משנה תורה
א
הב

ה

h

ע
ר
ז

בודה h
ע
ם
י
h

הקרב

נות

h

טה

h
ה
ר

נ

h

 hקניין h
ם
י
ק
ז

משפ

טים

שים  hקדוש
ה
hנ
הפ
ים
ל
א
מנ
ה
h

ז

h

ש

ופ

טים

hh

המדע

h

75

מבוא לספר המדע
ספר המדע ,הפותח את ספר "משנה תורה" ,עוסק
ב"מצוות שהן עיקר דת משה רבנו ,וצריך לידע אותם
תחילת הכל" 1.הספר ,בה"א הידיעה ,המדע ,מקיף את
הידע החשוב ביותר ,ידע המביא לתודעה.
ספר המדע פותח במצוה
יסודי התורה
חזות
הגדולה ,שהיא
דעות
הכל ,הלוא היא ידיעת
תלמוד תורה
ה' ,שהיא התכלית ,והכל
עבודה זרה וחוקות הגויים
סובב אליה כבמעין
תשובה
מעגל ,ובעניין זה "ספר
משנה תורה" בא גם לידי סיום 2.סדרן של ההלכות
בספר זה הוא מעין הנחיה לניווט :תיאור היעד ,הדרך
להגיע אליו ,האזהרה מטעות ותעייה (משגיאה ומאבדן
דרך) ודרך התיקון לנכשלים ,כדי שיעלה בידם לשוב
למסלול עד למפגש הנשגב .יעד זה בא כבר בתחילת
הספר :להכיר את ה' (בידיעה ,באהבה וביראה) ,להביא
הכרה זו לכל מקום ,שהיא מצוַ ת קידוש השם ,ולהכיר
בשיא מעמד האדם בקשר עם ה' ,הנבואה (הלכות יסודי
התורה) .הדרך להגיע ליעד ,שהיא החיבור אל ה' ,יש בה
שני שלבים הבאים רצוא ושוב ,אחד קודם לחברו ,וחברו
מפרה אותו ומשכללו .השלב הראשון נעשה במעשה,
בעיצוב תכונות אופי טובות הממומשות בהתנהגות
מאוזנת וטובה של האדם עם עצמו ועם סביבתו ,מתוך
הבנה נכונה של מהלך חייו ,להיות אדם ישר וטוב (הלכות
דעות) .השלב הבא נעשה בלימוד ,שהרי "אין מלמדים
דברי תורה אלא לתלמיד הגון ,נאה במעשיו ,או לְ תם"3.
מרכזיותו של לימוד התורה ,שהיא דבר ה' ,מכשירה את
האדם לשכלל את חייו (הלכות תלמוד תורה) .הבנה לא
נכונה של החיבור אל ה' עלולה להיות הרת אסון ,וממנה
צריך להישמר .גֹוניו של השקר רבים הם ,ומופעיו מטעים
ומתעתעים (הלכות עבודה זרה) .בסופו של הספר ,מובא
תיקון לנכשלים ,כיצד לשוב אל הדרך הנכונה ,ותוך כדי
זה מתוארים עיקרי האמונה :הבחירה החופשית ,העולם
הבא ואהבת ה' (הלכות תשובה).






שלושה מושגים מתמזגים יחד בספר ,המעשה ההבנה
והחיים ,ויש בהם כדי להעמיד את האדם על המציאות
הראויה שהתורה מבקשת אותו לילך בה.
המעשה הוא הנדרש מן האדם בתחילה ,ההלכה למעשה.
ספר זה" ,משנה תורה" ,מתאר את הדבר בפירוט" :לידע

ביאור האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות...
וראויין הם להקדימן ,שהם מיישבים דעתו שלאדם
תחילה ...ואפשר שיֵ ָדעם הכול :איש ואישה" וכו'4.
המצוות באות להכשיר את האדם .הכשרה זו נראית
ברובה כתיקון הגוף ותיקון החברה 5,שהוא ראשוני.
וכלל הוא" :מעשה ושאינו מעשה – נזקקין למעשה"6.
הידיעה באה מתוך התבוננות ולימוד ,שהם אבני יסוד
בתורה .גם חלק זה מיועד לכל אדם כפי יכולתו" ,כל מי
שירצה ,יבוא וייטול"7.
הקשרים בין המעשה לבין הלימוד הדוקים .יש בכוחו של
הלימוד לשוב ולהביא לידי שכלול המעשה ,ו"לכן אתה
מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה" 8.כי אם לא
יֵ דע האדם ,היאך יעשה? והמעשה הריהו מימוש הלימוד.
הדברים שבים וחוזרים לאורך הספר" :אין הנבואה חלה
אלא על חכם גדול בחכמה ,גיבור במידותיו"; 9בימות
המשיח "נשב פנויין ללמוד בחכמה ולעשות המצוה";10
בעולם הזה אדם צריך לקנות "חכמה ומעשים טובים";11
העובד מאהבה "עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות
החכמה" 12.והמוטו של ספר "משנה תורה" הוא" :אין שם
צדיק גמור אלא בעל חכמה שעושה מצוות אלו ויודען"13.
אבל שני אלו אינם השיא ,כיוון ששני אלו ניתנים לכפייה.
אפשר לכפות על האדם לעשות מצוה או להבין ידיעה
מסוימת (כגון להבין שכדור הארץ עגול ,אלא אם הוא
לקוי בשכלו) .שני אלו מקומם רק כאן ,בעולם הזה,
"שאם לא יקנה הנה חכמה ומעשים טובים ,אין לו במה
יזכה"14.
החיים .המשימה הגדולה של האדם היא לחיות .לא רק
לעשות ,לא רק להבין ,אלא לחיות ,בחוויה של אהבה
עזה .אהבה הבאה מתוך הכרה וידיעה ,אחרת היא מוצר
כוזב ,הזיה .הגדרתו של המושג חיים ותיחומו הם מן
המשימות הקשות והמעורפלות בעולם המדע ,אף על
פי שאפשר להצביע על חלק רב ועשיר ממאפייניו .מכל
מקום ,ודאי שהמעשה כשלעצמו אינו החיים ,שהרי גם
רובוט יכול לעשות .גם הידיעה או ההבנה כשלעצמם
אינם החיים ,שכן יש לך אדם שיודע ואינו חי לפי ידיעתו,
כגון רופא המעשן .לכוח החיים נדרשת האהבה .הרמב"ם
מגדיר" :אין חיים אלא דעות נכונות" ,במובנו העמוק
של המושג דעות 15,שבו תובנותיו החכמות של האדם
מופנמות ,מלוות את כל תודעתו ומעשיו ,ומתמזגות
בחוויה של אהבת ה' ,דעת ה' .צבעי החיים נעשים עזים,
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ונוכחות ה' כובשת ומחיה ,כדברי הנביא ירמיהו "והיה
בלבי כאש בוערת עצור בעצמותי ונלאיתי כלכל ולא
אוכל"16.
בחיים המעשה והידיעה מתמזגים זה בזה ומפרים זה את
זה .למעשה ,דבר זה משתקף במושגים הרב משמעיים
הנוגעים לחיי האדם ,שבהם המשמעויות קשורות זו
לזו ,וקיים מעבר רך בין המשמעויות .כך המשמעויות
הקרובות של המושגים "דעה" ו"מדע" נעים על הרצף
של ידיעה‑התנהגות‑תפיסה; המשמעויות של כל אחד
מהמושגים "נפש" ו"ורוח" מתארות חומר ומופשט;17
והצמד "תורה" ו"חכמה" 18,שהם מטרת האדם בחייו,
מתארות את המיזוג הנדרש במעברים הרכים והמגוונים
של החיים .כלומר ,את החיים רוכשים אט‑אט במפגש
נכון עם כל דבר במציאות שה' מזמן לנו.



1
2

3
4
5
6
7
8
9

הדעה ,בדומה לאהבה בין האיש לבין אשתו ,אינה רק
פרץ רגשי ,התאהבות ,והיא אינה מתבטאת רק בעשיית
מעשים או בהבנה שכלית ,אלא בחיים מלאי דבקות
גדולה ונאמנות רבה ,כפי שמתואר בפרק האחרון של
ספר זה .בשמה של השגה גדולה זו המלווה את תודעתו
של האדם פותח הרמב"ם את ספר "משנה תורה" ,ומתוך
כך הוא קורא לספר הראשון בו ספר המדע.


ספר המדע כמפת דרכים הוא מעגלי .הוא פותח בידיעת
ה' ובאהבתו ,ובהם הוא מסתיים" ,על פי הדעה – על
פי האהבה" .תדע ,תאהב .תדע יותר ,תאהב יותר .תדע
לאהוב יותר ,תאהב לדעת יותר .וחוזר חלילה.

הערות

הקדמה לספר משנה תורה ,מבנה הספר .טעמן של ההלכות
מבוארות במו"נ ג,לו‑לח.
"ולא יהיה עסק כל העולם ,אלא לדעת את ה' בלבד ...וישיגו
דעת בוראם כפי כוח האדם ,שנאמר' :כי מלאה הארץ דעה
את ה' ,כמים לים מכסים' (ישעיה יא,ט)".
תלמוד תורה ד,א.
יסודי התורה ד,יג; וראה ביאורנו שם.
מו"נ ג,נא ,בחלק ההערה; מו"נ ג,כז.
תלמוד תורה ד,ח; וראה ביאורנו שם.
תלמוד תורה ג,א.
תלמוד תורה :א,ג; ג,ג.
יסודי התורה ז,א.1





10
11
12
13
14
15
16
17
18



תשובה ט,א.4
שם,א.6
תשובה י,ב.
איסורי ביאה יד,ג.
תשובה ט,א.6
מו"נ א,מב; וראה ביאורנו לפתיחת הלכות דעות.
ירמיהו כ,ט.
מו"נ א,מ‑מא.
ראה מו"נ ג,נד; וראה דעות ב,ד "בדברי חכמה ודברי
תורה"; תלמוד תורה ג,יג ועוד; סנהדרין ג,ז; "פנויים בתורה
וחכמתה" – מלכים יב,ד.

"מׁשְֹך ַח ְס ְּדָך לְ י ְֹדעֶ יָך ,וְ ִצ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב"
ְ




אשוֹ ן
סֵ פֶ ר ִר ׁ
וְ ה ּוא

ֵספֶ ר הַ ּ ַמ ָ ּדע
ּדּורן:
כֹותיו ָח ֵמׁש ,וְ זֶ ה הּוא ִס ָ
ִהלְ ָ
ּתֹורה,
סֹודי ַה ָ
ִהלְ כֹות יְ ֵ
ִהלְ כֹות ֵּדעֹות,
ּתֹורה,
ִהלְ כֹות ַּתלְ מּוד ָ
בֹודה זָ ָרה וְ ֻחּקֹות ַהּגֹויִ ים,
ִהלְ כֹות ֲע ָ
ׁשּובה.
ִהלְ כֹות ְּת ָ

ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך לְ י ְֹדעֶ יָך וכו' (תהילים לו,יא) – הפסוק המיוחד
הפותח את ספר המדע ,והביא אותו רבנו כדי ללמד
שהטבת ה' המופלגת ,החסד ,שמורה ליודעי ה' ,שתכלית
חייהם השגת ה' ,והם מבינים את החסד והאמת שבהנהגת
ה' במציאות ובתורה .והצדק ,שהיא יכולת האדם להנהיג

את עצמו ,שמורה לישרים ,שמעשיהם מתוקנים (מו"נ ג,יב;

ג,נג).
ֵספֶ ר ַה ַּמ ָּדע – "אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה
רבנו ,וצריך לידע אותן תחילת הכל" (ההקדמה ,מבנה הספר).
ֻחּקֹות ַהּגֹויִ ים – דרך החיים של הגויים.

הלכות יסודי התורה
הלכות דעות
הלכות תלמוד תורה
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים
הלכות תשובה
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מבנה ההלכות
מעשה מרכבה (א-ב) ,מעשה בראשית (ג‑ד) ,קדושת השם (ה‑ו) ,הנבואה (ז‑י).

א

מציאות ה' וייחודו

מציאות ה' (א‑ו) ,ייחוד ה' (ז‑1ז ,)3ביאור מקראות התורה (ח‑יב).

ב

אהבת ה' ,יראתו
והכרתו

אהבת ה' ויראתו (א‑ב ,)3כללים ממעשה ה' (ג‑1ט) ,ידיעת ה' (י‑1י ,)3מעשה
מרכבה (יא‑יב.)2

ג

הגלגלים וארבעת
היסודות

מערכת הכוכבים (א‑1ה) ,גלגל המזלות (ו‑ז ,)2גדלים ותכונות (ח‑ט) ,ארבעת
היסודות (י‑1יא).

