
Les fêtes toraïques 
 
Les rendez-vous de Dieu 
 

 Le livre du Lévitique est consacré presque exclusivement au 
culte du Temple. Les fêtes, les rendez-vous de Dieu, sont liées 
au Temple, dans la mesure où l’on devait apporter des sacrifices 
spécifiques. 

 

 

 

 

 
Le grand prêtre du Temple de  
Jérusalem avec son Pectoral (Ephod) 

 
  פרק כאפרק כאפרק כאפרק כא יקראיקראיקראיקראוווו
 
  :וידבר יקוק אל משה לאמר) א(
  :דבר אל בני ישראל ואמרת אלה� מועדי יקוק אשר תקראו את� מקראי קדש אלה ה� מועדי) ב(
 ששת ימי� תעשה מלאכה וביו� השביעי שבת שבתו� מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליקוק ) ג(

  : בכל מושבתיכ�

 

  ברכות קריאת שמע ברכות קריאת שמע ברכות קריאת שמע ברכות קריאת שמע  :     טור תטטור תטטור תטטור תט
  

''''וגווגווגווגו' ' ' ' לה מועדי הלה מועדי הלה מועדי הלה מועדי האאאא
ובראש , שהמועדי� ה� זכר ליציאת מצרי�,  כי ג� פסוק זה הוא מעי� גאולה: […]. 1111

והיה ביו� ההוא יתקע : כעני� שנאמר, והוא מעי� גאולה', תקעו בחדש שופר וגו: השנה אומרי� הפסוק
והיינו ', ה יכפר וגוכי ביו� הז: וביו� הכפורי� אומרי� הפסוק, המדבר בגאולה העתידה' בשופר גדול וגו

  . גאולת הנפש שהיא הגאולה האמיתית

Lévitique Chapitre 21 : 
(1) Et l’Éternel parla à Moïse pour dire : 
(2) Parle aux enfants d’Israël et tu leur diras : les fêtes (rendez-vous) de l’Éternel que 

vous appellerez convocation de sainteté, voici Mes fêtes. 
 

Tour Choulkhan Aroukh § 409 : Bénédictions du Shéma Israël : 
Voici les fêtes de l’Éternel etc. : […] Ce verset est une allusion à la délivrance (d’Israël), 
car les fêtes sont des souvenirs de la sortie d’Egypte. A Roch Hachana (Nouvel An) nous 
récitons le verset : « Vous sonnerez pour le nouveau mois la corne » (Ps 81, 4) qui est aussi 
une allusion à la délivrance, comme il est dit : « Et ce jour-là, il sonnera du grand shoffar… » 
(Is 27, 13) qui parle de la délivrance finale. Et à Kippour nous récitons le verset « car en ce 
jour, il sera fait expiation pour vous… » (Lv 16, 30), qui fait référence à la grande délivrance 
de l’âme, qui est la véritable délivrance. 
 
Note : 
Le « Tour », est un recueil très important de lois juives écrit par le Rabbin Yaakov ben 
Asher (1270-1340). 
 
 
_________________________ 
 
Traduction et note : Philippe Haddad 


