
 

  פרשת יתרו

  . פרשתנו מתארת בהרחבה את המעמד המכונן שחוו ישראל בהר סיני
  : מהווה תשתית לכל החיים האנושיים עלי אדמות, הדיבור הראשון ששמעו ישראל במעמד זה

 .ים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹה
  ].א, שמות כ[ ... ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך- ֱאלֶֹה'ה-'ו-'ה-'יָאנִֹכי 

  :ה את עם ישראל על ידיעתו"ם דיבור זה כציווי שציווה הקב"מגדיר הרמב, בכל ספריו

  ].מניין המצוות[ .'ה- 'ו-'ה-'אנכי י' :אמראלוה שנ 1 לידע שיש שם,מצוה ראשונה ממצוות עשה

  :'ספר המצוות'עוברת הרחבה ב, הגדרה תמציתית זו

 הוא פועל ,והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה . האלוהות2 היא הצווי אשר צוונו להאמין,המצוה הראשונה
  .. .י אלהיך" אנכי י:ברך והוא אמרו ית.לכל הנמצאות

  .ל הינו סיבת המציאות והוא אשר היווה אותה-הוא הידיעה שאותו א, תוכנו של הציווי לדעת את האל, כלומר
  .ל ברא ופעל את העולם- ל ושאותו א- לדעת ולהכיר בעובדה שישנו א, ור זהעם ישראל מצווה בדיב

  : ם ומעמיק את הדברים"מרחיב הרמב', שלושה עשר העיקרים'ב

והוא עלת , שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, והוא.  מציאות הבורא ישתבח:היסוד הראשון
ואלו נתאר סלוק מציאותו כי אז . קיוםוממנו נמשך להם ה, ובו קיום מציאותם, מציאות כל הנמצאים

כי אז לא , ואלו נתאר סלוק כל הנמצאים זולתו, בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאות
 הוא , וזה יסוד הראשון..יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתוכי הוא , ולא תחסר, תבטל מציאותו יתעלה
  . 'י"יאנכי ' :אשר מורה עליו דבור

  :עולים מספר עקרונות יסודייםמקטע זה 
לּו . אלא הוא גם מקיים אותו בכל רגע ורגע. בוראו, דהיינו, ה הוא סיבתו של העולם"לא רק שהקב  .א

, בעוד שיצירתו של אדם ממשיכה להתקיים גם אחרי מותו. 'יתנדף'גם העולם , ה איננו"יצוייר שהקב
סלוק מציאותו כי אז בטלה מציאות כל ואלו נתאר  :ה קשורה קשר בל ינתק ביוצרה"יצירתו של הקב

 .נמצא ולא ישארו קיימים במציאות
ל איננו תלוי בקיום -הרי שהא, ל-בעוד שקיום העולם תלוי בקיומו של הא. התלות איננה דו סיטרית  .ב

ואלו נתאר סלוק כל הנמצאים : ל- הדבר איננו ישפיע כהוא זה על הא, גם אם האחרון יתבטל. העולם
  .ולא תחסר, תבטל מציאותו יתעלהכי אז לא , זולתו

', אפשרי המציאות'והעולם הוא ' מחויב המציאות'ה הוא "הקב: ניתן לתת לדברים הגדרה מקובלת בפילוסופיה
היא מחויבת וקיימת מצד עצמה ולא ניתן לתאר את , ה איננה נובעת או תלויה בדבר"מציאותו של הקב, כלומר

אין הכרח עצמי שהעולם יתקיים שכן הוא תלוי ונסמך על , ק אפשריהעולם לעומת זאת הוא ר. המציאות זולתה
  .ל-אך לא של הא, ביטול של העולם' סובלת'המציאות . דבר עקרוני ממנו

משנה 'בפתיחה להלכות יסודי התורה ולחיבור ; ם איננו מסתפק בהגדרות הללו לתוכן המצווה"הרמב, אמנם
  :ם הגדרה חדשה ומסקרנת"מוסיף הרמב', תורה

