Les deux Cohen

Tsadok et Aviatar
Les livres de Samuel et Rois nous décrivent deux Cohen qui se
partagent la fonction sous le roi David. La guerre civile de
succession verra Tsadok se ranger du côté de Salomon alors
qu’Aviatar fera le mauvais choix : celui d’Adonia, frère ainé de
Salomon.

Arche sainte

Aviatar sera relégué par le pouvoir dans le village d’Anatot et
démis de ses fonctions. Tsadok et sa lignée hériteront de la
fonction de Grand Prêtre.

ב שמואל טו
-ֹלהים וַ יַעַ ל אֶ ְבי ָָתר עַ ד
ִ ֱ אֲ רוֹן הָ א-ֹלהים וַ י ִַסקו אֶ ת
ִ ֱ אֲ רוֹן בְ ִרית הָ א- הַ לְ וִ יִם ִאּת ֹו נֹ ְש ִאים אֶ ת-צָ דוֹק וְ כָל-כד וְ ִהמֵּה גַם
אֶ ְמצָ א חֵּ ן-ֹלהים הָ ִעיר ִאם
ִ ֱ אֲ רוֹן הָ א- {ס }כה וַ יֹאמֶ ר הַ םֶ לְֶך לְ צָ דוֹק הָ ֵּשב אֶ ת. הָ ִעיר- הָ עָ ם לַעֲ בוֹר ִמן-ּתֹם כָל
 לִ י כַאֲ ֶשר טוֹב-ִהנְ נִ י יַעֲ ֶשה
כו וְ ִאם כֹה יֹאמַ ר ֹלא ָחפַ ְצ ִּתי בָ ְך.  ָנוֵּהו-בְ עֵּ ינֵּי יְהוָ ה ֶו ֱה ִשבַ נִ י וְ ִה ְרַאנִ י אֹ ת ֹו וְ אֶ ת
-ימעַ ץ ִבנְ ָך וִ יה ֹונ ָָתן בֶ ן
ַ  צָ דוֹק הַ כֹהֵּ ן הֲ רוֹאֶ ה אַ ָּתה שֺ בָ ה הָ ִעיר ְב ָשלוֹם וַ אֲ ִח- {ס }כז וַ יֹאמֶ ר הַ םֶ לְֶך אֶ ל.בְ עֵּ ינָיו
כח ְראו ָאנֹ כִ י ִמ ְתמַ ְהמֵּ הַ בעברות (בְ עַ ְרבוֹת) הַ ִם ְדבָ ר עַ ד בוֹא ָדבָ ר מֵּ ִע ָםכֶם לְ הַ גִ יד. אֶ בְ י ָָתר ְשנֵּי בְ נֵּיכֶם ִא ְּתכֶם
. ְרוש ִ ָלם וַ י ְֵּשבו ָשם
ָ ֹלהים י
ִ ֱאֲ רוֹן הָ א-כט וַ י ֶָשב צָ דוֹק וְ אֶ בְ י ָָתר אֶ ת. לִ י
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24 Vint aussi Çadok avec tous les Lévites, portant l'arche d'alliance du Seigneur; on déposa
l'arche divine à terre pendant qu'Ebiathar montait, jusqu'à ce que le peuple eût achevé de
quitter la ville. 25 Mais le roi dit à Çadok: "Fais rentrer l'arche de Dieu dans la ville. Si je
trouve faveur aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me la fera revoir ainsi que la demeure
où elle réside. 26 Que s'il dit: "Je ne veux plus de toi," je suis prêt; qu'il me traite comme il lui
plaira. 27 Vois-tu, dit le roi au pontife Çadok, retourne en paix à la ville, et que ton fils
Ahimaaç et Jonathan, fils d'Ebiathar, vos deux fils, vous accompagnent. 28 Voyez, moi je
m'attarderai dans les plaines du désert, attendant qu'un message vienne m'informer de votre
part." 29 Et Çadok et Ebiathar ramenèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, où ils restèrent.

ב שמואל כ
. ושוָ א) סֹפֵּ ר וְ צָ דוֹק וְ אֶ בְ י ָָתר כֹהֲ נִים
ְ ( כה ושיא
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25 Scheva, secrétaire; Çadok et Ebiathar, prêtres;

