
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

. אמונהלבין  ידיעהבמאמרים הקודמים למדנו על ההבדל שבין 
היא קניית השקפה לאחר חקירה יסודית מקיפה  דעהלמדנו ש

שהיא אימוץ שטחי ושרירותי של  אמונהומעמיקה, לעומת 
כותרת השקפה, נכונה או לא נכונה, ללא חקירה ובדיקה אחר 

, הדעה. עתה, רק לאחר שהוסבר מהי מוצאה, מהותה ואמיתתה
 השם. ידיעתאנו יכולים לעיין במצוות 

 

הרמב"ם כתב ספר שנקרא "ספר המצוות" ואותו הוא הקדיש 
המצוות שבתורה. בספרו הוא מוכיח את  613-לכל אחת ואחת מ

עשר -מקור המצוות מן התורה וִמספרות חז"ל, ומציב ארבעה
זהרה שבתורה, ולקבוע כללים שלפיהם יש לאבחן כל ציווי וא

המצוות של דת משה.  613האם אכן יש לכלול אותם בתוך 
המצוה הראשונה שהרמב"ם בוחר לבאר בספר המצוות היא 

מכך שהוא בוחר לפתוח דווקא בה, אנו מתחילים  ידיעת השם,
 ללמוד משהו על מרכזיותה וחשיבותה. וזה לשון הרמב"ם שם:

להות, -ינו בידיעת האהוא הציווי שנצטוו המצוה הראשונה,"
ה, הוא הפועל את כל  ה ְוִסבָּ והוא שנדע שיש שם ]במציאות[ ִעלָּ

' ]שמות כ; דברים ֹלֶהיָך-א   ה'ָאֹנִכי והוא אמרו יתעלה ' הנמצאים,
 ".מפי הגבורה שמענום –' ֹלא ִיְהֶיה ְלָך' ו'ֹלֶהיָך-א   ה'ָאֹנִכי 'ה[ ]...[. 

להות היא ידיעת -מדבריו עולה, שידיעת השם היא ידיעת הא
בורא עולם, ובהמשך ננסה להבין איך אפשר לדעת את בורא 
עולם. כמו כן, הרמב"ם מזכיר את המדרש שמתאר את מעמד הר 
סיני וקבלת עשרת הדיברות, ובו נאמר, ששתי הדיברות 

 . וזה לשון המדרש:פי הגבורההראשונות ניתנו לנו מ

כל מחנה ישראל סובב ב יהבור יוצא מפי הגבורה היוכשהיה הד"
 .'ֹלֶהיָך-א   ה'ָאֹנִכי ומזהיר אותם ' בקולות וברקים ובלפידי אש

, מיד אמרו 'ֹלא ִיְהֶיה ְלָךו', 'ֹלֶהיָך-א   ה'ָאֹנִכי 'וכששמעו ישראל 
ה' :למשה רבנו עָּ נּו ְוִנְשמָּ ה ִעמָּ תָּ ר אַּ בֵּ נּו א   דַּ ר ִעמָּ בֵּ ֹלִהים ֶפן -ְוַאל ְידַּ

 וטרתא )לקח טוב(, שמות שם(.' ]שם[" )פסיקתא זנָּמּות

נמצא אפוא, שמצוות ידיעת השם היא מצווה חשובה מאין 
כמותה משתי סיבות: האחת, היא המצווה הראשונה שניתנה לנו 
במעמד הר סיני, והשנייה, מצווה זו היא אחת משתי המצוות 

 .מפי הגבורההיחידות שניתנו לנו 

 

לה וסבה", וש"הוא כאמור, השם ציווה אותנו לדעת "שיש שם ע
איננו  ידיעההפועל את כל הנמצאים". עוד למדנו, שהמונח 

מבטא אמונה או מסורת של קבלה שטחית, אלא חקירה מקיפה 
מעמיקה ויסודית. אם כן, באיזו חקירה מקיפה ומעמיקה מדובר 
כאן? מהגדרת המצווה בספר המצוות עולה, שמדובר בידיעת 

דרך הטבע הנפלא והעצום  , מפני שהקב"ה פועל בעולםהמדעים
ודרכו הוא מפעיל את כל הנמצאים. כלומר, אנו מחויבים לדעת 
את מציאות השם )="שיש שם עלה וסבה"(, באמצעות התבוננות 
בבריאה ובכל מה שבתוכה, שהרי בה השם "פועל את כל 

 הנמצאים", ומהתבוננות בפעולות נלמד על פועל הפעולות.

