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מבוא לספר המדע
עוסק  תורה",  "משנה  ספר  את  הפותח  המדע,  ספר 
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 
חזות  שהיא  הגדולה, 
ידיעת  היא  הלוא  הכל, 
ה', שהיא התכלית, והכל 
כבמעין  אליה  סובב 
"ספר  זה  ובעניין  מעגל, 

ההלכות  של  סדרן  סיום.2  לידי  גם  בא  תורה"  משנה 
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 מצַות 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, 
בהתנהגות  הממומשות  טובות  אופי  תכונות  בעיצוב 
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 ְלתם".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 

המצוות...  משאר  בהם  וכיוצא  והמותר  האסור  ביאור 
שלאדם  דעתו  מיישבים  שהם  להקדימן,  הם  וראויין 
וכו'.4  ואישה"  איש  הכול:  שֵיָדעם  ואפשר  תחילה... 
נראית  זו  הכשרה  האדם.  את  להכשיר  באות  המצוות 
ראשוני.  שהוא  החברה,5  ותיקון  הגוף  כתיקון  ברובה 
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 
ֵידע האדם, היאך יעשה? והמעשה הריהו מימוש הלימוד. 
הדברים שבים וחוזרים לאורך הספר: "אין הנבואה חלה 
אלא על חכם גדול בחכמה, גיבור במידותיו";9 בימות 
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 
הזה,  בעולם  כאן,  רק  מקומם  אלו  שני  בשכלו(.  לקוי 
"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 
ומתמזגות  ומעשיו,  תודעתו  כל  את  מלוות  מופנמות, 
בחוויה של אהבת ה', דעת ה'. צבעי החיים נעשים עזים, 

יסודי התורה
דעות
תלמוד תורה
עבודה זרה וחוקות הגויים
תשובה
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ונוכחות ה' כובשת ומחיה, כדברי הנביא ירמיהו "והיה 
ולא  ונלאיתי כלכל  בלבי כאש בוערת עצור בעצמותי 

אוכל".16 

בחיים המעשה והידיעה מתמזגים זה בזה ומפרים זה את 
זה. למעשה, דבר זה משתקף במושגים הרב משמעיים 
זו  קשורות  המשמעויות  שבהם  האדם,  לחיי  הנוגעים 
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.

הדעה, בדומה לאהבה בין האיש לבין אשתו, אינה רק 
פרץ רגשי, התאהבות, והיא אינה מתבטאת רק בעשיית 
דבקות  מלאי  בחיים  אלא  שכלית,  בהבנה  או  מעשים 
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��

1  הקדמה לספר משנה תורה, מבנה הספר. טעמן של ההלכות 
מבוארות במו"נ ג,לו-לח.

2  "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(". 
3  תלמוד תורה ד,א.

4  יסודי התורה ד,יג; וראה ביאורנו שם.
5  מו"נ ג,נא, בחלק ההערה; מו"נ ג,כז.
6  תלמוד תורה ד,ח; וראה ביאורנו שם.

7  תלמוד תורה ג,א.
8  תלמוד תורה: א,ג; ג,ג.

9  יסודי התורה ז,א1.

10  תשובה ט,א4.

11  שם,א6.

12  תשובה י,ב.

13  איסורי ביאה יד,ג.

14  תשובה ט,א6.

15  מו"נ א,מב; וראה ביאורנו לפתיחת הלכות דעות.

16  ירמיהו כ,ט.

17  מו"נ א,מ-מא.

ודברי  חכמה  "בדברי  ב,ד  דעות  וראה  ג,נד;  מו"נ  ראה    18

תורה"; תלמוד תורה ג,יג ועוד; סנהדרין ג,ז; "פנויים בתורה 

וחכמתה" – מלכים יב,ד.



"ְמׁשְֹך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך, ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי ֵלב"

ֵסֶפר ִראׁשֹון  �

ְוהּוא  

ע ּדָ ֵסֶפר ַהּמַ
 ִהְלכֹוָתיו ָחֵמׁש, ְוֶזה הּוא ִסּדּוָרן:

 ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה,

 ִהְלכֹות ֵּדעֹות,

 ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה,

 ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֻחּקֹות ַהּגֹוִיים,

ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה.

ְמׁשְֹך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעיָך וכו' )תהילים לו,יא( – הפסוק המיוחד 
ללמד  כדי  רבנו  אותו  והביא  המדע,  ספר  את  הפותח 
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(. 

ֵסֶפר ַהַּמָּדע – "אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה 
רבנו, וצריך לידע אותן תחילת הכל" )ההקדמה, מבנה הספר(. 

ֻחּקֹות ַהּגֹוִיים – 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(.

מציאות ה' )א-ו(, ייחוד ה' )ז1-ז3(, ביאור מקראות התורה )ח-יב(.מציאות ה' וייחודוא

אהבת ה', יראתו ב
והכרתו

מעשה  )י1-י3(,  ה'  ידיעת  )ג1-ט(,  ה'  ממעשה  כללים  )א-ב3(,  ויראתו  ה'  אהבת 
מרכבה )יא-יב2(.

הגלגלים וארבעת ג
היסודות  

ארבעת  )ח-ט(,  ותכונות  גדלים  )ו-ז2(,  המזלות  גלגל  )א1-ה(,  הכוכבים  מערכת 
היסודות )י1-יא(.

ד
חיבורי יסודות 
וצורה; סיכום 

הפרדס

אופי ארבעת היסודות )א1-ב5(, שינויי היסודות )ג-ו(, גולם וצורה )ז(, צורת האדם )ח1-ט(, 
סיכום ארבעת הפרקים )י-יג2(.

קידוש השם וחילול ה
השם 

ייהרג ואל יעבור )א-ד3(, דין מוסר )ה(, רפואה בדבר אסור )ו-ט(, קידוש השם במצוה )י(, 
קידוש השם בהליכותיו )יא1-יא2(.

השמות הקדושים )א-ו(, חפצי הקודש )ז(, כתבי הקודש )ח-ט2(.איבוד דברי קודשו

הנביא והנבואה )א1-ה(, נבואת משה )ו1-ו5(, מטרת הנבואה )ז1(, הראוי לנבואה )ז2-ז3(.הנבואה ז

האמונה בנבואת ח
האמנת משה )א1-ב2(, האמנת נביא )ב3-ג3(.משה

נצחיות התורה ט
אין נביא מחדש )א1-ג1(, לעבור על המצוות לפי שעה )ג2-ה(.והציות לנביא

אות הבטחת הנביא )א1-ד3(, נביא מעיד לנביא )ה1(, האיסור לנסותו )ה2(.נאמנות הנביאי
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פסוקי התורה שבכתב
 "ְלִפיָכְך ָקָראִתי ֵׁשם ִחּבּור ֶזה 'ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה', 

 ְלִפי ֶׁשָאָדם קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְּתִחָּלה, 

 ְוַאַחר ָּכְך קֹוֵרא ָּבֶזה ְויֹוֵדַע ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֻּכָּלּה, 

 ְוֵאינֹו ָצִריְך ִלְקרֹות ֵסֶפר ַאֵחר ֵּביֵניֶהם".
)הקדמה למשנה תורה, לט(

שמות כ,ב )וכן 
 דברים ה,ו(:

ידיעת ה' 

ית ֲעָבִדים, לֹא ִיְהֶיה ְלָך  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ָאֹנִכי יי ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ
ָני  ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ

שמות לג,יב‑כג: 
השגת ה' של משה 
רבנו

ה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהזֶּה ]למדרגה גבוהה[  ה ֶאל יי ְרֵאה ַאּתָ ַויֹּאֶמר ֹמׁשֶ
ם ְוַגם  יָך ְבׁשֵ ה ָאַמְרּתָ ְיַדְעּתִ י, ְוַאּתָ ַלח ִעּמִ ׁשְ ר ּתִ ִני ֵאת ֲאׁשֶ ה לֹא הֹוַדְעּתַ ְוַאּתָ
ָרֶכָך  ֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ּדְ ה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵעיָני  ְוַעּתָ ָמָצאָת ֵחן ּבְ
]בקשה ראשונה: הודע לי את הדרך שאתה מנהל בה את העולם )מו"נ א,נד([ ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען 

ָך ַהּגֹוי ַהזֶּה ]ומזה אלמד איך  י ַעּמְ ֵעיֶניָך ]שבכך אכיר אותך[, ּוְרֵאה ּכִ ֶאְמָצא ֵחן ּבְ
ַני ֵיֵלכּו ]כעסי ייעלם[ ַוֲהִנחִֹתי ָלְך  ַויֹּאֶמר ֵאָליו, ִאם  לנהל את עם ישראל[  ַויֹּאַמר ּפָ

ֵעיֶניָך  י ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ַדע ֵאפֹוא ּכִ ה ִיּוָ ֲעֵלנּו ִמזֶּה  ּוַבּמֶ ֶניָך הְֹלִכים ַאל ּתַ ֵאין ּפָ
ר  ל ָהָעם ֲאׁשֶ ָך ִמּכָ נּו, ְוִנְפִלינּו ]וניבדל[ ֲאִני ְוַעּמְ ָך ִעּמָ ֶלְכּתְ ָך ֲהלֹוא ּבְ ֲאִני ְוַעּמֶ
ה  ְרּתָ ֶאֱעׂשֶ ּבַ ר ּדִ ָבר ַהזֶּה ֲאׁשֶ ם ֶאת ַהּדָ ה ּגַ ֵני ָהֲאָדָמה  ַויֹּאֶמר יי ֶאל ֹמׁשֶ ַעל ּפְ
ם   ׁשֵ ּבְ ָוֵאָדֲעָך  ֵעיַני  ּבְ ֵחן  ָמָצאָת  י  ּכִ ]אסלח לעם ישראל על חטא העגל כבקשתך[, 

