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 עיקרי אמונה –מפגשים 

 .פרק א הלכות עבודה זרה, משנה תורה, משה בן מימון' ר. א

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ( א)

ואנוש עצמו מן הטועים היה וזו היתה טעותם אמרו הואיל והאלהים ברא 

כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם 

שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד 

צון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו כמו שהמלך רוצה וזהו ר

לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך כיון שעלה דבר זה על לבם 

התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם 

כבים וכך היו אומרים בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה וזה היה עיקר עבודת כו

עובדיה היודעים עיקרה לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה הוא שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים כי 

לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא כלומר הכל יודעים 

 :שמדמים שזה ההבל רצונך הוא שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם

ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים ( ב)

והקריבו לו ונסכו לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ 

ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו בנבואתו והתחילו על דרך זו לעשות צורות ומודיע להם צורה שבדה מלבו 

בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה 

כך כך ואל תעשו  מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו

כך וכך והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם ואמר להם עבדוני בכך 

וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו 

ימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות וכיון שארכו ה

ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו 

מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה 

וכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא אלא הכ

יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של 

 :עולם והוא אברהם אבינו

דעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט ב( ג)

הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע 

בד עמהם ולבו דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עו

 משה בן מימון' ר –ם "הרמב- 

ספריו המוכרים הם . פילוסוף ופוסק

, אשר עוסק בפילוסופיה -'מורה נבוכים'

 . ספר הלכה -ומשנה תורה

בהמשך נלמד גם מעט מפירושו 

חי בעיקר במצרים במאה .  למשנה

 . 11ה
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משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל 

והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את 

שנה הכיר אברהם את בוראו כיון שהכיר וידע התחיל הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם ובן ארבעים 

להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים 

והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל 

ראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה הברואים הבאים ו

אלא אלו כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול 

לעיר  א ומקבץ העם מעירלכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד והיה מהלך וקור

אל עולם וכיון שהיו העם מתקבצין ' ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה

אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים 

העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו וישב יצחק מלמד ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם 

ומזהיר ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי 

י ממונה אחר ומינהו ראש והושיבו בישבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לו

ממונה כדי שלא תשכח הלמוד והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת 

עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות ' את ה

קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות אבות ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים וכמעט 

אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו ' העולם ותעיותן ומאהבת ה

ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים ' כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה

 .טועים אחריהוכל ה

 

 מאמר ראשון, ספר הכוזרי, יהודה הלוי' ר. ב

שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר אתי נגד טענותיהם של : פתיחה

החולקים על דתנו מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבין מאמיני דתות 

מבני ישראל ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה אחרות ומבין המינים 

טענות שטען החבר לפני כארבע מאות שנה בפני מלך הכוזרים טענות אשר על פיהן קבל המלך את דת היהודים כמו 

שהדבר מפורסם וכמו שהזכר בספרי דברי הימים מלך זה מספר שם נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות בחלומו והנה 

ר לו כונתך רצויה בעיני האלוה אבל מעשך אינו רצוי והמלך היה זהיר מאד במצוות דת הכוזרים מלאך מדבר אליו ואומ

עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם ומקריב קרבנות בלב שלם אולם עם כל אשר הוסיף לשמר את המצוות 

ך אינו רצוי דבר זה גרם לו למלך הכוזרים ההן היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו כונתך רצויה אבל מעש

לדרש ולחקר בדבר האמונות והדעות וסוף דבר התיהד הוא ועם רב מן הכוזרים אתו והנה רבות מטענות החבר היו לי 

 איש  –יהודה הלוי ' ר -ל"ריה

 . חי בעיקר בספרד. מחשבה ומשורר
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לקרת רוח בהיותן מסכימות עם דעתי ואמר ראוי הדבר כי אכתב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו 

ו למלך הכוזרים בחלום כי כונתו רצויה בעיני האלוה אך מעשהו אינו רצוי ואף נצטוה בחלומו מספרים כי משנגלה ל

 :זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו

... 

י כי הם הם רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים שהם שארית בני ישראל רואה אנ: אמר הכוזרי( י)

 :אז שלח לקרא לאחד החכמים היהודיים וישאלהו לאמונתו: ההוכחה לדבר כי אכן יש לאלוה תורה בארץ

אני מאמין באלהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים : אמר לו החבר( יא)

הירדן במופתים רבים ואשר שלח אליהם את  וכלכלם במדבר והנחילם את ארץ כנען אחרי אשר העבירם את הים ואת

משה בתורתו ואחריו אלפי נביאים שכלם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה וענש לכל עובר עליה אנחנו 

 :מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארכים

בלה אצלם נתקה מכבר לא חנם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים מדעתי כי שלשלת הק: אמר הכוזרי( יב)

ודעתם נתמעטה כי דלותם לא הניחה להם מדה טובה וכי לא היה לך לאמר אתה היהודי כי מאמין אתה בבורא העולם 

