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ISTSXD E-FOR ARGUMENTS THAT G SSOURCE 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 
or the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The 
Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future.  

 
 
  הלכות יסודי התורה, הקדמה, א:א רמב"ם, (1

 ...שיש שם אלוה לידע
שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה  לידעיסוד היסודות ועמוד החכמות 

 שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
 
  אם, ספר המצוות, מצוה רמב" (2

 אלהות והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאותהיא הצווי אשר צונו להאמין ה - מצוה א
 
   רמב"ם, מורה נבוכים ב:א( 3

אחר כן נאמר, כי כל מחויב המציאות בבחינת עצמו, ראוי בהכרח שלא תמצא למציאותו סיבה, כמו שנזכר ...
זה יתחיב שלא יהיה גוף בהקדמה העשרימיה; ולא יהיה בו רבוי ענינים כלל, כמו שנזכר בהקדמה האחת ועשרים; ול

ולא כח בגוף, כמו שנזכר בהקדמה העשרים ושתים. הנה כבר התבאר במופת, לפי זה העיון, שיש נמצא מחויב 
המציאות בבחינת עצמו בהכרח, והוא אשר אין סיבה למציאותו, ואין בו הרכבה, ולזה לא יהיה גוף ולא כח בגוף, 

 יתגדל שמו! -וזהו ה' 
 

4 )Jews”, Harper Magazine, March, 1898 Concerning the“ 
 
 סא-ספר הכוזרי, חלק א, נז( 5
)נז( אמר החבר: השמעת על אמה החולקת בדבר השבוע הידוע לכלנו המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת וכיצד  

 הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב האם היתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בצבור ובהסכמה כללית:
)נח( אמר הכוזרי: דבר אשר כזה יתכן אמנם בהסכמה כללית אך זו היא השערה רחוקה ויותר קרוב לראות סבת 

 הדבר בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנח או לאיש אחר וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון:
בני האדם מן המזרח ועד למערב כי אי )נט( אמר החבר: אכן לזה כונתי וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל 

זה טבע הביאם להתעכב בספירה דוקא ליד המספר עשר אין זאת כי אם מקבלת היא הספירה מן האיש הראשון 
 שהתחיל בה:

)ס( אמר הכוזרי: ואיך תחלש האמנתך במנין לבריאת העולם על ידי מה שיספר על אנשי הדו כי יש להם מסורות 
 שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים:ומנהגים הקימים לפי מה 

)סא( אמר החבר: דבר זה היה מחליש את האמנתי אלו היתה לאנשי הדו במנין זה שיטה מקבלת או ספר שהסכים 
עליו כל העם ללא מחלקת אבל דבר כזה הלא איננו אתם להפך האמה המחזיקה במנין ההוא היא אמה שאין אתה 

יהם על המנין מתכונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות כשם שהם מסרת ואין אצלה ברור ענין לאמתו בדבר
מכעיסים אותם בפסילי אלילהם ובלחשיהם ובתחבולותם המועילים להם לדעתם בזים הם לכל האמרים כי יש 
בידם כתבי קדש מאת האלוה והם עצמם אין להם כי אם ספרים מועטים שחברום יחידים מבני אדם אשר יאמין 

קלה ספרים שאין מדרגתם כי ככתבי האצטגנינים והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים או בהם רק מי שדעתו 
כספר עבודת האדמה הנבטית בו הזכרו שמותיהם של ינבושד וצגרית ודוונה שלדברי הספר היו לפני אדם הראשון 

 )ינבושד נאמר שם היה רבו של אדם הראשון( וכיוצא באלה:
 
 ה   -ויקרא כה:ג( 6

ש  ִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָך וְ שֵׁ ש שָׁ ֶדָך ְושֵׁ ִנים ִתְזַרע ֹשָׁ ּה:-ָאַסְפתָׁ ֶאתשָׁ ת  ְתבּוָאתָׁ תֹון ִיְהֶיה לָָׁאֶרץ ַשבָׁ נָׁה ַהְשִביִעת ַשַבת ַשבָׁ ּוַבשָׁ
ְדָך ֹלא ִתזְ  ה ֹשָׁ ע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר:ַליהֹוָׁ ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת רָׁ תֹון ִיְהֶיה ִענְ -אֵׁ י ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְשַנת ַשבָׁ בֵׁ