ֹבֶדָך ]=מהותך, עצמותך[  ַויֹּאֶמר ]תשובה  ַויֹּאַמר ]בקשה שנייה[, ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ
ֶניָך ]לפני מבטך הרעיוני[  ל טּוִבי ]המציאות[ ַעל ּפָ לבקשה הראשונה[ ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ

ֲאַרֵחם  ר  ֲאׁשֶ י ֶאת  ְוִרַחְמּתִ ָאחֹן  ר  ֲאׁשֶ ְוַחּנִֹתי ֶאת  ְלָפֶניָך   יי  ם  ְבׁשֵ ְוָקָראִתי 
]אני מנהל את העולם בלא חובה ונותן כוחות עצמיים לכל נברא לנהל את עצמו[  ַויֹּאֶמר 

י לֹא ִיְרַאִני  ָני ]להבין את מהותי[, ּכִ ]תשובה לבקשה השנייה[ לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת ּפָ

ָהָאָדם ָוָחי ]כי כל זמן שהאדם חי, הוא אינו יכול להבין את ה' עד תום[  ַויֹּאֶמר יי ִהּנֵה 
ְבּתָ ַעל ַהּצּור ]אז תבין את מקור הדברים )מו"נ א,טו; א,טז([   י, ְוִנּצַ ָמקֹום ]נקודת מבט[ ִאּתִ
י ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי ]אגן  ּכִֹתי ַכּפִ ִנְקַרת ַהּצּור, ְוׂשַ יָך ּבְ ְמּתִ ֹבִדי ְוׂשַ ֲעֹבר ּכְ ְוָהָיה ּבַ
י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ]תבין  ּפִ עליך מפני עצמת הגילוי הזה )מו"נ א,כא([  ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ּכַ

את דרך הנהגתי בעולם[, ּוָפַני לֹא ֵיָראּו ]אמתת מציאותי כפי שהיא לא תושג )מו"נ א,לז([ 

 דברים ו,ד‑ה:
ייחוד ה' ואהבתו

ָרֵאל יי ֱאלֵֹהינּו יי ֶאָחד ]מיוחד, שאינו מורכב ואין כמותו[  ְוָאַהְבּתָ ֵאת  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ יי ֱאלֶֹהיָך ּבְ

דברים יא,א: 
אהבת ה' 

ל  ּכָ ּוִמְצֹוָתיו  ָטיו  ּפָ ּוִמׁשְ ְוֻחּקָֹתיו  ַמְרּתֹו  ִמׁשְ ַמְרּתָ  ְוׁשָ ֱאלֶֹהיָך,  יי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ַהיִָּמים 

 דברים ו,יג:
יראת ה'

ֵבַע   ּשָׁ מֹו ּתִ יָרא ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד, ּוִבׁשְ ֶאת יי ֱאלֶֹהיָך ּתִ
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 ויקרא כב,לא‑לג:
קידוש השם 
וחילול השם

י  ָקְדׁשִ ם  ׁשֵ ֶאת  לּו  ְתַחּלְ ְולֹא  יי   ֲאִני  ֹאָתם,  יֶתם  ַוֲעׂשִ ִמְצֹוַתי  ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֶכם   ׁשְ ְמַקּדִ יי  ֲאִני  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ תֹוְך  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ְוִנְקּדַ

ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יי 

 ויקרא יח,ה:
יעבור ואל ייהרג

ֶהם, ֲאִני יי  ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ַטי ֲאׁשֶ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ּוׁשְ

 ויקרא יט,יב:
חילול השם

ם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני יי  ְלּתָ ֶאת ׁשֵ ֶקר, ְוִחּלַ ִמי ַלּשָׁ ְבעּו ִבׁשְ ְולֹא ִתּשָׁ

דברים יב,ב‑ד: 
האיסור להרוס 
מקומות קדושים 

ים  ם יְֹרׁשִ ר ַאּתֶ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ ַאּבֵ
ל ֵעץ ַרֲעָנן   ָבעֹות ְוַתַחת ּכָ ֹאָתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם, ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ
ֵאׁש  ּבָ ְרפּון  ׂשְ ּתִ ֵריֶהם  ַוֲאׁשֵ ֹבָתם  ַמּצֵ ֶאת  ם  ְרּתֶ ּבַ ְוׁשִ חָֹתם  ִמְזּבְ ֶאת  ם  ְצּתֶ ְוִנּתַ
קֹום ַההּוא  לֹא  ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ עּון ]תשברו[, ְוִאּבַ ַגּדֵ ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ּתְ

ן ַליי ֱאלֵֹהיֶכם  ַתֲעׂשּון ּכֵ

במדבר יב,ד‑ט: 
ייחודה של נבואת 
משה 

ֶכם ֶאל ֹאֶהל  ּתְ ָלׁשְ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים ְצאּו ׁשְ ְתֹאם ֶאל ֹמׁשֶ ַויֹּאֶמר יי ּפִ
ַתח ָהֹאֶהל,  ַעּמּוד ָעָנן ַויֲַּעֹמד ּפֶ ם  ַויֵֶּרד יי ]ה' התגלה[ ּבְ ּתָ ָלׁשְ מֹוֵעד, ַויְֵּצאּו ׁשְ
ְמעּו ָנא ְדָבָרי, ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם  ֵניֶהם  ַויֹּאֶמר ׁשִ ְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים ַויְֵּצאּו ׁשְ ַויִּ
י  ַעְבּדִ ֵכן  לֹא  ּבֹו   ר  ֲאַדּבֶ ֲחלֹום  ּבַ ע  ֶאְתַוּדָ ֵאָליו  הנבואה[  ]במראה  ְרָאה  ּמַ ּבַ יי 
ְבִחידֹת  ְולֹא  ּוַמְרֶאה  ּבֹו  ר  ֲאַדּבֶ ה  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ הּוא   ֶנֱאָמן  יִתי  ּבֵ ָכל  ּבְ ה,  ֹמׁשֶ
ְיֵראֶתם  לֹא  ּוַמּדּוַע  א,ג([,  )מו"נ  בשכלו  ה'  את  ]משיג  יט  ַיּבִ יי  ּוְתֻמַנת  ]במשלים[ 

ם ַויֵַּלְך  ַחר ַאף יי ]ה' כעס עליהם[ ּבָ ה  ַויִּ י ְבֹמׁשֶ ַעְבּדִ ר ּבְ ְלַדּבֵ

דברים יח,יח‑כב: 
נביא האמת ונביא 
השקר

ר ֲאֵליֶהם ֵאת  ִפיו ְוִדּבֶ י ְדָבַרי ּבְ מֹוָך, ְוָנַתּתִ ֶרב ֲאֵחיֶהם ּכָ ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמּקֶ
ִמי,  ׁשְ ר ּבִ ר ְיַדּבֵ ָבַרי ֲאׁשֶ ַמע ֶאל ּדְ ר לֹא ִיׁשְ ּנּו  ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֲאַצּוֶ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ִמי  ׁשְ ּבִ ָבר  ּדָ ר  ְלַדּבֵ ָיִזיד  ר  ֲאׁשֶ ִביא  ַהּנָ ַאְך  ֵמִעּמֹו   ֶאְדרֹׁש  ָאֹנִכי 
ַההּוא   ִביא  ַהּנָ ּוֵמת  ֲאֵחִרים,  ֱאלִֹהים  ם  ׁשֵ ּבְ ר  ְיַדּבֵ ר  ַוֲאׁשֶ ר  ְלַדּבֵ יִתיו  ִצּוִ לֹא 
ר  ר ְיַדּבֵ רֹו יי  ֲאׁשֶ ר לֹא ִדּבְ ָבר ֲאׁשֶ ְלָבֶבָך, ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת ַהּדָ ְוִכי ֹתאַמר ּבִ
רֹו יי,  ִדּבְ ר לֹא  ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ ָיֹבא הּוא  ָבר ְולֹא  ַהּדָ ִיְהֶיה  ם יי ְולֹא  ׁשֵ ּבְ ִביא  ַהּנָ

ּנּו   ִביא, לֹא ָתגּור ]אל תפחד[ ִמּמֶ רֹו ַהּנָ ּבְ ָזדֹון ּדִ ּבְ

 דברים יג,ב‑ו:
נביא השקר

ָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום, ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת  ּוָבא ָהאֹות  ִקְרּבְ י ָיקּום ּבְ ּכִ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ַאֲחֵרי  ֵנְלָכה  ֵלאֹמר,  ֵאֶליָך  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּמֹוֵפת 
ִביא ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום  ְבֵרי ַהּנָ ַמע ֶאל ּדִ ם ְוָנָעְבֵדם  לֹא ִתׁשְ ְיַדְעּתָ
ֶכם ֹאֲהִבים ֶאת יי ֱאלֵֹהיֶכם  ה יי ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיׁשְ י ְמַנּסֶ ַההּוא, ּכִ
ְוֶאת  ִתיָראּו,  ְוֹאתֹו  ֵלכּו  ּתֵ ֱאלֵֹהיֶכם  יי  ַאֲחֵרי  ֶכם   ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ָכל  ּבְ
ִביא ַההּוא אֹו  קּון  ְוַהּנָ ָמעּו ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו ִתְדּבָ ֹמרּו ּוְבקֹלֹו ִתׁשְ ׁשְ ִמְצו ָתיו ּתִ
ר ָסָרה ]סטייה )ת"א( מדרכי ה'[ ַעל יי ֱאלֵֹהיֶכם  י ִדּבֶ חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ּכִ
ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  יֲחָך  ְלַהּדִ ֲעָבִדים  ית  ִמּבֵ ְוַהּפְֹדָך  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא 

ָך  ְרּבֶ ּה, ּוִבַעְרּתָ ָהָרע ִמּקִ ָך יי ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבָ ר ִצּוְ ֲאׁשֶ



                                      

מניין המצוות: א( ֵיׁש ָׁשם – יש. המילה 
שתורגמה  קישור  מילת  היא  'שם' 
מקום  ציון  ואינה  הערבי,  מהסגנון 
)בדומה ל–there is באנגלית(. ב( זּוָלִתי 
שהוא  לדעת   – ג( ְלַיֲחדֹו  מבלעדי.   –
אחד. ו( ְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו – להבדיל את ה' 
ולרומם אותו, שאינו "כשאר הדברים" 
)להלן ו,ה(. ח( ְלַאֵּבד – להשמיד. י( ֶׁשֹּלא 

ְלַנּסֹותֹו – לאחר שהתברר שהוא נביא 
בנבואתו  ולפקפק  להמשיך  אין  אמת, 

בחקירה מרובה )להלן י,ה(.

