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משיבים את האמונה אל הלב

כולנו מצטרפים ללימוד יומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות

כדי לדעת
לימוד קבוע שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה ולבנות בתוכנו עולם 
אמוני עשיר ומסודר.

מתי מסיימים? המחזור הראשון ימשך עד לסוף שנת תשע"ו.

כמה זמן לומדים? מספר דקות מדי יום.

< מהבסיס: חומרי הלימוד יופצו בחוברות ובמייל. איך לומדים?  

< להבין: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

< יחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

תוכנית השנה השלישית
תשרי-טבת: מסילת ישרים 
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אלול-תשרי: אחרוני דורנו

 לצפייה בלימוד באינטרנט או לקבלת הלימוד במייל 
היכנסו עכשיו לאתר ישיבה או מכון מאיר:

www.yeshiva.org.il www.meirtv.co.il

ספר העיקרים

רבי יוסף אלבו הוא החכם הפילוסוף האחרון של יהדות ספרד, ובו מסתיימת תקופת תור הזהב 
של הפילוסופיה העברית.

לא רבים הם הפרטים הביוגרפיים הידועים לנו על המחבר. הוא נולד בערך בשנת הק"מ )1380( 
ונפטר בערך בשנת הר' או הקצ' )1440 או 1430(. רבו המובהק היה רבי חסדאי קרשקש )בעל 
"אור ה'", ראה העיקרים א, כו; ג, טז(, והוא שאב גם מתורתו של רבי שמעון דוראן )התשב"ץ( 
וכן של יתר גדולי ההוגים הראשונים. את ספרו 'העיקרים' כתב בעת ששימש כרב העיר שוריאה 

שבקסטיליה. 

ספר 'העיקרים' הוא מספרי המופת של העולם היהודי. בספר זה מסכם המחבר למעשה את 
כל עולם ההגות והאמונה העברית עד לתקופתו, אך גם מחדש ומאיר בדרכו הייחודית עניינים 

שטרם נתבארו עד לימיו. 

בספר הוא מחדש את המושג 'עיקרים' - יסודות אמונה המהווים בסיס לדת, שכל קיומה של 
הדת תלוי בהם ובלעדיהם אין לה קיום.

היסודות  כאמור  הם  העיקרים  ושורשים;  עיקרים   – לשניים  המחבר  חילק  'העיקרים'  את 
מן השמים; שכר  והם שלושה: מציאות אלוהים; תורה  קיום לדת האלוהית,  אין  שבלעדיהם 
ועונש. בכדי לא להשאיר את שלושת העיקרים לפרשנות אישית של כל אחד, הגדיר רבי יוסף 

אלבו גם שורשים שהם מעין תולדות הנגזרות מהאבות –העיקרים. 

העברית,  האמונה  ולימוד  החקירה  חובת  את  מבאר  שבהם  הראשון  מאמרים:  ארבעה  בספר 
מתוך דגש על הנושא של בירור עיקרי האמונה. שלושת המאמרים שאחריו מוקדשים כל אחד 

לעיקר אחד משלושת העיקרים.

מהם  המקורות  מגוון  וכן  ובהירותו  המיוחדות  דרשותיו  עמקותו,  לצד  והעממי  הנעים  סגנונו 
שאב, הפכו את ספרו לבעל תפוצה רחבה ביותר בכל רחבי העולם היהודי ואף מחוצה לו.

החלקים  את  בחרנו  מרובה  לאחר מחשבה  כולו.  הספר  את  להקיף  נוכל  לא  הלימוד  בתכנית 
המרכזיים בהם מתבלטת שיטתו של המחבר והחלקים שרלוונטיים להתמודדויות היום-יומיות 
שלנו. בחלק א' נלמד את מאמר ראשון שמהווה תמצית של הספר. בחלק הבא נלמד חלקים 

ממאמר שלישי ורביעי.
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הקדמה
המאמר הראשון מהווה את עיקר הספר והעניין המרכזי בו. במאמר זה רבי יוסף אלבו יבאר את 
הגדרת עיקרי האמונה באלוהים ויעסוק בשאלת מספר עיקרי האמונה. ידיעת עיקרי האמונה 
היא ידיעה בסיסית המחייבת כל יהודי, שכן עיקרי אמונה אלה מנתבים את כל אורחות חייו 

ומשפיעים עליהם.

