
 
 
 
 

     אאאא    עמודעמודעמודעמוד    לחלחלחלח    דףדףדףדף    נדריםנדריםנדריםנדרים    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד
 

 ממשה וכולן, ועניו וחכם ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה ה"הקב אין :יוחנן' ר אמר
 :וכתיב, פרסו רבינו משה: מר ואמר, המשכן על האהל את ויפרוש )מ שמות( :דכתיב, גבור

: דכתיב, קרא הדין ןמ אלא! וקטין דאריך: אימא. 'וגו הקרש ארך אמות עשר )כו שמות(
 ארכן - הלוחות: ותניא, ואשברם ידי שתי מעל ואשליכם הלוחות בשני ואתפוש )ט דברים(

 ושמואל רב, חכם. יהא שלך פסולתן - לך פסל, עשיר. שלשה ועביין ששה ורחבן ששה
: שנאמר, אחת חסר למשה נתנו וכולם, בעולם נבראו בינה שערי חמשים: תרוייהו דאמרי

 .מאד עניו משה והאיש )יב במדבר(: דכתיב, עניו. מאלהים מעט ותחסרהו )ח תהלים(
 
 

     אאאא    הלכההלכההלכההלכה    זזזז    פרקפרקפרקפרק    התורההתורההתורההתורה    יסודייסודייסודייסודי    הלכותהלכותהלכותהלכות    םםםם""""רמברמברמברמב
 

 בחכמה גדול חכם על אלא חלה הנבואה ואין, האדם בני את מנבא שהאל לידע הדת מיסודי
 ויצר על בדעתו מתגבר הוא אלא בעולם בדבר עליו מתגבר יצרו יהא ולא במדותיו גבור
 מאד עד נכונה רחבה דעה בעל והוא תמיד

 
 
 
 
 
 
Talmud Bavli, traité Nédarim, page 38A 
 
Rabbi Yoh’anan dit : le Saint Béni Soit Il, ne donne sa Présence qu’à l’homme fort, riche, 
sage et humble. L’exemple de Moïse nous le prouve. Moïse était fort, puisqu’ "il étendit la 
tente par-dessus le Tabernacle" (Exode, 40 ; 19) or on rappelle le passage : " la longueur 
d’une planche du tabernacle sera de dix coudées " mais peut-être (ces planches)  
étaient-elles longues mais étroites? Un autre passage est là (pour prouver la force de 
Moïse), "Je saisis les deux tables, je les jetais de mes mains, et je les brisais sous vos yeux" 
(Deutéronome, 9 ; 17) ; selon une baraïta, les Tables avaient six palmes de longueur, six de 
largeur et 3 d’épaisseur. Moïse était riche, puisqu’il est écrit "Taille pour toi ", ce qui signifie : 
les éclats de pierre seront pour toi. Moïse était sage : selon Rav et Samuel, cinquante portes 
de la sagesse furent créées, et toutes sauf une ont été données à Moïse, car il écrit "Tu l’a 
fait de peu inférieur aux êtres divins " (Psaumes, 8 ; 6). Moïse était humble, puisqu’il est écrit 
" Or, moise était un homme fort humble " (Nombres, 12 ; 13). 
 
 
Maimonide, Lois sur les fondements de la Torah, cha pitre 7, loi 1 
 
Un des fondements de la religion est que Dieu donne à un homme, la prophétie qu’à 
condition qu’il soit un grand sage et fort dans son travail du caractère. Il faut qu’il domine son 
mauvais penchant tout le temps et qu’il ait une connaissance juste et droite. 
 