עשר ספרי משנה תורה ב"ספר -הרמב"ם בוחר לפתוח את ארבעת
. ספר זה עוסק בעיקר במצוות שתכליתן ספר הדעתהמדע", הוא 

הקניית השקפות נכונות, והכשרת נפש האדם להתנהלות אישית 
וחברתית תקינה. כלומר, הרמב"ם מלמד אותנו, שללא השקפות 
ודעות נכונות התועלת בקיום המצוות מעטה מאד אם בכלל. 

ב"ם קורא להלכות הראשונות "הלכות וכמו שמרי מבאר, שהרמ
ש"לדעת רבנו, מי שנדמה לו שהוא יודע יסודי התורה", מפני 

תורה, ואינו יודע את ה' בדרכו של רבנו ובשיטתו גם תורה אין 
)בהערתו הראשונה לספר המדע(. ובמקום אחר מרי מעיר:  לו"

"שאם אין האדם יודע את השם ומייחדו באמת הרי הוא עובד 
)תורת  שה?"י אמת, ומה ערך אם כן למצוות שהוא עולה-ללא א

(. והנה, המצווה הראשונה שבה הרמב"ם חובות הלבבות, עמ' יט
 :"לבוחר לפתוח את "ספר המדע" היא מצות ידיעת השם, וז

שיש שם מצוי ראשון, והוא  לידע"יסוד היסודות ועמוד החכמות 
ניהן לא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאין מן שמים וארץ ומה שבי

נמצאו אלא מאִמתת ִהמצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו 
אין דבר אחר יכול להמצאות. ואם יעלה על הדעת שאין  –מצוי 

ל הוא  –כל הנמצאין מלבדו מצויין  הוא לבדו יהיה מצוי, ולא ִיְבטַּ
לִבטולן. שכל הנמצאין צריכין לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להן 

אין אמתתו כאִמתת אחד מהן, הוא  ולא לאחד מהן. לפיכך
ֶמת-א   ה'וַּ 'שהנביא אומר  ]ירמיה י[, הוא לבדו האמת,  'ֹלִהים א 

ר אמת כאמתו. והוא שהתורה אומרת  דוֹ 'ואין לאחֵּ ין עֹוד ִמְלבַּ  'אֵּ
]דברים ד[, כלומר אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו. המצוי הזה 

לגל ]=היקום[ להי העולם אדון כל הארץ. והוא המנהיג הג-הוא א
בכח שאין לו קץ ותכלית, בכח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב 
תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב 

ָאֹנִכי 'אותו בלא יד ולא גוף. וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר 
 ".'ֹלֶהיָך-א   ה'

לנגזרותיו השונות חוזר על עצמו שוב ושוב בהלכה:  מצאהשרש 
מציא, נמצא, נמצאין, נמצאו, המצאֹו, להמצאֹות, מצויין. מצוי, מ

"שיש שם מצוי ראשון",  נדעולכן, משפט המפתח שמלמדנו כיצד 
הוא: "והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמים וארץ 
ומה שביניהן לא נמצאו אלא מאמתת המצאו". כלומר, ידיעת 

ויים השם נקנית מתוך התבוננות במציאות ובנמצאים שמצ
 בבריאה.