מערכת  נוספות:  חוקים  מערכות  שתי  של  סקירה  לנו  עורך  אלבו  יוסף  רבי  זאת  לבאר  כדי 
חוקים טבעית ומערכת חוקים נימוסית-מוסרית. מערכת החוקים הטבעית היא מערכת חוקים 
תועלתנית, הבאה לענות על צורך האדם לחיות בחברה ולא כאדם בודד, למשל חוקי השוק הם 
היא מערכת  יותר  חוקים עליונה  ראויה של המסחר. מערכת  חוקים הבאים למסד התנהלות 
חוקים הנובעת משיקולים מוסריים. מטרתה של מערכת זו היא לנהל חיים בעלי ערך ומשמעות. 
חוקי מדינה, העוסקים בצדק ובהגנה על החלש, הם דוגמא לכך. רבי יוסף אלבו מכנה אותה 
דת נימוסית. מעל שתיהן נמצאת הדת האלוהית. זו היא מערכת האמונות והמעשים שמקורה 
אלוהי. המאמר יברר מהם עקרונות היסוד המהווים בסיס לכל מערכת חוקים, ומהם יבחן את 
עקרונות היסוד של הדתות המאמינות באל אחד )המונותיאיסטיות( ובייחוד העקרונות של דת 
ישראל - הדת האלוהית האמיתית. מאמר זה יעסוק גם בשיטות מוני עיקרים שקדמו לו, ובפרט 

הרמב"ם, שיטות שאותן הזכיר רבי יוסף אלבו בבואו לדון בשאלת מניית העיקרים.

המאמר אף יחדד את ההבדל בין אמונות יסוד שאי אפשר בלעדיהן לעומת אמונות חשובות 
מגדר  יוצא  לא  עדיין  בהם  מאמין  שאינו  שאדם  לציין  לו  חשוב  בהם.  להאמין  חייבים  שאנו 
ובבירור  בהם,  חייבים להאמין  נוספות שאנו  יעסוק באמונות  הוא  כן,  כמו  היהודית.  האמונה 

השאלה האם יש צורך לחקור את עיקרי האמונה או שיש לסמוך על המסורת.

ביאורים
הרבה מגדולי ישראל עסקו בבירור עיקרי היהדות. מהם אותם העקרונות שעל גביהם כל התורה 

עומדת. יש לברר מדוע בירור היסודות של היהדות הוא כה חשוב ומהותי?

עבודת האלוהים מביאה את האדם להצלחה האנושית. ההצלחה האנושית היא חיים מושלמים 
נזק ושום חיסרון, שלא כמו המתרחש בעולם  בעולם הבא, חיים של שלמות שאין בהם שום 
הזה. אנו צריכים להשקיע את כל כוחותינו בדרך המביאה לכך. שני הדברים המרכזיים ביותר 
באישיותינו הם השכל והמעשה - עולם הערכים והמידות של האדם, ודרך החיים שלו ומעשיו 
השונים. כששני אלו מכוונים ועושים את תפקידם נאמנה – מובטח לו לאדם שיזכה לחיי העולם 

הבא.

אפשרות  לשלמותו?  האדם  את  המביאים  הנכונות  והדעות  הטובים  המעשים  אותם  מהם  אך 
החקירה השכלית – בירור  ראשונה לדעת מהי הדרך הנכונה שבה צריך ללכת היא באמצעות 
וליבון של כל מעשה ומחשבה האם ראוי הוא או שמא לא. אבל דרך זו איננה בטוחה ורצופה 
אכזבות קשות. לאדם אין יכולת להכיר לעומק את מהותו ואת מכלול הגורמים המשפיעים עליו. 
לכן אין אפשרות להגיע למסקנות בטוחות ודאיות בנוגע לדעות הנכונות והמעשים הטובים. 
חייב להיות מקור שהוא מעל לאדם, אשר מכיר אותו היטב, שיאמר לו מהי הדרך הנכונה בה 
עליו לנהוג – הדרכה אלוהית, מפיו של בורא העולם והאדם, שמסבירה איך לחיות נכון. התורה 

היא ההדרכה האלוהית המפורטת כיצד להגיע למיצוי היכולת האנושית ולשלמות אישית.