וכל  ולהשכיל.  להבין   – א  ֵליַדע 
עיסוק בעניין זה המביא לבירור והבנה 
מעמיקה, הוא המצוה )לביאור המושג דעה 
שממנו   – ִראׁשֹון  ָמצּוי  א,נ(.  מו"נ  ראה 

ֵמֲאִמַּתת  הזמן.  ממד  גם  הכל,  מתחיל 
ַהַּדַעת  ַיֲעֶלה ַעל  ב  ְוִאם  – ממהות.   
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָמצּוי וכו' – אם נניח )הנחה 
היא  קיים, המסקנה  אינו  שגויה( שה' 
שאין שום דבר קיים, שהרי האל אינו 
כבשר ודם, שיצירתו מתקיימת לאחר 
מותו.   ג1  ְוִאם ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשֵאין 
)דבר  נניח  ואם   – וכו'  ַהִּנְמָצִאין  ָּכל 
שום  אין  מה'  מציאותי( שחוץ  שאינו 

דבר קיים, עדיין יהיה ה' קיים.

ה  ַהַּגְלַּגל – לפי מושגי האסטרונומיה 
העתיקה, גרם שמימי שקוף המניע את 
ְכִלית  ַתּ ג,א(.  להלן  )ראה  השמים  מערכת 
– סוף. ְּבכַֹח ֶׁשֵאין לֹו ֵקץ ְוַתְכִלית 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 
שקיומו  ומאחר  האטום.  גרעין  סביב 
ותנועתו של כל דבר תלויים בהקב"ה, 

הוא נקרא 'ֵחי העולמים' )מו"נ א,סט(.

שזו  שסובר    – ַּדְעּתֹו  ַעל  ו  ַהַּמֲעֶלה 
שונה  )לביטוי  מהרהר  רק  ולא  האמת, 
י'(.  ב,ג2;  זרה  עבודה  ראה  הלב'  על  'להעלות 

על  'להעלות  תורה",  "משנה  בספר 

ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה  

ִמְצוֹות  ְוַאְרַּבע  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ִמְצוֹות,  ֶעֶׂשר  ִּבְכָלָלן  ֵיׁש 
ֱאלֹוַּה.  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  א( ֵליַדע  ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא 
ב( ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ְּבַמֲחָׁשָבה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֱאלֹוַּה זּוָלִתי יי. ג( ְלַיֲחדֹו. 
ְלַחֵּלל  ז( ֶׁשֹּלא  ְׁשמֹו.  ו( ְלַקֵּדׁש  ִמֶּמּנּו.  ה( ְלִיְרָאה  ד( ְלָאֳהבֹו. 
ֲעֵליֶהן.  ְׁשמֹו  ֶׁשִּנְקָרא  ְּדָבִרים  ְלַאֵּבד  ח( ֶׁשֹּלא  ְׁשמֹו.  ֶאת 
ט( ִלְׁשמַֹע ִמן ַהָּנִביא ַהְּמַדֵּבר ִּבְׁשמֹו. י( ֶׁשֹּלא ְלַנּסֹותֹו. ּוֵבאּור 

ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ א 
מציאות ה' וייחודו

מציאות ה'

ֶׁשֵּיׁש  ֵליַדע  א   ְיסֹוד    ַהְּיסֹודֹות    ְוַעּמּוד    ַהָחְכמֹות 
ַהִּנְמָצִאין  ְוָכל  ַהִּנְמָצא,  ָּכל  ַמְמִציא  ְוהּוא  ִראׁשֹון,  ָמצּוי  ָׁשם 
ֵמֲאִמַּתת  ֶאָּלא  ִנְמְצאּו  ֹלא  ֶּׁשֵּביֵניֶהן  ּוַמה  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ִמן 
ֵאין   – ָמצּוי  ֵאינֹו  ֶׁשהּוא  ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ִהָּמְצאֹו.   ב  ְוִאם 
ָּדָבר ַאֵחר ָיכֹול ְלִהָּמצֹאות.   ג1  ְוִאם ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשֵאין 
ְוֹלא  ָמצּוי,  ִיְהֶיה  ְלַבּדֹו  הּוא   – ְמצּוִיין  ִמְּלַבּדֹו  ַהִּנְמָצִאין  ָּכל 
ָּברּוְך  ְוהּוא  לֹו,  ְצִריִכין  ַהִּנְמָצִאין  ֶׁשָּכל  ְלִבּטּוָלן,  הּוא  ִיְבַטל 

הּוא ֵאינֹו ָצִריְך ָלֶהן ְוֹלא ְלֶאָחד ֵמֶהן.

ג2  ְלִפיָכְך ֵאין ֲאִמָּתתֹו ַּכֲאִמַּתת ֶאָחד ֵמֶהן.   ד  הּוא ֶׁשַהָּנִביא 
אֹוֵמר: "ַויי ֱאֹלִהים ֱאֶמת" )ירמיה י,י( – הּוא ְלַבּדֹו ָהֱאֶמת, ְוֵאין 
עֹוד  "ֵאין  אֹוֶמֶרת:  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְוהּוא  ַּכֲאִמּתֹו;  ֱאֶמת  ְלַאֵחר 
ִמְּלַבּדֹו  ֱאֶמת  ָמצּוי  ׁשּום  ֵאין  ְּכלֹוַמר:  ד,לה(,  )דברים  ִמְּלַבּדֹו" 

ְּכמֹותֹו.

ְוהּוא  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ֲאדֹון  ָהעֹוָלם,  ֱאלֹוַּה  הּוא  ַהֶּזה  ה  ַהָּמצּוי 
לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבכַֹח  ְוַתְכִלית,  ֵקץ  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבכַֹח  ַהַּגְלַּגל  ַהַּמְנִהיג 
ֶהְפֵסק; ֶׁשַהַּגְלַּגל סֹוֵבב ָּתִמיד, ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיּסֹב ְּבֹלא ְמַסֵּבב, 

ְוהּוא ָּברּוְך הּוא ַהְּמַסֵּבב אֹותֹו ְּבֹלא ָיד ְוֹלא ּגּוף.

ו  ִויִדיַעת ָּדָבר ֶזה – ִמְצַות ֲעֵׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָאנִֹכי יי ֱאֹלֶהיָך" 
)שמות כ,ב; דברים ה,ו(. ְוָכל ַהַּמֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֱאלֹוַּה ַאֵחר 

חּוץ ִמֶּזה – ָעַבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים 
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הדעת' משמעו לסבור דבר שאינו נכון 
או אינו מציאותי.

הקב"ה  רק   – ְּכִיחּודֹו  ֶׁשֵאין  ז1  ֶאָחד 
כללי  – שם  ִמין  ראוי לתואר "אחד". 
השם  כגון  בקבוצה,  פרטים  המכיל 
ראובן  הפרטים  את  הכולל  'אדם', 
ושמעון ועוד הרבה אחרים )מילות ההיגיון 
י(. ְלַמְחָלקֹות ְוִלְקָצוֹות – שניתן לחלקו 
חלוקה פנימית ולהצביע על קצוות שלו: 

מעלה, מטה וכו'.

ז2  הוכחת אחדות ה' נעשית בשלושה 
1( שאם אינו חומרי, מוכרח  שלבים: 
אינסופי,  הוא  שאם   )2 אחד;  שהוא 
מוכרח שאינו חומרי; 3( שהוא אינסופי. 
לכן מוכרח שאינו חומרי ושהוא אחד. 
ִאּלּו ָהיּו ָהֱאלֹוהֹות ַהְרֵּבה וכו' – הוכחת 
1 בדרך השלילה: אילו לא היה  שלב 
חומרי,  שהוא  מוכרח  היה  אחד,  ה' 
מפני שאם יש הבדל בין דברים נבדלים 
)"הנמנים" = הניתנים להימנות(, הרי 
החומריות  תכונותיהם  בשל  רק  זה 
)במאורעות וכו'(. ּגּוִפין ּוְגִוּיֹות – מילים 
נרדפות. ְוִאּלּו ָהָיה ַהּיֹוֵצר וכו' – הוכחת 
היה  ה'  אילו  השלילה:  בדרך   2 שלב 

חומרי, היה סופי וכוחו סופי.

ז3  ֶׁשֲהֵרי ַהַּגְלַּגל סֹוֵבב ָּתִמיד – הוכחת 
3: אם תנועת גרמי השמים היא  שלב 
שהסיקו  )כפי  ואינסופית  מעגלית 
מוכרח  בהם(,  מהתבוננות  הקדמונים 
אינסופי,  הוא  לתנועתם  שהמקור 
לציין  יש  ב,א-ד(.  מו"נ  גם  )ראה  ה'  והוא 
ביקום  קטן  פרט  שבכל  מוכח  שכיום 
תמידית של  תנועה  יש  כולו, האטום, 
האלקטרון סביב הגרעין, והדבר מעצים 

מאוד את דברי רבנו.