ומסדרו ומנהיגו הוא אשר בראך והוא המטריפך לחם חקך וכדומה מן התארים האלוהיים בהם יאמין כל בעל דת 

 :מות לבורא בחכמתו ובצדקוובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק ברצותו להד

מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיסדת על ההגיון ומכונת להנהגת מדינה דת הנובעת אמנם מן : אמר החבר( יג)

העיון אך נופלים בה ספקות רבים ואם עליה תשאל את הפילוסופים לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה 

רק חלק מהן יכולים הפילוסופים להוכיח במופת ואלו על אחרות נתן להביא  אחת כי דת כזאת בנויה על טענות אשר

 :ראיות מספיקות בלבד ויתרן אין להביא עליהן אפילו ראיה מספקת אף כי להוכיחן במופת

רואה אני דברך זה יהודי מתקבל על הדעת יותר מדברי הפתיחה והנני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב : אמר הכוזרי( יד)

 :לדבריך

 

 11' עמ תורה ומצוות ישעיהו ליבוביץ. ג

-כנקודת מוצא פשוטה ביותר תשמש לנו קביעת עובדה היסטורית

בשום אמונה ובשום דעה , שאינה תלויה בשום אידיאולוגיה, אמפירית

העובדה שהיהדות כתופעה היסטורית : מוקדמת על מהות היהדות

המצטרפות , במצוות מעשיות –לת זהות ורציפות של שלושת אלפים שנה לא התגלמה אלא בדבר אחד ספציפית ובע

של היהדות ללא כל הערכה סובייקטיבית  אמפירי האובייקטיבי-ההיסטורי ורק זהו ייחודה, לבנין שיטתי בצורת ההלכה

  לדבר זה

  

 מאה  –הוגה דעות  -ישעיהו ליבוביץ

12. 
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 הקדמה לפרק י במסכת סנהדין, ם"פירוש המשניות לרמב. ד

 .שעיקרי תורתינו הטהורה ויסודותיה שלש עשרה יסודות, אוי שאזכיר כאן וזהו המקום היותר ראוי להזכירם בווממה שר

   ...היסוד הראשון מציאות הבורא ישתבח

 ...אחדותו יתעלה והיסוד השני

 ...והיסוד השלישי שלילת הגשמות ממנו

 ...לטשזה האחד המתואר הוא הקדמון בהח, והוא. והיסוד הרביעי הקדמות

 ...והיסוד החמישי שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעבדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו

, לדעת שזה המין האנושי יש שימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מאד ושלמות גדולה, והוא. והיסוד הששי הנבואה

ואלה הם , ויאצל עליהם ממנו אצילות שפע, ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת השכל

 ...וזוהי הנבואה וזהו ענינה, הנביאים

 ...שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו, והוא. והיסוד השביעי נבואת משה רבינו

 ...והיסוד השמיני הוא תורה מן השמים

 ..והוא שזו תורת משה לא תבטל. ויסוד התשיעי הבטול

 ..היסוד העשירי שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא הזניחםו

 ...ומעניש מי שעובר על אזהרותיה, והיסוד האחד עשר שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצות התורה

 ...,והיסוד השנים עשר ימות המשיח

וחובה לאהבו ולחמול עליו וכל , ל ישראלהרי הוא נכנס בכל, וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמתית

, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת תאותו והתגברות יצרו הרע, אותנו זה על זה מן האהבה והאחוה' מה שצוה ה

לל וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות הרי זה יצא מן הכ. והוא מפושעי ישראל, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק

 .'אשנא וכו' וחובה לשנותו ולהשמידו ועליו הוא אומר הלא משנאיך ה, וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות

 

 ו"יורה דעה שנ, שאלות ותשובות, חתם סופר, משה סופר' ר. ה

 ... 'ג ג עקרים או"ין הויכוח אם יש יהגיעני ענ...שלום וכל טוב לרב

מעיקרי הדת ושאם יפול היסוד ' גאולתינו א' א לי בשום אופן להאמין שיהי"אך א

 עקיבא ' ר( וכמו שסבר)וכדסבירא ליה  ו חטאנו גורמים שיגרש אותנו גירוש עולם"ח' תפול החומה חלילה ושנאמר אלו הי

 מדברי רבנן' אפי ''יאו לשנות קוצו בעשרת השבטים שהם נדחים לעולם המפני זה רשאים הם לפרוק עול מלכות השמים 

' פ ועל כל אופן עבדי ד"לעשות רצונך אלקי חפצתי ועכ' לאכול פרי הארץ ולשבוע מטוב' חלילה אנחנו לא נעבוד ה (חכמים)

ים אנחנו יעשה עמנו כרצונו וחפצו ואין זה עיקר ולא יסוד לבנות עליו שום בנין אך כיון שעיקר יסוד הכל להאמין בתורה ובנביא

ן שם והרבה מזה בדברי נביאים אם כן מי שמפקפק על הגאולה "ש רמב"האזינו כמ' נצבים ובפ' ושם נאמר גאולתינו האחרונה בפ

  .הלז הרי כופר בעיקר האמנת התורה והנביאים

 הונגריה 11מאה . משה סופר' ר . 