התבוננות בנמצאים פירושה התבוננות בפעולותיו של ה' יתברך, 
, שהם מדעי המדעים המכשיריםדהיינו לימוד המדעים השונים: 

ד  מֵּ ההוכחה והסתירה השונים שבהם יחּודד השכל ובהם ִתלָּ
ההבחנה בין האמת לבין השקר, כגון מתמטיקה או הנדסה, 

מדעי הטבע השונים. נמצא  שהם כל תחומי והמדעים המובילים
אפוא, שגם מהפסקה הראשונה בספר משנה תורה אנו למדים, כי 
מצות ידיעת השם שבה נצטווינו בדיבר הראשון מעשרת 

 היא מצות לימוד המדעים. –הדיברות 

בחודש הבא אי"ה, נביא ראיה נוספת מתוך דברי הרמב"ם 
ן נלמד על שמצוות ידיעת השם היא ציווי ללימוד המדעים, וכ

החשיבות הנוספת שבידיעת המדעים והיא, שבאמצעותם האדם 
 לומד להבחין בין האמת לבין השקר.
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   חברי המערכת הי"וחברי המערכת הי"וחברי המערכת הי"ו
 סי.משה כהן, משה חמדי, אלעזר קיי

 גן.-רמת 10כתובת: רחוב סיירת דוכיפת 
OR.HARAMBAM.RG@Gmail.com 

   !!!קוראים היקריםקוראים היקריםקוראים היקריםללל
מפני שדברי תתקבל בברכה ובתודה, כל ביקורת תילמד ו

מטרתה  תהיה ,כל ביקורתש: "הם מאור רב עוצמה מרי
 (.)מבוא לתהלים, עמ' ידיש בה מן הלמוד"  ,יהאשר תה

י """   הלוי הלוי הלוי ---אדיר ב"ר יוסף דחוחאדיר ב"ר יוסף דחוחאדיר ב"ר יוסף דחוח ִכ י ָאֹנ ִכ י ָאֹנ ִכ יָך---א  א  א     '''הההָאֹנ יָךֹלֶה יָךֹלֶה  מצוות ידיעת השם )א(מצוות ידיעת השם )א(מצוות ידיעת השם )א(   –––" " " ֹלֶה

 ציווי לידיעת המדעים –ידיעת השם 

 

 הגדרת המצווה וחשיבותה



 מדוע הירח מקיף את כדור הארץ?מדוע הירח מקיף את כדור הארץ?מדוע הירח מקיף את כדור הארץ?   –––נקודת מדע נקודת מדע נקודת מדע       אלעזר קייסיאלעזר קייסיאלעזר קייסי

 מסה בעלי עצמים שני כל ביןשלפיו  כבידה כוח קיים במציאות
 ,זהל זה בלהתקרו משךילה להם שגורם כוח פועל( חומר כמות)=
 כוסות שני ה,לדוגמאפוא,  מדוע .פיסי מגע ביניהם אין אם גם

 חוק אותו פיל לזה זה מתקרבים לא אחד שולחן על המונחים
 ?הכבידה

פשוטה, המסה של הכוסות היא אפסית ביחס למסה התשובה 
של כדור הארץ, ולכן כוח המשיכה שקיים ביניהם הוא מזערי עד 
אפסי. כלומר, כוח הכבידה העצום של כדור הארץ מושך את כל 
העצמים שבקרבתו אל מרכזו, ולכן הכוסות נשארים 
במקומותיהם, מכוח משיכתם החזקה למרכז כדור הארץ, אשר 

 וטין את כוח המשיכה המזערי שקיים בין הכוסות.מבטלת לחל

ועתה נלמד  ,גופים שני כל בין פועלש "הכבידה כוח"הזכרנו את 
 לנוע יתמיד גוף כללפיו,  "חוק ההתמדה"על חוק נוסף שנקרא 

 כוח שום עליו שפיעי לא עוד כל ,קבועה במהירות ווןיכ באותו
 .או את כיוונו מהירותו את שישנה חיצוני

, הירח ממסת 100 פי היא הארץ כדור מסת, כוח הכבידהלביחס 
. וביחס להיפך ולא ר הארץכדו אל נמשךהוא זה ש הירחולכן 