 לָָׁאֶרץ:
 
 רמב"ם, הלכות שמיטה ויובל י':טז    מדרש, ספרא בהר ג:ז, ( 7

 והשביעית בתחילתו מוציא יובל. כאחד משמיטים וכספים שדות אומר נמצאת כלום בה יכנס שלא היובל שנת עד
 .בסופה משמטת

 קרקע משמיט יובל ...
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 כב-ויקרא כה:יט( 8
שֹ ַֹבע וִ  ָאֶרץ ִפְריָּׁה ַוֲאַכְלֶתם לָׁ :ְונְָׁתנָׁה הָׁ ֶליהָׁ ֶבַטח עָׁ ע ְוֹלא ֶנֱאֹסף -ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה יַשְבֶתם לָׁ ן ֹלא ִנְזרָׁ נָׁה ַהְשִביִעת הֵׁ ֹנאַכל ַבשָׁ

נּו:ְתבּו-ֶאת נָׁה ַהִשִשית ְועָׁ -ְוִצִּויִתי ֶאת ָאתֵׁ ֶכם ַבשָׁ ִתי לָׁ ת ֶאתִבְרכָׁ ִנים:ַהְתב-ֹשָׁ נָׁה ַהְשִמיִנת  ּוָאה ִלְשֹלש ַהשָׁ ת ַהשָׁ ּוְזַרְעֶתם אֵׁ
ן ַעד -ם ִמןַוֲאַכְלֶת  נָׁה ַהְתִשיִעת ַעד ַהְתבּוָאה יָׁשָׁ ן:-ַהשָׁ ּה ֹתאְכלּו יָׁשָׁ  בֹוא ְתבּוָאתָׁ

 
 
  כג:יז, לד:כגשמות ( 9

ל ֶאה כָׁ רָׁ נָׁה יֵׁ ִמים ַבשָׁ ֹלש ְפעָׁ ָאֹדן פְ -ְזכּוְרָך ֶאל-שָׁ  :ד'נֵׁי הָׁ
 

 שמות לד:כד( 10
ֶניָך ְוִהְרַחְבִתי ֶאת-ִכי אֹות ֶאת-ַיְחֹמד ִאיש ֶאת-ְּגֻבֶלָך ְוֹלא-אֹוִריש ּגֹוִים ִמפָׁ רָׁ ִמים -ַאְרְצָך ַבֲעֹלְתָך לֵׁ לש ְפעָׁ ה ֱאֹלֶהיָך שָׁ ְפנֵׁי ְיהֹוָׁ

נָׁה:  ַבשָׁ
 

 ג-יא:בויקרא ( 11
ל ְבנֵׁי-לאֶ  ַדְברּו אֵׁ רָׁ לאֲ  ַהַחיָׁה ֹזאת לֵׁאֹמר ִיֹשְ ה ֲאֶשר ַעלהַ -ֶשר ֹתאְכלּו ִמכָׁ מָׁ ָאֶרץ: ֹכל -ְבהֵׁ ה ְוֹשַסַעת ֶשַסע הָׁ ַמְפֶרֶסת ַפְרסָׁ

לּו: ּה ֹתאכֵׁ ה ֹאתָׁ מָׁ ה ַבְבהֵׁ רָׁ ֹסת ַמֲעַלת ּגֵׁ  ְפרָׁ
 

  ח-ויקרא יא:ד( 12
י ֹתאְכלּו ֹלא ֶזה-ֶאת ַאְך רָׁ  ִמַמֲעלֵׁ י הַהּגֵׁ ה ּוִמַמְפִרסֵׁ ל-ֶאת ַהַפְרסָׁ מָׁ יֶננּוגֵׁ  ַמֲעלֵׁה-ִכי ַהּגָׁ ה אֵׁ ה הּוא ּוַפְרסָׁ א הּוא רָׁ מֵׁ  ַמְפִריס טָׁ

