כתבה: מיכל גליק
בס"ד

הקדמת הרמב"ם לפרק "חלק" –יג עיקרי אמונה  (עמ' 53-56) 

	השלימי את הטבלה :

     

היסוד (עיקר אמונה)
" יגדל אלקים חי "
ההסבר





1

מציאות הבורא ישתבח



2



ה' אחד . לא אחד שמורכב מחלקים , ולא אחדות של סוגים . אלא אחד שאין כמוהו . "אחדות פשוטה" .

3





4





5

הנו אדון עולם לכל נוצר
יורה גדולתו ומלכותו


6





7





8





9





10
שה' יתעלה יודע את
מעשינו ואינו מזניחנו



11
שה' יתעלה נותן שכר מצוות ועונשי עבירות



12



להאמין שיבוא משיח . לא לומר שיאחר . לא לקבוע זמן לבואו . להאמין בגדולתו. לאוהבו . להתפלל על בואו . 

13


מתים יחיה א-ל ברוב חסדו
ברוך עדי עד שם תהילתו



	נבואת משה רבנו נבדלת מנבואת שאר הנביאים ב-4 דברים . מה הם ?
	________________________________________________________.

________________________________________________________.
	________________________________________________________.
	________________________________________________________.

	חלקי את יג' עקרי אמונה ל-5 נושאים :

א. _______________________ .                 ב. _______________________ .  
ג. _______________________ .                  ד. _______________________ .    
ה. _______________________ . 

	מדוע מנה הרמב"ם את י"ג עיקרים והגדירם כ"עיקרי אמונה" ? (עמ' 56  פסקה אחרונה)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.







בס"ד
                                                                                                                                        דף תשובות 
הקדמת הרמב"ם לפרק "חלק" –יג עיקרי אמונה  (עמ' 53-56)  

1. השלימי את הטבלה :
     

היסוד (עיקר אמונה)
" יגדל אלקים חי "
ההסבר





1

מציאות הבורא ישתבח
יגדל אלקים חי וישתבח
נמצא ואין עת אל מציאותו
ה' ברא הכל . בלעדיו כלום לא יכול להתקיים .
שום  דבר איינו יכול לפגוע/להחסיר מ-ה' .

2

אחדותו יתעלה
אחד ואין יחיד כיחודו
נעלם וגם אין סוף לאחדותו
ה' אחד . לא אחד שמורכב מחלקים , ולא אחדות של סוגים . אלא אחד שאין כמוהו . "אחדות פשוטה" .

3

שלילת הגשמות ממנו
אין לו דמות הגוף ואינו גוף
לא נערוך אליו קדושתו
ה' איינו גשמי , וממילא אינו גוף ואיינו בעל תכונות של גוף .

4

קדמותו
קדמון לכל דבר אשר נברא
ראשון ואין ראשית לראשיתו
שנדע ונאמין שכל דבר הנו בלתי קדמון ביחס אליו

5
שה' יתעלה –
הוא שראוי לעבדו
הנו אדון עולם לכל נוצר
יורה גדולתו ומלכותו
אזהרה על עבודה זרה .
שאין שום כח בעולם שראוי לעבדו מלבד ה' .

6

הנבואה
שפע נבואתו נתנו
אל אנשי סגולתו ותפארתו
ה' אינו גשמי , וממילא אינו גוף ואינו בעל תכונות של גוף .

7

נבואת משה רבנו
לא קם בישראל כמשה עוד
נביא ומביט את תמונתו
משה רבינו – בחיר האנושות , במדרגת המלאכים , אבי הנביאים והנעלה מכולם .

8

תורה מן השמים
תורת אמת נתן לעמו א-ל
על יד נביאו נאמן ביתו
כל התורה שבידינו היום , נתנה למשה מפי ה' , ללא תוספות של משה , ואי אפשר להשיג תכלית חכמתה .

9

תורת משה לא תתבטל
לא יחליף הא-ל ולא ימיר דתו
לעולמים לזולתו
לא תבוא תורה מ-ה' חוץ מתורת משה .
לא יתווסף בה כלום , ולא יוחסר ממנה כלום

10
שה' יתעלה יודע את
מעשינו ואינו מזניחנו
צופה ויודע סתרינו
מביט לסוף דבר בקדמתו
ה' יודע את מעשי בני האדם ולא מזניח אותם .
= השגחה פרטית .

11
שה' יתעלה נותן שכר מצוות ועונשי עבירות
גומל לאיש חסד כמפעלו
נותן לרשע רע כרשעתו
ה' נותן שכר מצוות ומעניש על עבירות . השכר והעונש הכי גדולים זה עולם-הבא וכרת .

12

ימות המשיח
ישלח לקץ הימין משיחנו
לפדות מחכי קץ ישועתו
להאמין שיבוא משיח . לא לומר שיאחר . לא לקבוע זמן לבואו . להאמין בגדולתו. לאוהבו . להתפלל על בואו . 

13

תחיית המתים
מתים יחיה א-ל ברוב חסדו
ברוך עדי עד שם תהילתו



2.   נבואת משה רבינו נבדלת מנבואת שאר הנביאים ב-4 דברים . מה הם ?

	צורת ההתגלות – דיבור ה' עם משה בלא אמצעים .

מצב הנביא בזמן ההתגלות – עם משה ביום, בערנות ובעמידה, ועם שאר הנביאים בשינה ותרדמת.
	תגובת הנביא להתגלות – שמשה לא התחלחל , נחלש , ופחד בדברו עם ה' , כשאר הנביאים .
	היוזמה להתגלות – משה התנבא בכל זמן שרצה , ושאר הנביאים – רק ברצון ה' .

	חלקי את יג' עקרי אמונה ל-5 נושאים :


א. עיקרים 1-5  : הכרת ה'                .                  ב. עיקרים 7-6  : נבואה                   .  
ג.  עיקרים 9-8  : תורה                    .                  ד. עיקרים 11-10  : השגחה              .    
ה. עיקרים 13-12  : העתיד לבא        . 

	מדוע מנה הרמב"ם את י"ג עיקרים והגדירם כ"עיקרי אמונה" ? (עמ' 56  פסקה אחרונה)


כי הם יסודות התורה – שהמאמין בהם , הוא בכלל ישראל (על כל המשתמע) , ושאיינו מאמין בהם , איינו בכלל ישראל (על כל המשתמע) . ועל כן גם מופיע בהקדמה למשנה "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב ..." .


