Briser les idoles

Abraham face à Nemrod
Le midrash va présenter la vie d'Abraham avant son
départ vers Canaan.
A Ur, sa ville natale, il rencontre l'opposition de son
père Térah et du roi Nemrod.
Derrière ce midrash se dessine le conflit entre
monothéisme et polythéisme.

Le voyage d'Abraham (en rouge) de Ur jusqu'à
Canaan.

בראשית רבה )וילנא( פרשה לח
 רבי חייא בר בריה דרב אדא דיפו תרח עובד צלמי, יג וימת הר על פני תרח אביו
 הוה אתי בר אינש בעי דיזב והוה, הושיב לאברה מוכר תחתיו, חד זמ נפיק לאתר,היה
 והוה א"ל ווי ליה לההוא גברא דהוה, והוה א"ל בר חמשי או שיתי,א"ל בר כמה שני את
 חד זמ אתא חד איתתא טעינה, והוה מתבייש והול לו, ובעי למסגד לבר יומי,בר שיתי
 ותבריהו, ק נסיב בוקלסא בידיה, אמרה ליה הא ל קרב קודמיהו,בידה חדא פינ דסולת
 כיו דאתא אבוה א"ל מא עביד, ויהב בוקלסא בידא דרבה דהוה ביניהו,לכולהו פסיליא
 ואמרת לי הא, א"ל מה נכפר מינ אתת חדא איתתא טעינה לה חדא פינ דסולת,להו כדי
 ודי אמר אנא איכול, קריבת לקדמיהו הוה די אמר אנא איכול קדמאי,ל קריב קודמיהו
 וידעי, א"ל מה אתה מפלה בי, ק הדי רבה דהוה ביניהו נסב בוקלסא ותברינו,קדמאי
 א"ל, א"ל נסגוד לנורא, נסביה ומסריה לנמרוד, א"ל ולא ישמעו אזני מה שפי אומר,אנו
 א"ל א כ נסגוד לעננא דטעי, א"ל נמרוד נסגוד למיא,אברה ונסגוד למיא דמטפי נורא
 א"ל נסגוד לרוחא א"ל, א"ל נסגוד לעננא א"ל א כ נסגוד לרוחא דמבדר עננא,מיא
 הרי, א"ל מילי את משתעי אני איני משתחוה אלא לאור,ונסגוד לבר אינשא דסביל רוחא
, הוה תמ הר קאי פלוג, ויבא אלוה שאתה משתחוה לו ויציל הימנו,אני משליכ בתוכו
אמר מה נפש א נצח אברה אנא אמר מ דאברה אנא וא נצח נמרוד אנא אמר
 אמר להו מ, אמרי ליה דמא את, כיו שירד אברה לכבש האש וניצול,דנמרוד אנא
 הה"ד, ויצא ומת על פני תרח אביו, נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו,אברה אנא
.' יא( וימת הר על פני תרח וגו/בראשית/ )ש
.
Midrash Genèse Rabba (Ed. Vilna) chapitre 38
Térah était un idolâtre. Une fois Térah partit et plaça Abraham pour vendre les idoles à sa
place. Lorsqu'un homme venait pour acheter une idole. Abraham lui demandait : "Quel âge
as-tu ?" L'homme répondait : "j'ai cinquante ou soixante ans". Abraham déclarait : "Malheur à
cet homme qui a soixante ans qui veut se prosterner devant une idole qui n'a qu'un jour."
L'homme avait honte et partait. Un jour une femme vint avec un plateau plein de farine. Elle
dit à Abraham : "offre-leur ceci !" Il prit le plateau brisa toutes les idoles et plaça le bâton
dans la main de la plus grande idole (qu'il ne brisa pas). Lorsque son père vint, il demanda :
"qui a fait cela ?" Abraham répondit : "puis-je te cacher ce qui s'est passé ? Voilà une femme
est venue avec un plateau de farine en me demandant de leur offrir. J'ai obtempéré. Mais
voici qu'une idole a dit : je mangerai la première et l'autre a dit c'est moi qui mangerai la
première. La grande statue s'est levée les a toutes brisées avec un bâton. Térah répondit :

"tu me prends pour un idiot, alors que nous savons la vérité ?" Abraham lui dit : "Que tes
oreilles entendent ce qui sort de ta bouche !". Térah partit le dénoncer à Nemrod. Ce dernier
dit à Abraham :"Je vais te jeter dans le feu". Abraham répondit : Jette-moi dans l'eau qui
éteint le feu". Nemrod lui dit : "Je te jetterai dans l'eau". Abraham répondit : "Jette-moi dans
le vent qui chasse les nuages (de la pluie)". Nemrod répondit : "Je te jetterai dans le vent".
Abraham répondit : "Livre-moi aux hommes qui retiennent le vent". Alors Nemrod lui dit : "tu
parles bien. Mais moi je ne me prosterne que devant le feu, alors je te jetterai dans le feu et
que ton Dieu vienne te sauver". Là se trouvait Haran (frère d'Abraham) qui était dans le
doute. Il se dit : "de deux choses l'une, si c'est Abraham qui triomphe, je serai du côté
d'Abraham, si c'est Nemrod qui triomphe, je serai du côté de Nemrod". Lorsque Abraham
sortit indemne de la fournaise, on demanda à Haran : "De quel côté es-tu ?" Il répondit : "du
côté d'Abraham". On le prit pour le jeter dans le feu. Ses entrailles brûlèrent et on le ressortit
mort devant Térah son père, comme il est dit : "Et Haran mourut devant Térah son père."

Idole assise représentant sans doute la Grande
Déesse Mère
(Lac de Gennesareth - 6000 av. l’ère commune)

Traduction : Philippe Haddad.

