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Jusqu’où irais-je au nom du Judaïsme ?  
Un midrach sur le Chéma Israël 

 ב עמוד סא דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 

 . אלהיך' ה את ואהבת

 בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם: אומר אליעזר רבי, תניא

 ? נפשך בכל נאמר למה מאדך בכל נאמר ואם? מאדך

 נאמר לכך - מממונו עליו חביב שגופו אדם לך יש אם: אלא

 לכך - מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואם, נפשך בכל

 .מאדך בכל נאמר

Tu aimeras l’Eternel ton Dieu. La michna enseigne, Rabbi Eliézer 

a dit : « s’il est dit : ‘de toute ton âme’ pourquoi est-il dit : ‘de 
tout ton pouvoir’ et s’il est dit : ‘de tout ton pouvoir’, pourquoi 

est-il dit ‘de toute ton âme’ ? » Mais en réalité : s’il y a un homme 

pour lequel son corps est plus cher que son argent, pour cette 

raison il est dit ‘de toute ton âme’ et s’il y a un homme pour 

lesquel son argent est plus cher que son corps, pour cette raison il 

est dit ‘de tout ton pouvoir’. 
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 . נפשך את נוטל אפילו נפשך בכל: אומר עקיבא רבי

 יעסקו שלא הרשעה מלכות גזרה אחת פעם: רבנן תנו

 , בתורה ישראל

 מקהיל שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא

 . בתורה ועוסק ברבים קהלות

 ? מלכות מפני מתירא אתה אי, עקיבא: ליה אמר

  – דומה הדבר למה, משל לך אמשול: לו אמר

 שהיו דגים וראה, הנהר גב על מהלך שהיה לשועל

 , למקום ממקום מתקבצים

 ? בורחים אתם מה מפני: להם אמר

 . אדם בני עלינו שמביאין רשתות מפני: לו אמרו

 כשם ואתם אני ונדור, ליבשה שתעלו רצונכם: להם אמר

 ? אבותיכם עם אבותי שדרו

 פקח לא? שבחיות פקח עליך שאומרים הוא אתה: לו אמרו

 ! אתה טפש אלא, אתה

 אחת על מיתתנו במקום, מתיראין אנו חיותנו במקום ומה

 ! וכמה כמה

 שכתוב, בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו, אנחנו אף

 אנו אם, כך - ימיך וארך חייך הוא כי'+ ל דברים+ בה

 . וכמה כמה אחת על - ממנה ומבטלים הולכים

 עקיבא לרבי שתפסוהו עד מועטים ימים היו לא: אמרו

 וחבשוהו יהודה בן לפפוס ותפסו, האסורים בבית וחבשוהו

 . אצלו

 ? לכאן הביאך מי! פפוס: לו אמר

 אוי, תורה דברי על שנתפסת עקיבא רבי אשריך: ליה אמר

 . בטלים דברים על שנתפס לפפוס לו

 שמע קריאת זמן להריגה עקיבא רבי את שהוציאו בשעה

 והיה, ברזל של במסרקות בשרו את סורקים והיו, היה

 . שמים מלכות עול עליו מקבל

 ? כאן עד, רבינו: תלמידיו לו אמרו

 - נפשך בכל זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל: להם אמר

, ואקיימנו לידי יבא מתי: אמרתי, נשמתך את נוטל אפילו

 ? אקיימנו לא לידי שבא ועכשיו

 . באחד נשמתו שיצתה עד באחד מאריך היה

 נשמתך שיצאה עקיבא רבי אשריך: ואמרה קול בת יצתה

 . באחד

 וזו תורה זו: הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו

  –'! וגו ממתים' ה ידך ממתים+ ז"י תהלים? +שכרה

 רבי אשריך: ואמרה קול בת יצתה. בחיים חלקם: להם אמר

 .הבא העולם לחיי מזומן שאתה עקיבא

Rabbi Akiva dit : « De toute ton âme… même s’il t’enlève 

ton âme. » Les sages ont enseigné : dans le temps, le 

royaume mauvais décida qu’Israël ne s’occuperait plus de 

Torah. 
Papus fils de Yéhouda vint et trouva Rabbi Akiva qui 

réunissait des assemblées en public et s’occupait de Torah. 

Il lui dit : « Akiva ! Ne crains tu pas le royaume ? » il lui 
dit : « Je vais te donner un exemple, de ce à quoi on peut 

comparer cela. A un renard qui longeait le fleuve et qui vit 

des poissons qui se rassemblaient ici et là. Il leur dit : ‘Que 
fuyez-vous ?’ Ils lui répondirent : ‘Les filets que les 

hommes posent sur nous.’ Il leur dit ‘Si vous voulez, 

montez sur la terre ferme et nous vivrons vous et moi 

comme le firent mes pères et les vôtres.’ Ils lui dirent ‘Est-
ce bien toi que l’on nomme le plus intelligent des 

animaux ? Tu n’es pas intelligent mais imbécile ! Si nous 

sommes dans la crainte dans l’élément qui nous fait vivre, 
combien plus encore le serons-nous dans l’élément où nous 

mourons !’ De même pour nous, maintenant que nous 

sommes installés pour étudier la Torah, dont il est dit ‘car 

c’est ta vie et la longueur de tes jours’, il en est ainsi, si 
nous allions et nous privions d’elle combien plus encore. 

On a dit : peu de temps après Rabbi Akiva se fit attraper et 

on le mit en prison et on attrapa Papus et on le mit auprès 
de lui. Il lui dit : « Papus ! Qui t’a amené ici ? » il dit : 

« sois heureux, rabbi Akiva, qui a été attrapé pour les 

paroles de la Torah, Oï pour Papus, qui a été attrapé pour 
des choses vaines. » Le moment où l’on fit sortir Rabbi 

Akiva pour le tuer était l’heure de la récitation du Chéma, 

on lui peignait la chair avec un peigne de fer alors qu’il 

recevait le joug du royaume des cieux. Ses élèves lui 
dirent : « Notre maître, c’est à ce point ? » Il leur dit : 

« Toute ma vie je m’attristais à propos de ce verset : « de 

toute ton âme – même s’il t’enlève ton âme », je disais : 
‘quand serai-je en mesure de le réaliser ?’, et maintenant 

que je le peux, je ne le ferai pas ? » Il a prolongé le mot 

éHad jusqu’au moment où son âme sortit. Une voix du ciel 

sortit et dit : « Réjouis-toi, rabbi Akiva, dont l’âme est 
sortie sur éHad. » Les anges du service dirent devant le 

Saint Béni soit-il : « telle est la Torah et telle est sa 

récompense ? » « Par ta main de ces gens Eternel, de ces 
gens… ». Il leur dit : une part d’eux est en vie. Une fille de 

voix sortit et dit : « Réjouis-toi, rabbi Akiva, qui est invité 

pour les vies du monde futur. » 
 

 וצפינך, ַבַחיִים ֶחְלָקם--ֵמֶחֶלד ִמְמִתים, יְהָוה יְָדָך ִמְמִתים

, יְִתָרם נִיחּוְוהִ  --ָבנִים יְִשְבעּו:ִבְטנָם ְתַמֵלא( ּוְצפּונְָך)

 .ְלעֹוְלֵליֶהם

Par ta main, ô Eternel, [sauve-moi] de ces gens, de ces gens esclaves du 
monde, qui jouissent largement de la vie, dont tu bourres le ventre de tes 
biens, dont les enfants ont tout en abondance et laissent leur superflu à leur 
progéniture (Ps.17 :14). 

 