ד

חיבורי יסודות
וצורה; סיכום
הפרדס

אופי ארבעת היסודות (א‑1ב ,)5שינויי היסודות (ג‑ו) ,גולם וצורה (ז) ,צורת האדם (ח‑1ט),
סיכום ארבעת הפרקים (י‑יג.)2

ה

קידוש השם וחילול ייהרג ואל יעבור (א‑ד ,)3דין מוסר (ה) ,רפואה בדבר אסור (ו‑ט) ,קידוש השם במצוה (י),
השם
קידוש השם בהליכותיו (יא‑1יא.)2

ו

איבוד דברי קודש

השמות הקדושים (א‑ו) ,חפצי הקודש (ז) ,כתבי הקודש (ח‑ט.)2

ז

הנבואה

הנביא והנבואה (א‑1ה) ,נבואת משה (ו‑1ו ,)5מטרת הנבואה (ז ,)1הראוי לנבואה (ז‑2ז.)3

ח

האמונה בנבואת
משה

האמנת משה (א‑1ב ,)2האמנת נביא (ב‑3ג.)3

ט

נצחיות התורה
והציות לנביא

אין נביא מחדש (א‑1ג ,)1לעבור על המצוות לפי שעה (ג‑2ה).

י

נאמנות הנביא

אות הבטחת הנביא (א‑1ד ,)3נביא מעיד לנביא (ה ,)1האיסור לנסותו (ה.)2
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פסוקי התורה שבכתב
ּתֹורה',
אתי ֵׁשם ִחּבּור זֶ ה ִ'מ ְׁשנֵ ה ָ
"לְ פִ יכָ ְך ָק ָר ִ
ּתֹורה ֶׁשּבִ כְ ָתב ְּת ִחּלָ ה,
קֹורא ּבַ ָ
לְ פִ י ֶׁש ָא ָדם ֵ
ּתֹורה ֶׁשּבְ עַ ל ּפֶ ה ּכֻ ּלָ ּה,
יֹודעַ ִמ ֶּמּנּו ָ
קֹורא ּבָ זֶ ה וְ ֵ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
וְ ֵאינֹו ָצ ִריְך לִ ְקרֹות ֵספֶ ר ַא ֵחר ּבֵ ינֵ ֶיהם".
(הקדמה למשנה תורה ,לט)

שמות כ,ב (וכן
דברים ה,ו):
ידיעת ה'
שמות לג,יב‑כג:
השגת ה' של משה
רבנו

את ָ
ָאנ ִֹכי יי אֱ לֹהֶ ָ
יך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים ,לֹא י ְִהיֶה ְל ָך
שר הוֹ צֵ ִ
יך אֲ ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ַעל ּ ָפנָי:
ֹשה אֶ ל יי ְראֵ ה ַא ּ ָתה אֹמֵ ר אֵ לַ י הַ ַעל אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה [למדרגה גבוהה]
ַויֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ
ָ
שם וְ גַם
שר ִּת ְׁשלַ ח ִע ִּמי ,וְ ַא ּ ָתה ָא ַמ ְר ּ ָת י ְַד ְע ִּתיך ְב ׁ ֵ
וְ ַא ּ ָתה לֹא הוֹ ַד ְע ּ ַתנִ י אֵ ת אֲ ׁ ֶ

אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך הוֹ ִד ֵענִ י נָא אֶ ת דְּ ָרכֶ ָך
את חֵ ן ְ ּב ֵעינָי :וְ ַע ּ ָתה ִאם נָא ָמצָ ִ
ָמצָ ָ
ָ
[בקשה ראשונה :הודע לי את הדרך שאתה מנהל בה את העולם (מו"נ א,נד)] וְ אֵ ָדעֲ ך ְל ַמ ַען

אֶ ְמצָ א חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך [שבכך אכיר אותך] ,ו ְּראֵ ה ִ ּכי ַע ְּמ ָך הַ גּוֹ י הַ זֶּה [ומזה אלמד איך
ֹאמר ּ ָפנַי יֵלֵ כ ּו [כעסי ייעלם] ַוהֲנִ ח ִֹתי לָ ְךַ :ויֹּאמֶ ר אֵ לָ יוִ ,אם
לנהל את עם ישראל]ַ :ויּ ַ

אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
אֵ ין ּ ָפנ ָ
ֶיך
ֶיך ה ְֹל ִכים ַאל ּ ַתעֲ לֵ נ ּו ִמזֶּה :וּבַ ּ ֶמה ִי ּו ַָדע אֵ פוֹ א ִ ּכי ָמצָ ִ
שר
אֲ נִ י וְ ַע ּ ֶמ ָך הֲלוֹ א ְ ּבלֶ ְכ ְּת ָך ִע ּ ָמנוּ ,וְ נִ ְפ ִלינ ּו [וניבדל] אֲ נִ י וְ ַע ְּמ ָך ִמ ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶ
שה
שר דִּ ַּב ְר ּ ָת ֶאעֱ ֶׂ
ֹשה ּגַם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה אֲ ׁ ֶ
ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמהַ :ויֹּאמֶ ר יי אֶ ל מ ׁ ֶ
ָ
שם:
את חֵ ן ְ ּב ֵעינַי וָאֵ ָדעֲ ך ְ ּב ׁ ֵ
[אסלח לעם ישראל על חטא העגל כבקשתך]ּ ִ ,כי ָמצָ ָ
ֹאמר [בקשה שנייה] ,הַ ְראֵ נִ י נָא אֶ ת ְ ּכב ֶֹד ָך [=מהותך ,עצמותך]ַ :ויֹּאמֶ ר [תשובה
ַוי ּ ַ
ָ
לבקשה הראשונה] אֲ נִ י ַאעֲ ִביר ָּכל טו ִּבי [המציאות] ַעל ּ ָפנֶיך [לפני מבטך הרעיוני]

שם יי ְלפָ נ ָ
שר אֲ ַרחֵ ם
שר ָאחֹן וְ ִרחַ ְמ ִּתי אֶ ת אֲ ׁ ֶ
ֶיך :וְ חַ ּנ ִֹתי אֶ ת אֲ ׁ ֶ
אתי ְב ׁ ֵ
וְ ָק ָר ִ
[אני מנהל את העולם בלא חובה ונותן כוחות עצמיים לכל נברא לנהל את עצמו]ַ :ויֹּאמֶ ר
[תשובה לבקשה השנייה] לֹא תוּכַ ל ִל ְראֹת אֶ ת ּ ָפנָי [להבין את מהותי]ִּ ,כי לֹא י ְִר ַאנִ י
הָ ָא ָדם וָחָ י [כי כל זמן שהאדם חי ,הוא אינו יכול להבין את ה' עד תום]ַ :ויֹּאמֶ ר יי ִה ּנֵה
ָמקוֹ ם [נקודת מבט] ִא ִּתי ,וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ַעל הַ ּצוּר [אז תבין את מקור הדברים (מו"נ א,טו; א,טז)]:
שכּ ִֹתי כַ ּ ִפי ָעלֶ ָ
וְ הָ יָה ַּבעֲ בֹר ְּכב ִֹדי וְ ַׂש ְמ ִּת ָ
יך ַעד ָע ְב ִרי [אגן
יך ְ ּבנִ ְק ַרת הַ ּצוּר ,וְ ַׂ
ית אֶ ת אֲ ח ָֹרי [תבין
עליך מפני עצמת הגילוי הזה (מו"נ א,כא)]ַ :וה ֲִסר ִֹתי אֶ ת ַּכ ּ ִפי וְ ָר ִא ָ
את דרך הנהגתי בעולם] ,וּפָ נַי לֹא י ֵָרא ּו [אמתת מציאותי כפי שהיא לא תושג (מו"נ א,לז)]:
דברים ו,ד‑ה:
ייחוד ה' ואהבתו
דברים יא,א:
אהבת ה'
דברים ו,יג:
יראת ה'

ִש ָראֵ ל יי אֱ לֹהֵ ינ ּו יי אֶ חָ ד [מיוחד ,שאינו מורכב ואין כמותו] :וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת
ְׁש ַמע י ְ ׂ
יך ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך ו ְּבכָ ל ְמא ֶֹדךָ:
יי אֱ לֹהֶ ָ
וְ ָאהַ ְב ּ ָת אֵ ת יי אֱ לֹהֶ ָ
יך ,וְ ָׁש ַמ ְר ּ ָת ִמ ְ ׁש ַמ ְר ּתוֹ וְ חֻ ּק ָֹתיו ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפטָ יו ו ִּמ ְצוֹ ָתיו ָּכל
הַ י ּ ִָמים:
אֶ ת יי אֱ לֹהֶ ָ
יך ִּת ָירא וְ אֹתוֹ ַתעֲ בֹד ,ו ִּב ְ ׁשמוֹ ִּת ּ ָׁשבֵ ַע:
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ויקרא כב,לא‑לג:
קידוש השם
וחילול השם

שם ָק ְד ִׁשי
יתם א ָֹתם ,אֲ נִ י יי :וְ לֹא ְתחַ ְּלל ּו אֶ ת ׁ ֵ
ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם ִמ ְצוֹ ַתי וַעֲ ִ ׂש ֶ
ִש ָראֵ ל ,אֲ נִ י יי ְמ ַקדִּ ְ ׁשכֶ ם :הַ ּמוֹ ִציא אֶ ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ
וְ נִ ְקדַּ ְׁש ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ִמ ְצ ַריִם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים ,אֲ נִ י יי:

ויקרא יח,ה:
יעבור ואל ייהרג

שה א ָֹתם הָ ָא ָדם וָחַ י ָּבהֶ ם ,אֲ נִ י יי:
שר יַעֲ ֶׂ
ּש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפטַ י אֲ ׁ ֶ
ו ְׁ

ויקרא יט,יב:
חילול השם

שם אֱ לֹהֶ ָ
יך אֲ נִ י יי:
וְ לֹא ִת ּ ָׁש ְבע ּו ִב ְׁש ִמי לַ ּ ָׁש ֶקר ,וְ ִח ּ ַל ְל ּ ָת אֶ ת ׁ ֵ

דברים יב,ב‑ד:
האיסור להרוס
מקומות קדושים

שר ַא ּ ֶתם י ְֹר ִׁשים
שר ָע ְבד ּו ָׁשם הַ גּוֹ יִם אֲ ׁ ֶ
ַא ֵּבד ְּת ַא ְ ּבדוּן אֶ ת ָּכל הַ ְּמקֹמוֹ ת אֲ ׁ ֶ
א ָֹתם אֶ ת אֱ לֹהֵ יהֶ םַ ,על הֶ הָ ִרים הָ ָר ִמים וְ ַעל הַ ְ ּגבָ עוֹ ת וְ ַתחַ ת ָּכל ֵעץ ַרעֲ נָן:
ש ֵריהֶ ם ִּת ְ ׂש ְרפוּן ָּב ֵא ׁש
וְ נִ ּ ַת ְצ ּ ֶתם אֶ ת ִמז ְ ְּבח ָֹתם וְ ִׁש ַּב ְר ּ ֶתם אֶ ת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַאֲ ׁ ֵ
ו ְּפ ִסילֵ י אֱ לֹהֵ יהֶ ם ְּתגַדֵּ עוּן [תשברו] ,וְ ִא ַּב ְד ּ ֶתם אֶ ת ְ ׁש ָמם ִמן הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא :לֹא
ַתעֲ שׂ וּן ּ ֵכן לַ יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם:

במדבר יב,ד‑ט:
ייחודה של נבואת
משה

ֹשה וְ אֶ ל ַא ֲהרֹן וְ אֶ ל ִמ ְריָם ְצא ּו ְ ׁשלָ ְ ׁש ְּתכֶ ם ֶאל אֹהֶ ל
ַויֹּאמֶ ר יי ּ ִפ ְתאֹם אֶ ל מ ׁ ֶ
מוֹ ֵעדַ ,וי ּ ְֵצא ּו ְׁשלָ ְׁש ּ ָתםַ :ויּ ֵֶרד יי [ה' התגלה] ְ ּב ַע ּמוּד ָענָן ַויַּעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח הָ אֹהֶ ל,
ַוי ּ ְִק ָרא ַא ֲהרֹן ו ִּמ ְריָם ַויּ ְֵצא ּו ְׁשנֵיהֶ םַ :ויֹּאמֶ ר ִ ׁש ְמע ּו נָא ְדבָ ָריִ ,אם י ְִהיֶה נְ ִביאֲ כֶ ם
יי ַּב ּ ַמ ְר ָאה [במראה הנבואה] אֵ לָ יו אֶ ְתוַדָּ ע ַּבחֲלוֹ ם אֲ ַד ּ ֶבר בּ וֹ  :לֹא כֵ ן ַע ְבדִּ י
יתי נֶאֱ ָמן הוּאֶ ּ :פה אֶ ל ּ ֶפה אֲ ַד ּ ֶבר בּ וֹ ו ַּמ ְראֶ ה וְ לֹא ְב ִחידֹת
ֹשהּ ְ ,בכָ ל ֵּב ִ
מ ֶׁ
אתם
[במשלים] ו ְּתמֻ נַת יי י ִ ַּביט [משיג את ה' בשכלו (מו"נ א,ג)] ,ו ַּמדּ ו ַּע לֹא י ְֵר ֶ
ֹשהַ :ויִּחַ ר ַאף יי [ה' כעס עליהם] ָּבם ַויֵּלַ ְך:
ְל ַד ֵּבר ְ ּב ַע ְבדִּ י ְבמ ׁ ֶ
נ ִָביא ָא ִקים לָ הֶ ם ִמ ֶּק ֶרב אֲ חֵ יהֶ ם ָּכמוֹ ָך ,וְ נ ַָת ִּתי ְדבָ ַרי ְ ּב ִפיו וְ ִד ּ ֶבר אֲ לֵ יהֶ ם ֵאת

