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 שמות פרק כ פסוק א
ל   אֵּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ ר ֱאֹלִהים אֵּ אֹמר: ַוְיַדבֵּ  ה לֵּ

 רש"י 
אין אלהים אלא דיין. ]וכן הוא אומר אלהים  - וידבר אלהים

 לא תקלל ותרגומו דיינא[, לפי שיש פרשיות בתורה שאם 
עשאן אדם מקבל שכר, ואם לאו אינו מקבל עליהם פורענות, יכול אף עשרת הדברות כן, תלמוד לומר וידבר אלהים, דיין 

מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדברות בדבור אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר כן.  - הדברים האלהאת כל  ליפרע:
מלמד שהיו עונין על הן  - לאמר אם כן מה תלמוד לומר עוד אנכי ולא יהיה לך, שחזר ופירש על כל דבור ודבור בפני עצמו:

 הן ועל לאו לאו:
 

 שמות פרק כד פסוק יב
ה ְלָך  ְתנָּ ם ְוא  ְהיֵּה שָּ ה ו  רָּ הָּ ַלי הָּ ה אֵּ ה ֲעלֵּ ל ֹמש  ק א  ר ְיקוָּ ַויֹאמ 

ם: ַתְבִתי ְלהוֹרתָּ ר כָּ ה ֲאש  ה ְוַהִמְצוָּ ן ְוַהתורָּ ב  א  ת ֻלֹחת הָּ  א 

 רש"י 
 עלה אלי ההרה  לאחר מתן תורה: - ויאמר ה' אל משה

את לחת האבן והתורה והמצוה  ארבעים יום: - והיה שם
 כל שש מאות ושלש עשרה מצות  - אשר כתבתי להורתם

 עשרת הדברות הן, ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו:בכלל 
 

 משנה מסכת אבות פרק ה משנה א
נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא בעשרה מאמרות 

במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים 
שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר 

טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה 
 מאמרות:

 רמב"ם על משנה 
 -אם תסתכל בכל מה שבא במעשה בראשית ויאמר ויאמר 

עשירי, כי אף על פי שלא פורשה  -צאם תשעה, ובראשית תמ
הרי הענין יורה עליו, וכאילו אמר: ויאמר  -בו מילת ויאמר 

אלהים יהיו שמים וארץ, לפי שהם לא היו מבלי מאמר. 
והיה יכול לבטא הבריאה כולה במאמר אחד, ולומר: ויאמר 

 אלהים יהיו שמים וארץ ויקוו המים ותוצא הארץ וכו', 
ם ייחד מאמר לכל סיפור, להודיעך גדולת זאת המציאות ושכלולה, ושמפסידה מפסיד דבר גדול, ומתקנה מתקן דבר ואמנ

מתקן נפשו, כי היא אשר בידו תיקונה  -אשר יפסיד נפשו ולא יהיה שלם במינו, וכן מתקנה  -גדול, רצוני לומר במפסידה 
 אשר באו בה עשרה מאמרות, כמו שבארנו בפתיחת חיבורנו זה.והפסדה, וכאילו היא התכלית האחרונה של כלל המציאות 

 
 ספר העיקרים מאמר ג פרק יט

מכלל מה שאמרנו יתבאר שאי אפשר שתשתנה התורה האלהית בשלשה העקרים הכוללים שכתבנו, וזה כי בשמיעת אנכי 
ולא יהיה לך מפי הגבורה נתאמת להם מציאות תורה מן השמים עם מציאות השם המצוה, ושהוא משגיח ומעניש לעוברי 

במה שעשה למצרים להענישם ובמה שעשה להם  רצונו ומשלם שכר טוב ליראיו להוציאם מעבדות לחרות, כאשר ראו
להוציאם, וזהו אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים )שמות כ' ב'(, שנתבאר להם מזה עוצם ההשגחה, עד שאין ראוי 
לעבוד לזולתו ואפילו על דרך אמצעיים, וכל זה נכלל בלשון לא יהיה לך אלהים אחרים על פני כמו שכתבנו, ונתברר אם כן 

תבנו בפרק חמשה ועשרים מן המאמר הראשון כי השנוי בין הדתות האלהיות לא יבא בעקרים הכוללים. ואולם מה מה שכ
 שצריך באור הוא אם שאר המצות שבאו בתורת משה אפשר שישתנו על ידי נביא אם לאו.

