, savant et médecin expert, 

lui faisait considérer l’humanité 

entière comme négligeable et 

insignifiante. Il décida de réaliser son 

objectif et prendre femme, mais il 

s’interrogea : « Si je me marie en cet 
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ֵּאֵלך ְוָאׁשוב ְלֵביִתי ְּלַמַען ִיְראו ַמה , ְ
ִנְהָיה ִמֶמִני ּׁשֶ ּ ּ ָהִייִתי ַנַער ָקָטן , ּ ׁשֶ

אִתי ִלְגֻדָלה ָכזֹו ו ּבָ ְּוַעְכׁשָ ּ .  

endroit, qui apprendra ce qu’il est 

advenu de ma personne ? Je vais donc 

retourner chez moi, afin qu’on sache 

le niveau que j’ai atteint. Je n’étais à 

l’époque qu’un jeune adolescent, j’ai 

aujourd’hui atteint mon apogée. » 

ְּוָהָיה לֹו ִיּסוִרין , ְְוָהַלך ְוָנַסע ְלֵביתֹו
ֶדֶרך דֹוִלים ּבַ ְּגְ ִּכי ֵמֲחַמת ָחְכָמתֹו , ּ

ר ְולֹא ָהָיה , לֹא ָהָיה לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ
ְוָהָיה לֹו , ּמֹוֵצא ַאְכַסְנָיא ִכְרצֹונֹו

ה   :ִּיּסוִרים ַהְרּבֵ

Il se mit en route et s’en revint chez 

lui. Cependant, il subissait de graves 

contrariétés, en chemin. Son génie ne 

trouvait personne à qui parler, il ne 

dénichait pas d’auberge à sa 

convenance. Il essuya ainsi de 

nombreux déboires. 

ה ֶהָחָכם  ִליך ָכֵעת ֶאת ַמֲעׂשֵ ְּוִהֵנה ַנׁשְ ְ ּ
ַמ ה ַהָתםְּוַנְתִחיל ְלַסֵפר ּבְ   :ֲּעׂשֵ

Abandonnons pour l’instant les faits 

et gestes du ’Hakham, et tournons-

nous vers ceux du Tam. 

ַּהָתם ַהַנ  ּל ָלַמד ְמֶלאֶכת ַרְצָענות"ּ
ָהָיה ָתם ָלַמד , )סנדלרות( ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּ

ל ִקּבֵ ה ַעד ׁשֶ ִקי . ַּהְרּבֵ ְוֹלא ָהָיה ּבָ
ׁשְ ָהָאָמנות ּבִ ּּבְ ה , ֵּלמותּ א ִאׁשָ ְּוָנׂשָ

ְּוָהָיה ִמְתַפְרֵנס ִמן ַהְמָלאָכה ּוֵמֲחַמת . ּ
ַהְמָלאָכה  ִקי ּבְ ָהָיה ָתם ְולֹא ָהָיה ּבָ ּׁשֶ ּ

ְָכל־ָכך ּ ֹדַחק , ּ ַּעל־ֵכן ָהָיה ַפְרָנָסתֹו ּבְ ּ
דֹול וְבִצְמצום ּּגָ ּ ,  

Le Tam avait appris le métier de 

cordonnier. Cependant, doté d’un 

esprit simple, il apprit longtemps 

avant de pouvoir exercer. Il ne 

maitrisait pas son métier 

parfaitement. Il se maria et subvenait 

à leurs besoins par son travail. Et 

comme il était simple et ne maîtrisait 

pas suffisamment la profession, la 

subsistance était dure à obtenir et les 

gains bien maigres. 

ְּולֹא ָהָיה לֹו ְפַנאי ֲאִפלו ֶלֱאֹכל ּ ִּכי , ּ
ְמָלאָכה  ָּהָיה ָצִריך ָתִמיד ַלֲעֹסק ּבַ ּ ְ

לֹא ָהָיה ָיכֹול ָהָאָמנות  ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ּ
ֵלמות ׁשְ ַעת ַהְמָלאָכה. ּּבִ ׁשְ , ַּרק ּבִ

ַמְרֵצַע ְוָהָיה  ָהָיה נֹוֵקב ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ
ל  ַּמְכִניס ומֹוִציא ַהחוט ָהָעב ׁשֶ ּ

ְַהְתִפיָרה ְכֶדֶרך ָהַרְצָעִנים ּ ָאז ָהָיה , ּ
ך ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְואֹוֵכל   . ְנֹוׁשֵ

Il n’avait pas même le temps de 

manger car il devait travailler sans 

répit, n’exerçant pas sa profession 

comme il se doit. Durant la tâche, 

alors qu’il poinçonnait le cuir de son 

alêne, introduisant puis faisant 

ressortir le gros fil de couture, à la 

manière des cordonniers, il mordait 

dans une tranche de pain et 
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mangeait. 

ְמָחה , ּוִמְנָהגֹו ָהָיה ׂשִ ָהָיה ָתִמיד ּבְ ּׁשֶ
דֹוָלה ְמֹאד ְמָחה , ּגְ ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ׂשִ

ּיו לֹו ָכל ַהַמֲאָכִלים ְוָכל ְוָה. ָּתִמיד ּ ּ
ים קֹות ְוָכל ַהַמְלּבוׁשִ ַּהַמׁשְ ּ ְוָהָיה . ּ

תֹו ִתי: ּאֹוֵמר ְלִאׁשְ , ֵּתן ִלי ֶלֱאֹכל, ִּאׁשְ
. ְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל

ְַאַחר־ָכך ָהָיה אֹוֵמר ֵּתן ִלי ָהֹרֶטב : ּ
ֹוד ְוָהְיָתה חֹוֶתֶכת לֹו ע, ִעם ִקְטִנית

ַח . ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל ּבֵ ְוָהָיה ְמׁשַ
ַּכָמה ָיֶפה ְוטֹוב ְמֹאד ָהֹרֶטב : ְואֹוֵמר ּ

  . ַּהזֶה

L’habitude du Tam était d’être 

toujours très joyeux, il n’était rempli 

que de joie, constamment. Il 

"possédait" toutes les nourritures, 

toutes les boissons et tous les 

vêtements. Demandait-il à son 

épouse : « Ma femme, donne-moi à 

manger ! » , elle lui présentait une 

tranche de pain, et il mangeait. Il 

réclamait ensuite : « Donne-moi la 

soupe avec de la kitnit [légumes]. » 

Elle lui coupait encore un bout de 

pain, et il mangeait. Il la 

complimentait en disant : « Combien 

cette soupe est alléchante, comme elle 

est délicieuse ! »  

ָאר  ר וׁשְ ׂשָ ְּוֵכן ָהָיה ְמַצֶוה ִלֵתן לֹו ַהּבָ ּּ
זֶה ַּמֲאָכִלים טֹוִבים ַכיֹוֵצא ּבָ ּוְבַעד , ּ

ָּכל ַמֲאָכל וַמֲאָכל ָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו  ּ
ְּוהוא ָהָיה ִמְתַעֵנג , ֲחִתיַכת ֶלֶחם ּ

ח ְמֹאד ֶאת אֹותֹו  ּבַ ְּמֹאד ִמזֶה ְוׁשִ
ַּכָמה הוא ְמֻתָקן ָו, ַּהַמֲאָכל ּּ , טֹובּ

ְּכִאלו ָהָיה אֹוֵכל אֹותֹו ַהַמֲאָכל  ּ ּ ּ
יׁש , ַּמָמׁש ּוֶבֱאֶמת ָהָיה ַמְרּגִ

ֲאִכיָלתֹו ַהֶלֶחם ַטַעם ָכל ַמֲאָכל  ּּבַ ּ
ָהָיה רֹוֶצה ֵמֲחַמת , ּוַמֲאָכל ׁשֶ

דֹוָלה ְמָחתֹו ַהּגְ ְּתִמימותֹו ְוׂשִ ּ .  

De même, demandait-il qu’on lui 

amène la viande et autres genres de 

mets délicieux : en regard de chaque 

aliment, son épouse lui tendait une 

tranche de pain, et lui s’en délectait; 

il vantait tout particulièrement le 

mets, faisait l’éloge de sa préparation 

et de sa saveur, comme s’il en avait 

réellement mangé. Car il ressentait 

véritablement dans sa consommation 

de pain, le goût de chaque nourriture 

qu’il souhaitait, et cela grâce à sa 

candeur et à sa grande joie. 

ִתי: ְּוֵכן ָהָיה ְמַצֶוה ָכר , ִּאׁשְ ֵּתן ִלי ׁשֵ
תֹות ְוָהָיה , ְוָנְתָנה לֹו ַמִים, ִּלׁשְ
ַח ּבֵ ָכר ַהזֶה: ְמׁשַ ַּכָמה ָיֶפה ַהׁשֵ ּ ּ ֵּתן ִלי . ּ

ַח . ְוָנְתָנה לֹו ַמִים, ְּדַבׁש ּבֵ ְוָהָיה ְמׁשַ
ם־ֵכן ַכַנ ּּגַ ּ ַּכיֹוֵצא ’ ְּוכו, ֵּתן ִלי ַיִין. ל"ּ ּ

Il demandait aussi : « Ma femme, 

sers-moi donc un alcool à boire. » 

Elle lui versait de l’eau et il félicitait : 

« Qu’il est bon, cet alcool ! Donne-

moi du miel » Sa femme lui apportait 

de l’eau, il en faisait également 
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זֶה ְּוָהָיה ִמְתַעֵנג , ָנְתָנה לֹו ַמִיםְו, ּבָ
ֶקה ַח אֹותֹו ַהַמׁשְ ּבֵ ּוְמׁשַ ְּכִאלו הוא , ּ ּ ּ ּ

ּׁשֹוֶתה אֹוָתה ַמָמׁש ּ .  

l’éloge. « Sers-moi du vin etc » ou 

une autre boisson, elle lui donnait de 

l’eau, et lui se délectait et louait la 

boisson désirée, comme s’il en buvait 

réellement.  

ַמְל יםְוֵכן ּבְ ָתפות , ּּבוׁשִ ׁשֻ ָּהָיה ָלֶהם ּבְ ּ
תֹו ֶפעְלץ  ּלֹו וְלִאׁשְ ּ מעיל פרוה (ּ

ִתי: ְוָהָיה אֹוֵמר. ֶאָחד) חורפי ֵּתן , ִּאׁשְ
ָהָיה ָצִריך ִלְלּבׁש . ִּלי ַהֶפעְלץ ְְכׁשֶ ּ

ֵּליֵלך ַלׁשוק: ְּכגֹון, ֶּפעְלץ ּ ְוָהְיָתה , ְ
ָהָיה ָצִריך ִלְלּבׁש . נֹוֶתֶנת לֹו ְְכׁשֶ ּ

ין ) מעיל עליון(ִּליפ ּטו ְֵליֵלך ּבֵ

ים ִתי: ָהָיה אֹוֵמר, ֲאָנׁשִ ֵּתן ִלי , ִּאׁשְ
ַּהטוִליפ ּ . ְּוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ַהֶפעְלץ, ּ

ְּוָהָיה ִמְתַעֵנג ִמֶמנו ּ ּ ַח, ּ ּבֵ : ְוָהָיה ְמׁשַ
ַּכָמה ָיֶפה ַהטוִליפ ַהזֶה ּ ּּ ּ ּ .  

Pareillement pour les habits. Le Tam 

et son épouse ne possédaient qu’une 

simple peau de mouton, qu’ils se 

partageaient. Il disait : « Ma femme, 

donne-moi la peau de mouton. » , 

lorsque le Tam devait mettre une 

peau de mouton, pour se rendre par 

exemple au marché, et son épouse la 

lui donnait. Lorsqu’il devait revêtir 

une pelisse pour aller visiter des gens, 

il disait : « Ma femme, apporte-moi 

la pelisse. » Elle lui tendait la peau de 

mouton. Il se réjouissait de l’habit et 

le vantait : « Combien cette pelisse est 

belle ! »  

ָהָיה ָצִריך ְלַקאְפִטין  ְְכׁשֶ , )קפוטה(ּ
ֵּליֵלך ְלֵבית־ַהְכֶנֶסת: ְּכגֹון ָהָיה , ְ

ִתי: ְּמַצֶוה ְואֹוֵמר ֵּתן ִלי , ִּאׁשְ
. ְּוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ַהֶפעְלץ, ַּהַקאְפִטין

ַח ְואֹוֵמר ּבֵ ַּכָמה ָיֶפה ְוָנֶאה : ְוָהָיה ְמׁשַ ּ
ַּהַקאְפִטין ַהזֶה ָה, ּ ְָיה ָצִריך ְּוֵכן ְכׁשֶ

ִּלְלּבׁש יוָפא  , )מעיל עליון מכובד(ּ
ם־ֵכן ַהֶפעְלץ ָּהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ּגַ ְוָהָיה , ּ

ם־ֵכן ַכָמה ָיָפה  ַח וִמְתַעֵנג ּגַ ּבֵ ְּמׁשַ ּּ ּ ּ
ְּוָנָאה ַהיוָפא ַהזֹאת ַכַנ ּּ ּ ּ ַכיֹוֵצא "ּ ּל ְוֵכן ּבְ

זֶה ְמָחה ְוֶחְדָוה . ּבָ ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ׂשִ
  . ָּתִמיד

Lorsque le Tam avait besoin d’un 

caftan, pour se rendre par exemple à 

la synagogue, il ordonnait : « Ma 

femme, amène-moi le caftan ! » Elle 

lui donnait la peau de mouton. Il en 

faisait le compliment, et disait : « 

Comme il est beau et agréable, ce 

caftan ! » De même, lorsqu’il devait 

porter un Youpa (manteau élégant), 

sa femme lui apportait aussi la peau 

de mouton. Il en faisait l’éloge et s’en 

réjouissait également : « Quel joli, 

quel agréable manteau ! » Il en était 

ainsi pour chaque chose. Le Tam 

était toujours empli de gaieté, 

constamment ravi. 
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ָהָיה ּגֹוֵמר ַהִמְנָעל ְּכׁשֶ ָתם , ּ ּוִמן ַהּסְ
ה ְקָצוֹות לׁשָ ִּכי ֹלא ָהָיה , ָהָיה לֹו ׁשְ

ֵלמות ַכַנ ׁשְ ָּיכֹול ָהָאָמנות ּבִ ּּ ּ ָהָיה , ל"ּ
ָידֹו ַח , ּלֹוֵקַח ַהִמְנָעל ּבְ ּבֵ ְוָהָיה ְמׁשַ

ְּתַעֵנג ְמֹאד ִמֶמנוְוָהָיה ִמ, אֹותֹו ְמֹאד ּ ּ ּ .
ִתי: ְוָהָיה אֹוֵמר ַּכָמה ָיֶפה ְוִנְפָלא , ִּאׁשְ ּ

ַּהִמְנָעל ַהזֶה ַּכָמה ָמתֹוק ַהִמְנָעל ; ּ ּ ּ
ל ְדַבׁש ְוצוֶקיר ; ַּהזֶה ַּכָמה ִמְנָעל ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּהִמְנָעל ַהזֶה) סוכר( ּ .  

Lorsqu’il achevait la chaussure – qui 

possédait sans doute trois extrémités 

car il ne maîtrisait pas son métier 

correctement, il s’en saisissait et la 

flattait, tellement satisfait du résultat. 

Il déclarait : « Ma femme, quelle 

beauté, quelle merveille de soulier; 

quelle douceur dans ce soulier, une 

chaussure si mielleuse, si sucrée !... » 

ִּמְפֵני , ִּאם־ֵכן: ְוָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו
ה  לׁשָ ָאֵרי ַרְצָעִנים נֹוְטִלים ׁשְ ָמה ׁשְ

ַעד זוג ִמְנָעִלים ְּזהוִבים ּבְ ְּוַאָתה , ּ
ּלֹוֵקַח ַרק ֲחִצי ָטאֶליר ַהְינו ָזהוב  ּ

יב ָלה. ָוֵחִצי זֶה: ֵּהׁשִ זֶה ; ַּמה ִלי ּבָ
לֹו ה ׁשֶ ִל, ַּמֲעׂשֶ ה ׁשֶ : ְועֹוד. יְּוזֶה ַמֲעׂשֶ

ר ֵמֲאֵחִרים ָּלָמה ָלנו ְלַדּבֵ ֲהלֹא . ּ
ַּנְתִחיל ַלֲחׁשֹב ַכָמה ְוַכָמה ֲאִני  ּ ּ

ִמְנָעל זֶה ִמָיד ְלָיד ָהעֹור : ַּמְרִויַח ּבְ
ָכך ְהוא ּבְ ַּהזֶֶפת ְוַהחוִטים ְוכו, ּ ּ ָכך’ ּ , ְּבְ

ָכך זֶה ּבְ ָאֵרי ְדָבִרים ַכיֹוֵצא ּבָ ְוׁשְ ּ ּ ּ ּ .
)  שבין העורותהמילוי(ַּלאְפֶקיס 

ָכך ְּוַעָתה ֲאִני ַמְרִויַח ִמָיד ְלָיד , ְּבְ ּ
ָרה ְגדֹוִלים  ּוָמה , )מטבעות(ֲעׂשָ

ִּאְכַפת ִלי ֶרַוח ָכזֶה ִמָיד ְלָיד ּ ְוָהָיה . ּ
ְמָחה ְוֶחְדָוה ָתִמיד   . ַּרק ָמֵלא ׂשִ

Sa femme l’interrogeait alors : « S’il 

en est ainsi, pourquoi les autres 

cordonniers obtiennent-ils trois 

zéhouvim (pièces d’or) pour une paire 

de chaussures, alors que toi, tu n’en 

retires qu’un zahouv et demi (une 

pièce d’or et demi) ? » Il lui répondait 

: « Qu’est-ce que cela peut bien me 

faire ? C’est son affaire, et ceci la 

mienne. D’autre part, pourquoi 

parlerions-nous des autres ? 

Commençons plutôt à compter tout 

ce que je gagne sur cette chaussure, 

de main à main : le cuir vaut tant, la 

résine et les fils tant, et le reste des 

matières tant. Le lapkès (remplissage 

entre les peaux) tant. Je gagne donc, 

de main à main, dix guédolim (pièces 

d’argent). A quoi bon m’en faire 

lorsque je retire un tel profit ? » Le 

Tam était ainsi toujours plein de joie 

et d’allégresse. 

יגו . ְוֵאֶצל ָהעֹוָלם ָהָיה ְלַלַעג ְּוִהׂשִ ּ
ָמְצאו ִמִמי ְלִהְתלֹוֵצץ , ֹוַּתֲאָוָתם ּב ּׁשֶ ּּ

ע, ִּכְרצֹוָנם ּגָ ְּוָהיו , ִּכי ָהָיה ִנְדֶמה ִלְמׁשֻ

Or, le monde faisait de lui un sujet 

de moquerie. Avec lui, ils obtenaient 

ce qu’ils désiraient : disposer d’une 

personne qu’on raille à souhait. Le 

 

              N  Neuvième récit : Le 'Hakham et le Tam  w                                    N  w   מחכם ותם–' מעשה ט  

 



 

 
- 12 - 

ֵני־ָאָדם ִאים ּבְ ַכָוָנה , ּבָ ְּוִהְתִחילו ּבְ ּ
ִביל ְלִהְתלֹוֵצץ ׁשְ ר ִעמֹו ּבִ ְוָהָיה . ְּלַדּבֵ

ִלי ֵליָצנות: ּאֹותֹו ַהָתם אֹוֵמר . ַּרק ּבְ
יבו לֹו ֵהׁשִ , ִּלי ֵליָצנותּבְ: ְּוֵתֶכף ׁשֶ

ל ִדְבֵריֶהם ר ִעָמם, ִּקּבֵ , ְּוִהְתִחיל ְלַדּבֵ
ִּכי יֹוֵתר ֹלא ָהָיה רֹוֶצה ְלַהֲעִמיק 

ַעְצמֹו , ַלֲחׁשֹב ָחְכמֹות ם זֶה ּבְ ּגַ ׁשֶ
ִּכי ָהָיה ִאיׁש ָתם, ֵּליָצנות ּ.  

