
 

 

Résumer les principes du Judaïsme ? 

Makot et Chabat 

 
דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה  

מאות  שלש  למשה  לו  נאמרו  מצות 

החמה   ימות  כמנין  לאוין  וחמש  וששים 

כנגד   עשה  ושמונה  וארבעים  ומאתים 

מאי  המנונא  רב  אמר  אדם  של  איבריו 

, ד( תורה צוה לנו משה  קרא )דברים לג

   מורשה תורה בגימטריא

שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך  

   מפי הגבורה שמענום

 

Makot 24a et b 

Rabbi Simlaï a commenté : six-cent treize commandements ont été 

donnés à Moïse, 365 négatifs comme les jours du soleil et 248 comme 

les organes de l’être humain. Rav hamnouna a dit : que signifie l’écrit 

« Moïse nous a ordonné l’Enseignement, en héritage. En Guématria 

Tora est 611, donc « je suis » et « il n’y aura pas pour toi » ils l’ont 

entendu de la bouche de la Puissance 

בא דוד והעמידן על אחת עשרה דכתיב  

)תהלים טו, א( מזמור לדוד ]ה'[ מי יגור  

באהלך מי ישכון בהר קדשך הולך תמים  

לא רגל על  ופועל צדק ודובר אמת בלבבו  

לא  וחרפה  רעה  לרעהו  עשה  לא  לשונו 

ואת  נמאס  בעיניו  נבזה  קרובו  על  נשא 

יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר כספו  

לקח  לא  נקי  על  ושוחד  בנשך  נתן  לא 

 .… עושה אלה לא ימוט לעולם

דכתיב   שש  על  והעמידן  ישעיהו  בא 

ודובר   צדקות  הולך  טו(  לג,  )ישעיהו 

מישרים מואס בבצע מעשקות נוער כפיו  

מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע דמים  

 ..… ניו מראות ברעועוצם עי

בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב )מיכה 

ו, ח( הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש  

חסד   ואהבת  משפט  עשות  אם  כי  ממך 

אלהיך )ה'(  עם  לכת    .…  והצנע 

אלו הן הלוקין וסליקא לה  הדרן עלך  

 מסכת מכות 

 

David est venu et les a fait tenir en 11 comme il est écrit « chant de 

David, qui habitera dans ta tente, qui sera voisin de la montagne de ta 

sainteté, les personnes simples et qui agissent pour la justice, qui parle 

en vérité dans son cœur et qui n’a pas de médisance sur sa langue, qui 

n’a pas fait de mal à son ou sa proche et ne porte pas d’outrage contre 

ses proches, qui méprise ce qui est méprisable et qui attache du poids 

aux craignants dieu, qui ne retire pas son engagement lorsqu’il a 

investi d’une façon qui ne lui profite pas et ne donne pas d’argent 

contre un intérêt, qui ne prend pas d’offrandes contre une personne 

innocente, la personne qui fait cela ne trébuchera jamais. 

Isaïe est venu et les a fait tenir en six comme il est écrit : « Celui qui 

marche dans la justice, parle avec droiture, refuse le profit de la 

violence, secoue la main pour repousser les dons, bouche ses oreilles 

aux propos sanguinaires, ferme les yeux pour ne pas se complaire au 

mal. » 

MiHa est venu et les fait tenir en trois comme il est écrit : « Homme, 

on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi: rien que 

de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec 

ton Dieu! » 

 

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, 

כל  שתלמדני  מנת  על  גיירני  לו:  אמר 

כולה כשאני עומד על רגל אחת.    התורה

 ,דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל

לא    -גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך  

ואידך תעביד כולה,  התורה  כל  היא  זו   ;

 ". זיל גמור  -פירושה הוא 

 

Chabat 31a 

Encore fait d’un étranger qui est venu devant Chamaï, il lui a dit 

« convertis-moi pendant que je me tiens sur un pied », il l’a écarté de 

son bâton de bâtisseur qu’il avait dans la main. Il est venu devant Hillel 

et il l’a converti. Il lui a dit « ce qui t’est haïssable, ne le fait pas à ton 

prochain, ceci est tout l’Enseignement en intégralité, le reste, ce sont 

des commentaires, va et étudies ». 

 

 

 

 


