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כסך.

מרע  .הלכות יסורי התורה פרק ז ח ט

״’?יא׳ אדם נבהל לשמוע דברי ח בי ת כך היה כה בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה
פ״ח א
והוא^עומד על עו מ ת שלם  .כל הנביאים אץ מתנבאים בכל עת שירצו משה רבינו אינו
גפפי הפיי^־יס
כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעתו
דברי רטט :
ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי ה שרת .לפיכך מתנבא בכל עת
ינאכי
שנאמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם  .ובזה הבטיחו האל שנאמר לך אמור להם שובו
לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי %.הא למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם שהוא צרכי
ועוף כלם כשאר העם .לפיכך אין פורשין מנשותיהם .ומשה רבינו לא חזר לאהלו הראשון לפיכך פירש מן האשד .לעולם
הנביא
ומן הדומה לו ונקשרה דעתו לצור העולמים ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכים :
אפשר שתד.יד .נבואתו לעצמו בלבד להרחיב לבו ולד,וסיף דעתו עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים .ואפשר
שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לכונן אותם ולתדיעם מה יעשו או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם .
וכשמשלחים אותו נותנין לו אות ומופת כדי שידעו העם שד.אל שלחו באמת  .ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו
ש ת א נבי א .אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחלתו ש ת א ראוי לנבואד .בחכמתו ובמעשיו שנתעלד! בהן על כל בני גילו וד.יה
מהלך בדרכי הנבואה בקדושתד .ובפרישותה ואח״ב בא ועשה אות ומופת ואמר שהאל שלחו מצוה לשמוע ממנו שנאמר
 אליו תשמעון .ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא וזד .האות יש לו דברים בגו .ואעפ״ב מצוד .לשמוע לו הואיל ואדםגדול וחכם וראוי לנבואה ] ת א[ מעמידים אותו על חזקתו .שבכך נצטוינו כמו שנצטוינו לחתוך את הדין ע״פ שני עדים כשרים
ואע״פ שאפשר שד.עידו בשקר ת איל וכשרים הם אצלינו מעמידין אותן עלכ ש רו תן .ובדברים האלו וכיוצא בד.ן נאמר
ת ס ת רו ת לד.׳ אלד.ינו וד.נגלות לנו ולבנינו .ונאמר כי האדם יראה לעינים וד.׳ יראה ללבב:

ז

פרק שמיני
א מ ש ה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה  .שהמאמין על פי •האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה
האות בלט וכ שוף .אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם  .לא לד.ביא ראיד .על הנבו א ה.
היד .צריך להשקיע את המצריים קרע את הים והצלילן בתוכו  .צרכנו למזון הוריד לנו את המן  .צמאו בקע להן את
האבן  .כפרו בו עדת קרח בלעד .אותן הארץ  .ובן שאר כל האותות  .ובמד .האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא
זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש ודקולות וד.לפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים משה משד .לך
אמור להן כך ו ב ך .ובן הוא אומר פנים בפנים דבר ה׳ ע מכ ם .ונאמר לא את אבותינו כרת ה׳ את הברית הז א ת .ומנין
שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע
העם בדברי ע מך וגם בך יאמינו לעולם  .מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות
שיש אחריד .הרהור ומחשבך• : .ב נמצאו אלו ששולח להן הם העדים על נבואתו שד.יא אמת ואינו צריך לעשות להן אות
אחר  .שד.ם והוא עדים בדבר כשני עדים שראו דבר אחד ביחד שכל אחד מד.ן עד לחבירו שד.וא אומר אמת ואין אחד
מד.ן צריך להביא ראיה לחבירו .כך משד .רבינו כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני ואינו צריך לעשות להם או ת.
וזד.ו שאמר לו הקב״ד .בתחילת נבואתו בעת שנתן לו האותות לעשותן במצרים ואמר לו ושמעו לקולך  .ידע משה רבינו
שהמאמין על פי האותות יש בלבבו דופי ומד.רד.ר ומחשב וד.יה נשמט מלילך ואמר והן לא יאמינו לי .עד שהודיעו הקב״ד.
שאלו האותות אינן אלא עד שיצאו ממצרים ואחר שיצאו ויעמדו על ד.ד.ר הזה יסתלק הרהור שמד.רד.רין אחריך שאני נותן
לך כאן אות שידעו שאני שלחתיך באמת מתחילה ולא ישאר בלבם הרד.ור .וד.וא שד.כתוב אומר וזה לך האות כי אנכי
שלחתיך בד.וציאך את העם ממצרים תעבדון את האלדדם על ד.ד.ר הזד . .נמצאת.אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו
אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לבל מה שיאמר .אלא מפני המצוה שצוה משה
בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון  .כמו שצונו לחתוך הדבר על פי שנים עדים ואע״פ שאין אנו יודעין אם העידו
אמת אם שקר  .כך מצוד .לשמוע מזה הנביא אע״פ שאין אנו יודעים אם האות אמת או בכישוף ולט  :ג לפיכך אם עמד
הנביא ועשר .אותות ומופתים גדולים ובקש לד.כחיש נבואתו של משד .רבינו אין שומעין לו ואנו יודעין בבאור שאותן
האותות בל ט וכשוף הן .לפי שנבואת משה רבינו אינה על פי האותות בדי שנערוך אותות זה לאותית זה  .אלא בעינינו
ראינוה ובאזנינו שמענוה כמו ששמע הו א .הא למד .הדבר דומד .לעדים שהעידו לאדם על דבר שראד .בעיניו שאינו במו
שראד .שאינו שומע לד.ן אלא יודע בודאי שד.ן עדי שקר .לפיכך אמרר .תורה שאם בא האות וד.מופת לא תשמע אל
דברי הנביא ד.ד<וא  .שהרי זה בא אליך באות ומופת להכחיש מד .שראית בעיניך והואיל ואין אנו מאמינים במופת אלא מפני
המצות שצונו משד .היאך נקבל מאות זד .שבא לד.כחיש נבואתו של משד .שראינו וששמענו :

