Un livre en trois discours

Moise un homme de parole ?
Le cinquième livre de la Torah est celui dans lequel
Moïse est amené à prononcer ses dernières paroles à
l’égard d’Israël, en parcourant à nouveau tous les
évènements passés.
Contrairement à sa crainte exprimée dans l’Exode, le
rapport entre Moïse et son peuple repose bien sur le
verbe.

דברים פרק א
 בַ ִם ְּדבָ ר בָ עֲ ָרבָ ה מוֹל סּוף: י ְִּש ָראֵ ל בְּ עֵ בֶ ר הַ י ְַּרדֵ ן-כָל-א אֵ לֶה הַ ְּדבָ ִרים אֲ ֶשר ִדבֶ ר מֹ ֶשה אֶ ל
 ב ַאחַ ד עָ ָשר יוֹם מֵ ח ֵֹרב דֶ ֶרְך הַ ר ֵש ִעיר עַ ד. ארן ּובֵ ין תֹפֶ ל וְּ לָבָ ן וַ חֲ צֵ רֹת וְּ ִדי זָהָ ב
ָ ָבֵ ין פ
ַארבָ ִעים ָשנָה בְּ עַ ְּש ֵתי עָ ָשר חֹדֶ ש בְּ אֶ חָ ד ַלחֹדֶ ש ִדבֶ ר מֹ ֶשה אֶ ל בְּ נֵי
ְּ ְּ ג וַ י ְִּהי ב. ַָקדֵ ש בַ ְּרנֵע
 ד ַאחֲ ֵרי הַ כֹת ֹו אֵ ת ִסיחֹן מֶ לְֶך הָ אֱ מֹ ִרי אֲ ֶשר יו ֵֹשב.י ְִּש ָראֵ ל כְּ כֹל אֲ ֶשר ִצּוָ ה ה ' אֹת ֹו אֲ לֵהֶ ם
 בְּ אֶ ְּד ֶר ִעי ה בְּ עֵ בֶ ר הַ י ְַּרדֵ ן בְּ אֶ ֶרץ, בְּ חֶ ְּשבוֹן וְּ אֵ ת עוֹג מֶ לְֶך הַ בָ ָשן אֲ ֶשר יו ֵֹשב בְּ עַ ְּש ָתרֹת
מוָֹאב הו ִֹאיל מֹ ֶשה בֵ אֵ ר אֶ ת הַ תו ָֹרה הַ זֹאת לֵאמֹ ר
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Ce sont là les paroles que Moïse adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans
la plaine en face de Souf, entre Pharan et Tofel, Labân, Hacéroth et Di-Zahab. 2 Il y a onze
journées depuis le Horeb, en passant par le mont Séir, jusqu'à Kadéch-Barnéa. 3 Or, ce fut dans
la quarantième année, le onzième mois, le premier jour du mois, que Moïse redit aux enfants
d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. 4 Après avoir défait Sihon, roi des
Amorréens, qui résidait à Hesbon, et Og, roi du Basan, qui résidait à Astaroth et à Edréi; 5 en
deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit en devoir d'exposer cette doctrine, et il dit:
HAKETAV VEHAKABALAH:
commentaire du Rav. Jacob Tz’vi Hirsch Meklenburg (1831-1865)

-

Un premier discours de remontrance (du début du livre et jusqu’à l’introduction
de la seoncde version des Dix paroles)

Un second discours dont les Mitsvoth sont le thème central depuis les Dix paroles et
jusqu’aux Paroles de Bénédictions/Malédictions

Un troisième discours depuis les
bénédictions/malédictions et jusqu’à la fin du livre, avec l’alliance renouvelée et les
dernières paroles de Moshé

דברים פרק א
א אֵ לֶה הַ ְּדבָ ִרים אֲ ֶשר ִדבֶ ר מֹ ֶשה אֶ ל כָל י ְִּש ָראֵ ל
שמות פרק א
א וְּ אֵ לֶה ְּשמוֹת בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל הַ בָ ִאים ִמ ְּצ ָריְּמָ ה
דברים פרק ה
א וַ י ְִּק ָרא מֹ ֶשה אֶ ל-כָל-י ְִּש ָראֵ ל וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם
ויקרא פרק א
א וַ י ְִּק ָרא אֶ ל מֹ ֶשה וַ י ְַּדבֵ ר ה' אֵ לָיו
דברים פרק כ"ז
ט וַ י ְַּדבֵ ר מֹ ֶשה וְּ הַ כֹהֲ נִ ים הַ לְּ וִ יִם אֶ ל כָל-י ְִּש ָראֵ ל
במדבר פרק א
א וַ י ְַּדבֵ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשה בְּ ִמ ְּדבַ ר ִסינַי בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד

שמות פרק ד
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י וַ יֹאמֶ ר מֹ ֶשה אֶ ל ה' בִ י אֲ ֹדנָי
ֹלא ִאיש ְּדבָ ִרים ָאנֹ כִ י
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