Tora et qu'en dira-t-on

Faire aimer Dieu
Le texte du Chéma Israël nous enjoint à "aimer Dieu".CITATION
Les sages y voient un appel à rendre Dieu "aimable"
aux yeux des autres par un comportement exemplaire.

Le verset "Tu aimeras Dieu" est
récité matin et soir dans la prière
du Chéma Israël.

.מסכת יומא פו
כדתניא (דברים ו) ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא
ושונה ומשמש ת"ח ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו
אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה
פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר
(ישעיהו מט) ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר אבל מי שקורא ושונה
ומשמש ת"ח ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות
אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו
שלמדו תורה פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו
ועליו הכתוב אומר (יחזקאל לו) באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו
Traité Yoma 86b
Il est enseigné à propos du verset "Tu aimeras l’Éternel ton Dieu" (Deut.6,4): que le nom du Ciel
soit aimé grâce à toi! Que disent les gens à propos de celui qui lit la Torah, qui étudie la Mishna,
qui fréquente des disciples de sages, et dont les relations avec les créatures sont toujours
courtoises? Heureux son père qui lui a enseigné la Tora, heureux son maître qui lui a enseigné la
Tora, malheur aux créatures qui n’étudient pas la Tora! Untel qui a étudié la Tora, voyez comme
ses conduites sont belles et nobles ses actions, sur lui s’applique le verset (Isaïe 49,3): "Tu es
Mon serviteur, Israël, par qui Je tire Ma fierté. "
Mais que disent les gens à propos de celui qui lit la Tora, qui étudie la Michna, qui fréquente des
disciples de sages, mais dont les relations avec les créatures sont frauduleuses et qui ne parle
pas avec courtoisie. Malheur à celui qui a étudié la Tora, malheur à son père qui lui a enseigné la
Tora, malheur à son maître qui lui a enseigné la Tora! Comme ses conduites sont laides et
comme ses voies sont mauvaises, sur lui s’applique le verset (Ezéchiel 36,20) : "Ils diront sur eux,
ils sont le peuple de l’Éternel qui ont été sorti de Sa terre. "

Traduction : Philippe Haddad.