ח  ֲהֵרי ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה ּוַבָּנִביא – ההבנה 
שה' אינו גוף אינה פרשנות אלא דברי ה' 
בתורה עצמה ובנבואה. ְוֶאל ִמי ְתַדְּמיּוִני 

ְוֶאְׁשֶוה – אין דבר דומה לה'.

ט1  ְוַהּכֹל ִּכּנּוִיין ֵהן – בחלקו הראשון של 
ספר "מורה הנבוכים", הרמב"ם מסביר 
את המשמעויות העמוקות של המונחים 
הללו ודומיהם. ַׁשּנֹוִתי ְּבַרק ַחְרִּבי – אחדד 

ואלטש את חרבי עד שתבריק.

ַהָּגדֹול  ָהִעָּקר  הּוא  ֶׁשֶּזה  ָּבִעָּקר,  ְוָכַפר  )שם(,  ָּפָני"  ַעל  ֲאֵחִרים 
ֶׁשַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו.

ייחוד ה'

ז1  ֱאלֹוַּה ֶזה – ֶאָחד הּוא; ֵאינֹו ֹלא ְׁשַנִים ְוֹלא ָיֵתר ַעל ְׁשַנִים, 
ֶאָּלא ֶאָחד ֶׁשֵאין ְּכִיחּודֹו ֶאָחד ִמן ָהֲאָחִדים ַהִּנְמָצִאין ָּבעֹוָלם: 
ֹלא ֶאָחד ְּכִמין, ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ֲאָחִדים ַהְרֵּבה, ְוֹלא ֶאָחד ְּכגּוף, 
ֶׁשהּוא ֶנֱחָלק ְלַמְחָלקֹות ְוִלְקָצוֹות, ֶאָּלא ִיחּוד ֶׁשֵאין ִיחּוד ַאֵחר 

ְּכמֹותֹו ָּבעֹוָלם.

ז2  ִאּלּו ָהיּו ָהֱאלֹוהֹות ַהְרֵּבה – ָהיּו ּגּוִפין ּוְגִוּיֹות, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין 
ַּבְּמאָֹרִעין  ֶאָּלא  ִמֶּזה  ֶזה  ִנְפָרִדין  ִּבְמִציָאָתן  ַהָּׁשִוין  ַהִּנְמִנין 
ֶׁשֶּיֶאְרעּו ַהּגּופֹות ְוַהְּגִוּיֹות. ְוִאּלּו ָהָיה ַהּיֹוֵצר ּגּוף ּוְגִוָּיה – ָהָיה 
ְוָכל  ֵקץ.  לֹו  ֶׁשֵאין  ּגּוף  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְוַתְכִלית,  ֵקץ  לֹו 

ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵקץ ְוַתְכִלית – ֵיׁש ְלכֹחֹו ֵקץ ָוסֹוף.

ז3  ֵואֹלֵהינּו ָּברּוְך ְׁשמֹו – הֹוִאיל ְוכֹחֹו ֵאין לֹו ֵקץ ְוֵאינֹו ּפֹוֵסק, 
ְוֵאינֹו  ְוהֹוִאיל  ּגּוף.  ּכַֹח  ּכֹחֹו  ֵאין  ָּתִמיד,  סֹוֵבב  ַהַּגְלַּגל  ֶׁשֲהֵרי 
ְוִנְפָרד  ֶנֱחָלק  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ַהּגּופֹות  ְמאְֹרעֹות  ֶיֶאְרעֹו  ּגּוף – ֹלא 
ֵמַאֵחר; ְלִפיָכְך ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָּלא ֶאָחד. ִויִדיַעת ָּדָבר ֶזה 

– ִמְצַות ֲעֵׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "יי ֱאֹלֵהינּו יי ֶאָחד" )דברים ו,ד(.

ביאור מקראות התורה

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  ּוַבָּנִביא  ַּבּתֹוָרה  ְמפָֹרׁש  ח  ֲהֵרי 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ָהֱאֹלִהים  הּוא  יי  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּוְגִוָּיה,  ּגּוף 
ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת" )שם ד,לט(, ְוַהּגּוף ֹלא ִיְהֶיה ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות. 
ְוֶנֱאַמר: "ִּכי ֹלא ְרִאיֶתם ָּכל ְּתמּוָנה" )דברים ד,טו(; ְוֶנֱאַמר: "ְוֶאל 
ִמי ְתַדְּמיּוִני ְוֶאְׁשֶוה" )ישעיה מ,כה(, ְוִאּלּו ָהָיה ּגּוף – ָהָיה ּדֹוֶמה 

ִלְׁשָאר ּגּוִפים.

ט1  ִאם ֵּכן, ַמה הּוא ֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה: "ְוַתַחת ַרְגָליו" )שמות 
כד,י(, "ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאֹלִהים" )שם לא,יח; דברים ט,י(, "ַיד יי" )שמות 

)במדבר  יי"  "ָאְזֵני  יא,יב(,  )דברים  יי"  "ֵעיֵני  יא,כג; דברים ב,טו(,  ט,ג; במדבר 

יא,א; יא,יח(, ְוַכּיֹוֵצא ַּבְּדָבִרים ַהָּללּו? ַהּכֹל ְלִפי ַּדְעָּתן ֶׁשִּלְבֵני ָאָדם 

ְוִדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני  הּוא, ֶׁשֵאיָנן ַמִּכיִרין ֶאָּלא ַהּגּופֹות, 
ָאָדם, ְוַהּכֹל ִּכּנּוִיין ֵהן, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאם ַׁשּנֹוִתי ְּבַרק ַחְרִּבי" 
)דברים לב,מא(. ְוִכי ֶחֶרב ֵיׁש לֹו, ּוַבֶחֶרב הּוא הֹוֵרג? ֶאָּלא ָמָׁשל; 

ְוַהּכֹל ָמָׁשל.
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ט2  ְלבּוֵׁשּה ִּכְתַלג ִחָּור – לבושו כשלג 
שבגדיו   – ִמָּבְצָרה  ְּבָגִדים  ֲחמּוץ  לבן. 
אדומים )כחומץ יין, שהוא אדום( בעת 
שהוא חוזר ממלחמתו בבני אדום שבעיר 
בצרה. ָרָאהּו ַעל ַהָּים ְּכִגּבֹור עֹוֵׂשה ִמְלָחָמה 
– לאחר טביעת המצרים בים סוף )שמות 
טו,ג(. ּוְבִסיַני ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ָעטּוף – מדרש 

על הפסוק "ויעבֹר ה' על פניו ויקרא" וכו' 
ְּבַמְרֵאה  יז,ב(.  השנה  ראש  בבלי  לד,ו;  )שמות 

ַהְּנבּוָאה ּוַבַּמֲחֶזה – מילים נרדפות )מו"נ 
ב,מא(. ִאם ַעד ַּתְכִלית ַׁשַּדי ִּתְמָצא – האם 

אתה מבין את מהות ה' עד תום.

י1  ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכבֶֹדָך – בקשת משה 
אליו.  ה'  התגלות  של  הנשגב  במעמד 
ֹלא  ]ה'[  "ַוּיֹאֶמר  הייתה:  ה'  ותשובת 
תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָּפָני ]להבין את מהותי[, 
ִּכי ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ]כי כל זמן שהאדם 
חי, הוא אינו יכול להבין את ה' עד תום[. 
ַוּיֹאֶמר ה' ִהֵּנה ָמקֹום ]נקודת מבט[ ִאִּתי, 
מקור  את  תבין  ]אז  ַהּצּור  ַעל  ְוִנַּצְבָּת 
ְוַׂשְמִּתיָך  ְּכבִֹדי  ַּבֲעבֹר  ְוָהָיה  הדברים[. 
]אגן  ָעֶליָך  ַכִּפי  ְוַׂשּכִֹתי  ַהּצּור,  ְּבִנְקַרת 
עליך מפני עצמת הגילוי הזה[ ַעד ָעְבִרי. 
ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ]תבין את 
דרך הנהגתי בעולם[, ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו ]אך 
מהותי לא תובן[" )הביאורים פזורים במו"נ(. 
ַעל ֻּבְריֹו – לאמתו, בשלמותו. כל עוד יש 
תפיסה כלשהי של הקב"ה במושגי "שאר 
הנמצאים", הרי ההבנה אינה מושלמת 

)כדבריו באריכות במו"נ על תארי השלילה(.

משה   – וכו'  הּוא  ָּברּוְך  י2  ְוהֹוִדיעֹו 
ביקש הבנה של מציאות ה' והפרדתו 
בדומה  הנמצאים",  מציאת  "משאר 
מבדיל  החד  הזיהוי  בו  פנים,  לראיית 
אותו משאר האנשים. ה' עונה לו שאין 
יכולת באדם להבין את מציאות ה' הבנה 
"להשיג  יכול  והוא  ומבדלת,  ברורה 
פחות מזה מעט" )פה"מ הקדמה לאבות, ז(, 
שאפשר  מאחור  איש  לראיית  בדומה 
ומלבושו  גופו  נראה שאר  איך  להבין 

בהשוואה לשאר בני אדם.

– שהרי ממד  ַּבְּזַמן  ָמצּוי  יא1  ְוֵאינֹו 
הזמן נברא.

יא2  ֹלא עֶֹרף ְוֹלא ִעּפּוי – אין לו פירוד 
או חיבור )פה"מ סנהדרין י,א(.