דברים יח,יח‑כב:
נביא האמת ונביא
השקר

דברים יג,ב‑ו:
נביא השקר

שר י ְַד ּ ֵבר ִ ּב ְׁש ִמי,
ִש ַמע אֶ ל דְּ בָ ַרי אֲ ׁ ֶ
שר לֹא י ְ ׁ
יש אֲ ׁ ֶ
שר אֲ צַ ֶ ּו ּנוּ :וְ הָ יָה הָ ִא ׁ
ָּכל אֲ ׁ ֶ
ְ
שר
שר ָיזִיד ְל ַד ּ ֵבר דָּ בָ ר ִ ּב ְ ׁש ִמי אֵ ת אֲ ׁ ֶ
ָאנ ִֹכי אֶ ְדר ֹׁש מֵ ִע ּמוֹ ַ :אך הַ ּנ ִָביא אֲ ׁ ֶ
שם אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ,וּמֵ ת הַ ּנ ִָביא הַ הוּא:
שר י ְַד ֵּבר ְ ּב ׁ ֵ
יתיו ְל ַד ֵּבר וַאֲ ׁ ֶ
לֹא ִצ ִּו ִ
ָ
שר י ְַד ֵּבר
שר לֹא ִד ְ ּברוֹ יי :אֲ ׁ ֶ
ֹאמר ִ ּב ְלבָ בֶ ך ,אֵ יכָ ה נ ֵַדע אֶ ת הַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶ
וְ ִכי ת ַ
שר לֹא ִד ְ ּברוֹ יי,
שם יי וְ לֹא י ְִהיֶה הַ דָּ בָ ר וְ לֹא ָיבֹא הוּא הַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶ
הַ ּנ ִָביא ְ ּב ׁ ֵ
ְ ּבזָדוֹ ן דִּ ְ ּברוֹ הַ ּנ ִָביא ,לֹא ָתגוּר [אל תפחד] ִמ ּ ֶמ ּנוּ :
ָ
ִ ּכי יָקוּם ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָך נ ִָביא אוֹ חֹלֵ ם חֲלוֹ ם ,וְ נ ַָתן אֵ לֶ יך אוֹ ת אוֹ מוֹ פֵ ת :וּבָ א הָ אוֹ ת
שר דִּ ֶּבר אֵ לֶ ָ
שר לֹא
יך לֵ אמֹר ,נ ְֵלכָ ה ַאח ֲֵרי אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים אֲ ׁ ֶ
וְ הַ ּמוֹ פֵ ת אֲ ׁ ֶ
י ְַד ְע ּ ָתם וְ נ ָָע ְב ֵדם :לֹא ִת ְׁש ַמע אֶ ל דִּ ְב ֵרי הַ ּנ ִָביא הַ הוּא אוֹ אֶ ל חוֹ לֵ ם הַ חֲלוֹ ם
אה ֲִבים אֶ ת יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם
ִשכֶ ם ֹ
הַ הוּאִּ ,כי ְמנ ּ ֶַסה יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם אֶ ְתכֶ ם לָ ַד ַעת ֲהי ְ ׁ
ְ ּבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ו ְּבכָ ל נ ְַפ ְׁשכֶ םַ :אח ֲֵרי יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם ּ ֵתלֵ כ ּו וְ אֹתוֹ ִת ָיראוּ ,וְ ֶאת
תיו ִּת ְׁשמֹר ּו ו ְּבקֹלוֹ ִת ְׁש ָמע ּו וְ אֹתוֹ ַתעֲ בֹד ּו וּבוֹ ִת ְד ָּבקוּן :וְ הַ ּנ ִָביא הַ הוּא אוֹ
ִמ ְצו ָ
חֹלֵ ם הַ חֲלוֹ ם הַ הוּא יו ָּמת ִּכי ִד ֶּבר סָ ָרה [סטייה (ת"א) מדרכי ה'] ַעל יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם
הַ ּמוֹ ִציא אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם וְ הַ ּפ ְֹד ָך ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים ְלהַ דִּ יח ָ
ֲך ִמן הַ דֶּ ֶר ְך
שר ִצ ְּו ָך יי אֱ לֹהֶ ָ
יך לָ לֶ כֶ ת ָּב ּה ,ו ִּב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך:
אֲ ׁ ֶ

ְסו ֵדי הַ ּת ֹו ָרה
כות י ֹ
ִה ְל ֹ
יֵ ׁש ִּבכְ לָ לָ ן עֶ ֶׂשר ִמ ְצוֹותֵׁ ,שׁש ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה וְ ַא ְר ַּבע ִמ ְצוֹות
לֹוּה.
ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) לֵ ַידע ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם ֱא ַ
לֹוּה זּולָ ִתי יי .ג) לְ יַ ֲחדֹו.
ב) ֶׁשֹּלא יַ ֲעלֶ ה ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם ֱא ַ
ד) לְ ָא ֳהבֹו .ה) לְ יִ ְר ָאה ִמ ֶּמּנּו .ו) לְ ַק ֵּדׁש ְׁשמֹו .ז) ֶׁשֹּלא לְ ַחּלֵ ל
ֶאת ְׁשמֹו .ח) ֶׁשֹּלא לְ ַא ֵּבד ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְק ָרא ְׁשמֹו ֲעלֵ ֶיהן.
ט) לִ ְׁשמֹעַ ִמן ַהּנָ ִביא ַה ְּמ ַד ֵּבר ִּב ְׁשמֹו .י) ֶׁשֹּלא לְ נַ ּסֹותֹוּ .ובֵ אּור
ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ִּבפְ ָר ִקים ֵאּלּו.

א

אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
מציאות ה' וייחודו

מציאות ה'

   ה ָחכְ מֹות לֵ ַידע ֶׁשּיֵ ׁש
   הּיְ סֹודֹות    וְ עַ ּמּוד ַ
א   יְ סֹוד ַ
ָׁשם ָמצּוי ִראׁשֹון ,וְ הּוא ַמ ְמ ִציא ּכָ ל ַהּנִ ְמ ָצא ,וְ כָ ל ַהּנִ ְמ ָצ ִאין
ּומה ֶּׁש ֵּבינֵ ֶיהן ֹלא נִ ְמ ְצאּו ֶאּלָ א ֵמ ֲא ִמ ַּתת
ִמן ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ַ
ִה ָּמ ְצאֹו   .ב  וְ ִאם יַ ֲעלֶ ה עַ ל ַה ַּדעַ ת ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָמצּוי – ֵאין
ָּד ָבר ַא ֵחר יָ כֹול לְ ִה ָּמצֹאות   .ג  1וְ ִאם יַ ֲעלֶ ה עַ ל ַה ַּדעַ ת ֶׁש ֵאין
ּכָ ל ַהּנִ ְמ ָצ ִאין ִמּלְ ַבּדֹו ְמצּויִ ין – הּוא לְ ַבּדֹו יִ ְהיֶ ה ָמצּוי ,וְ ֹלא
יִ ְב ַטל הּוא לְ ִבּטּולָ ןֶׁ ,שּכָ ל ַהּנִ ְמ ָצ ִאין ְצ ִריכִ ין לֹו ,וְ הּוא ּבָ רּוְך
הּוא ֵאינֹו ָצ ִריְך לָ ֶהן וְ ֹלא לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן.
ג  2לְ פִ יכָ ְך ֵאין ֲא ִמ ָּתתֹו ּכַ ֲא ִמ ַּתת ֶא ָחד ֵמ ֶהן   .ד  הּוא ֶׁש ַהּנָ בִ יא
ֹלהים ֱא ֶמת" (ירמיה י,י) – הּוא לְ ַבּדֹו ָה ֱא ֶמת ,וְ ֵאין
אֹומר" :וַ יי ֱא ִ
ֵ
"אין עֹוד
אֹומ ֶרתֵ :
ּתֹורה ֶ
לְ ַא ֵחר ֱא ֶמת ּכַ ֲא ִמּתֹו; וְ הּוא ֶׁש ַה ָ
לֹומרֵ :אין ׁשּום ָמצּוי ֱא ֶמת ִמּלְ בַ ּדֹו
ִמּלְ ַבּדֹו" (דברים ד,לה)ּ ,כְ ַ
ּכְ מֹותֹו.
לֹוּה ָהעֹולָ םֲ ,אדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ,וְ הּוא
ה   ַה ָּמצּוי ַהּזֶ ה הּוא ֱא ַ
ַה ַּמנְ ִהיג ַהּגַ לְ ּגַ ל ְּבכ ַֹח ֶׁש ֵאין לֹו ֵקץ וְ ַתכְ לִ יתְּ ,בכ ַֹח ֶׁש ֵאין לֹו
סֹובב ָּת ִמיד ,וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיִ ּסֹב ְּבֹלא ְמ ַסּבֵ ב,
ֶהפְ ֵסק; ֶׁש ַהּגַ לְ ּגַ ל ֵ
וְ הּוא ָּברּוְך הּוא ַה ְּמ ַס ֵּבב אֹותֹו ְּבֹלא יָ ד וְ ֹלא ּגּוף.
ֹלהיָך"
"אנֹכִ י יי ֱא ֶ
ו  וִ ִידיעַ ת ָּד ָבר זֶ ה – ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרָ :
לֹוּה ַא ֵחר
(שמות כ,ב; דברים ה,ו) .וְ כָ ל ַה ַּמ ֲעלֶ ה עַ ל ַּדעְ ּתֹו ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם ֱא ַ
ֹלהים
חּוץ ִמּזֶ ה – עָ ַבר ְּבֹלא ַת ֲע ֶׂשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֹ" :לא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱא ִ

מניין המצוות :א) יֵ ׁש ָׁשם – יש .המילה
'שם' היא מילת קישור שתורגמה
מהסגנון הערבי ,ואינה ציון מקום
(בדומה ל– there isבאנגלית) .ב) זּולָ ִתי
– מבלעדי .ג) לְ יַ ֲחדֹו – לדעת שהוא
אחד .ו) לְ ַק ֵּדׁש ְׁשמֹו – להבדיל את ה'
ולרומם אותו ,שאינו "כשאר הדברים"
(להלן ו,ה) .ח) לְ ַאּבֵ ד – להשמיד .י) ֶׁשֹּלא
לְ נַ ּסֹותֹו – לאחר שהתברר שהוא נביא
אמת ,אין להמשיך ולפקפק בנבואתו
בחקירה מרובה (להלן י,ה).
א  לֵ ַידע – להבין ולהשכיל .וכל
עיסוק בעניין זה המביא לבירור והבנה
מעמיקה ,הוא המצוה (לביאור המושג דעה
ראה מו"נ א,נ)ָ .מצּוי ִראׁשֹון – שממנו
מתחיל הכל ,גם ממד הזמןֵ .מ ֲא ִמ ַּתת
– ממהות .ב  וְ ִאם יַ ֲעלֶ ה עַ ל ַה ַּדעַ ת
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָמצּוי וכו' – אם נניח (הנחה
שגויה) שה' אינו קיים ,המסקנה היא
שאין שום דבר קיים ,שהרי האל אינו
כבשר ודם ,שיצירתו מתקיימת לאחר
מותו .ג  1וְ ִאם יַ ֲעלֶ ה עַ ל ַה ַּדעַ ת ֶׁש ֵאין
ּכָ ל ַהּנִ ְמ ָצ ִאין וכו' – ואם נניח (דבר
שאינו מציאותי) שחוץ מה' אין שום
דבר קיים ,עדיין יהיה ה' קיים.
ה   ַהּגַ לְ ּגַ ל – לפי מושגי האסטרונומיה
העתיקה ,גרם שמימי שקוף המניע את
מערכת השמים (ראה להלן ג,א)ַּ .תכְ לִ ית
– סוףְּ .בכ ַֹח ֶׁש ֵאין לֹו ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית וכו'
– בניסוח מודרני ניתן להחיל את הדבר
על קיומו של חוק ההתמדה .המדע של
ימינו גילה שהתנועה קיימת בכל דבר,
גם בחפץ הנראה לכאורה דומם ,מפני
שהאטומים (החלקיקים היסודיים בטבע)
מורכבים מאלקטרונים הנעים בלא הרף
סביב גרעין האטום .ומאחר שקיומו
ותנועתו של כל דבר תלויים בהקב"ה,
הוא נקרא ֵ'חי העולמים' (מו"נ א,סט).
ו   ַה ַּמ ֲעלֶ ה עַ ל ַּדעְ ּתֹו – שסובר שזו
האמת ,ולא רק מהרהר
'להעלות על הלב' ראה עבודה זרה ב,ג ;2י').
בספר "משנה תורה"' ,להעלות על
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הדעת' משמעו לסבור דבר שאינו נכון
או אינו מציאותי.
זֶ   1א ָחד ֶׁש ֵאין ּכְ יִ חּודֹו – רק הקב"ה
ראוי לתואר "אחד"ִ .מין – שם כללי
המכיל פרטים בקבוצה ,כגון השם
'אדם' ,הכולל את הפרטים ראובן
ושמעון ועוד הרבה אחרים (מילות ההיגיון
י) .לְ ַמ ְחלָ קֹות וְ לִ ְק ָצוֹות – שניתן לחלקו
חלוקה פנימית ולהצביע על קצוות שלו:
מעלה ,מטה וכו'.
ז  2הוכחת אחדות ה' נעשית בשלושה
שלבים )1 :שאם אינו חומרי ,מוכרח
שהוא אחד;  )2שאם הוא אינסופי,
מוכרח שאינו חומרי;  )3שהוא אינסופי.
לכן מוכרח שאינו חומרי ושהוא אחד.
ִאּלּו ָהיּו ָה ֱאלֹוהֹות ַה ְרּבֵ ה וכו' – הוכחת
שלב  1בדרך השלילה :אילו לא היה
ה' אחד ,היה מוכרח שהוא חומרי,
מפני שאם יש הבדל בין דברים נבדלים
("הנמנים" = הניתנים להימנות) ,הרי
זה רק בשל תכונותיהם החומריות
(במאורעות וכו')ּ .גּופִ ין ּוגְ וִ ּיֹות – מילים
ּיֹוצר וכו' – הוכחת
נרדפות .וְ ִאּלּו ָהיָ ה ַה ֵ
שלב  2בדרך השלילה :אילו ה' היה
חומרי ,היה סופי וכוחו סופי.
זֶׁ   3ש ֲה ֵרי ַהּגַ לְ ּגַ ל סֹובֵ ב ָּת ִמיד – הוכחת
שלב  :3אם תנועת גרמי השמים היא
מעגלית ואינסופית (כפי שהסיקו
הקדמונים מהתבוננות בהם) ,מוכרח
שהמקור לתנועתם הוא אינסופי,
והוא ה' (ראה גם מו"נ ב,א‑ד) .יש לציין
שכיום מוכח שבכל פרט קטן ביקום
כולו ,האטום ,יש תנועה תמידית של
האלקטרון סביב הגרעין ,והדבר מעצים
מאוד את דברי רבנו.
ּתֹורה ּובַ ּנָ בִ יא – ההבנה
ח   ֲה ֵרי ְמפ ָֹרׁש ּבַ ָ
שה' אינו גוף אינה פרשנות אלא דברי ה'
בתורה עצמה ובנבואה .וְ ֶאל ִמי ְת ַד ְּמיּונִ י
וְ ֶא ְׁשוֶ ה – אין דבר דומה לה'.
ט  1וְ ַהּכֹל ּכִ ּנּויִ ין ֵהן – בחלקו הראשון של
ספר "מורה הנבוכים" ,הרמב"ם מסביר
את המשמעויות העמוקות של המונחים
ּנֹותי ּבְ ַרק ַח ְרּבִ י – אחדד
הללו ודומיהםַׁ .ש ִ
ואלטש את חרבי עד שתבריק.

