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בודה ע לעבוד שומעיו את להדיח המבקש השקר נביא בקול מלשמוע זהירותהיא  שבפרשה האזהרות אחת
 : שנאמר וכמו, במופת או ותבא דבריו את חיזק אם אף לו לשמוע שלא היא התורה הדגשת. זרה

י ָך ָיקּום כִּ בְּ רְּ קִּ יא בְּ ֵלם או   ָנבִּ ם ח  ָנַתן ֲחלו  ת ֵאֶליָך וְּ ֵפת או   או  ת ּוָבא ,מו  ֵפת ָהאו  ַהּמו  ֶבר ֲאֶשר וְּ ר ֵאֶליָך דִּ  ֵלאמ 
ָכה ים-א   ַאֲחֵרי ֵנלְּ ים ֹלהִּ ָתם ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחרִּ ַדעְּ ֵדם יְּ ָנָעבְּ ַמע ֹלא ,וְּ שְּ ֵר  ֶאל תִּ בְּ יא ידִּ  (.ד-ב:יג) ַההּוא ַהָנבִּ

 אין, רתוגזֵ  פי על שיתקיימו 1מופת או אות ל ידיע דבריו את הנביא יאמת אם אף, בפסוק האמור פי על 
 .לו ולשמוע להתפתות
 ללכת שומעיו את להטעות שמנסה שקר בנביא כאן מדובר שאם משום, הסבר טעונים הדברים אולם
 כיצד, הוא שקר נביא אם, כן על יתר"? שקר נביא" ולא בסתם" נביא" מכונה הוא מדוע, זרה עבודה לעבוד

 ?דבריו אמנויוי מופת או אות תןיי
בי ור לילי )להלן: ריה"ג(הגבי יוסי ר שנחלקו מצינו (פד 'דב) בספֵרי. המקרא ופרשני התנאים דנו ות אלובשאל

 :הנזכר הנביא השיעש" והמופת האות" בהבנת)להלן: ר"ע(  קיבאע
 על אפילו ממשלה להם ינתן זרה עבודה עובדי סוף, הכתוב הגיע היכן עד ראה: הגלילי יוסי ירב אמר
 הישכם לדעת אתכם להיכם-א' ה מנסה כי? מה מפני, להם תשמע אל, ומזלות כוכבים ולבנה חמה

 . אוהבים
 אינו הא, זרה עבודה לעובדי ומזלות כוכבים ולבנה חמה המקום שמעמיד ושלום חס: עקיבה רבי אמר
 .עזור בן כחנניה שקר נביאי להיות וחזרו מתחילה אמת נביאי שהיו במי אלא מדבר

 על לנסות כדי בבריאה למשול ידוב יסייעו שמשמים, השקר נביא יעשה והמופת האותאכן את  ג"ריה לדעת
-על בפעולה אלא שולל ובהולכת עיניים באחיזת כאן מדובר אין, לדבריו. ישראל של אמונתם את זה ידי

 זרה עבודה עובדי לרשעים ה"הקב יתןיש יתכןי שלא סובר ע"ראבל . השקר נביא שיעשה אמיתית טבעית
 בקול לשמוע שאין היא התורה אזהרת, לדעתו. שסרח אמת בנביא כאן שמדובר מסיק ולפיכך, בבריאה לשלוט

                                                 
   ,ות אורות ישראל וגבעת וושינגטוןומלמד במכלל "אורות יעקב" ר"מ בישיבת הסדרהרב ד"ר יוחנן קאפח. 
        דבר הוא האות ן"רמב לדעת; בארץ ומופת בשמים אות( ב:יג) י"רש לדעת. הראשונים נחלקו למופת האות שבין בהבחנה  1

ָאָתה" כדרך, בא]= " האת" לשוןמ ,לבוא שעתיד ֶדש וְּ ת ק  ב  בְּ  אברבנאל לדעת ;וניסי מופלא דבר הוא ומופת [,(ב:לג' דב)" ֵמרִּ
 שפירוש( מג:עח) 'לתה בפירוש כתב חיון יוסף רבי אבל. 'מופת יקראו חזקות והיותר אות יקראו החלושות הראיות'( יג' דב)

ם ּוָבָאֶרץ" מהפסוק נסתר י"רש ים ַבָשַמיִּ תִּ פְּ י מו  ָנַתתִּ ֵפת  ּוָבאהפסוק " דייל ופירוש רמב"ן נסתר ע ,ג(:ג יואל)  "וְּ ַהּמו  ת וְּ ָהאו 
ָכה-ֲאֶשר ר ֵנלְּ ֶבר ֵאֶליָך ֵלאמ  ים [ַאֲחֵרי] )ונעבדה( דִּ ים ֲאֵחרִּ ֹלהִּ כי שניהם נתנם לו לאמות שיאמינהו  שנראה" ,ג(ג:י ')דב "א 

כג(: אות הוא מופת ומופת הוא אות,  'דוהנכון מה שאמרו בספרי )במ' הסיק: ןכלשראוי לו ללכת לעבוד אלהים אחרים", ו
  .'שה, ארי אריה לביא, וזולתם כשבאלא שדברה תורה שתי לשונות. כוונתם שהם שמות נרדפים ככבש 



2 

 

 נביא הוא שעתה לפי 2,ומופת אות דייל ע אמת נביאל הוחזק שכבר אף, זרה עבודה לעבוד ווהשמצַ  הנביא
 .שסרח

