
Hillel et Chamai / ces paroles-ci comme ces paroles-là (erouvin 13b) et les trois guerim (chabat 31a) 
 
Babli Erouvin 13b 

י ַאָבא ָאַמר מּוֵאל ָאַמר ַרבִּ קּו  :שְׁ לְׁ ים ֶנחְׁ ֵלל ֵבית ַשַמאי  ָשֹלש ָשנִּ מֹוֵתנּו,  ,ּוֵבית הִּ ים: ֲהָלָכה כְׁ רִּ ַהָללּו אֹומְׁ

ים ֵהן, ַוֲהלָ  ים ַחיִּ ֵרי ֱאֹלהִּ בְׁ ָרה: ֵאלּו ָוֵאלּו דִּ ָאמְׁ ָאה ַבת קֹול וְׁ מֹוֵתנּו. ָיצְׁ ים: ֲהָלָכה כְׁ רִּ ַהָללּו אֹומְׁ ֵבית  ָכה וְׁ כְׁ

ֵלל  .הִּ
 
Rabi Aba (AB3) a dit au nom de Chmouel (AB1) : Pendant trois ans l’école de Chamaï et l’école de Hillel se sont 
opposées, ceux-ci disant « la loi suit notre opinion » et ceux-là disant « la loi suit notre opinion ».  
Une fille de voix sortit et dit : « Ces paroles-ci et ces paroles-là sont les paroles du Dieu vivant, et la loi suit l’école de 
Hillel. »  
Et pourtant, puisque ces paroles-ci et celles-là sont les paroles du Dieu vivant, pourquoi l’école de Hillel obtient-elle 
que la loi soit fixée selon leur opinion ?  
Parce qu’ils étaient conciliants et humbles, qu’ils répétaient leurs enseignements comme ceux de Beth Chamaï. Et 
non seulement cela, mais ils donnaient la préséance aux paroles de l’école de Chamaï sur leur propre parole. 
 
Questions : 

1. Quelle est la relation entre Aba et Chmouel ? 
2. Qu’apprend-on de la durée de la MaHloket entre Hillel et Chamaï ? 
3. Qu’est-ce qu’une Bat Kol (une voix du ciel) et quel est son rôle ici ? 
4. Quel problème soulève le rédacteur du Talmud ? 
5. Pourquoi faut-il respecter les différentes opinions ? Pourquoi faut-il malgré tout en choisir une ? 
6. Selon quel critère choisir celui dont l’opinion s’intégrera au droit positif ? 

 
 

Chabat 31a  

ַתיִּ  ֵני ַשַמאי. ָאַמר לֹו: ַכָמה תֹורֹות ֵיש ָלֶכם? ָאַמר לֹו: שְׁ פְׁ גֹוי ֶאָחד ֶשָבא לִּ תֹוָרה  ָתנּו ַרָבַנן: ַמֲעֶשה בְׁ ָתב וְׁ כְׁ ם, תֹוָרה ֶשבִּ

ַעל ֶפה   ֶשבְׁ ָך, וְׁ ינְׁ י ַמֲאמִּ ָתב ֲאנִּ כְׁ ַעל ֶפה. ָאַמר לֹו: ֶשבִּ י ַמֲאמִּ  —ֶשבְׁ ָתב. ָגַער  ֵאינִּ כְׁ י תֹוָרה ֶשבִּ ֵדנִּ ַלמְׁ ָנת ֶשתְׁ י ַעל מְׁ יֵרנִּ ָך. ַגיְׁ ינְׁ

ַחר ֲאֵפיְך ֵליּה. אֲ  מְׁ יֵריּה. יֹוָמא ַקָמא ֲאַמר ֵליּה: א״ב ג״ד. לִּ ֵלל, ַגיְׁ ֵני הִּ פְׁ יָפה. ָבא לִּ זִּ נְׁ יאֹו בִּ הֹוצִּ מֹול  בֹו וְׁ ָהא ֶאתְׁ ַמר ֵליּה: וְׁ

י! ֲאמַ  י ָהכִּ תְׁ לִּ מֹוְך ֲעַליָלא ֲאַמרְׁ ַעל ֶפה ָנֵמי סְׁ ? דְׁ ַכתְׁ י ָקא ָסמְׁ ידִּ   .ר ֵליּה: ָלאו ֲעַלי דִּ

ל ַהתֹוָרה כּו  י כׇּ ֵדנִּ ַלמְׁ ָנת ֶשתְׁ י ַעל מְׁ יֵרנִּ ֵני ַשַמאי. ָאַמר לֹו: ַגיְׁ פְׁ גֹוי ֶאָחד ֶשָבא לִּ י עֹוֵמד ַעל ֶרֶגל  שּוב ַמֲעֶשה בְׁ ֶשֲאנִּ ָלּה כְׁ

