גילוי דעת
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הטקסטים הנידונים בספר

הלכות יסודי התורה ,פרק א ,הלכות א-ו
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ,והוא ממציא כל הנמצא,
וכל הנמצאין מן שמים וארץ ומה שביניהן לא נמצאו אלא מאמתת הִמצאו .ואם
יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי — אין דבר אחר יכול להמצֹאות .ואם יעלה
על הדעת שאין כל הנמצאין מלבדו מצויין — הוא לבדו יהיה מצוי ,ולא יבְטל
הוא לבטולן ,שכל הנמצאין צריכין לו ,והוא ברוך הוא אינו צריך להן ולא לאחד
מהן .לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהן .הוא שהנביא אומר' :ו ַה' אֱֹלהִים ֱאמֶת'
(ירמיהו י  — )10הוא לבדו האמת ,ואין לאחר אמת כאמתו; והוא שהתורה אומרת:
'אֵין עֹוד ִמ ְּלבַּדֹו' (דברים ד  ;)35כלומר :אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו .המצוי
הזה הוא אלוה העולם ,אדון כל הארץ ,והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ
ותכלית ,בכוח שאין לו הפסק; שהגלגל סובב תמיד ,ואי אפשר שיסוב בלא מסּבֵב;
והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ולא גוף .וידיעת דבר זה — מצות עשה,
שנאמרָ ' :א ֹנכִי ה' אֱֹלהֶיָך' (שמות כ  ;2דברים ה  .)6וכל המעלה על דעתו שיש שם
אלוה אחר חוץ מזה ,עבר בלא תעשה ,שנאמרֹ' :לא י ִ ְהי ֶה לְָך אֱֹלהִים ֲאחֵים עַל ָּפני'
(שם) ,וכפר בעיקר ,שזה הוא העיקר הגדול שהכול תלוי בו.
הלכות שמיטה ויובל ,פרק יג ,הלכות יב-יג
ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד
את ה' ולְׁשָתֹו (דברים י  )8ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים,
שנאמר' :יֹורּו מִׁשְ ָּפטֶיָך לְי ַ ֲעקֹב ו ְתֹותְָך לְי ִׂשְ אֵל' (דברים לג  .)10לפיכך הובדלו
מדרכי העולם :לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ,ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן
בכוח גופן ,אלא הם חיל ה' ,שנאמרּ' :בְָך ה' חֵילֹו' (שם ,לג  ,)11והוא ברוך הוא
זיכה להם ,שנאמרֲ ' :אני ֶחלְקְָך וְנ ֲחלָתְָך' (במדבר יח  .)20ולא שבט לוי בלבד ,אלא
כל איש ואיש מכל באי העולם ,אשר נ ָבָה רּוחֹו אֹתֹו (שמות לה  )21והבינו מדעו
להִיבדל לַ ֲעמֹד לִ ְפני ה' לְׁשָתֹו ּולְ ָעבְדֹו ,לדעה את ה' ,והלך ישר כמו שעשהו
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גם הם קרויים אדם

האלהים ,ופרק מעל צווארו עול החשבֹונות הרבים אשר ביקשו בני האדם — הרי
זה נתקדש קדש קדשים ,ויהיה ה' חלקו ו ְנ ַ ֲחלָתֹו לעולם ולעולמי עולמים ,ויזכה לו
בעולם הזה דבר המספיק לו ,כמו שזיכה לַ ֹּכ ֲהנים לַלְוִּי ִם; הרי דוד אומר' :ה' ְמנת
ֶחלְקִי ו ְכֹוסִיַ ,אּתָה ּתֹומִיְך ּגֹולִי' (תהלים טז .)5
הלכות מלכים ומלחמות ,פרק יב ,הלכה ה
ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה
מושפעת הרבה ,וכל המעדנים מצויין כעפר ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת
את ה' בלבד .ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים,
וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם ,שנאמרּ' :כִי ָמלְאָה ָהאָץ עָה אֶת ה' ַּכ ַּמי ִם
לַּי ָם ְמכַּסִים' (ישעיה יא .)9