ֲא ֵח ִרים עַ ל ּפָ נָ י" (שם) ,וְ כָ פַ ר ּבָ עִ ָּקרֶׁ ,שּזֶ ה הּוא ָהעִ ָּקר ַהּגָ דֹול
ֶׁש ַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו.
ייחוד ה'

לֹוּה זֶ ה – ֶא ָחד הּוא; ֵאינֹו ֹלא ְׁשנַ יִ ם וְ ֹלא יָ ֵתר עַ ל ְׁשנַ יִ ם,
זֱ   1א ַ
ֶאּלָ א ֶא ָחד ֶׁש ֵאין ּכְ יִ חּודֹו ֶא ָחד ִמן ָה ֲא ָח ִדים ַהּנִ ְמ ָצ ִאין ּבָ עֹולָ ם:
ֹלא ֶא ָחד ּכְ ִמיןֶׁ ,שהּוא ּכֹולֵ ל ֲא ָח ִדים ַה ְרּבֵ ה ,וְ ֹלא ֶא ָחד ּכְ גּוף,
ֶׁשהּוא נֶ ֱחלָ ק לְ ַמ ְחלָ קֹות וְ לִ ְק ָצוֹותֶ ,אּלָ א יִ חּוד ֶׁש ֵאין יִ חּוד ַא ֵחר
ּכְ מֹותֹו ָּבעֹולָ ם.
זִ   2אּלּו ָהיּו ָה ֱאלֹוהֹות ַה ְרּבֵ ה – ָהיּו ּגּופִ ין ּוגְ וִ ּיֹותִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ֵאין
ַהּנִ ְמנִ ין ַה ָּׁשוִ ין ִּב ְמ ִצ ָיא ָתן נִ פְ ָר ִדין זֶ ה ִמּזֶ ה ֶאּלָ א ּבַ ְּמא ָֹרעִ ין
ּיֹוצר ּגּוף ּוגְ וִ ּיָ ה – ָהיָ ה
ֶׁשּיֶ ֶא ְרעּו ַהּגּופֹות וְ ַהּגְ וִ ּיֹות .וְ ִאּלּו ָהיָ ה ַה ֵ
לֹו ֵקץ וְ ַתכְ לִ יתֶׁ ,ש ִאי ֶאפְ ָׁשר לִ ְהיֹות ּגּוף ֶׁש ֵאין לֹו ֵקץ .וְ כָ ל
ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית – יֵ ׁש לְ כֹחֹו ֵקץ וָ סֹוף.
ּפֹוסק,
הֹואיל וְ כֹחֹו ֵאין לֹו ֵקץ וְ ֵאינֹו ֵ
אֹלהינּו ָּברּוְך ְׁשמֹו – ִ
ז  3וֵ ֵ
הֹואיל וְ ֵאינֹו
סֹובב ָּת ִמידֵ ,אין ּכֹחֹו ּכ ַֹח ּגּוף .וְ ִ
ֶׁש ֲה ֵרי ַהּגַ לְ ּגַ ל ֵ
ּגּוף – ֹלא יֶ ֶא ְרעֹו ְמא ְֹרעֹות ַהּגּופֹות ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא נֶ ֱחלָ ק וְ נִ פְ ָרד
ֵמ ַא ֵחר; לְ פִ יכָ ְך ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶאּלָ א ֶא ָחד .וִ ִידיעַ ת ָּדבָ ר זֶ ה
– ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :יי ֱא ֵ
ֹלהינּו יי ֶא ָחד" (דברים ו,ד).
ביאור מקראות התורה