Tam était pris pour un fou. Des gens 

venaient lui rendre visite, et se 

mettaient à discuter avec lui exprès, 

afin de le ridiculiser. Le Tam 

répondait alors : « à condition que se 

soit sans moquerie. » Et dès qu’ils lui 

répliquaient "sans moquerie", il 

acceptait leurs paroles et commençait 

à discuter avec eux. Il ne souhaitait 

pas approfondir plus que cela dans 

des subtilités d’esprit, qui auraient 

constituées en elles-mêmes une sorte 

de bouffonade, car c’était un homme 

simple et sincère. 

ַכָוָנָתם ְלֵליָצנות ָהָיה רֹוֶאה ׁשֶ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ,
ִתְהֶיה ָחָכם : ָהָיה אֹוֵמר ַּמה ִיְהֶיה ְכׁשֶ ּ ּ

ִּמֶמִני ֲהלֹא ֲאַזי ִתְהֶיה ׁשֹוֶטה ּ ִּכי ָמה , ּ
ב ִתְהֶיה ָחָכם ִמֶמִני. ֲאִני ֶנְחׁשָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ ,

אַּאְדַר ָּכל זֶה  .ֲּאַזי ִתְהֶיה ׁשֹוֶטה, ּבָ
ָּהָיה ַדְרֵכי ַהָתם ּ.  

Quand il s’apercevait que leur 

intention était de se moquer, il disait 

: « Qu’arrivera-t-il si tu es plus 

intelligent que moi ? En fait, tu n’en 

seras toi-même que plus ridicule. Car 

en quoi suis-je à considérer ? Si tu es 

plus savant que moi, tu n’en es qu’un 

sot ? » Tout cela décrivait la manière 

de se conduire du Tam. 

תֹוך־ָכך  :ְּוַעָתה ַנֲחֹזר ְלִעְנָין ִראׁשֹון ְּבְ ְּ
ה ַרַעׁש ֶהָחָכם ַהַנ, ַנֲעׂשָ ל נֹוֵסַע "ּׁשֶ

ְגֻדָלה ְוָח ּוָבא ְלָכאן ּבִ דֹוָלהּ . ְכָמה ּגְ
ְמָחה  ׂשִ ם־ֵכן ִלְקָראתֹו ּבְ ְּוָרץ ַהָתם ּגַ ּ

דֹוָלה תֹו, ּגְ ֵּתן ִלי : ְּוָהָיה אֹוֵמר ְלִאׁשְ
ַּמֵהר ַהיוָפא ּ ְֵאֵלך ִלְקַראת ֲחֵבִרי , ּ

, ְּוָנְתָנה לֹו ַהֶפעְלץ. ְיִדיִדי ִלְראֹותֹו
ְוֶהָחָכם ָהָיה נֹוֵסַע . ְוָהָיה ָרץ ִלְקָראתֹו

ֶעְגלֹו ְגֻדָלהּבְ   . ּת ָצב ּבִ

Et maintenant, revenons à notre 

premier sujet : Le bruit avait couru 

entre temps que le ’Hakham était en 

route et qu’il revenait, comblé 

d’honneurs et de grandes 

connaissances. Le Tam courut lui 

aussi à sa rencontre, tout joyeux. Il 

pressa sa femme en disant : « Donne-

moi vite le manteau des occasions, 

que j’aille à la rencontre de mon cher 

ami, pour le revoir ! » Elle lui donna 

la peau de mouton, et il se mit à 

courir à sa rencontre. Le ’Hakham 
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voyageait dans un carrosse, avec 

prestige.  

ּוָבא ִלְקָראתֹו ַהָתם ַהזֶה ְוָהָיה ׁשֹוֵאל  ּ ּ
ְמָחה ׂשִ ַאֲהָבה ּבְ לֹומֹו ּבְ ׁשְ ָאִחי : ּבִ

ה, ֲחִביִבי רוך , ָּמה ַאָתה עֹוׂשֶ ְּבָ ּ
ֱהִביֲאך, ַּהָמקֹום ַוֲאִני זֹוֶכה , ָׁשֶ

ם ָכל , ל"ְּוֶהָחָכם ַהַנ. ִָלְראֹוְתך ּּגַ
ֵעיָניו ְכלֹא ַכַנ ָּהעֹוָלם ָהָיה ּבְ ּ . ל"ּ

ֵכן ִאיׁש ָכזֶהִמ ָּכל־ׁשֶ ּ ִנְדֶמה , ּ ּׁשֶ
ע ּגָ ַּאך ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן. ִלְמׁשֻ ֵמֲחַמת , ְ

ָהָיה  דֹוָלה ׁשֶ ַּאֲהַבת ְנעוִרים ַהּגְ
יֵניֶהם ְּוָנַסע ִעמֹו , ָהָיה ְמָקְרבֹו, ּבֵ

  . ְְלתֹוך ָהִעיר

Le Tam vint à sa rencontre, 

s’enquérant de son bien-être, avec 

affection et joie : « Mon frère bien-

aimé, comment vas-tu ? Béni soit 

l’Eternel qui t’a ramené, et m’accorde 

ainsi le privilège de te revoir ! » Or, 

pour le ’Hakham, le monde entier 

paraissait insignifiant, à fortiori un tel 

individu qu’on aurait pris pour un 

fou. Pourtant, au nom de la grande 

amitié de jeunesse qui les liait, il le 

rapprocha et pénétra en ville en sa 

compagnie.  

ֲעֵלי־ָבִתים ַהַנ ֵני ּבַ ְּוַהׁשְ ּ ֲאִביֶהם , ל"ּ
ִנים ֵני ּבָ ל ֵאלו ַהׁשְ ּׁשֶ ּ תֹוך , ּ ְֵמתו ּבְ ּ

ָהָיה ֶהָחָכם ְמׁשֹוֵטט , ּאֹותֹו ַהְזַמן ׁשֶ
ְמִדינֹות ָלֶהם, ּּבַ ִתים ׁשֶ ֲארו ַהּבָ ְּוִנׁשְ ּ ּ .

ְמקֹומֹו, ְּוַהָתם ָהָיה ּבִ ִנְכַנס ְלֵבית , ׁשֶ
ָהָיה , ָחָכםְוֶה. ָאִביו ִויָרׁשֹו ׁשֶ

ְמִדינֹות ִית, ּּבַ ל ַהּבַ , ֹלא ָהָיה ִמי ְלַקּבֵ
ית ֶהָחָכם ְוֹלא  ה ָכֶלה ְוָאבוד ּבֵ ְּוַנֲעׂשָ ּ

ַאר ִמֶמנו ְכלום ִּנׁשְ ּּ ּ ְולֹא ָהָיה ְלֶהָחָכם , ּ
בֹואֹו ְְוָנַסע ְלתֹוך . ָּמקֹום ִלָכֵנס ּבֹו ּבְ

ם ִיּסוִרים, ַאְכַסְנָיא ַאַחת  ,ְּוָהָיה לֹו ׁשָ
ִּכי לֹא ָהְיָתה ָהַאְכַסְנָיא ִכְרצֹונֹו ּ .  

Or, les deux bourgeois – pères des 

deux enfants, étaient morts à la 

même époque, pendant que le 

’Hakham parcourait le monde, leurs 

demeures subsistèrent. Le Tam – qui 

était resté à son endroit, emménagea 

dans la maison de son père et en 

hérita. Le ’Hakham de son côté, était 

alors à l’étranger, et personne n’était 

là pour prendre possession de la 

maison paternelle, qui tomba en 

ruine et disparut totalement. Il 

n’avait donc, à son retour, nulle part 

où habiter. Il alla s’installer dans une 

auberge, mais il souffrait là-bas, car 

l’endroit ne répondait pas à ses 

exigences. 

ְּוַהָתם ַהַנ ּל ָמָצא לֹו ַעָתה ֻעְבָדא "ּ ּ
ה ָכל ַפַעם , ֲחָדׁשָ ְּוָהָיה ָרץ וָבא ּבְ ּ

ְמָחה ׂשִ ַאֲהָבה ּבְ יתֹו ְלֶהָחָכם ּבְ , ִמּבֵ

Le Tam se découvrit dès lors une 

nouvelle occupation : il courait à tout 

moment de sa maison jusque chez le 

’Hakham, avec joie et affection. 
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ֵיׁש לֹו ִיּסוִרין  ְּוָהָיה רֹוֶאה ׁשֶ ּ
: ְּוָאַמר ַהָתם ְלֶהָחָכם. ֵמָהַאְכַסְנָיא

ִני ַוֲא, ְוַתֲעֹמד ֶאְצִלי, ּעול ְלֵביִתי, ָאִחי
ֹקֶמץ ֶאָחד ֵיׁש ִלי ּבְ ץ ָכל ַמה ׁשֶ ֲּאַקּבֵ ּ ּ ,

יִתי ַהֹכל ְלָפֶניך ִכְרצֹוְנך ְָוָכל ּבֵ ָּ ר . ּ ְוָיׁשַ
ֵעיֵני ֶהָחָכם ְוָעַמד , ְוִנְכַנס ְלֵביתֹו, ּבְ

  ,ֶאְצלֹו

Cependant, il remarquait que son 

ami souffrait dans cette auberge. Le 

Tam proposa au ’Hakham : « Mon 

frère, viens-donc t’installer dans ma 

maison. Tu demeureras chez moi, j’y 

réunirai tout ce que je possède. Ainsi, 

ma maison et tout le reste seront là, à 

ta disposition. » La proposition 

séduisit le ’Hakham, qui s’installa 

dans la maison du Tam et demeura 

chez lui. 

ְּוֶהָחָכם ָהָיה ָמֵלא ִיּסוִרים ָתִמיד ִּכי , ּ
הוא ָחָכם ֻמְפָלג ְוָאָמן  ם ׁשֶ ִּהִניַח ׁשֵ ּּ

דֹול ְמֹאד ר . ְוָדאְקֶטיר ּגָ א ׂשַ ְוָהָיה ּבָ
ל , ֶאָחד ַעת ׁשֶ ה לֹו ַטּבַ ַיֲעׂשֶ ְּוִצָוה לֹו ׁשֶ ּ
ַעת ִנְפָלא ְמֹאד. ָזָהב ה לֹו ַטּבַ , ְוָעׂשָ

ם ִציוִרים  ְּוָחַקק ׁשָ ְדָרִכים ִנְפָלִאים ּ ּבִ
ם ִאיָלן, ְמֹאד ָהָיה ִנְפָלא , ְוָחַקק ׁשָ ׁשֶ
ר. ְמֹאד ּוָבא ַהׂשָ ֵעיָניו , ּ ר ּבְ ְולֹא ָיׁשַ

ַעת ְּכָלל ַהַטּבַ ְּוָהָיה לֹו ִיּסוִרים , ּ
דֹוִלים ְמֹאד ַעְצמֹו, ּגְ , ִּכי ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ

ַעת ִעם ָהִאיָלן ַהזֶה  ִאלו ָהָיה ַהַטּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַפאְנָיאּבִ   . ָּהָיה ָחׁשוב ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּׁשְ

Cependant, le ’Hakham subissait 

quantité de déboires en permanence, 

à cause de la réputation qu’il s’était 

donné, de savant génial, d’artisan de 

valeur et de grand médecin. Un jour, 

un seigneur vint lui rendre visite, et 

lui commanda de fabriquer une 

bague en or. Le ’Hakham réalisa pour 

lui une bague splendide, gravant avec 

une rare dextérité des scènes 

délicieuses ainsi qu’un arbre 

merveilleux. Le seigneur s’en vint et 

ne trouva pas du tout la bague à son 

goût. Le ’Hakham en fut 

profondément blessé, intimement 

convaincu que si la bague et l’arbre 

gravé avaient été en Espagne, ils 

auraient obtenu beaucoup de succès. 

דֹול ְוֵהִביא  ר ּגָ א ׂשַ ְּוֵכן ַפַעם ֶאָחד ּבָ
א ִמֶמְרַחִקים, ֶאֶבן טֹוב ָיָקר ּבָ ּׁשֶ ּ ,

ְּוֵהִביא לֹו עֹוד ֶאֶבן טֹוב ִעם ִציור ּ ,
ְיַצֵיר ַכִציור ַהזֶה ַעל ָהֶאֶבן  ְּוִצָוה לֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ֵהִביא ְּוִצֵיר ַמָמׁש ְכאֹותֹו , טֹוב ׁשֶ ּ ּ
ַּהִציור ּ ָגה, ּ ׁשָ ָדָבר ֶאָחדַּרק ׁשֶ לֹא ,  ּבְ ּׁשֶ

Une autre fois, un haut dignitaire lui 

amena un diamant venu de loin, ainsi 

qu’une autre pierre précieuse avec un 

dessin. Il commanda au ’Hakham de 

reproduire la même scène sur le 

diamant. Le ’Hakham réalisa une 

copie exacte du dessin; or, un détail 
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ַּרק הוא , ָּהָיה ׁשום ָאָדם ֵמִבין ַעל זֶה
ר. ְּלַבדֹו ּוָבא ַהׂשָ ל ָהֶאֶבן טֹוב , ּ ְוִקּבֵ

ֵעיָניו ר ּבְ ְּוָהָיה לֹו ְלֶהָחָכם ַהזֶה , ְוָיׁשַ
ִגיָאה דֹוִלים ִמן ַהׁשְ ִּיּסוִרים ּגְ ֲהלֹא : ּ

יָעה ָחְכָמִתי ַּדֵמן ְּוַעָתה ִיְז, ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ּ
ִגיָאה   . ִלי ׁשְ

lui échappa, mais personne excepté 

lui-même ne pouvait le discerner. Le 

dignitaire vint, il reçut la pierre 

précieuse et le résultat lui plut. 

Cependant, le ’Hakham souffrait 

beaucoup de l’inexactitude : « Mon 

niveau de connaissance est si élevé, et 

voilà que j’ai commis une erreur ! »  

ִעְנַין ַהָדאְקֶטיַריי ָהָיה לֹו  ְּוַגם ּבְ
א ְלחֹוֶלה. ִּיּסוִרים ָהָיה ּבָ ְוָהָיה , ְּכׁשֶ

ֵברור, ּנֹוֵתן לֹו ְרפוָאה ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ , ּׁשֶ
ִאם ֵיֵלך לֹו ְלַהחֹוֶלה ְלַחִיים ּׁשֶ ַוַדאי , ְ ּּבְ

ֵברור ְלִהְתַרְפאֹות ִמזֶה ְּמֻחָיב ּבְ ּ ּ ִּכי , ּ
ְְוַאַחר־ָכך . ָלָאה ְמֹאדִּהיא ְרפוָאה ִנְפ ּ

ְּוָהיו אֹוְמִרים ָהעֹוָלם . ֵמת ַהחֹוֶלה
ֵמת ַעל־ָידֹו ְּוָהָיה לֹו ִיּסוִרים , ּׁשֶ
דֹוִלים ִמזֶה ְוֵכן ִלְפָעִמים ָנַתן . ּּגְ

ְּרפוָאה ְלחֹוֶלה ְוִנְתַרֵפא ְּוָהיו , ּ
ְוָהָיה . ִּמְקֶרה הוא: אֹוְמִרים ָהעֹוָלם
ָּמֵלא ִיּסוִרים ָתִמ   . ידּ

Pareillement, dans le domaine de la 

médecine, il subissait d’amers 

déboires. Rendait-il visite à un 

malade, il lui administrait un 

traitement, sachant pertinemment 

que si le patient devait vivre, alors il 

serait certainement guéri par ce 

remède, qui était prodigieusement 

efficace. Or, il arrivait que le malade 

mourût. Et le monde disait alors qu’il 

était mort par sa faute, ce qui le 

désolait tout particulièrement. Parfois 

aussi, il prescrivait un remède à un 

malade et celui-ci guérissait. Les gens 

disaient alors : « C’est une 

coïncidence. » Son existence était 

remplie de contrariétés sans fin. 

ְּוֵכן ָהָיה ָצִריך ְלַמְלּבוׁש ְוָקָרא . ְ
ִלְמדֹו ַלֲעׂשֹות , ְּוָיַגע ִעמֹו, ַּהַחָיט ַּעד ׁשֶ ּ

ַּהַמְלּבוׁש ִכְרצֹונֹו ּ ָהָיה יֹוֵדַע, ּ , ְּכמֹו ׁשֶ
ְּוִכֵון ַהַחָיט ה ַהַמְלּבוׁש ִכְרצֹונֹו, ּ ְּוָעׂשָ ּ ּ ,

קֹוִרין (ַּרק ָכָנף ֶאָחד  ") ֶּלעִפיל"ּׁשֶ
ָגה ּבֹו ּ ְולֹא ִכְונֹו ָיֶפה,ׁשָ ְוָהָיה , ּ

ַעְצמֹו, ִמְצַטֵער ְמֹאד , ִּכי ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ
ָכאן הוא ָיֶפה ּבְ ִּכי ֵאיָנם , ַּאף ׁשֶ

ֲאָבל ִאם ָהִייִתי , ְמִביִנים ַעל זֶה

De même, lui fallait-il un habit, il 

appelait le tailleur, et s’évertuait à lui 

apprendre comment réaliser le 

vêtement selon son désir, tel qu’il le 

concevait. Le tailleur, ayant compris, 

réalisait l’habit à sa convenance, 

hormis pour l’un des revers qu’il avait 

raté et dont il ne réussissait pas la 

tournure. Le ’Hakham s’en désolait 

profondément, il savait en son for 

intérieur qu’ici, l’habit serait 
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ַפאְנָיא ִעם ַהֶלעִפיל ַהזֶה ׁשְ ּּבִ ּ ָהִייִתי , ּּ
חֹוק ְוָהִייִתי ִנְדֶמה ְכמֹו  " ַּיִתיר"ִּלׂשְ

ְוֵכן ).  שעושים ממנו ליצנותאדם(
ָּהָיה ָמֵלא ִיּסוִרים ָתִמיד ּ.  

considéré comme une réussite, car 

"personne ne s’y connaît", « mais si 

j’étais en Espagne – avec un tel 

revers, j’aurais été la risée des gens, 

j’aurais eu l’air d’un pitre. » Il 

s’affligeait ainsi, en permanence. 

ָכל ַפַעם ֶאל  ְּוַהָתם ָהָיה ָרץ וָבא ּבְ ּ ּ
ְמָחה ׂשִ הוא ֵמֵצר , ֶהָחָכם ּבְ ּוְמָצאֹו ׁשֶ ּ

ּוָמֵלא ִיּסוִרים ָאלֹו, ּ ֲהלֹא ָחָכם : ּוׁשְ
יר ְכמֹוְתך ְָוָעׁשִ ַָעל ַמה ֵיׁש ְלך , ּ ּ
ִּיּסוִרים ָתִמיד ֲהלֹא ֲאִני ָמֵלא , ּ
ְמָחה ָתִמיד ֵעיֵני ֶהָחָכם . ּׂשִ ְוָהָיה ּבְ

חֹוקִל ע, ׂשְ ּגָ ֵעיָניו ִלְמׁשֻ   .ְוִנְדָמה ּבְ

Or, le Tam se rendait, à tout 

moment, auprès du ’Hakham, plein 

d’entrain, et il découvrait son 

camarade attristé et accablé. Il lui 

demandait : « Quelqu’un d’aussi 

savant et fortuné que toi, pour quelle 

raison serait-tu malheureux sans 

cesse, alors que je suis moi-même 

toujours joyeux ? » Le ’Hakham 

considérait les paroles du Tam 

comme une plaisanterie, le prenant 

pour un fou. 

