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היהדות למדעי הקמפוסהפקולטה רב לשכת

   ד �  ש ב ו ע יד �  ש ב ו ע יד �  ש ב ו ע י
ביהדות יסוד ללימודי המרכז כימאת ב"תשס,תשא�פרשת

שולמ�"ע ופאול הלנה 434מספרש

אברה�" נרכשת"זרע כמורשה

בפרשת השבועי בד� מאמרו בכתבו"תרומה"את אבינר שלמה הרב "חת� הגדול: רבנו כל,�"הרמב,לפי
א של בצלמו נברא ד(להי��אד� התורה יסודי ישראל,)ח,הלכות לע� יש זאת ע� יחד �ע�,א טבע,בתור

אלובר...".מיוחד טענות בשתי הכרוכה לבעייתיות להתייחס .צוני
א"לא של בצלמו נברא אד� הרמב,"להי��כל של "�"לשיטתו א. השל�"הוא"להי��צל� האד� צורת

גול�...בדעתו לה� שאי! הדעות ומשגת היודעת לה�)גו�,חומר(=צורה שאי! המלאכי� עד,הגול�כמו
לה! (שידמה ד" התורה יסודי ).ח,הלכות

1
נברא הראשו! אד� צורתו"רק (בשלמות ב"מו" של,נ בתרגומו ל

י אד�,)קאפח'הרב של הראשוני� היא"בניו אשר באמת האנושית הצורה לה� שתהיה �לכ הגיעו צל�'לא
ודמותו�א שת,"'להי� רק �לכ הבנה"וזכה לידי והביאו שו! הרא אד� אותו לימד שר ויולד'נאמר...א

כצלמו (ג,ה'בר('בדמותו א"מו) מ,נ של בתרגומו השורש"הרמב).שוור%'ז את זה בהקשר מבאר "ילד"�
הש�( את ג� �של")ב!"וכ המשמעות את ג� ואיל�,שכ!,"לימד"כנושא הראשו! א",מאד� "להי��צל�

בלימוד יחידי� ידי על נרכשת מעלה מלידה,הוא תכונה .ואיננה
הרמב פי בת,�"על המתבטא שבח שלה אבינו"כונותיו אברה� ביולוגי,"זרע נתו! איננו הוא אלא,א�

המצוות �מער שמירת ידי ועל האומה אבי של התנהגותו חיקוי ידי על הנרכשת הידועה.מורשה בתשובתו
הרמב לר"של הֵגר'� הוא,עובדיה אבינו אברה� לפיו המותנה היחס ההולכי�"מתואר הכשרי� לזרעו אב

לת,בדרכיו שיתגיירואב גר כל וה� (למידיו הרמב" עמ,�"איגרות שילת הלכות,רלד'מהדורת ג� וראה
י הרמב).ז,מלכי� שוני� שרי� שראל"בהק י של הנאה התנהגות� בי! הזיקה את מבהיר הנחלת,� ובי!

התורה של ותרומתה בלימוד אברה� "מורשת שנאמר: אבינו אברה� זרע לצדיק סימ! ידעתיו':שהצדקה כי
בניול את יצוה אשר צדקה..מע! (יט,יח'בר('לעשות י)" עניי� מתנות אברה�",)א,הלכות של זרעו אבל

הקב,אבינו לה� שהשפיע ישראל צדיקי�"וה� ומשפטי� בחקי� אות� וצוה התורה טובת על,ה ה� רחמני�
(הכל ט" עבדי� ג�,ח,הלכות א:וראה דעות א"מו;ז,הלכות ).כד,ג;טז,נ

ברורהה כתוצאה כלל �בדר מנומקת ישראל בע� :בחירה
2

ועבודתו" מידיעתו לאבותינו שקד� מה ".בגלל
הרמבמשתמע של�"מדברי האפשרות את מנעו ותורתו משה אברה�"כי ששתל העיקר היה קט וכמעט

(נעקר א" זרה עבודה דבר,)ג,הלכות לכל זרה עבודה עובדי כשאר היו ישראל,שכ!.וישראל של מעלת�
העמי�"בתורההיא מכל בה הבדילנו וחוקיה...אשר במצוותיה בסדריה,ייחדנו זולתנו על מעלתנו ונגלתה

(וענייניה תימ!" עמ,אגרת שילת מו,קיח'מהדורת ג� ג"ראה ל,)מג,נ ישראל ע� �הפ ממלכת'"בזכותה
קדוש ולגוי יתעלה–'כהני� (בידיעתו ג"מו" של).לב,נ סיני"חשיבותו הר זוהמת"מעמד פסקה בו אשר

בחווה שהוטבעה הרמב(הנחש בחומר:�"לשיטת הרע מו,היצר א"ראה בו)ל,ב;ב,נ אירוע בהיותו הוא
התאוות את המרסנת התורה ג"מו(ניתנה ).לג,נ

 
כ� 1 על קליי
:ראה הרמב,ברסלבי�שרה לסיפור"פירוש בראשית� בפרשת אד� על תשמ,י� .28�36'עמ,ז"ירושלי�
ממו 2 אבינר הרב מביא אותו ב"הציטוט דווקא,נ לישראל התורה נתינת לפיו הנמקה,כה חסרת לדבריו–הייתה בניגוד

הרמב של הקדומי���"האחרי� הפרשני� אצל זה פרק של האזוטריות המשמעות שאלת את עורר דברי,כבר וראה
נבוכי�(בוניהנר מורה לספר תרי,באור לו,ג"וינה "ב"ע,ד' הנביא): האומה)משה(=כי בזו שרשיה,ק� קבלנו וכבר


הראשו לנשמע...מאבינו נעשה ".והקדמנו
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כי שראל"הקביעה י לע� ש ע�,י מיוחד,בתור הרמב..."טבע של האד� תורת את כלל הולמת ,�"איננה

אינ� אלה מפורסמותודברי בגדר .אלא
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כשר'פרופ חנה

יהודית לפילוסופיה המחלקה

ולמדע לתורה הנשיא 
קר בסיוע מופ* בר.הד' אוניברסיטת של המידע באתר באינטרנט מופיע כתובת�הוא ב 
:איל

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha.על האלקטרוני בדואר המנויי� לרשימת להצטר' השבועכדי פרשת לפנות,ד' יש

למכתב.listserv@vm.biu.ac.il:לכתובת נושא לכתוב 
בלבד.אי אחת שורה לכתוב המכתב,יש  sub parasha-l:בגו'
firstname lastnameכאשר  first-name ו last-name -השולח של המשפחה וש� הפרטי הש� .הינ�

 
 
 

 

 

 
למשל 3 וכפוסק"הרמב,לוינגר'י:ראה כפילוסו� .88�99'עמ,1989ירושלי�,�

M. Kellner, Maimonides on Judaism and the Jewish People, Albany 1991.  


