
 ד"בס

 לשכת רב הקמפוס                                 הפקולטה למדעי היהדות 
 

   ד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע י
 
 ג"תשס,              פרשת שמות מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות              

 476ש הלנה ופאול שולמן                                            מספר "        ע
 
 

 1משה רבנונבואת 
 

תה יאחת הטענות של משה הי, ה למשה במדבר סיני בעקבות מראה הסנה"בוויכוח שהתנהל בין הקב
ה שכן יאמינו " על טענה זו ענה הקב2.ה"בל שליחות מאת הקבישבני ישראל לא יאמינו שהוא אמנם ק

ציאך את העם בהו, וזה לך האות כי אנכי שלחתיך: "ה למשה"כך אומר הקב? ועל סמך מה יאמינו. לו
ושמעו : "ה למשה"הקבאמר , ובעקבות טענה זו).  יב,ג" (הים על ההר הזהלֹ-ממצרים תעבדון את הא

 ). שם יח" (לךלקֹ
? באיזה אות מדובר כאן". וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"רבים התקשו להבין את משמעות המשפט 

, "להים על ההר הזה-דון את האבהוציאך את העם ממצרים תעב"אם הכוונה היא למה שנאמר בהמשך 
על הר סיני יכולה להיות ערובה לכך שהם יאמינו ' איך ההבטחה שבני ישראל עתידים לעבוד את ה

 ? באותנטיות שליחותו של משה
שיטתו מסתמכת על . ם שיטה מקורית בעניין הקריטריון לאימות השליחות של משה רבנו"לרמב

לפי .  על פסוק זה תוך כדי יישוב השאלה שנשאלה לעילוכן, עקרונות פילוסופיים שיובהרו להלן
 כמו -ההוכחה כי יש אמת בנבואתו של משה רבנו אינה מסתמכת על אותות ונפלאות , ם"הרמב

אל משה ' ויאמר ה: "כך אמנם משמע מהפסוק.  אלא על מעמד הר סיני-שמקובל לגבי נביאים אחרים 
עם . )ט, יט' שמ ("לעולם בדברי עמך וגם בך יאמינוהנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם 

  3.וזה הבסיס לאמונתם בו, כולם היו עדים לכך, ה דיבר עם משה"ישראל נוכח לדעת כי הקב
ם אין ביכולת אדם לראות גילוי "שכן לפי הרמב, אלא במראה נבואי, "רגילה" מדובר כאן בראייה יןא

והם שומעים ) משהל(הדיבור אליו "אה ראו בני ישראל ש במראה הנבו4.שכינה אלא בחזון נבואי בלבד
אולם מתוך , ו להם להבין את מה שהם שמעיפשרהאלא דרגתם ". את הקול העצום ללא חילוק מלים

 . ומכאן שמשה נביא אמת,מדבר עם משה' כל ספק שהלהמראה התברר להם מעל 
וכך כתוב מפורשות . בואתם אמתיתהנביאים האחרים מתבססים על אותות כדי להוכיח כי נ, לעומת זאת

 :)ב, יג' דב (בתורה
ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה . לם חלום ונתן אליך אות או מופתכי יקום בקרבך נביא או חֹ

לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי . הים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדםאחרי אלֹ
 .להיכם אתכם-א' מנסה ה

ומדוע יש הבדל בין  .מזה ניתן לדייק שמן הסתם יש בכוחו של אות כזה לבסס אמינותו של נביא
מפני שקיים הבדל עקרוני בין נבואת ? הקריטריון לאמתותה של נבואת משה לבין זו של יתר הנביאים

 . משה לבין זו של יתר הנביאים בתוכנה

                                           
 .ר יצחק איזק"ה לובנו ונכתבו במסגרת לימוד בחברותא עם ידידי דזחלקים נרחבים של מאמר     1
שאמור אלא שפסוק זה בא אחרי הפסוק , )א ,ד' מש ("והן לא יאמינו לי"ם טענה זו באה לידי ביטוי בפסוק "לפי הרמב     2