ֵני־ָאָדם : ְּוָאַמר לֹו ַהָתם ֲהלֹא ְסַתם ּבְ
ִמְתלֹוְצִצים ִמֶמִני ֵהם ׁשֹוִטים ּׁשֶ ּ ִּכי , ּ

ִּאם ֵהָמה ֲחָכִמים ִמֶמִני ּ ֲהלֹא , ּ
ה ֵּהם ׁשֹוִטים ַכִנְזַכר ְלֵעיל, ַּאְדַרּבָ ּּ ,

ֵכן ָחָכם ְכמֹוְתך ִָמָכל־ׁשֶ ּ ּ ּוַמה ִתְהֶיה . ּ ּ
ִּאם ַאָתה ָחָכם ִמֶמִני ּ ָּעָנה ַהָתם . ּ

ָתבֹוא , ִּמי ִיֵתן: ְוָאַמר ְלֶהָחָכם ּׁשֶ
ִלי ַּאָתה ַעל ַמְדֵרָגה ׁשֶ ּ .  

Un jour, le Tam lui déclara : « Les 

gens qui se moquent de moi, ne sont 

que des sots; en se considérant 

comme plus intelligents que moi, ils 

n’en sont en fait que stupides 

[comme expliqué plus haut]. A 

fortiori, un génie comme toi. A quoi 

prétendrais-tu en étant plus savant 

que moi ? » Le Tam conclut à 

l’adresse du ’Hakham : « Si seulement 

tu parvenais toi-même à mon niveau 

[de simplicité] ? » 

יב ֶהָחָכם ְוָאַמר ר : ֵהׁשִ זֶה ֶאְפׁשָ
ְלך, ִלְהיֹות ֲאִני ָאבֹוא ַעל ׁשֶ ָׁשֶ ּ ;

לֹום אֹו  ֶכל ַחס ְוׁשָ ִיָנֵטל ִמֶמִני ַהׂשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ה  לֹום ְוֶאְהֶיה ַנֲעׂשֶ ֶאְהֶיה חֹוֶלה ַחס ְוׁשָ

ע ּגָ ִּכי ֲהלֹא ָמה ַאָתה ִאיׁש , ְמׁשֻ ּ

Le ’Hakham répliqua, en disant : « En 

venir à ton niveau, ça ne serait 

possible que si l’on me retirait toute 

forme d’intelligence, l’Eternel m’en 

préserve, ou encore que je tombe 

malade et devienne fou, à D.ieu ne 
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ע ּגָ ַאָתה ָתבֹוא ַעל ׁשֶ. ְמׁשֻ ֲּאָבל ׁשֶ , ִּליּ
ִתְהֶיה  ׁשום ֹאֶפן ׁשֶ ר ּבְ ּזֶה ִאי ֶאְפׁשָ ּ

ַּאָתה ָחָכם ָכמֹוִני יב ַהָתם. ּ ֵאֶצל : ֵּהׁשִ
ר ַרך ַהֹכל ֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ְ ְוָיכֹול , ּ

ֲאִני ָאבֹוא ַעל , ִּלְהיֹות ְכֶהֶרף־ַעִין ׁשֶ
ְלך ָׁשֶ ַחק ֶהָחָכם ִמֶמנו ְמֹאד. ּ ְּוׂשָ ּ ּ:  

plaise, car allons ! Tu n’es toi-même 

qu’un fou ?! Toi, par-contre, il est 

impossible que tu atteignes mon 

niveau, en aucune façon. Jamais tu ne 

parviendras à être intelligent comme 

moi ! » Le Tam répondit : « Auprès 

de l’Eternel béni-soit-Il, tout est 

possible; et il se pourrait qu’en un 

clin d’œil, j’atteigne ton niveau. » Le 

’Hakham se railla grandement de lui. 

ִפי  ִנים ָהיו ִנְקָרִאים ּבְ ֵני ּבָ ְּוֵאלו ַהׁשְ ּּ ּ
ִכנוי  ָּהעֹוָלם זֶה ּבְ ִכנוי " ָחָכם"ּ ְּוזֶה ּבְ ּ

ֵיׁש ַכָמה ֲחָכִמים ". ָּתם" ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּּ ּ
עֹוָלם ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ָכאן , ְּוַתִמים ּבָ ּ
ָּהָיה ִנָכר ַהָד יֹוֵתרּ ֵניֶהם , ָבר ּבְ ִּכי ׁשְ
ַיַחד, ִּמָמקֹום ֶאָחד ְוזֶה , ְּוָלְמדו ּבְ

ה ָחָכם ֻמְפָלג ְמֹאד ְּוזֶה ָהָיה ָתם , ַנֲעׂשָ
דֹול ְמֹאד ַקאְסִקי , ּגָ ספר (ּוְבַהּסְ

ם כֹוְתִבין ָכל , )מרשם התושבים ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ
ֶּאָחד ִעם ִכנוי ַפאֶמעְלֶיא  ּ ) הרגיל(ּ

לֹו ָּהיו כ, ּׁשֶ ֹּוְתִבין ַעל זֶה ִכנוי ּ ּ " ָחָכם"ּ
ְּוַעל זֶה ִכנוי  ּ   ". ָּתם"ּ

Or, ces deux personnages étaient 

désignés par les gens par le sobriquet 

de ’Hakham pour l’un et de Tam 

pour l’autre. Et bien qu’il existe de 

une quantité de personnages 

perspicaces [’Hakhamim] et de gens 

simples [Tamim], cependant ici, la 

singularité était flagrante : car, les 

deux amis venaient du même endroit, 

ils avaient étudié ensemble, l’un était 

devenu un génie d’intelligence alors 

que l’autre demeurait un modèle de 

simplicité. Et dans les registres de 

l’état-civil – là où on inscrit chacun 

par son nom usuel, ces deux-là 

figuraient sous le nom de ’Hakham et 

de Tam. 

ַקאְסִקי א ַהֶמֶלך ַעל ַהּסְ ְַפַעם ַאַחת ּבָ ּ ּ ,
ֵני  ם ֵאלו ַהׁשְ ָהיו ְכתוִבין ׁשָ ּוָמָצא ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִנים ם ָחָכם, ּבָ ׁשֵ ם ָתם, זֶה ּבְ ׁשֵ , ְּוזֶה ּבְ
ֵעיָניו ְלֶפֶלא ַנִים , ְוָהָיה ּבְ ֵאלו ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ם  ׁשֵ ְּוִנְתַאָוה , "ָתם"ְו" ָחָכם"ְּמֻכִנים ּבְ
ְַהֶמֶלך ִלְר ב ַהֶמֶלך, אֹוָתםּ ְְוָחׁשַ ִאם : ּ

ָיבֹואֹו  ַלח ַאֲחֵריֶהם ִפְתאֹום ׁשֶ ֶּאׁשְ ּ
ִּיְתַפֲחדו ְמֹאד, ְלָפַני ְוֶהָחָכם , ּ

Un jour, le Roi consulta les registres, 

il y trouva inscrits les surnoms 

donnés aux deux amis, à l’un 

’Hakham et à l’autre Tam. Il fut 

surpris que deux personnes soient 

désignées par de tels surnoms et 

désira les rencontrer. Il pensa : « Si je 

leur enjoins soudainement de se 

présenter devant moi, ils auront très 
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ִּיְסַתְתמו ַטֲענֹוָתיו ְלַגְמֵרי ּ ְּוַהָתם , ּ
ע ֵמֲחַמת ַפַחד ַתּגַ ר ִיׁשְ ם־ֵכן ֶאְפׁשָ ּּגַ ּ ּ .
לַֹח ָחָכם ֶאָחד ֶא ב ַהֶמֶלך ִלׁשְ ְְוִנְתַיׁשֵ ּ ל ּ

  . ְּוָתם ֶאל ַהָתם, ֶהָחָכם

peur. Le ’Hakham en perdra ses 

moyens, et le Tam risque d’être 

terrifié. » Le Roi décida donc 

d’envoyer un sage au ’Hakham et un 

homme simple au Tam. 

ִעיר ְמלוָכה ָתםְַרק ֵאיך מֹוְצִא ּין ּבְ ּ ,
ִעיר ְמלוָכה ַעל ִפי ֹרב ֵהם  ִּכי ּבְ ּ ּ

ַהְמֻמֶנה ַעל ָהאֹוָצרֹות , ֲחָכִמים ַּרק ׁשֶ
ּהוא ָתם ַדְוָקא ּ ִּכי ֶהָחָכם ֵאיָנם , ּ

, ּרֹוִצים ַלֲעׂשֹות ְמֻמֶנה ַעל ָהאֹוָצרֹות
ְכלֹו יוַכל  ֶּפן ַעל־ְיֵדי ָחְכָמתֹו ְוׂשִ ּ

ז ָהאֹוָצר ין . ֹותְלַבְזּבֵ ַּעל־ֵכן עֹוׂשִ
ְּמֻמֶנה ַעל ָהאֹוָצרֹות ָתם ַדְוָקא ּ ְוָקָרא . ּ

ַּהֶמֶלך ְלָחָכם ֶאָחד וְלאֹותֹו ַהָתם  ּ ְ ּ
ִנים ַהַנ"ַּהַנ ֵני ּבָ ָלָחם ְלַהׁשְ ּל וׁשְ ּ , ל"ּ

רֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיָדם ִאּגְ   . ְוָנַתן ּבְ

Cependant, où trouver un homme 

simple dans une ville royale ? 

Généralement, dans la ville du Roi, la 

plupart des gens sont instruits. A 

priori, seul le gouverneur du trésor 

royal est un homme sans intelligence, 

car on ne souhaiterait sûrement pas 

confier cette fonction à un homme 

intelligent, de crainte qu’il n’utilise 

ses connaissances et son intelligence 

et n’en vienne à dilapider le trésor 

royal. C’est pourquoi on ne nomme 

trésorier qu’un homme simple 

précisément. Le Roi convoqua donc 

un sage ainsi que l’homme "simple" 

en question, et les envoya chez les 

deux amis, avec une lettre 

d’invitation pour chacun. 

יְרֶניר  אּבִ ֶרת ְלַהּגַ ָיָדם ִאּגֶ ם ָנַתן ּבְ ּגַ
עְרְנֶיא ) מושל המחוז( אּבֶ ל ַהּגַ ׁשֶ
ֵני , )הממשל המחוזי( ֵאלו ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ְלתֹו ִנים ֵהם ַתַחת ֶמְמׁשַ ּּבָ ְּוִצָוה , ּ
יְרֶני אּבִ ַהּגַ ֶרת ׁשֶ ָהִאּגֶ ַלח ָלֶהם ּבְ ר ִיׁשְ

מֹו ְלֶהָחָכם ְוַהָתם רֹות ִמׁשְ ִּאּגְ ְּכֵדי , ּ
לֹא ִיְתַפֲחדו ּׁשֶ ּ ֵאין , ּ ְּוִיְכֹתב ָלֶהם ׁשֶ

ַּהָדָבר ָנחוץ ְוֵאין ַהֶמֶלך ּגֹוזֵר ַדְוָקא  ְּ ּ ּ
ָיבֹואו ּׁשֶ ְרצֹוָנם, ּ ַּרק ַהָדָבר ָתלוי ּבִ ּ ּ ;

ַהֶמֶלך . ִּאם ֵהם רֹוִצים ָיבֹואו ְַרק ׁשֶ ּ
  .ץ ִלְראֹוָתםָחֵפ

Le Roi leur remit également un 

message destiné au gouverneur de la 

province où les deux amis habitaient, 

dans lequel il ordonnait au 

gouverneur d’envoyer des lettres en 

son nom au ’Hakham et au Tam, afin 

qu’ils ne soient pas effrayer [de 

l’invitation royale]. Le gouverneur 

devrait les rassurer par écrit, la 

convocation ne revêtait pas un 

caractère pressant, le Roi ne leur 

intimait pas l’ordre formel de se 

presenter. Les deux amis avaient le 
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choix, le Roi souhaitait simplement 

les rencontrer. 

לוִחים ְּוָנְסעו ֵאלו ַהׁשְ ּ ּּ , ֶּהָחָכם ְוַהָתם, ּ
ֶרת יְרֶניר ְוָנְתנו לֹו ָהִאּגֶ אּבִ ּוָבאו ְלַהּגַ ּ ּ .

ֵני  יְרֶניר ַעל ֵאלו ַהׁשְ אּבִ ַאל ַהּגַ ְּוׁשָ ּ ּ
ִנים ֶהָחָכם הוא ָחָכם , ְּוָאְמרו לֹו. ּבָ ּׁשֶ

דֹול יר ּגָ ְּוַהָתם הוא ָתם , ֻמְפָלג ְוָעׁשִ ּּ
יֹוֵתר ל ְוֵי, ּבְ ים ׁשֶ ּׁש לֹו ָכל ַהַמְלּבוׁשִ ּ ּ

ַּהֶפעְלץ ַכַנ   . ל"ּּ

Les deux émissaires – le sage et 

l’homme simple, voyagèrent et, 

parvenus devant le gouverneur, ils lui 

remirent la missive royale. Le 

gouverneur se renseigna sur ces "deux 

enfants". On lui fit savoir que « le 

’Hakham est un savant génial et très 

fortuné. Quant au Tam, c’est un 

homme extrêmement simple, qui 

possède tout genre d’habits grâce à sa 

peau de mouton. » 

יְרֶניר אּבִ ַוַדאי ֵאין , ְוִנְתַיֵעץ ַהּגַ ּבְ ּׁשֶ
ְל ְָראוי ַלֲהִביאֹו ִלְפֵני ַהֶמֶלך ּבִ ּ ּבוׁש ּ

ים ָכָראוי, ֶּפעְלץ ה לֹו ַמְלּבוׁשִ ְּוָעׂשָ ּּ ,
ל ַהָתם תֹוך ָהֶעְגלֹות־ָצב ׁשֶ ְּוִהִניַח ּבְ ְ ּ ,

רֹות ַכַנ ְּוָנַתן ָלֶהם ִאּגְ ְּוָנְסעו . ל"ּ
ם לוִחים וָבאו ְלׁשָ ַּהׁשְ ּ ּ ְּוָנְתנו , ּ

רֹות ָלֶהם ְּוַהָתם , ֶהָחָכם ְלֶהָחָכם: ָהִאּגְ
  . ְּלַהָתם

Le gouverneur suggéra qu’il ne serait 

vraiment pas honorable de présenter 

au Roi le Tam vêtu d’une peau de 

mouton. Il lui fit confectionner des 

habits convenables, qui furent 

déposés dans le carrosse de l’émissaire 

du Tam. Il confia des lettres aux 

envoyés, qui se remirent en route. 

Arrivés à destination, ils donnèrent 

les lettres aux deux amis, le sage au 

’Hakham et l’homme simple au Tam. 

ֶרת, ְּוַהָתם יַע לֹו ָהִאּגֶ ִהּגִ , ֵּתֶכף ׁשֶ
ֱהִביאֹו ִליַח ׁשֶ ָּאַמר ְלַהָתם ַהׁשָ ֲהלֹא : ּ

ֵּאיִני יֹוֵדַע ַמה ָכתוב ּבֹו ְקָרא אֹותֹו , ּ
יב לֹו! ְלָפַני ֲָאִני ֲאַסֵפר ְלך : ֵהׁשִ ּ

ָכתוב ּבֹו ַעל־ֶפה ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ַהֶמֶלך , ּ ְׁשֶ ּ
ָתבֹוא ֵאָליו ַא. ּרֹוֶצה ׁשֶ ַרק : ּל ֵתֶכףׁשָ

ִלי ֵליָצנות יב לֹו. ּּבְ ַוַדאי ֱאֶמת: ֵהׁשִ , ּּבְ
ִלי ֵליָצנות   . ּּבְ

Le Tam, dès qu’il reçut la lettre, 

déclara à l’homme simple – le 

messager qui la lui avait transmise : « 

Je ne sais pas ce qui est écrit dans 

cette lettre, lis-moi donc le contenu ! 

» L’émissaire lui répondit : « Je vais te 

raconter par cœur ce qui y est écrit : 

Le Roi souhaite que tu ailles le voir. » 

Le Tam demanda tout de suite : « 

Sans plaisanterie ? » L’émissaire lui 

répondit : « C’est la vérité absolue, 

sans nulle moquerie. » 
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ְמָחה ֵתֶכף ְוָרץ ְוָאַמר  ְּוִנְתַמֵלא ׂשִ ּ
תֹו ִתי: ְּלִאׁשְ ַלח , ִּאׁשְ ְַהֶמֶלך ׁשָ ּ
ִביִלי ׁשְ ֲאָלה אֹותֹו. ּבִ ַעל ָמה : ְוׁשָ

יָבה . ְּוָלָמה ְּולֹא ָהָיה לֹו ְפַנאי ַלֲהׁשִ ּ
ְמָחה, ְּכָלל ׂשִ ְְוָהַלך , ְּוֵתֶכף ִנְזָדֵרז ּבְ

ִליַח ֵתֶכף ְּוָנַסע ִעם ַהׁשָ ב ְוִנ, ּ ְכַנס ְוָיׁשַ
תֹוך ָהֶעְגלֹות־ָצב ם , ְּבְ ּוָמָצא ׁשָ

ָגִדים ַהַנ ַמח יֹוֵתר ְויֹוֵתר"ַּהּבְ   .ל ְוׂשָ

Aussitôt transporté de joie, le Tam 

courut annoncer à son épouse : « Ma 

femme, le Roi a envoyé après moi ! » 

Elle le questionna : « A quel propos et 

pour quelle raison ? » Mais il n’avait 

aucunement le temps de lui 

répondre, il se dépêcha bien vite 

joyeusement, et voyagea sans délai 

avec l’émissaire. En pénétrant dans le 

carrosse, il s’y assit et découvrit là-bas 

les habits préparés sur ordre du 

gouverneur, ce qui le réjouit d’autant 

plus. 

ְלחו ְמִסירֹות ַעל  תֹוך־ָכך ִנׁשְ ּּבְ ְ ְּ
ה ַעְולֹות הוא עֹוׂשֶ יְרֶניר ׁשֶ אּבִ , ַּהּגַ

ְְוֶהֱעִבירֹו ַהֶמֶלך ְְוִנְתַיֵעץ ַהֶמֶלך . ּ ּ
יְרֶניר ִאיׁש ָתם אּבִ ִיְהֶיה ּגַ טֹוב ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ,
ר ֱאֶמת ָויׁשֶ ַהָתם ִיְנַהג ַהְמִדיָנה ּבֶ ּׁשֶ ּ ,

ֵאינֹו יֹוֵדַע ָחְכמ ֹות ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְְוִנְמַלך ַהֶמֶלך ַלֲעׂשֹות ֶאת , ְוַהְמָצאֹות ְּ

ַּהָתם ַהַנ יְרֶניר"ּ אּבִ   . ל ּגַ

Entre temps, des accusations furent 

envoyées, qui accusaient le 

gouverneur d’agir de manière 

trompeuse, le Roi le révoqua. On 

suggéra au Souverain qu’il serait 

judicieux d’accorder la charge de 

gouverneur à un homme simple, car 

celui-ci régirait la province avec 

honnêteté et droiture, sans faire appel 

à la ruse ni à la manigance. Le Roi 

décida donc de nommer le Tam aux 

fonctions de gouverneur.  