א מלכים א
עֲ צָ ב ֹו-ו וְ ֹלא.  חַ גִ ית ִמ ְתנ ֵַּשא לֵּאמֹ ר אֲ נִ י אֶ ְמֹלְך וַ יַעַ ש ל ֹו ֶרכֶב ופָ ָר ִשים וַ חֲ ִמ ִשים ִאיש ָר ִצים לְ פָ נָיו-ה וַ אֲ דֹנִ יָה בֶ ן
ז וַ י ְִהיו ְדבָ ָריו ִעם. ַאב ָשלוֹם
ְ  ּתַֹאר ְמאֹ ד וְ אֹ ת ֹו יָלְ ָדה ַאחֲ ֵּרי- הוא טוֹב-ית וְ גַם
ָ ָאבִ יו ִמיָמָ יו לֵּאמֹ ר מַ דועַ ָככָה עָ ִש
 יְה ֹוי ָָדע וְ נ ָָתן הַ מ ִָביא וְ ִש ְמ ִעי-וב ָניָהו בֶ ן
ְ ח וְ צָ דוֹק הַ כֹהֵּ ן.  ְצרויָה וְ ִעם אֶ בְ י ָָתר הַ כֹהֵּ ן וַ י ְַעזְ רו ַאחֲ ֵּרי אֲ דֹנִ יָה-יוָֹאב בֶ ן
.אֲ ֹדנִ יָהו-וְ ֵּר ִעי וְ הַ גִ בו ִֹרים אֲ ֶשר לְ ָדוִ ד ֹלא הָ יו ִעם
 הָ עָ ם י ְִחי הַ םֶ לְֶך-ֹאמרו כָל
ְ  ְשֹלמֹ ה וַ י ְִת ְקעו בַ שוֹפָ ר וַ י- הָ אֹ הֶ ל וַ י ְִמ ַשח אֶ ת- ֶק ֶרן הַ ֶשמֶ ן ִמן-לט וַ י ִַעח צָ דוֹק הַ כֹהֵּ ן אֶ ת
מא. ָארץ ְבק ֹולָם
ֶ ָושמֵּ ִחים ִש ְמ ָח ה גְ ד ֹולָה וַ ִּתבָ ַקע ה
ְ  הָ עָ ם ַאחֲ ָריו וְ הָ עָ ם ְמחַ לְ לִ ים בַ חֲ לִ לִ ים-מ וַ יַעֲ לו כָל. ְשֹלמֹ ה
 הַ ִע ְריָה- קוֹל הַ שוֹפָ ר וַ יֹאמֶ ר ַמדועַ קוֹל- הַ ְערֺ ִאים אֲ ֶשר ִאּת ֹו וְ הֵּ ם כִ לו לֶאֱ כֹל וַ י ְִשמַ ע יוָֹאב אֶ ת-וַ י ְִשמַ ע אֲ דֹנִ יָהו וְ כָל
מג. אֶ בְ י ָָתר הַ כֹהֵּ ן בָ א וַ יֹאמֶ ר אֲ דֹנִ יָהו בֹא כִ י ִאיש ַחיִל ַא ָּתה וְ טוֹב ְּתבַ ֵּשר-מב עוֹדֶ מו ְמ ַדבֵּ ר וְ ִהמֵּה י ֹונ ָָתן בֶ ן. הוֹמָ ה