אך כדי לדעת מה מבדיל את הדת האלוהית מתפיסות עולם שונות הקיימות בעולם אנו צריכים 
של  היסוד  קווי  מהם  האחרות.  העולם  לתפיסות  האלוהית  הדת  בין  ההבדלים  מהם  להגדיר 
הדת האלוהית. אנו חייבים לדעת מהם העקרונות של הדת האלוהית כדי לדעת לכוון את חיינו 

לאורם ועל ידי כך להגיע לשלמות ולחיי העולם הבא.

זו הסיבה לכך שרבי יוסף אלבו חיבר את ספרו. הוא מברר מהי התשתית שעליה הדת האלוהית 
עומדת. ישנם שלושה עיקרים שעומדים בבסיס הדת האלוהית; מציאות ה', תורה מן השמים 

ושכר ועונש.

הספר יעסוק בהרחבה בכל אחד מהעיקרים ויבסס את קביעתם כיסודות האמונה.

להצלחת חוה בת מוריה הי"ו
לעילוי נשמת משה בן שמחה בניטח ז"ל
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ֲעֵרי-ֶצֶדק, ָאֹבא-ָבם אֹוֶדה ָיּה ְתחּו-ִלי ׁשַ ּפִ

יִקים ָיֹבאּו בֹו ]תהלים קיח, יט-כ[ ַער ַליָי, ַצּדִ ַ ֶזה ַהּשׁ

ילֹוסֹוף  ַהּפִ ֵאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה�,  ֲעׂשֶ ּוַבּמַ ִעּיּון  ּבָ ִנְתֵלית  ית�  ָהֱאנֹוׁשִ ַהַהְצָלָחה  ָהְיָתה  ֶ ּשׁ ְלַמה� 
גּו  ּשְׂ ּיֻ ׁשֶ ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ִחים,  ּבָ ַהְמׁשֻ ים  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ּיֹות  ָהֲאִמּתִ עֹות  ַהּדֵ ְוָהיּו�  ֶפׁש",  ַהּנָ "ֵסֶפר   ּבְ
מֹו  ָתם, ּכְ ָבִרים ַעל ֲאִמּתָ יג ַהּדְ ֶכל ָהָאָדם לֹוֶאה� ֵמַהּשִׂ י, ִלְהיֹות� ׂשֵ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ד-ַהּשֵׂ  ַעל-ָנכֹון� ִמּצַ
י, ַעל-ָיָדיו  ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ֵצא ָדָבר, הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּשֵׂ ּמָ ּיִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ב ּבְ בֹוא ]מאמר ד, פ"ג[ — ֻחּיַ ּיָ ׁשֶ
ּלֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ׁשּום-ָסֵפק  ִעְנָין� ׁשֶ ּיֹות, ּבְ עֹות ָהֲאִמּתִ לּו� ַהּדֵ ּכְ ִחים ְוֻיׂשְ ּבָ ים ַהְמׁשֻ ֲעׂשִ לּו� ַהּמַ ֻיְגּבְ
יר  ְלַהּכִ ָאָדם  ל  ּכָ ַעל  ב  ּוְמֻחּיָ ָראּוי  ָהָיה  ן  ְוַעל-ּכֵ ֱאלִֹהית.  ָרה�  ְבַהְיׁשָ א  ֶאּלָ ִיְהֶיה  לֹא  ְוֶזה  ָלל;  ּכְ
ִרים  א ִביִדיַעת ָהִעּקָ ֵכן ֶאּלָ ִיּתָ ְוֶזה לֹא  תֹות,  ִמּזּוָלָתּה� ִמן ַהּדָ ֶרת ָלֶזה,  ֶ ת ָהֱאלִֹהית, ַהְמַיּשׁ ַהּדָ
ִרים  ה: ְלָבֵאר ָהִעּקָ ַנת ַהִחּבּור ַהּזֶ ת ָהֱאלִֹהית זּוָלָתם�. ְוִהיא ָהְיָתה ַכּוָ ֵצא ַהּדָ ּמָ ּתִ ר ׁשֶ ִאי-ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ִרים". מֹו "ֵסֶפר ָהִעּקָ ה ֵהם; ּוַבֲעבּור ֶזה ִנְקָרא ׁשְ ּמָ ת ָהֱאלִֹהית, ּכַ ים ַלּדָ ַהֶהְכֵרִחּיִ