ט2  ְרָאָיה ְלָדָבר ֶזה, ֶׁשָּנִביא ֶאָחד אֹוֵמר ֶׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא "ְלבּוֵׁשּה ִּכְתַלג ִחָּור" )דניאל ז,ט(, ְוַאֵחר ָרָאהּו "ֲחמּוץ ְּבָגִדים 
ה ַרֵּבנּו ַעְצמֹו ָרָאהּו ַעל ַהָּים ְּכִגּבֹור  ֶ ִמָּבְצָרה" )ישעיה סג,א(, ּומֹשׁש
עֹוֵׂשה ִמְלָחָמה, ּוְבִסיַני ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ָעטּוף; לֹוַמר ֶׁשֵאין לֹו 
ַוֲאִמַּתת  ּוַבַּמֲחֶזה.  ַהְּנבּוָאה  ְּבַמְרֵאה  ַהּכֹל  ֶאָּלא  ְוצּוָרה,  ְּדמּות 
ַהָּדָבר – ֵאין ַּדְעּתֹו ֶׁשָּלָאָדם ְיכֹוָלה ְלַהִּׂשיגֹו ּוְלָחְקרֹו, ְוֶזה הּוא 
ַׁשַּדי  ַּתְכִלית  ַעד  ִאם  ִּתְמָצא,  ֱאלֹוַּה  "ַהֵחֶקר  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר 

ִּתְמָצא?" )איוב יא,ז(.

ה ַרֵּבנּו ְלַהִּׂשיג ְּכֶׁשָאַמר: "ַהְרֵאִני  ֶ י1  ַמה הּוא ֶזה ֶׁשִּבֵּקׁש מֹשׁש
ִהָּמְצאֹו  ֲאִמַּתת  ֵליַדע  ִּבֵּקׁש  לג,יח(?  )שמות  ְּכבֶֹדָך"  ֶאת  ָנא 
ֶׁשְּלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָידּוַע ְּבִלּבֹו ְּכמֹו ְיִדיַעת ֶאָחד 
ֶׁשִּנְמָצא  ְּבִקְרּבֹו,  צּוָרתֹו  ְוֶנְחְקָקה  ָּפָניו  ֶׁשָרָאה  ָהֲאָנִׁשים  ִמן 
ה  ֶ מֹשׁש ִּבֵּקׁש  ָּכְך  ָהֲאָנִׁשים.  ִמְּׁשָאר  ְּבַדְעּתֹו  ִנְפָרד  ָהִאיׁש  אֹותֹו 
ַרֵּבנּו ִלְהיֹות ְמִציַאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְפֶרֶדת ְּבִלּבֹו ִמְּׁשָאר 
ֶׁשִהיא.  ְּכָמה  ִהָּמְצאֹו  ֲאִמַּתת  ֶׁשֵּיַדע  ַעד  ַהִּנְמָצִאין,  ְמִציַאת 
ֶוֱהִׁשיבֹו ָּברּוְך הּוא ֶׁשֵאין ּכַֹח ְּבַדַעת ָהָאָדם ַהַחי, ֶׁשהּוא ְמֻחָּבר 

ִמּגּוף ָוֶנֶפׁש, ְלַהִּׂשיג ֲאִמַּתת ָּדָבר ֶזה ַעל ֻּבְריֹו.

ֵיַדע  ְוֹלא  ְלָפָניו  ָאָדם  ָיַדע  ֶּׁשֹּלא  ַמה  הּוא  ָּברּוְך  י2  ְוהֹוִדיעֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְפָרד  ָּדָבר  ִהָּמְצאֹו  ֵמֲאִמַּתת  ֶׁשִהִּׂשיג  ַעד  ְלַאֲחָריו, 
ִמן  ֶאָחד  ֶׁשִּיָּפֵרד  ְּכמֹו  ַהִּנְמָצִאין,  ִמְּׁשָאר  ְּבַדְעּתֹו  הּוא  ָּברּוְך 
ְּבַדְעּתֹו  ּוַמְלּבּוׁשֹו  ּגּופֹו  ָּכל  ְוִהִּׂשיג  ֲאחֹוָריו  ֶׁשָרָאה  ָהֲאָנִׁשים 
ִמְּׁשָאר ָהֲאָנִׁשים. ְוַעל ָּדָבר ֶזה ָרַמז ַהָּכתּוב ְוָאַמר: "ְוָרִאיָת ֶאת 

ֲאחָֹרי, ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו" )שם לג,כג(.

ֶיֶאְרעֹו  ֶׁשֹּלא  ִיְתָּבֵרר  ּוְגִוָּיה,  ּגּוף  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּנְתָּבֵרר  יא1  ְוֵכיָון 
ְוֹלא ֶאָחד ִמְּמאְֹרעֹות ַהּגּוף: ֹלא ִחּבּור ְוֹלא ֵּפרּוד, ְוֹלא ָמקֹום 
ְוֹלא ִמָּדה, ְוֹלא ֲעִלָּיה ְוֹלא ְיִריָדה, ְוֹלא ָיִמין ְוֹלא ְׂשמֹאל, ְוֹלא 
ָּפִנים ְוֹלא ָאחֹור, ְוֹלא ְיִׁשיָבה ְוֹלא ֲעִמיָדה. ְוֵאינֹו ָמצּוי ַּבְּזַמן 
ִמְׁשַּתֶּנה,  ְוֵאינֹו  ָׁשִנים.  ּוִמְנַין  ְוַאֲחִרית  ֵראִׁשית  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד 

ֶׁשֵאין לֹו ָּדָבר ֶׁשִּיְגרֹם לֹו ִׁשּנּוי.

יא2  ְוֵאין לֹו ֹלא ָמֶות ְוֹלא ַחִּיים ְּכַחֵּיי ַהּגּוף ַהַחי, ְוֹלא ִסְכלּות 
ֲהִקיָצה,  ְוֹלא  ֵׁשָנה  ֹלא  ֶהָחָכם;  ָהִאיׁש  ְּכָחְכַמת  ָחְכָמה  ְוֹלא 
ְוֹלא ַּכַעס ְוֹלא ְׂשחֹוק, ְוֹלא ִׂשְמָחה ְוֹלא ַעְצבּות, ְוֹלא ְׁשִתיָקה 
ְוֹלא ִּדּבּור ְּכִדּבּור ָהָאָדם. ְוָכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים: ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא 

ְיִׁשיָבה ְוֹלא ֲעִמיָדה, ֹלא עֶֹרף ְוֹלא ִעּפּוי.
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לועג  ה'   – ִיְׂשָחק  ַּבָּׁשַמִים  יב  יֹוֵׁשב 
לניסיונות לפגוע בו. ִּכֲעסּוִני ְּבַהְבֵליֶהם 
קשים  דברים  מביא  הרמב"ם  כאן   –
עבודה  עובדי  על  במקרא  שנאמרו 
]החליפו  ֵאל  ְבֹלא  ִקְנאּוִני  "ֵהם  זרה: 
אותי בעבודה זרה, שאינה אל[, ִּכֲעסּוִני 
ולא  שאינה  זרה,  ]בעבודה  ְּבַהְבֵליֶהם 
ֲעֵליֶכם  יי  ָׂשׂש  ַּכֲאֶׁשר  "ְוָהָיה  כלום[". 
ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם". ְוֵכן הּוא אֹוֵמר –  על 
עובדי עבודה זרה: "ַהאִֹתי ֵהם ַמְכִעִסים 
ת ְּפֵניֶהם".  ֶ ְנֻאם ה' ֲהלֹוא אָֹתם, ְלַמַען ּבֹשׁש
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 ָׁשִניִתי – לא השתניתי.

א  ְוָאַהְבָּת ֵאת יי ֱאֹלֶהיָך – ובכלל מצוה 
זו להאהיב אותו, "שנקרא את כל בני 
בו.  ולאמונה  יתעלה  לעבודתו  האדם 
לפי שכאשר אתה אוהב את מי שהוא, 
אדם  בני  ותקרא  ותשבחנו  תהללנו 
לידידותו" )סה"מ עשה ג(.   ב1  ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
זה "החכמות  ובכלל  – בטבע,  ָהָאָדם 
קונו"  את  לו  המודיעות  והתבונות 
)תשובה י,ו(, וישתוקק להכיר את ה', "כי 

ויימצא  ההשגה  לך  תושג  בהתבוננות 
)סה"מ  ותבא האהבה בהכרח"  התענוג 
אחד  צד  מציין  הרמב"ם  וכאן  ג(.  עשה 

באה  )היראה  והיראה  האהבה  של 
מהתבוננות  הבאות  האהבה(,  לאחר 
אומר  הוא  אחר  ובמקום  במציאות. 
שהאהבה והיראה באות גם מהתבוננות 
במצוות ועשייתן )ראה סה"מ עשה ג; מו"נ 
ג,כח; ג,נב(. ונראה שהדברים חוזרים על 

עצמם: ההתבוננות מביאה לאהבת ה', 
וזו מביאה ללימוד ולעיון, והם מגבירים 
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.

ב2  ְּתִמים ֵּדעֹות – ה', השלם בדעתו. ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד – לנוכח גודל השמים, עולה שאלת ערכו של האדם שזימן לו 
תפקיד גדול במציאות: "ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך, ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבעֶֹתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה. ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו, ּוֶבן ָאָדם 
ִּכי ִתְפְקֶדּנּו?". 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.