ּתֹורה ּובַ ּנָ בִ יא ֶׁש ֵאין ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא
ח   ֲה ֵרי ְמפ ָֹרׁש ַּב ָ
ֹלהים ּבַ ָּׁש ַמיִ ם ִמ ַּמעַ ל
ּגּוף ּוגְ וִ ּיָ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ י יי הּוא ָה ֱא ִ
וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת" (שם ד,לט) ,וְ ַהּגּוף ֹלא יִ ְהיֶ ה ּבִ ְׁשנֵ י ְמקֹומֹות.
וְ נֶ ֱא ַמרּ" :כִ י ֹלא ְר ִא ֶיתם ּכָ ל ְּתמּונָ ה" (דברים ד,טו); וְ נֶ ֱא ַמר" :וְ ֶאל
ּדֹומה
ִמי ְת ַד ְּמיּונִ י וְ ֶא ְׁשוֶ ה" (ישעיה מ,כה) ,וְ ִאּלּו ָהיָ ה ּגּוף – ָהיָ ה ֶ
לִ ְׁש ָאר ּגּופִ ים.
ּתֹורה" :וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו"
טִ   1אם ּכֵ ןַ ,מה הּוא זֶ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבַ ָ
ֹלהים" (שם לא,יח; דברים ט,י)" ,יַ ד יי" (שמות
כד,י)ּ" ,כְ ֻת ִבים ְּב ֶא ְצּבַ ע ֱא ִ
"אזְ נֵ י יי" (במדבר
ט,ג; במדבר יא,כג; דברים ב,טו)" ,עֵ ינֵ י יי" (דברים יא,יב)ָ ,
ּיֹוצא ּבַ ְּדבָ ִרים ַהּלָ לּו? ַהּכֹל לְ פִ י ַּדעְ ָּתן ֶׁשּלִ בְ נֵ י ָא ָדם
יא,א; יא,יח) ,וְ כַ ֵ
ּתֹורה ּכִ לְ ׁשֹון ּבְ נֵ י
הּואֶׁ ,ש ֵאינָ ן ַמּכִ ִירין ֶאּלָ א ַהּגּופֹות ,וְ ִדּבְ ָרה ָ
ּנֹותי ּבְ ַרק ַח ְרּבִ י"
"אם ַׁש ִ
ָא ָדם ,וְ ַהּכֹל ּכִ ּנּויִ ין ֵהןּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרִ :
הֹורג? ֶאּלָ א ָמ ָׁשל;
(דברים לב,מא) .וְ כִ י ֶח ֶרב יֵ ׁש לֹוּ ,ובַ ֶח ֶרב הּוא ֵ
וְ ַהּכֹל ָמ ָׁשל.
(שמות
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אֹומר ֶׁש ָר ָאה ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך
טְ   2ר ָאיָ ה לְ ָד ָבר זֶ הֶׁ ,שּנָ ִביא ֶא ָחד ֵ
"חמּוץ ּבְ גָ ִדים
בּוׁשּה ּכִ ְתלַ ג ִחּוָ ר" (דניאל ז,ט) ,וְ ַא ֵחר ָר ָאהּו ֲ
הּוא "לְ ֵ
ִמ ָּב ְצ ָרה" (ישעיה סג,א)ּ ,ומ ׁש ֶֹ�ה ַר ֵּבנּו עַ ְצמֹו ָר ָאהּו עַ ל ַהּיָ ם ּכְ גִ ּבֹור
לֹומר ֶׁש ֵאין לֹו
יח ִצּבּור עָ טּוף; ַ
ּוב ִסינַ י ּכִ ְׁשלִ ַ
עֹוׂשה ִמלְ ָח ָמהְ ,
ֵ
ּוב ַּמ ֲחזֶ ה .וַ ֲא ִמ ַּתת
בּואה ַ
צּורהֶ ,אּלָ א ַהּכֹל ְּב ַמ ְר ֵאה ַהּנְ ָ
ְּדמּות וְ ָ
ַה ָּד ָבר – ֵאין ַּדעְ ּתֹו ֶׁשּלָ ָא ָדם יְ כֹולָ ה לְ ַה ִּׂשיגֹו ּולְ ָח ְקרֹו ,וְ זֶ ה הּוא
לֹוּה ִּת ְמ ָצאִ ,אם עַ ד ַּתכְ לִ ית ַׁש ַּדי
"ה ֵח ֶקר ֱא ַ
ֶׁש ָא ַמר ַהּכָ תּובַ :
ִּת ְמ ָצא?" (איוב יא,ז).
"ה ְר ֵאנִ י
יַ   1מה הּוא זֶ ה ֶׁש ִּב ֵּקׁש מ ׁש ֶֹ�ה ַר ֵּבנּו לְ ַה ִּׂשיג ּכְ ֶׁש ָא ַמרַ :
נָ א ֶאת ּכְ ב ֶֹדָך" (שמות לג,יח)? ִּב ֵּקׁש לֵ ַידע ֲא ִמ ַּתת ִה ָּמ ְצאֹו
ֶׁשּלְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה יָ דּועַ ְּבלִ ּבֹו ּכְ מֹו יְ ִדיעַ ת ֶא ָחד
צּורתֹו ְּב ִק ְרּבֹוֶׁ ,שּנִ ְמ ָצא
ִמן ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָר ָאה ּפָ נָ יו וְ נֶ ְח ְק ָקה ָ
אֹותֹו ָה ִאיׁש נִ פְ ָרד ְּב ַדעְ ּתֹו ִמ ְּׁש ָאר ָה ֲאנָ ִׁשיםּ .כָ ְך ִּב ֵּקׁש מ ׁש ֶֹ�ה
ַר ֵּבנּו לִ ְהיֹות ְמ ִצ ַיאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נִ פְ ֶר ֶדת ְּבלִ ּבֹו ִמ ְּׁש ָאר
ְמ ִצ ַיאת ַהּנִ ְמ ָצ ִאין ,עַ ד ֶׁשּיֵ ַדע ֲא ִמ ַּתת ִה ָּמ ְצאֹו ּכְ ָמה ֶׁש ִהיא.
וֶ ֱה ִׁשיבֹו ָּברּוְך הּוא ֶׁש ֵאין ּכ ַֹח ְּב ַדעַ ת ָה ָא ָדם ַה ַחיֶׁ ,שהּוא ְמ ֻחּבָ ר
ִמּגּוף וָ נֶ פֶ ׁש ,לְ ַה ִּׂשיג ֲא ִמ ַּתת ָּד ָבר זֶ ה עַ ל ֻּב ְריֹו.
הֹודיעֹו ָּברּוְך הּוא ַמה ֶּׁשֹּלא יָ ַדע ָא ָדם לְ פָ נָ יו וְ ֹלא יֵ ַדע
י  2וְ ִ
לְ ַא ֲח ָריו ,עַ ד ֶׁש ִה ִּׂשיג ֵמ ֲא ִמ ַּתת ִה ָּמ ְצאֹו ָּד ָבר ֶׁשּנִ פְ ָרד ַה ָּקדֹוׁש
ָּברּוְך הּוא ְּב ַדעְ ּתֹו ִמ ְּׁש ָאר ַהּנִ ְמ ָצ ִאיןּ ,כְ מֹו ֶׁשּיִ ּפָ ֵרד ֶא ָחד ִמן
ּומלְ ּבּוׁשֹו ְּב ַדעְ ּתֹו
חֹוריו וְ ִה ִּׂשיג ּכָ ל ּגּופֹו ַ
ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָר ָאה ֲא ָ
ִמ ְּׁש ָאר ָה ֲאנָ ִׁשים .וְ עַ ל ָּד ָבר זֶ ה ָר ַמז ַהּכָ תּוב וְ ָא ַמר" :וְ ָר ִא ָית ֶאת
ֲאח ָֹריּ ,ופָ נַ י ֹלא יֵ ָראּו" (שם לג,כג).
יא  1וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּנִ ְת ָּב ֵרר ֶׁש ֵאינֹו ּגּוף ּוגְ וִ ּיָ ה ,יִ ְת ָּב ֵרר ֶׁשֹּלא יֶ ֶא ְרעֹו
וְ ֹלא ֶא ָחד ִמ ְּמא ְֹרעֹות ַהּגּוףֹ :לא ִחּבּור וְ ֹלא ּפֵ רּוד ,וְ ֹלא ָמקֹום
וְ ֹלא ִמ ָּדה ,וְ ֹלא ֲעלִ ּיָ ה וְ ֹלא יְ ִר ָידה ,וְ ֹלא יָ ִמין וְ ֹלא ְׂשמֹאל ,וְ ֹלא
ּפָ נִ ים וְ ֹלא ָאחֹור ,וְ ֹלא יְ ִׁש ָיבה וְ ֹלא ֲע ִמ ָידה .וְ ֵאינֹו ָמצּוי ּבַ ּזְ ַמן
ּומנְ יַ ן ָׁשנִ ים .וְ ֵאינֹו ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה,
אׁשית וְ ַא ֲח ִרית ִ
עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֵר ִ
ֶׁש ֵאין לֹו ָּד ָבר ֶׁשּיִ גְ רֹם לֹו ִׁשּנּוי.
יא  2וְ ֵאין לֹו ֹלא ָמוֶ ת וְ ֹלא ַחּיִ ים ּכְ ַחּיֵ י ַהּגּוף ַה ַחי ,וְ ֹלא ִסכְ לּות
וְ ֹלא ָחכְ ָמה ּכְ ָחכְ ַמת ָה ִאיׁש ֶה ָחכָ ם; ֹלא ֵׁשנָ ה וְ ֹלא ֲה ִק ָיצה,
וְ ֹלא ּכַ עַ ס וְ ֹלא ְׂשחֹוק ,וְ ֹלא ִׂש ְמ ָחה וְ ֹלא עַ ְצבּות ,וְ ֹלא ְׁש ִת ָיקה
וְ ֹלא ִּדּבּור ּכְ ִדּבּור ָה ָא ָדם .וְ כָ ְך ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֵ :אין לְ ַמעְ לָ ה ֹלא
יְ ִׁש ָיבה וְ ֹלא ֲע ִמ ָידהֹ ,לא ע ֶֹרף וְ ֹלא עִ ּפּוי.
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בּוׁשּה ּכִ ְתלַ ג ִחּוָ ר – לבושו כשלג
ט  2לְ ֵ
לבןֲ .חמּוץ ּבְ גָ ִדים ִמּבָ ְצ ָרה – שבגדיו
אדומים (כחומץ יין ,שהוא אדום) בעת
שהוא חוזר ממלחמתו בבני אדום שבעיר
עֹוׂשה ִמלְ ָח ָמה
בצרהָ .ר ָאהּו עַ ל ַהּיָ ם ּכְ גִ ּבֹור ֵ
– לאחר טביעת המצרים בים סוף (שמות
יח ִצּבּור עָ טּוף – מדרש
טו,ג)ּ .ובְ ִסינַ י ּכִ ְׁשלִ ַ
על הפסוק "ויעבֹר ה' על פניו ויקרא" וכו'
(שמות לד,ו; בבלי ראש השנה יז,ב)ּ .בְ ַמ ְר ֵאה
בּואה ּובַ ַּמ ֲחזֶ ה – מילים נרדפות (מו"נ
ַהּנְ ָ
ב,מא)ִ .אם עַ ד ַּתכְ לִ ית ַׁש ַּדי ִּת ְמ ָצא – האם
אתה מבין את מהות ה' עד תום.
יַ   1ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת ּכְ ב ֶֹדָך – בקשת משה
במעמד הנשגב של התגלות ה' אליו.
ֹאמר [ה'] ֹלא
ותשובת ה' הייתה" :וַ ּי ֶ
תּוכַ ל לִ ְראֹת ֶאת ּפָ נָ י [להבין את מהותי],
ּכִ י ֹלא יִ ְר ַאנִ י ָה ָא ָדם וָ ָחי [כי כל זמן שהאדם
חי ,הוא אינו יכול להבין את ה' עד תום].
ֹאמר ה' ִהּנֵ ה ָמקֹום [נקודת מבט] ִא ִּתי,
וַ ּי ֶ
וְ נִ ַּצ ְב ָּת עַ ל ַהּצּור [אז תבין את מקור
הדברים] .וְ ָהיָ ה ַּב ֲעב ֹר ּכְ ב ִֹדי וְ ַׂש ְמ ִּתיָך
ְּבנִ ְק ַרת ַהּצּור ,וְ ַׂשּכ ִֹתי כַ ּפִ י עָ לֶ יָך [אגן
עליך מפני עצמת הגילוי הזה] עַ ד עָ בְ ִרי.
וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת ּכַ ּפִ י וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי [תבין את
דרך הנהגתי בעולם]ּ ,ופָ נַ י ֹלא יֵ ָראּו [אך
מהותי לא תובן]" (הביאורים פזורים במו"נ).
עַ ל ּבֻ ְריֹו – לאמתו ,בשלמותו .כל עוד יש
תפיסה כלשהי של הקב"ה במושגי "שאר
הנמצאים" ,הרי ההבנה אינה מושלמת
(כדבריו באריכות במו"נ על תארי השלילה).
הֹודיעֹו ָּברּוְך הּוא וכו' – משה
י  2וְ ִ
ביקש הבנה של מציאות ה' והפרדתו
"משאר מציאת הנמצאים" ,בדומה
לראיית פנים ,בו הזיהוי החד מבדיל
אותו משאר האנשים .ה' עונה לו שאין
יכולת באדם להבין את מציאות ה' הבנה
ברורה ומבדלת ,והוא יכול "להשיג
פחות מזה מעט" (פה"מ הקדמה לאבות ,ז),
בדומה לראיית איש מאחור שאפשר
להבין איך נראה שאר גופו ומלבושו
בהשוואה לשאר בני אדם.
יא  1וְ ֵאינֹו ָמצּוי ַּבּזְ ַמן – שהרי ממד
הזמן נברא.
יאֹ  2לא ע ֶֹרף וְ ֹלא עִ ּפּוי – אין לו פירוד
או חיבור (פה"מ סנהדרין י,א).
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ּיֹוצא ּבָ ֶהן
הֹואיל וְ ַה ָּד ָבר ּכָ ְך הּואּ ,כָ ל ַה ְּדבָ ִרים ַהּלָ לּו וְ כַ ֵ
יב  וְ ִ
ּומלִ ָיצה ֵהן,
ּתֹורה ּובְ ִדבְ ֵרי נְ בִ ִיאים – ַהּכֹל ָמ ָׁשל ְ
ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ַּב ָ
ֵ
ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:
"יֹוׁשב ּבַ ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׂש ָחק" (תהילים ב,ד)ּ" ,כִ ֲעסּונִ י
ּיֹוצא
ְּב ַה ְבלֵ ֶיהם" (דברים לב,כא)ּ" ,כַ ֲא ֶׁשר ָׂשׂש יי" (שם כח,סג) ,וְ כַ ֵ
ּתֹורה ּכִ לְ ׁשֹון ּבְ נֵ י ָא ָדם.
ָּב ֶהן – עַ ל ַהּכֹל ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםִּ :דּבְ ָרה ָ
אֹומרַ :
וְ כֵ ן הּוא ֵ
"הא ִֹתי ֵהם ַמכְ עִ ִסים?" (ירמיה ז,יט) – ֲה ֵרי הּוא
אֹומרֲ :
ֵ
"אנִ י יי ֹלא ָׁשנִ ִיתי" (מלאכי ג,ו) ,וְ ִאּלּו ָהיָ ה ּפְ עָ ִמים ּכֹועֵ ס
ּופְ עָ ִמים ָׂש ֵמ ַח – ָהיָ ה ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה .וְ כָ ל ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלּו ֵאינָ ן
ְמצּויִ ין ֶאּלָ א לַ ּגּופִ ים ָה ֲאפֵ לִ ים ַה ְּׁשפָ לִ יםׁ" ,שֹכְ נֵ י בָ ֵּתי ח ֶֹמר
ֲא ֶׁשר ֶּבעָ פָ ר יְ ָ
סֹודם" (איוב ד,יט)ֲ ,אבָ ל הּוא ּבָ רּוְך הּוא יִ ְתעַ ּלֶ ה
רֹומם עַ ל ּכָ ל זֶ ה.
וְ יִ ְת ַ

יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׂש ָחק – ה' לועג
יב   ֵ
לניסיונות לפגוע בוּ .כִ ֲעסּונִ י ּבְ ַהבְ לֵ ֶיהם
– כאן הרמב"ם מביא דברים קשים
שנאמרו במקרא על עובדי עבודה
"הם ִקנְ אּונִ י ְבֹלא ֵאל [החליפו
זרהֵ :
אותי בעבודה זרה ,שאינה אל]ּ ,כִ ֲעסּונִ י
יהם [בעבודה זרה ,שאינה ולא
ְּב ַה ְבלֵ ֶ
כלום]"" .וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ָׂשׂש יי ֲעלֵ יכֶ ם
אֹומר – על
לְ ֵה ִיטיב ֶא ְתכֶ ם" .וְ כֵ ן הּוא ֵ
עובדי עבודה זרהַ " :הא ִֹתי ֵהם ַמכְ עִ ִסים
נְ ֻאם ה' ֲהלֹוא א ָֹתם ,לְ ַמעַ ן ּב ׁש ֶֹ�ת ּפְ נֵ ֶיהם".
הטיפשות שלהם פוגעת בהם ולא בי.
ועל כגון דברים אלו כתב הרמב"ם" :כל
המלעיג על דברי חכמים ,נידון בצואה
רותחת .ואין צואה רותחת חמורה מן
הסכלות שגרמה לו להלעיג" (הקדמה לפה"מ עמ' כא)ֹ .לא ָׁשנִ ִיתי – לא השתניתי.

