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ר.  ק� ד ש� ך ע	 ע� ר	 ה ב נ ע� ל לא ת� ב	 ק� ת, ל� ב� ש� ם ה� ת יו� ר א� כו� ז�
1''Souviens toi du jour du Shabbat''2 est en regard de ''Tu ne porteras pas pour ton prochain 
de témoignage mensonger''3 

יב  ת� כ א ד� ל ה� א ע� ד� ה� ס� ש ל ר נ� י ב� ע	 י. וב� ר	 ק א א� דות� ה� ת ס� ב� י, ש� ס� ר ר' יו� אמ� ד
Car Rabbi Yossi a dit que le Shabbat est appelé témoignage et l'homme doit témoigner de ce 
qu'il est écrit :

א  ל� ל� ת כ ב� ש� '. ו גו� י� ו ה י ש� ים ע� ת י�מ� ש� י ש	 א. (נ"א סהדותא) כ� ל� כ� ד
''Car six jours a fait YHVH les cieux et la terre''4. Shabbat est le principe (témoignage) de 
tout.

יב,  ת� כ אי ד� י, מ� ס� ר ר' יו� אמ� ר (מיכה ז) ו ת אמ� א� ה ד מ� ב, כ ק� ע� י� ת ל מ� ן א. ת	  שמות לא)ת�
Et Rabbi Yossi a dit : ce qui est écrit :''Tu donneras la vérité à Jacob''5 est comme ce qui est 
dit :

שו�ט ק א ד� דות� ה� יא ס� ה� ת, ד ב� ש� ר ב ק	 ש� א, מ ר� ק יד ש� ה� אס אן ד ת, ומ� ב� ש� ת ה� ל א� א	 ר� ש י י� נ	 רו ב מ ש� ו
''Et les enfants d'Israël garderont le Shabbat''6. Celui qui porte un faux témoignage ment à 
propos du Shabbat qui est un témoignage de vérité.

י�א: ל א ת� ה� א ב ך, ה� ין כ� ג� א. וב א כ7ל� ית� י ר� או� ר ב ק	 ש� ת, מ ב� ש� ר ב ק	 ש� מ אן ד� ומ�
Et celui qui ment à propos du Shabbat ment à propos de toute la Torah. C'est pour cela que 
l'un est lié à l'autre.
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