Talmud 18/10/2022 Rabbin Chinsky

Le soleil a rendez-vous avec la lune – Bénir le nouveau mois
Le soleil et la lune sont les « deux grands luminaires » dont on parle dans le chapitre 1 de la Genèse.
Pourquoi l’un d’entre eux est-il devenu petit? Pourquoi deux entités égales se trouvent-elles inégales, et
qu’en penser? Sommes-nous égales et égaux? Qu’apprendre de ce beau midrach?

Dieu fit les deux grands luminaires: le plus grand luminaire
Genèse 1 :16
pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté הַ מָּ אֹור-אֶ ת:  ְׁשנֵי הַ ְׁמאֹ רֹ ת הַ גְׁ דֹ לִ ים- אֶ ת,ַו ַיעַׂש אֱֹלהִ ים
de la nuit, et aussi les étoiles.
הַ מָּ אֹור הַ קָּ טֹ ן לְׁ מֶ ְׁמשֶ לֶת- וְׁ אֶ ת,לְׁ מֶ ְׁמשֶ לֶת הַ יֹום, הַ גָּדֹ ל
.וְׁ אֵ ת הַ ּכֹוכָּבִ ים, הַ לַיְׁ לָּה
Rabbi Chimon fils de Pazi objecte : Il est dit : Elohim fit les
Houlin 60b
deux grands luminaires, et il est dit : Le grand luminaire… et  טז )ויעש,רבי שמעון בן פזי רמי כתיב( בראשית א
le petit luminaire… ? La lune a dit à hkbh : Maître du monde, אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור
est-ce possible pour deux rois d’utiliser la même couronne ? הגדול ואת המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב"ה
Il lui dit : va et réduis-toi. Elle lui a dit : Maître du monde, du
רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד
fait que je t’ai dit une chose valable, je vais me réduire ?
אמר לה לכי ומעטי את עצמך
Il lui a dit : Vas, et règne sur le jour et la nuit.
אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון
Elle lui dit : Quel est l’ajout d’une bougie en plein jour ?
אמעיט את עצמי
Il lui a dit : Viens, Israël comptera par toi les jours et les
אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה
années.
אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני
Elle lui a dit : le soleil aussi, il n’est pas possible de ne pas
אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים
compter par lui les saisons de l’année comme il est dit : « et אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא
ils seront des signes pour les rendez-vous et pour les jours et  יד) והיו לאותות ולמועדים,דכתיב (בראשית א
pour les années »
) ב,ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך (עמוס ז
Viens, nous nommerons des justes par ton nom, Jacob le petit  יד) דוד הקטן,יעקב הקטן שמואל הקטן (שמואל א יז
et Samuel le petit et David le petit.
חזייה דלא קא מיתבא דעתה
Il a vu qu’elle n’était pas en repos. Hakab a dit : amenez un אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח
sacrifice de pardon en mon nom du fait que j’ai diminué la והיינו דאמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש
lune. C’est ce qu’a dit Rabbi Chimon ben Lakich : en quoi est  טו )לה' אמר הקב"ה,חדש שנאמר בו( במדבר כח
différent le bouc de la tête du mois qu’il est précisé : Pour
שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח
l’Eternel ? Hkbh a dit : ce bouc sera une expiation du fait que
j’ai réduit la lune.
Mérimar et Rav Zoutra s’appuyaient l’un sur l’autre et
Sanhédrin 42a
faisaient la bénédiction, Rav AHa a dit à Rav Achi, à l’Ouest
מרימר ומר זוטרא מכתפי (אהדדי) ומברכי
ils récitent la bénédiction : Qui renouvelle les mois.
א"ל רב אחא לרב אשי במערבא מברכי ברוך מחדש
Rav Achi lui dit : nos femmes aussi récitent cette bénédiction.
חדשים
Mais il vaut mieux faire comme Rav Yéhouda ainsi qu’a dit
אמר ליה האי נשי דידן נמי מברכי
Rav Yéhouda : Béni… qui par sa parole a créé les cieux, et אלא כדרב יהודה דאמר רב יהודה ברוך [וכו'] אשר
par le vent de sa bouche toute ses unités, il leur a donné une במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חוק וזמן
loi et un temps pour qu’ils ne modifient pas leurs époques, נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים
heureux et joyeux de faire la volonté de leur créateur, acteurs לעשות רצון קונם פועלי אמת שפעולתן אמת וללבנה
de vérité dont l’action est vérité et à la lune il a dit : qu’elle אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהן עתידין
renouvelle la couronne de beauté de ceux qui sont portés dans להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו
le ventre qui sont destinés à être renouvelés comme elle pour
ברוך אתה ה' מחדש חדשים
embellir leur créateur au nom de la gloire de son règne, tu es
une bénédiction, toi qui renouvelle les mois.