ַלח ַהֶמֶלך ְפֻקָדת ְּוׁשָ ּ ַהָתם ַהַנ, ֹוְּ ּׁשֶ , ל"ּ
ַלח ַאֲחָריו ׁשָ יְרֶניר, ּׁשֶ אּבִ , ּהוא ִיְהֶיה ּגַ

ל  ְְוהוא ָצִריך ִלְנֹסַע ֶדֶרך ָהִעיר ׁשֶ ְּ ּ
עְרְנֶיא אּבֶ ָעִרים . ַהּגַ ְּוַיַעְמדו ַעל ַהׁשְ ּ

ל ָהִעיר בֹואֹו ְיַעְכבו אֹותֹו , ׁשֶ ְּוֵתֶכף ּבְ ּ
ִהְתַמנות ַהזֹא ְּוַיְכִתירו אֹותֹו ּבַ ּ ּּ ת ּ

יְרֶניר אּבִ ִיְהֶיה ּגַ ְּוָעְמדו , ְּוֵכן ָעׂשו, ּׁשֶ
ָעִרים ם, ַּעל ַהׁשְ ָעְברֹו ׁשָ , ְוֵתֶכף ּבְ

ִּעְכבו אֹותֹו ה , ּ הוא ַנֲעׂשֶ ְּוָאְמרו לֹו ׁשֶ ּ

Il envoya un ordre stipulant que le 

Tam, qu’il avait précédemment 

convoqué, devait être promu au poste 

de gouverneur et, puisqu’il allait 

traverser la ville du gouverneur, on 

l’attendrait aux portes de la ville, afin 

de le retenir et l’élever dès son arrivée 

à la dignité de gouverneur. Ainsi fut 

fait. On guetta donc aux portes de la 

ville et dès que le Tam passa, on le 

retint et on lui annonça qu’il avait été 
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יְרֶניר אּבִ ַאל ְוָאַמר. ּגַ ִלי : ְוׁשָ ַרק ּבְ
יבו לֹו. ֵּליָצנות ִלי ׁשום : ֵּהׁשִ ַוַדאי ּבְ ּּבְ ּ
ה ַהָתם ֵתֶכף ְוַנֲע. ֵּליָצנות ּׂשָ ּ

ֹתֶקף ָוֹעז יְרֶניר ּבְ אּבִ   . ּגַ

nommé gouverneur. Il s’enquit : « 

Sans aucune moquerie ? » On lui 

répondit : « Sans nulle plaisanterie. » 

Le Tam fut promu immédiatement 

au rang de gouverneur, avec l’autorité 

et les pouvoirs qui lui étaient 

conférés. 

ִנְתרֹוֵמם ַמָזלֹו, ְּוַעָתה ּׁשֶ ּוַמָזל , ּ ּ
, ּוָבא לֹו ְקָצת ֲהָבָנה, ַּמְחִכים

ַתֵמׁש ְכָלל  ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן לֹא ִהׁשְ ּ ּּ
ָחְכָמתֹו ְתִמימותֹו , ּבְ ַּרק ָנַהג ּבִ

ְּוִהְנִהיג ֶאת ַהְמִדיָנה , ְּכָבִראׁשֹוָנה
ר ֱאֶמת וְביׁשֶ ְתִמימות ּבֶ ּּבִ ְוַעְוָלה לֹא , ּ

ְּוַעל ַהְנָהַגת ַהְמִדיָנה ֵאין . ְצָאה ּבֹוִנְמ
דֹול ְוָחְכמֹות ֶכל ּגָ ַרק , ְצִריִכין ׂשֵ

ְתִמימות ר ּבִ ַּעל־ִפי ַהיׁשֶ ּ ּ .  

Et maintenant, la chance lui souriant 

– et "la chance rend pertinent", le 

Tam acquit une certaine perspicacité; 

cependant, il n’utilisait absolument 

pas son intelligence, il usait de 

simplicité comme autrefois, dirigeant 

la province avec candeur, équité et 

droiture. On ne décelait en lui nulle 

injustice. Et pour gouverner une 

province, nul besoin d’un grand 

esprit ou d’être particulièrement 

savant, la droiture alliée de simplicité 

suffisent. 

ַנִים ְלִדין ָהָיה אֹוֵמר או ְלָפָניו ׁשְ ּבָ ְּכׁשֶ ּ :
ַּאָתה ַזַכאי ְוַאָתה ַחָיב ּ ְּכִפי , ּּ

ֱאֶמת ְּתִמימותֹו ּבֶ ִלי ׁשום ָעְרָמה , ּ ּּבְ
ֱאֶמת. ּוִמְרָמה ְּוָהיו , ְּוֵכן ָנַהג ַהֹכל ּבֶ

ְּוָהיו לֹו . ּאֹוֲהִבים אֹותֹו ַהְמִדיָנה ְמֹאד
ֱא   . ֶמתיֹוֲעִצים אֹוֲהִבים ּבֶ

Quand deux personnes se 

présentaient devant lui pour obtenir 

justice, il déclarait : « Toi, tu es 

innocent, et toi, tu es coupable ! » 

Selon sa simplicité, honnêtement, 

sans ruse ni manigance. Ainsi, 

dirigeait-il toutes ses affaires avec 

probité. La province toute entière 

l’appréciait grandement et il disposait 

de conseillers qui lui étaient 

sincèrement dévoués.  

: ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ָיַעץ לֹו ֶאָחד
ֶהְכֵרַח ִתְהֶיה  ַוַדאי ּבְ ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ

ָתבֹוא ְלָפָניו ָּקרוא ֶאל ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ ּ ִּכי , ּ
ַלח ַאֲחֶריךֲּהלֹא ְכ ְְוַגם ַהֶדֶרך , ָָבר ׁשָ ּ

L’un d’entre eux lui conseilla par 

affection : « Puisque tu vas 

certainement être appelé à 

comparaître devant le Roi – n’a-t-il 

pas d’ailleurs déjà envoyé après toi ? 
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יְרֶניר ֻמְכָרח ָלבֹוא ִלְפֵני  אּבִ ַהּגַ ׁשֶ
ְַהֶמֶלך ַאָתה , ְּוַעל־ֵכן. ּ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ

ר ְמֹאד ך ׁשום , ָּכׁשֵ ְּוֹלא ִיָמֵצא ּבְ ָ ּ
ַהְנָהָגְתך ַהְמִדיָנה ַּעְוָלה ּבְ ָ ,

ְדָבָריו  ְַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֶדֶרך ַהֶמֶלך ּבִ ְּ ּּ
ר ִלְנ ְדָבָריו ְלַצד ַאֵחר ְלַדּבֵ טֹות ּבִ

ַּעל־ֵכן , ָּחְכמֹות וְלׁשֹונֹות ֲאֵחִרים
יבֹו תוַכל ַלֲהׁשִ ָּנֶאה ְוֶדֶרך־ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ְ ,

ֲאַלֶמְדך ָחְכמֹות  ַָעל־ֵכן טֹוב ׁשֶ ּ ּ
  . ּוְלׁשֹונֹות

Egalement, le protocole exige que le 

gouverneur se présente devant le Roi. 

Aussi, bien que tu sois un homme 

parfaitement honnête, et que 

personne ne trouvera de duplicité 

dans ta manière de diriger la 

province, sache toutefois que le Roi a 

l’habitude, dans ses propos, 

d’introduire des digressions, 

d’aborder sagesses et langues 

étrangères, et il serait bon et 

recommandable que tu puisses lui 

répondre. Mieux vaut donc que je 

t’enseigne sciences et langues 

étrangères. »  

ֵעיֵני ַהָתם ל ַהָדָבר ּבְ ְּוִנְתַקּבֵ : ְוָאַמר, ּ
ָּמה ִאְכַפת ִלי ִאם ֶאְלַמד ָחְכמֹות 

ְּוֵתֶכף ָעָלה ַעל ַדְעתֹו. ּוְלׁשֹונֹות ּ ,
ֲחֵברֹו ֶהָחָכם ָאַמר לֹו ר , ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

הוא ָיבֹוא ׁשום ֹאֶפן ׁשֶ ּּבְ לֹוּ , ּ ַעל ׁשֶ
א ַעל ָחְכָמתֹו ְּוִהֵנה ַעָתה ְכָבר ּבָ ּ ּ .

ְכָבר , ְּוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ
ַתֵמׁש , ָהָיה יֹוֵדַע ָחְכמֹות ֹּלא ָהָיה ִמׁשְ ּ

ַּרק ָנַהג ַהֹכל , ִּעם ַהָחְכמֹות ְכָלל
ְתִמימותֹו ְכָבִראׁשֹוָנה ּּבִ ּ .  

Le propos séduisit Tam, qui déclara : 

« Qu’est-ce que cela peut bien me 

faire, si j’apprends les sciences et les 

langues ? » Il se remémora aussitôt 

que son camarade – le ’Hakham, 

l’avait déclaré dans l’impossible de 

parvenir à son intelligence. « Et voilà 

que, désormais, il accédait déjà à son 

domaine de connaissance. » Pourtant 

et malgré cela, bien que maitrisant les 

sciences, le Tam n’en faisait aucun 

usage, il gouvernait tout selon sa 

simplicité, comme auparavant. 

ָיבֹוא זֶה  ַלח ַהֶמֶלך ׁשֶ ַּאַחר־ָכך ׁשָ ְ ְּ ּ
יְרֶניר ֵאָליו אּבִ , ְוָנַסע ֵאָליו, ַּהָתם ַהּגַ

ְתִחָלה  ר ַהֶמֶלך ִעם ַהָתם ּבִ ְּוִדּבֵ ּ ְ ּ
ֵעיֵני , ֵּמַהְנָהַגת ַהְמִדיָנה ְּוהוַטב ּבְ
ְַהֶמֶלך ְמֹאד ְמֹאד הוא , ּ ִּכי ָרָאה ׁשֶ ּ

דֹול ר ֶוֱאֶמת ּגָ יׁשֶ ִלי ׁשום , ִמְתַנֵהג ּבְ ּּבְ
ְַאַחר־ָכך ִהְתִחיל . ַּעְוָלה וִמְרָמה ּ

Par la suite, le Roi envoya l’ordre que 

le Tam - Gouverneur vienne se 

présenter devant lui. Celui-ci 

s’exécuta. Le Roi conversa tout 

d’abord avec le Tam de 

l’administration du pays. Le 

Souverain fut extrêmement ravi de 

constater avec quelle droiture et 
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ר ָחְכמֹות וְלׁשֹונֹות ַּהֶמֶלך ְלַדּבֵ ְ ּ ,
יבֹו ַהָתם ָכָראוי ֶּוֱהׁשִ ּ ֵעיֵני , ּ ְּוהוַטב ּבְ

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְַהֶמֶלך ֹזאת ּבְ ּ ,  

honnêteté le Tam gouvernait, sans 

nulle iniquité ou fraude. Puis le Roi 

se mit à aborder les sciences et 

langues étrangères, le Tam lui 

répondit convenablement, ce qui 

enchanta le Monarque d’autant plus. 

הוא ָחָכם ָכזֶה: ְוָאַמר ֲּאִני רֹוֶאה ׁשֶ ּ ,
ְּוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן הוא ִמְתַנֵהג  ּ

ְתִמימות ָכזֶה ּּבִ ֵעיֵני ַהֶמֶלך , ּ ְַוִייַטב ּבְ ּ ּ
ְוִמָנה ַהֶמֶלך אֹותֹו , ְמֹאד ְמֹאד ּ ּ ּ

ִיְהֶיה ִמיִניְסֶטיר  ַּעל ָכל ) שר(ּׁשֶ
ְּוִצָוה לֹו , )השרים(ַּהִמיִניְסֶטִריׂש 

יָבתֹו, ֻיָחדָמקֹום ְמ ם ִיְהֶיה ְיׁשִ ׁשָ , ּׁשֶ
ֶנה לֹו חֹומֹות ָנאֹות  ִיּבָ ְּוִצָוה ׁשֶ ּ

ּוְמֹפָארֹות ָכָראוי ְּוָנַתן לֹו ְכָתב ַעל , ּּ
ִּהְתַמנות ַהזֹאת ּ ִיְהֶיה ִמיִניְסֶטיר , ּ ּׁשֶ

ַּכַנ ְנָיִנים ַכַנ, ְוֵכן ָהָיה. ל"ּ נו לֹו ּבִ ּבָ ּׁשֶ ּ ל "ּ
ִצ אֹותֹו ַהָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ְָוה ַהֶמֶלךּ ּ ְְוָהַלך , ּ

ֹתֶקף ֻדָלה ּבְ ל ַהּגְ   .ְּוִקּבֵ

Il (se) dit : « Je vois que c’est un sage 

éminent, et pourtant, il se comporte 

avec une telle simplicité. » Le Tam 

plut grandement au Roi, qui le 

nomma chef de tous les ministres. Il 

lui attribua un endroit particulier, là 

où le Tam siègerait, et commanda 

qu’on lui érige de beaux et 

somptueux édifices, comme il se doit. 

Le Roi remit au Tam un écrit officiel 

attestant de son investiture, le Tam 

devenait Premier Ministre. Ainsi fut 

fait, on érigea pour lui de superbes 

édifices etc, à l’endroit prescrit par le 

Roi. Le Tam alla et obtint 

solennellement sa prestigieuse 

investiture. 

ֶרת , ל"ְּוֶהָחָכם ַהַנ א ֵאָליו ָהִאּגֶ ּבָ ְּכׁשֶ
ֵּמַהֶמֶלך ַכַנ ּּ יב ְלֶהָחָכם , ל"ְ ֵהׁשִ

ֱהִביָאה ר : ּׁשֶ ַּהְמֵתן ְוִלין ֹפה וְנַדּבֵ ּ ּ
ב ה ֲעבורֹו ְסֻעָדה . ְּוִנְתַיׁשֵ ָּלֶעֶרב ָעׂשָ ּ

דֹוָלה תֹוך ְסֻעָדתֹו ִנְתַחֵכם ֶהָחָכם . ּגְ ּּבְ ּ ְ

ָחְכָמתֹו וִפילֹוסֹו לֹוּּבְ ְוָעָנה , ְּפָיא ׁשֶ
ַלח , ַּמה־זֹאת: ְוָאַמר ַהֶמֶלך ָכזֶה ִיׁשְ ּׁשֶ ְ ּ

ֶרך ָכמֹוִני ַפל־ּבֶ ַּאֲחַרי ֲעבור ׁשְ ְ ּוָמה ; ּ
ַלח ַאֲחַרי, ֲאִני ַהֶמֶלך ִיׁשְ ְׁשֶ ֲהלֹא , ּ

ֶּמֶלך ָכזֶה ָלה וְגֻדָלה , ְ ֵיׁש לֹו ֶמְמׁשָ ּׁשֶ ּ ּ
ֵפל ְוִנְבזֶה ְכֶנֶגד ֶמ, ָּכזֹו ְֶלך ַּוֲאִני ׁשָ

Or le ’Hakham, lorsqu’il avait reçu la 

lettre du Roi, déclara au sage qui 

l’avait apporté : « Attends donc, passe 

la nuit ici, nous allons discuter et 

réfléchir. » Le soir venu, le ’Hakham 

prépara un festin en l’honneur de son 

hôte. Durant le repas, le ’Hakham se 

mit à raisonner, selon son intelligence 

et sa philosophie, il argumenta de la 

sorte : « Que signifie une telle chose ? 

Le Roi enverrait-il ainsi après ma 

personne, si dérisoire ? Que suis-je, 

pour que le Roi m’invite ? Un Roi 
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דֹול ְונֹוָרא ָכזֶה ב ֹזאת , ּּגָ ְּוֵאיך ִיְתַיׁשֵ ְ

ַדַעת ַלח ֲעבור , ּּבַ ֶמֶלך ָכזֶה ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ְ ּ
ָפל ָכמֹוִני   ; ּׁשָ

pareil – qui possède un tel pouvoir, 

une telle magnificence. Moi-même, si 

faible et négligeable comparé à ce roi 

grand et redoubtable ? Comment 

l’esprit pourrait-il admettre une telle 

situation, qu’un tel Roi convoque un 

être aussi futile que moi ?  

ִביל ָחְכָמִתי: ִאם ֹאַמר ׁשְ ָמה ֲאִני , ּבִ
ְְכֶנֶגד ַהֶמֶלך ּ ְְוִכי ֵאין ְלַהֶמֶלך . ּ ּ

ַוַדאי . ֲחָכִמים ַעְצמֹו ּבְ ְּוַגם ַהֶמֶלך ּבְ ְ ּ
דֹול ּוָמה ַהָדָבר, ָחָכם ּגָ ַהֶמֶלך ּ ְ ַהזֶה ׁשֶ ּ ּ

ַלח ֲעבוִרי תֹוֵמם ַעל זֶה ְמֹאד . ִּיׁשְ ַּוִיׁשְ ּ
ָּעָנה ְוָאַמר זֶה ֶהָחָכם ַהְינו . ְמֹאד

ל , ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון הוא ֲחֵברֹו ׁשֶ ּׁשֶ
ִּכי ָכל זֶה, ַּהָתם ל , ּ ַּהֹכל ִמְדָבָריו ׁשֶ ּ

ל  אֹותֹו ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ֲחֵברֹו ׁשֶ
ַאַחר ׁשֶ, ַּהָתם תֹוֵמם ְוִהְתִמיַה ׁשֶ ִּהׁשְ ּ

ַּעְצמֹו ְמֹאד ַכַנ ַעְצמֹו ְדָבִרים "ּ ּל ָעָנה ּבְ
ֵּאלו ִליַח, ּ ֵּתַדע : ְּוָאַמר ְלֶהָחָכם ַהׁשָ

ֲאִני אֹוֵמר ֶהְכֵרַח , ַּמה ׁשֶ ּבְ ַּדְעִתי ׁשֶ ּ
ַּהָדָבר מוָבן וְמֹבָרר ּ ֵאין ֶמֶלך , ּ ְׁשֶ

עֹוָלם ְכָלל   . ּּבָ

Si je prétendais que c’est pour ma 

sagesse, que suis-je comparé au Roi ? 

Le Monarque ne possède-t-il pas de 

sages à son service, et il est 

certainement lui-même un grand 

sage. Pour quel motif le Roi me 

convoquerait-il ? » La situation 

déconcertait le ’Hakham au plus haut 

point. Il déclara – c’est-à-dire que le 

’Hakham, celui du début de l’histoire, 

le camarade du Tam, car tout cela, 

tous ces propos avaient pour auteur 

ce premier ’Hakham, camarade du 

Tam qui, stupéfait et grandement 

étonné de l’invitation du Roi, déclara 

toutes ces paroles et continua à 

l’adresse du sage-émissaire : « 

Convaincs-toi bien de ce que 

j’avance. A mon avis, il ressort de 

tout cela de façon limpide et certaine, 

que le Roi n’existe absolument pas. 