 בדרך ומופת אות לעשות השקר נביא יוכל ןבהש אחרות אפשרויות דבריהם על הוסיפו המקרא פרשני
" גונב"ה, עזור בן חנניה מוכ בנביא כאן שמדוברסובר ( ג-ב:יג) זראע-ןבברהם אא' ר גם ע"רכמו . מופלאה
 אותותיהם ובאמצעות, האמת נביאי של הםנבואותי את לעצמו מייחס זה נביא 3.האמת מנביאי נבואות

 4.אמת לנביא ההמון בפני עצמו מחזיק ומופתיהם
 מרעים ביד יחזיק לא י"הש הנה כי, "ג"ריה של דבריו את לקבל ייתכן שלא כתב( ג"פי) אברבנאל גם
 שנתן והמופת שהאות שייתכן מסיק ולפיכך", מרשע לו חלילה שקר דבר על נפלאות ולעשות הטבע לשנות
 .אלוקית התגלות בזה היתהי שלא ודאי אך, והניחוש הכישוף או הכוכבים חכמת מצד היו

     דבריו ואלו ,נבואה לחוות יזכה וביראה בתורה שלם שאינו שאדם ייתכן בהחלט, ן"רמב לדעת ואולם
 (:ג-ב:יג)

 ידע לא, עתידות בו ידעו נבואיי כח האנשים קצת בנפשות כי, אמת שהוא למה הכתוב שירמוז יתכןו
 לו ויקראו. פלוני בדבר לבא לעתיד יהיה ככה: לאמר רוח בו ותבא יתבודד אבל ,בו יבא מאין האיש

דודה הנפש אולי. רואים לעיני נתאמת הדבר אך, הענין סבת ידעו ולא", כהין" הפילוסופים  תדבק בחִּ
 .בו ותתכוין הנבדל בשכל

 אין. העתיד לו שיתגלה לזכות יוכל, העליון בשכל ושכל ודבק, כדבעי" מחודד" ששכלו האדם, ן"רמב דבריל
". כהין" אותו מגדירים שהפילוסופים אדם, בשכלו השלם באדם אלא בתורתו השלם באדם דווקא מדובר
 את ולחזק העתידות את לדעת יוכל בחכמה שכלו את הוא מחדד אם זרה בעבודה הדבק שקר נביא גם מעתה
 .לדבריו לשמוע שלא התורה אותנו מזהירה כזה מאדם. האמת ביאינ כדרך, שיתקיימו ומופת באות דבריו

 שהיו אדם בני בישראל היו הנביא שמואל מתקופת. התופעה להסבר נוספת אפשרות שישנה דומה אולם
 מכוונים שהיו", הנביאים בני" נקראו אלו. נבואהב הם אף לזכות כדי' ה נביאי של רגליהם באבק מתאבקים

 5.שלא ואפשר בידם הדבר עולה שהיה ואפשר, נבואהב לזכות דעתם
 היו לא הנביאים תלמידי. בבהירותו והן עצמתוב הן הדרגתי היה להתגלות התגלות עדריה בין שהמעבר נראה
 הראשונות שבהתגלויות עד, עצמה הנבואה את לחלוטין מבינים היו שלא וייתכן 6,להם קורא' שה מיד מבינים
ַאָתה -ָמה" ירמיהו את' ה שאלת משמעות אתשז ייתכן. הנבואה דעת לסוף ירדו אם לבדוק צורך היה אליהם

ָיהּו מְּ רְּ ֶאה יִּ ֶאה" ירמיהו וכשהשיבו  (, יא:א' יר) "ר  י ר  ת" לו ואמר' ה שיבחו ,(שם)"ַמֵקל ָשֵקד ֲאנִּ או  רְּ ָת לִּ  "ֵהיַטבְּ
 או, ניסית והנהגה ועהתש המסמל ,שקד מטה הנבואה במראה שראה השקד בעץ לראות לויכ ירמיהו(. יב שם)

 .מהירה פורענות :השקד בעץ לו שהראו את הבין ירמיהו אך, בקרוב שיבואו ושגשוג לפריחה סימן
 ללכת בנטיעות ויקצצו שיראו במראה יטעו רכםוצ כל שימשו שלא נביאים שתלמידי תכןיי, אנחנו כנים אם

 ואף הדתית ובאדיקותם החיצוני במראם שומעיהם את טעושיַ  ייתכן בהחלט אלו תלמידים. זרה עבודה לעבוד
 ןכל. הבנתם פי על בה ופועלים נבואתם במראה משוכנעים להיות יכולים אלו נביאים. ראושיַ  ומופת באות
ַמע ֶאל ֹלא" ומזהירה התורה באה שְּ יא-תִּ ֵרי ַהָנבִּ בְּ הֲ ... דִּ ֶכם א  שְּ ֶכם ָלַדַעת ֲהיִּ ֹלֵהיֶכם ֶאתְּ ַנֶסה ה' א  י מְּ יםכִּ  ה'-ֶאת בִּ

ָכל ֹלֵהיֶכם בְּ ָכל-א  ֶכם ּובְּ ַבבְּ ֶכם-לְּ שְּ  ".ַנפְּ
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ֵפת ּוָבא" הכתוב דברי את להבין שניתן ע"ראב כתב זה לצד  ַהּמו  ת וְּ  בא כלומר", והמופת האות בא אפילו"כ ' יג:ג()דב "ָהאו 
 .בהכרח לאו מקרה בדרך
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