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  רן כללי הרב
  

 והמקור אליה הוא הפסוק, היא מצוות עשה' לכות יסודי התורה אומר שידיעת ההם ב"הרמב

המצוות ספר  ב. הראשונהת עשהומצו בוכן הוא אומר בספר המצוות, "' האנכי" בעשרת הדיברות

 "לא יהיה לך" ו"אנכי"שאומרת ו, דנה במספר המצוותם מוסיף את הגמרא במסכת מכות ה"הרמב

 הוא מצוות עשה ,'ידיעת הדהיינו , "אנכי"הציווי ם ש"מוכיח הרמבמכאן . מפי הגבורה שמענום

  .ם למצווה זאת"באך זה פירוש הרמ',  הוא ידיעת ה"אנכי" הגמרא לא אומרת ש,רם ב.מהתורה

, מכיוון שאומר שהאמונה היא דבר טבעי לאדם,  למצווה זאתם" הרמבפירושן לא קיבל את "הר

.  כגון שעטנז לאדםבדברים שאינם מובנים וא דווקאה ,ן" לפי דעת הר,לעםבאופן ישיר ' ציווי הו

 היא מצווה מובנת "אנכי"אי אפשר לומר ש, כ"א. י משה"המובנים צריכים להאמר עהדברים 

זאת , ן ישיר מצוות שהם יסודות התורה לנו באופאמר' ם סבר שה"מסביר שהרמב ן"רה .מאליה

ן נתן תשובה " הר,אמנם .חושבים עליהםלא הדברים המחודשים שאנו לא היינו למרות שהם 

  .אך הוא עצמו לא סובר כמוהו למרות תשובה זאת, ם"לשיטת הרמב

במעלות ם "בדן הרמ )לג', חלק ב(נבוכים במורה . ן לשיטתו"ם עצמו לא סבר כתשובת הר"הרמב

, ם סבור שבלעדיהן לא ניתן לקבל נבואה"הרמב. להיות לנביא על מנת שיקבל נבואההצריכות 

איך כל העם התנבא במעמד , כ"א, ם"הרמבואל  ש.כול להגיע לנבואהר שלא כל אדם יומזה נגז

שהדבר המשותף להם הוא , ם שהעם התנבא רק בשני הדיברות הראשונות"הרמבונה  ע?הר סיני

ולכן כל , המובן בשכל האנושי אין הבדל בין נביא לאדם רגילבדבר . שהם מובנות בשכל האנושי

 להסביר ם"הרמבאנו מבינים מה הביא את הסבר זה בגלל . העם יכל לשמוע אותם מפי הגבורה

  .זה ציווי המובן בשכל האנושי – 'כציווי להאמין במציאות ה "אנוכי"מצוות את 

 שכן הוא דבר ,'בזבוז'שציווי כזה לעם הוא , לדיבר הראשוןם "הרמבפירוש ן שאל על "הר :נסכם

א  ל.בר שדווקא בגלל כך העם שמע את שתי הדיברות הראשונותם ס"ואילו הרמב, המובן מאליו

   .אלא בגלל שהם מובנים בשכל, בגלל שאלו דברים יסודיים באמונה

היות דברים שאינם  ליםלשיטתו הדיברות שנאמרו לעם צריכו, ן רואה הפוך את הדברים"הר

א דבר שהיה וה' המציאות  .נותצורה שונה את שני הדיברות הראשוסביר בהולכן , מקובלים

האם יש , ה לעולם"יש קשר בין הקבנסובה על השאלה האם מחלוקת וה, מקובל בכל העולם

ן שהפסוק הראשון בעשרת "מסביר הר ,לפיכך. האם קיימת השגחהו יש שכר ועונשהאם , מצוות

 "אשר הוצאתיך מארץ מצרים"ומכאן ברור המשך הפסוק , בעולם' הדברות עוסק בהשגחת ה

 ,י העונשים שבאו לפרעה"לעולם ע' מצרים הראתה על קשר בין היציאת . ההשגחה מראה עלש

צריך  מפני שהיה ,לו קשההיה המשך הפסוק שם "לעומת הרמבזאת ( בישראל'  בחירת הי"עו

ם שמהניסים שהיו "שהסביר הרמבאלא . ולכאורה אין קשר',  למצוות האמונה בהותולקשר א

  . )בעולם' ביציאת מצרים רואים את מציאות ה

אלא , קרי האמונה יכולים להכלל במצוותים ע"בן וגם לפי הרמ"רואים שגם לפי הראנו  ,לסיכום

  .שנחלקו רק מהי המצווה
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  . רבים לא קבלו גישה זאת למצוות,ברם

היא בסיס האמונה . אמונה אומר שלא יתכן שתהיה מצווה שהיא, בהשגות לספר המצוות, ן"הרמב

אפשר לערבב אי . מצוותמקשיב ל הוא –ואם הוא מאמין , כל האדם צריך להאמיןקודם . למצוות

צריך לעשות במצווה פעולה , ן מטרת המצוות היא לפעול בעולמות"הרמבפי  ל.בין התחומים

  .ולכן לא יתכן שאמונה שדבר מסויים היא מצווה, מסויימת

. לכדי עשיית מצוותיו'  היא לתרגם את האמונה בה"כיאנ"ן שהכוונה בציווי " מסביר הרמב,לכן

זה אומר שלא ציווי . אין הם מתרגמים אמונה זאת למעשה, ברם', אנשים שמאמינים בהישנם 

  .'ולקיים בפועל את מצוות ה, אלא צריך כל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מספיק להאמין

