
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות ד	 כז עמוד ב תלמוד בבלי מסכת ברכות ד	 כז עמוד ב תלמוד בבלי מסכת ברכות ד	 כז עמוד ב תלמוד בבלי מסכת ברכות ד	 כז עמוד ב 
אמר ? תפלת ערבית רשות או חובה: אמר לו, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע

. חובה: אמר לו? תפלת ערבית רשות או חובה: אמר לו, בא לפני רב� גמליאל. רשות: ליה
ד שיכנסו בעלי תריסי� לבית המת� ע: אמר לו! והלא רבי יהושע אמר לי רשות: אמר לו
אמר לו ? תפלת ערבית רשות או חובה: עמד השואל ושאל, כשנכנסו בעלי תריסי�. המדרש

אמר ? כלו� יש אד� שחולק בדבר זה: אמר לה� רב� גמליאל לחכמי�. חובה: רב� גמליאל
עמוד על , יהושע: אמר ליה! והלא משמ� אמרו לי רשות: אמר לו. לאו: ליה רבי יהושע

יכול החי  � אלמלא אני חי והוא מת : עמד רבי יהושע על רגליו ואמר! לי� ויעידו ב�רג
היה רב� ? היא� יכול החי להכחיש את החי �ועכשיו שאני חי והוא חי , להכחיש את המת

עד שרננו כל הע� ואמרו לחוצפית , ורבי יהושע עומד על רגליו, גמליאל יושב ודורש
? מא� נוקי� ליה! תא ונעבריה, ..?ד כמה נצעריה וניזילע: אמרי. ועמד! עמוד: התורגמ�

דלית ליה , דילמא עניש ליה? נוקמיה לרבי עקיבא; בעל מעשה הוא? נוקמיה לרבי יהושע
  . דהוא חכ� והוא עשיר והוא עשירי לעזרא, אלא נוקמיה לרבי אלעזר ב� עזריה; זכות אבות

 
Talmud de Babylone traité Bérakhoth page 27 b 
On raconte qu'un jour un disciple demanda à R. Josué : "La prière du soir est-elle obligatoire 
ou facultative ? - Facultative". Il alla voir Rabban Gamliel et lui demanda : "La prière du soir 
est-elle obligatoire ou facultative ? – Obligatoire", répondit Rabban Gamliel. – Mais R. Josué 
m'a dit qu'elle était facultative. - Attendons que les porteurs de boucliers (les maîtres) 
arrivent dans la maison d'étude". Ils entrèrent. Le questionneur demanda : "La prière du soir 
est-elle obligatoire ou facultative ?". Rabban Gamliel dit : "Obligatoire". Il demanda : 
"Quelqu'un a-t-il un avis différent ?" – Non, dit R. Josué. - Mais on m'a dit en ton nom que tu 
la considérais facultative. Lève toi Josué que l'on témoigne contre toi !" R. Josué se leva et 
dit : "S'il était mort (le disciple) et moi vivant, le vivant pourrait démentir le mort, mais le vivant 
ne peut démentir le vivant.". Rabban Gamliel était assis pour donner sa leçon, alors que R. 
Josué restait debout. Les assistants commencèrent à murmurer. Ils dirent à l'assistant 
Houtsfith : "Arrête", celui-ci arrêta. Jusqu'à quand R. Gamliel tourmentera-t-il et humiliera-t-il 
R. Josué… Renversons R. Gamliel".   Par qui le remplacer ? Par R. Josué, mais il est 
l'intéressé. R. Aquiba ? Il pourrait être puni du ciel, car il n'a pas le mérite des pères [il était 
descendant d'idolâtre]. Prenons R. Eléazar ben Azaria qui est sage, riche et descendant 
d'Ezra à la dixième génération. [ce qui fut fait]. 
 
 
 
Traduction : Philippe Haddad.  

Conflit de sages 
 

A propos de la prière d'Arvith 
 

La prière étant instituée en remplacement des 
sacrifices du Temple, la question s'est posée de 
savoir si la prière du soir était obligatoire.  
En effet, il n'y avait de sacrifice la nuit, mais 
seulement la combustion des graisses. Cette 
discussion entraînera un conflit autour de la 
personne de Rabban Gamliel. 

Juifs pieux sur l'île de Djerba en Tunisie 

 


