SOURCES FOR ARGUMENTS THAT G-D EXISTS
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.

 )1רמב"ם ,הלכות יסודי התורה ,הקדמה ,א:א
לידע שיש שם אלוה...
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה
שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
 )2רמב"ם ,ספר המצוות ,מצוה א
מצוה א  -היא הצווי אשר צונו להאמין האלהות והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאות
 )3רמב"ם ,מורה נבוכים ב:א
...אחר כן נאמר ,כי כל מחויב המציאות בבחינת עצמו ,ראוי בהכרח שלא תמצא למציאותו סיבה ,כמו שנזכר
בהקדמה העשרימיה; ולא יהיה בו רבוי ענינים כלל ,כמו שנזכר בהקדמה האחת ועשרים; ולזה יתחיב שלא יהיה גוף
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,
וזהו ה'  -יתגדל שמו!
“Concerning the Jews”, Harper Magazine, March, 1898 )4
 )5ספר הכוזרי ,חלק א ,נז-סא
(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:
(נט) אמר החבר :אכן לזה כונתי וכן גם הספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני האדם מן המזרח ועד למערב כי אי
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
ומנהגים הקימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים:
(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
מסרת ואין אצלה ברור ענין לאמתו בדבריהם על המנין מתכונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות כשם שהם
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
בהם רק מי שדעתו קלה ספרים שאין מדרגתם כי ככתבי האצטגנינים והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים או
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:
 )6ויקרא כה:ג-ה
ָָׁארץ ַשבָׁ ת
שֵׁ ש שָׁ נִים ִתזְ ַרע ָֹׁש ֶדָך וְ שֵׁ ש שָׁ נִים ִתזְ מֹר כ ְַרמֶ ָך וְ ָאסַ פְ ָׁת אֶ תְ -תבּוָאתָׁ ּהּ :ובַ ָׁשנָׁה הַ ְשבִ יעִ ת ַשבַ ת ַשבָׁ תוֹן יִ ְהיֶה ל ֶ
ירָך ֹלא ִתבְ צֹר ְשנַת ַשבָׁ תוֹן יִ ְהיֶה
לַיה ָׁ ֹוה ָֹׁש ְדָך ֹלא ִתזְ ָׁרע וְ כ ְַר ְמָך ֹלא ִתזְ מֹר :אֵׁ ת ְספִ יחַ ְק ִצ ְירָך ֹלא ִת ְקצוֹר וְ אֶ ת-עִ ְנבֵׁ י נְזִ ֶ
ָָׁארץ:
ל ֶ
 )7מדרש ,ספרא בהר ג:ז ,רמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל י':טז
עד שנת היובל שלא יכנס בה כלום נמצאת אומר שדות וכספים משמיטים כאחד .יובל מוציא בתחילתו והשביעית
משמטת בסופה.
 ...יובל משמיט קרקע
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 )8ויקרא כה:יט-כב
ֹאמרּו מַ ה-נֹאכַל בַ ָׁשנָׁה הַ ְשבִ יעִ ת הֵׁ ן ֹלא נִזְ ָׁרע וְ ֹלא נֶאֱ סֹף
שֹבַ ע וִ ישַ בְ ֶתם לָׁבֶ טַ ח עָׁ לֶיהָׁ  :וְ כִ י ת ְ
ָארץ פִ ְריָּׁה וַ אֲ כַלְ ֶתם ָׁל ֹ
וְ נ ְָׁתנָׁה הָׁ ֶ
יתי אֶ ת-בִ ְרכ ִָׁתי ָׁלכֶם בַ שָׁ נָׁה הַ ִש ִשית וְ עָׁ ָֹׁשת אֶ ת-הַ ְתבּוָאה לִ ְשֹלש הַ ָׁשנִיםּ :וזְ ַרעְ ֶתם אֵׁ ת הַ ָׁשנָׁה הַ ְש ִמינִת
אֶ תְ -תבּוָאתֵׁ נּו :וְ ִצּוִ ִ
וַ אֲ כַלְ ֶתם ִמן-הַ ְתבּוָאה יָׁשָׁ ן עַ ד הַ שָׁ נָׁה הַ ְת ִשיעִ ת עַ ד-בוֹא ְתבּוָאתָׁ ּה תֹאכְ לּו י ָָׁׁשן:
 )9שמות כג:יז ,לד:כג
כּורָך אֶ ל-פְ נֵׁי הָׁ ָאדֹן ד':
שָׁ ֹלש פְ עָׁ ִמים בַ שָׁ נָׁה י ֵָׁׁראֶ ה כָׁל-זְ ְ
 )10שמות לד:כד
ֲֹלתָך ל ֵָׁׁראוֹת אֶ ת-פְ נֵׁי יְ ה ָׁ ֹוה אֱ ֹלהֶ יָך ָׁשלש פְ עָׁ ִמים
ַאר ְצָך בַ ע ְ
כִ י-או ִֹריש ּגוֹיִ ם ִמפָׁ נֶיָך וְ ִה ְרחַ בְ ִתי אֶ תּ-גְ ֻבלֶָך וְ ֹלא-י ְַחמֹד ִאיש אֶ תְ -
בַ שָׁ נָׁה:
 )11ויקרא יא:ב-ג
ָארץ :כֹל מַ פְ ֶרסֶ ת פַ ְרסָׁ ה וְ שֹסַ עַ ת ֶשסַ ע
ש ָׁראֵׁ ל לֵׁאמֹר זֹאת הַ חַ יָׁה אֲ שֶ ר תֹאכְ לּו ִמכָׁל-הַ בְ הֵׁ מָׁ ה אֲ ֶשר עַ ל-הָׁ ֶ
ַדבְ רּו אֶ ל-בְ נֵׁי יִ ְ ֹ
פְ ָׁרסֹת מַ ֲעלַת ּג ֵָׁׁרה בַ בְ הֵׁ מָׁ ה אֹתָׁ ּה תֹאכֵׁלּו:
 )12ויקרא יא:ד-ח
ּוממַ פְ ִרסֵׁ י הַ פַ ְרסָׁ ה אֶ ת-הַ ּגָׁמָׁ ל כִ י-מַ ֲעלֵׁה ֵׁג ָׁרה הּוא ּופַ ְרסָׁ ה אֵׁ ינֶנּו מַ פְ ִריס טָׁ מֵׁ א הּוא
אַ ְך אֶ ת-זֶ ה ֹלא תֹאכְ לּו ִממַ ֲעלֵׁי הַ ּג ֵָׁׁרה ִ
ַארנֶבֶ ת כִ י-מַ ֲעלַת ּג ֵָׁׁרה ִהוא ּופַ ְרסָׁ ה ֹלא
לָׁכֶ ם :וְ אֶ ת-הַ שָׁ פָׁ ן כִ י-מַ ֲעלֵׁה ג ֵָׁׁרה הּוא ּופַ ְרסָׁ ה ֹלא יַפְ ִריס טָׁ מֵׁ א הּוא ָׁל ֶכם :וְ אֶ ת-הָׁ ְ
ִהפְ ִריסָׁ ה ְטמֵׁ ָאה ִהוא ָׁל ֶכם :וְ אֶ ת-הַ חֲ זִ יר כִ י-מַ פְ ִריס פַ ְרסָׁ ה הּוא וְ שֹסַ ע ֶשסַ ע פַ ְרסָׁ ה וְ הּוא ּג ֵָׁׁרה ֹלא-יִ ּגָׁר טָׁ מֵׁ א הּוא לָׁכֶ ם:
ִמבְ ָֹׁש ָׁרם ֹלא תֹאכֵׁלּו ּובְ נִבְ לָׁתָׁ ם ֹלא ִתּגָׁעּו ְטמֵׁ ִאים הֵׁ ם ָׁל ֶכם:
 )13דברים יד:ז-ח
ַארנֶבֶ ת וְ אֶ ת-הַ ָׁשפָׁ ן כִ י-מַ ֲעלֵׁה ג ֵָׁׁרה
ּוממַ פְ ִריסֵׁ י הַ פַ ְרסָׁ ה הַ ְשסּועָׁ ה אֶ ת-הַ ּגָׁמָׁ ל וְ אֶ ת-הָׁ ְ
אַ ְך אֶ ת-זֶ ה ֹלא תֹאכְ לּו ִממַ ֲעלֵׁי הַ ּג ֵָׁׁרה ִ
הֵׁ מָׁ ה ּופַ ְרסָׁ ה ֹלא ִהפְ ִריסּו ְטמֵׁ ִאים הֵׁ ם ָׁל ֶכם :וְ אֶ ת-הַ חֲ זִ יר כִ י-מַ פְ ִריס פַ ְרסָׁ ה הּוא וְ ֹלא ג ֵָׁׁרה טָׁ מֵׁ א הּוא לָׁכֶ ם ִמבְ ָֹׁש ָׁרם ֹלא
תֹאכֵׁלּו ּובְ נִבְ לָׁתָׁ ם ֹלא ִתּגָׁעּו:
 )14משנה אבות א:א
משה קבל תורה מסיני .ומסרה ליהושע .ויהושע לזקנים .וזקנים לנביאים .ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.
 )15דברים יב:כא
יתָך
ּומצֹאנְָך אֲ ֶשר נָׁתַ ן ד' לְ ָך כַאֲ ֶשר ִצּוִ ִ
ֹלקיָך ָׁלשֹּום ְשמ ֹו שָׁ ם וְ זָׁ בַ ְח ָׁת ִמבְ ָׁק ְרָך ִ
כִ י-יִ ְרחַ ק ִמ ְמָך הַ מָׁ קוֹם אֲ שֶ ר יִ בְ חַ ר ד' אֱ ֶ
וְ ָאכַלְ ָׁת בִ ְשעָׁ ֶריָך בְ כֹל אַ ּוַ ת נַפְ שֶ ָך:
 )16דברים ו:ח
ּוקשַ ְר ָׁתם לְ אוֹת עַ ל-י ֶָׁדָך וְ הָׁ יּו לְ טֹטָׁ פֹת בֵׁ ין עֵׁ ינֶיָך:
ְ
 )17שמות כ:ט-י'
שיתָׁ כָׁלְ -מלַאכְ ֶתָך :וְ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י שַ בָׁ ת ַלד' אֱ ֹל ֶקיָך ֹלא-תַ ֲע ֶֹשה כָׁלְ -מלָׁאכָׁה אַ ָׁתה ּובִ נְָך ּובִ ֶתָך עַ בְ ְדָך
שֵׁ שֶ ת י ִָׁמים ַת ֲעבֹד וְ עָׁ ִ ֹ
וַ אֲ מָׁ ְתָך ּובְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵׁרָך אֲ שֶ ר בִ ְשעָׁ ֶריָך:
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