רמב"ם הקדמה לפרק חלק The First Five Fundamentals -
היסוד הראשון
מציאות הבורא ישתבח.
והוא ,שיש שם מצוי בשלמות
אופ י המציאות ,והוא עלת
מציאות כל ה מצאים ,ובו קיום
מציאותם ,וממ ו משך להם
תאר סלוק
הקיום .ואלו
מציאותו כי אז בטלה מציאות כל
מצא ולא ישארו קיימים
במציאות ,ואלו תאר סלוק כל
ה מצאים זולתו ,כי אז לא תבטל
מציאותו יתעלה ,ולא תחסר ,כי
הוא יתעלה בלתי זקוק
במציאותו לזולתו ,וכל מה
שזולתו מן השכלים כלומר
המלאכים וגרמי הגלגלים ומה
שלמטה מהן הכל זקוק
במציאותו אליו.
וזה יסוד הראשון
הוא אשר מורה עליו דבור א כי
ה' וכו'.

והיסוד הש י

והיסוד השלישי

שלילת הגשמות ממ ו.
אחדותו יתעלה.
והוא ,שזה עלת הכל אחד ,לא והוא ,שזה האחד אי ו גוף ולא כח
כאחדות המין ולא כאחדות בגוף ,ולא יארעוהו מאורעות הגופים
הסוג ,ולא כדבר האחד המורכב כגון הת ועה והמ וחה ,לא בעצם ולא
שהוא מתחלק לאחדים רבים ,במקרה .ולפיכך שללו ממ ו עליהם
ולא אחד כגוף הפשוט שהוא אחד השלום החבור והפירוד ואמרו לא
במספר אבל מקבל החלוקה ישיבה ולא עמידה לא עורף ולא עפוי,
כלומר לא פירוד והוא עורף ,ולא
והפיצול עד בלי סוף ,אלא הוא חבור כי עפוי מן ועפו בכתף פלשתים
יתעלה אחד ,אחדות שאין אחדות כלומר ידחפום בכתף להתחברם
כמוה בשום פ ים,
בהם ,ואמר ה ביא ואל מי תדמיון
אל וכו' ,ואל מי תדמיו י ואשוה וכו',
ואלו היה גוף כי אז היה דומה
לגופות ,וכל מה שבא בספרים
מתאריו בתארי הגופות כגון ההליכה
והעמידה והישיבה והדבור וכיוצא
בזה הם כולם דרך השאלה ,וכמו
שאמרו דברה תורה כלשון ב י אדם.
וכבר דברו ב י אדם בע ין זה הרבה,

וזה היסוד הש י
מורה עליו מה ש אמר
שמע ישראל ה' א-להי ו ה' אחד.

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א הלכה א

וזה היסוד השלישי
הוא אשר מורה עליו מה ש ' כי
לא ראיתם כל תמו ה כלומר לא
השגתם אותו בעל תמו ה ,לפי
שהוא כמו שאמר ו לא גוף ולא
כח בגוף.

בימי א וש טעו ב י האדם טעות גדול ו בערה עצת חכמי אותו הדור וא וש עצמו מן
הטועים היה ,וזו היתה טעותם ,אמרו הואיל והא-להים ברא כוכבים אלו וגלגלים
לה היג את העולם ו ת ם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפ יו
ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד ,וזהו רצון הא-ל ברוך הוא לגדל ולכבד
מי שגדלו וכבדו ,כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפ יו וזהו כבודו של מלך ,כיון
שעלה דבר זה על לבם התחילו לב ות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרב ות
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הקדמות.
והוא ,שזה האחד המתואר הוא שהוא יתעלה הוא אשר ראוי
הקדמון בהחלט ,וכל מצא זולתו לעבדו ולרוממו ולפרסם גדולתו
הוא בלתי קדמון ביחס אליו ,ומשמעתו.
והראיות לזה בספרים הרבה.
ואין עושין כן למה שלמטה ממ ו
המלאכים
מן
במציאות
והכוכבים והגלגלים והיסודות
וכל מה שהורכב מהן ,לפי שכולם
מוטבעים בפעולותיהם אין להם
שלטון ולא בחירה אלא רצו ו
יתעלה ,ואין עושין אותם
אמצעים להגיע בהם אליו ,אלא
כלפיו יתעלה יכוו ו המחשבות
וי יחו כל מה שזולתו.

וזה היסוד הרביעי
הוא שמורה עליו מה ש '
מע ה אלהי קדם.

וזה היסוד החמישי
הוא האזהרה על עבודה זרה,
ורוב התורה באה להזהיר על זה.

ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה,
וזה היה עיקר עבודת כוכבים ,וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה ,לא שהן
אומרים שאין שם א-לוה אלא כוכב זה ,הוא שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים
כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר
הבלים עץ הואכלומר הכל יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים
שזה ההבל רצו ך הוא.

