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 ד"בס

áîø" í-äðåîà  -á ïéèòìå#  1 
ì ùã÷åî ïåâøàäáåùúì úåøøåòúä 
 ה"מתש תשריחודש 

  מסכת סנהדרין פרק י משנה א -ם פירוש המשניות "רמב

 עיקרי האמונה
 עיקרי דתנו ויסודותיה שלשה עשר יסודות

 :היסוד הראשון
הנמצאים , הוא עילת המציאות להאמין מציאות הבורא יתברך והוא שיש שם נמצא שלם בכל דרכי המציאות 

כי בהעדר מציאותו נתבטל מציאות כל , ואל יעלה על הלב העדר מציאותו, כולם בו קיום מציאותם וממנו קיומם
ואם נעלה על לבנו העדר הנמצאים כולם זולתו לא יתבטל מציאות , הנמצאים ולא נשאר נמצא שיתקיים מציאותו

י שמו כי הוא מסתפק במציאותו ודי לו בעצמו ואין צריך "א לו לבד השואין האחדות והאדנות אל, י ולא יגרע"הש
וכל מה שזולתו מן המלאכים וגופי הגלגלים ומה שיש בתוכם ומה שיש למטה מהם הכל צריכין , במציאות זולתו
 :אלהיך' וזה היסוד הראשון מורה עליו דיבור אנכי ה, במציאותם אליו

 : היסוד השני
מין שזה שהוא סברת הכל אחד ואינו כאחד הזוג ולא כאחד המין ולא כאיש האחד כלומר שנא, י" יחוד הש

י אחד "אבל הוא הש, ולא אחד כמו הגוף הפשוט האחד במנין שמקבל החלוק לאין סוף, שנחלק לאחדים רבים
 :אחד' אלהינו ה' וזה היסוד השני מורה עליו מה שנאמר שמע ישראל ה, באחדות שאין כמותה אחדות

 :השלישי היסוד 
וזהו שנאמין כי האחד הזה שזכרנו אינו גוף ולא כח בגוף ולא ישיגוהו מאורעות הגופים ,  שלילת הגשמות ממנו

ל החיבור והפירוד ואמרו "ולכן שללו ממנו החכמים ז, כמו התנועה והמנוחה והמשכן לא מצד עצמות ולא במקרה
והוא חיבור ולא עפוי ,  עפוי כלומר לא פירוד ולא עורףאין למעלה לא ישיבה ולא עמידה לא עורף ולא.) חגיגה טו(

ואמר הנביא ואל מי תדימיוני ואשוה יאמר , כלומר ידחפו אותם בכתף להתחברם בהם, מלשון ועפו בכתף פלשתים
וכל מה שבא בכתבי הקודש שמתארים אותו בתארי הגופות כמו ההליכה , קדוש אילו היה גוף דומה לגופים

דברה תורה כלשון בני אדם :) ברכות לא(ל "וכן אמרו ז, הדיבור וכיוצא בזה הכל דרך השאלהוהעמידה והישיבה ו
והיסוד השלישי הזה הוא מורה עליו מה שנאמר כי לא ראיתם כל תמונה , בזה הענין הרבה וכבר דיברו החכמים

 :לפי שהוא כמו שזכרנו אינו גוף ולא כח הגוף, כלומר לא השגתם אותו בעל תמונה
 :ד הרביעי היסו

, וכל נמצא זולתו בלתי קדמון בערכו אליו, והוא שנאמין כי זה האחד האמור הוא קדמון בהחלט,  הקדמות
 :והיסוד הרביעי הזה מורה עליו מה שנאמר מעונה אלהי קדם, והראיות על זה בכתבי הקודש רבות

 : היסוד החמישי
עשות מצותיו ושלא יעשה כזה למי שהוא תחתיו  שהוא יתברך הוא הראוי לעבדו ולגדלו ולהודיעו גדולתו ול