ָעה ַמֲאָמִרים: ָמה ְוַאְרּבָ ְוֵיָחֵלק ְלַהְקּדָ

בֹו  לּו�  ּפְ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ׁשֶ ְוַהֲחִקירֹות  ה,  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ר  ְלַחּבֵ ִביא  ַהּמֵ ַהֶהְכֵרַח  ְלהֹוִדיַע  ִהיא  ָמה  ַהַהְקּדָ
"ִויִהי  סּוק  ּפָ ּה  ּבָ ִויפַֹרׁש  ֶפר;  ֶזה-ַהּסֵ ּבְ ַהּנֹוֶפֶלת  ַהֲחִקיָרה  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ּה  ּבָ ֵאר  ְוִיְתּבָ ָלל;  ֶרְך-ּכְ ּדֶ

נַֹעם".

ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל  ְוַהֶהְבּדֵ ֵהם;  ְוֵאי-ֵאּלּו  ֵהם  ה  ּמָ ּכַ תֹות,  ַהּדָ ֵרי  ֵמִעּקָ ַיְחקֹר   — ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ
ת  ֵרי ַהּדָ ת ָהֱאלִֹהית, ְוֵאי-ֵאּלּו ֵהם ִעּקָ ֵרי ַהּדָ ּמּוִסּיֹות�; ְוֵאי-ֵאּלּו ֵהם ִעּקָ תֹות ָהֱאלִֹהּיֹות ְוַהּנִ ַהּדָ
ַהּכֹוְלִלים  ִרים  ָהִעּקָ ְוׁשֶ ְמֻיָחִדים,  ִרים  ְוִעּקָ ּכֹוְלִלים  ִרים  ִעּקָ תֹות  ַלּדָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִויָבֵאר  ּמּוִסית.  ַהּנִ
ָועֶֹנׁש".  ָכר  ְו"ׂשָ ָמִים",  ָ ַהּשׁ ִמן  ְו"תֹוָרה  "ְמִציאּות ה'",  ֵהם:  ׁשֶ ה,  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  ָהֱאלִֹהּיֹות  תֹות  ַלּדָ
ר  ֻתּכַ ה  ּמֶ ּבַ ִויָבֵאר  ֵמֶהם.  ֲעִפים  ּוִמְסּתָ ֶהם  ּבָ ִנְתִלים  ֲאֵחִרים,  ִרים  ִעּקָ ַחת-ֵאּלּו  ּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִויָבֵאר 

ה ֵבאלִֹהית. ּמָ ְתּדַ ֶפת ַהּמִ ת ַהְמֻזּיֶ ת ָהֱאלִֹהית ִמן ַהּדָ ַהּדָ

ּבֹו  ְתִלים  ַהּנִ ִרים  ְוָהִעּקָ ה'",  "ְמִציאּות  הּוא:  ׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ר  ָהִעּקָ ֵבאּור  ּבְ  — ִני  ֵ ַהּשׁ ֲאָמר  ַהּמַ
ּנּו. ֲעִפים ִמּמֶ ּוִמְסּתָ

ְתִלים ּבֹו  ִרים ַהּנִ ָמִים", ְוָהִעּקָ ָ הּוא: "ּתֹוָרה ִמן ַהּשׁ ִני, ׁשֶ ֵ ר ַהּשׁ י — ְבֵבאּור ָהִעּקָ ִליׁשִ ְ ֲאָמר ַהּשׁ ַהּמַ
ּנּו. ֲעִפים ִמּמֶ ּוִמְסּתָ

ֲעִפים  ְסּתָ ַהּמִ ִרים  ְוָהִעּקָ ָועֶֹנׁש",  ָכר  "ׂשָ הּוא:  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ר  ָהִעּקָ ֵבאּור  ּבְ  — ָהְרִביִעי  ֲאָמר  ַהּמַ
ְתִלים ּבֹו. ָבִרים ַהּנִ ּנּו ְוַהּדְ ִמּמֶ

נכונות  במחשבות   – ּוַבַּמֲעֶׂשה  ָּבִעּיּון  לשלמותו.  מגיע  האדם   – ָהֱאנֹוִׁשית  ַהַהְצָלָחה  בגלל.   – ְלַמה 
כוח. די  לו  אין  עייף,   – לֹוֶאה  מכיוון.   – ִלְהיֹות  באמת.   – ַעל-ָנכֹון  דהיינו.   – ְוָהיּו  טובים.   ומעשים 
ֻיְגְּבלּו – יוגדרו.  ְוֻיְׂשְּכלּו – יילמדו. ְּבִעְנָין – באופן. ַהְיָׁשָרה – הדרכה ישרה, הכוונה. ִמּזּוָלָתּה – יותר מכל 
הדתות האחרות.  זּוָלָתם – בלעדיהם. ֶׁשִּיְּפלּו – שימצאו. ַהִּנּמּוִסּיֹות – שמקורן בהבנת השכל האנושי 

)לקמן פרק ז'(.