טות ַהזֶה ׁשְ ְּוָכל ָהעֹוָלם טֹוִעים ּבַ ּ ּ ,
ּסֹוְבִרים ׁשֶ ְֵיׁש ֶמֶלךׁשֶ ּוְרֵאה ְוָהֵבן . ּ

ר ֹזאת ֵני ָהעֹוָלם , ְֵאיך ֶאְפׁשָ ָכל ּבְ ּׁשֶ
ְִיְמְסרו ַעְצָמן ִלְסֹמך ַעל ִאיׁש ֶאָחד ּ ,

הוא ַהֶמֶלך ְׁשֶ ּ ַוַדאי ֵאין ֶמֶלך . ּ ְּבְ ּ
עֹוָלם ְכָלל ִליַח . ּּבָ יב ֶהָחָכם ַהׁשָ ֵּהׁשִ

ֶרת : ל"ַּהַנ ֲָהלֹא ֲאִני ֵהֵבאִתי ְלך ִאּגֶ

Et le monde entier se laisse prendre à 

cette stupidité, en supposant qu’il en 

existe un. Constate et reconnais, 

comment se pourrait-il que 

l’humanité entière s’en remette à un 

seul homme, le Roi ? C’est évident, il 

n’y a pas de roi en ce monde. » Le 

sage-émissaire répliqua : « Je t’ai 
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ְֶמֶלךֵמַה ּ .  pourtant remis une missive en 

provenance du Roi ?! » 

ַאל אֹותֹו ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ַהַנ : ל"ּׁשָ
ֶרת ִמַיד  ְלָת ָהִאּגֶ ַעְצְמך ִקּבַ ַּהַאָתה ּבְ ּ ָּ

ַעְצמֹו ַמָמׁש ַּהֶמֶלך ּבְ יב לֹו. ְּ . ָלאו: ֵהׁשִ
ֶרת ַרק ִאיׁש ֶאָחד ָנַת ָיִדי ָהִאּגֶ ן ּבְ

ם ַהֶמֶלך ׁשֵ ְּבְ ַּעָתה ְרֵאה : ָעָנה ְוָאַמר. ּ
ֵעיֶניך ְדָבַרי ֵכִנים, ָּבְ ּׁשֶ ְִכי ֵאין ֶמֶלך , ּ ּ

ַאל אֹותֹו. ְּכָלל . ֹּתאַמר ִלי: ָחַזר ְוׁשָ
ֲּהלֹא ַאָתה ִמן ָהִעיר ְמלוָכה וְמֻגָדל  ּ ּ

ם ִמָיֶמיך ָׁשָ יָדה ִלי, ּ ֲהָרִאיָת : ַהּגִ
ְיך ֶאת ַהֶמֶלךִּמָיֶמ יב לֹו. ָּ ִּכי . ָלאו: ֵהׁשִ

ֱאֶמת ֵכן ַהָדָבר ּּבֶ לֹא ָכל ֶאָחד , ּ ּׁשֶ ּ
ְְוֶאָחד זֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת ַהֶמֶלך ִּכי , ּ

ְֵאין ַהֶמֶלך ִמְתָרֶאה ִעִתים , ּ ַּרק ּבְ
  . ְרחֹוקֹות ְמֹאד

Le premier ’Hakham l’interrogea : « 

As-tu reçu toi-même cette lettre des 

mains du Roi en personne ? »  L’autre 

lui répondit : « Non. Simplement, 

quelqu’un m’a remis la lettre au nom 

du Roi. » Le ’Hakham rétorqua : « 

Reconnais donc, désormais, la 

probité de mes propos, car le Roi 

n’existe pas ! » Le ’Hakham revint à la 

charge et lui demanda : « Dis-moi un 

peu. Tue s originaire de la ville 

royale, tu y as grandi. Raconte-moi si 

tu as jamais vu le Roi ? » Le messager 

répondit : « Non. » Car, 

effectivement, les choses sont ainsi 

faites, le mérite d’entrevoir le Roi 

n’est pas donné à chacun, car celui-ci 

n’apparaît qu’à de rares occasions. 

ַּעָתה : ָעָנה ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ְוָאַמר
רוִרים  ְדָבַרי ּבְ ם ְרֵאה ׁשֶ ְּרֵאה ּגַ ּ

ַוַדאי ֵאין ֶמֶלך ְכָלל, ּוְמֹבָרִרים ּבְ ּׁשֶ ְ ּ ,
ִּכי ֲהלֹא ֲאִפלו ַאָתה לֹא ָרִאיָת ֶאת  ּ ּ ּ

ְַהֶמֶלך ֵמעֹוָלם ַאל ֶהָחָכם . ּ ּׁשוב ׁשָ
ִליַח ִּאם־ֵכן ִמי ַמְנִהיג ַהְמִדיָנה: ַּהׁשָ ּ .

יב ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ֹזאת ֲאִני : ֵהׁשִ
רור ֲּאַסֵפר ְלך ַהּבֵ ָ ַאל, ּ ִּכי ִמֶמִני ִתׁשְ ּ ּ ּ ,
זֶה ִקי ּבָ ִּכי ָהִייִתי ְמׁשֹוֵטט , ִּכי ֲאִני ּבָ

ְמִדינֹות ְמִדיַנת ִאיַטְל, ּּבַ . ָיאְוָהִייִתי ּבִ
ְּוָכך ַהִמְנָהג ֵרי , ְ ְבִעים ׂשָ ֵיׁש ׁשִ ּׁשֶ

קֹוִרין (, יֹוֲעִצים ְוֵהם , ")ַראְטֵהייִרין"ּׁשֶ
ּעֹוִלים וַמְנִהיִגים ַהְמִדיָנה ְזַמן ְמֻיָחד ּ ,

ָררֹות חֹוְלִקין ַעְצָמן ָכל  ְּוִעם זֶה ַהׂשְ ּ

Le premier ’Hakham continua sur sa 

lancée : « Tu vois bien maintenant 

que mes paroles sont clairement 

justifiées. Assurément, il n’y a pas de 

roi. Même toi, tu n’as jamais vu le roi 

de ta vie. » Le sage-émissaire 

questionna : « S’il en est ainsi, qui 

gouverne donc le pays ? » Le premier 

’Hakham répliqua : « Cela, je vais te 

l’exposer avec précision. Interroge-

moi, car je suis expert en la matière, 

j’ai visité en effet pas mal de contrées. 

J’étais en Italie : là-bas, la règle est 

d’avoir soixante-dix ministres 

conseillers, qui sont élus et dirigent le 

pays pour une période déterminée. 
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זֶה ַאַחר זֶה ֵני ַהְמִדיָנה ּבָ  Les portefeuilles ministériels leurs  . ּּבְ

sont ainsi attribués, puis à d’autres 

citoyens, à tour de rôle. »  

ָאְזֵני ֶהָחָכם  ְּוִהְתִחילו ְדָבָריו ִלְכֹנס ּבְ ּ
ִליַח ִהְסִכימו ְוָגְזרו, ַּהׁשָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ,

ּבְ עֹוָלם ְכָללׁשֶ ַּוַדאי ֵאין ֶמֶלך ּבָ ְ ּׁשוב . ּ
ַּהְמֵתן ַעד : ָעָנה ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון

ֶקר ֵברור ַאַחר . ַהּבֹ ֲּאָבֵרר ְלך עֹוד ּבְ ָ

רור עֹוָלם ְכָלל, ּּבֵ ֵאין ֶמֶלך ּבָ ּׁשֶ ְ.  

Ces propos se mirent à pénétrer 

l’esprit du sage-émissaire. Ils 

convinrent et conclurent finalement 

qu’il n’y avait absolument pas de roi. 

Le ’Hakham reprit, déclarant à l’autre 

: « Attends jusqu’au matin, je te 

démontrerai encore plus clairement 

qu’il n’y a pas de roi du tout. » 

ּבֶֹקר ֶהָחָכם  ֵכם ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ּבַ ַּוַיׁשְ ּ
הוא ֲח ל ַהָתם ָאנו קֹוְרִאים ּׁשֶ ֵּברֹו ׁשֶ ּ

ם ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ׁשֵ , ּאֹותֹו ָתִמיד ּבְ
ִליַח , ְּוֵהִקיץ ֶאת ֲחֵברֹו ֶהָחָכם ַהׁשָ

ָּבֹוא ִעִמי ֶאל ַהחוץ ְוַאְרֶאך : ְוָאַמר לֹו ּ ּ
ֵברור ַּהָדָבר ּבְ ֵּאיך ָהעֹוָלם ֻכלֹו , ּ ּ ְ

ָטעות ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶמֶלך ְכָלל, ּּבְ ְ ּ ,
דֹולְוֻכ ָטעות ּגָ ָּלם ּבְ ׁשוק. ּ ְּוָהְלכו ּבַ ּּ ,

ְּוָתְפסו אֹותֹו , ְּוָראו ִאיׁש ַחִיל ֶאָחד
ֲאלו אֹותֹו . ְּלִמי ַאָתה עֹוֵבד: ְּוׁשָ

יב ְֶאת ַהֶמֶלך: ֵהׁשִ ֲאלו אֹותֹו. ּ : ּׁשָ
ֲָהָרִאיָת ֶאת ַהֶמֶלך ִמָיֶמיך ְּ ָעָנה . ָלאו. ּ

טות ָכזֶה, ְרֵאה: ְוָאַמר ֲּהֵיׁש ׁשְ ּ.   

Le premier ’Hakham se leva le 

lendemain matin – le savant-ami du 

Tam, nous l’appelons désormais 

"premier ’Hakham", il réveilla son 

compagnon le sage-émissaire et lui 

annonça : « Suis-moi dehors, je te 

démontrerai clairement la chose, 

comment le monde entier se trompe, 

et qu’en réalité il n’y a pas de roi du 

tout, et que tous se trompent 

grandement. » Ils se rendirent au 

marché. Apercevant un soldat, ils 

l’attrapèrent et le questionnèrent : « 

Qui sers-tu ? » Le soldat répondit : « 

Le Roi. » Ils interrogèrent : « As-tu 

jamais vu le Roi ? » Le militaire : « 

Non. » Le ’Hakham s’écria : « 

Regarde, y-a-t-il plus grande idiotie ? 

» 

ּׁשוב ָהְלכו ֶאל ָאדֹון ֶאָחד ִמן ַהַחִיל ּ ,
ְדָבִרים ְּוִנְכְנסו ִעמֹו ּבִ ָאלוהו, ּ ׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ :

ְֶאת ַהֶמֶלך. ְּלִמי ַאָתה עֹוֵבד ֲהָרִאיָת . ּ
ְֶאת ַהֶמֶלך ַּעָתה : ָעָנה ְוָאַמר. ָלאו. ּ

ֵעיֶניך ֻכָלם , ְָרֵאה ּבְ ַהָדָבר ְמֹבָרר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

Ils s’approchèrent également d’un 

officier et engagèrent la conversation 

avec lui, puis ils demandèrent : « Qui 

sers-tu ? » « Le Roi. » « As-tu [jamais] 

vu le Roi ? » « Non. » Le premier 

’Hakham s’écria : « Constate 
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עֹוָלם, טֹוִעים ְּוֵאין ֶמֶלך ְכָלל ּבָ ְ .
יֵניֶהם ַהָדָבר ְּוִנְסַכם ּבֵ ֵאין ֶמֶלך , ּ ְׁשֶ

ּבֹוא : ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר עֹוד. ְּכָלל
ע ְוֵנֵלך ּבָ ְְוַאְרֶאך עֹוד ֵאיך , עֹוָלםְְוִנּסַ ָ

דֹוִלים ָטעוִתים ּגְ ָּכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ּבְ ּ ּ ּ .  

désormais par toi-même, combien la 

chose est évidente : tous sont dans 

l’erreur, et il n’y a pas de roi du tout ! 

» Ils convinrent ensemble de cela : le 

roi n’existait pas. Le premier 

’Hakham reprit, ajoutant : « Viens, 

nous allons parcourir le monde, et je 

te montrerai encore à quel point les 

gens se fourvoient dans de grossières 

erreurs. » 

עֹוָלם ּוְבָכל , ְּוָהיו הֹוְלִכים ְונֹוְסִעים ּבָ
או ּבָ ָּמְצאו ֶאת ָהעֹוָלם , ָּמקֹום ׁשֶ

ָטעות ּוְדַבר ַהֶמֶלך ַהַנ. ּּבְ ְּ ה ל ַנֲע"ּ ׂשָ
ל ָמְצאו , ּוְבָכל ָמקֹום. ֶאְצָלם ְלָמׁשָ ּׁשֶ ּ

ָטעות ְָלְקחו ֶאת ַהֶמֶלך , ָּהעֹוָלם ּבְ ּ ּ
ל זֶה ֱאֶמת, ְלָמׁשָ ְּכמֹו ׁשֶ ֵיׁש ֶמֶלך, ּ ְׁשֶ ּ ,

ֵּכן ַהָדָבר ַהזֶה ּ ּ .  

Ils se mirent à voyager à travers le 

monde; en chaque endroit, ils 

conclurent que "tous étaient dans 

l’erreur". Et l’histoire du roi devint 

pour eux comme un dicton. Partout 

où ils trouvaient le monde dans 

l’erreur, ils prenaient la "fable du roi" 

pour exemple : « La chose est aussi 

vraie que le roi existe ! » 

ָכָלה ַמה ְּוָהיו הֹוְלִכים ְונֹוְסִעים ַעד  ּׁשֶ
ָיָדם ּבְ ְּוִהְתִחילו ִלְמֹכר סוס ֶאָחד. ּׁשֶ ּּ ,

ִני ְּוַאַחר־ָכך ֶאת ַהׁשֵ ְ ָמְכרו , ּ ַּעד ׁשֶ ּ
ֻּכָלם ֻהְכְרחו ֵליֵלך ַרְגִלי, ּ ְַעד ׁשֶ ּ .

ּוָמְצאו , ְּוָתִמיד ָהיו חֹוְקִרים ָהעֹוָלם ּ
ָטעות ָהעֹוָלם ּבְ ְּוַנֲעׂשו ֲעִנִיים , ּׁשֶ ּ

יבוָתםהֹוְלֵכי ַרְגִלי  ְּוִנְסַתֵלק ֲחׁשִ ּ ְולֹא , ּ
ִבים ְכָלל ָּהיו ֶנְחׁשָ ִּכי ֹלא ָהיו , ּ ּ

יִחים ֲעֵליֶהם ְכָלל ּגִ ַעל ֶאְביֹוִנים , ַּמׁשְ
  .ְּכמֹוָתם

Ils allaient ainsi, voyageant, et 

dépensèrent tout ce qu’ils 

possédaient. Ils commencèrent à 

vendre l’un des chevaux, puis le 

second, ils les vendirent tous et 

durent continuer à pied. Ils 

exploraient constamment sur le 

monde, et conclurent que les gens 

étaient dans l’erreur. Ils devinrent 

pauvres, voyagèrent à pied et leur 

prestige disparut; ils étaient devenus 

insignifiants, on ne leur prêtait 

aucune attention, aux miséreux de 

leur espèce. 

ל ַהָדָבר ְלּגֵ ְּוָהיו הֹוְלִכים , ְּוִנְתּגַ
או ֶאל ָהִעיר, ְוסֹוְבִבים ּבָ ָדר , ַּעד ׁשֶ ּׁשֶ

Il arriva qu’un jour, de chemins en 

méandres, ils atteignirent la ville où 

habitait le premier ministre - le Tam, 
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ה ַהִמיִניְסֶטיר ַהַנ ּּבָ ּ הוא ַהָתם"ּ ּל ׁשֶ ּ ,
ל ֶהָחָכם ַהַנ אֹוָתה , ל"ֲּחֵברֹו ׁשֶ ם ּבְ ְּוׁשָ

ם ֲאִמִתי, ִעירָה ַעל־ׁשֵ ְוָהָיה , ָּהָיה ּבַ
ה ְדָבִרים , ָּחׁשוב ְמֹאד ִּכי ָעׂשָ ּ

ִרים ָהָיה , ִנְפָלִאים ין ַהׂשָ ַּוֲאִפלו ּבֵ ּ ּ
ָּחׁשוב וְמֻפְרָסם ּ .  

l’ami d’enfance du ’Hakham. Et là-

bas, dans cette ville, demeurait un 

Baal Shem véritable, qui était 

particulièrement respecté, ayant 

réalisé de grands prodiges. Même 

parmi les nobles, il était respecté et 

connu. 

או ְלאֹוָתה ְּוֵאלו ַהֲחָכִמים ּבָ ּ ּ ,  ָהִעירּ
ית  ְּוָהְלכו ְוָסְבבו וָבאו ִלְפֵני ּבֵ ּ ּ ּ

ם ַעל־ׁשֵ ם , ַהּבַ ָהיו עֹוְמִדים ׁשָ ְּוָראו ׁשֶ ּ
ַּכָמה ֲעָגלֹות ים, ּ ִעים ַוֲחִמׁשִ ִעם , ַּאְרּבָ

ם ָדר , ְוָסַבר ֶהָחָכם. חֹוִלים ׁשָ ּׁשֶ ּ
, ְּוָהָיה רֹוֶצה ִלָכֵנס ְלֵביתֹו, ָּדאְקֶטיר

ם הוא ָהָי ּגַ ּה ָדאְקֶטיר ֵּמֲחַמת ׁשֶ
דֹול ְּוָרָצה ִלָכֵנס ַלֲעׂשֹות ֶהֵכרות , ּגָ ּ ּ
ַאל. ִּעמֹו ָכאן: ְוׁשָ יבו. ִּמי ָדר ּבְ : ֵּהׁשִ

ם ַעל־ׁשֵ חֹוק. ּבַ ַּוְיַמֵלא ִפיו ׂשְ ְוָאַמר , ּ
ֶקר ְוָטעות ִנְפָלא : ַלֲחֵברֹו ּזֶה הוא ׁשֶ ּ

טות יֹוֵתר ִמָטעות . ְמֹאד ְּוזֶה הוא ׁשְ ּ ּּ
ל ַהֶמֶלך ְׁשֶ ֶקר ,  ֲחֵבִרי.ּ ֲּאַסֵפר ְלך ַהׁשֶ ָ ּ

ָטעות , ַּהזֶה ַּכָמה ְוַכָמה ָהעֹוָלם ּבְ ּ ּ ּ
ֶקר ָכזֶה ׁשֶ   . ּּבְ

Or, les deux "sages" pénétrèrent dans 

la ville, s’y promenèrent et passèrent 

devant la maison du Baal Shem. Ils 

virent là-bas quantité de chariots 

stationner, quarante à cinquante, 

chargés de malades. Le ’Hakham 

pensa qu’un docteur habitait là : il 

voulait pénétrer dans la maison, car 

lui-même était aussi un grand 

médecin, il désira entrer et faire sa 

connaissance. Il demanda : « Qui 

habite ici ? » On répondit : « Un Baal 

Shem. » Sa bouche s’emplit de 

raillerie, il déclara à son compère : « 

Voilà donc un prodigieux mensonge, 

une formidable erreur. C’est encore 

plus stupide que la fable du roi ! Mon 

ami, je te prouverai cette imposture, 

et te raconterai combien le monde 

s’égare dans une telle fourberie. » 

תֹוך ָכך ָהיו ְרֵעִבים וָמְצאו ֲעַדִין  ּּבְ ּ ּ ְ ְּ
ָעה  ה־ַאְרּבָ לׁשָ דֹוִלים"ֶאְצָלם ׁשְ " ּגְ

ְּוָהְלכו ֶאל ). סוג מטבע(
יל ית־ַהַתְבׁשִ קֹוִרין (, ּּבֵ ּׁשֶ

אר־ֶקעך" ם מֹוְצִאים ֶלֱאֹכל , ")ְּגָ ְוׁשָ
לׁשָ ַעד ׁשְ ֲּאִפלו ּבְ ָעה ּ ה אֹו ַאְרּבָ

דֹוִלים" ְּוִצוו ִלֵתן ָלֶהם ַמֲאָכל". ּגְ ּ ּ ,
ָהיו אֹוְכִלים. ְּוָנְתנו ָלֶהם תֹוך ׁשֶ ּּבְ ָּהיו , ְ

Entre temps, ils eurent faim. Ils 

dénichèrent encore sur eux trois ou 

quatre groschen (pièces de monnaie), 

et se rendirent dans une taverne où 

l’on trouvait à manger même pour 

une somme si modique. Ils 

ordonnèrent qu’on leur donne à 

manger, on les servit. Pendant qu’ils 

mangeaient, ils racontaient et se 
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ֶקר  ְּמַסְפִרים וִמְתלֹוְצִצים ֵמַהׁשֶ ּ ּ
ם ַעל־ׁשֵ ל ְדַבר ַהּבַ ְּוָטעות ׁשֶ ּוַבַעל . ּ

אר־ֶקעך"ַה ַמע ִדְבֵריֶהם ְוָחָרה " ְּגָ ּׁשָ
ם ָהָיה ָחׁשוב ִּכי, לֹו ְמֹאד ַעל־ׁשֵ ּ ַהּבַ

ם ְמֹאד ִּאְכלו ָלֶכם : ַּויֹאֶמר ָלֶהם. ׁשָ
ֵיׁש ִלְפֵניֶכם וְצאו ִמָכאן ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ .  

moquaient "du mensonge et de 

l’erreur" que représente le Baal Shem. 

