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התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה    1כיון שנגמל איתן זה
והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב  

ב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע אותו, כי אי אפשר שיסב 
באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא  
מתבונתו  הצדק  קו  והבין  האמת  דרך  שהשיג  עד  ומבין  משוטט  ולבו  עמהם  עובד 
בכ ואין  הכל  ברא  והוא  הגלגל  מנהיג  והוא  אחד  אלוה  שם  שיש  וידע  ל הנכונה, 

זה  לטעות  להם  שגרם  ודבר  טועים  העולם  שכל  וידע  ממנו,  חוץ  אלוה  הנמצא 
שנה  ארבעים  ובן  מדעתם,  האמת  שאבד  עד  הצורות  ואת  הכוכבים  את  שעובדים 
אור   בני  על  תשובות  להשיב  התחיל  וידע  שהכיר  כיון  בוראו,  את  אברהם  הכיר 

הולכים   שאתם  האמת  דרך  זו  שאין  ולומר  עמהם  דין  ולערוך  ושיבר כשדים  בה 
ראוי   ולו  העולם  לאלוה  אלא  לעבוד  ראוי  שאין  לעם  להודיע  והתחיל  הצלמים 
להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר 
כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא 

לה המלך  בקש  בראיותיו  עליהם  שגבר  כיון  לחרן, אלו.  ויצא  נס  לו  ונעשה  ורגו 
והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל  
ומממלכה   לעיר  מעיר  העם  ומקבץ  וקורא  מהלך  והיה  לעבוד,  ראוי  ולו  העולם 

קורא שנאמר והוא  כנען  לארץ  עד שהגיע  עולם   לממלכה  אל  ה'  ,  ויקרא שם בשם 
ו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי וכיון שהיו העם מתקבצין אלי

דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית 
וישב  בנו,  והודיעו ליצחק  בו ספרים  וחבר  הזה  הגדול  אברהם ושתל בלבם העיקר 
כל   ומחזיק  מלמד  וישב  ללמד  ומינהו  ליעקב  הודיע  ויצחק  ומזהיר,  מלמד  יצחק 
הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה  

, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם 
אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים  

ה את  יודעת  שהיא  אומה  בעולם  ונעשית  לישראל עליהם  הימים  שארכו  עד   ,'
במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות  

כוכבים,   עבודת  לוי  שבט  עבד  לא  ומעולם  ששתל  אבות,  העיקר  היה  קט  וכמעט 
וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו    אברהם נעקר 

אבינו   לאברהם  השבועה  כיון  את  ושלחו,  הנביאים  כל  של  רבן  רבינו  משה  עשה 
דרך עבודתו   והודיעם  לנחלה הכתירן במצות  ישראל  ה'  ובחר  רבינו  שנתנבא משה 

 ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה. 
 
 : ה הנבוכים, חלק ג', פרק כט' מור רמב"ם  ה  .2

וכאשר יצא עמודו של עולם והתבאר לו שיש אלוה נפרד לא גוף ולא כח בגוף, ושכל 
עליהם,  גדל  אשר  ההם  ההבלים  שקרות  והבין  מעשיו,  והכוכבים  הגלגלים  אלו 

קריאה  בשם ה' אל עולם  התחיל לסתור אמונתם ולזייף דעותם, ופרסם כנגדם וקרא  
 ...שכוללת מציאות האלוה והתחדש העולם מאתו

 
 ראשית פרשת וירא פרק כא פסוק לג ב .  3

ַּ֥ם  ְִּ֨קָרא־ָשָׁ֔ם ְבש  ֵ֣ר ָשַָׁ֑בע ַויִּ ְבא  ל בִּ ֶ֖שֶׁ ַטַּ֥ע אֶׁ ם:-א   ה')לג( ַויִּ  ל עֹוָלָֽ
 
 

 
 .7ראה מאמרי לעיל / לקמן , "אוניברסליות במשנה תורה להרמב"ם", הע'  1
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חכמה   ודרכי  חסידות  מדת  כך  שהדין  פי  על  ואף  בפרך,  כנעני  בעבד  לעבוד  מותר 
ו על עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד עול 

ותבשיל  נותנין לעבד מכל תבשיל  היו  ומכל משתה, חכמים הראשונים  מכל מאכל 
שהיו אוכלין, ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן, הרי הוא אומר כעיני 
עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה, וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים 

ות מסרן הכתוב לא לבושה, ולא ירבה עליו צעקה וכעס אלא ידבר עמו בנחת לעבד
משפט   אמאס  אם  בהן  הטובים שהשתבח  איוב  בדרכי  מפורש  וכן  טענותיו  וישמע 
עבדי ואמתי בריבם עמדי הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד, ואין האכזריות  

ע"ז   עובדי  בעכו"ם  אלא  מצויה  אברה והעזות  של  זרעו  אבינואבל  ישראל    ם  והם 
שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וצוה אותם בחקים ומשפטים צדיקים 
וכן במדותיו של הקדוש ברוך הוא שצונו להדמות בהם הוא  רחמנים הם על הכל, 

וכל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך   ורחמיו על כל מעשיואומר 
 והרבך. 

 
 ת עניים י':א',   הרמב"ם בהלכות מתנו .  5

יותר מכל מצות עשה,   זרע  חייבין אנו להזהר במצות צדקה  שהצדקה סימן לצדיק 
שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה, ואין כסא  אברהם אבינו  

ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר בצדקה תכונני, ואין ישראל  
 שפט תפדה ושביה בצדקה. נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במ

 
 :    בהערה הראשנה למהדורתו של מורה הנבוכים,  . הרב יוסף קאפח,  6

ל עולם'. -"ברור כי פתיחה זו באה בעקבות האמור באברהם אבינו 'וירא בשם ה' א
כי פעולתו בספר זה היא המשך קריאתו של אברהם לפרסם אמתת יחוד ה'  לרמוז  
ק זה. אלא כך הוא נהג בכל ספריו, שכך פתח . ולא רק כאן פתח רבינו בפסו בעולם 

מי  וראיתי  ועוד....  המצוות,  וספר  תורה,  משנה  בספרו  וכך  למשנה,  פירושו  את 
 שדמה שזו השפעה ערבית, ואינו נכון....". 

 
 

 

 


