
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ידידידיד- - - - טטטט    ''''דברים פרק כטדברים פרק כטדברים פרק כטדברים פרק כט
ַאֶּת֨ם ִנָּצִב֤ים ַהּיֹו֙ם ֻּכְּלֶכ֔ם ִלְפֵנ֖י ְיֹקָו֣ק ֱא�ֵהיֶכ֑ם ָראֵׁשיֶכ֣ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ם ִזְקֵניֶכם֙ ) ט(

ל ַטְּפֶכ֣ם ְנֵׁשיֶכ֔ם ְוֵגְ֣ר1֔ ֲאֶׁש֖ר ְּבֶקֶ֣רב ַמֲחֶנ֑י1 ֵמֹחֵט֣ב ֵעֶצ֔י1 ) י: (ְוֹׁשְ֣טֵריֶכ֔ם ֹּכ֖ל ִא֥יׁש ִיְׂשָרֵאֽ
י1 ְלָעְבְר1֗ ִּבְבִר֛ית ְיֹקָו֥ק ֱא�ֶה֖י1 ּוְבָאָלתֹ֑ו ֲאֶׁשר֙ ְיֹקָו֣ק ֱא�ֶה֔י1 ֹּכֵר֥ת ) יא: (ַע֖ד ֹׁשֵא֥ב ֵמיֶמֽ

א�ִה֔ים ַּכֲאֶׁש֖ר ) יב( :ִעְּמ1֖ ַהּֽיֹום ְהֶיה־ְּל1֙ ֵלֽ ים־ֹאְת1֩ ַהּיֹ֨ום׀ לֹ֜ו ְלָע֗ם ְוהּ֤וא ִיֽ ְלַמַ֣ען ָהִקֽ
בִּדֶּבר־ָלD֑ ְוכַ  ְו֥�א ִאְּתֶכ֖ם ְלַבְּדֶכ֑ם ) יג: (ֲאֶׁש֤ר ִנְׁשַּבע֙ ַלֲאֹבֶת֔י1 ְלַאְבָרָה֥ם ְלִיְצָח֖ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ

את ִּכי֩ ֶאת־ֲאֶׁש֨ר ֶיְׁשנֹ֜ו ֹּפ֗ה ִעָּמ֙נּו֙ ) יד(: ָאֹנִכ֗י ֹּכֵרת֙ ֶאת־ַהְּבִר֣ית ַהֹּז֔את ְוֶאת־ָהָאָל֖ה ַהֹּזֽ
  ֱא�ֵה֑ינּו ְוֵא֨ת ֲאֶׁש֥ר ֵאיֶנּ֛נּו ֹּפ֖ה ִעָּמ֥נּו ַהּֽיֹום 'הֹעֵמ֣ד ַהּיֹ֔ום ִלְפֵנ֖י 

  
Deutéronome chapitre 29 
9 Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel, votre Dieu: vos chefs de 
tribus, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël; 10 vos enfants, vos femmes et 
l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, 11 afin 
d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel, par lesquels il traite 
avec toi en ce jour, 12 voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple, et lui-même être ton 
Dieu, comme il te l'a déclaré, et comme il l'avait juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. 
13 Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte; 14 mais avec 
ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel, notre Dieu, et avec 
ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour 
 
 

    פרשת יתרו פרשה כחפרשת יתרו פרשה כחפרשת יתרו פרשה כחפרשת יתרו פרשה כח) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((שמות רבה שמות רבה שמות רבה שמות רבה 
ר יצחק מה שהנביאים "א, א וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר"ד וווו

שכן משה אומר להם לישראל , עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני
כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו ) ) ) ) דברים כט(

אלו הנשמות העתידות  עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היוםעמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היוםעמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היוםעמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היום, , , , היוםהיוםהיוםהיום
פ שלא היו באותה "שאע, להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה

אל ישראל ביד ' משא דבר ה) מלאכי א(א "וכה, שעה כל אחד ואחד קבל את שלו
בימי מלאכי לא נאמר אלא ביד מלאכי שכבר היתה הנבואה בידו מהר , ימלאכ

ולא כל הנביאים בלבד      […]סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות
אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד , קבלו מסיני נבואתן
, אל כל קהלכם' את הדברים האלה דבר ה) דברים ה(א "וכה, קבל את שלו מסיני
, לשון' לע קולות והם נחלקים' נחלק לז' יוחנן אמר קול א' ר, קול גדול ולא יסף

 ל אמר שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו"רשב

Le point de départ de la prophétie 
 

Le big-bang du Sinaï 
 

La révélation du Sinaï n’est pas à comprendre 
comme un événement. Il s’agit d’un état où toute la 
puissance prophétique était contenue en un point. 
Cette parole prophétique s’est ensuite diffractée au 
cours de l’Histoire via les prophètes et sages de 
chaque époque.   

La Révélation du Sinaï constitue le point de départ 
de toutes les paroles prophétiques de l’Histoire. 



 

Midrach Exode Rabba, sur paracha Yitro, section 28 
Commentaire du verset "Dieu dit toutes ces paroles pour les dire". Rabbi Yits’hak: ce que les 
prophètes ont prophétisé à chaque génération ils l’ont reçu du Sinaï selon ce que Moïse dit 
aux Hébreux "avec ceux qui ne sont pas ici" (Deutéronome 29). Il n’est pas dit "ceux qui se 
tiennent debout avec nous" mais "ceux qui sont avec nous" et cela désigne les âmes à venir 
qui ne sont pas encore incarnées et c’est pour cela qu’on ne peut pas parler du fait de se 
tenir debout à leur sujet.  
Même si les prophètes des générations suivantes n’étaient pas présents physiquement à ce 
moment ils reçurent toute leur prophétie du Sinaï. Cela est confirmé par le verset "Enoncé de 
la parole de l'Eternel adressée à Israël par le biais de Malachie (Malachie 1,1). Il n’est pas dit 
"aux temps de Malachie" mais "par le biais de Malachie" car la prophétie était déjà en sa 
possession depuis le Sinaï mais l’autorisation de prophétiser ne lui avait pas encore été 
donnée […] Et non seulement les prophètes mais également les sages de chaque 
génération ont reçu leur sagesse au Sinaï, selon ce qui est écrit "Ces paroles, l'Éternel les 
adressa à toute votre assemblée, d'une voix puissante ininterrompue "(Deutéronome 5,18). 
Rabbi Yo’hanan dit: une seule voix s’est divisée en sept voix et celles-ci se sont divisées en 
70 langues. Rabbi Chimon ben Lakich dit: cela signifie qu’à partir de cette voix ont 
prophétisé tous les autres prophètes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction : Sefarim.fr et Ruben Honigmann 