צוות את  אי אפשר להכניס למ:קושיה פילוסופיתם "מקשה על הרמב'' אור ה', ן"מהרמבבשונה 

ין יעזור לצוות את האדם להאממה  ? למה שתקשיב לו,ה לא מאמיןתשכן אם א, האמונה במצווה

 למה –ואם הוא מאמין בו , לא מקבל גם את הציווי הזה הוא –אם הוא לא מאמין בו הרי  ?במצווה

 והאמונה , ובחירההמצוות יכולות להיות רק בדברים בהם שייך רצון'' אור ה'פי  ל?צריך את הציווי

  .אינה קשורה לרצון' במציאות ה

  ?יך הוא מסביר את הגמרא במסכת מכות א?' לפי אור ה"אנכי"פירוש הציווי מה 

נאמרו בלשון בעשרת הדברות  הציוויים "לאוהבי ולשומרי מצוותי"מסביר שעד המילים ' האור 

את הדברים הגמרא במכות היא לומר שוונת כ. ואילו שאר הדיברות נאמרו בלשון נסתר, נוכח

פי  ל. שמע עם ישראל מפי הגבורה"לאוהבי ולשומרי מצוותי"עד המילים  "לא יהיה לך" ו"אנכי"מ

 הציווים שנאמרו לכל ישראל הם 2-ו,  למצוות אינו ציווי אלא הקדמה"אנכי"ש' מסביר אור ה, זה

אולם סובר , "אנכי"פירושו לבם "מסכים עם הרמב' שאור הוצא  י."לא תעשה לך פסל" ו"לא יהיה"

  .הוא שאין זה ציווי אלא הקדמה

, "לא יהיה לך" ו"אנכי"שכן הגמרא אמרה רק את , היא דברי הגמרא במכות' בדברי אור ההבעיה 

  עד"אנכי"הגמרא הייתה רוצה לומר שמאם . שתי המצוות שנאמרו לישראלדווקא שנראה שהם 

  הלבכך מקשה ?"לא יהיה  לך"למה הזכירה בדבריה את , נאמר לכל ישראל "לשומרי מצוותי"

   .'שמח על אור ה

ם מסתדרת עם "ואילו שיטת הרמב, ל"אך קשה לשיטתו עם דברי חז, בפסוקיםמדוייק ' הור א

  .'אולם מהפסוקים נראה יותר כדברי אור ה, ל"מדרשי חז

  

האמונה לא ש אומרן "הרמב לכךניגוד  ב.קרי האמונה כמצוותין מונים את ע"ם והר" הרמב:לסיכום

ואין חלוקה יסודית בין אמונות , אמונה יכולה להכלל במצוותהשאומר '  אור האילוו, נכללת במצוות

   .היא יכולה להכלל במצוות אין –אולם אם האמונה היא הבסיס למצוות , למצוות

  שעושה,ן"הרמבלפי . ן היא אמונה בתחיית המתים"בין שיטתו של אור לרמבלהבדל מא וגד(

מכיוון ', אולם לפי אור ה, לא יתכן שאמונה זאת תחשב למצווה, חלוקה יסודית בין אמונות למצוות

  ).יתכן ואמונה זאת תחשב למצווה, תשהאמונה בתחיית המתים היא לא הבסיס למצוו

  

 ושאלת 'ת אור ה איך הוא עונה כל שאל:ם" צריכים אנו להסביר את שיטתו של הרמב,כעת

   ?ן"הרמב

ם המצווה "שלפי הרמבסופרים מסביר קנאת ה. ם"על הרמב'  נענה על שאלתו של אור ה,ראשית

זה  דבר. אלא לקחת את האמונה שאתה מאמין בה ולהעביר אותה לאחרים, 'האינה להאמין ב
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הגמרא אומרת שכל ישראל שמעו את זה הרי  ?ישראלעם  ל?לומרלמי . "לאמר"נלמד מהמילה 

  .המצווהזוהי . היא להעביר את זה לדורות הבאיםאלא הכוונה , עם משה

העברת ם לא הזכיר דבר על "הרמב. ם"בתרוץ זה היא שאי אפשר למצוא רמז לכך ברמבהבעיה 

  .האמונה לצאצאים ודומיהם

דברי בן תיבון תרגם אתרגום ב .ם" מסביר את שיטת הרמב,בפירושו יד פשוטה, הישיבהראש 

ביד פשוטה רואים  ,אולם. עומדת'  ולפי זה קושיית אור ה,"להאמין"ספר המצוות ב ם"הרמב

  .נפתרה' ולפיכך קושיית אור ה, הוא דבר השייך לבחירה ולרצוןידע  ה."לידע"שהתרגום הוא 

הם לעבוד את מצוות ההרי  ? איך אפשר לערבב בין מצוות לאמונות:ן"עם קושיית הרמבנשארנו 

לפי . נכנסים לשאלה מה האמצעי ומהו המטרה בקיום מצוותאנו כאן . לידע אותורק ולא ' ה

 ,ג מצוות"ולפיכך אי אפשר להכניס אמונה לתוך תרי, ן האמונה היא אמצעי לקיום מצוות"הרמב

ולכן ברור ,  באות כדי להעמיק באדם את האמונההמצוות )ל,מורה נבוכים ג(ם "ואילו לפי הרמב

היסודית שאלה  ה.ואילו המצוות הם האמצעי, היא המטרהנה האמו .שהאמונה תכלל במצוות

  .ו או לידע אות'מטרתו לעבוד את ההאם . בניהם היא מה מטרת האדם