ָחפֹו בְׁ  ָרְך ָלא ַתֲעֵביד ַאַחת! דְׁ ַחבְׁ ֵני לְׁ יֵריּה. ָאַמר לֹו: ַדֲעָלְך סְׁ ֵלל, ַגיְׁ ֵני הִּ פְׁ ָידֹו. ָבא לִּ ָין ֶשבְׁ נְׁ ל ַהתֹוָרה   —ַאַמת ַהבִּ יא כׇּ זֹו הִּ

מֹור יל גְׁ יַדְך ֵפירּוַשּה הּוא, זִּ אִּ   .כּוָלּה, וְׁ

גֹוי ֶאָחד ֶשָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי בֵ  ים ֲאֶשר ַיֲעשּו שּוב ַמֲעֶשה בְׁ ָגדִּ ֵאֶלה ַהבְׁ ָשַמע קֹול סֹוֵפר ֶשָהָיה אֹוֵמר: ״וְׁ ָרש, וְׁ דְׁ ית ַהמִּ

ַגֵייר  ֶאתְׁ מֹו: ֵאֵלְך וְׁ ַעצְׁ ֹכֵהן ָגדֹול. ָאַמר אֹותֹו גֹוי בְׁ רּו לֹו: לְׁ י? ָאמְׁ מִּ ֵאפֹוד״. ָאַמר: ַהָללּו לְׁ י ֹכֵהן  חֹוֶשן וְׁ ימּונִּ שִּ יל ֶשיְׁ בִּ שְׁ בִּ

ָין שֶ ָגד נְׁ ַאַמת ַהבִּ ָחפֹו בְׁ י ֹכֵהן ָגדֹול. דְׁ יֵמנִּ שִּ ָנת ֶשתְׁ י ַעל מְׁ יֵרנִּ ֵני ַשַמאי, ָאַמר לֹו: ַגיְׁ פְׁ ֵלל, ֹול. ָבא לִּ ֵני הִּ פְׁ ָידֹו. ָבא לִּ בְׁ

יֵריּה   .ַגיְׁ

כּות, לֵ  יֵסי ַמלְׁ סִּ י ֶשיֹוֵדַע ַטכְׁ ין ֶמֶלְך ֶאָלא מִּ ידִּ לּום ַמֲעמִּ יַע ָאַמר לֹו: כְׁ גִּ ָקָרא. ֵכיָון ֶשהִּ כּות. ָהַלְך וְׁ יֵסי ַמלְׁ סִּ מֹוד ַטכְׁ ְך לְׁ

ָרֵאל. ָנשָ  שְׁ ד ֶמֶלְך יִּ ילּו ַעל ָדוִּ י ֶנֱאַמר? ָאַמר לֹו: ֲאפִּ ָרא ֶזה ַעל מִּ קְׁ ַהָזר ַהָקֵרב יּוָמת״, ָאַמר ֵליּה: מִּ א אֹותֹו ֵגר ַקל ָוחֹוֶמר  ״וְׁ

ָרֵאל ֶשנִּ  שְׁ מֹו: ּוַמה יִּ ַעצְׁ יב ֲעֵליֶהם בְׁ תִּ ָרֵאל״, כְׁ שְׁ י יִּ כֹורִּ י בְׁ נִּ ָרא ָלֶהם: ״בְׁ תֹוְך ַאֲהָבה ֶשֲאָהָבם קְׁ ים ַלָמקֹום ּומִּ אּו ָבנִּ רְׁ קְׁ

ַהָזר ַהָקֵרב יּוָמת״  ַכָמה —״וְׁ ילֹו, ַעל ַאַחת ַכָמה וְׁ מִּ ַתרְׁ לֹו ּובְׁ ַמקְׁ   .ֵגר ַהַקל ֶשָבא בְׁ

ֵני פְׁ ֵני ,ַשַמאי ָבא לִּ פְׁ ַהָזר ַהָקֵרב יּוָמת״. ָבא לִּ יב ַבתֹוָרה: ״וְׁ תִּ יֹות ֹכֵהן ָגדֹול? ַוֲהלֹא כְׁ הְׁ י לִּ לּום ָראּוי ֲאנִּ ֵלל ָאַמר לֹו: כְׁ  ,הִּ

וָתן וְׁ ֵלל ָאַמר לֹו: ַענְׁ קֹום ֶאחָ ָינּוחּו  ,הִּ מְׁ ָתן לִּ ָלשְׁ וגּו שְׁ ַדּוְׁ זְׁ ים נִּ ָימִּ יָנה. לְׁ כִּ ֵפי ַהשְׁ י ַתַחת ַכנְׁ ַתנִּ ָך, ֶשֵקַרבְׁ ָרכֹות ַעל רֹאשְׁ ָך בְׁ ד, לְׁ

ָדנּותֹו ֶשל רּו: ַקפְׁ וָתנּותֹו ֶשל ַשַמאי ָאמְׁ וְׁ נְׁ ן ָהעֹוָלם, עִּ ֵדנּו מִּ טֹורְׁ ָשה לְׁ קְׁ ֵלל בִּ יָנה הִּ כִּ ֵפי ַהשְׁ נּו ַתַחת ַכנְׁ ַבתְׁ  .ֵקרְׁ
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