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Les textes de la torah écrite et de la torah orale doivent être étudiés avec un maître, sous peine de contre-sens dangereux 

   

H’ a dit vais-je cacher. 

Que nos rabbins nous enseignent pour celui 

qui traduit la torah qu’en est-il s’il regarde 

dans le sefer torah avant de traduire 

Nos sages ont enseigné celui qui traduit il lui 

est interdit de regarder dans le sefer torah 

puis de traduire pour qu’on ne dise pas que la 

traduction est écrite dans la tora et celui qui 

lit a l’interdiction de poser ses yeux ailleurs 

que dans la torah car la torah a été donnée 

par écrit 

Comme il est dit et j’ai écrit sur les tables les 

paroles et il est interdit au traducteur public 

de regarder dans la Tora 

Rabbi Yéhouda fils de Pazi a dit il s’agit 

d’un verset complet écris pour toi les paroles 

ce sont les enseignements qui ont été donnés 

par écrit car sur la bouche des paroles c’est la 

traduction qui a été donnée sur la bouche 

Rabbi Yéhouda fils de Simon a dit car sur la 

bouche de ces paroles j’ai conclu avec toi 

une alliance et avec Israël 

Par quoi ? par écris toi et par sur la bouche si 

tu fais exister ce qui est écrit par écrit et ce 

qui est sur la bouche sur la bouche j’ai 

conclu une alliance et si tu changes ce qui est 

écrit en sur la bouche et ce qui est sur la 

bouche en écrit je n’ai pas conclu d’alliance 

avec toi 

Rabbi Yéhouda bar chalom a dit Moïse a 

demandé que la michna soit elle aussi par 

écrit, le saint béni soit-il a vu que les nations 

traduiront la torah et la liront en grec et elles 

disent nous sommes Israël 

Le saint béni soit-il a dit à Moïse j’écrirai la 

majeure partie de ma torah et ainsi ils seront 

considérés comme étrangers et tout cela 

pourquoi parce que la michna c’est les 

mystères du saint béni soit-il et le saint béni 

soit-il ne donne pas ses secrets à autre qu’aux 

justes comme il est dit le secret de h’ est pour 

ceux qui le révèrent, et ainsi tu vois que 

même à l’heure où les Sdomim ont provoqué 

la colère du saint béni soit-il et que le SBSI a 

voulu les renverser il ne s’est pas confié si ce 

n’est à Avraham comme il est dit et h’ dit 

vais-je cacher à Avraham ce que je vais faire. 

 וה' אמר המכסה.  ה

ילמדנו רבינו המתרגם בתורה מהו שיהא מסתכל 

 בס"ת ומתרגם, 

המתרגם אסור לו להסתכל כך שנו רבותינו 

בס"ת ולתרגם כדי שלא יאמרו תרגום כתוב 

בתורה, והקורא אסור ליתן עיניו חוץ לתורה 

 שלא נתנה התורה אלא בכתב 

שנאמר )שמות לד( וכתבתי על הלוחות את 

הדברים, ואסור למתרגם ברבים ליתן עיניו 

 בתורה, 

א"ר יהודה בן פזי מקרא מלא שנאמר כתב לך 

ה הרי התורה שנתנה בכתב כי את הדברים האל

 ע"פ הדברים האלה הרי תרגום שנתן על פה, 

א"ר יהודה בר סימון כי על פי הדברים האלה 

 כרתי אתך ברית ואת ישראל 

על ידי מה ע"י כתב לך ועל ידי על פה אם 

קיימת מה שבכתב בכתב ומה שבע"פ על פה 

כרתי אתך ברית ואם שנית מה שבכתב על פה 

 א כרתי אתך ברית, ומה שבע"פ בכתב ל

א"ר יהודה בר שלום בקש משה שתהא המשנה 

אף היא בכתב, וצפה הקדוש ברוך הוא שאומות 

עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין אותה 

 יונית והן אומרין אנו הן של ישראל, 

א"ל הקב"ה למשה אכתב לו רובי תורתי וא"כ 

כמו זר נחשבו )הושע ח( וכ"כ למה מפני 

סטורין של הקדוש ברוך הוא שהמשנה היא מ

ואין הקב"ה מוסר מסטורין שלו אלא לצדיקים 

שנאמר )תהלים כה( סוד ה' ליראיו, וכן אתה 

מוצא אפילו בשעה שהכעיסו הסדומים לפני 

הקדוש ברוך הוא וביקש הקב"ה להפכן לא 

המכסה אני  נמלך אלא באברהם שנאמר וה' אמר

 מאברהם אשר אני עושה

 