פי השם בלי אמצעות משה וזה כי כמו שאמרנו שיש הבדל בין אנכי ולא יהיה לך לזולתם משאר הדברות, לפי שאלו נאמרו מ
ואלו אף על פי ששמעום מפי השם נתבארו על ידי משה, כך יש לומר שיש הבדל בין עשרת הדברות לזולתם מן המצות, אחר 
שעשרת הדברות שמעום מפי השם וזולתם מן המצות נצטוו בהם על ידי משה, ואחר שבנשאר מן עשרת הדברות זולת אנכי 

תם בהוראת שעה כמו שאמרנו, כך אפשר שיהיה הנביא רשאי לשנות שאר המצות אפילו ולא יהיה לך הנביא רשאי לשנו
 שלא בהוראת שעה, ומזה הטעם הוא שבטלו בבית שני מנין החדשים מניסן על פי ירמיה כמו שכתבנו.

ית אלא שאם היה הדבר כן שתהיה הרשות נתונה ביד כל נביא או מתפאר בנבואה לשנות כל המצות שבאו בתורה האלה
זולת עשרת הדברות ולומר שהגיע זמנה להשתנות, תפול התורה בכללה ואין מקום לקיומה כלל, ושנאמר שאין רשות ביד 
שום נביא לשנות המצות שבאו בדת האלהית על ידי נביא אחר דבר קשה מאד, שאם כן למה האמינו ישראל במשה לשנות 

 ותיהם שהיו נביאים.דבר מתורת בני נח שהיתה מקובלת בידם קבלה נמשכת מאב
ולא בא השנוי על ידי משה בפרטי ההסכמות וההנחות ובדברים שהם מצד המקבלים בלבד, ובדברים שאפשר שיפול בהם 

החלוף בין האומות ממה שאפשר שישתנו בהם הדתות האלהיות זו מזו כמו שבארנו במאמר הראשון, אבל גם בדברים 
ה וזריעת כלאים והתרת בהמה לאחר שחיטה קודם שתמות, ושאר הדברים שאין להסכמה האנושית מבוא בהן, כפרה אדומ

שהותרו לישראל ממה שנאסרו לבני נח שנזכרו בפרק ארבע מיתות, כמו גוי ששבת חייב מיתה וכיוצא בזה, כי זה ממה 
שר שישתנה שיורה שהנאמר על פי נביא בדת אלהית כבר אפשר שישתנה על פי נביא אחר, ואם כן איכה נדע את הדבר שאפ

 על יד נביא או יתבטל.
ועל כן נאמר שהנראה בזה לפי מה שיתנהו העיון התוריי הוא שאין שום אדם רשאי לזוז מקבלתו ואמונתו שהוא מקובל בה 
קבלה נמשכת שנאמרה תחלה על פי נביא, אחר התברר לו היות העקרים והשרשים שבה אמתיים על הדרך שכתבנו במאמר 

 תברר לו ברור גמור שהשם רוצה לבטל דברי הנביא הראשון שנמשכה הקבלה ממנו.הראשון, אלא אם כן י
ואולם דרך הבירור הזה הנה הוא שיתאמת לכל שליחות השליח השני הזה אמות גמור, והאמות הזה אי אפשר שיהיה מצד 

בכשוף כחרטומי עשית אותות ומופתים, אחר שנמצא אנשים הרבה זולת הנביאים עושים אות או מופת אם בלהט ואם 
מצרים או באיזו ידיעה אחרת, ועוד שאחר שנמצא הנביאים שאינם שלוחים לתת תורה על ידם עושים אותות ומופתים, מי 
יאמר שהאות או המופת הנעשה על יד האיש הזה הוא להורות על שליחותו להנתן דת על ידו, שמא לא נתן לו זה האות רק 