יב  ְוהֹוִאיל ְוַהָּדָבר ָּכְך הּוא, ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן 
ֵהן,  ּוְמִליָצה  ָמָׁשל  ַהּכֹל   – ְנִביִאים  ּוְבִדְבֵרי  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
"ִּכֲעסּוִני  ב,ד(,  )תהילים  ִיְׂשָחק"  ַּבָּׁשַמִים  "יֹוֵׁשב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ְוַכּיֹוֵצא  כח,סג(,  )שם  יי"  ָׂשׂש  "ַּכֲאֶׁשר  לב,כא(,  )דברים  ְּבַהְבֵליֶהם" 
ָּבֶהן – ַעל ַהּכֹל ָאְמרּו ֲחָכִמים: ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם. 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ַהאִֹתי ֵהם ַמְכִעִסים?" )ירמיה ז,יט( – ֲהֵרי הּוא 
אֹוֵמר: "ֲאִני יי ֹלא ָׁשִניִתי" )מלאכי ג,ו(, ְוִאּלּו ָהָיה ְּפָעִמים ּכֹוֵעס 
ֵאיָנן  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ִמְׁשַּתֶּנה.  ָהָיה   – ָׂשֵמַח  ּוְפָעִמים 
חֶֹמר  ָבֵּתי  "ׁשְֹכֵני  ַהְּׁשָפִלים,  ָהֲאֵפִלים  ַלּגּוִפים  ֶאָּלא  ְמצּוִיין 
ִיְתַעֶּלה  הּוא  ָּברּוְך  הּוא  ֲאָבל  ד,יט(,  )איוב  ְיסֹוָדם"  ֶּבָעָפר  ֲאֶׁשר 

ְוִיְתרֹוַמם ַעל ָּכל ֶזה.

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ ב 
אהבת ה', יראתו והכרתו

אהבת ה' ויראתו

א  ָהֵאל ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה – ִמְצָוה ְלָאֳהבֹו ּוְלִיְרָאה ֵהיֶמּנּו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָאַהְבָּת ֵאת יי ֱאֹלֶהיָך" )דברים ו,ה; יא,א(, ְוֶנֱאַמר: "ֶאת 
יי ֱאֹלֶהיָך ִּתיָרא" )שם ו,יג; י,כ(.   ב1  ְוֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך ְלַאֲהָבתֹו 
ְוִיְרָאתֹו? ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו ּוְברּוָאיו ַהִּנְפָלִאים 
ַהְּגדֹוִלים, ְוִיְרֶאה ֵמֶהן ָחְכָמתֹו ֶׁשֵאין ָלּה ֵעֶרְך ְוֹלא ֵקץ – ִמָּיד 
הּוא אֹוֵהב ּוְמַׁשֵּבַח ּוְמָפֵאר ּוִמְתַאֶּוה ַּתֲאָוה ְּגדֹוָלה ֵליַדע ַהֵּׁשם 
ָחי"  ֵלאֹלִהים ְלֵאל  ַנְפִׁשי  "ָצְמָאה  ָּדִוד:  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ַהָּגדֹול, 

)תהילים מב,ג(.

ב2  ּוְכֶׁשְּמַחֵּׁשב ַּבְּדָבִרים ָהֵאּלּו ַעְצָמן, ִמָּיד הּוא ִנְרָּתע ַלֲאחֹוָריו, 
ְוִייָרא ְוִיְפַחד, ְוֵיַדע ֶׁשהּוא ְּבִרָּיה ְקַטָּנה ְׁשָפָלה ֲאֵפָלה, עֹוֶמֶדת 
ְּבַדַעת ַקָּלה ְמעּוָטה ִלְפֵני ְּתִמים ֵּדעֹות, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד: "ִּכי 

ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך... ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו..." )שם ח,ד-ה(.



87 ספר המדע      הלכות יסודי התורה      פרק ב   

של  עיקרו   – וכו'  ַלֵּמִבין  ב3  ֶּפַתח 
ערכו  אינו  הבריאה  של  זה  תיאור 
בספרי  אפילו  די  שלזה  כיוון  המדעי, 
להלן  )ראה  הרמב"ם  בזמן  שהיו  המדע 
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, 

בימינו,  המדעי  הידע  התפתחות  עם 
כשאנו מבינים קצת יותר את המציאות, 

מתעצמת ההכרה בגדולתו של ה'.

המהות   – צּוָרה  חומר.   – ג1  ֹּגֶלם 
כגון  אחר,  מדבר  אחד  דבר  המייחדת 
שכלו  של האדם, שבגללו הוא נקרא 
ְוִנְפָסִדין –  ֶנֱהִוין  אדם )מילות ההיגיון ט(. 
ומתפרקים  היסודות  בעזרת  נוצרים 
הקבוצה  בין  וההבחנה  ליסודות. 
הראשונה לבין הקבוצה השנייה, שגרמי 
משתנים  "אינם  )הגלגלים(  השמים 
היא  הראשונים",  כמו  לגוף...  מגוף 
לפי מושגים ישנים )ראה להלן פרק ג(, אך 
כיום ידוע שיסודות החומר )האטומים( 
בכוכבים זהים ליסודות שבכדור הארץ.

ְּכָנַפִים –  ַהַּמְלָאְך ֵאׁש ּוַבַעל  ד  ֶׁשָראּו 
כבחזון הנביא יחזקאל )פרק א(. ולעולם 
אלא  במציאות  מלאך  רואה  אדם  אין 
אין  ולמלאכים  בנבואה.  או  בחלום 
כנפיים כשל עוף, ומשמעות "כנף" היא 
'סתר', שמהותם נסתרת ונעלמת ממנו 
ֱאֹלֶהיָך  יי  משל.   – ִחיָדה  א,מג(.  )מו"נ 

– משל להשמדת  ָמָׁשל  אְֹכָלה...  ֵאׁש 
המורדים בה' )מו"נ א,ל(. ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – 
ַמְלָאָכיו  בתיאור הנהגת העולם: עֶֹׂשה 
רּוחֹות – רוחות הטבע הן שליחיו של 

הקב"ה )מו"נ ב,ו(.

ִּבְמִציָאָתן וכו' –  ָׁשִוין  ה  ְלִפי ֶׁשֵאיָנן 
התשובה: הצורות )הישויות( נבדלות 
ההנהגה  בשרשרת  בקרבה  מזו  זו 
והנוצר  פעולתן,  ובאופי  מה'  הבאה 
מה' במישרין נמצא במעלה גבוהה מן 

הנוצר ממנו בעקיפין.

ו  ִעָּלה – סיבה, גורם. ָעלּול – תוצאה, 
נגרם.

ב3  ּוְלִפי ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֲאִני ְמָבֵאר ְּכָלִלים ְּגדֹוִלים ִמַּמֲעֵׂשה 
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ֶּפַתח ַלֵּמִבין ֶלֱאהֹב ֶאת ַהֵּׁשם, ְּכמֹו 
ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבִעְנַין ַאֲהָבה: ֶׁשִּמּתֹוְך ָּכְך ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ִמי 

ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם.

כללים ממעשה ה'

ג1  ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבעֹוָלמֹו ֶנֱחָלק ִלְׁשלָׁשה 
ְוֵהם  ְוצּוָרה,  ִמֹּגֶלם  ְמֻחָּבִרין  ֶׁשֵהן  ְּברּוִאין  ֵמֶהם  ֲחָלִקים: 
ֶנֱהִוין ְוִנְפָסִדין ָּתִמיד, ְּכמֹו ּגּופֹות ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוַהְּצָמִחים 
ֲאָבל  ְוצּוָרה,  ִמֹּגֶלם  ְמֻחָּבִרין  ֶׁשֵהן  ְּברּוִאין  ּוֵמֶהן  ְוַהַּמָּתכֹות; 
ָהִראׁשֹוִנים,  ְּכמֹו  ְלצּוָרה  ּוִמּצּוָרה  ְלגּוף  ִמּגּוף  ִמְׁשַּתִּנים  ֵאיָנן 
ֶאָּלא צּוָרָתן ְקבּוָעה ְּבָגְלָמן ְלעֹוָלם, ְוֵאיָנן ִמְׁשַּתִּנים ְּכמֹו ֵאּלּו, 
ְּגָלִמים  ִּכְׁשָאר  ָּגְלָמם  ְוֵאין  ֶׁשָּבֶהן,  ְוַהּכֹוָכִבים  ַהַּגְלַּגִּלים  ְוֵהן 

ְוֹלא צּוָרָתם ִּכְׁשָאר צּורֹות.

ַהַּמְלָאִכים,  ְוֵהן  ְּכָלל,  ֹּגֶלם  ְּבֹלא  צּוָרה  ְּברּוִאין  ג2  ּוֵמֶהן 
זֹו  ִנְפָרדֹות  צּורֹות  ֶאָּלא  ּוְגִוָּיה,  ּגּוף  ֵאיָנן  ֶׁשַהַּמְלָאִכים 
ַהַּמְלָאְך  ֶׁשָראּו  אֹוְמִרים  ֶׁשַהְּנִביִאים  ֶזה  הּוא  ִמּזֹו.   ד  ּוַמה 
ֵאׁש ּוַבַעל ְּכָנַפִים? ַהּכֹל ְּבַמְרֵאה ַהְּנבּוָאה ְוֶדֶרְך ִחיָדה, לֹוַמר 
ֶׁשֵאינֹו ּגּוף, ְוֵאינֹו ָּכֵבד ַּכּגּופֹות ַהְּכֵבִדים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי יי 
ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש אְֹכָלה הּוא" )דברים ד,כד(, ְוֵאינֹו ֵאׁש – ֶאָּלא ָמָׁשל; 
ֹלֵהט"  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות,  ַמְלָאָכיו  "עֶֹׂשה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּוְכמֹו 

)תהילים קד,ד(.