ֹלהיָך – ובכלל מצוה
א  וְ ָא ַהבְ ָּת ֵאת יי ֱא ֶ
זו להאהיב אותו" ,שנקרא את כל בני
האדם לעבודתו יתעלה ולאמונה בו.
אהבת ה' ,יראתו והכרתו
שהוא,
לפי שכאשר אתה אוהב את מי
אהבת ה' ויראתו
תהללנו ותשבחנו ותקרא בני אדם
ימּנּו,
ּנֹורא ַהּזֶ ה – ִמ ְצוָ ה לְ ָא ֳהבֹו ּולְ יִ ְר ָאה ֵה ֶ
לידידותו" (סה"מ עשה ג) .בֶׁ   1שּיִ ְתּבֹונֵ ן א   ָה ֵאל ַהּנִ כְ ָּבד וְ ַה ָ
"את
ֹלהיָך" (דברים ו,ה; יא,א) ,וְ נֶ ֱא ַמרֶ :
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יי ֱא ֶ
ָה ָא ָדם – בטבע ,ובכלל זה "החכמות
והתבונות המודיעות לו את קונו" יי ֱא ֶ
ֹלהיָך ִּת ָירא" (שם ו,יג; י,כ)   .ב  1וְ ֵה ַיאְך ִהיא ַה ֶּד ֶרְך לְ ַא ֲהבָ תֹו
(תשובה י,ו) ,וישתוקק להכיר את ה'" ,כי
רּואיו ַהּנִ פְ לָ ִאים
בהתבוננות תושג לך ההשגה ויימצא וְ יִ ְר ָאתֹו? ְּב ָׁשעָ ה ֶׁשּיִ ְתּבֹונֵ ן ָה ָא ָדם ּבְ ַמ ֲע ָׂשיו ּובְ ָ
ַהּגְ דֹולִ ים ,וְ יִ ְר ֶאה ֵמ ֶהן ָחכְ ָמתֹו ֶׁש ֵאין לָ ּה עֵ ֶרְך וְ ֹלא ֵקץ – ִמּיָ ד
התענוג ותבא האהבה בהכרח" (סה"מ
ּומ ְת ַאּוֶ ה ַּת ֲאוָ ה ּגְ דֹולָ ה לֵ ַידע ַה ֵּׁשם
ּומפָ ֵאר ִ
ּומ ַׁש ֵּב ַח ְ
אֹוהב ְ
עשה ג) .וכאן הרמב"ם מציין צד אחד הּוא ֵ
של האהבה והיראה (היראה באה
אֹלהים לְ ֵאל ָחי"
"צ ְמ ָאה נַ פְ ִׁשי לֵ ִ
ַהּגָ דֹולּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ דָ :
לאחר האהבה) ,הבאות מהתבוננות
במציאות .ובמקום אחר הוא אומר (תהילים מב,ג).
חֹוריו,
שהאהבה והיראה באות גם מהתבוננות בּ  2וכְ ֶׁש ְּמ ַח ֵּׁשב ַּב ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלּו עַ ְצ ָמןִ ,מּיָ ד הּוא נִ ְר ָּתע לַ ֲא ָ
במצוות ועשייתן (ראה סה"מ עשה ג; מו"נ
עֹומ ֶדת
ג,כח; ג,נב) .ונראה שהדברים חוזרים על וְ יִ ָירא וְ יִ פְ ַחד ,וְ יֵ ַדע ֶׁשהּוא ּבְ ִרּיָ ה ְק ַטּנָ ה ְׁשפָ לָ ה ֲאפֵ לָ הֶ ,
עּוטה לִ פְ נֵ י ְּת ִמים ֵּדעֹותּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ דּ" :כִ י
ְּב ַדעַ ת ַקּלָ ה ְמ ָ
עצמם :ההתבוננות מביאה לאהבת ה',
מגבירים
וזו מביאה ללימוד ולעיון ,והם
ֶא ְר ֶאה ָׁש ֶמיָךָ ...מה ֱאנֹוׁש ּכִ י ִתזְ ּכְ ֶרּנּו( "...שם ח,ד‑ה).
את ההתבוננות המחודשת ואת האהבה,
"על פי הדעה ,על פי האהבה" (תשובה י,ו) ,וחוזר חלילה .וכן הוא גם ביראה הבאה מתוך הכרת המציאות ,המביאה את האדם
להיכנע בפני האל ולדעת את מקומו ,ובעקבות זה להקפיד על קיום המצוות ,המעוררות את נוכחות ה' ומגבירות את יראתו.
בְּ   2ת ִמים ֵּדעֹות – ה' ,השלם בדעתוּ .כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד – לנוכח גודל השמים ,עולה שאלת ערכו של האדם שזימן לו
תפקיד גדול במציאותּ" :כִ י ֶא ְר ֶאה ָׁש ֶמיָךַ ,מ ֲע ֵׂשה ֶא ְצ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ בִ ים ֲא ֶׁשר ּכֹונָ נְ ָּתהָ .מה ֱאנֹוׁש ּכִ י ִתזְ ּכְ ֶרּנּוּ ,ובֶ ן ָא ָדם
ּכִ י ִתפְ ְק ֶדּנּו?" .ובכלל ,הרמב"ם סבור שמהכרת כל המרחב העצום של היקום ,ניתן להסיק (מן הידע שהיה קיים בזמן
הרמב"ם ,והדבר ניכר יותר עם התקדמות הכרת גודל היקום בימינו) שהאדם אינו מטרת כל בריאת ה' ,אלא רק הנברא
הנכבד ביותר בכדור הארץ (מו"נ ג,יג‑יד) .ויש חכמים שחלקו על מסקנה זו.
ב
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בּ  3ולְ פִ י ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלּו ֲאנִ י ְמ ָב ֵאר ּכְ לָ לִ ים ּגְ דֹולִ ים ִמ ַּמ ֲע ֵׂשה
ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמיםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ּפֶ ַתח לַ ֵּמ ִבין לֶ ֱאהֹב ֶאת ַה ֵּׁשםּ ,כְ מֹו
ֶׁש ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ְּבעִ נְ יַ ן ַא ֲה ָבהֶׁ :ש ִּמּתֹוְך ּכָ ְך ַא ָּתה ַמּכִ יר ֶאת ִמי
ֶׁש ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָהעֹולָ ם.
כללים ממעשה ה'

לׁשה
גּ  1כָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָרא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבעֹולָ מֹו נֶ ֱחלָ ק לִ ְׁש ָ
צּורה ,וְ ֵהם
רּואין ֶׁש ֵהן ְמ ֻח ָּב ִרין ִמּגֹלֶ ם וְ ָ
ֲחלָ ִקיםֵ :מ ֶהם ְּב ִ
נֶ ֱהוִ ין וְ נִ פְ ָס ִדין ָּת ִמידּ ,כְ מֹו ּגּופֹות ָה ָא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה וְ ַה ְּצ ָמ ִחים
צּורהֲ ,אבָ ל
רּואין ֶׁש ֵהן ְמ ֻח ָּב ִרין ִמּגֹלֶ ם וְ ָ
ּומ ֶהן ְּב ִ
וְ ַה ַּמ ָּתכֹות; ֵ
צּורה ּכְ מֹו ָה ִראׁשֹונִ ים,
ּצּורה לְ ָ
ּומ ָ
ֵאינָ ן ִמ ְׁש ַּתּנִ ים ִמּגּוף לְ גּוף ִ
צּור ָתן ְקבּועָ ה ְּבגָ לְ ָמן לְ עֹולָ ם ,וְ ֵאינָ ן ִמ ְׁש ַּתּנִ ים ּכְ מֹו ֵאּלּו,
ֶאּלָ א ָ
וְ ֵהן ַהּגַ לְ ּגַ ּלִ ים וְ ַהּכֹוכָ ִבים ֶׁש ָּב ֶהן ,וְ ֵאין ּגָ לְ ָמם ּכִ ְׁש ָאר ּגְ לָ ִמים
צּור ָתם ּכִ ְׁש ָאר צּורֹות.
וְ ֹלא ָ
צּורה ְּבֹלא ּגֹלֶ ם ּכְ לָ ל ,וְ ֵהן ַה ַּמלְ ָאכִ ים,
רּואין ָ
ּומ ֶהן ְּב ִ
גֵ   2
ֶׁש ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֵאינָ ן ּגּוף ּוגְ וִ ּיָ הֶ ,אּלָ א צּורֹות נִ פְ ָרדֹות זֹו
אֹומ ִרים ֶׁש ָראּו ַה ַּמלְ ָאְך
ּומה הּוא זֶ ה ֶׁש ַהּנְ ִב ִיאים ְ
ִמּזֹו   .ד   ַ
לֹומר
בּואה וְ ֶד ֶרְך ִח ָידהַ ,
ּובעַ ל ּכְ נָ פַ יִ ם? ַהּכֹל ְּב ַמ ְר ֵאה ַהּנְ ָ
ֵאׁש ַ
ֶׁש ֵאינֹו ּגּוף ,וְ ֵאינֹו ּכָ ֵבד ּכַ ּגּופֹות ַהּכְ ֵב ִדיםּ ,כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ י יי
ֹלהיָך ֵאׁש אֹכְ לָ ה הּוא" (דברים ד,כד) ,וְ ֵאינֹו ֵאׁש – ֶאּלָ א ָמ ָׁשל;
ֱא ֶ
ֹלהט"
ּוכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :ע ֶֹׂשה ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹותְ ,מ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
(תהילים קד,ד).
ּוב ֶּמה יִ ּפָ ְרדּו ַהּצּורֹות זֹו ִמּזֹו ,וַ ֲה ֵרי ֵאינָ ן ּגּופִ ין? לְ פִ י
ה   ַ
ֶׁש ֵאינָ ן ָׁשוִ ין ִּב ְמ ִצ ָיא ָתןֶ ,אּלָ א ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן לְ ַמ ָּטה ִמ ַּמ ֲעלָ תֹו
ֶׁשּלַ ֲח ֵברֹו ,וְ הּוא ָמצּוי ִמּכֹחֹו ,זֶ ה לְ ַמעְ לָ ה ִמּזֶ ה ,וְ ַהּכֹל נִ ְמ ָצ ִאים
ִמּכֹחֹו ֶׁשּלְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ טּובֹו .וְ זֶ ה הּוא ֶׁש ָר ַמז ְׁשֹלמֹה
ְּב ָחכְ ָמתֹו וְ ָא ַמרּ" :כִ י גָ ב ַֹּה ֵמעַ ל ּגָ ב ַֹּה ׁש ֵֹמרּ ,וגְ ב ִֹהים ֲעלֵ ֶיהם"
(קהלת ה,ז).
ו  זֶ ה ֶׁש ָא ַמ ְרנּו 'לְ ַמ ָּטה ִמ ַּמ ֲעלָ תֹו' – ֵאינָ ּה ַמ ֲעלַ ת ָמקֹוםּ ,כְ מֹו
אֹומ ִרים ּבִ ְׁשנֵ י
ּיֹוׁשב לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ֲח ֵברֹוֶ ,אּלָ א ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ָא ָדם ֶׁש ֵ
ֲחכָ ִמים ֶׁש ֶא ָחד ּגָ דֹול ֵמ ֲח ֵברֹו ְּב ָחכְ ָמהֶׁ ,שהּוא לְ ַמעְ לָ ה ִמ ַּמ ֲעלָ תֹו
אֹומ ִרים ָּבעִ ּלָ הֶׁ ,ש ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ִמן ֶהעָ לּול.
ֶׁשּלָ זֶ הּ ,וכְ מֹו ֶׁש ְ
לֹותם הּואּ ,ולְ פִ יכָ ְך
זִׁ   1שּנּוי ְׁשמֹות ַה ַּמלְ ָאכִ ים – עַ ל ֵׁשם ַמ ֲע ָ
נִ ְק ָר ִאיםַ :חּיֹות ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ֵהם לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַהּכֹל ,וְ אֹופַ ּנִ ים,
אֹלהיםּ ,ובְ נֵ י
ּומלְ ָאכִ ים ,וֵ ִ
ּוׂש ָרפִ יםַ ,
וְ ֶא ְר ֶאּלִ ים ,וְ ַח ְׁש ַמּלִ יםְ ,
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בּ  3פֶ ַתח לַ ֵּמ ִבין וכו' – עיקרו של
תיאור זה של הבריאה אינו ערכו
המדעי ,כיוון שלזה די אפילו בספרי
המדע שהיו בזמן הרמב"ם (ראה להלן
ג,ה) ,אלא מטרת התיאור כאן רק להבין
את מעשה בראשית ומעשה מרכבה או
לבאר יסוד מעניין הנבואה או לקבוע
השקפה נכונה בסברה תורנית (מו"נ ב,ב
ההקדמה) כדי להביא לאהבת ה' .למעשה,
עם התפתחות הידע המדעי בימינו,
כשאנו מבינים קצת יותר את המציאות,
מתעצמת ההכרה בגדולתו של ה'.
צּורה – המהות
גּ  1גֹלֶ ם – חומרָ .
המייחדת דבר אחד מדבר אחר ,כגון
שכלו של האדם ,שבגללו הוא נקרא
אדם (מילות ההיגיון ט) .נֶ ֱהוִ ין וְ נִ פְ ָס ִדין –
נוצרים בעזרת היסודות ומתפרקים
ליסודות .וההבחנה בין הקבוצה
הראשונה לבין הקבוצה השנייה ,שגרמי
השמים (הגלגלים) "אינם משתנים
מגוף לגוף ...כמו הראשונים" ,היא
לפי מושגים ישנים (ראה להלן פרק ג) ,אך
כיום ידוע שיסודות החומר (האטומים)
בכוכבים זהים ליסודות שבכדור הארץ.
ּובעַ ל ּכְ נָ פַ יִ ם –
ד   ֶׁש ָראּו ַה ַּמלְ ָאְך ֵאׁש ַ
כבחזון הנביא יחזקאל (פרק א) .ולעולם
אין אדם רואה מלאך במציאות אלא
בחלום או בנבואה .ולמלאכים אין
כנפיים כשל עוף ,ומשמעות "כנף" היא
'סתר' ,שמהותם נסתרת ונעלמת ממנו
ֹלהיָך
(מו"נ א,מג)ִ .ח ָידה – משל .יי ֱא ֶ
ֵאׁש אֹכְ לָ הָ ...מ ָׁשל – משל להשמדת
המורדים בה' (מו"נ א,ל)ּ .וכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר –
בתיאור הנהגת העולם :ע ֶֹׂשה ַמלְ ָאכָ יו
רּוחֹות – רוחות הטבע הן שליחיו של
הקב"ה (מו"נ ב,ו).
ה  לְ פִ י ֶׁש ֵאינָ ן ָׁשוִ ין ִּב ְמ ִצ ָיא ָתן וכו' –
התשובה :הצורות (הישויות) נבדלות
זו מזו בקרבה בשרשרת ההנהגה
הבאה מה' ובאופי פעולתן ,והנוצר
מה' במישרין נמצא במעלה גבוהה מן
הנוצר ממנו בעקיפין.
ו  עִ ּלָ ה – סיבה ,גורם .עָ לּול – תוצאה,
נגרם.
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יׁשים – נקראים גם 'השכל
זִ   1א ִ
הפועל' (מו"נ ב,ד)" ,והוא 'שרו של עולם'
שמזכירים חכמים תמיד" (מו"נ ב,ו) ,ועל
ידו ה' נותן צורות לישויות בעולמנו
(להלן ד,ו).
זַּ   2ת ַחת ַהּכִ ֵּסא – כיסא הכבוד ,משל
לעליונות ה' (ראה יחזקאל א,כו; מו"נ א,ט).
ֶׁש ַּמ ֲעלָ ָתם ְקרֹובָ ה ִמ ַּמ ֲעלַ ת ַּדעַ ת ָה ָא ָדם
– האישים קרובים אל ה' בשרשרת
ההנהגה יותר מן האדם.

