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ביאורים
הרמב"ם חותם את דבריו. בתחילה הוא עוסק בגודל החשיבות של י"ג העיקרים, ובחומרה הרבה 
שבחוסר האמונה בהם, ואז חותם בחשיבותה הרבה של הקדמה זו ובחשיבות ההתבוננות בה 

פעמים רבות.

את ההקדמה פתח הרמב"ם בדיון כיצד להבין את היעודים העתידיים עליהם דיברו חז"ל. אחר 
ה'  עבודת  את  לכוון  צריך  שהאדם  הדגיש  הוא  בראשונה  מהותיות.  הקדמות  לשתי  עבר  כך 
שלו אך ורק לשם עשיית רצון הבורא ולא לתועלת אישית. ובשנייה הסביר שאת אגדות חז"ל 
לעניינים עמוקים ונסתרים ולא כפשוטן. מתוך זה  בדרך של משל וחידה  העמוקות יש להבין 
הגיע להסברת התכלית הרצויה שהיא העולם הבא, ושאר הייעודים העתידיים – ימות המשיח, 

תחיית המתים וכדו', ומיהו הראוי לזכות לאותם ייעודים.

בסוף דבריו, חתם הרמב"ם את ההקדמה בהבנת היסודות עליהם מתבססות אמונת ה' ועבודת 
העתידיים  ליעדים  ביחס  והן  לתורתו,  ביחס  הן  ברבש"ע,  לאמונה  ביחס  הן  יהודי,  כל  של  ה' 
של העולם. י"ג העיקרים הללו זכו להתפשט מאד בעולם היהודי, השתלבו בסידורי התפילות 

ובפיוטים, ויהודים רבים נוהגים לאומרם כל יום.

הרמב"ם ראה בהקדמה זו בסיס חשוב בעבודת ה' של כל יהודי, דרכה יכול האדם להבין היטב 
את תפקידיו של העולם, את היחס של הבורא לעולם, ומתוך כך את מהות חובתו הן מבחינת 
היחס לבורא ולתורתו והן מבחינת הכוונה הרצויה, לכל אדם ישנה בחירה חופשית בעניינים 

אלו אם להיות, חלילה, יוצא מן הכלל וכופר בעיקר, או לזכות להיות אהוב וחביב לפני הבורא.

הרחבות
• עיקרי האמונה לפי מצב הדור

בסוף  הרמב"ם.  שמונה  העיקרים  על  להגנה  אמנה'  'ראש  ספרו  את  ייחד  אברבנאל  יצחק  ר' 
לחקות  באו  העיקרים  מנייני  וכל  לתורה,  עיקרים  לכתוב  שייך  לא  כותב שלדעתו  הוא  הספר 
חלק  להעדפת  מקום  ואין  חיונית  היא  התורה  כל  האמת  מצד  המוסלמים.  ואת  הנוצרים  את 
מסוים על חלק אחר. הרמב"ם מנה את העיקרים בגלל "שהיה כוונתו להישיר האנשים אשר 
לא העמיקו בחכמת התורה ולא למדו ולא שמשו די צרכה ולפי שהמה לא יוכלו להקיף ולהשיג 
כל האמונות והמדעים אשר כללה התורה האלהית בחר הרב מכל האמונות אותם הי"ג אמונות 
זכרתי  אשר  מהחכמות  בהם  שיש  הדברים  אותם  קצרה  דרך  אותם  ללמד  כדי  כוללות  היותר 
בהקדמה. באופן שישתלמו כל בני אדם ואפי' עמי הארץ בקבלת אותם האמונות ומזאת הבחינה 
קראם עיקרים ויסודות כפי מחשבת התלמיד השומע, לא כפי האמת בעצמו" ]ראש אמנה כג[. 
לדעת האברבנאל כתיבת העיקרים הייתה צורך הדור. אבל מצד האמת התורה כולה חשובה 

באותה מידה.

זה, שחכמי ישראל כתבו ספרים לפי צורך הדור, כותב גם המהרי"ל. שאלו אותו מדוע  רעיון 
יש הבדל בחלוקת המצוות בין ספר מצוות גדול )סמ"ג( לספר מצוות קטן )סמ"ק(, הרי הסמ"ק 
הוא קיצור של הסמ"ג. "ולפיכך לפי צורך השעה הזמן במה שהיה הדור פרוץ שם השם בפיהם 
ברוח הקודש לקצר או להאריך לעשות עיקר מדבר לקבוע בלב שלא לזלזל. ובזה יתישב הרבה 
מן השינויים, ומה שלפעמים אחד יעשה עיקר דבר אחר ואחר יהפוך לפי דורו ומקומו"... ]שו"ת 

מהרי"ל סימן קפה ד"ה ועל אשר[.

שאלות לדיון
כאן כותב הרמב"ם שהמאמין בי"ג היסודות הנ"ל, אף אם יחטא, יש לו חלק לעולם הבא, ואילו 
לעיל הוא כתב שעונש כרת הוא היכרתות הנפש. ומשמע שהחוטא בחטא שעונשו כרת, אין לו 

חלק לעולם הבא. איך ניתן להסביר את הסתירה הזו?

האם מי שאינו מאמין בי"ג היסודות הנ"ל מחמת אי ידיעתו אותם, כגון שלא חונך עליהם, ייקרא 
גם הוא "ִמין" ְו"ֶאִּפיקֹורֹוס"?