ְלִפי  ּגּוִפין?  ֵאיָנן  ַוֲהֵרי  ִמּזֹו,  זֹו  ַהּצּורֹות  ִיָּפְרדּו  ה  ּוַבֶּמה 
ִמַּמֲעָלתֹו  ְלַמָּטה  ֵמֶהן  ֶאָחד  ָּכל  ֶאָּלא  ִּבְמִציָאָתן,  ָׁשִוין  ֶׁשֵאיָנן 
ֶׁשַּלֲחֵברֹו, ְוהּוא ָמצּוי ִמּכֹחֹו, ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה, ְוַהּכֹל ִנְמָצִאים 
ְׁשֹלמֹה  ֶׁשָרַמז  ְוֶזה הּוא  ְוטּובֹו.  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשְּלַהָּקדֹוׁש  ִמּכֹחֹו 
ְּבָחְכָמתֹו ְוָאַמר: "ִּכי ָגבַֹּה ֵמַעל ָּגבַֹּה ׁשֵֹמר, ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהם" 

)קהלת ה,ז(.

ו  ֶזה ֶׁשָאַמְרנּו 'ְלַמָּטה ִמַּמֲעָלתֹו' – ֵאיָנּה ַמֲעַלת ָמקֹום, ְּכמֹו 
ִּבְׁשֵני  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ֶאָּלא  ֵמֲחֵברֹו,  ְלַמְעָלה  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ָאָדם 
ֲחָכִמים ֶׁשֶאָחד ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ְּבָחְכָמה, ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמַּמֲעָלתֹו 

ֶׁשָּלֶזה, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ָּבִעָּלה, ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמן ֶהָעלּול.

ז1  ִׁשּנּוי ְׁשמֹות ַהַּמְלָאִכים – ַעל ֵׁשם ַמֲעלֹוָתם הּוא, ּוְלִפיָכְך 
ְואֹוַפִּנים,  ַהּכֹל,  ִמן  ְלַמְעָלה  ְוֵהם  ַהּקֶֹדׁש,  ַחּיֹות  ִנְקָרִאים: 
ּוְבֵני  ֵואֹלִהים,  ּוַמְלָאִכים,  ּוְׂשָרִפים,  ְוַחְׁשַמִּלים,  ְוֶאְרֶאִּלים, 
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'השכל  גם  נקראים   – ז1  ִאיִׁשים 
הפועל' )מו"נ ב,ד(, "והוא 'שרו של עולם' 
שמזכירים חכמים תמיד" )מו"נ ב,ו(, ועל 
בעולמנו  לישויות  צורות  נותן  ה'  ידו 

)להלן ד,ו(.

– כיסא הכבוד, משל  ַהִּכֵּסא  ז2  ַּתַחת 
לעליונות ה' )ראה יחזקאל א,כו; מו"נ א,ט(. 
ֶׁשַּמֲעָלָתם ְקרֹוָבה ִמַּמֲעַלת ַּדַעת ָהָאָדם 
בשרשרת  ה'  אל  קרובים  האישים   –

ההנהגה יותר מן האדם.

ח1  ֹלא ְּכִפי ָּגְדלֹו – של הקב"ה, שהוא 
אינסופי.

וזהו   – ַעְצמֹו  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ח2  ְּכמֹו 
שהרי  ה',  אחדות  של  העמוק  הביטוי 
אילו ידעתיו, הייתיו, שאין הוא ודעתו 
שניים אלא אחדות שאין כמוה )כלהלן י(.

ט  ְּבַטּבּור – במרכז.

י1  ֶׁשִאְלָמֵלי – שאילו.
ְוהּוא  ַהָּידּוַע  ְוהּוא  ַהּיֹוֵדַע  י2  הּוא 
ַהֵּדָעה – הכל אצלו אחד, ואילו באדם, 
ידיעה  לו  כשיש  רק  זהים  המושגים 
כגון  הידיעה,  כשמתממשת  בפועל, 
כשהבין אדם את צורת העץ. אך לפני 
ידיעתו מן  יצאה  לא  שלמד, כשעדיין 
בכוח,  היודע  הוא  הפועל,  אל  הכוח 
בכוח  והידוע  הדעה,  הוא  כוח  ואותו 
הוא צורת העץ )מו"נ א,סח(. ֵחי ַפְרעֹה – 
לשון שבועה, שנשבע בחייו של פרעה. 
אבל  חי!,  ה'  שבועה,  לשון   – יי  ַחי 
כשמדובר על תיאור פעולת ה', שממנו 
העולם חי, נאמר במקרא: "ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי 
)דניאל יב,ז; מו"נ א,סט; מו"נ א,עב;  ָהעֹוָלם" 

לֵחי העולמים ראה לעיל ביאור א,ה(.

ֱאֹלִהים, ּוְכרּוִבים, ְוִאיִׁשים.

ז2  ָּכל ֵאּלּו ֲעָׂשָרה ַהֵּׁשמֹות ֶׁשִּנְקְראּו ָּבֶהן ַהַּמְלָאִכים – ַעל ֵׁשם 
ֶאָּלא  ִמֶּמָּנה  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵאין  ּוַמֲעָלה  ֵהן.  ֶׁשָּלֶהן  ַמֲעלֹות  ֶעֶׂשר 
ַמֲעַלת ָהֵאל ָּברּוְך הּוא, ִהיא ַמֲעַלת ַהּצּורֹות ֶׁשִּנְקֵראת 'ַחּיֹות'; 
ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר ַּבְּנבּוָאה ֶׁשֵהן ַּתַחת ַהִּכֵּסא. ּוַמֲעָלה ֲעִׂשיִרית ִהיא 
ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ֶׁשִּנְקֵראת 'ִאיִׁשים', ְוֵהם ַהַּמְלָאִכים ֶׁשְּמַדְּבִרים 
ִנְקְראּו  ְלִפיָכְך  ַהְּנבּוָאה.  ְּבַמְרֵאה  ָלֶהם  ְוִנְרִאין  ַהְּנִביִאים  ִעם 

'ִאיִׁשים', ֶׁשַּמֲעָלָתם ְקרֹוָבה ִמַּמֲעַלת ַּדַעת ָהָאָדם.

ְויֹוְדִעין  ַהּבֹוֵרא,  ֶאת  ּוַמִּכיִרים  ַחִּיים  ָהֵאּלּו  ַהּצּורֹות  ח1  ְוָכל 
אֹותֹו ֵּדָעה ְּגדֹוָלה ַעד ִלְמאֹד, ָּכל צּוָרה ְוצּוָרה ְלִפי ַמֲעָלָתּה, 
ְלַהִּׂשיג  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַמֲעָלה  ֲאִפּלּו  ָּגְדלֹו.  ְּכִפי  ֹלא 

ֲאִמַּתת ַהּבֹוֵרא ְּכָמה ֶׁשִהיא, ֶאָּלא ַּדְעָּתּה ְקָצָרה ְלַהִּׂשיג.

צּוָרה  ְויֹוַדַעת  ֶּׁשַּמֶּׂשֶגת  ִמַּמה  ָיֵתר  ְויֹוַדַעת  ַמֶּׂשֶגת  ח2  ֲאָבל 
ֲעִׂשיִרית.  ַמֲעָלה  ּוַמֲעָלה, ַעד  ַמֲעָלה  ָּכל  ְוֵכן  ִמֶּמָּנה.  ֶׁשְּלַמָּטה 
ְּבֵני  ּכַֹח  ֶׁשֵאין  ֵּדָעה  ַהּבֹוֵרא  יֹוַדַעת  ִהיא  ַּגם  ֲעִׂשיִרית  ּוַמֲעָלה 
ְּכמֹוָתּה.  ְוֵליַדע  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול  ְוצּוָרה  ִמֹּגֶלם  ַהְּמֻחָּבִרין  ָאָדם 

ְוַהּכֹל ֵאיָנן יֹוְדִעין ֶאת ַהּבֹוֵרא ְּכמֹו ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ַעְצמֹו.

ט  ָּכל ַהִּנְמָצִאין חּוץ ִמן ַהּבֹוֵרא, ִמּצּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ַעד ַיּתּוׁש 
ָקָטן ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַטּבּור ָהָאֶרץ – ַהּכֹל ִמּכַֹח ֲאִמּתֹו ִנְמְצאּו. ּוְלִפי 
ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ַעְצמֹו ּוַמִּכיר ָּגְדלֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ַוֲאִמּתֹו – הּוא יֹוֵדַע 

ַהּכֹל, ְוֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמֶּמּנּו.

ידיעת ה'

י1  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּכיר ֲאִמּתֹו ְויֹוֵדַע אֹוָתּה ְּכמֹות ֶׁשִהיא. 
ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְּבֵדָעה ֶׁשִהיא חּוץ ִמֶּמּנּו, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו יֹוְדִעין, ֶׁשֵאין 
ָאנּו ְוַדְעֵּתנּו ֶאָחד. ֲאָבל ַהּבֹוֵרא, הּוא ְוַדְעּתֹו ְוַחָּייו ֶאָחד ִמָּכל 
ַצד ּוִמָּכל ִּפָּנה; ֶׁשִאְלָמֵלי ָהָיה ַחי ְּבַחִּיים, ְויֹוֵדַע ְּבֵדָעה – ָהיּו 
ָׁשם ֱאלֹוהֹות ַהְרֵּבה: הּוא, ְוַחָּייו, ְוַדְעּתֹו. ְוֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ֶאָּלא 

ֶאָחד ִמָּכל ַצד, ּוִמָּכל ִּפָּנה, ּוְבָכל ֶּדֶרְך ִיחּוד.