וכל הנמצאים משמים , והוא ממציא כל נמצא, סוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשוןי
  . וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו

  . ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות
שכל , ולא יבטל הוא לבטולם, ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי

 אין אמתתו כאמתת אחד ,לפיכך . הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם והוא ברוך,הנמצאים צריכין לו
  . מהם

 :והוא שהתורה אומרת, ואין לאחר אמת כאמתתוהוא לבדו האמת , אלהים אמת' הוא שהנביא אומר וה
  .כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו, 'אין עוד מלבדו'

                                                     

  . ה איננו גוף וממילא אין לו מקום"שכן הקב, להצביע על מקום מוחש' שם'כמובן שאין הכוונה במילה  1
 .א, ת א"ליסוה' כסף משנה'עיין ב

', ידיעה'או ל' אמונה'נפלה מחלוקת האם לתרגם את המילה ל, מצוות נכתב בערבית במקורו ועבר תרגוםכיוון שספר ה 2
  .ם שמובאים בגיליון רואים בבירור כי הכוונה לידיעה"משאר כתבי הרמב



  נקודות לעיון והעמקה
I. ועל שאיננה נכונה', אמת': על עובדה נכונה אומרים. המושג אמת מבטא נכונות של דבר, לכאורה :

לבן ואין בו - זהו תחום שהוא שחור, כל מושג ניתן לאפיון רק בנכון או לא נכון, באופן פשוט. 'שקר'
ן ואין דברים נכונים יותר או אין אמת לחצאי, כאשר דבר יוצא מן האמת הוא שקר. מקום להדרגות
הוא משתמש במשפטים , כאשר מתעורר ספק או אי וודאות בלבו של אדם, לפעמים. נכונים פחות

אם נוכל לבחון את הדברים במישור , אך זו רק קביעה סובייקטיבית', וכד' זה נכון יותר': דוגמת
 .אין מקום לאמירות כאלה, האובייקטיבי
ה "האם העובדה שהקב',  אין אמתתו כאמתת אחד מהם,לפיכך': את המשפטניתן להסביר , כיצד אם כן

 !?מה הקשר בין הדברים? הופכת אותו לאמיתי יותר, חזק יותר מעולמו ובלתי תלוי בו
II. ל ניתן לקיים את - רק על בסיס של אמונה בא, ואכן, ל- ם היא ידיעת הא"המצווה הראשונה לפי הרמב

אם ? מה המקור ְשִניַתן למצווה הראשונה עצמה, ם" על הרמברבים הקשו, אולם. המצוות שאחריה
, ל- אם האדם איננו מכיר את הא. אזי אין עניין בציווי של ידיעת דברים ידועים, ל-אדם כבר יודע את הא

וממילא איננו מקבל את האמירה , ל-הרי האדם איננו יודע על הא? מתוקף מה ניתן לצוות עליו להכירו
  ?  מי אם כן הציווי מופנהל. 'אלקיך' אנכי ה'

  .ם את מושג האמת"מעמיק ומאיר הרמב, בדבריו
היא מידת , אמיתֹו של דבר. הוא אמיתי יותר, נטוע יותר במציאות, ככל שדבר קיים יותר. אמת היא תוקף הקיום
' ליהםלוותר ע'שהעולם איננו יכול , דברים אמיתיים הם דברים שנכללו והוטבעו בעולם. האחיזה שלו במציאות

  .3כך הוא חלש ושקרי יותר, במציאות' מוברג'פחות , ככל שדבר פחות משמעותי. בקלות
כך , תלוי יותר בדברים, ככל שהוא נתון יותר לשינויים, ככל שדבר הוא יותר בגדר האפשר ופחות בגדר ההכרח

חרת את הנוסחא  אי אפשר לעצב א–לא ניתן לשנות אותו , עקרוני, אם דבר הוא אמיתי. הוא פחות אמיתי
  .היא קבועה לעולם ולעולמי עולמים.. 1+1=2