 צָ דוֹק הַ כֹהֵּ ן- הַ םֶ לְֶך אֶ ת-מד וַ י ְִשלַח ִאּת ֹו.  ְשֹלמֹ ה- ָדוִ ד ִה ְמלִ יְך אֶ ת-וַ יַעַ ן י ֹונ ָָתן וַ יֹאמֶ ר לַאֲ דֹנִ יָהו אֲ בָ ל אֲ ֹדנֵּינו הַ םֶ לְֶך
מה וַ י ְִמ ְשחו אֹ ת ֹו צָ דוֹק הַ כֹהֵּ ן.  יְה ֹוי ָָדע וְ הַ כְ ֵּר ִתי וְ הַ נְ ל ִֵּתי וַ י ְַרכִ בו אֹ ת ֹו עַ ל ִנ ְר ַדת הַ םֶ לְֶך-נ ָָתן הַ מָבִ יא ובְ ָניָהו בֶ ן-וְ אֶ ת
מו וְ גַם י ַָשב ְשֹלמֹ ה עַ ל. וְ נ ָָתן הַ מָבִ יא לְ מֶ לְֶך בְ גִ חוֹן וַ יַעֲ לו ִמ ָשם ְשמֵּ ִחים וַ ֵּּתהֹם הַ ִע ְריָה הוא הַ עוֹל אֲ ֶשר ְש ַמ ְע ֶּתם
 ֵּשם-ֹלהים) אֶ ת
ִ ֱ אֲ ֹדנֵּינו הַ םֶ לְֶך ָדוִ ד לֵּאמֹ ר יֵּיטֵּ ב אלהיך (א-בָ או עַ בְ דֵּ י הַ םֶ לְֶך לְ בָ ֵּרְך אֶ ת-מז וְ גַם. כִ ןֵּ א הַ ְםלוכָה
ָאמר הַ םֶ לְֶך בָ רוְך יְהוָ ה אֱ ֹלהֵּ י
ַ  ָככָה-מח וְ גַם. הַ ִם ְשכָב- כִ ְסא ֹו ִמכִ ְסאֶ ָך וַ י ְִש ַּתחו הַ םֶ לְֶך עַ ל-ְשֹלמֹ ה ִמ ְשמֶ ָך וִ יגַדֵּ ל אֶ ת
 הַ ְערֺ ִאים אֲ ֶשר לַאֲ דֹנִ יָהו וַ יֵּלְ כו ִאיש-מט וַ יֶחֶ ְרדו וַ יָקֺ מו כָל.  כִ ְס ִאי וְ עֵּ ינַי רֹאוֹת-ֹשב עַ ל
ֵּ י ְִש ָראֵּ ל אֲ ֶשר נ ַָתן הַ יוֹם י
.נ וַ אֲ דֹנִ יָהו י ֵָּרא ִמנְ נֵּי ְשֹלמֹ ה וַ י ָָקם וַ ֵּילְֶך וַ יַחֲ זֵּק בְ ַק ְרנוֹת הַ ִםזְ בֵּ ַח. לְ ַד ְרכ ֹו
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5 Adonias, fils de Hagghit, laissait percer son ambition en disant: "C'est moi qui serai roi." Il
se procura un char et des écuyers, se faisant précéder de cinquante coureurs. 6 Jamais son
père ne l'avait contrarié en disant: "Pourquoi agis-tu ainsi?" Il était d'ailleurs d'une grande
beauté, et il était venu au monde après Absalon. 7 Il eut des pourparlers avec Joab, fils de
Cerouya, et le pontife Ebiathar, qui se rallièrent à son parti. 8 Pour le pontife Çadok,
Benaïahou, fils de Joïada, le prophète Nathan, Séméi et Réi, et les vaillants de David, ils ne
suivirent point Adonias.
39 Le pontife Çadok, avec le cornet d'huile qu'il avait pris dans la Tente, oignit Salomon; on
sonna du cor, et tout le peuple dit: "Vive le roi Salomon!" 40 Et tout le peuple monta à sa
suite, faisant résonner les flûtes, se livrant à une grande allégresse; leurs cris ébranlaient la
terre. 41 Adonias et tous ses convives, qui achevaient de manger, l'entendirent; et Joab, en
percevant le son du cor, demanda: "D'où vient ce bruit de la ville en émoi?" 42 Il parlait
encore, lorsqu'il vit venir Jonathan, fils du prêtre Ebiathar. "Viens, dit Adonias, car tu es un
vaillant homme et porteur de bonnes nouvelles." 43 Jonathan répondit à Adonias: "En vérité,
le roi David, notre maître, a donné la royauté à Salomon. 44 Il a envoyé, pour l'accompagner,
le pontife Çadok, le prophète Nathan, Benaïahou, fils de Joïada, les Kerêthi et Pelêthi, et on
l'a fait monter sur la mule du roi. 45 Et le pontife Çadok et le prophète Nathan lui ont donné
l'onction royale près du Ghihôn, et ils sont revenus de là tout joyeux, et la cité est pleine
d'émoi. De là le bruit que vous avez entendu. 46 De plus, Salomon s'est assis sur le trône
royal. 47 Bien mieux, les serviteurs du roi sont venus féliciter notre maître, le roi David, en
disant: "Puisse le Seigneur rendre le nom de Salomon plus illustre encore que ton nom, et
son trône plus grand que le tien!" Et le roi s'est prosterné sur sa couche. 48 Puis il s'est
exprimé ainsi: Béni soit l'Eternel, Dieu d'Israël, qui a donné aujourd'hui un occupant à mon
trône et m'en a rendu témoin!" 49 Saisis d'effroi, tous les invités d'Adonias se levèrent et se
dirigèrent chacun de son côté. 50 Pour Adonias, craignant Salomon, il se leva également et
alla embrasser les cornes de l'autel.

א מלכים א
אֲ רוֹן-את אֶ ת
ָ  נ ָָש-יתָך כִ י
ֶ  ָשדֶ יָך כִ י ִאיש מָ וֶת אָ ָּתה ובַ יוֹם הַ זֶה ֹלא אֲ ִמ-כו ולְ אֶ בְ י ָָתר הַ כֹהֵּ ן ָאמַ ר הַ םֶ לְֶך עֲ ָנתֹת לְֵּך עַ ל
 אֶ ְבי ָָתר ִמ ְהיוֹת כֹהֵּ ן לַיהוָ ה-כז וַ ְיג ֶָרש ְשֹלמֹ ה אֶ ת.  ִה ְתעַ מָה ָאבִ י-ית בְ כֹל אֲ ֶשר
ָ ִאֲ ֹדנָי יְהוִ ה לִ פְ נֵּי ָדוִ ד ָאבִ י וְ כִ י ִה ְתעַ מ
.בֵּ ית עֵּ לִ י בְ ִשֹלה- ְדבַ ר יְהוָ ה אֲ ֶשר ִדבֶ ר עַ ל-לְ מַ לֵּא אֶ ת
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26 Pour le prêtre Ebiathar, le roi lui dit: "Va-t'en à Anatot, dans tes terres, car tu es passible
de mort; mais aujourd'hui je ne te ferai point mourir, parce que tu as porté l'arche du
Seigneur Elohim devant David, mon père, et parce que tu as partagé toutes ses tribulations."
27 Salomon chassa ainsi Ebiathar du sacerdoce de l'Eternel, pour accomplir la parole
prononcée par l'Eternel sur la maison d'Héli, à Silo.
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