ֶכם: ן ִכי-ְוֶאת לָׁ פָׁ ה ֹל-ַהשָׁ ה הּוא ּוַפְרסָׁ רָׁ ֶכם:ַמֲעלֵׁה גֵׁ א הּוא לָׁ מֵׁ ַאְרֶנֶבת ִכי-ְוֶאת א ַיְפִריס טָׁ ה ֹלא -הָׁ ה ִהוא ּוַפְרסָׁ רָׁ ַמֲעַלת ּגֵׁ
ֶכם:ְפִר ִה  ָאה ִהוא לָׁ ה ְטמֵׁ ה ֹל-ַהֲחִזיר ִכי-ְוֶאת יסָׁ רָׁ ה ְוהּוא ּגֵׁ ה הּוא ְוֹשַסע ֶשַסע ַפְרסָׁ ֶכם: -אַמְפִריס ַפְרסָׁ א הּוא לָׁ מֵׁ ר טָׁ ִיּגָׁ

ֶכם: ם לָׁ ִאים הֵׁ עּו ְטמֵׁ ם ֹלא ִתּגָׁ לּו ּוְבִנְבלָׁתָׁ ם ֹלא ֹתאכֵׁ רָׁ  ִמְבֹשָׁ
 

 ח-דברים יד:ז( 13
ה ֶאתֹלא ֹתאְכלּו ִמ  ֶזה-ַאְך ֶאת ה ַהְשסּועָׁ י ַהַפְרסָׁ ה ּוִמַמְפִריסֵׁ רָׁ י ַהּגֵׁ ל ְוֶאת-ַמֲעלֵׁ מָׁ ַאְרֶנֶבת ְוֶאת-ַהּגָׁ ן ִכי-הָׁ פָׁ ה -ַהשָׁ רָׁ ַמֲעלֵׁה גֵׁ

ה ֹלא ִהפְ  ה ּוַפְרסָׁ מָׁ ֶכם: הֵׁ ם לָׁ ִאים הֵׁ ֶכם ִמְבֹשָׁ -ַהֲחִזיר ִכי-ְוֶאתִריסּו ְטמֵׁ א הּוא לָׁ מֵׁ ה טָׁ רָׁ ה הּוא ְוֹלא גֵׁ ם ֹלא ַמְפִריס ַפְרסָׁ רָׁ
לּו עּו:   ֹתאכֵׁ ם ֹלא ִתּגָׁ  ּוְבִנְבלָׁתָׁ

 
 משנה אבות א:א( 14

 ה קבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים. וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.מש
 

 דברים יב:כא( 15
קֹום ִמְמָך ִיְרַחק-ִכי ֹשּום יָךֱאֹלֶק  ד' ִיְבַחר ֲאֶשר ַהמָׁ ם מוֹ ְש  לָׁ ַבְחתָׁ  שָׁ ְרָך ְוזָׁ  יִתָךִצּוִ  ַכֲאֶשר ְלָך ד' נַָׁתן ֲאֶשר ּוִמֹצאְנָך ִמְבקָׁ

ֶריָך ְבֹכל ַאַּות ַנְפֶשָך:  ְוָאַכְלתָׁ ִבְשעָׁ
 

 ו:חדברים ( 16
ם ְלאֹות ַעל  יּו לְ -ּוְקַשְרתָׁ ֶדָך ְוהָׁ ֹפתיָׁ יֶניָך: ֹטטָׁ ין עֵׁ  בֵׁ

 
 י'-שמות כ:ט( 17

ֶשת יִָׁמים  לַתֲעֹבד וְ שֵׁ יתָׁ כָׁ ֹשִ ת לַ  ְמַלאְכֶתָך:-עָׁ ל-יָך ֹלאֶק ֱאֹל ד'ְויֹום ַהְשִביִעי ַשבָׁ ה כָׁ ה-ַתֲעֹשֶ ה  ְמלָׁאכָׁ ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך  ַאתָׁ
ֶריָך: ְרָך ֲאֶשר ִבְשעָׁ ְתָך ּוְבֶהְמֶתָך ְוגֵׁ  ַוֲאמָׁ

 