 ,ההתמדה כוח בגלל ישר בקו למעשה נע הירח, לכוח ההתמדה
ר הארץ. שילוב שני כדו של הכבידה כוח עליו פועל רגע בכל אך

 ביתסיבוהכוחות הללו בו זמנית גורם לירח לנוע בתנועה 
 .הארץ כדור סביב תמידית

כפי שהירח נע סביב כדור הארץ, כך נעים כל שאר כוכבי הלכת 
סביב השמש, שיש לה כוח כבידה עצום, ובדיוק מאותן הסיבות: 

 בשאלה כך אםשילוב של כוח הכבידה וכוח ההתמדה. נסיים 
 השמש סביב נעים שלנו בגלקסיה הכוכבים כל אם, מעניינת
מקיף את  הירח זאת בכל מדוע, שלהצום עה הכבידה כוח בגלל

כדור הארץ? ולא מקיף אך ורק את השמש כמו כל שאר כוכבי 
תשובה, הירח נמשך וסובב סביב כדור הארץ בשל ההלכת? 
, מרחק הירח מכדור הארץ כדורנו לבין בי שיש הקצר המרחק

 ממרחקו מהשמש. 400הארץ קטן פי 

 בין והמרחקהארץ,  רלכדו ביותר הקרוב השמיים גרם הוא הירח
-כ בין ומשתנהק"מ בממוצע,  384,000-כ הוא הארץ למרכז מרכזו

 על במיקומו תלוי , בלבד!!! מ"ק 405,000-כ לבין ק"מ 363,000
 אז ,יותר גדול היה לירח הארץ כדור בין המרחק אם .ומסלול
. והקב"ה באהבתו דשוהח את לקדש הדין לבית קשה היה כנראה
האותנו " שָּ רֵּ  עָּ  .סמוך ונראה –" )תהלים קד, יט( ְלמֹוֲעִדים חַּ יָּ



 ידיעת צור העולמים במצוות המזוזהידיעת צור העולמים במצוות המזוזהידיעת צור העולמים במצוות המזוזה   הלוי הלוי הלוי ---דיר ב"ר יוסף דחוחדיר ב"ר יוסף דחוחדיר ב"ר יוסף דחוחאאא

אחת המצוות שנועדו להזכיר לנו את ה' יתברך היא המזוזה. 
יש הסוברים שתכליתה לשמור על הבית מגנבים ופורצים, אך 

דם את להזכיר לאלא כן עמו, אלא תכליתה  רבנו הרמב"ם
. בכל פעם שהאדם נכנס לביתו יביט במזוזה וייזכר בורא עולם

בבורא עולם. זיכרון זה יטפח בקרבו יראת שמים, וכל 
התנהלותו עם בני ביתו תהיה לאור ידיעתו את השם שצופה 

 על כל מעשיו.

לדעת רבנו הרמב"ם, טעות גדולה לחשוב שהמזוזה היא קמיע 
ְשִכיֹות הבית, כך הופכת מצוות המזוזה ממצווה  לשמירה על מַּ

שמביאה לידיעת השם וליראת השם, לקמיע זול שכאילו 
מחליף את חברת הביטוח. האם הקב"ה נתן לנו את המצוות 
כדי שתהיינה לנו מהן תועלת גשמית? חס ושלום! כל המצוות 

תכליתן להכשיר את נפש האדם, ולזכך את נפשו למען יצדק 
 ביום הדין הגדול.