כוונת החיבור

חלקי הספר
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ביאורים
לכל אידיאולוגיה יש עקרונות יסוד. בבסיס תפיסת העולם עומדים ערכים שלאורם חי האדם 
ומנווט את חייו על פי תפיסת עולם זו. על פי העקרונות הללו ניתן גם להבחין מי שייך לאותה 
וכן לבחור אם להיות שייך לקבוצה הזאת או לא.  קבוצת המאמינים להם תפיסת עולם זהה, 
למשל, רק אם אדע מהם עקרונות היסוד של הדוגלים בצמחונות – אוכל לבחור אם ליטול חלק 

איתם או לא.

כל  של  העיקרים  מהם  ובכלל,  היהדות?  עיקרי  מהם  ופשוטה:  יסודית  שאלה  עולה  כך,  אם 
התורות הטוענות שהן ניתנו מאת האלוהים?

יוסף  רבי  ובייחוד בתקופת  רוב העולם,  לכאורה קל מאוד לדעת מהם עיקרי האמונה. שהרי 
מי  ומוסלמים.  נוצרים  ולהבדיל  יהודים,   - דת  כבעלי  עצמם  הגדירו  שנה,  כ-600  לפני  אלבו, 
היסוד  עקרונות  מהם  להגדיר  ידע  גם  ודאי  מהאלוהים  שניתנה  דת  כבעל  עצמו  את  שהגדיר 
של אותה הדת, ומה מבדיל אותו ממחוסרי הדת או מבעלי הדתות האחרות. לשם כך לא צריך 
להיות רב או להבדיל כומר או קאדי. כל אדם מאמין, ולו האדם הפשוט ביותר, צריך לדעת מהם 
עקרונות היסוד של דתו. אלו לא הוכחות מופשטות ובירורים אמוניים מסובכים. מדובר על קווי 
היסוד של אמונתו. גם לא דרושה ידיעה מבוררת עד תום. מספיק שידע באופן כללי וידמיין את 
מה שמצפים ממנו להאמין. כמו שכל רופא מתחיל יודע שישנם עקרונות בסיסיים ברפואה, גם 
באידיאולוגיה הרפואית וגם בעקרונות הטיפול הרפואי. ישנה תפיסה בסיסית שרוצה להציל את 
האדם ולרפא את האנושות ממחלות. גם אם הוא לא יודע בדיוק איך וכיצד – אבל הוא בטוח שזה 

הכיוון. אם הוא לא חושב כך – אין לו מקום ברפואה.

אך הדבר אינו פשוט כל כך. חכמי הדורות לא עסקו רבות בעיקרי האמונה. וגם אלו שעסקו, 
מתווכחים ביניהם על מספר יסודותיה. בתוך יסודות האמונה אפשר למצוא שתי קבוצות:

– אלו יסודות שכל מי שמאמין בבורא העולם צריך להאמין  יסודות שעוסקים בדת האלוהית 
בהם. עיקר המלחמה של מאמיני היסודות הללו היא נגד עובדי עבודה זרה וכופרים. יסודות אלו 

כוללים, למשל, את הימצאות הבורא ובריאת העולם. עקרונות אלו נכונים לכל בעלי הדתות.

יסודות שעוסקים באמיתת תורת משה – אלו יסודות שמייחדים את אמונתנו מאמונת הדתות 
האחרות. יסודות אלו כוללים את האמונה בנבואת משה ואת אי יכולתה להשתנות.

בין יסודות אלו יש להבחין בין יסודות האמונה שבלעדיהם כל בניין האמונה מתמוטט, לבין 
הכללית  מהשייכות  בהם  שטועה  האדם  את  מוציאים  שאינם  אך  חשובים  אמוניים  עקרונות 

לאמונה ולקב"ה.

