Ezéchias ne veut pas d'enfants

Les secrets de Dieu
Ezéchias, roi d’Israël, décide de ne pas avoir
d’enfants. Par une vision il savait que son fils
serait idolâtre. Le prophète Isaïe reproche à
Ezéchias de se mêler des secrets divins et rétablit
la place de l’homme par rapport à celle de Dieu.

Statues des rois Josaphat et Ézéchias sur
le monastère d’El Escorial près de Madrid.

'מלכים ב פרק כ
 וַּ יֹאמֶ ר,ָאמוֹץ הַּ נָּבִ יא- חָּ לָּה ִחזְ ִקיָּהּו לָּמּות; וַּ ָּיבֹא אֵ לָּיו י ְַּש ְעיָּהּו בֶ ן,א בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם
;הַּ ִקיר- אֶ ל,פָּ נָּיו- ב וַּ יַּסֵ ב אֶ ת. וְ ֹלא ִת ְחיֶה,כִ י מֵ ת אַּ ָּתה--יתָך
ֶ ֵָאמַּ ר יְהוָּ ה צַּ ו לְ ב-אֵ לָּיו כֹה
נָּא אֵ ת אֲ ֶשר ִה ְתהַּ לַּכְ ִתי לְ פָּ נֶיָך בֶ אֱ מֶ ת- זְ כָּר, ג אָּ נָּה יְהוָּ ה. לֵאמֹ ר,יְהוָּ ה-אֶ ל--וַּ י ְִתפַּ לֵל
-- {ס} ד וַּ י ְִהי י ְַּש ְעיָּהּו. בְ כִ י גָּדוֹל,יתי; וַּ יֵבְ ךְ ִחזְ ִקיָּהּו
ִ  עָּ ִש, וְ הַּ ּטוֹב בְ עֵ ינֶיָך,ּובְ לֵבָּ ב ָּשלֵם
ה
- שּוב וְ ָאמַּ ְר ָּת אֶ ל. לֵאמֹ ר,הָּ יָּה אֵ לָּיו--יְהוָּ ה- העיר (חָּ צֵ ר) הַּ ִתי ֹכנָּה; ְּודבַּ ר,ֹלא יָּצָּ א
-יתי אֶ ת
ִ  ָּר ִא, ְתפִ ל ֶָּתָך- ָּשמַּ ְע ִתי אֶ ת,ָאמַּ ר יְהוָּ ה אֱ ֹלהֵ י ָּדוִ ד ָאבִ יָך- כֹה,עַּ ִמי-ִחזְ ִקיָּהּו נְ גִ יד
 חֲ מֵ ש,יָּמֶ יָך- ו וְ הֹסַּ פְ ִתי עַּ ל. ַּתעֲ לֶה בֵ ית יְהוָּ ה,ישי
ִ ִבַּ יוֹם הַּ ְשל-- רֹפֶ א לְָּך,ִד ְמעָּ ֶתָך; ִהנְ נִ י
--הָּ ִעיר הַּ זֹאת- עַּ ל, וְ אֵ ת הָּ ִעיר הַּ זֹאת; וְ גַּנו ִֹתי,אַּ שּור אַּ ִצילְ ָך-ּומכַּף מֶ לְֶך
ִ ,עֶ ְש ֵרה ָּשנָּה
ז
- ְקחּו ְדבֶ לֶת ְתאֵ נִ ים; וַּ י ְִקחּו וַּ י ִָּשימּו עַּ ל, וַּ יֹאמֶ ר י ְַּש ְעיָּהּו. ּולְ מַּ עַּ ן ָּדוִ ד עַּ בְ ִדי,לְ מַּ עֲ נִ י
. וַּ י ִֶחי,הַּ ְש ִחין
Roi II Chapitre 20
1

En ce temps-là, Ezéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoç,
lui rendit visite et lui dit: "Ainsi parle l'Eternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas
mourir; tu ne te rétabliras pas." 2 Ezéchias tourna la face vers le mur et implora l'Eternel en
ces termes: 3 "De grâce, Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché devant toi fidèlement
et d'un cœur sincère, et que j'ai fait ce qui te plaît!" Puis il éclata en longs sanglots. 4 Isaïe
n'avait pas encore quitté la cour du milieu quand l'Eternel s'adressa de nouveau à lui:
5
"Retourne pour dire à Ezéchias, le souverain de mon peuple: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu
de David, ton père: J'ai entendu ta prière et vu tes larmes, je te guérirai, et dès le troisième
jour tu monteras dans la maison de Dieu. 6 Je prolongerai ta vie de quinze ans, je te
délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie, et j'étendrai ma protection sur cette
ville, à cause de moi et à cause de mon serviteur David." 7 Isaïe dit: "Qu'on prenne un gâteau
de figues." On le prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ezéchias se rétablit.

.מסכת ברכות י
חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי דהכי אשכחן באליהו דאזל לגבי אחאב (שנאמר
 ב) וילך אליהו להראות אל אחאב ישעיהו אמר ליתי חזקיהו גבאי,(מלכים א יח
דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע מה עשה הקב"ה הביא יסורים
 א) בימים,על חזקיהו ואמר לו לישעיהו לך ובקר את החולה שנאמר (מלכים ב כ
ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר
ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת
אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה משום
דלא עסקת בפריה ורביה א"ל משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין
דלא מעלו א"ל בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ומה
דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד

Traité Béra'hot 10a
Ezéchias dit : "qu’Isaïe vienne à moi" […] Dieu rendit Ezéchias malade et dit à Isaïe d’aller lui
rendre visite, ainsi qu’il est dit: "En ce temps-là, Ezéchias fut atteint d'une maladie mortelle.
Le prophète Isaïe, fils d'Amots, lui rendit visite et lui dit: 'Ainsi parle l'Eternel: donne tes
ordres à ta maison, car tu vas mourir; tu ne vivras pas." (Roi II 20,1)
Pourquoi cette redondance ("tu vas mourir; tu ne vivras pas")? "Tu vas mourir" (désigne) ce
monde-ci et "tu ne vivras pas" (désigne) le monde futur. Il (Ezéchias) lui dit: pourquoi cela?
Car tu ne t’es pas occupé de procréer. Il (Ezéchias) lui répondit : car j’ai vu à l’aide de l’esprit
saint qu’un fils mauvais sortirait de moi. Il lui dit alors: pourquoi t’occupes-tu des secrets
célestes? Tu aurais dû accomplir ce qu’Il t’a ordonné et ce qui Lui paraît bon il le fera
advenir.

Traduction: www.sefarim.fr & David Horowitz

