
La charité 

 

Valeur fondamentale du judaïsme 
 
Les textes suivants montrent l’importance de la charité et de 
la bonté chez le peuple juif.  
 
 

 דברי� פרק יא פסוק כב דברי� פרק יא פסוק כב דברי� פרק יא פסוק כב דברי� פרק יא פסוק כב 
 

ִ�י ִא� ָ�מֹר ִ!ְ�ְמר�  ֶאת ָ�ל ַהִ�ְצָוה ַה�ֹאת ֲאֶ�ר �נִֹכי ְמַצֶ�ה 
ָלֶלֶכת ְ(ָכל ְ)ָרָכיו ָלֶלֶכת ְ(ָכל ְ)ָרָכיו ָלֶלֶכת ְ(ָכל ְ)ָרָכיו ָלֶלֶכת ְ(ָכל ְ)ָרָכיו ֲע&ָֹת% ְל$ֲהָבה ֶאת ְידָֹוד ֱאלֵֹהיֶכ� ֶאְתֶכ� ַל

 :�ְלָדְבָקה ב*�ְלָדְבָקה ב*�ְלָדְבָקה ב*�ְלָדְבָקה ב*
 

 י דברי� פרק יא פסוק כב י דברי� פרק יא פסוק כב י דברי� פרק יא פסוק כב י דברי� פרק יא פסוק כב """"רשרשרשרש �
 

הוא גומל חסדי� ואתה גמול ,  הוא רחו� ואתה תהא רחו�.  ללכת בכל דרכיוללכת בכל דרכיוללכת בכל דרכיוללכת בכל דרכיו
 :חסדי�

 
מי� אלא הדבק בתלמידי� ובחכ, והלא אש אוכלה הוא,  אפשר לומר כ . ולדבקה בוולדבקה בוולדבקה בוולדבקה בו

 :ומעלה אני עלי2 כאלו נדבקת בו
 

Deutéronome, chapitre 11, verset 22 
 
22) Si Vous gardez bien toute cette loi que je vous prescris d’accomplir, en aimant l’Eternel 
votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en s’attachant à lui. 

 
� Commentaire de Rachi :  

 
En marchant dans toutes ses voies : De même que Celui qui est miséricordieux, 
toi, soit miséricordieux. De même que Lui est bienfaisant, toi aussi sois bienfaisant.  
 
Et en s’attachant à lui : Attache toi à suivre ses voix à Lui, sois bon comme Lui, 
rends le dernier service, les derniers devoirs à ceux qui en ont besoin, visite les 
malades, comme Lui, le Saint Béni Soit-Il le fait. 

 

 גגגג    הלכההלכההלכההלכה,,,,    טטטט    פרקפרקפרקפרק,,,,    עניי�עניי�עניי�עניי�    מתנותמתנותמתנותמתנות    הלכותהלכותהלכותהלכות    ����""""רמברמברמברמב
 

 יש תמחוי אבל, צדקה של קופה לה  שאי  מישראל בקהל שמענו ולא ראינו לא מעול�
 הקופה גבאי שיהיו היו� הפשוט והמנהג, בו נהגו שלא מקומות ויש בו שנהגו מקומות
 .שבת לערב שבת מערב ומחלקי  יו� בכל מחזירי 

 
Rambam, Loi sur la charité, 9ème chapitre, paragraphe 3 
 
Nous avons toujours vu et entendu qu’il y a eut, dans les communautés juives, un centre 
d’aide aux pauvres. Mais l’habitude d’avoir une soupe populaire dépend de là où l’on se 
trouve. La coutume la plus courante est que le responsable du centre distribue l’argent 
récolté la semaine, toutes les veilles de Chabbat. 
 
 
Source : traducion d’Aaron Laskar 
 