הרחבות
תכלית העיקרים	 

פירוט  של  ערכו  את  ּכֹוְלִלים.  ִעָּקִרים  ָהֱאֹלִהית  ַלָּדת  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשָראּוי  הּוא  ּבֹו  ְלַסֵּפק  ֶּׁשֵאין  ּוִמַּמה 
העיקרים הסביר הרב קוק: "תכלית העיקרים באמונה היא להביא מעמד אורגני )חי( במערכת 
הדיעות האמוניות, שזאת היא שלמות היצירה הרוחנית כהמוחשית" ]מאמרי הראיה, עמ' 14[. 
הגדרת עיקרי התורה מבררת שלכל הצדדים השונים אליהם התורה מכוונת יש מרכז משותף 
והם אינם פעולות נפרדות. מתוך כך מתברר שהתורה היא מכלול אחד שלם. הרב קוק מביא 
עיקריים  מרכזים  להם  שאין  השפלים,  החיים  שבעלי  "וכשם  החי:  מעולם  זה  לעיקרון  דוגמה 
לשפע החיים שלהם, וכל אחד מחלקיהם יוכל להוציא מקרבו את כל חלקי יצירתו האורגנית 
גם אחרי אשר יגזר לגזרים, הנה לעומת זה החיים של אלה הם במדרגה פחותה". ישנן תולעים 
מדרגה  על  מורה  זו  מציאות  שונים.  יצורים  כשני  לחיות  ממשיכות  הן  אותן  חותכים  שאם 
נמוכה של חיים שאינה זקוקה למערכת שלמה הכוללת איברים רבים. לעומת זאת בעלי חיים 
מפותחים יותר, נזקקים לכל האיברים שיש להם על מנת למצות את פוטנציאל החיים שלהם. 
הרב קוק מבאר שהיתרון של אמונה המיוסדת על עיקרים היא בהבנה שהאמונה איננה אוסף 
של משפטים אותם האדם לומד לשנן, אלא היא מותאמת לחיי האדם, מרוממת אותו וחושפת 

בו איכות רוחנית.

להצלחת בני ואורה שמאי וכל יוצאי חלציהם הי"ו
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ַהְקָּדָמה

ה  ַקּלָ סֹוְבִבים,  ְכָלל�  ּבִ תֹות  ַהּדָ ְיסֹוֵדי  ְרֵכי  ּדַ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ַהַהְתָחלֹות�,  ַוֲהָבַנת  ִרים  ָהִעּקָ ְיִדיַעת 
ד. ה ִמּצָ ד� ְוָקׁשָ ִמּצַ

ְהֶיה ָאָדם  ּיִ ר ׁשֶ ֲעֵלי-ָדת. ְולֹא ְיֻצּיַ עֹוָלם ֵהם ּבַ ים ַהּנֹוָדִעים ַהּיֹום ּבָ ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ ִאם ַקּלּוָתּה — ְלִפי ׁשֶ
ֵדי  ֵרם ֲהָבָנה ִצּיּוִרית�, ּכְ ת ַהִהיא, אֹו ְיַצּיְ ֵרי ַהּדָ ת, אֹו ִיְתַיֵחס ֵאֶליָה, ִאם לֹא ֵיַדע ִעּקָ ֲעֵלי-ַהּדָ ִמּבַ
ּלֹא  ס ִמי ׁשֶ ּלֹא ֵיַדע ַהְתָחלֹות ָהְרפּוָאה, ְולֹא ְמַהְנּדֵ ֵרא רֹוֵפא ִמי ׁשֶ ּלֹא ִיּקָ מֹו ׁשֶ ֶהם; ּכְ ֲאִמין ּבָ ּיַ ׁשֶ
ָראּוי  ן הּוא ְמבָֹאר ׁשֶ ית, אֹו ְלָפחֹות ְיִדיָעה ִצּיּוִרית. ְוַעל-ּכֵ ָסה, ְיִדיָעה ֲאִמּתִ ֵיַדע ַהְתָחלֹות ַהַהְנּדָ
ִיְגזֹר  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ית, ּכְ הּוא ִמְתַיֵחס ֵאֶליָה, ְיִדיָעה ֲאִמּתִ ת ַהִהיא ׁשֶ ֵרי ַהּדָ ַדע ִעּקָ ּיֵ ת ׁשֶ ַעל-ּדָ ְלָכל ּבַ

ת ָהִעְנָין. ְתִחּלַ ָאה ּבִ ֶטַבע ָהִעְנָין, אֹו ְיִביֵנם ֲהָבָנה ִצּיּוִרית ַהּבָ