Le propriétaire de la taverne entendit 

leurs propos et fut très courroucé, car 

le Baal Shem était particulièrement 

respecté là-bas. Il leur signifia : « 

Mangez ce qui vous reste et 

déguerpissez ! » 

ם ַעל־ׁשֵ ן ַהּבַ ם ּבֶ א ְלׁשָ ְַאַחר־ָכך ּבָ ּ ,
ן ְּוֵהם ֲעַדִין ָהיו ִמְתלֹוְצִצים ִמ

נֹו ְפֵני ּבְ ם ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶהם , ַהּבַ ְוָגַער ּבָ
ַעל  אר־ֶקעך"ַהּבַ ֵהם " ְּגָ ַעל ׁשֶ

נֹו ְפֵני ּבְ ם ּבִ ַעל־ׁשֵ , ִמְתלֹוְצִצים ִמן ַהּבַ
ִהָכה אֹוָתם ַהֵכה וָפצֹוַע ַּעד ׁשֶ ּ ּ ,

יתֹו , ְוָחָרה ָלֶהם ְמֹאד, ּוְדָחָפם ִמּבֵ
ָפט ַעל ַהַמֶכה  ְּוָרצו ְלַבֵקׁש ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ

בו ֵליֵלך ֶאל , ָתםאֹו ְְוִנְתַיׁשְ ּ ּ
ָלֶהם ִית ׁשֶ ַעל־ַהּבַ ם , ַּהּבַ ִהִניחו ׁשָ ּׁשֶ ּ

ָלֶהם ְְלִהְתַיֵעץ ִעמֹו ֵאיך , ַּהֲחִבילֹות ׁשֶ ּ
ָפט ַעל ַהַנ יג ִמׁשְ ְּלַהׂשִ ּ   . ל"ּ

Puis, arriva là-bas le fils du Baal 

Shem, et eux continuaient de railler 

ce dernier en présence de son fils. Le 

patron de la taverne les gronda, car ils 

se moquaient du Baal Shem devant 

son fils, il finit par les rouer de coups 

et les jeta hors de chez lui. Ils en 

furent très irrités et voulurent 

assigner leur agresseur en justice. Ils 

décidèrent d’aller chez leur 

propriétaire – là où ils avaient déposé 

leurs bagages, pour demander son 

conseil, comment intenter un procès 

au tavernier. 

ַעל ַה ּבַ ּוָבאו ְוִסְפרו לֹו ׁשֶ ּ אר־ֶקעך"ּּ " ְּגָ
ַאל ָלֶהם. ִּהָכה אֹוָתם ְמֹאד . ָּלָמה: ְוׁשָ

ְּוִסְפרו לֹו םׁשֶ, ּ ַעל־ׁשֵ רו ַעל ַהּבַ ִּדּבְ ּ .
יב ָלֶהם ר ְלַהכֹות : ֵהׁשִ ַוַדאי ֵאינֹו יׁשֶ ּּבְ ּ

ֵני־ָאָדם יֶתם , ּבְ ֲּאָבל ַאֶתם לֹא ֲעׂשִ
ְרֶתם ַעל , ְּנכֹוָנה ְכָלל ִדּבַ ּׁשֶ ּ

ם ַעל־ׁשֵ ם ָחׁשוב , ַהּבַ ַעל־ׁשֵ ִּכי ַהּבַ ּ
  . ָּכאן ְמֹאד

Ils allèrent le voir et lui racontèrent 

que le patron de la taverne les avait 

rossé. Il les interrogea : « Et pour 

quelle raison ? » Ils lui répondirent 

qu’ils avaient parlé contre le Baal 

Shem. L’hotelier leur répliqua : « 

Bien sûr, ce n’est pas bien de frapper 

les gens. Cependant, vous-mêmes 

n’avez pas du tout agi 

convenablement, en raillant le Baal 

Shem, car ce dernier est très estimé 

ici. » 
ֵאין ּבֹו ַמָמׁש ְּוָראו ׁשֶ  Ils virent qu’il n’y avait rien à enְּוַגם הוא , ּ

tirer, que lui aussi était dans l’erreur, 
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ָטעות ְּוָהְלכו ִמֶמנו ֶאל ַהָפִקיד, ּּבְ ּ ּּ ּ .
ְּוַהָפִקיד ָהָיה ַעכו ּ ְּוִסְפרו לֹו . ם"ּ ּ
ִהכו אֹוָת ה ׁשֶ ַּהַמֲעׂשֶ ּ ַאל. םּ . ַעל ָמה: ׁשָ

יבו ם, ֵּהׁשִ ַעל־ׁשֵ רו ַעל ַהּבַ ִדּבְ ּׁשֶ ּ .
ְּוִהָכה אֹוָתם ַהָפִקיד ַהֵכה וָפצֹוַע ּ ּּ ,

יתֹו ְּוָהְלכו ִמזֶה ָלזֶה. ּוְדָחָפם ִמּבֵ ּ ,
בֹוַה ִמֶמנו ל ּגָ ל ְלמֹוׁשֵ ִּממֹוׁשֵ ּ ּ ַעד , ּּ

או ִלְפֵני ַהִמיִניְסֶטיר ַהַנ ּבָ ּׁשֶ ּ ם. ל"ּ , ְוׁשָ
ית ַהִמיִניְסֶטירִלְפֵני עֹוְמִדים , ּ ּבֵ

י ַחִיל ְּדַהְינו , ַאְנׁשֵ ְּוהֹוִדיעו , "ַוואִכין"ּ
ִאיׁש ֶאָחד ָצִריך , ְּלַהִמיִניְסֶטיר ְׁשֶ

ִיְכֹנס, ֵאָליו ְּוִצָוה ׁשֶ ּ .  

ils le quittèrent et se rendirent chez le 

préposé à la justice. Ce dernier était 

un non-juif. Ils lui racontèrent leur 

mésaventure, qu’on les avait frappés. 

Le fonctionnaire demanda : « Pour 

quelle raison ? » Ils répondirent qu’ils 

avaient médit du Baal Shem. Le 

préposé les roua de coups et les jeta 

hors de chez lui. Ils allèrent de l’un à 

l’autre, d’une instance à une 

hiérarchie supérieure, et finalement se 

retrouvèrent devant le premier 

ministre. Là-bas, devant la demeure 

du dignitaire, se tenaient des soldats 

– c’est-à-dire des sentinelles. Elles 

annoncèrent au ministre qu’un 

homme avait besoin de lui. Celui-ci 

ordonna qu’on l’introduise. 

ּוָבא אֹותֹו ֶהָחָכם ִלְפֵני ַהִמיִניְסֶטיר ּ ,
בֹואֹו ִהִכירֹו ַהִמיִנְסֶטיר ְּוֵתֶכף ּבְ ּ ,

זֶהו ֶהָחָכם ֲחֵברֹו ַכַנ ּׁשֶ ּ ּ  לֹא ְוֶהָחָכם, ל"ּ
ְגֻדָלה ָכזֹו, ִּהִכירֹו ָהָיה ּבִ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ .

ר  ְּוֵתֶכף ִהְתִחיל ַהִמיִניְסֶטיר ְוִדּבֵ
ֵהִביא : ֵאָליו ְּרֵאה ְתִמימוִתי ְלַמה ׁשֶ ּ ּ

ּאֹוִתי ִלְגֻדָלה ָכזֹו ְָוֶאל ָמה ָחְכָמְתך , ּ

  . ֵָהִביָאה אֹוְתך

Le ’Hakham se présenta devant le 

ministre, qui le reconnut dès son 

entrée : c’était le ’Hakham son ami. 

Ce dernier, par-contre, ne le 

reconnut pas, étant donné l’éminence 

de son rang. Le ministre commença 

aussitôt à lui parler, il lui dit : « 

Reconnais-donc à quel haut rang m’a 

conduit ma simplicité, et jusqu’où t’a 

mené ton intelligence. » 

ַאָתה : ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר ֵּמַאַחר ׁשֶ
ּהוא ֲחֵבִרי ַהָתם ִּמזֶה ְנַסֵפר , ּ ּ

ְַאַחר־ָכך ָפט . ּ ְּלֵעת ַעָתה ֵתן ִלי ִמׁשְ ּ ּ
ִהכו אֹוִתי ַּעל ׁשֶ ָאלֹו. ּ . ָּלָמה: ׁשְ

יבֹו ְרִתי ַעל : ֱהׁשִ ִדּבַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ
ם ַעל־ׁשֵ ֶקר וִמְרָמה ,ַהּבַ הוא ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ

ָּעָנה ַהָתם ַהִמיִניְסֶטיר ְוָאַמר. ְגדֹוָלה ּ :

Le ’Hakham répondit : « Que tu sois 

mon ami le Tam, de cela nous 

parlerons plus tard. Pour l’instant, 

rends-moi justice pour le fait qu’on 

m’ait battu. » Le Tam lui demanda : « 

Pour quelle raison t’a-t-on frappé ? » 

Le ’Hakham lui répondit : « Parce 

que j’ai déclaré à l’encontre du Baal 
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ְלך ָחְכמֹות ׁשֶ ֲָעַדִין ַאָתה אֹוֵחז ּבַ ּ ּ .
ַאָתה ָיכֹול , ְרֵאה ַּאָתה ָאַמְרָת ׁשֶ ּ ּ

ַקל ִלי ּבְ ַּוֲאִני לֹא אוַכל , ָּלבֹוא ַעל ׁשֶ
ְלך ָָלבֹוא ַעל ׁשֶ ֲאִני ְכָבר . ּ ְּרֵאה ׁשֶ

אִתי  ְלך ַכַנּבָ ַּעל ׁשֶ ּ ָ ְּוַאָתה ֲעַדִין ֹלא , ל"ּ
ִלי אָת ַעל ׁשֶ זֶה , ַוֲאִני רֹוֶאה; ּּבָ ּׁשֶ

ַאָתה ָתבֹוא ַעל  ה יֹוֵתר ׁשֶ ָּקׁשֶ ּ
ִלי ְּתִמימות ׁשֶ ּ ּ .  

Shem, qu’il s’agissait d’un mensonge 

et d’une grande escroquerie. » Le 

ministre Tam répliqua : « Tu 

persistes encore dans ta "philosophie" 

? Regarde ! Tu as prétendu que tu 

pouvais atteindre aisément mon 

niveau, mais que moi je ne pourrais 

pas parvenir au tien. Reconnais-donc 

que je t’ai désormais rattrapé, alors 

que toi, tu ne m’as pas encore rejoint. 

Et je me rends compte qu’il te sera 

bien plus difficile de parvenir à ma 

simplicité. » 

ָהָיה ַמִכיר , ְּוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ְגֻדָלתֹו ּּבֹו ִמְכָבר ּבִ ִּצָוה ָלֵתת לֹו , ּ

יׁשֹו ָגִדים ְלַהְלּבִ יֹאַכל , ּבְ ּוִבְקׁשֹו ׁשֶ ּ
ַעת ֲאִכיָלָתם. ִּעמֹו ׁשְ ִּהְתִחילו , ּבִ

ר ַיַחד ִהְתִחיל ֶהָחָכם ְלהֹוִכיַח . ְלַדּבֵ
ּלֹו ַדְעתֹו ַהַנ ּ ֵאין ֶמֶלך ְכָלל, ל"ּ ּׁשֶ ַער . ְ ּגָ

ּּבֹו ַהָתם ַהִמיִניְסֶטיר ֲהלֹא ֲאִני : ּ
ַעְצִמי ָרִאיִתי ֶאת ַהֶמֶלך ְּבְ יב לֹו . ּ ֵהׁשִ

חֹוק ׂשְ ַָעְצְמך ַּאָתה יֹוֵדַע ּבְ: ֶהָחָכם ּבִ

זֶה ָהָיה ַהֶמֶלך ְׁשֶ ּ ַּאָתה ַמִכיר אֹותֹו ; ּ ּ
ָהיו ְמָלִכים ; ְּוֶאת ָאִביו ְוֶאת ְזֵקנֹו ׁשֶ

זֶה ֶמֶלך ְֵמַאִין ַאָתה יֹוֵדַע ׁשֶ ּ ים ; ּ ֲאָנׁשִ
זֶה ֶמֶלך ְוִרמו אֹוְתך  ידו ְלך ׁשֶ ִָהּגִ ְ ָּ ּּ ּ

ֶקר ׁשֶ ְּוָחָרה ְלַהָתם ְמֹאד ְמֹאד ַעל . ּבְ
ְּדַבר ַהֶמֶל ֶמֶלך, ְךּ הוא כֹוֵפר ּבַ ְַעל ׁשֶ ּ ּ ּ.  

Cependant, en consideration de son 

passé glorieux, le Tam ordonna que 

l’on apporte au ’Hakham des habits 

pour l’en vêtir, et il l’invita à partager 

son repas. Pendant qu’ils mangeaient, 

ils se mirent à bavarder. Le ’Hakham 

commença à lui asséner ses concepts, 

selon lesquels il n’y avait pas de roi. 

Le ministre Tam le gronda : « Allons ! 

J’ai vu moi-même le Roi ! » Le 

’Hakham lui répondit en ricanant : « 

Tu sais de toi-même que c’était le 

Roi !? Tu le connais personnellement, 

ainsi que son père et son grand-père 

qui étaient rois !? D’où sais-tu qu’il 

s’agit d’un roi ? Des gens t’ont 

raconté qu’il s’agissait d’un roi et 

t’ont fourvoyé dans le mensonge. » 

Le Tam fut terriblement courroucé 

au sujet du Roi, que le ’Hakham nie 

l’existence du Souverain. 

א ֶאָחד ְוָאַמר תֹוך־ָכך ּבָ ְּבְ  Entre temps, quelqu’un vint etָהֲעָזאזֵל : ְּ

annonça : « Le diable vous convoque 
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ְּדַהְינו ַהַטייִוויל) השטן( ּ ַלח , ּ ׁשָ
ְּוִנְזַדְעַזע ַהָתם ְמֹאד ְמֹאד. ַאֲחֵריֶכם ּ ,

דֹול  ַפַחד ּגָ תֹו ּבְ ְּוָרץ ְוִסֵפר ְלִאׁשְ ּ
ַהַנ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ַלח ַאֲחָריו"ּּבַ ְוָיֲעָצה . ל ׁשָ

םלֹו ִא ַעל־ׁשֵ לַֹח ֲעבור ַהּבַ תֹו ִלׁשְ ּׁשְ ּ ,
ַלח ַאֲחָריו ם ְוָנַתן . ְוׁשָ ַעל־ׁשֵ ּוָבא ַהּבַ

ִמירֹות ְוָאַמר לֹו , ּלֹו ְקֵמיעֹות וׁשְ
ַעָתה לֹא ְיַפֵחד ְכָלל ּׁשֶ ְוָהָיה לֹו . ּ

זֶה דֹוָלה ּבָ   . ֱּאמוָנה ּגְ

! » Le Tam fut terrifié, il courut et 

raconta à son épouse, tout effrayé, 

que le diable l’ait convoqué. Celle-ci 

lui conseilla de faire venir le Baal 

Shem, ce qu’il fit. Celui-ci arriva, lui 

remit des talismans et protections, et 

lui assura que, maintenant, il n’aurait 

pas peur du tout. Le ministre en fut 

grandement persuadé. 

ִבים עֹוד ֶהָחָכם ְוַהָתם ַהַנ ְּוָהיו יֹוׁשְ ּ , ל"ּ
ַאל ֶהָחָכם אֹותֹו ַּעל ָמה ִנְפַחְדָת : ְוׁשָ

ְָכל־ָכך ּ ִביל ַהַנ: ָאַמר לֹו. ּ ׁשְ , ל"ּּבִ
ַלח ַאֲחֵרינו ׁשָ ּׁשֶ ַחק ִמֶמנ. ּ ּׂשָ ַּאָתה : ּוּ

ֵיׁש ַטייִוויל יב לֹו. ַּמֲאִמין ׁשֶ : ֵהׁשִ
ְּוִאם־ֵכן ִמי הוא זֶה ַלח ַאֲחֵרינו, ּ ׁשָ ּׁשֶ ּ .
ַוַדאי זֶהו ָאִחי: ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר ּּבְ ּ ,

ִיְתָרֶאה ִעִמי ָרָצה ׁשֶ ּׁשֶ ַלח ַאֲחַרי , ּ ְוׁשָ
ִמְרָמה זֹו ַאל אֹותֹו ַהָתם. ּבְ , ִּאם־ֵכן: ּׁשָ

ַּעל ָכל ַהַוואְרֶטיׂש ְֵאיך ָעַבר  ּ
יבֹו). השומרים( ֵחד : ֱהׁשִ ַוַדאי ׁשִ ּּבְ

ֶקר, אֹוָתם ִמְרָמה ָוׁשֶ , ְוֵהם אֹוְמִרים ּבְ
לֹא ָראו אֹותֹו ְכָלל ּׁשֶ ּ ּ .  

Le ’Hakham et le Tam s’étaient de 

nouveau assis à table. Le ’Hakham 

interrogea le Tam : « Qu’est-ce qui 

t’a effrayé à ce point ? » Il lui dit : « A 

cause du diable, qui nous a 

convoqué. » Le ’Hakham se moqua 

de lui : « Tu crois donc qu’il existe un 

diable ? » Le Tam répliqua : « Sinon, 

qui d’autre nous aurait convoqué ? » 

Le ’Hakham répondit : « C’est 

certainement mon frère qui 

souhaitait que l’on se rencontre. Il 

aura envoyé après moi de manière 

rusée. » Le Tam lui demanda : « S’il 

en est ainsi, comment l’émissaire a-t-

il évité toutes les sentinelles ? » Il lui 

répondit : « Il les aura certainement 

soudoyé, et les gardes rusent et 

mentent, en déclarant qu’ils n’ont vu 

personne. » 

תֹוך ָכך ָחַזר וָבא ֶאָחד ְוָאַמר ַכַנ ּּבְ ּ ּּ ְ , ל"ְ
ַלח ַאֲחֵריֶהם ַהַטייִוויל ׁשָ ְּוַהָתם לֹא . ּׁשֶ

ִּנְזַדְעַזע ַעָתה ְּוֹלא ָהָיה לֹו ׁשום ַפַחד , ּ ּ
ל  ִמיָרה ׁשֶ ְּכָלל ֵמֲחַמת ַהׁשְ ּ

ַעל־ׁשֵ ּם ַכַנַהּבַ ָעָנה ְוָאַמר . ל"ּ

Entre temps, le personnage revint et 

annonça que le diable demandait 

après eux. Cette fois-ci, le Tam ne fut 

pas effrayé; grâce aux amulettes du 

Baal Shem, il n’éprouva aucune peur. 

