Lecture publique de la Tora

"Que l’année s'achève et ses
malédictions"
La lecture publique de la Tora suit un calendrier
précis. Ezra le scribe a participé à son élaboration
en introduisant certains repères temporels,
notamment l’obligation de lire les passages de
malédiction avant les fêtes de Roch hachana et
Chavouot.
La lecture publique a pour support le rouleau de la
Tora. Les lettres ne sont pas ponctuées.
Ici le célèbre passage du Chéma.

:תלמוד בבלי מגילה לא
תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות
שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ר"ה מאי טעמא אמר אביי
ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה
תוספות ד"ה משה
שאלו בבית המדרש של רבינו נסים למה מחלקים פרשת נצבים וילך לשנים
כשיש ב' שבתות בין ר"ה לסוכות בלא יוה"כ ואין מחלקין מטות ומסעי
שארוכות יותר
נראה לי הטעם שאנו מחלקים אותן לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת
אחת קודם ר"ה בפרשה שלא תהא מדברת בקללות כלל שלא להסמיך הקללות
לר"ה ומטעם זה אנו קורין במדבר סיני קודם עצרת כדי שלא להסמיך הקללות
שבבחוקותי לעצרת
Talmud de Babylone, Traité Méguila page 31b
Rabbi Chimon fils d’Elazar disait : c’est Ezra le scribe qui a institué que l’on lise les
malédictions du Lévitique (section Bé'houkotaï) avant la fête de Chavouot et celle du
Deutéronome (section Ki tavo) avant la fête de Roch hachana.
Pour quelle raison ?
Abayé disait (certains rapportent cet enseignement au nom de Resh Lakich): afin que se
termine l’année et ses malédictions.

Commentaire de Tossfot
On a posé la question suivante dans la maison d’études de Rabénou Nissim:
Pour quelle raison a-t-on choisi de séparer les sections Nitsavim-Vayéleh (lorsqu’il y a deux
chabatot entre Roch hachana et Soukot) plutôt que Matot-Masséi qui sont plus longues ?
Il semblerait que c’est pour faire une interruption entre les malédictions du Deutéronome et
la fête de Roch hachana. C’est d’ailleurs pour la même raison que l’on lit la première section
du livre des Nombres avant Chavouot, séparant ainsi la fête de la lecture des malédictions
du Lévitique.

Traduction: Raphaël Horowitz