פרק תשיעי
א **דבר ברור ומפורש בתורד .שהיא מצוד .עומדת לעולם ולעולמי עולמים אין לד .לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת
שנאמר
א ס »׳ג לאוץ שסד שסה :
לחם משנד.
שלמה עד מעמד הר סיני והלא עדיין קושיא קיימא אדוכהא דלפי שעתו לא יאמינו לו
פ״ח ב וזהו שאמר לו הקב״ה בחמילח נבואתו וכו׳ עד שהודיעו הקב״ה ונו׳  ,הנה
בכאן קושיא מבוארת דהפסוקים הס הפונים בהורה דפסוק וזה_ לך
האוח הוא מוקדם לפסוק והן לא יאמינו לי  .ונ״ל לפרש דבריו ע ס מה שנעורר עוד
בדבריו דאיך נתקררה דעהו של משה במה שאמר לו הקב״ה שהם לא יאמינו האמנה

ולא ישגיחו בדבריו  .ויש לדתות דמ״מ כמן דלבסוף יודע שיאמינו בו האמנה שלמה
נחקררה דעהו דמה שהיה קשה לו הוא שלעולם לא יאמינו בו האמנה שלמה וזהו אומרו
והן לא יאמינו לי  .אבל נראה לתרן הכל דמה שכתב עד שהודיעו אין משמעות דבריו
עד

מגדל עוז
נהגדח משל השולחני וכבי הזכירו הרמנ׳ן ז׳ל לגבי נופל וגלוי עינים ומשם ת כינ הו .וענין הנניא
מוחזק  ,עיקרו פ׳ הנחנקין במס׳ סנהדרין )דף פ׳ע( בענין נביא השקר  .והמצוח עשה דאליו תשמעון
שכחב הוא לשון ספרי :
פ ״ ח ג ס ענין זה מעורב בעגין פ׳ השביעי  .ומ״ש שאם בא להכחיש אין שומעין לו ושאר הפניי

אס אינו מוחזק והוראת שעה ,פרק הנחנקין )דף פ׳ע( וכדדרשינן פרק האשה מדכתיב אליו
תשמעון וכענין אליהו בהר הכרמל וכמו שביאר פ״ע  .אמנם מה שהוסיף שאין נניא רשאי לחדש
דבר מעתה הוא לרז״ל עוד במס׳ מגילה מייתי לה ברוב התלמוד מפורסם :

