Les 10 épreuves d’Abraham

משנה מסכת אבות פרק ה
עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד
:בכולם להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום
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פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ה משנה ג

 והוא אומרו, הגירות-  הראשון. כולם כתובים- העשרה נסיונות אשר נתנסה אברהם אבינו
 הרעב אשר מצא בארץ כנען-  והשני. (בראשית יב א) לך לך מארצך וממולדתך:יתעלה לו
 וזה," (בראשית יב ב) "ואעשך ואברכך ואגדלה שמך: וכבר יועד לו,כאשר השתקע בארץ
 עשוק-  והנסיון השלישי.' (בראשית יב י) "ויהי רעב בארץ" וכו: והוא אומרו,נסיון גדול
 לקחו-  והחמישי. הלחמו בארבעה מלכים-  והרביעי.המצרים אותו בלקיחת שרה לפרעה
-  והשביעי. אשר צווה בה בשנות הזיקנה, המילה-  והששי.הגר כשנואש מההולדה משרה
. הרחקת הגר אחר היבנותו ממנה-  והשמיני.עשוק מלך גרר אותו בלקיחת שרה גם כן
. עקדת יצחק-  והעשירי. הרחקת בנו ישמעאל- והתשיעי

Traité Avot, chapitre 5, Mishna 3
Dix épreuves ont été données à Abraham notre père, de mémoire bénie, et il les a toutes
surmontées. Ceci pour te montrer l’affection d’Abraham notre père (envers Le Créateur).

Commentaire de Maïmonide
Dix épreuves ont été données à Abraham notre père : et toutes sont écrites (dans la Torah).
La première, l’exil, comme il est marqué «Va pour toi, (hors) de ta terre…» (Genèse, 12; 1).
La seconde a été la famine en terre de Canaan, alors qu’il venait d’y arriver et que Dieu lui
avait dit « (Tu iras en Canaan) et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et j’agrandirai
ton nom» (Ib. 2) ensuite il est écrit «Et ce fut la famine dans le pays» (Ib. 10); ceci fut une
grande épreuve (car c’était en total contradiction avec la promesse divine). La troisième fut
l’oppression d’Egypte, quand Sarah fut prise par Pharaon. La quatrième, la guerre contre
les quatre rois. La cinquième épreuve a été celle de prendre Hagar pour femme, quand il fut
désespéré de l’infertilité de Sarah. La sixième, la circoncision, qui pour lui s’est faite dans
sa vieillesse. La septième, l’oppression de roi Garar quand Sarah fut de nouveau captive.
La huitième, le renvoi d’Hagar. La neuvième, le renvoi de son fils Ismaël. La dixième, la
ligature d’Isaac.