הנה בכאן קושיא מבוארת  "):ח ב, הלכות יסודי התורה ("לחם משנה"בעל על כך כותב . לתת מענה לשאלה זו
 . ועיין שם מה שתירץ,"'והן לא יאמינו לי' הוא מוקדם לפסוק 'וזה לך האות'דפסוק , דהפסוקים הם הפוכים בתורה

 הופכים את סדר איןם מהלך המעמד בסנה גם אם  אמנם קיים אבל נראה שפירושו מתיישב עם"הרמבדברי בהקושי 
ויכוח בצורה קלה ווהעדיף להציג את ה, למשה רבנו' שיח בין ה- לא דייק בהצגת מהלך הדום"הרמב, כנראה. הפסוקים

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון , וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"פונה למשה ומודיע לו ' בתחילה ה. יותר להבנה
 ואולם הבטחה זו אינה". ושמעו לקולך"מבטיח לו שכלל ישראל ישמעו לו כנאמר ' ה". ל ההר הזהלהים ע-את הא

ובינתיים הוא זקוק לאמצעי ,  משנהלמעלה, עתיד לחלוף זמן רבכי עד מעמד הר סיני , מפיגה את חששו של משה
 . ת שוניםמסר למשה אותו' מפאת צורך זה ה. שלחו' שכנוע זמניים כדי להוכיח לבני ישראל שה

 . שנה אחרי מעמד הר סיני3,500-כ, יש כמובן לדון בתוקפה של הוכחה זו עבורנו היום . ח א ,הלכות יסודי התורה   3
 .לו, מורה הנבוכים אראה ב   4



 2

                                          

אין ,  אם כן5.ע ועליה אין להוסיף בשום זמןוממנה אין לגרו', משה הוא שמסר לנו את התורה מאת ה
אלא תפקידו הוא להזהיר את העם על , בסמכותו של נביא אחר להציע שינוי כלשהו בתוכנה של התורה

ובשעת הצורך לצוות על מצווה , לתת הנחיות שאינן קשורות למצוות התורה, מצוות שנאמרו לו כבר
  6.מי ובכפיפות להגבלות מוגדרות היטבפע-וזאת רק באופן חד, חדשה או על הפרת איסור

מההבדל שבין תוכנה של נבואת משה לבין זו של יתר הנביאים ניתן להבין את ההבדל שבין 
הרי ברור שאין להסתפק באותות בלבד כדי לבסס את תקפותה של התורה . הקריטריונים לאימותן

לעומת . הטיל בהן ספק כלשהושלא יהיה שום מקום לעל מנת אלא דרושות הוכחות מוצקות , הנצחית
אין  , היות וגם אם מתברר שמדובר בנביאי שקר, אין המצב כה קריטי במה שנוגע לנביאים אחרים, זאת

 .לאורך זמן" תיפגע"חשש שהתורה 
אלא נעשו על ידי , ה"כי ייתכן שאינם באים מאת הקב, אין לסמוך על אותות ונפלאות, ם"לפי הרמב

, הרי כל האותות שמשה עשה לעיני ישראל אינם אלא לתועלת ספציפית בלבד. אחיזת עיניים או כישוף
 כיצד אפוא ניתן להבין שאצל יתר הנביאים האותות הם 7".לא להביא ראיה על הנבואה, לפי הצורך"

 1:ם"על כך עונה הרמב? בכל זאת הקריטריון לאמיתותה של שליחותם
וה משה ווה שצו אלא מפני המצ...בו מפני האות לבדושכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו אין אנו מאמינים 

ואף , נו לחתוך הדבר על פי שנים עדיםוויכמו שצ). טו ,יח' דב ('אליו תשמעון': בתורה ואמר אם נתן אות
ה לשמוע מזה הנביא אף על פי שאין אנו יודעים וכך מצו, על פי שאין אנו יודעים אם העידו אמת אם שקר

