Le respect des mitsvot avant le Sinaï

Abraham contre l'idolâtrie
Abraham, s’il ne fut pas le premier à connaître
Dieu, est le premier qui chercha à diffuser l’idée du
monothéisme.
Nous pouvons dire aujourd’hui que son surnom de
"père d’une multitude de nations", s’est pleinement
réalisé.

Représentation du Baal. Les païens de l’époque
biblique étaient très attachés à son culte.

בראשית פרק כו'
יתי אֶ ת ז ְַרעֲ ָך כְ כוֹכְ בֵּ י הַ ָּׁשמַ יִם וְ נ ַָּׁת ִתי לְ ז ְַרעֲ ָך אֵּ ת כָּׁל הָּׁ אֲ ָּׁרצֹת הָּׁ אֵּ ל וְ ִה ְתבָּׁ ֲרכּו
ד וְ ִה ְרבֵּ ִ
ָארץ
בְ ז ְַרעֲ ָך כֹל ּג ֹויֵּי הָּׁ ֶ
ה עֵּ ֶקב אֲ ֶשר ָּׁשמַ ע ַאבְ ָּׁרהָּׁ ם בְ קֹלִ י וַ י ְִשמֹ ר ִמ ְשמַ ְר ִתי ִמ ְצו ַֹתי חֻ ּקו ַֹתי וְ ת ֹור ָֹּׁתי
תלמוד בבלי קדושין פב ,א
מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה ,שנאמ' :עקב
אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי
תלמוד בבלי עבודה זרה יד ,ב
א"ל רב חסדא לאבימי :גמירי ,דעבודת כוכבים דאברהם אבינו ד' מאה פירקי
הויין ,ואנן חמשה תנן ,ולא ידעינן מאי קאמרינן
רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א' הלכה ג'
בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו ,כיון שהכיר וידע התחיל להשיב
תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם
הולכים בה ...כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא
לחרן ,והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה
אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד ,והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר
ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה'
אל עולם ,וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל
אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים
ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים
והודיעו ליצחק בנו

'ספר מורה הנבוכים חלק ג' פרק כט
כבר בארנו בחבורנו הגדול משנה תורה שאברהם אבינו ע"ה התחיל לסתור אלו
הדעות בטענות וקריאה חלושה ובפיוס בני אדם ומשך לבבם לעבודת השם
 עד שבא אדון הנביאים והשלים הכונה וצוה להרוג הכופרים ההם,בהטיבו להם
ומחות זכרם ולשרשם מארץ החיים
Genèse chapitre 26
4

Je multiplierai ta race comme les astres du ciel ; je lui donnerai toutes ces provinces et en
ta race s’estimeront bénies toutes les nations du monde.
5
En récompense de ce qu’Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance, exécutant
mes préceptes, mes lois et mes doctrines.

Talmud de Babylone, traité Kidoushin page 82a
Nous trouvons dans les versets qu’Abraham a accompli toute la Tora avant même qu’elle ne
soit donnée: "En récompense de ce qu’Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance,
exécutant mes préceptes, mes lois et mes doctrines"

Talmud de Babylone, traité Avoda zara page 14b
Rav 'Hisda dit à Avimi: nous savons par tradition que notre ancêtre Abraham enseignait
quatre cents chapitres sur l’idolâtrie. Quant à nous, il nous en reste cinq et nous ne
comprenons même pas ce que nous en disons.

Maïmonide, lois de l’idôlatrie chapitre 1 paragraphe 3
Abraham reconnut Dieu à l’âge de quarante ans.
Dès ce moment, il organisa des disputes avec les habitants d’Ur Kasdim pour leur prouver
qu’ils se trompaient.
Voyant qu’on ne réussissait pas à le contredire, le roi chercha à le tuer. Mais Abraham
bénéficia d’un miracle et s’enfuit à 'Haran d’où il répandit le principe d’un Dieu unique. Il alla
de ville en ville, regroupant la population autour de lui et répondant à chacun selon son
niveau, jusqu’à parvenir en Canaan. Il eut alors des milliers de disciples en qui il implanta le
grand principe du monothéisme. Il rédigea des livres à ce sujet et apprit à son fils Isaac ce
qu’il avait lui-même compris.

Guide des égarés, troisième partie chapitre 29
Nous avons déjà évoqué qu’Abraham démontra l’erreur de ces conceptions idolâtres et
chercha à rapprocher l’humanité de la vérité par la douceur et en se montrant bienfaisant.
Vint alors Moïse, le maître des Prophètes, qui compléta le projet [de la Création] en
ordonnant de mettre à mort et d’effacer jusqu’au souvenir des hommes qui continueraient à
pratiquer l’idolâtrie.

Traduction: Sefarim.fr et Raphaël Horowitz