כסף משנה
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ג ו כן אס יאמר לנו הנביא וכו'  .יבמות פרק האשה רבה)דף צ׳ (:ובספרי אליז תפמפוז
פ״ט א ונאמר לא בשמיה היא  .בפ׳ הזהב)ב״מ נ״מ( גבי פלוגהא דר׳ אליע rר ורבנן
אמרינן עמד ר׳ יהושע על רגליו ואמר לבח קול כיצאח ופסקה הלנה
אפילו אומר לן־ עבור על אחת מכל מצות שבחורה כגון אליהו בהר הכרמל
כר״א לא בשמים היא ואסרינן הסם מאי לא בשמים היא אמר ר׳ ירמיה אין משגירזין בבש
הפל לפי שעה שמע לו  .ומ״ש שנודע לנו שהוא נביא לומר שהם עד שלא נודע לנו
מדברים אחרים,שהוא נביא וזה החלו לעשות אין שומעין לו ואפילו העובר על דבריו
קול וכל שכן דאין משגיחין בנביא המתנבא  :ה א לסדח שאיןגביא רשאי לשלש דבר מעתה .
בדברי הרשו־ איש נענש עד שיוחזק וכך אמרו
זה לשון ה״כ על פסוק אלה המצות אשר צוה
ה׳ אס משה ואיהיה בריש מגילה
בס׳ הנחנקין שהשעם ששמעו ישראל לאליהו
שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו
לפיכך אם יעמוד איש ונו׳  .זה פשוש דמאהר
בהר הכרמל לפי שהיה מוחזק בנבואה שאילו לא
שקבלנו שאין נביא רשאי לחדש דבר תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו .ונאמר
היה מוחזק לא היה שומעין לו  :וכן למדש
מעסה הא ודאי משקר הוא ועליו נאמר ומת והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי
מהחכמים הראשונים וכו׳  .בסוף הנהנקין
הנביא ההוא כי דבר סרה על ה׳ ;
)סנהדרין צ׳( א״ר אבהו א״ר יוחנן אס יאמר
התורה הזאת .הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו
לך נביא עבור על דברי חורה שמע לו כלומר
ב וכן אם צונו בדברי הרפות וכו׳  .משנה
סוף פרק הנחנקין )סנהדרין -פ״ש( לעשותן עד עולם .וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם .
לפי שעה חון מעבודת כוכבים  :ו א ם אמרו
רשאי
הכובש נבואתו והמוותר על דברי הנביא כלומר ונאמר לא בשמים היא  .הא למדת שאין נביא
שהדבר נעקר לעולם וכו׳  .וכן אם עקר דבר
מדברים שלמדט מפי השמועה כיון שתורתנו
המפקירם שלא חשש לדבריו ונביא שעבר על לחדש דבר מעתה  .לפיבך אם יעמוד איש בין מן
דברי עצמו מיתתן בידי שמים שנאמר
נצחית ולמדנו פלא יבא עוד נביא לחדש דבר.
אנכי האומות בין מישראל ויעשה אות ומופת ויאמר שה׳
אדרוש מעמו ואמרו בגמרא דכלהו נפקי מהאיש
ואמרו
אשר לא ישמע דפששיה קאי למוותר על דברי שלחו להוסיף מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצוה
הנביא שאינו שומע לדבריו וכן משמע מיניה נביא מן המצות פירוש שלא שמענו ממ שה .או שאמר שאותן המצות שנצטוו בהן ישראל אינן
שהוא עצמו אינו שומע והיינו עובר על דברי לעולם ולדורי דורות אלא מצות לפי זמן היו .הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש
עצמו וקרי ביה לא ישמיע והיינו כובש נבואתו
נבואתו של משה •* .ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר בשם ה׳ אשר לא צוהו  .שהוא ברוך
ואנוליי קאמר אנכי אדרוש מעמו :
שמו צוה למשה שהמצוה הזאת לנו ולבנינו עד עולם ולא איש אל ויכזב  :ב א״כ למה
וכן