יק, ְולֹא  ּבּור ַמְסּפִ תֹות ּדִ ֵרי ַהּדָ רּו ְבִעּקָ ַדּבְ ּיְ לֹא ָמִצינּו ַלֲהמֹון ַהֲחָכִמים ׁשֶ ָיּה — ְלִפי ׁשֶ ְוִאם ָקׁשְ
ֶהם ִחּלּוף ָרב; ּוְבִיחּוד  ִפים� ּבָ ָרם, ֲאָבל ִנְמָצֵאם ִמְתַחּלְ ִרים ְולֹא ְבִמְסּפָ ִעּקָ יִמים ּבָ ְהיּו ַמְסּכִ ּיִ ׁשֶ
ר  ִמְסּפַ ּבְ ִפים  ִמְתַחּלְ ֵהם  ֱאלִֹהית,  ֱהיֹוָתּה  ּה  ּבָ יִמים  ַמְסּכִ ַהּכֹל  ׁשֶ ִעם  ׁשֶ ה,  מֹׁשֶ תֹוַרת  ֵרי  ִעּקָ ּבְ
ם אֹוָתם  ּשָׂ ִרים, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ר ִעּקָ ה-ָעׂשָ לֹׁשָ ם אֹוָתם ׁשְ ּשָׂ י ֵיׁש ִמי ׁשֶ ֶריָה, ִחּלּוף ֵאינֹו ְמָעט�. ּכִ ִעּקָ
ת  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶהם  ּבָ ֶאָחד  ְולֹא  ְלָבד.  ּבִ ִרים  ִעּקָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ם אֹוָתם  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש  ִרים,  ִעּקָ ה  ָ ּשׁ ִרים-ְוׁשִ ֶעׂשְ
ת  ה ּתֹוָרה ֱאלִֹהית זּוָלָתם�; ְוִאם ַהּדָ ְיֻדּמֶ ר לֹא  ְכָלל, ֲאׁשֶ ּבִ ת ָהֱאלִֹהית  ֵרי ַהּדָ ִלּבֹו� ְלָבֵאר ִעּקָ
ִרים  ְהיּו ְלָכל ַאַחת ִעּקָ ּיִ ְהֶיה ַאַחת אֹו ַרּבֹות; ְוִאם ֵהן ַרּבֹות — ִאם ָראּוי ׁשֶ ּתִ ָהֱאלִֹהית ָראּוי ׁשֶ

ר ִהיא ֱאלִֹהית ּוְפָרִטית, ִאם ָלאו. ְמֻיָחִדים, ֵמֲאׁשֶ

ִהיא  ר  ֵמֲאׁשֶ ּכֹוְלִלים•,  ִרים  ִעּקָ ָהֱאלִֹהית  ת  ַלּדָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ׁשֶ הּוא  ּבֹו  ק�  ְלַסּפֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ה  ּוִמּמַ
ים —  ָרִטּיִ ִרים ְמֻיָחִדים-ּפְ ר ֱהיֹוָתּה ֱאלִֹהית; ְוִעּקָ ל ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ְיֻצּיַ ְכָלל — ִאם ְיֻבּטַ ֱאלִֹהית ּבִ

ְכָלָלּה. ת ָהֱאלִֹהית ּבִ ּלֹא ִתּפֹל ַהּדָ י ׁשֶ ת ַהִהיא, ַאף ַעל ּפִ ּפֹל ַהּדָ ל ֶאָחד ֵמֶהם ּתִ ִאם ְיֻבּטַ

ַהַהְתָחלֹות – הבסיס. ִּבְכָלל – בכללות. ִמַּצד – מצד אחד. ֲהָבָנה ִצּיּוִרית – יצייר בשכלו הבנה מסוימת 
)שיטחית חיצונית(.  ִמְתַחְּלִפים – משתנים, שיטות רבות ושונות. ֵאינֹו ְמָעט – לא קטן, רב.  ֶׁשָּׁשת ִלּבֹו – שם 

על לבו.  זּוָלָתם – מבלעדי הבנת העיקרים.  ְלַסֵּפק – להסתפק.

קלות וקושי 

ידיעת העיקרים

הצד הקל

הצד הקשה

העיקרים 

הכוללים 

והעיקרים 

הפרטיים