עצמים מסוימים חיים היום . כיוון שבעולם יש דברים שקיימים יותר ודברים שקיימים פחות, הְדרגה באמת תיתכן
ויש דברים , יש דברים שהיום נראים כך ומחר אחרת. ועצמים אחרים קיימים לנצח נצחים, ומחר כבר אינם
  .אשית לא השתנו כמלוא נימהשמאז ימי בר

הם חלק , הם בלתי תלויים, הם מתמידים, הם אינם ברי שינוי: ישנם אפיונים רבים, קיימים, לדברים אמתיים
  .  בלתי נפרד מהעולם עד שדברים אחרים תלויים בהם

  .סגת האמתהוא פ, ולא הוא עליה, שההוויה כולה חיה מכוחו ונסמכת עליו, שהוא קיים יותר מכל קיים, ה"הקב
  .ל-מהחוק האומר שהמציאות תלויה בא, יותר יציב ועקרוני' חוק טבע'אין 
 לפיכך': ם" שכתב הרמב'לפיכך'זהו ה. נצחי והמציאות כולה תלויה בו, איננו בר שינוי, ה איננו תלוי בדבר"הקב

   .' אין אמתתו כאמתת אחד מהם,]ה מחויב המציאות"שהקב[

  .'קיים פחות'או ' קיים'אלא ', לא נכון'ו א' נכון'איננה רק , האמת אפוא
  :ם באחת מאגרותיו"וכך גם תתבאר הפסקה שכתב הרמב

, שיעלה בדמיון ההמון מה ]ודברה על הבורא כבעל גוף, שדברה תורה כלשון בני אדם[ואמנם יחייב זה כולו 
אשר ,  אצל הסכלים אינו נמצא..ואולם מה שאינו גוף.. רק לגוף) אלא(אשר לא יאמינו שיש מציאות חזק 

ומפני זה . ]עדיין ילדותיים בתפיסתם[ גמולי מחלב עתיקי משדיים, שהזקינו אף על פי, הם בלא ספק
 .יהיה גוף אינו נמצא שאם לא, יאמינו רובם שהשם גוף אצלם
 הוא יותר ]כל דבר שאיננו חומרי[ אצלם שכל נבדל מן החומר הנה התבאר.. ואמנם הנקראים חכמים באמת

יותר נכון לכנות [ יותר אמיתיאבל מציאות הנבדל , חזק ואין ראוי לומר יותר. מציאות מבעל החומרחזק ה
התבאר אצלם במופת שהשם  והם אשר. מפני שלא ישיגהו אחד מאופני השינוי, ]'חזק' מאשר 'אמיתי'אותו 

 לומר המלאכים רוצה, כל נברא נבדל וכן. ומפני זה מדרגת מציאותו יתעלה בתכלית החיזוק. אינו גוף
  .]אגרת תחיית המתים[.. קיים יותר מכל גוף, הוא במציאותו חזק מאוד, והשכל

כיצד יכול אדם להיות . ַאְנֵׁשי ֱאֶמתְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹהים : בפרשתנו מופיע ביטוי יחידאי
  .ה בשבוע הבא"נעמוד ב..) ועל השאלה השנייה(על כך ? כיצד הדברים שראינו נוגעים לחיינו? אמיתי יותר

  הערות והארות אענה בשמחה, לתגובות
  boazlevy100@gmail.comבעז לוי  

  
  
  

                                                     

וככל שהעצם בעל מסה גדולה , ניקח כמשל את חוק הגרביטציה האומר שעצמים נמשכים זה לזה, כדי לפשט את הדברים 3
הוא מונח בתשתית הקיום , זהו חוק שלא ניתן לתאר את המציאות בלעדיו. כך הוא מושך אליו בחוזקה עצמים אחרים, יותר
. היא בגלל המסה האדירה של כדור הארץ, וירולכדור הארץ ולא משייטים בא' דבוקים'הסיבה שאנחנו ויתר החפצים . שלנו

  .  הוא אמיתי. מחוץ לעולם' מרחף'הוא איננו ,  ביותרחוק הגרביטציה נטוע ומוטבע בעולם בצורה מהותית
  



  
 