ן, שהמזוזה היא אמצעי אדיר להתקרב אל השם עלינו להבי
ולעורר בקרבנו את אהבתו ויראתו, בכל פעם שניכנס לביתנו, 
נעצור לרגע, ניישב את דעתנו, נתבונן במזוזה ונזכר בבורא 
עולם שמלוא כל הארץ כבודו. בורא עולם חוקר כליות ולב, 
צופה ומשגיח על כל מעשי בני האדם ומחשבותיהם, ונאמן 

 פוט בצדק מדוקדק ונוקב את כל מעשינו ומחשבותינו.הוא לש

שכל מעשינו יהיו  נזכהבמאור תורתו, ו יוארו עינינושיהי רצון 
נטע בתוכנו תרוממנו ה' לשם שמים. בדרך זו נזכה שהתורה ש

 ."בתוכנו חיי עולם נטעּה" לשגב חיי האמת והנצח

 

 פנינים מתורתו של מרי פנינים מתורתו של מרי פנינים מתורתו של מרי   
 ו "תורת חובות הלבבות"?מדוע לא היה ספר מוסר בעם ישראל עד שכתב רבנו בחיי את ספר

"והסיבה שלא היה בעם היהודי ספר כזה, כי לפנים בישראל לא היה לו צורך, כי רוב רובם של היהודים 
קבעו עתים לתורה מי ברב ומי במעט, כך שכל כולם ספוגים רוח מוסרית ודבקות רוחנית גבוהה, מי 

, ואף בהשפעת סתם יהודים למדנים מתוך למידתו הוא ומי מתוך השפעת סביבתו, חכמי דורו ורבניו
ותלמידי חכמים. מה שאין כן בימי רבנו שנתמעטו הדורות, והשוקדים על ספרות חז"ל הולכים ודלים, 
והשפעת הרחוב המרוקן והמעורטל נועצת ציפורניה עמוק עמוק בשבטי ישראל, ואף אותם הלומדים 

י יודע אם יארעו אחת לאלפיים שנה, המעטים פנו לדרך הפלפול והחקירה בהמצאות משפטיות אשר מ
 כאלו מטרת חיי האדם היא התרגול באקרובטיקה הפלפולית ]...[" )תורת חובות הלבבות, עמ' יא(. 

 

 

פעם אחת הגיע הרב אבשלום עדן ז"ל להתארח 
עמידר, הוא שאל: האם לומדים -בשבת ברמת

אצלכם לפני תפילת שחרית? השיבו לו שכן, 
 )!(. 2:30ושהראשונים מגיעים בשעה 

מעט לפני הזמן, וכשראהו ר' יוסף  הוא הגיע
ערוסי )אבי הרב רצון( עומד וממתין בכניסה 

, הצטער מאוד שמישהו הרמב"ם לבית הכנסת
 הקדים אותו, והוא אמר לרב אבשלום:
 מדוע הקדמתני? זו המצווה שלי...

 
ת ה' א  " דֹו ְכִבְרכַּ ת יָּ ְתנַּ ְך"-ִאיש ְכמַּ ן לָּ תַּ  ֹלֶהיָך ֲאֶשר נָּ

 תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה.)דברים טז, יז(. 
 050-6221213נא לפנות למשה חמדי:  

 46, מוכר לפי סעיף 580032803מס' עמותה: 

 

 הלוי-אי שם ביקום / הדר דחוח
 אי שם ביקום עומדת הדמות / אשר עובדת ללא לאות

 ללא הרפיה ללא נסיגה / עובדת ימים ולילות ללא תגמול נאות
 עניים תצא תורה זוכרת היטב את ערכה גדולתה / יודעת שמבני

 נאמנה היא לערכיה התורניים / אשר לכל דעבדין נאמנים
 הן מאלו הנשמות יצאו מנהיגים / העוסקים בצרכינו המגוונים
 ואותה הדמות גם בימים סגריריים / זוכרת היא את היעדים

 מרעיפה אהבה ושבחים / מעצימה את הכישורים
 הופכת תלמידים ליראי שמים / כשרונים ובטוחים

 ואותה הדמות שבחרה למסלולה / לחנך ילדים לחיי תורה
 שכרה הוא עצום לחיי העולם הבא / עולם הנצח האמת לבדה

והתומכים בהוצאת העלון  לכל הפועליםמקרב לב תודה 
סיוע ובפעולה בין בעידוד וחיזוק במילה בין בהפצתו, ו

 טובה. ה' ימלא כל משאלות לבם לטובה ולברכה. אכי"ר.