ָרֵאל,  ְכַלל ִיׂשְ ְרָרה ֱאמּוָנתֹו ָבֶהם – הּוא ִנְכָנס ּבִ ם, ְוִנְתּבָ ּלָ סֹודֹות ּכֻ ר ַיֲאִמין ָהָאָדם ֵאֶלה ַהּיְ ְוַכֲאׁשֶ
ֵרְך ִאיׁש ַלֲחֵברֹו ִמן ָהַאֲהָבה  ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ּוָ ּצִ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ּוִמְצָוה ְלָאֳהבֹו ּוְלַרֵחם ָעָליו ְוִלְנהֹג ִעּמֹו ּבְ
 – רּוַע  ַהּגָ ַבע  ַהּטֶ רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ ֲאָוה  ַהּתַ ֵמֲחַמת  ָהֲעֵברֹות  ִמן  כֹול  ּיָ ֶ ּשׁ ה ַמה  ָעׂשָ ַוֲאִפּלּו  ְוָהַאֲחָוה. 
ְתַקְלֵקל  ּנִ ָרֵאל. ּוְכׁשֶ ֵעי ִיׂשְ א, ְוהּוא ִמּפֹוׁשְ ִפי ֲחָטָאיו, ֲאָבל ֶיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ הּוא ֶנֱעָנׁש ּכְ
יקֹורֹוס"  ר�, ְוִנְקָרא: "ִמין" ְו"ֶאּפִ ִעּקָ ָלל� ְוָכַפר ּבָ סֹודֹות – ֲהֵרי ָיָצא ִמן ַהּכְ ה ַהּיְ ְלָאָדם ְיסֹוד ֵמֵאּלֶ
ָנא" )תהלים  ְנֶאיָך ְיָי ֶאׂשְ דֹו. ְוָעָליו ֶנֱאַמר: "ֲהלֹא ְמׂשַ ְנאֹו ּוְלַאּבְ ִטיעֹות�", ּוִמְצָוה ְלׂשָ ּנְ ְו"קֹוֵצץ ּבַ

קלט כא(. 

ָרִאיִתי  ׁשֶ ְלִפי   – ֶזה  יִתי  ָעׂשִ ֲאִני  ֲאָבל  ִחּבּוִרי;  ֵמִעְנַין  ְוָיָצאִתי  ה  ַהְרּבֵ ִבְדָבִרים  י  ֶהֱאַרְכּתִ ה  ְוִהּנֵ
דֹוִלים. ָלֵכן  ָפִרים ּגְ ִרים ִמּסְ ָבִרים מֹוִעיִלים ְמֻפּזָ י ְלָך ּבֹו ּדְ ָאַסְפּתִ ֱאמּוָנה, ְלִפי ׁשֶ בֹו ּתֹוֶעֶלת ּבָ
ְוִאם  ָיָפה.  ִהְתּבֹוְננּות  ֶהם  ּבָ ְוִהְתּבֹוֵנן  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ֲעֵליֶהם  ַוֲחזֹר  ֶהם  ּבָ ְוַהְצַלח  אֹוָתם  ע  ּדַ
ֵרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲהֵרי   – ָרה  ֵמֲעׂשָ אֹו  ַאַחת,  ַעם  ִמּפַ ִעְנָיָניו  ְלָך�  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ְוַתְחׁשֹב  ָך�  ִלּבְ יֲאָך  ִהּשִׂ
ן ִלי,  ּמֶ ְזּדַ ּנִ ֶ ִפי ַמה ּשׁ יו ּכְ ְרּתִ י ֲאִני לֹא ִחּבַ ְקִריָאתֹו, ּכִ ֶקר. ְוָלֵכן לֹא ְתַמֵהר ּבִ יֲאָך ַעל ׁשָ ִהּשִׂ יֹוֵדַע ׁשֶ
ּיֹות�,  ּיֹות ְוזּוָלִתי ֲאִמּתִ רּורֹות ֲאִמּתִ ָרִאיִתי ֵדעֹות ּבְ דֹול ְוִהְתּבֹוְננּות. ְוַאַחר ׁשֶ א ְלַאַחר ִעּיּון ּגָ ֶאּלָ

ל ִעְנָין ְוִעְנָין.  ְטָענֹות ּוְרָאיֹות ַעל ּכָ הּוא ָראּוי ְלַהֲאִמין ֵמֶהן; ְוֵהֵבאִתי ְרָאָיה ּבִ ֶ י ַמה ּשׁ ְוָיַדְעּתִ

ֶרְך ַהּטֹוָבה. ּדֶ ַאל ַלֲהִפיֵקִני� ְרצֹוִני ּוְלַהְדִריֵכִני ּבַ ֵרְך ֶאׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ּוֵמַהּשׁ

ֶרק. ְוֶאֱחֹזר ְלִעְנַין ַהּפֶ

ִמן ַהְּכָלל – מכלל ישראל. ָכַפר ָּבִעָּקר – כפר בה'. קֹוֵצץ ַּבְּנִטיעֹות – כינוי לאדם שאמונתו ביסודי אמונה 
מקולקלת. ִהִּׂשיֲאָך ִלְּבָך – פיתה אותך לבך. ִהִּגיעּו ְלָך – ִהצלחת להבין. זּוָלִתי ֲאִמִּתּיֹות – לא אמיתיות. 

ַלֲהִפיֵקִני – למלא רצוני.

המאמין 

בעיקרים יש לו 

חלק לעולם הבא

תועלת דברי 

ההקדמה


