
  

La traduction araméenne d‘Onkelos, 
 un « outil » pour mieux cerner la connotation des mots de la Tora 

Le rire confiant d’Avraham…face au rire de Sarah  
d’abord incrédule  חיך  puis « refait » et devenu confiant    חדי comme celui d’Avraham  

  

 ;ַוִ�ְצָחק, ָ�ָניו��ְבָרָה
 ַעל לַוִ��ֹ יז,יז
� ַו�ֹאֶמר�, ָ$ָנה ִיָ#ֵלד�ַהְ!ֶב  ֵמ�ה, ְ�ִל


 . ֵלדִ)ְ$ִעי
 ָ$ָנה ֵ) � ֲהַבת, ָ%ָרה�ְוִא

; ַוְחִ+י, �ְבָרָה
 ַעל ���ִהי #ְנַפל
ְ$ִני   ְמ�הַהְלַבר , ַוֲאַמר ְ�ִלֵ�י,

, י ְ$ִעי  ְ$נִ ְוִא
 ָ%ָרה ֲהַבת ִ) , ְוַלדְיֵהי 
 ְ)ִליד

  

�ִקְרָ�, ֵלאמֹר, ָ%ָרה ַוִ)ְצַחק יב,יחְ:  
  ,ִ!י ֶעְדָנה� ְבלִֹתי ָהְיָתה �ֲחֵרי

 . ַואדִֹני ָזֵק  

�ְמַעָהא ְלֵמיַמר, ָ%ָרה ַחֵ�יַכתוְ ִ:  
, ע#ֵלימ#ָ�ַתר ְ+ֵסיִבית ְ)ֵהי ִלי 

�ִני ִסיב� .ְוִר
  

ָל2ָה   :�ְבָרָה
�לאֶ , 'ה ַו�ֹאֶמר יג,יח
  ,ָ%ָרה ֵלאמֹר ָצֲחָקה3ֶה 

ְמָנ
 ֵאֵלד   . ַוֲאִני ָזַקְנִ)י�� ַה�5 א4

ְלָמא ְ+ָנ    :ְל�ְבָרָה
, ְייָ  ַוֲאַמר
  , ָ%ָרה ְלֵמיַמר ַחֵ�יַכת

ְ$ָטא  . ַוֲאָנא ֵסיִבית��א�ֵליד ַהְ�ק4

ָ%ָרה ֵלאמֹר לֹא  ַוְ)ַכֵח$ טו,יח
  ;ָיֵר�ה 7ִי, ָצַחְקִ)י

 . ָצָחְקְ) 7ִי , ַו�ֹאֶמר לֹא 

, ַחֵ�יִכיתָ%ָרה ְלֵמיַמר ָלא  ְוַכֵ+יַבת
  ;ֲאֵרי ְ+ֵחיַלת

 .ַחֵ�יְכְ)  ְ�ַר
, ַוֲאַמר ָלא 
  

�ִהָ#ֶלד , ְמ�ת ָ$ָנה�ֶ� , ְו�ְבָרָה
 ה,כאְ
� . ִיְצָחק ְ�נ� ֵאת, ל


7ַד , ַ�ר ְמ�ה ְ$ִני , ְו�ְבָרָה
�ֵרי,ָית ִיְצָחק , ִאְתְיִליד ֵלי,ְ . 

ָעָ%ה ִלי , ְצחֹק��ָ%ָרה ַו)ֹאֶמר ו,כא
 . ִלי�ִיְצַחק, ַה9ֵֹמעַ �7ָל  :י
ִק ֱאלֹ

  :ֲעַבד ִלי ְייָ , ֶחְדָוא��ָ%ָרה ַוֲאַמַרת
 . ִלי ִיְחֵ+י ,7ָל ְ+ָ$ַמע

 

 

…  

 
Et pour confirmer, comparons ces rires avec celui d‘un  verset de Yitro  
(Chemot/Exode 18,9 ) mais là, le verbe employé par le verset de la Torah n‘est plus   צחק   
Voir la première explication de Rachi sur ce verset        : )זהו פשוטו, וישמח יתרו       ויחד יתרו) ט     
Mais la traduction d’Onkelos   que voici 

 

  ָעָׂשה- ֲאֶׁשר, ַהּטֹוָבה-ַעל ָּכל-- יְִתרֹו וַּיִַחּדְ  ט,יח
 . ְליְִׂשָרֵאל 'ה

 ַּדֲעַבד יְיָ , ַעל ָּכל ָטְבָתא-- יְִתרֹו וְַחִּדי
 .  :ְליְִׂשָרֵאל

 
va permettre à Rachi de suggérer… que le sentiment de Yitro était peut être …tout le contraire 
de la joie. (Voir la suite du commentaire de  Rachi  sur ce verset) 
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