 מבואר שאין האות או המופת ראיה על שליחות השליח, כמו שנתבאר זה בפרק שמונהלהורות על נביאותו בלבד. ולזה הוא 
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עשר מהמאמר הראשון. ואולם הראיה על שליחות השליח ראוי שתלקח מתורת משה מהטעם שכתבנו בפרק י"א מהמאמר 
הנביא השני שבא  הראשון. ולפי זה אם יתברר שליחות השליח על הדרך שנתברר שליחותו של משה, ראוי לשמוע אל דברי

 לבטל דברי הנביא הראשון.
ובעבור זה האמינו ישראל בדברי משה אף על פי שבאו בדבריו דברים חולקים על תורת בני נח כמו שכתבנו, עם היותם 

מקובלים שהיא אלהית. וזה לפי שנתברר להם ברור אמתי שהשם רוצה לתת תורה על יד משה, שאם לא כן לא היו ישראל 
מקבלתם ומן התורה שקבלו מאדם ומנח על יד אבותיהם קבלה נמשכת. והברור הזה היה בשני דרכים, אם רשאין לזוז 

בשנתאמת להם שהנביא האחרון המשנה גדול במדרגה מן הראשון, ואם בשנתאמת להם שליחות השליח האחרון אמות 
 חזק כראשון, כי שני המינים האלה נתאמתו בנבואת משה ובשליחותו אמות גמור.

אולם היותו גדול במדרגה מן הראשונים, לפי שנעשו על ידו אותות ומופתים גדולים ונוראים שלא נעשו מעולם עד היום 
ההוא כמותם. וכבר באר הכתוב זה בפירוש, אמר וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם 

לה למשה בשמו הגדול שהיה יכול לחדש על ידו אותות ומופתים גלויים ומפורסמים בשנוי מנהגו של )שמות ו' ג'(, כלומר שנג
עולם מה שלא נעשו לראשונים כהם מעולם, אלא נסים נסתרים לפדותם ברעב ממות ובמלחמה מידי חרב. ואולם 

עבור ישמע העם בדברי עמך התאמתות שליחות השליח, שכל ישראל שמעו את הקול מדבר עם משה, כמו שאומר הכתוב ב
)שמות י"ט ט'(, שאני רוצה לתת תורה על ידך, ומתוך כך יאמינו בדבריך, ובעבור זה היו ישראל מחוייבין להאמין בדבריו 
ואף על פי שיסתור כל דברי הנביאים הראשונים, אחר שנתאמת שליחותו על הדרך שכתבנו בפרק שמונה עשר מהמאמר 

 ואתו כמו שכתבנו בפרק עשירי מזה המאמר.הראשון, ונתעלית מדרגת נב
ואולם אם אפשר שיבא בעתיד נביא אחר סותר דברי משה ושנתחייב להאמין אליו, הנה לא יתכן לפי זה אם לא באחד משני 

צדדין, אם בשיתאמת היות הנביא ההוא גדול במדרגה ממשה, ואם בשתתאמת שליחותו כמו שהתאמת שליחות משה. 
ול ממשה כבר באר הכתוב המנע זה, אמר אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע וגו' לא כן עבדי אולם שימצא נביא גד

משה בכל ביתי וגו' פה אל פה אדבר בו )במדבר י"ב ו'(, הרי באר שנתעלית נבואת משה למעלה ממה שהוא בחק כל נביא, 
אל פנים, שזו המדרגה הוא ששאל משה מהשם כמו שבאר בסוף התורה שלא יקום לעולם נביא אחר כמותו שידעהו ה' פנים 

 יתברך ונתנה לו, כמו שכתב בסוף התורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים )דברים ל"ד י'(.
ולפי זה אם יבא שום נביא או מתפאר בנבואה ויאמר שהגיע למדרגה גדולה ממשה מה שאי אפשר, ויאמר שראוי לשמוע 

בר מדברי משה שלא בהוראת שעה, לא נאבה לו ולא נשמע אליו, כי אנחנו נאמר לו שצריך שיאמת היותו גדול אליו לסתור ד
במדרגה ממשה ומכל הנביאים שבאו אחריו שהיו תלמידיו, וזה כשיעשה אותות ומופתים גדולים ונוראים מכל מה שנעשו 

