Sortir de la vision miraculeuse

Le messie chez Maimonide
En règle générale chez Maimonide, la vérité d’une
chose ou d’un discours ne se vérifie pas par
l’accomplissement de miracles. Même les temps
messianiques ne sont pas liés à un changement dans
l’ordre naturel du monde.

Reproduction dessinée de Maïmonide
(1138 – 1204) au-dessus de sa signature.

'רמב'' משנה תורה הלכות מלכי פרק יא
 ומחדש,  צרי לעשות אותות ומופתי,ג אל יעלה על דעת שהמל המשיח
 וכיוצא בדברי אלו שהטיפשי אומרי ; אי,  או מחייה מתי, דברי בעול
 והוא היה נושא כליו,הדבר כשהרי רבי עקיבה חכ גדול מחכמי משנה היה
 ודימה הוא וכל. שהוא המל המשיח, והוא היה אומר עליו,של ב כוזבא המל
 נודע שאינו, עד שנהרג בעוונות; כיו שנהרג,חכמי דורו שהוא המל המשיח
. לא אות ולא מופת,  ולא שאלו ממנו חכמי,משיח
,  שהתורה הזאת אי חוקיה ומשפטיה משתני לעול: ככה ה, ועיקר הדברי
 או, ולא גורעי מה; וכל המוסי! או גורע, ואי מוסיפי עליה, ולעולמי עולמי
שגילה פני בתורה והוציא הדברי של מצוות מפשוטהרי זה בוודאי רשע
.ואפיקורוס
Maimonide Michne Tora, Lois sur les rois, Chap.11
3. Ne crois pas que le roi messie doit réaliser miracles et prodiges, changer des choses dans
le monde ou ressusciter les morts et toutes ces sortes de choses que disent les sots. Il n’en
est rien. Car nous voyons bien que Rabi Aquiba, un grand sage parmi les sages de la
michna, soutenait le roi Bar Ko’hba et disait à son propos qu’il était le messie. Lui et tous les
sages de son temps pensaient qu’il s’agissait du messie jusqu’à ce qu’il soit tué pour ses
fautes. Lorsqu’il fut tué on comprit qu’il n’était pas le messie et les sages n’ont jamais exigé
ni miracle ni prodige de sa part.
Ce qu’il faut retenir d’essentiel est ainsi posé: à savoir qu’au sujet de cette Torah ni ses
décrets ni ses lois ne changeront jamais, pour l’éternité ; et l’on ne pourra ni ajouter sur eux,
ni en retrancher. Et quiconque ajouterait ou retrancherait, ou qui donnerait une interprétation
des commandements contraire à leur littéralité, celui-ci serait qualifié de mécréant et
d’hérétique.
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