ַהֵּדָעה  ְוהּוא  ַהָּידּוַע,  ְוהּוא  ַהּיֹוֵדַע,  הּוא  אֹוֵמר:  י2  ִנְמֵצאָת 
ַעְצָמּה – ַהּכֹל ֶאָחד. ְוָדָבר ֶזה ֵאין ּכַֹח ַּבֶּפה ְלָאְמרֹו, ְוֹלא ָּבאֶֹזן 
ְלָׁשְמעֹו, ְוֹלא ְּבֵלב ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו ַעל ֻּבְריֹו. ּוְלִפיָכְך אֹוְמִרין 
"ֵחי ַפְרעֹה" )בראשית מב,טו-טז( ְו"ֵחי ַנְפְׁשָך" )שמואל א א,כו ועוד(, ְוֵאין 
ַהּבֹוֵרא  ֶׁשֵאין  ועוד( –  ח,יט  )שופטים  יי"  "ַחי  ֶאָּלא  יי'  'ֵחי  אֹוְמִרין 

ְוַחָּייו ְׁשַנִים, ְּכמֹו ַחֵּיי ַהּגּופֹות ַהַחִּיים אֹו ְּכַחֵּיי ַהַּמְלָאִכים.
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יא  ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה – "המדע האלוהי, 
והוא הדיבור על כללות המציאות ועל 
וחיוב  ותאריו  ודעתו  הבורא  מציאות 
והנפש  והמלאכים  ממנו,  הנמצאים 
שאחרי  ומה  באדם,  הדבק  והשכל 
המוות" )פה"מ חגיגה ב,א(. ֶמְרָּכָבה – יסודו 
בתיאור ה' במקרא כרוכב שמים: "רוכב 
ו"לרוכב  לג,כו(,  )דברים  בעזרך"  שמים 
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'(.

 – ַהְּפָרִקים  ָראֵׁשי  לֹו  יב1  מֹוְסִרין 
ולא יותר מכן, "לפי שיש שם עניינים 
הנחקקים בנפשות השלמים מבני אדם, 
וממשלים  בלשון  אותם  וכשמסבירים 
אותם במשלים ]או בסמלים מבלבלים[, 
פג טעמן ויוצאין מעניינן" )פה"מ חגיגה 

ב,א(. ֶׁשֶמץ – דבר מה, משהו.

סודות   – ֶׁשָּלעֹוָלם  יב2  ִּכְבׁשֹונֹו 
ְלַבֶּדָך וכו'  ִיְהיּו ְלָך  כבּושים ונעלמים. 
– ההכרה הזו היא אישית )מו"נ ג,יח; ג,נד(. 
ַּתַחת ְלׁשֹוְנָך – ולא על לשונך, שהדיבור 
וההתבטאות בהם מצמצמים את העניין 
שקשה  באהבה,  שעטוף  למי  בדומה 
כיוון  אותה,  לתאר  קרובות  לעתים 
שתיאורה מצמצם את עצמת תחושתה.

מעשה בראשית: הקדמה לפרקים ג‑ד

)ג-ד(, הרמב"ם מציג את תמצית  בשני הפרקים הבאים 
חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה 
בראשית  והמחקר  הטבע  "מדעי  שהוא  בראשית", 
הבריאה" )פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י(, כדרך להכיר את ה', 
הזו –  כי אם מן המציאות  יתעלה  "ואין למידות עליו 
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 מַכוון 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" )להלן ה; קידוש 
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 
שבבריאה  בחכמה  הכרתנו  גדלה  כן  חדשים,  מדעיים 
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'(.

ַהְּברּוִאים,  ֵמֲחַמת  ְויֹוְדָעם  ַהְּברּוִאים  ַמִּכיר  ֵאינֹו  י3  ְלִפיָכְך 
ְּכמֹות ֶׁשָאנּו יֹוְדִעין אֹוָתם, ֶאָּלא ֵמֲחַמת ַעְצמֹו ֵיָדֵעם. ְלִפיָכְך, 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ַעְצמֹו – יֹוֵדַע ַהּכֹל, ֶׁשַהּכֹל ִנְסָמְך ַּבֲהָוָיתֹו לֹו.

מעשה מרכבה

יא  ְּדָבִרים ֵאּלּו ֶׁשָאַמְרנּו ְּבִעְנָין ֶזה ִּבְׁשֵני ְּפָרִקים ֵאּלּו – ְּכמֹו 
ָּכל  ּוֵבאּור  ֶזה.  ְּבִעְנָין  ְלָבֵאר  ֶּׁשָּצִריְך  ִמַּמה  ֵהן  ַהָּים  ִמן  ִטָּפה 

ָהִעָּקִרים ֶׁשִּבְׁשֵני ְּפָרִקים ֵאּלּו, הּוא ַהִּנְקָרא 'ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה'.

יב1  ִצּוּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֹּלא ִלְדרֹשׁש ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ֶאָּלא 
ְוַאַחר  ִמַּדְעּתֹו,  ּוֵמִבין  ָחָכם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוהּוא  ִּבְלַבד,  ֶאָחד  ְלִאיׁש 

ִמן  ֶׁשֶמץ  אֹותֹו  ּומֹוִדיִעים  ַהְּפָרִקים,  ָראֵׁשי  לֹו  מֹוְסִרין  ָּכְך 

ַהָּדָבר, ְוהּוא ֵמִבין ִמַּדְעּתֹו ְויֹוֵדַע סֹוף ַהָּדָבר ְוָעְמקֹו.

ָּכל  ְוֵאין  ִלְמאֹד,  ַעד  ֵהן  ֲעֻמִּקים  ְּדָבִרים   – ֵאּלּו  יב2  ּוְדָבִרים 
ַּדַעת ָוַדַעת ְראּוָיה ְלָסְבָלן. ַוֲעֵליֶהן ָאַמר ְׁשֹלמֹה ְּבָחְכָמתֹו ֶּדֶרְך 

ָמָׁשל: "ְּכָבִׂשים ִלְלבּוֶׁשָך" )משלי כז,כו(. ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבֵפרּוׁש 

ִלְלבּוֶׁשָך,  ִיְהיּו  ֶׁשָּלעֹוָלם  ִּכְבׁשֹונֹו  ֶׁשֵהם  ְּדָבִרים  ֶזה:  ָמָׁשל 

ְּכלֹוַמר: ְלָך ְלַבְּדָך, ְוַאל ִּתְדרֹשׁש אֹוָתם ָּבַרִּבים. ַוֲעֵליֶהם ָאַמר: 

ָאַמר:  ַוֲעֵליֶהם  ה,יז(.  )שם  ִאָּתְך"  ְלָזִרים  ְוֵאין  ְלַבֶּדָך,  ְלָך  "ִיְהיּו 

)שיר השירים ד,יא(; ָּכְך ֵּפְרׁשּו ֲחָכִמים  ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך"  "ְּדַבׁש 

ָהִראׁשֹוִנים: ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ִּכְדַבׁש ְוָחָלב ִיְהיּו ַּתַחת ְלׁשֹוְנָך.
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א1  ֵהן ַהִּנְקָרִאין – בתנ"ך. ַהָּקרֹוב ִמֶּמּנּו 
– הקרוב אלינו. ַהִּנְקָרא ּכֹוָכב – הקרוי 
ֶׁשּבֹו ַחָּמה –  היום כוכב הלכת 'חמה'. 
השמש נחשבה בימיהם כוכב לכת. ְׁשָאר 
ָּבָרִקיַע – כוכבי  ֶׁשִּנְרִאין  ָּכל ַהּכֹוָכִבים 

השבת.

דברי  בהבנת  לסייע  בראשית  במעשה  העיסוק  מטרת 
כך העיקרון  ומתוך  וההשגחה בעולם בלבד,  הנביאים 
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 
וליקוי  הירח  ליקוי  השנה,  )לוח  שמימיים  אירועים 
החמה( שנים רבות לפני התרחשותם בדיוק מדהים. על 
דגם השמים, כותב רבנו בפירוש: "דע כי ענייני התכונה 

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 21:00, ונשוב לבדוק את מיקומם לאחר 24 
4 דקות(, נראה שכוכבים רבים מופיעים  שעות )פחות 
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.

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ ג 
הגלגלים וארבעת היסודות

מערכת הכוכבים

ּו'ְזבּול',  ְו'ָרִקיַע',  'ָׁשַמִים',  ַהִּנְקָרִאין  ֵהן   – א1  ְוַהַּגְלַּגִּלים 
ַו'ֲעָרבֹות', ְוֵהן ִּתְׁשָעה ַּגְלַּגִּלים: ַּגְלַּגל ַהָּקרֹוב ִמֶּמּנּו הּוא ַּגְלַּגל 
ַהִּנְקָרא  ַהּכֹוָכב  ֶׁשּבֹו  ַּגְלַּגל   – ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּלַמְעָלה  ְוַהֵּׁשִני  ַהָּיֵרַח; 
ְוַגְלַּגל  'נַֹגּה';  ֶׁשּבֹו  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשְּלַמְעָלה  ְׁשִליִׁשי  ְוַגְלַּגל  'ּכֹוָכב'; 
ְוַגְלַּגל  'ַמְאִּדים';  ֶׁשּבֹו  ֲחִמיִׁשי,  ְוַגְלַּגל  ַחָּמה;  ֶׁשּבֹו  ְרִביִעי, 
'ַׁשְּבַתאי';  ֶׁשּבֹו  ְׁשִביִעי,  ְוַגְלַּגל  'ֶצֶדק';  ּכֹוָכב  ֶׁשּבֹו  ִׁשִּׁשי, 
ְוַגְלַּגל ְׁשִמיִני, ֶׁשּבֹו ְׁשָאר ָּכל ַהּכֹוָכִבים ֶׁשִּנְרִאין ָּבָרִקיַע; ְוַגְלַּגל 

הנעים  לכת  כוכבי   8 מתאר  המדע  כיום  להלכה א:  מבאר  איור 
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(.