נאמר בתורה נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך  .לא לעשות דת הוא בא אלא לצוות
על דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליה  .כמו שאמר האחרון שבהן זכרו תורת משה עבדי  .וכן אם צונו בדברי
הרשות כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו  .עשו מלחמה היום או אל תעשו  .בנו חומה זו או אל תבנוה  .מצוה לשמוע לו
והעובר על דבריו חייב מיתה בידי שמים שנאמר והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי הנביא אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש
מעמו :ג וכן נביא שעבר על דברי עצמו והכובש נבואתו חייב מיתה בידי שמים ובשלשתן נאמר אנכי אדרוש מעמו  .וכן
אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא לעבוק על אחת מכל מצות האמורות בתורה או על מצות הרבה בין קלות בין
חמורות לפי שעה מצוה לשמוע לו  .י=וכו למדנו,מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל אם יאמר לך הנביא עבור על דברי
תוךה כאליהו בהר הכרמל שמע לו חוץ שעבודו; כוכבים  .והוא שיהיה הדבר לפי שעה  .כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב
עולה בחוץ וירושלים נבחרת לכך והמקריב בחוץ חייב כ ר ת .ומפני שהוא נביא מצוה לשמוע לו ונם בזה נאמר אליו
תשמעון  .ואילו שאלו את אליהו ואמרו לו היאך נעקור מ״ש בתורה פן תעלה עולותיך בכל מקום  .היה אומר לא נאמר אלא
המקריב בחוץ לעולם חייב כרת כמו שצוה משה  .אבל אני אקריב היום בחוץ בדבר ה׳ כדי להכחיש נביאי הבעל  .ועל
הדרך הזאת אם צוו כל הנביאים לעבור לפי שעה מצוה לשמוע ל ה ם .ואם אמרו שהדבר נעקר לעולם מיתתו בחנק שהתורה
א סמ׳ג לאדן לה :

אמרה

בהמ׳גע שין־י־:

לחם משנה
עד שהודיעו לבסוף ,דסשפי הלשון הוא פירוש עד כלומר היה לו למשה סבה חזקה לישמנו
ושלא לילך בשליחותו יתברך וכל כך היא חזקה עד שהקב״ה בעצמו נחקשה בהו  ,לחקן
זה כתב בהחלת דבריו בהוציאך את הע ם הזה כלומר אע״ס שיש לך להקפות שלא יאמיגו
בך האמנה שלמה אח״כ יאמינו וא״כ כיון שהאל יתברך בתחילת דבריו נתקשה בה ובא
להקנה א"כ סבה גדולה היה לו למשה לישמט ושלא לילך בשליחותו יתברך  .אח״כ ראיתי
בפסקי מהר״ל ן׳ חביב סימן ל״א שעמד על זה וכמדומה לי שדברי הם כדבריו :
פ ״ ט א ה א למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה  .ואע״ג דבגמרא מפיק לה
מקרא דואלה המצות אין קפידא בכך דאין רבינו מקפיד בכך כיון דאין
נפקוהא בדין ודרכו להביא פסוק אשר לא נזכר בגמרא מאחר שהוא מבואר יותר :
ל פ י כ ך אס יעמוד איש וכו׳ אלא מצות לפי זמן היו הרי זה נב;א שקר עכ״ל .דברים
אלו שכתב כאן רבינו תמוהים ^אצלי עם הסוגיא דבס״פ הנחנקין)דףפ״פ( דשם
איסליגו רבנן ור״ש גבי נביא שהדיח דרבנן סברי דהוי בסקילה ואע״ג דכהיב יומת דהוי
מיתה .סתם וכל מיתה האמורה במורה הוי הנק יליף הדחה הדחה ממסית ור״ש לא
גמר ג״ש והוי חנק ואיפליגו בפירוש פלוגתייהו רב ח סד א ורב המנונא דלרב חסדא פליגי
רבנן ור״ש בתרתי ומודים בתרתי בעוקר הגוף בעבודת כוכבים ובעוקר מקצת וקייס מקצת
בעבודת כוכבים פליגי אבל בעוקר הגוף בשאר מצות דברי הכל בחנק ובביטול מקצת
וקיום מקצת דשאר מצות דברי הכל פטור דס״ל דהך קרא דנביא לא איירי אלא בעבודת
כוכבים אבל בשאר מצות לא איירי כאן כלל ועוקר הגוף דשאר מצות נפקא לן מקרא
דאך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי משמע דבר ולא חצי דבר ומשוס הכי אית להו
דקיוס מקצת ובכיול מקצה דשאר מצות פטור ובעוקר גון< דשאר מצות הוי חנק משוס
דססס מיתה האמורה בחורה הוי חנק  .ורב המנונא סן׳ל דפליגי במלת דקרא נמי איירי
בעוקר הגוף בשאר מצות דהיינו ללכת בה ובעוקר מקצת וקיום מקצה דשאר מצות מודה
דפטור וקרא דמן הדרך דמשמע מקצת לא איירי אלא בעבודה כוכבים דוקא  .עוד הביאו
בם ברייתא בגמ׳ )דף צ'( ואמרו שם בכוכה ובעבודת כוכבים אפילו אומר היום עבדוה
ולמהר בטלוה דברי הכל חייב ואוקמוה להך ברייתא אביי ורבא אליבא דרב חסדא ורב
המנונא ולכולהו לרבנן הא דעבדוה היום ולמחר בטלוה הוי בסקילה ולר״ש בחנק וכן
אמרו שם בהדיא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה  .הנה הצעתי הסוגיא לפניך ועם זה
יש לתמוה טובא על דברי רבינו דנהי שהוא פסק כרב חסדא דאית ליה דבעוקר הגוף
דוואר מצות דברי הכל בחנק ומש״ה כתב בפרק זה דאס עקר שוס דבר קכל המצות
הוי בחנק דאי הוה פוסק כרב המנונא ה״ל למפסק דהוי בסקילה כיון דהוא ז״ל פסק
כרבנן בריש פ״ה מהל/עבודת כוכבים ע״ש אלא ודאי שהוא פסק כר״ה ואע״ג דאמרו פס
דאביי סבר כרב חסדא ורבא כרב המנונא וקיי״ל אביי ורבא הלכה כרבא והו״ל למפסק