Il demanda au ’Hakham : « Et 
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ַּעָתה ָמה ַאָתה אֹוֵמר: ְלֶהָחָכם : ָאַמר. ּ
הוא ִעִמי , ָאֹוִדיַע ְלך ֵיׁש ִלי ָאח ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ַכַעס ה ִמְרָמה זֹו ְכֵדי ְלַהְפִחיד , ּבְ ְּוָעׂשָ
  .אֹוִתי

maintenant, qu’en dis-tu ? » Le 

’Hakham déclara : « Je vais 

t’expliquer : j’ai un frère qui est très 

irrité contre moi, c’est lui qui aura 

manigancé tout cela pour m’effrayer. 

» 

ִביָלם ׁשְ א ּבִ ּבָ ַאל ְלאֹותֹו ׁשֶ : ְוָעַמד ְוׁשָ
ַלח  ׁשָ ל זֶה ׁשֶ ּוַמה הוא ְדמותֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ

ֵּאיזֶה ָפִנים ֵיׁש לֹו ְוֵאיזֶה . ַּאֲחֵרינו
לֹו ְוכו ָערֹות ׁשֶ ַּמְרֶאה ֵיׁש ַלׂשְ ּ ּ’ .

יב לֹו. ְּוַכיֹוֵצא ְך ְוָכךָּכ: ֵהׁשִ ָעָנה . ְ
ּזֶה הוא ַמְרֵאה , ְרֵאה: ֶהָחָכם ְוָאַמר

ְֲהֵתֵלך : ָּאַמר לֹו ַהָתם. ל"ָּאִחי ַהַנ

יב. ִּעָמם ִתֵתן ִעִמי . ֵהן: ֵהׁשִ ַּרק ׁשֶ ּ ּ
ִיְהיו  י ַחִיל ׁשֶ ֵּאיזֶה ַאְנׁשֵ " ַזַלאָגא"ּ

לֹא ְיַצֲערו ) שומרים מלווים( ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ
  . אֹוִתי

Le ’Hakham se leva et interrogea celui 

qui était venu les chercher : « A quoi 

ressemble celui qui nous a convoqué ? 

Quelle est la forme de son visage, et 

l’apparence de ses cheveux etc ? » 

ainsi de suite. Le messager lui 

répondit : « Comme ceci et comme 

cela. » Le ’Hakham s’exclama : « Tu 

vois, c’est tout le portrait de mon 

frère ! » Le Tam lui demanda : « Iras-

tu avec eux ? » Il répondit : « Oui, 

donne-moi simplement quelques 

soldats, afin que je ne sois pas 

importuné. » 

ֵני ֲחָכִמי, ְוָנַתן לֹו ַזַלאָגא ְּוָהְלכו ַהׁשְ ם ּ
א "ַּהַנ ּבָ ל ִעם אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ

ִביָלם ׁשְ ַאל אֹוָתם . ְּוָחְזרו ַהַחִיל, ּבִ ְוׁשָ
ַּהָתם ַהִמיִניְסֶטיר ֵהיָכן ֵהם ַהֲחָכִמים : ּ

ֵאיָנם יֹוְדִעים ְכָלל . ל"ַּהַנ יבו ׁשֶ ֵּהׁשִ ּ
ֵּאיך ֶנֶעְלמו ְ .  

Le Tam lui fournit une escorte, et les 
deux "sages" allèrent donc avec celui 

qui était venu les chercher. Puis les 

soldats revinrent et le ministre Tam 

les interrogea : « Où sont donc passés 

les "sages" ? » Ils répondirent qu’ils 

ignoraient totalement comment ils 

avaient disparu. 

ּל ַהְינו ַהַטייִוויל"ְּוַהַנ , ַטף אֹוָתםָח, ּ
ֶּאת ַהֲחָכִמים ָהֵאלו ַהַנ ּ ְוֵהִביא , ל"ּ
ם ָהָיה , אֹוָתם ֶאל ֶרֶפׁש ָוִטיט ְוׁשָ

תֹוך  א ּבְ ב ַהַטייִוויל ַעל ִכּסֵ ְיֹוׁשֵ ּ ּ
ִליכו ֶאת ַהֲחָכִמים ַהַנ, ָהֶרֶפׁש ְּוִהׁשְ ל "ּ

תֹוך ָהֶרֶפׁש ְּוָהֶרֶפׁש ָהָיה ָעב ְוָדבוק . ְּבְ
ְּכמֹו ֶדֶבק ַמָמׁש ּ קֹוִרין (, ּ ") ְקֵליי"ּׁשֶ

Car, le diable s’était emparé des deux 

"sages", et les avait entrainé dans la 

fange et la boue. Là-bas, le satan 

siégeait sur un trône émergeant du 

bourbier, là où les deux "sages" 

avaient été précipités. Or, la boue y 

était épaisse et gluante comme de la 

colle, au point qu’on ne pouvait s’y 
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ְּולֹא ָהיו ְיכֹוִלים ָלזוז ַעְצָמן ְכָלל  ּ ּ
תֹוך ָהֶרֶפׁש ְּוָצֲעקו ֵאלו ַהֲחָכִמים , ְּבְ ּּ

ָּלֵאלו ִרים אֹוָתם, ּ ָהיו ְמַיּסְ ְּדַהְינו , ּׁשֶ ּ
יו ִעים: ַּהַטייִוויל ַוֲאָנׁשָ ַעל ָמה ! ְרׁשָ

ִרים אֹוָתנו ַּאֶתם ְמַיּסְ ל ְוִכי ֵיׁש ַטייִווי, ּ
עֹוָלם ִרים ? ּבָ ִעים ְמַיּסְ ַּאֶתם ְרׁשָ

ִחָנם ּאֹוָתנו ּבְ ִּכי ֵאלו ַהֲחָכִמים ַהַנ. ּ ּ ּ ל "ּ
ֵיׁש ַטייִוויל ֲּעַדִין ֹלא ֶהֱאִמינו ׁשֶ ַרק , ּ

ִרים  ִעים ְמַיּסְ ים ְרׁשָ ֲאָנׁשִ ָּאְמרו ׁשֶ
ִחָנם   .ּאֹוָתם ּבְ

mouvoir. Les deux "sages" crièrent à 

ceux qui les tourmentaient, c’est-à-

dire au diable et à ses démons : « 

Méchants ! Pour quelle raison nous 

faites-vous souffrir, le diable existe-t-

il donc ? Vous n’êtes que des 

mécréants qui nous torturez pour 

rien ! » Car les "sages" ne croyaient 

toujours pas à l’existence du diable, 

ils prétendaient qu’il s’agissait de 

méchants qui les suppliciaient sans 

raison. 

תֹוך  ֵני ֲחָכִמים ּבְ ְְוָהיו ֻמָנִחים ֵאלו ַהׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ְּוָהיו חֹוְקִרים ַמה זֹאת, ֳעִבי ָהֶרֶפׁש ּ .

ים  ֲאָנׁשִ , ּפֹוֲחִזיםֵאין ֹזאת ַרק ׁשֶ
ָהִיינו ִמְתקֹוְטִטים ִעָמֶהם ֵאיזֶה  ּׁשֶ ּ

ִרים אֹוָתנו , ַּפַעם ְּוַעָתה ֵהם ְמַיּסְ ּ
ְָכל־ָכך ּ ִענוִיים . ּ ם ּבְ ִרים ׁשָ ְּוָהיו ִמְתַיּסְ ּּ

ִנים דֹוִלים ַכָמה ׁשָ ּּגְ ּ .  

Les deux "sages" gisaient donc dans 

l’épaisseur de la fange et méditaient 

sur leur état : « Ce ne sont que des 

individus malfaisants avec lesquels 

nous avons dû nous chamailler 

autrefois, et qui maintenant nous 

tourmentent cruellement. » Ils 

restèrent là-bas, des années durant, à 

endurer de terribles supplices. 

ַּהָתם ַהִמיִניְסֶטיר ַּפַעם ַאַחת ָעַבר  ּ
ם"ַּהַנ ַעל־ׁשֵ ית ַהּבַ ְּוִנְזַכר , ל ִלְפֵני ּבֵ

ֲחֵברֹו ֶהָחָכם ְוִנְכַנס ֶאל . ּבַ
ם ַעל־ׁשֵ ְְוִהָטה ַעְצמֹו ֵאָליו ְכֶדֶרך , ַהּבַ ּ ּ

ִרים ר , ַּהׂשָ ַאל אֹותֹו ִאם ֶאְפׁשָ ְוׁשָ
ִיְרֶאה אֹותֹו ַהְינו ֶאת ֶהָחָכם ַהַנ ּׁשֶ ּ , ל"ּ

םְּוִאם יוַכל  ְוָאַמר ֶאל . ְּלהֹוִציאֹו ִמׁשָ
ם ַעל־ׁשֵ ַּהַאֶתם זֹוְכִרים ֶאת : ַהּבַ

אֹו ַלח ַהַטייִוויל וְנׂשָ ׁשָ ֶּהָחָכם ׁשֶ ּ ּ ,
ּוֵמאֹותֹו ַהיֹום לֹא ְרִאיִתיו יבֹו. ּ : ֱהׁשִ

  . ֵהן

Une fois, le ministre Tam passa 

devant la maison du Baal Shem, et se 

souvint de son ami, le ’Hakham. Il 

pénétra chez le Baal Shem, s’inclina 

respectueusement devant lui, comme 

le veut l’usage, et lui demanda s’il 

serait possible qu’il lui montre le 

’Hakham, et s’il pourrait le sortir de 

là-bas. Il dit au Baal Shem : « Vous 

souvenez-vous du ’Hakham, le diable 

l’avait convoqué puis fait enlever ? 

Depuis ce jour, je ne l’ai pas revu. » 

Le Baal Shem lui répondit : « Oui. » 

ַיְרֶאה לֹו ְמקֹומֹו  ּוִבֵקׁש ִמֶמנו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּAlors, le Tam pria le Baal Shem de 

lui faire voir l’endroit du ’Hakham et 
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ם ם. ְּויֹוִציאֹו ִמׁשָ ַעל־ׁשֵ : ְוָאַמר לֹו ַהּבַ
ַוַדאי ֲאִני ָיכֹול ְלַהְראֹות ָ ְלך ְמקֹומֹו ּּבְ

לֹא ֵיְלכו ִכי־ִאם ֲאִני , ּוְלהֹוִציאֹו ַּרק ׁשֶ ּ ּ
ם . ְּוָהְלכו ַיַחד. ְּוַאָתה ַעל־ׁשֵ ה ַהּבַ ְוָעׂשָ

ָיַדע ַּמה ׁשֶ ם, ּ ּוָבאו ְלׁשָ ֵהם , ּ ְוָרָאה ׁשֶ
ֳעִבי ִטיט ָוֶרֶפׁש   . ֻּמָנִחים ּבָ

de l’en faire sortir. Le Baal Shem lui 

répondit : « Assurément, je peux te 

montrer là où il se trouve et le 

délivrer. Cependant, seuls toi et moi 

nous y rendrons. » Ils partirent 

ensemble. Le Baal Shem fit ce qu’il 

savait faire et ils parvinrent là-bas. Le 

Tam vit les deux sages gisant dans 

l’épaisseur de la boue et de la fange. 

ָרָאה ֶהָחָכם ֶאת ַהִמיִניְסֶטיר ּוְכׁשֶ ּ ,
ֵהם ַמִכים , ְרֵאה, ָאִחי: ָצַעק ֵאָליו ּׁשֶ

ִעים ַהָללו  ּוְמַעִנים אֹוִתי ָכל־ָכך ָהְרׁשָ ּּ ְ ּ ּ ּ
ִחָנם ַער ּבֹו ַהִמי. ּּבְ ֲעַדִין : ִניְסֶטירּּגָ

ְלך ָחְכמֹות ׁשֶ ַָאָתה אֹוֵחז ּבַ ּ ְוֵאין , ּ
ׁשום ָדָבר ַּאָתה ַמֲאִמין ּבְ ּ ְָוִלְדָבֶריך , ּ

ים ֵּאלו ֵהם ֲאָנׁשִ ֲהלֹא זֶה , ַּעָתה ְרֵאה; ּ
ם ַעל־ׁשֵ ָהִייָת כֹוֵפר ּבֹו, ּהוא ַהּבַ , ּׁשֶ

ְּוהוא ַדְיָקא ָיכֹול ְלהֹוִציֲאֶכם ְוהוא  ּּ
  . ם ָהֱאֶמתַיְרֶאה ָלֶכ

Lorsque le ’Hakham aperçut le 

ministre, il lui cria : « Mon frère, 

regarde ! Ils me battent et me 

tourmentent à ce point, ces 

mécréants, sans raison. » Le ministre 

le gronda : « Tu persistes donc dans 

ta philosophie, à ne croire en rien ? 

Selon tes dires, ceux-là ne sont que 

des hommes; maintenant, regarde ! 

Voici le Baal Shem dont tu niais le 

pouvoir. C’est justement lui qui peut 

vous délivrer, c’est lui qui vous 

montrera la vérité. » 

ּוִבֵקׁש ַהָתם ַהִמיִניְסֶטיר ַהַנ ּ ּּ ל ִמן "ּ
ם ַעל־ׁשֵ יֹוִציֵאם ְוַיְרֶאה ָלֶהם ַהּבַ ּ ׁשֶ

זֶהו ַטייִוויל ּׁשֶ ים, ּ ה , ְוֵאיָנם ֲאָנׁשִ ְוָעׂשָ
ה ָעׂשָ ם ַמה ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ֲארו , ַּהּבַ ְּוִנׁשְ

ה ׁשָ ם , ּעֹוְמִדים ַעל ַהַיּבָ ְולֹא ָהָיה ׁשָ
ְּוֵאלו ַהַמִזיִקים ַהַנ. ֶּרֶפׁש ְכָלל ּּ ּ ל "ּ

ָעְלָמא ָחָכם ָאז ָרָאה ֶה. ַּנֲעׂשו ַעְפָרא ּבְ
ַעל־ָכְרחֹו ְלהֹודֹות ַעל "ַּהַנ ּל ְוֻהְכַרח ּבְ

ֵיׁש ֶמֶלך ְוכו ַּהֹכל ׁשֶ ְ ּ ּ’:  

Le ministre Tam supplia le Baal 

Shem de les tirer de là-bas, de leur 

montrer qu’il s’agissait bien du diable 

et que les créatures n’étaient pas des 

êtres humains. Le Baal Shem fit ce 

qu’il fit, et ils se retrouvèrent debout 

sur la terre ferme. La fange avait 

totalement disparu, les démons 

étaient devenus poussière. Alors, le 

’Hakham constata [la vérité] et fut 

contraint malgré lui de tout 

admettre, qu’il y avait un Roi etc. 
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ה ֶנֶאְמָרה ַהתֹוָרה  ַּעל זֶה ַהַמֲעׂשֶ ּ
ֶרת ֵמָחְכמֹות וְתִמימות  ַּהְמַדּבֶ ּ

, )ט" סימן י–’ ן ב"לקוטי מוהר(
ֵלמות הוא ַרק ְתִמימות  ִעַקר ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ָהָיה ָחָכם  יטות ְוִעְנַין ֲעָמֵלק ׁשֶ ּוְפׁשִ ּ

ִעָקר ְוכו ְּוָכַפר ּבָ ם ַעל ָפסוק ’ ּ ַּעֵין ׁשָ ּ ּ
ַבע ִיֹפל ַצִדיק ְוָקם ) ד"משלי כ( ּׁשֶ ּ

ִּכי ִעַקר ָכל . סֹוֵפי־ֵתבֹות ֲעָמֵלק ּּ
ַּהְנִפילֹות ֵהם ַעל־ְיֵדי ָחְכמֹות ְוכו ּ ’

ם   . ַּעֵין ׁשָ

En illustration de cette histoire, le 

Rebbe enseigna la Torah 19 du 

Likoutey Moharane II, qui parle des 

sciences et de la simplicité, car le 

principe de perfection réside dans la 

simplicité et l’innocence. Amalek – 

qui était un savant philosophe, tomba 

dans l’hérésie etc, se reporter au 

verset (Proverbes 24,16):  "le Juste 

tombe sept fois et se relève". Les 

lettres finales de chaque mot en 

hébreu forment le mot Amalek, car 

les chutes spirituelles proviennent 

essentiellement de l’étude des sciences 

et des philosophies etc. 

ם ֲאַגג ִמזֶַרע ֲעָמֵלק ַאף־ַעל־ִפי  ּּגַ ּ
מוֵאל  א ׁשְ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרָאה ַמַפְלתֹו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

אול ְלָהְרג ֲעַדִין ֹלא ָהָיה , ֹוֵּאֶצל ׁשָ
ֶנֱאַמר . ַמֲאִמין ְּכמֹו ׁשֶ , ’שמואל א(ּ

ַּוֵיֶלך ֲאַגג ַמֲעַדנֹות): ו"ט ְ ם , ּ ְוִתְרּגֵ
ִּכי ֲעַדִין לֹא ֶהֱאִמין , יֹוָנָתן ְמֻפָנָקא

ַמַפְלתֹו ּּבְ ֵעיָניו סֹוף , ּ ָרָאה ּבְ ַעד ׁשֶ
ַּמַפְלתֹו ַּויֹאֶמר ָאֵכן ָסר ַמר : ָאז, ּ
  .ַּעד ַעָתה לֹא ֶהֱאִמיןִּכי , ַּהָמֶות

Agag également – descendant de 

Amalek, bien qu’il vît sa défaite, au 

moment où Chmouël le Prophète 

rejoignait le roi Châoul et s’apprêtait 

à le décapiter, refusa d’y croire. 

Comme il est dit (Chmouël I – 15, 
32) : "Agag s’avança vers lui d’un air 

joyeux...", et le Targoum Yonathan 

de traduire "méfounaka", car il 

refusait encore de croire à sa défaite, 

jusqu’à qu’il constate que sa fin était 

imminente, alors (Chmouël I – 15, 
32) : "... en vérité, l’amertume de la 

mort a disparu." , car jusque là, il n’y 

croyait pas. 

ה ְוָתִבין ִפְלֵאי  ים ֵעיֶניך ַעל ַהַמֲעׂשֶ ּׂשִ ּ ָ

  . ְפָלאֹות
Médite attentivement ce récit, tu y 

discerneras de prodigieuses 

merveilles.  

ְּוִאם ַהְתִפָלה ֵאיָנה ָכָראוי ּ ּ ּ ּהוא , ּ
לׁש ְקָצוֹות ׁשָ ֵּין עֹוד ְוַע. ְוָהֵבן, ִמְנָעל ּבְ

" Et si une prière est mal formulée, 

elle est [comme] un soulier à trois 

extrémités ! " , comprends-le bien. 
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ֵפרוׁש ָהַרב ְוִתְרֶאה  ֶפר ּבְ סֹוף ַהּסֵ ּּבְ
ים ִנְפָלִאים ְּדרוׁשִ ּ:  

Reporte-toi également à la fin de 

l’ouvrage, aux commentaires du Rav 

(de Tchérine), tu y découvriras de 

remarquables interprétations. 