 .אם האות אמת או בכישוף ולט
אלא תקפותם נובעת ממה שקבעה , אין ראיה מוחלטת בסימנים שמובאים על ידי נביא, ם"לפי הרמב

כשם שהתורה קבעה כי יש לקבל כאמתי ,  כי יש להתחשב בהם- על פי עדותו של משה רבנו -התורה 
 .למרות שברור כי קביעה זו איננה בטוחה במאה אחוזים, ני עדיםדבר שעליו העידו ש

איך יתכן שנסמוך בלי היסוס כלשהו על מה שנמסר : מכיוון אחר לגמרי מתעוררת כאן שאלה חמורה
 בדומה למה שקרה לנביאים -בשליחותו , חס ושלום, איזו ערובה יש לנו שהוא לא יבגוד? על ידי משה

וכך שואל בעל ? וימסור לבני ישראל חוקים לא אותנטיים,  עזור או בלעםכמו למשל חנניה בן, אחרים
 2":משך חכמה"

ואין הידיעה ) ב" ע,ברכות לג ('הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'הא , שיאמינו לעולם במשה' איך צווה ה
ת "שהשי, על כרחין:) והוא מיישב( !ושמא יבחר משה אחר זה חלילה להוסיף מדעתו. מכרחת הבחירה

 3.ונשאר מוכרח כמלאכים, שלל ממנו הבחירה לגמרי
אלא בתהליך , ה"כי לא מדובר בהתערבות שרירותית מאת הקב" משך חכמה"בהמשך מסביר בעל ה

להגיע למדרגה רוחנית כזאת שהבחירה : ושבעצם צריך להיות המטרה של כל צדיק, שיזם משה בעצמו
 .ממילא תתבטל

גם אם הידיעה לא מכריחה את :  יותרבצורה פשוטה" משך חכמה"ניתן גם ליישב את שאלת ה, לכאורה
ה ידע מראש "תכן בהחלט שהקבילכן י. ה יודע מה שהאדם יבחר בעתיד"בכל זאת הקב, הבחירה

 מוסר את התורה  היה,פגום בהל  עלולה שמשה" לּו ידע הקבשכן, שמשה רבנו לא יפגום בתוכן התורה
 .לעם ישראל באמצעות נביא אחר

 
 ר אלכסנדר קליין"ד    

 המחלקה למתמטיקה       
 ומכללת אשקלון       

 
 

 

 
  א,הלכות יסודי התורה ט    5
 .שם הלכה ב     6
 .   שם 7
 .שם    1
 .מה לספר שמותהקד, "משך חכמה", הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק   2
איך ניתן להגיד שנשללה , )21הערה (שואל ) ה"ירושלים תשל" (משך חכמה" הרב יהודה קופרמן בביאורו על ספר 3

על כך הוא עונה שיש לדייק בדברי ? !הרי מסופר אחר כך בתורה שמשה חטא במי מריבה, ממשה רבנו כל בחירה
כפי שמובא , וגם מלאכים חוטאים, ה זהה לזו של מלאךתישדרגתו של משה הי, "מוכרח כמלאכים"בעל משך חכמה 
ם את הדעה שמלאכים יכולים "נראה לי שאין לייחס לרמב, ברם.  יג, יט'כמו בראשית רבה על בר, במקורות שונים

מורה " (שכלים נבדלים"ם המלאכים הם " כי בעיני הרמב-ל " על אף העובדה כי דעה זו מופיעה בדברי חז-לחטוא 
אלא בנידון , בחירתו לא נשללה לחלוטין בכל התחומים" משך חכמה"ניתן ליישב בפשטות כי לפי ה).  ו,הנבוכים ב

 .היינו באפשרות להוסיף או לגרוע מצווה מן התורה, שלנו
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