לפי שכולם המטובעים על פעולתם אין , במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות ומה שהורכב מהם
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אלא אליו בלבד יכוונו , וכן אין ראוי לעבדם כדי להיותם אמצעים לקרבם אליו, י"משפט ולא בחירה אלא לו לבדו הש
 :ז ורוב התורה מזהרת עליו"וזה היסוד החמישי הוא שהזהיר על ע,  מה שזולתוהמחשבות ויניחו כל
 : היסוד הששי

והוא שידע אדם שזה מין האדם ימצא בהם בעלי טבעים ממדות מעולות מאד ושלימות גדולה ,  הנבואה
ל ממנו עליו כן ידבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל ונאצ, ונפשותיהם נכונות עד שהן מקבלות צורת השכל אחד

וביאור יסוד זה על בוריו יארך מאד ואין כוונתינו להביא , אצילות נכבד ואלה הם הנביאים וזו היא הנבואה וזו עניינה
, וביאור מציאות השגתו לפי שזה הוא כלל החכמה כולם אבל אזכרה דרך ספור בלבד, מופת על כל יסוד מהם

 :ומקראי התורה מעידים על נבואת נביאים הרבה
 :היסוד השביעי 

והוא שנאמין כי הוא אביהם של כל הנביאים אשר היו מלפניו ואשר קמו מאחריו כולם , ה" נבואת משה רבינו ע
והוא היה הנבחר מכל מין האדם אשר השיג מידיעתו יתברך יותר מכל מה שהשיג או ישיג שום , הם תחתיו במעלה

ותו מן האנושות עד המעלה המלאכותית ונכלל במעלת וכי הוא עליו השלום הגיע התעל, שנמצא או שימצא אדם
, לא נשאר מסך שלא קרעו ונכנס ממנו ולא מנעו מונע גופני ולא נתערב לו שום חסרון בין רב למעט, המלאכים

ועל , ונתבטלו ממנו הכחות הדמיונות והחושיות והשגחיותיו ונבדל כחו המתעורר המשתוקק ונשאר שכל בלבד
רצוני היה לבאר זה הענין הנפלא ולפתוח . י בלא אמצעיות מן המלאכים" שהיה מדבר עם השהענין הזה נאמר עליו

לולא שראיתי שאלה העניינים יצטרכו , המנעול ממקראות התורה ולפרש טעם פה אל פה וכל הפסוק בזולתו מעניינו
ת המלאכים ושינוי ושנבאר בתחילת מציאו, לראיות רבות מאד והיינו צריכין להצעות רבות והקדמות ומשלים

ושנבאר הנפש וכל כוחותיה ויתרחב העיגול עד שנדבר בצורות שזכרו הנביאים שראוי , י"מעלותיהן מן הבורא הש
ויכנס בזה שיעור קומה ועניינו ולא יספיק בענין זה לבדו ואפילו יהיה מקוצר בתכלית הקצור מאה , לבורא ולמלאכים

 הדרשות שיעדתי לחברו או בספרי הנבואה שאני מתעסק בו או בספר ולפיכך אניח אותו למקומו אם בספר, דפים
 :שאחבר אותו בפירושי אלו היסודות

ה נבדלת מנבואת כל הנביאים בארבעה " ואחזור לכוונת זה היסוד השביעי ואומר שנבואת משה רבינו ע
מצעי שנאמר פה אל פה ומשה בלא א, י אלא על ידי אמצעי"הראשון כי איזה נביא שהיה לא דיבר לו הש. דברים

כמו שאמר במקומות בחלום הלילה בחזיון , והענין השני כי כל נביא לא תבא לו הנבואה אלא כשהוא ישן. אדבר בו
או ביום אחר שתפול תרדמה על האדם בענין שנתבטלו ממנו כל הרגשותיו ושנאמר מחשבתו , לילה ורבים מענין זה

ומשה יבא עליו הדיבור ביום והוא עומד , מראה ועליו נאמר במראות אלהיםוענין זה נקרא מחזה ו, פנויה כענין חלום
לא כן עבדי משה פה אל פה ' י אם יהיה נביאכם וגו"ואמר הש, י ונועדתי לך שם"בין שני הכרובים כמו שיעידו הש