  

  

 

  רמזי מעשיות
סיפור נפלא ונורא ומבואר בו גודל מעלת דרכי התמימות ואיך שהתם אפילו בעת 
דוחקו ושפלותו היה מלא שמחה וחדוה תמיד והיה מסתפק במה שהיה לו ולא היה 

 תמימותו וצדקתו לעלות במעלות גדולות יעל ידחסר לו כלום לעולם ולבסוף זכה 
וגם נעשה חכם גדול , ורמות מאד עד שעשאו המלך מיניסטער על כל מיניסטארין

כ גם אז לא עזב דרכי התמימות שלו אבל אצל החכם היה כל  "ומחוכם מאד ואעפי
כ  "זה בהיפוך כי תמיד היה מלא כעס ומכאובות ואפילו בעת מעלתו וגדולתו ומכש

 לא עזב גם אז דרכי אף על פי כןעשה עני ואביון ושפל ונבזה מאד ולבסוף שנ
 לעינויים קשים ומרים כמה וכמה על ידי זהל עד שבא  "החכמות שלו וכפר בכל ר

 התם כמבואר הכל בפנים היטב ועוד על ידיל וסוף תקותו ותיקונו היה רק  "שנים ר
בהם חיי עולם כמובן ולחיות ' יש בזה דברים רבים נחוצים ונצרכים לעבודת ה

 גם כןומבואר לכל המעיין בפנים לבד מהנסתרות הגדולים שיש בסיפור זה כמובן 
בסוף המעשה בהרמזים שמרמז שסוד זה נוגע לענין מלחמת והכנעת קליפת עמלק 

ז הרבה ואמרה זכור את אשר עשה לך  "אשר הזהירה התורה הקדושה ע' ואגג וכו
 עד ל"אמרו רבותינו זבעמלק מדור דור ו'  להלא תשכח ונאמר מלחמה' עמלך וכו

 השם בחינת( אין השם שלם ואין הכסא שלם ל"אמרו רבותינו זדורו של משיח וכן 
 בחינתא ו "כלול בשמו כמבואר במ'  הבעל שם ששמו יתבחינתשל הצדיק שהוא 

עד שימחה זכר עמלק והכל נוגע לסוד הענינים המבוארים ומרומזים ) כסא מלכות
זה כי כל עיקר תיקון העולם תלוי בזה שיתבטלו מן העולם כל דרכי בסיפור 

שממררין את חיי האדם מאד והוא תמיד מלא חסרונות וכל ימיו (החכמות הרעות 
 כל מיני כפירות גם כןל ולא עוד אלא שמהם נמשכין  "הוא מלא כעס וכמאובות ר

'  ובצדיקיו הקךהשם יתברויזכו כל באי עולם לאמונה שלימה ב) ל "ואפיקורסת ר
הנאמרים באמת ובתמימות גדול ובחכמה נפלאה ונוראה מאד ' ובכל הדבריהם הק

ולילך בדרכי התמימות באמת אשר באמת זה עיקר החכמה אמיתיית ויכולין לזכות 
 במעלות רמות ונשגבות מאד ברוחניות על ידי זה לכל טוב ולעלות על ידי זה

   :ל "ת רבים מדבריו זוגשמיות כמובן מסיפור זה ועוד במקומו
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ל בפרט  "עוד מובן מסיפור זה כמה צריכן להרחיק עצמו מהחכמים להרע הנ
 שהתם ישב עם החכם במסבה על ידיל כי  "מלשמוע דבריהם הרעים וכפירותיהם ר

 שהתם המיניסטער גער בו אף על פיאחת והחכם הוכיח לו דעתו שאין מלך כלל 
על  גרם לו איזה פגם עד שנתפחד מאד  פי כןאף עלוחרה לו מאד על דבר זה ' וכו
 שישב עם החכם על ידי זהכי רק (שלח גם אחריו ) שהוא מהקליפות( שהטייויל ידי

והבעל שם הוצרך ליתן לו )  היה לו אחיזה גם בועל כןלהרע ושמע דברי כפירותיו 
  ההיפוך גודל מעלתגם כןכמבואר שם וכן מובן מסיפור זה ' קמיעות ושמירות וכו

 שהחכם למד בימי על ידייקרת ההתחברות והאהבה עם הכשרים והתמימים כי 
 כשבא אחר כךנעוריו עם התם בחדר אחד והיו אוהבים זה את זה מאד עד שגם 

החכם לעיר מולדתו בעגלות צב בגדולה ועשירות ובא לקראתו התם ושאל בשלומו 
החכם מקרבו אז מחמת אהבת נעורים שהיה ביניהם היה ' באהבה ובשמחה וכו

פ פתחון פה לפניו  " לביתו והיה לו כאחר כךונכנס עמו לתוך העיר והתם הכניסו 
עד שאמר לו בפה מלא מי יתן שתבוא אתה , והוכיחו על שהוא מלא יסורים תמיד

 עד שסוף כל סוף אחר כך נתגלגל על ידי זהכמבואר בפנים ' על מדריגה שלי וכו
על שם עד שהוציא את החכם מהרפש השתדל התם המיניסטער אצל הצדיק הב

 גם כןוטיט שהיה נטבע בו זה כמה ובירר לו האמת לעיניו עד שהוכרח החכם 
 האהבה הגדולה שהיה לו עם התם בימי על ידילהודות על האמת והכל נתגלגל 

   :ל "נעוריו כנ

והנה מבואר בפנים שכשעלה התם לגדולה ונעשה גובערניר וייעצו אותו אוהביו 
מזה מובן קצת מה שהיו '  חכמות ולשונות ונתקבל הדבר בעיני התם וכוללמוד גם

כמה צדיקים גדולים שהיו בקיאים גם בחכמות ולשונות והיו להם לרקחות ולטבחות 
שנים רבות באמת ובתמימות ופשיטות גדול ומופלג ' וזה כי מתחלה עבדו את ה

קיימו בעצמם  מקטן ועד גדול והשם יתברךמאד ומסרו נפשם ממש על עבודת 
ל והקדימו יראתם  "רבבות פעמים מקרא שכתוב באהבתה תשגה תמיד כמו שדרז

כי לא המדרש עיקר אלא המעשה והרבו ', לחכמתם אפילו לחכמת התורה הק
במצוות ומעשים טובים בלי שיעור ואחר שנשתרשו מאד בדרכי התמימות 

ד החכמות ומחמת אז הוכרחו לטבת העולם לפעמים לכנוס גם בלימו' והאמונה הק
 לא היו צריכין לבלות זמן על לימוד זה על כןגודל צדקתם וזכות וצחות נפשם וגופם 

חס  לא עזבו והניחו אחר כךרק בזמן מועט מאד נעשו בקיאים בכל החכמות אך גם 
 לא היו יכולים החכמות על כןו'  דרכי תמימותם ופשיטותם ואמונתם הקושלום

אבל אלו שלא הורגלנו ונשתרשו עדיין ', ה וכוהאלו לפגום בהם כלל רק אדרב
ונכנסים באלו החכמות , בשלימות' בדרכי התמימות והאמונה הק, היטיב כראוי

 מאד מאד לשוב ולאחוז בדרכי אחר כךבוודאי מזיק להם מאד עד שקשה להם 
 כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים חס ושלוםז נאמר  "כי ע', התמימות הק

ש וצדיק  "שהם עיקר הארחות חיים כ'  הדרכים של תמימות ואמונה הקשהם אלו
באמונתו יחיה וזהו שאמר התם להחכם ראה שאני כבר באתי על שלך ואתה עדיין 
לא באת על שלי ואני רואה שזה קשה יותר שאתה תבוא על התמימות שלי היינו 
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ימות הוא רק לעבוד ט בענין שעיקר התכלית והשל "י' ל ועיין בליקוטי תנינא סי "כנ
 לסיפור זה כמבואר בפנים ושם מובן ומבואר כל גם כןשייך ' בתמימות גמור וכו' ה

   :ל ביותר "ענין הנ

  

  

  מהדורא בתרא - לקוטי עצות 

  'תמימות אות ד
  

כל הנפילות הם על ידי חכמות כי כשהאדם הולך אחר חכמתו יוכל לבא לידי  עיקר 
 מחכמה לחכמה ומחכמה לחכמה עד שנלכד רעות גדולות כי החכמה מתעה אותו

ויוכל לבא על ידי זה לכפירות , ל "ונתעה בחכמת עצמו עד שנעשה כמשוגע ממש ר
ל לכפור במלך ושריו היינו לכפור במלכו של עולם ובכל הצדיקי אמת וכל  "גמורות ר

העולם נעשה אצלו כלא ומתלוצץ מכל העולם כאלו כל העולם בטעות חס ושלום 
 ידי זה ירוד ושפל ובזוי מאד ברוחניות ובגשמיות מלבד מה שהוא תמיד ונעשה על

וכל מה שמתנהג עמו הכל כנגד רצונו והוא מלא , מלא יסורים וחסרונות רבים מאד
כ אחר כך כשיורד ממעלתו  "כעס ומכאובים תמיד גם בשעת הצלחתו הגדולה ומכש

 והוא עדיין עומד במרדו ל שלא כדרך הטבע כלל "ובאים עליו עונשים קשים ומרים ר
אף על פי שהכל מבינים אז על דבריו , ותועה בחכמתו ומכניס הכל בתוך דרך הטבע

שהם דברי משוגע ממש ושמובן בפנים אף על פי כן רשעת חכמתו הטעתו כל כך עד 
ועל ידי זה ממילא גם אלו היסורים והעונשים בעצמם , שהוא חזק בדעתו הרעה גם אז

ו ומעגמים נפשו ביותר כי מאחר שאין לו אמונה ותולה הכל מענים ומסגפים אות
אבל מי , ל "כ אין לו במה להתנחם כלל על צערו ויסוריו הקשים ר "בדרך הטבע א

שזוכה לילך בדרכי התמימות באמת הוא חי חיים אמיתיים חיים טובים באמת ואיך 
ין לו רק לחם שמתנהג עמו הכל טוב וישר לפניו והוא מלא שמחה תמיד ואפילו אם א

צר ומים לחץ הוא מתענג מזה מאד ומרגיש בהלחם ומים באמת כל הטעמים של כל 
המאכלים ומשקאות שבעולם וכן בענין המלבושים אפילו אם אין לו רק איזה מלבוש 
פחות מאד הוא מתענג ממנו מאד כאלו היה לו כל המלבושים טובים שבעולם ואינו 

א בשום אדם רק הוא שמח בחלקו באמת חסר לו לעולם שום דבר ואינו מתקנ
ואינו מתפעל גם מהליצנות , ואינו מסתכל על מעשה חבירו כלל, ברוחניות ובגשמיות

, ואפילו כשהם מתלוצצים ממנו הוא משיב להם בתמימות ובאמת, של ליצני הדור
ומדבר עם כל אדם בתמימות גדול בלי שום ערמימות כלל ועל ידי זה בעצמו יוכל 

 כך לעלות למעלה עליונה מאד ברוחניות ובגשמיות ולהיות מושל ושופט לזכות אחר
צדק גם יוכל לזכות אחר כך להיות חכם מחוכם בכל החכמות במעלה עליונה מאד 

ועל ידי זה הוא חשוב יותר אצל , אך גם אז אינו עוזב דרכי התמימות שלו, ג "ברו
עיין ליקוטי תנינא (יותר המלך מלכו של עולם עד שהוא מעלהו למעלה עליונה עוד ב
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וסוף כל סוף תכלית התיקון ) במאמר תקעו אמונה מה שזוכין על ידי תמימות' ה' סי
האחרון של אלו החכמים שנתעו אחר חכמתם אחר שיעבור עליהם עונשים ויסורים 

ואחרית תיקונם יהיה רק על ידי אלו הצדיקים , ב "ז ובעוה "ל בעוה "קשים מאד מאד ר
מי דרך שזכו לילך באמת כל ימי חייהם רק בדרכי התמימות והכשרים התמי

   :והפשיטות כראוי באמת

  

  'תמימות אות ה
שהוא נחלת ' התם נכנס לבית אביו וירשו נראה לרמז כי בית אביו הוא האמונה הק

 היה לו מנוחה ודירה בנחלת על כןו) א במאמר זכר חסדו "ד בליקו "צ' עיין סי(אבות 
שלא היה יכול להשיג בשכלו היה קבוע בנחלת אבותיו שהיא כי במקום , אבותיו

כי הוא הולך רק אחר שכלו , אבל החכם נעשה בית אביו כלה ואבד' האמונה הק
,  הוא מטולטל ומטורף ואין לו בית מנוחהעל כןו, ואינו רוצה לסמוך על אמונה

   :מאחר שאין לו יסוד האמונה שהוא יסוד החזק לסמוך עליו ולנוח בו

  

  'וימות אות תמ
 היינו שיהיה חכם מחוכם בכל החכמות גם כןבנקל יותר שהתם יבא למעלת החכם 

יותר מהחכם כמו שראינו כמה וכמה תמימים וצדיקים נוראים שהיו חכמים 
ולא עוד אלא שזכו להשגה , מחוכמים בכל השבע חכמות בתכלית השלימות

ל מי שהולך אחר  חכמה עילאה שהוא למעלה מכל החכמות אבבחינתעליונה מ
שכלו ונתעה אחר חכמות חיצוניות והפילוספיא קשה לו מאד לחזור לדרכי 

   :ל "בשלימות וכנ' התמימות והאמונה הק

  

  'זתמימות אות 
 חכמתו ושכלו יוכל על ידיהחכם אינו רוצה המלך לעשותו ממונה על האוצרות פן 

על האוצרות איש ממונה ) מלכו של עולם( עושה המלך על כן, לבזבז אוצר המלך
   : )'ה' ת סי "עיין במאמר תקעו אמונה ליקו(תם דייקא 

  

  'חתמימות אות 
 עד שכל העולם היה בעיניו כלא כל כךהחכם התגאה בחכמתו ועשירותו וגדולתו 

, פ "כי מחמת חכמתו לא היה לו עם מי לדבר וכמב, והיה לו יסורים גדולים בדרך
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כם החכם בחכמתו מה זה שהמלך כזה  כששלח המלך אחריו התחאחר כךולבסוף 
עד שבא מתוך כך לידי כפירה גמורה שכפר ', ישלח אחר שפל ונבזה כמוני וכו

ובתחלה היה כל ,  שבעים שרי המדינהעל ידי' לגמרי בהמלך והוכיח שכל ההנהג
ולבסוף כשאמר לו התם המיניסטער הלא אני ', הוכחותיו כי מי ראה את המלך וכו

'  ואמר לו מנין אתה יודע שזה מלך וכוגם כןלך הכחיש אותו בעצמי ראיתי את המ
 הצדיק בחינתט שהוא  "ראה והבן עמקת רשעת האפיקורסת שלו ובפרט בהבעש

 מחמת שטות חכמתו הרעה והמשובשת כל זההאמת כפר ביותר כמבואר שם ו
לגמרי ממש כי דרכי השכל ההופכת ארחות יושר מהיפוך אל היפוך מן האמת 

 תמימות הם בהיפוך מכל זה כי צריכין להאמין באמת בחינתהם דקדושה ש
בהחכמים והצדיקים אמיתיים וכל שכן במלכו של עולם בעצמו ובאמת אמונת 

א ושניהם תלוים זה בזה וגם  " הכל אחד כמבואר במהשם יתברךחכמים ואמונת 
ם  גדול מאד למעלה מכל הרוחניות ומרומהשם יתברך שאף על פיצריכין להאמין ש

 הוא חפץ אף על פי כןעל כל ברכה ותהלה ולית מחשבה תפיסא ביה כלל 
ש ואבית תהלה מגושי עפר ומקרוצי חומר והוא שולח אחרינו  "בעבודתינו דייקא כ

 אף על פיו' וקורא אותנו בכל עת ומרמז לנו רמזים קדושים להתקרב אליו ית
 צריכין להאמין  כןאף על פישצריך האדם בוודאי להיות שפל בעיני עצמו באמת 

 מקבל שעשועים גדולים מעבודתינו וצריכין לקיים אל תהי בז לכל השם יתברךש
א מישראל נקודה טובה ויקרה מאד מה שאין בחבירו  "אדם ולידע ולהאמין שיש בכ

א ומי שהולך בדרך זה  "וצריכין לקבל הארת הנקודה הזאת ממנו וכמבואר במ
יניו מאד וכשפוגע אפילו בהפחות שבישראל א מישראל חשוב ויקר בע "בוודאי כ

ם  "בוודאי יש לו מה לדבר עמו ולקבל ממנו או להאיר בו ואפילו כשפוגע עם העכו
 זוכין כל זהג ו "ל' א סי "יוכל לקבל ממנו וכמבואר במאמר מי האיש החפץ חיים ליקו

   : דרכי התמימות דייקאעל ידי

  

  'טתמימות אות 
 הוא עוסק במלאכתו מלאכת הקודש ועבודת על כן התם הוא יודע את ערכו השפל

בתמידות עד שאין לו פנאי אפילו לקבוע עצמו לסעודה וכיוצא בזה משאר צרכי ' ה
'  בדרך עראי וכוגם כןהעולם רק בתוך שעוסק במלאכתו הוא חוטף ואוכל סעודתו 

ל  מנעבחינת אם רואה שאין עולה האומנות בידו בשלימות והוא רק באף על פי כןו
 לתשלום גמול גדול על עבודתו מחמת גם כןקצוות מחמת זה אינו מצפה ' של ג

 הוא מתענג מאד מעבודתו ומרגיש אף על פי כןשיודע בעצמו שאינו בשלימות אך 
בו נעימות ומתיקות נפלא מאד ואינו מסתכל כלל על מה שעבודת חבירו הוא 

ובעל השגה ומסתמא בשלימות יותר מעבודתו מחמת שחבירו הוא בעל שכל גדול 
ומה שיש רבים שנחלש דעתם ונפלו ( תשלום גמול יותר על עבודתו גם כןיקבל 

 דברים כאלו שהתקנאו בחביריהם שראו שמעשיהם ועבודתם על ידימעבודתם 
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בתמימות באמת הוא ' אבל התם היינו העובד ה) 'עולה בידם בשלימות יותר וכו
ו זה מעשה חבירו וזה מעשה שלו והוא אינו מסתכל על זה כלל כי מה לו אצל חביר

מה שיש לו ריוח מיד ליד ואחר כל ' שמח בחלקו ומתענג מאד מעבודתו עבודת ה
 יקבל ממנו איזה נחת השם יתברךהעבודות והיגיעות שלו בתמידות אם זוכה רק ש

כל שהוא מאיזה תנועה בעלמא שעושה לשם שמים באמת ובתמימות בוודאי זה 
דאי להתייגע על זה כל ימי חייו ובוודאי גם שכרו לא יקופח יקר מאד מכל הון וכ

   : 'ויפה קורת רוח אחת בעולם הבא וכו
  

 אחד היה בחינתשמביא שם לענין שזה ' פסח הלכה ט' ועיין בלקוטי הלכות ה
אברהם שיחשוב כאילו הוא יחידי בעולם ולא יסתכל על מעשה חבירו שלא יחלש 

עיין '  וספרתם לכם לעצמיכם דייקא וכובחינתוזה דעתו אפילו אם הוא גדול ממנו 
  :' ותראה דרכים נפלאים לעבודת השם
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