נרבא מ״מ פסק כרב חסדא דהוי רבו דרב המנוגח כדמשמע בעירובין בפרק ה ד ר ,אבל
מ״מ קשה דקיוס מקצת ובטול מקצת בשאר מצות לכ״ע הוי פטור ומשמע בהוריות פ״ק
)דף ד׳( גבי הורו ב״ד לעקור את כל הגוף דאמרו אין נדה בהורה אין שבה בתורה אין
עבודת כוכבים בתורה הרי אלו פגיוריס הורו לבטל מקצת ולקיים מקצה כיצד אמרו יש
נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור משמע באותה סוגיא דפירוש בסול
מקצת וקיום מקצת בשאר מצות הוי שמפרש שוס דבר נגד מה שקבלנו מפי השמועה
ומינה גלמוד דקיוס מקצת ובטול מקצת דשאר מצות דהוי הכי וא׳׳כ לכ״ע הוי פטור אס
לא עקר כל המצוה והיכי כתב כאי רבינו דכשבא לפרש במצות פירש שלא שמענו ממשה
דמשמע אפילו דקאי המצוה בדוכתא אלא שבענין הפירוש הוא משנה אותו שיהנק הא
בגמרא משמע דפטור בשאר מצות עד שיעקור גוף כל המצוה-.ואפילו היינו אומרים שיבינו
מפרש קיום מקצת ובטול מקצת דשאר מנות דהוי היום בטלו אומה ולמחר קיימו אותה
דומיא דעבודת כוכבים דאמר היום עבדוה ולמחר בטלוה מה שלא נראה כן מההיא
סוגיא דהוריות כדכהיבנא מ׳'מ קשה דהא בפ״ה מהל' עבודת כוכבים כתב וכן נביא
השקר מיתתו בחנק ואע״פ שנתנבא בשם ה׳ ולא הוסיף ולא גרע משמע מהתם דאע״ג
דלא שינה כלל ממה שכתוב בחורה חייב ומהסוגיא שהבאתי משמע דאפילו שבשל מקצת
פטור  .ועוד הימה על תימה דכיון דאיהו פסק כרבנן בהל׳ עבודה כוכבים דנביא שהדיח
בסקילה א״כ היכי כתב בסוף הפרק דעבדוה היום ובטלוה למחר יחנק הנביא דהיינו קיום
מקצת ובטול מקצת שכ״כ ואפילו עשה אותות ומופתים ואמר שה' צוהו שהעבד עבודה כוכבים
היום בלבד וכו׳ והא בגמרא אמרו בהדיא דלרבנן הוי בסקילה כדכהיבנא ולא שייך.-
כאן למפסק כוותיהו במדא וכר״ש במדא דכיון דקרא איירי בין במקצת בין בעוקר הכל
אי הך מיתה דקרא הוי סקילה בג״ש דרבנן הוי סקילה בכל אפילו בעוקר מקצת ואי
הוי חנק כר״ש דלא גמיר ג״ש הוי חנק בכל דכיון דכך כייל קרא דהך פרשהא דנביא
דהכא וכמ״ש רבינו ועל זה צוה הכתוב ואמר ובא האות והמופת לא השמע וכו' ע״כ
הוי בסקילה ולא שייך הכא לפלוגי בין עוקר הגוף בעבודת כוכבים לבנוול מקצת ואע״פ שהיה
לנו טעם נכון לחלק ביניהם מה שאינו כן ע״כ נתקשו דברי רבינו אצלי וצריכים עיון ;
ב ג והעובר על דבריו חייב מיתה כידי שמים ו כו''.ו כן נביא שעבר על דברי ענמו
וכו׳  .בפי״ס מהל׳ סנהדרין כתב רבינו אע״פ ששלשהן במיתה אינו לוקה
שהם באים מכלל עשה שנאמר אליו חשמעון ולאו הבא מכלל עשה הרי הוא כעשה
ואין לוקין עליו  ,ע״כ  .וקשה דהיכא מזכיר אליו תשמעון לנביא הכובש נבואתו  .ועוד
למה כתב לאו הבא מכלל עשה הא הוא עשה גמור  .מיהא לזה י״ל דענינו לאו הוא לא
תעבור על דברי הנביא ומפני כן כתב שאע״פ שענינו לאו בא מכלל עשה ■ולכך אינו לוקה
עליו  :אבל אני אקריב היום בחון בדבר ה׳ וכו׳  .נראה דפובר רבינו דהא דאליהו
ע"פ

