
 

 

                        

 
  
 
 

 
 

 .(נד)ברכות 
בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר ואומר יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי הרי היה 

 זו תפלת שוא

 
Talmud de Babylone Traité Béra’hot 54a 
Il entrait en ville et entendit des hurlements. Il dit : "pourvu que cela ne concerne pas mon 
foyer", c’est une prière vaine. 

 
 'פרק טו' נבוכים חלק גמורה 

, כלל  לא יתכן שינויו, לנמנע טבע יציב יציבות איתנה שאינה מפעולת פועל
וזה ממה שלא יחלוק בו אדם מבעלי . עליו שהוא יכול' ולפיכך אין לתאר את ה

אבל נקודת  .ולא יסכל בזה אלא מי שאינו מבין את המושכלות, העיון כלל
, חס למין מסוים ממה שהאדם מדמההמחלוקת בין כל בעלי העיון הוא בי

ביכולת ' אומרים מקצת בעלי העיון שזה מסוג הנמנע אשר אין לתאר את ה
 .להמציאו איך שירצה' ואחר אומר שהוא מסוג האפשרי אשר ביכולת ה, לשנותו

 
 

Guide des égarés Livre III Chapitre 15 
L’impossible a une nature stable et constante qui n’est pas l’œuvre d’un agent et qui n’est 
variable à aucune condition ; c’est pourquoi on ne saurait attribuer à Dieu aucun pouvoir à 
cet égard. C’est ce qu’aucun des penseurs ne conteste nullement, et cela n’est ignoré que 
par ceux qui ne comprennent pas les notions intelligibles. S’il y a dissentiment entre les 
penseurs, ce n’est que par rapport à certaines choses imaginables qui, selon certains 
penseurs, sont dans la catégorie de l’impossible qui Dieu lui-même n’a pas le pouvoir de 
changer, et qui, selon d’autres, sont dans le domaine du possible, qu’il dépend de la toute-
puissance divine de faire exister à volonté. 

 
 
 

Traduction : S. Munk & David Horowitz 

La toute-puissance divine 
 

Les limites de la prière 
 

Il est des réalités qu’on ne peut modifier même par la 
prière. Il est donc interdit de formuler une prière dans 
certaines situations. Selon Crescas, cela atteste la 
thèse de Maïmonide selon laquelle l’impossible 
"existe" en dehors de Dieu. 

Des discussions talmudiques évoquent 
la possibilité de modifier le 

déterminisme astral. 