שה לקרח ועדתו, ושינצח כל חכמי הדור ויתגבר עליהם על ידי משה וכל הנביאים, ושישקיע כל החולקים עליו כמו שעשה מ
וישפיל כל הקמים עליו כמו שעשה משה לפרעה לכל חרטומי מצרים ולכל חכמיה, ושיהיו האותות והמופתים שיעשה 

גלויים ומפורסמים לכל כמו שהיו נסי משה לעיני פרעה ולעיני כל ישראל, ושיהיו נסים מתמידים כמו שהוליך משה עמוד 
יומם ועמוד האש לילה לפני העם והוריד המן ארבעים שנה בלי הפסק זולתי ביום השבת שלא היה יורד, להורות על  הענן

 קדושת השבת ואמות דבריו, וכאלה רבות עמו, אבל בזולת זה אי אפשר.
כמו  ומה ששמעו ישראל לירמיה לבטל מנין החדשים מניסן כמו שאמרנו, אפשר שעשו כן משום דאשכוח קרא ודרוש,

שכתבו התוספות בפרק קמא דמגילה, כי מה ששנה עזרא הכתב כשעלה מן הגולה, משום דקרא אשכח ודרש, וכתב לו את 
משנה התורה הזאת )דברים י"ז י"ח(, כתב העתיד להשתנות, או לפי שלא היתה המצוה ההיא אחת מעשרת הדברות, וגם 

לה השנית כמו שעשו זכר לגאולה הראשונה, שכך היו שלא היתה הכונה בה לבטל דברי משה אלא לעשות זכר לגאו
מקובלים שראוי לעשות לה זכר ובלבד שלא תעקר יציאת מצרים ממקומה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל לא שתעקר יציאת 

 מצרים ממקומה וכו'.
א בהוראת ואולם אם יבוא נביא אחר או מתפאר בנבואה ויאמר שהוא שליח השם להנתן דת על ידו ולבטל דברי משה של

שעה, הנה זה בלתי ראוי שיאמן בעשרת הדברות אחר ששמעום ישראל מפי השם, ובשאר המצות זולת עשרת הדברות גם כן 
אי אפשר אם לא שתתאמת שליחותו כמו שנתאמת שליחות משה, שכל ישראל שמעו את הקול אומר למשה לך אמור להם 

 ת כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם )דברים ה' כ"ח(.שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך א
ובעבור זה נגלה השם יתברך אל כל ישראל לדבר עמהם פנים בפנים כדי שיתאמת להם שליחות משה אמות עצמי, וזהו 
שאמר השם אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם )שמות י"ט ט'(, 

באורו כי אמר השם יתברך אל משה שהיה רוצה להגלות אליו במדרגת פנים אל פנים עם היותו בעב הענן, רצה לומר בעובי ו
עכירות החומר, ובלתי ראוי לאותה מדרגה. וזה אמנם יעשה לשתי תועלות, האחד לאותה שעה, וזהו שישמע העם בדברי 

תורת בני נח, והשנית בעתיד, שיאמינו במשה לעולם שהוא שליח  אתך, ולזה ישמעו אליו לכל אשר יצום אף אם יהיה נגד
 השם.

ולזה לא ישמעו לשום נביא שיבא לסתור דברי משה אם לא ישמעו מפי השם שהוא שליח לכך, כי השומע לנביא לעבור על 
אין ראוי דברי משה שלא בהוראת שעה, הרי זה כמי ששומע לנביא לעבור על מה ששמע הוא בעצמו מפי השם יתברך, ש

לשמוע לנביא על כך, שעל דבר זה נענש עדו הנביא שהמית אותו האריה, לפי ששמע לנביא אחר לעבור על מה ששמע הוא 
בעצמו מפי השם יתברך. ולזה הוא מבואר שאי אפשר להאמין לשום אדם הן שיהיה נביא או מתפאר בנבואה שיאמר שהוא 

שהגיע זמנם ליבטל, עד שתתאמת לנו שליחותו בפומבי גדול כמו שליח השם לסתור דברי משה ולומר שהם זמניים ו
 ... שנתאמת לנו שליחות משה במעמד ששים רבוא.
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