יׁשים.
רּובים ,וְ ִא ִ
ֹלהיםּ ,וכְ ִ
ֱא ִ
זּ  2כָ ל ֵאּלּו ֲע ָׂש ָרה ַה ֵּׁשמֹות ֶׁשּנִ ְק ְראּו ּבָ ֶהן ַה ַּמלְ ָאכִ ים – עַ ל ֵׁשם
ּומ ֲעלָ ה ֶׁש ֵאין לְ ַמעְ לָ ה ִמ ֶּמּנָ ה ֶאּלָ א
עֶ ֶׂשר ַמ ֲעלֹות ֶׁשּלָ ֶהן ֵהןַ .
ַמ ֲעלַ ת ָה ֵאל ָּברּוְך הּואִ ,היא ַמ ֲעלַ ת ַהּצּורֹות ֶׁשּנִ ְק ֵראת ַ'חּיֹות';
ּומ ֲעלָ ה ֲע ִׂש ִירית ִהיא
בּואה ֶׁש ֵהן ַּת ַחת ַהּכִ ֵּסאַ .
לְ פִ יכָ ְך נֶ ֱא ַמר ַּבּנְ ָ
יׁשים' ,וְ ֵהם ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁש ְּמ ַדּבְ ִרים
ּצּורה ֶׁשּנִ ְק ֵראת ִ'א ִ
ַמ ֲעלַ ת ַה ָ
בּואה .לְ פִ יכָ ְך נִ ְק ְראּו
עִ ם ַהּנְ ִב ִיאים וְ נִ ְר ִאין לָ ֶהם ּבְ ַמ ְר ֵאה ַהּנְ ָ
יׁשים'ֶׁ ,ש ַּמ ֲעלָ ָתם ְקרֹובָ ה ִמ ַּמ ֲעלַ ת ַּדעַ ת ָה ָא ָדם.
ִ'א ִ

חֹ  1לא ּכְ פִ י ּגָ ְדלֹו – של הקב"ה ,שהוא
אינסופי.

יֹודעִ ין
ּבֹורא ,וְ ְ
ּומּכִ ִירים ֶאת ַה ֵ
ח  1וְ כָ ל ַהּצּורֹות ָה ֵאּלּו ַחּיִ ים ַ
צּורה לְ פִ י ַמ ֲעלָ ָתּה,
צּורה וְ ָ
אֹותֹו ֵּדעָ ה ּגְ דֹולָ ה עַ ד לִ ְמאֹדּ ,כָ ל ָ
ֹלא ּכְ פִ י ּגָ ְדלֹוֲ .אפִ ּלּו ַמ ֲעלָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לְ ַה ִּׂשיג
ּבֹורא ּכְ ָמה ֶׁש ִהיאֶ ,אּלָ א ַּדעְ ָּתּה ְק ָצ ָרה לְ ַה ִּׂשיג.
ֲא ִמ ַּתת ַה ֵ

יֹודעַ עַ ְצמֹו – וזהו
חּ  2כְ מֹו ֶׁשהּוא ֵ
הביטוי העמוק של אחדות ה' ,שהרי
אילו ידעתיו ,הייתיו ,שאין הוא ודעתו
שניים אלא אחדות שאין כמוה (כלהלן י).

צּורה
יֹודעַ ת ָ
יֹודעַ ת יָ ֵתר ִמ ַּמה ֶּׁש ַּמ ֶּׂשגֶ ת וְ ַ
חֲ   2א ָבל ַמ ֶּׂשגֶ ת וְ ַ
ּומ ֲעלָ ה ,עַ ד ַמ ֲעלָ ה ֲע ִׂש ִירית.
ֶׁשּלְ ַמ ָּטה ִמ ֶּמּנָ ה .וְ כֵ ן ּכָ ל ַמ ֲעלָ ה ַ
ּבֹורא ֵּדעָ ה ֶׁש ֵאין ּכ ַֹח ּבְ נֵ י
יֹודעַ ת ַה ֵ
ּומ ֲעלָ ה ֲע ִׂש ִירית ּגַ ם ִהיא ַ
ַ
מֹותּה.
צּורה יָ כֹול לְ ַה ִּׂשיג וְ לֵ ַידע ּכְ ָ
ָא ָדם ַה ְּמ ֻח ָּב ִרין ִמּגֹלֶ ם וְ ָ
יֹודעַ עַ ְצמֹו.
ּבֹורא ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ֵ
יֹודעִ ין ֶאת ַה ֵ
וְ ַהּכֹל ֵאינָ ן ְ

ט  ּבְ ַטּבּור – במרכז.

ּצּורה ָה ִראׁשֹונָ ה עַ ד יַ ּתּוׁש
ּבֹוראִ ,מ ָ
ט  ּכָ ל ַהּנִ ְמ ָצ ִאין חּוץ ִמן ַה ֵ
ָק ָטן ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּב ַטּבּור ָה ָא ֶרץ – ַהּכֹל ִמּכ ַֹח ֲא ִמּתֹו נִ ְמ ְצאּוּ .ולְ פִ י
יֹודעַ
ּומּכִ יר ּגָ ְדלֹו וְ ִתפְ ַא ְרּתֹו וַ ֲא ִמּתֹו – הּוא ֵ
יֹודעַ עַ ְצמֹו ַ
ֶׁשהּוא ֵ
ַהּכֹל ,וְ ֵאין ָּד ָבר נֶ עְ לָ ם ִמ ֶּמּנּו.

יֶׁ   1ש ִאלְ ָמלֵ י – שאילו.
ּיֹודעַ וְ הּוא ַהּיָ דּועַ וְ הּוא
י  2הּוא ַה ֵ
ַה ֵּדעָ ה – הכל אצלו אחד ,ואילו באדם,
המושגים זהים רק כשיש לו ידיעה
בפועל ,כשמתממשת הידיעה ,כגון
כשהבין אדם את צורת העץ .אך לפני
שלמד ,כשעדיין לא יצאה ידיעתו מן
הכוח אל הפועל ,הוא היודע בכוח,
ואותו כוח הוא הדעה ,והידוע בכוח
הוא צורת העץ (מו"נ א,סח)ֵ .חי פַ ְרעֹה –
לשון שבועה ,שנשבע בחייו של פרעה.
ַחי יי – לשון שבועה ,ה' חי! ,אבל
כשמדובר על תיאור פעולת ה' ,שממנו
העולם חי ,נאמר במקרא" :וַ ּיִ ָּׁש ַבע ְּב ֵחי
ָהעֹולָ ם" (דניאל יב,ז; מו"נ א,סט; מו"נ א,עב;
לחי העולמים ראה לעיל ביאור א,ה).
ֵ

ידיעת ה'

אֹותּה ּכְ מֹות ֶׁש ִהיא.
יֹודעַ ָ
יַ   1ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמּכִ יר ֲא ִמּתֹו וְ ֵ
יֹודעִ יןֶׁ ,ש ֵאין
יֹודעַ ְּב ֵדעָ ה ֶׁש ִהיא חּוץ ִמ ֶּמּנּוּ ,כְ מֹו ֶׁש ָאנּו ְ
וְ ֵאינֹו ֵ
ּבֹורא ,הּוא וְ ַדעְ ּתֹו וְ ַחּיָ יו ֶא ָחד ִמּכָ ל
ָאנּו וְ ַדעְ ֵּתנּו ֶא ָחדֲ .אבָ ל ַה ֵ
יֹודעַ ּבְ ֵדעָ ה – ָהיּו
ּומּכָ ל ּפִ ּנָ ה; ֶׁש ִאלְ ָמלֵ י ָהיָ ה ַחי ּבְ ַחּיִ ים ,וְ ֵ
ַצד ִ
ָׁשם ֱאלֹוהֹות ַה ְר ֵּבה :הּוא ,וְ ַחּיָ יו ,וְ ַדעְ ּתֹו .וְ ֵאין ַה ָּדבָ ר ּכֵ ןֶ ,אּלָ א
ּומּכָ ל ּפִ ּנָ הּ ,ובְ כָ ל ֶּד ֶרְך יִ חּוד.
ֶא ָחד ִמּכָ ל ַצדִ ,
ּיֹודעַ  ,וְ הּוא ַהּיָ דּועַ  ,וְ הּוא ַה ֵּדעָ ה
אֹומר :הּוא ַה ֵ
את ֵ
י  2נִ ְמ ֵצ ָ
עַ ְצ ָמּה – ַהּכֹל ֶא ָחד .וְ ָדבָ ר זֶ ה ֵאין ּכ ַֹח ּבַ ּפֶ ה לְ ָא ְמרֹו ,וְ ֹלא ּבָ אֹזֶ ן
אֹומ ִרין
לְ ָׁש ְמעֹו ,וְ ֹלא ְּבלֵ ב ָה ָא ָדם לְ ַהּכִ ירֹו עַ ל ּבֻ ְריֹוּ .ולְ פִ יכָ ְך ְ
"חי נַ פְ ְׁשָך" (שמואל א א,כו ועוד) ,וְ ֵאין
"חי פַ ְרעֹה" (בראשית מב,טו‑טז) וְ ֵ
ֵ
ּבֹורא
"חי יי" (שופטים ח,יט ועוד) – ֶׁש ֵאין ַה ֵ
אֹומ ִרין ֵ'חי יי' ֶאּלָ א ַ
ְ
וְ ַחּיָ יו ְׁשנַ יִ םּ ,כְ מֹו ַחּיֵ י ַהּגּופֹות ַה ַחּיִ ים אֹו ּכְ ַחּיֵ י ַה ַּמלְ ָאכִ ים.
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רּואים,
יֹודעָ ם ֵמ ֲח ַמת ַה ְּב ִ
רּואים וְ ְ
י  3לְ פִ יכָ ְך ֵאינֹו ַמּכִ יר ַה ְּב ִ
אֹותםֶ ,אּלָ א ֵמ ֲח ַמת עַ ְצמֹו יֵ ָדעֵ ם .לְ פִ יכָ ְך,
יֹודעִ ין ָ
ּכְ מֹות ֶׁש ָאנּו ְ
יֹודעַ ַהּכֹלֶׁ ,ש ַהּכֹל נִ ְס ָמְך ַּב ֲהוָ יָתֹו לֹו.
יֹודעַ עַ ְצמֹו – ֵ
ִמּפְ נֵ י ֶׁשהּוא ֵ
מעשה מרכבה

