
 

 
 
 

 ''''פרק כגפרק כגפרק כגפרק כג        דבריםדבריםדבריםדברים

, , , , ַהְּקָלָלהַהְּקָלָלהַהְּקָלָלהַהְּקָלָלה- - - - ֱא�ֶהי� ְּל� ֶאתֱא�ֶהי� ְּל� ֶאתֱא�ֶהי� ְּל� ֶאתֱא�ֶהי� ְּל� ֶאת    ''''ההההַוַּיֲהֹפ" ַוַּיֲהֹפ" ַוַּיֲהֹפ" ַוַּיֲהֹפ" , ִּבְלָעם-ִלְׁשֹמַע ֶאל, ֱא�ֶהי� 'הָאָבה -ְו�א )ו(
    ֱא�ֶהי� 'ה, ִּכי ֲאֵהְב�::::ִלְבָרָכהִלְבָרָכהִלְבָרָכהִלְבָרָכה

 

 
Deutéronome chapitre 23  
6 – Mais Hachem, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Bilaam, et Hachem, ton Dieu, a retourné 
pour toi la malédiction en bénédiction; car il a de l'affection pour toi, Hachem, ton Dieu. 
 

  ''''פרק זפרק זפרק זפרק ז        במדברבמדברבמדברבמדבר
ֵמַעל  ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליוַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליוַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליוַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו- - - - ַוִּיְׁשַמע ֶאתַוִּיְׁשַמע ֶאתַוִּיְׁשַמע ֶאתַוִּיְׁשַמע ֶאת, ְלַדֵּבר ִאּתוֹ , ֹאֶהל מֹוֵעד-ּוְבֹבא ֹמֶׁשה ֶאל )פט(

    . ֵאָליו, ַוְיַדֵּבר; ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים, ֲאֹרן ָהֵעֻדת-ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל
    
    

Nombres chapitre 7  
89 – Or, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, il 
entendait la voix qui se parlait à lui de dessus le propitiatoire qui couvrait l'arche du statut, 
entre les deux chérubins, et c'est à elle qu'il parlait. 

    
    רש״ירש״ירש״ירש״י
ְמַדֵּבר ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו ּוֹמֶׁשה : ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַמְעָלה לֹוַמר ֵּכן". ִמְתַּדֵּבר"ְּכמֹו  ,ִמַּדֵּברִמַּדֵּברִמַּדֵּברִמַּדֵּבר

        ׁשֹוֵמַע ֵמֵאָליו

 
Rachi 
Lui parlant (middabér). Comme mithdabér [au hithpa’él]. Il est convenable de s’exprimer 
ainsi s’agissant du Très-Haut, comme si la voix se parlait à elle-même et Moché l’écoutait.  
 
 
 
 
 

Synagogues et maisons d’étude 
 

Les abris anti-Bileam 
 

Le Talmud nous enseigne que tous les propos de 
Bileam sont revenus sous forme de malédictions 
sauf ceux concernant les synagogues et les maisons 
d’étude.  
Dans ces lieux que Bilaam ne pourra jamais 
atteindre, se retrouve le sens de la parole: de 
l’homme vers Dieu (la prière) et de Dieu vers 
l’homme (l’étude).  La maison d’étude (beit-hamidrach) lieu de 

circulation de la parole. 



 ::::קהקהקהקהתלמוד בבלי מסכת סנהדרין תלמוד בבלי מסכת סנהדרין תלמוד בבלי מסכת סנהדרין תלמוד בבלי מסכת סנהדרין 

ר יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו ''א
מה טובו אהליך יעקב לא  )ה, במדבר כד(להם בתי כנסיות ובתי מדרשות 

    […][…][…][…]תשרה שכינה עליהם ומשכנותיך ישראל
 

 
Talmud de Babylone – Sanhédrin 105b 
Rabbi Yohanan dit : de la bénédiction de ce méchant [Bilaam], tu apprends ce qui se tramait 
en son for intérieur. Bilaam voulait dire qu’il n’y ait plus de synagogues et de maisons 
d’étude. Et il s’exclama "Qu’elles sont belles tes tentes Yaakov" (Nombres 24:5). Il souhaitait 
que la présence divine ne repose plus sur eux, et il proclama : "Qu’ils sont beaux tes 
sanctuaires, ô Israël" […] 
 
 

 כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותכולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותכולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשותכולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות    אמר רבי אבא בר כהנא
אלהיך ''''אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה''''ויהפוך ה) ) ) ) וווו, , , , דברים כגדברים כגדברים כגדברים כג((((שנאמר 

 קללה ולא קללות
 
Rabbi Abba bar Kahana dit: Tous les propos de Bilaam sont revenus sous forme de 
malédictions sauf ceux qui concernaient les synagogues et les maisons d’étude. Ainsi 
qu’il est dit "Hachem, ton Dieu, a retourné pour toi la malédiction en bénédiction; car il a de 
l'affection pour toi, Hachem, ton Dieu" (Deutéronome 23:6). (Le verset mentionne) "la" 
malédiction (au singulier), et non pas "les" malédictions. 

 

    עמוד בעמוד בעמוד בעמוד ב    ''''ידידידידדף דף דף דף ד בבלי מסכת בבא בתרא ד בבלי מסכת בבא בתרא ד בבלי מסכת בבא בתרא ד בבלי מסכת בבא בתרא תלמותלמותלמותלמו
    [...]ואיוב ם משה כתב ספרו ופרשת בלע

    
Talmud de Babylone - Baba Batra 14b 
Moïse a écrit son livre et l’épisode de Bilaam et le livre de Job 

 
    פרק כגפרק כגפרק כגפרק כג        במדברבמדברבמדברבמדבר

 ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה-ְוַדם, ֹיאַכל ֶטֶרף-ַעד�א ִיְׁשַּכב ; ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא, ָעם ְּכָלִביא ָיקּום-ֶהן  כד
 
Nombres chapitre 23 
24 – Voyez ! Ce peuple se lève comme un fauve, comme un lion il se dresse ; il ne se 
couchera qu’en ayant dévoré sa proie, qu’en ayant bu le sang des cadavres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction : Sefarim.fr, Jonathan Zribi 


