Mythe ou réalité ?

Le personnage de Job
Job n’a peut-être jamais existé, tout du moins son
identité
est
des
plus
mystérieuses
et
controversées. Néanmoins, son récit a une portée
universelle soulignée par les sages du Talmud.
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).בבא בתרא (טו
יתיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר איוב לא היה ולא
 רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי גולה...נברא אלא משל היה
 שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם ואלו הן...היה ובית מדרשו בטבריא היה
בלעם ואביו ואיוב אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהוא בן
 איוב אינבוי אינבי [לאומות העולם] אטו כולהו נביאי מי לא...ברכאל הבוזי
אינבוי לאומות העולם התם עיקר נביאותייהו לישראל הכא עיקר נביאותייהו
 רבי יהושע בן... רבי אלעזר אומר איוב בימי שפוט השופטים...לאומות העולם
 רבי נתן אומר איוב בימי מלכות שבא...קרחה אומר איוב בימי אחשורוש היה
...היה

Talmud de Babylone, Baba Batra 15b
L'un des sages s'est assis devant Rabbi Chemouel Bar Na'hmani, il s'est assis et a dit: "Job
n'a jamais existé, c'est une allégorie"… Rabbi Yo'hanan et Rabbi Eléazar ont dit tous deux :
Job faisait partie de ceux qui sont revenus de l'exil (de Babylone), et sa maison d'étude se
trouvait à Tibériade… Sept prophètes ont prophétisé à l’égard des Nations du monde: Bilam
et son père, Job, Eliphaz Hatémani, Bildad Hachou’hi, Tsofer Hanaamati et Elihou fils de
Bara’hel Habouzi… Job a prophétisé à l’égard des Nations du monde. Et tous les autres
prophètes n’ont-ils pas également émis des prophéties concernant les Nations du monde ?
Les concernant, l’essentiel de leurs prophéties concernait Israël tandis que les prophètes
mentionnés ici ont essentiellement prophétisé à l’égard des Nations du monde… Rabbi
Eleazar dit: Job a vécu au temps des Juges… Rabbi Yeochua Ben Kor’ha dit : Job a vécu à
l’époque d’Assuérus… Rabbi Nathan dit : Job était contemporain de la reine de Saba…

Traduction : David Horowitz

