
 

La paix est-elle possible ? 
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et je l'embellirai", Rabbi Ichmael dit: est-il possible à un 
être de chair et de sang d'embellir son créateur? Mais 
embellis-le par les commandements, fais devant lui un 
loulav embelli, une souka embellie, des tsitsiot embellis, 
une tefila embellie. Aba Chaoul dit: ressemble-lui, de 
même qu'il est large et gracieux toi aussi sois large et 
gracieux." 
(exode 15 :2) 

 
 

 ואנוהו,  
ר' ישמעאל אומר וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו אלא 
אנוה לו במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה ציצית 

 נאה תפלה נאה. 
אבא שאול אומר אדמה לו מה הוא רחום וחנון אף אתה 
רחום וחנון. ר' יוסי הגלילי אומר ניינו ושבחו להב"ה בפני  

 כל אומות העולם.
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Autre chose : « et tu l’appelleras à la paix », vois combien 
grande est la force de la paix, les êtres de chair et de sang 
s’il a un ennemi il recherche ce qu’il pourrait lui faire, que 
fait-il ? Il va et honore une personne plus importante que 
lui pour qu’il fasse du mal à cet ennemi. Mais SBSE n’est 
pas ainsi, tous les peuples de la terre l’irritent et ils 
s’endorment et toutes les vies montent vers lui comme 
il est dit « lui dans la main de qui est l’âme de tous les 
vivants » et le matin il rend à toutes et tous son âme 
comme il est dit « il donne l’âme au peuple sur elle [la 
terre]». Autre chose : un être de chair et de sang, si il fait 
à son prochain du mal, cela ne quitte jamais son cœur, 
mais SBSE n’est pas ainsi et tout israel étaient en Egypte 
et les égyptiens les asservissaient avec du mortier et des 
briques et après toutes ces maltraitances qu’ils ont fait à 
Israël SBSE a eu pitié d’eux et a dit « n’aies pas en 
horreur l’Egyptien car tu as été étranger dans sa terre », 
mais poursuivez la paix comme il est dit « demande la 
paix et poursuis-là ».  
(deut. 20 :10 ; job 12 :10 ; Isaïe 42 :5 ; Deut. 23 :8 ; 
Ps.34 :15) 

 
 
 
   לשלוםליה ת אקרא וא ד" 
  ל של שלוםגדוחו א כהומה כה רא

ת עשוה למזר  חמבקש ומא  הונא  לו שויש  בשר ודם אם  
יעשה לאותו ש  ממנול  גדואדם  ל מכבד  הו עושה הולך ולו מ

 ה ענא רשו
תו ין או כעיסלם מעות הומואכל  אלא  כן  ינו  א"ה  ב הקבל  א
אשר בידו אמר  צלו שנ את  לוהנשמות עונים וכל  ישהם  ו

חיכנפש   הוובב  ל  מקר  ואכלזיר  חא  אחד  נפשו חד  ל 
 . העליעם לה מ נש נותן אמר נש
 חר בר אד

 לםעולזזה מלבו נו יה אעו רברחעשה לאם יר ודם בש
אהל  אב ישראכנו  יקב"ה  היו  אלא  במן  והיל  ו  צרים 
עות כל הרחר  לאנים  לבוביט  בהם בטבדים  עמשים  יצרהמ
 ריצ עב מתתלא  הקב"ה עליהם ואמר  ס  חעשו לישראל  ש

קש באמר  נלום שהשי  א רדפו אחרלא   צורת באי גר היכי  
 שלום ורדפהו 


