Intelligence de la fille des Jefté, cris de l’Inspiration divine, stupidité de Jéfté et PinHas
Rabbin Floriane Chinsky Jéfté était un ignorant, un homme du commun, et à
cause de cela il a détruit sa fille. Quand ? Quand il a mené
bataille contre les enfants de Amon et a fait un vœu : « Et
voilà que ce qui sortira… des portes de ma maison à ma
rencontre… et je le ferai monter en offrande. »
A cet instant, le Spécial qui est abondance s’est mis en
colère et a dit : « Si sortait de sa maison un chien ou un
porc ou un chameau, il me l’offrirait en offrande ? » Il lui
a invité sa fille.
« Et voilà quand il la vit… et il dit : ahhhh ma fille !.... et
j’ai dédommagé l’Eternel de ma bouche et je ne pourrai
pas revenir sur cela. »
Et PinHas n’était-il pas là-bas ? PinHas a dit : « Je suis
grand prêtre, fils de grand prêtre, vais-je m’humilier et
aller chez cette personne simple ? » Et Jéfté a dit : « Moi,
chef des tributs d’Israël, chef des officiers, je vais
m’humilier et aller chez cette personne simple ? » Entre
les deux a été détruite cette humiliée du monde. Et les
deux sont redevables de ses sangs.
PinHas : l’inspiration divine est partie de lui ; Jéfté : il est
mort par la chûte de ses organes, en chaque lieu où il
allait un de ses organes tombait de lui et on l’enterrait à
cet endroit,
c’est ce qu’on dit : « Et Jefté mourut… et il fut enterré
dans les villes de Gilad. » « dans la ville de Gilad » n’est
pas dit mais « dans les villes de Gilad ».
Quand Jéfté a voulu sacrifier sa fille elle pleurait devant
lui et lui dit : « Mon père, mon père ! Je suis sortie vers
toi dans la joie, et tu m’égorges ? Est-ce qu’il est écrit
dans la Torah qu’Israël rapproche les vies de leurs
enfants sur le dos de l’Autel ? » Il lui a dit : « Ma fille, j’ai
fait le vœu ! »
Elle lui a dit : « Mais Jacob notre père a fait un vœu « et
tout ce que tu me donneras j’en prélèverai la dîme pour
toi. » et la transcendance qui est abondance lui adonné
douze fils, il pourrait peut-être lui en sacrifier un ?
Et de plus, n’est-ce pas que quand Hana avait fait un vœu
et dit « Et je le donnerai à l’Eternel tous les jours de sa
vie. » Peut-être qu’elle, elle a sacrifié son fils au spécial,
il est une bénédiction ? »
Toutes ces choses elle les a dites et il ne l’a pas écoutée,
il est mondé et l’a égorgée devant la transcendance,
qu’elle soit bénie.
Et l’inspiration divine cirait : « des vies humaine aurais-je
demandé de sacrifier devant moi ? « Que je n’ai pas
ordonné et pas mentionné et qui ne sont pas montées
dans mon cœur. »
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