ותיו י מלאך יחלשו כח"פ שהוא במראה וע"הנביא כשתבא אליו הנבואה ואע הענין השלישי כי. 'אדבר בו וגו
כמו שאמר בדניאל כשדיבר גבריאל עמו במראה , ויתקלקל בנינו ויגיע לו מורא גדול מאד כמעט שתצא רוחו ממנו
ואומר , ואומר אני הייתי נרדם על פני ופני ארצה, אמר ולא נשאר בי כח והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח

כמו , ה לא היה כן אבל יבא אליו הדיבור ולא ישיגוהו רתת ורעדה בשום פנים"ומשה ע, במראה נהפכו עלי צירי
כלומר כמו שלא יארע לאדם חרדה , אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו' ודבר ה) שמות לג(שנאמר 

חוזק פ שהוא היה פנים בפנים וזה ל"ואע, מדבור חבירו כן היה הוא משה עליו השלום לא היה חרד מן הדיבור
 :דבקותו בשכל כמו שזכרנו

י שיודיע לו הדבר בנבואה " והענין הרביעי כי כל הנביאים לא תנוח עליהם רוח הנבואה ברצונם אלא ברצון הש
וכבר היו מהם כתות שהיו מכינין עצמן , ויעמוד עד שינבא או אחר ימים או אחר חודשים או שלא יודיעו בשום פנים

ועתה קחו לי מנגן ובאה לו הנבואה ואינו מן ההכרחי ) מלכים ב ג(ישע כמו שכתוב ומזככין מחשבותם כמו שעשה אל
ונאמר , לכם' עמדו ואשמעה מה יצוה ה) במדבר ט(ה בכל עת שירצה אומר "ומשה רבינו ע, שינבא בעת שיכוין לזה

הרן בבל יבוא ואין א) כ ריש פרשת אחרי"ת(ל "אמרו חז, דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש) ויקרא טז(
 :משה בבל יבא

 : היסוד השמיני
ה שהיא כולה מפי "י משה רבינו ע"והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע,  היות התורה מן השמים

יתברך בענין שנקרא על דרך השאלה דבור ואין ידוע היאך הגיע אלא ' כלומר שהגיעה אליו כולה מאת ה, הגבורה
וכי הוא היה כמו סופר שקוראין לו והוא כותב כל מאורעות הימים הספורים והמצות , ה שהגיע לו"היה משה ע

' ואין הפרש בין ובני חם כוש ומצרים ושם אשתו מהטבאל ותמנע היתה פלגש ובין אנכי ה, ולפיכך נקרא מחוקק
מו אלה וזה שאומר שכ. תמימה טהורה וקדושה אמת' כי הכל מפי הגבורה והכל תורת ה, אלהיך ושמע ישראל

לפי , הנה הוא אצל חכמינו ונביאינו כופר ומגלה פנים יותר מכל הכופרים, הפסוקים והספורים משה ספרם מדעתו
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וזהו , ה"שחשב שיש בתורה לב וקליפה ושאלה דברי הימים והספורים אין תועלת בהם ושהם מאת משה רבינו ע
אמין שכל התורה מפי הגבורה חוץ מן הפסוק זה ל הוא המ"אין תורה מן השמים אמרו חכמים ז) סנהדרין צ(ענין 

אלא כל , י ויתר ממאמר הכופרים"בזה הש' וזהו כי דבר ה:) סנהדרין צט(, ה אלא משה מפי עצמו"שלא אמר הקב
ארוכה מארץ מדה , דיבור ודיבור מן התורה יש בהן חכמות ופלאים למי שמבין אותם ולא הושג תכלית חכמתם

אלא להלך בעקבות דוד משיח לאלהי יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ורחבה מני ים ואין לאיש 
כ מפי הגבורה וזה שאנו עושים היום מתבנית הסוכה ולולב ושופר "וכמו כן פירוש התורה המקובל ג, )תהלים קיט(

