La Loi du plus humble

La Tora de Moïse
Dans les prophètes, la Tora est appelée "la Loi de
Moïse". Le Talmud propose un nouvel éclairage sur
la raison de cette appellation.

Les rouleaux de la Tora, que l’on lit chaque semaine à la
synagogue.

'ספר מלאכי פרק ג
ּומ ְשפָּ ִטים
ִ י ְִש ָּראֵ ל חֻ ִקים-כָּל-יתי אוֹת ֹו בְ ח ֵֹרב עַ ל
ִ ִזִ כְ רּו ּתו ַֹרת מֹ ֶׁשה עַ בְ ִדי אֲ ֶׁשר ִצּו
תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א
 בא שטן, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא:אמר רבי יהושע בן לוי
 הלך אצל. נתתיה לארץ: תורה היכן היא? אמר לו, רבונו של עולם:ואמר לפניו
 חיפשתי בכל הארץ, רבונו של עולם: חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא...ארץ
 תורה שנתן: אמר לו, הלך אצל משה. לך אצל בן עמרם: אמר לו.ולא מצאתיה
 וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא:לך הקדוש ברוך הוא היכן היא? אמר לו
 רבונו: אמר לפניו- ? בדאי אתה, משה:תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
 אני אחזיק טובה. חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום,של עולם
 תקרא על-  הואיל ומיעטת עצמך: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה- ?לעצמי
 שנאמר זכרו תורת משה עבדי,שמך
Malahie chapitre 3
22

Souvenez-vous de la Loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié, sur le Horeb, des
statuts et des ordonnances pour tout Israël

Talmud de Babylone, traité Chabat 89a
Rabbi Yéhochoua ben Lévi enseignait: lorsque Moïse redescendit du Sinaï, le Satan vint et
dit:- Maître du monde, où est donc la Tora?
- Je l’ai donnée à la terre
Le Satan partit alors à sa recherche mais ne la trouva pas. Il revint chez Dieu:
- Maître du monde, j’ai cherché partout sur terre mais je ne l’ai pas trouvée!
- Va chez le fils d’Amram
Il alla chez Moïse et lui dit:
- Où est donc la Tora que Dieu t’a donné?
- Mais qui suis-je pour que Dieu me donne la Tora
A ce moment Dieu intervint :
- Moïse, serais-tu un menteur?
- Maître du monde, ce bien précieux dont tu te délectes chaque jour, puis-je me l’attribuer?
- Puisque tu t’es fais petit, la Tora sera appelée par ton nom: la loi de Moïse
Traduction: Raphaël Horowitz