יא   ְּד ָב ִרים ֵאּלּו ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ְּבעִ נְ יָ ן זֶ ה ִּב ְׁשנֵ י ּפְ ָר ִקים ֵאּלּו – ּכְ מֹו
ּובאּור ּכָ ל
ִטּפָ ה ִמן ַהּיָ ם ֵהן ִמ ַּמה ֶּׁש ָּצ ִריְך לְ ָב ֵאר ְּבעִ נְ יָ ן זֶ הֵ .
ָהעִ ָּק ִרים ֶׁש ִּב ְׁשנֵ י ּפְ ָר ִקים ֵאּלּו ,הּוא ַהּנִ ְק ָרא ַ'מ ֲע ֵׂשה ֶמ ְרּכָ בָ ה'.
יבִ   1צּוּו ֲחכָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשֹּלא לִ ְדר ׁשֹ� ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלּו ֶאּלָ א
ּומ ִבין ִמ ַּדעְ ּתֹו ,וְ ַא ַחר
לְ ִאיׁש ֶא ָחד ִּבלְ ַבד ,וְ הּוא ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָחכָ ם ֵ
ּומֹודיעִ ים אֹותֹו ֶׁש ֶמץ ִמן
ִ
אׁשי ַהּפְ ָר ִקים,
מֹוס ִרין לֹו ָר ֵ
ּכָ ְך ְ
יֹודעַ סֹוף ַה ָּד ָבר וְ עָ ְמקֹו.
ַה ָּד ָבר ,וְ הּוא ֵמ ִבין ִמ ַּדעְ ּתֹו וְ ֵ
יבְּ   2וד ָב ִרים ֵאּלּו – ְּד ָב ִרים ֲע ֻמ ִּקים ֵהן עַ ד לִ ְמאֹד ,וְ ֵאין ּכָ ל
ַּדעַ ת וָ ַדעַ ת ְראּויָ ה לְ ָס ְבלָ ן .וַ ֲעלֵ ֶיהן ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ְּב ָחכְ ָמתֹו ֶּד ֶרְך
בּוׁשָך" (משלי כז,כו)ּ .כָ ְך ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ְּבפֵ רּוׁש
ָמ ָׁשלּ" :כְ ָב ִׂשים לִ לְ ֶ
בּוׁשָך,
ָמ ָׁשל זֶ הְּ :ד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ּכִ ְבׁשֹונֹו ֶׁשּלָ עֹולָ ם יִ ְהיּו לִ לְ ֶ
אֹותם ָּב ַר ִּבים .וַ ֲעלֵ ֶיהם ָא ַמר:
לֹומר :לְ ָך לְ ַב ְּדָך ,וְ ַאל ִּת ְדר ׁשֹ� ָ
ּכְ ַ
"יִ ְהיּו לְ ָך לְ ַב ֶּדָך ,וְ ֵאין לְ זָ ִרים ִא ָּתְך" (שם ה,יז) .וַ ֲעלֵ ֶיהם ָא ַמר:
"ּד ַבׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשֹונֵ ְך" (שיר השירים ד,יא); ּכָ ְך ּפֵ ְרׁשּו ֲחכָ ִמים
ְ
ָה ִראׁשֹונִ יםְּ :ד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ּכִ ְד ַבׁש וְ ָחלָ ב יִ ְהיּו ַּת ַחת לְ ׁשֹונְ ָך.
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יא   ַמ ֲע ֵׂשה ֶמ ְרּכָ בָ ה – "המדע האלוהי,
והוא הדיבור על כללות המציאות ועל
מציאות הבורא ודעתו ותאריו וחיוב
הנמצאים ממנו ,והמלאכים והנפש
והשכל הדבק באדם ,ומה שאחרי
המוות" (פה"מ חגיגה ב,א)ֶ .מ ְרּכָ ָבה – יסודו
בתיאור ה' במקרא כרוכב שמים" :רוכב
שמים בעזרך" (דברים לג,כו) ,ו"לרוכב
בערבות" (תהילים סח,ה) ,שמשמעו 'מושל
על הכל' .ובתיאור במראה הנבואה בפרק
הראשון ביחזקאל נאמר שכיסא הכבוד
נישא על ארבע חיות כמרכבה הנישאת
על גבי ארבע חיות (מו"נ א,ע בביאור 'רכב').
אׁשי ַהּפְ ָר ִקים –
מֹוס ִרין לֹו ָר ֵ
יבְ   1
ולא יותר מכן" ,לפי שיש שם עניינים
הנחקקים בנפשות השלמים מבני אדם,
וכשמסבירים אותם בלשון וממשלים
אותם במשלים [או בסמלים מבלבלים],
פג טעמן ויוצאין מעניינן" (פה"מ חגיגה
ב,א)ֶׁ .ש ֶמץ – דבר מה ,משהו.
יבּ  2כִ ְבׁשֹונֹו ֶׁשּלָ עֹולָ ם – סודות
כבּושים ונעלמים .יִ ְהיּו לְ ָך לְ ַב ֶּדָך וכו'
– ההכרה הזו היא אישית (מו"נ ג,יח; ג,נד).
ַּת ַחת לְ ׁשֹונְ ָך – ולא על לשונך ,שהדיבור
וההתבטאות בהם מצמצמים את העניין
בדומה למי שעטוף באהבה ,שקשה
לעתים קרובות לתאר אותה ,כיוון
שתיאורה מצמצם את עצמת תחושתה.

מעשה בראשית :הקדמה לפרקים ג‑ד
בשני הפרקים הבאים (ג‑ד) ,הרמב"ם מציג את תמצית
חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה
בראשית" ,שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית
הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י) ,כדרך להכיר את ה',
"ואין למידות עליו יתעלה כי אם מן המציאות הזו –
מכללותה ומפרטיה" (מו"נ א,עא)" ,ולא יושג אותו המדע
האלוהי אלא לאחר מדעי הטבע" (מו"נ הקדמה; וכן א,לד).
 המושג ,הידע והמטרה – מדעי הטבע בתקופה העתיקה
ובזמנו של הרמב"ם כללו את תיאור המציאות (הכולל
בימינו שלושה תחומים :מתמטיקה ,פיזיקה וביולוגיה),
ואת המשמעויות הרוחניות שלה (המטאפיזיקה) .מיזוג
זה מכַ וון אל הכרת ה' ,שהיא מטרת הרמב"ם .כיום מדעי
הטבע אינם עוסקים במשמעויות הרוחניות של המציאות.

הידע המוצג כאן ,שבחלקו כבר אינו מעודכן ,אינו נובע
ממסורת חכמים אלא מספרי "חכמי יוון"
החודש יא,ה; יז,כד) .הרמב"ם ,כדרכם של הגאונים (רב האי גאון,
אוצר הגאונים ,חגיגה סי' נב) ,מקשר בין דברי התורה לבין הידע
המדעי בתקופתו .מצד אחד ,אין התורה כפופה לחוקי המדע
של תקופה זו או אחרת ,ומצד שני ,לא רק שהמדע בימינו
אינו יכול לסתור אותה ,הן מפני שהמדע אינו מתיימר להציג
אמת אלא הסבר סביר לדברים עד שיוכח אחרת או עד שילך
ההסבר וישתכלל ,והן מפני שככל שאנו נחשפים לגילויים
מדעיים חדשים ,כן גדלה הכרתנו בחכמה שבבריאה
ובמורכבותה ,ומתוך כך מתחזקת ההכרה בגדולת הבורא.
לכן הביאור כולל בקצרה את ההתאמה לידע המדעי של
ימינו (לביאור נוסף ראה ההקדמה לפרק יא בהלכות קידוש החודש; וראה י').
(להלן ה; קידוש
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מטרת העיסוק במעשה בראשית לסייע בהבנת דברי
הנביאים וההשגחה בעולם בלבד ,ומתוך כך העיקרון
החשוב המתואר בפרקים אלו נשאר תקף :הנהגת העולם
באה מאת ה' דרך המלאכים וכוחות הטבע.
אנו מציעים ללמוד הלכות אלו פעם ראשונה כדי להבין
את העקרונות ואת התמונה הכללית העולה מהן ,ולא
לשקוע בפרטי הפרטים ,במיוחד לאור העובדה שתיאור
מדעי חדש החליף את חלקם .בהקדמה להלכות קידוש
החודש (פרק יא) ,יבואו הדברים בהרחבה לפי המטרה שם.
 דגם מערכת השמים ונקודת המבט – כדי להסביר את
תנועת הכוכבים מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ,
שהכול סובב סביבו ,תיארו חכמי התכונה (האסטרונומיה)
הקדמונים מערכת מורכבת של גלגלים ,שהם למעשה
גרמים שמימיים כדוריים שקופים ,ובהם כוכבים הנעים
לפי תנועת הגלגל .לפי התפיסה העתיקה ,כדור הארץ נמצא
במרכז היקום ,והכל סובב סביבו .לפני כחמש מאות שנה,
החלה להשתנות התפיסה (בהשפעת קופרניקוס) וחכמי
התכונה החלו סוברים שהשמש נמצאת במרכז היקום.
והאמת ,כבר נקבע בעקרון היחסות (שהגה גלילאו) לפני
כארבע מאות שנה ,שהמרכז הוא הנקודה שאנו רוצים
שתהיה המרכז ושהכול תלוי בקביעת נקודת המבט.
חשוב לציין שהרמב"ם מבחין בין דגם מערכת השמים,
שהוא בגדר השערה בלבד ,לבין היישומים החישוביים
הנדרשים ,שהם מדויקים עד מאוד ומאפשרים לחזות
אירועים שמימיים (לוח השנה ,ליקוי הירח וליקוי
החמה) שנים רבות לפני התרחשותם בדיוק מדהים .על
דגם השמים ,כותב רבנו בפירוש" :דע כי ענייני התכונה

אֵ   1הן ַהּנִ ְק ָר ִאין – בתנ"ךַ .ה ָּקרֹוב ִמ ֶּמּנּו
– הקרוב אלינוַ .הּנִ ְק ָרא ּכֹוכָ ב – הקרוי
היום כוכב הלכת 'חמה'ֶׁ .שּבֹו ַח ָּמה –
השמש נחשבה בימיהם כוכב לכתְׁ .ש ָאר
ּכָ ל ַהּכֹוכָ ִבים ֶׁשּנִ ְר ִאין ָּב ָר ִקיעַ – כוכבי
השבת.
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האמורים הללו ,אם קראם והבינם אדם שיודע מתמטיקה
ואסטרונומיה בלבד ,יחשוב שהם הוכחה גמורה שצורת
הגלגלים ומניינם כך הוא .ואין הדבר כך ,ולא זו מטרת
מדעי התכונה ,אלא יש מהם דברים מוכחים שהם כך...
אבל אם יש לו גלגל מחוץ למרכז או גלגל סיבוב לא הוכח.
וזה ממה שאין בעל התכונה שם אליו לב [האסטרונום אינו
נותן דעתו לדבר זה] ,כי מטרת המדע הזה הנחת תכונה
שבה אפשר שתהא תנועת הכוכב אחת סיבובית ,שאין
בה לא מהירות ולא אטיות ולא שינוי ,ותהיה התוצאה
מאותה התנועה מתאימה למה שנראה" (מו"נ ב,יא ועוד).
דגם מערכת השמים במקרה זה אינו משמעותי ,אבל יש
בו לסייע לחשב את תנועות השמש והירח במדויק ,כדברי
רבנו" :אין מטרתנו להודיע צורת מציאות הגלגלים היאך
היא ,אלא מטרתנו להניח תכונה [מודל ,דגם] שבה אפשר
שיהיו התנועות סיבוביות ואחידות ותואמות את הנישג
לעין ,יהיה הדבר כך [במציאות] או לא יהיה" (מו"נ ב,כד).
 כוכבי לכת וכוכבי שבת – כל הכוכבים ,כולל השמש
והירח ,מלבד כוכב הצפון ,נעים בקווים מקבילים לקו
המשווה השמימי .אם נסמן את מיקומם בשעה מסוימת,
כגון בשעה  ,21:00ונשוב לבדוק את מיקומם לאחר 24
שעות (פחות  4דקות) ,נראה שכוכבים רבים מופיעים
בדיוק באותו מקום שהיו יממה קודם לכן ,אבל כוכבים
מסוימים זזו מעט ממיקומם הקודם .הכוכבים שלא נעו
ממקומם נקראים כוכבי שבת ,משום שמקומם כמעט אינו
משתנה במשך השנה .בפועל ,מקומם משתנה מעט מאוד
במשך עשרות שנים (להלן ז) .הכוכבים שנעו ממקומם,
ותנועתם מתבררת כ'עצמאית' ,נקראים כוכבי לכת.

ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ
הגלגלים וארבעת היסודות

מערכת הכוכבים

'ׁש ַמיִ ם' ,וְ ָ'ר ִקיעַ 'ּ ,ו'זְ בּול',
א  1וְ ַהּגַ לְ ּגַ ּלִ ים – ֵהן ַהּנִ ְק ָר ִאין ָ
וַ ֲ'ע ָרבֹות' ,וְ ֵהן ִּת ְׁשעָ ה ּגַ לְ ּגַ ּלִ יםּ :גַ לְ ּגַ ל ַה ָּקרֹוב ִמ ֶּמּנּו הּוא ּגַ לְ ּגַ ל
ַהּיָ ֵר ַח; וְ ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ִמ ֶּמּנּו – ּגַ לְ ּגַ ל ֶׁשּבֹו ַהּכֹוכָ ב ַהּנִ ְק ָרא
יׁשי ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ִמ ֶּמּנּוֶׁ ,שּבֹו 'נֹגַ ּה'; וְ גַ לְ ּגַ ל
'ּכֹוכָ ב'; וְ גַ לְ ּגַ ל ְׁשלִ ִ
יׁשיֶׁ ,שּבֹו ַ'מ ְא ִּדים'; וְ גַ לְ ּגַ ל
ְר ִביעִ יֶׁ ,שּבֹו ַח ָּמה; וְ גַ לְ ּגַ ל ֲח ִמ ִ
'ׁשּבְ ַתאי';
ִׁש ִּׁשיֶׁ ,שּבֹו ּכֹוכָ ב ֶ'צ ֶדק'; וְ גַ לְ ּגַ ל ְׁשבִ יעִ יֶׁ ,שּבֹו ַ
וְ גַ לְ ּגַ ל ְׁש ִמינִ יֶׁ ,שּבֹו ְׁש ָאר ּכָ ל ַהּכֹוכָ בִ ים ֶׁשּנִ ְר ִאין ּבָ ָר ִקיעַ ; וְ גַ לְ ּגַ ל
איור מבאר להלכה א :כיום המדע מתאר  8כוכבי לכת הנעים
סביב השמש (כוכב חמה ,נוגה ,כדור הארץ ,מאדים ,צדק ,שבתאי,
אורנוס ונפטון) .הירח אינו נחשב כוכב לכת אלא לוויין של כדור
הארץ .הגדלים באיור אינם ביחס האמתי (לאיור ראה להלן ח).