והמאמר , חותוי למשה והוא אמר לנו והוא נאמן בשלי"וציצית ותפילין וזולתם הוא בעצמו התבנית אשר אמר הש
שלחני לעשות כל המעשים ' ויאמר משה בזאת תדעון כי ה) במדבר טז(המורה על היסוד הזה הוא מה שנאמר 

 :האלה כי לא מלבי
 : היסוד התשיעי

ועליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע לא , י לא מזולתו"והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא הש,  ההעתק
וכבר ביארנו מה שצריך לבאר ביסוד , שנאמר לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, בעל פהבתורה שבכתב ולא בתורה ש

 :זה בפתיחת זה החיבור
 : היסוד העשירי

את הארץ אלא כמו ' לא כדעת מי שאמר עזב ה, י יודע מעשיהם של בני אדם ואינו מעלים עינו מהם" כי הוא הש
כי רבה רעת ' וירא ה',  פקוחות על כל דרכי בני אדם וגוגדול העצה ורב העליליה אשר עיניך) ירמיה לב(שנאמר 

 :זהו מורה על היסוד העשירי הזה) שם יח(ונאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה ) בראשית ו(' האדם בארץ וגו
 : היסוד האחד עשר

 וכי השכר הגדול העולם, י נותן שכר למי שעושה מצות התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיה" כי הוא הש
שמות (והמקרא המורה על היסוד הזה מה שנאמר , וכבר אמרנו בזה הענין מה שיספיק, והעונש החזקה הכרת הבא
ראיה שיודע העובר , י מי אשר חטא לי אמחנו מספרי"והשיב לו הש, ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא) לב

 :והחוטא לתת שכר לזה ועונש לזה
 : היסוד השנים עשר

אם יתמהמה חכה לו ולא ישים לו זמן ולא יעשה , הוא להאמין ולאמת שיבא ולא יחשב שיתאחרו,  ימות המשיח
ושיאמין שיהיה , תיפח רוחן של מחשבי קיצין.) סנהדרין צו(וחכמים אומרים , לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו

ה עד מלאכי "ם ממשה רבינו עלו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם כפי מה שנבאו עליו כל הנביאי
שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם , ומי שהסתפק בו או נתמעט אצלו מעלתו כפר בתורה, ה"ע

ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד וכל החולק על המשפחה הזאת כפר , נצבים
 :י ובדברי נביאיו"בשם הש

 : היסוד השלשה עשר

' תחיית המתים וכבר ביארנוה וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בה 
י איש לחבירו מן "הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו בכל מה שצוה הש

עשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע הגרוע הוא ' ואפי, האהבה והאחוה
מאלה * יסוד*וכשנתקלקל לאדם , ב והוא מפושעי ישראל"אבל יש לו חלק לעוה, יונענש כפי חטא

הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא צדוקי ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ומצוה לשונאו * היסודות*
והנה הארכתי בדברים הרבה ויצאתי מענין . אשנא' הלא משנאך ה) תהלים קלט(ועליו נאמר 

י זה לפי שראיתי בו תועלת באמונה לפי שאספתי בו דברים מועילים אבל אני עשית, חיבורי
פעמים רבות והתבונן ] עליהם) [אלה(לכן דע אותם והצלח בהם וחזור , מפוזרים מספרים גדולים

י "ואם השיאך לבך ותחשוב שהגיעו לך עניינו מפעם אחת או מעשרה הרי הש, בהם התבוננות יפה
שנזדמן לי אלא לאחר  מהר בקריאתו כי אני לא חיברתי כפי מהולכן לא ת, יודע שהשיאך על שקר
ואחר שראיתי דעות ברורות אמיתיות וזולתי אמיתיות וידעתי מה שהוא ראוי , עיון גדול והתבוננות

י להפיקני רצוני ולהדריכני "ומהש, להאמין מהם והבאתי ראיה בטענות וראיות על כל ענין וענין
 .רקואחזור לענין הפ, בדרך הטובה


