Shmouel

La meilleure preuve
Les maîtres de la Mishna (entre le Ier siècle avant l’ère
chrétienne et le IIème après) sont dits tanaïm
« répétiteurs » (en araméen).
Les maîtres de la Guémara (entre le IIIème et le VIème
siècle) sont dits amoraïm « parleurs ».
Deux maîtres se rencontrent et la troisième
opinion se dessine.

Selon la déontologie rabbinique, les derniers ne
peuvent, a priori, contredire les premiers. Il existe,
comme toujours, des exceptions, c’est le cas ici.

תלמוד בבלי מסכת חגיגה ד י עמוד א
 שנאמר )במדבר, דידי עדיפא מדידכו: אי הואי הת אמרי להו:אמר רב יהודה אמר שמואל
, לכולהו אית להו פירכא: אמר רבא. אבל אחרי מוחלי לו,ל'( לא יחל דברו הוא אינו מוחל
 דאי מדרבי אליעזר  דלמא כדרבי יהודה שאמר משו רבי.לבר מדשמואל דלית ליה פירכא
 שלא ניתנה, לעול אי אחד מה נזיר: רבי יהודה אומר משו רבי טרפו, דתניא.טרפו
 אי. באפי נשבעתי ולא הדרנא בי: אי מדרבי יהושע  דלמא הכי קאמר.נזירות אלא להפלאה
, גמר בלבו  צרי" שיוציא בשפתיו: דאמר שמואל.מדרבי יצחק  דלמא לאפוקי מדשמואל
 אי מדחנניה ב אחי רבי יהושע  דלמא. דא על גב דלא הוציא בשפתיו:והא קמשמע ל
 מני שנשבעי לקיי את המצוה  שנאמר: דאמר רב גידל אמר רב.כרב גידל אמר רב
 אמר רבא ואיתימא. אלא דשמואל לית ליה פירכא."נשבעתי ואקימה לשמור משפטי צדק
. טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא דקרי: היינו דאמרי אינשי:רב נחמ בר יצחק

Talmud de Babylone, Traité Haguiga 10 a
Rav Yéhouda dit au nom de Shmouel : si j’avais été là-bas (auprès des maîtres de la
Mishna) je leur aurais dit : « Ma preuve est meilleure que la vôtre ». En effet, il est dit : « il ne
profanera pas sa parole », lui il ne renoncera pas, mais d’autres renoncent pour lui. Rava a
dit : « A toutes les justifications antérieures à Shmouel on peut faire des objections, mais
pour celle de Shmouel il n’y en a pas. » A Rabbi Eliézer on peut objecter par un autre drash
enseigné par Rabbi Yéhouda au nom de Rabbi Tarfon qui dit : aucun des deux n’est nazir,
car le vœu du nazirat implique une formulation explicite. A Rabbi Josué on peut objecter :
«Dans ma colère j’ai juré » et je ne reviens pas dessus.

Traduction : Georges Hansel