מגדל עוז
פ׳ ט

גם זה הפרק ומה שנהג מהמצות שלפי הזמן היו ולפי שכיה פכתג כאן  .הוא לשון כפרי אות גאות  .וחלוק פאר מצות מנוגודה זרה הכל פ׳ הנחנקין )דף פ״ ט(;
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כסף משני׳

מדע  .הלכות יסודי התורה פרלן ט י כסף

משנה

ואמרו חו״ל בכמה מקומות )מולין קכ״ד (.אילו אמר לי יהושע בן מן מאומיה לא צייפנא
מוסיף ולא גורע ולא משנה אימ נביא שקר  .ונ״ל דבראש הסרק לא נחכוין אלא להוציא
ליה  .גם א מרו)ח מו רה נו״ז  .וע״ש( על אותם הלכות שנשתכמו בימי אבלו של משה לא רצה מלבן של בעלי הכתות אשר קצתם אומרים שבא להוסיף וקצתם אומרים שבא לגרוע ולשמת
הקב״ה ללמדם ליהושע וא״ל אין נביא רשאי לחדש דבר א״כ כשזה מתנבא בדבר תורה
לפי שאין ההורה נצחית ובסוף הפרק אמר הדין הנופל במחנבא שהלכה כדברי פלוני:
נתברר לנו שדבר סרה  ,אבל קשה לי דאמרו ש״ק דיבמוח דיצתה בת ^ ל לומר דהלכה
ה ב מ ה דברים אמורים בשאר מצות אבל וכו׳  .למעלה כשאמר אם יאמר לך הנביא
כב״ה וקיי״ל הכי בכל דוכחא והחום׳ שם
עבור על דברי מורה שמע לו חון מעבודת
ובפרק הזהב נתנו מעם לדבר
כוכבים הזכיר שם עבודת כוכבים אגב דשאר
ואימ עולה כפי אמרה לנו ולבנינו עד עולם נ ד וכן אם עקר דבר מדבריים
ד ע ת רבינו וצ״ע  :׳
מצות שכוונתו שם היאה לומר דבשאר מצות
ד א ו שאמר בדין מדיני התורה שה׳ צוה שלמדנו מפי השמועה או שאמר בדין מדיני תורה שה׳
שומעים לנביא וכאן נתכוון לדבר ב ע ט ד ח
לו שהדין כך וכו׳  .וא״ת שנראה צוה לו שהדין כך הוא והלכה כדברי פלוני הרי זה
כוכבים בייחוד דאין שומעין לו אפילו לפי
שעה ולמד כן ממה שאמרו אם יאמר לך
מדבריו כאן שאפילו כיון אח ההלכה לממא נביא השקר ויחנק  .אע״פ שעשה אות  .שהרי בא
הנביא עבור על ד״ת שמע והיינו דוקא לפי
את הממא ולטהר את הטהור ימנק ומדבריו
בראש הפרק נראה דדוקא כשבא להוסיף או להכחיש התורה שאמרה לא בשמים היא .אבל לפי שעה
שעה וכסו שכתבתי למעלה וקאמר חון מ ע מד ת
לגרוע או לשמה הרי זה נביא שקר ויחנק הא שומעין לו בכל  :ה בד״א בשאר מצות אבל “ בעבודת
כוכבים אלמא דבעבודח כוכבים אפילו לפי
שעה אין שומעין ל ו:
כשבא לומר הלכה כדברי פלוני כיון שאינו כוכבים אין שומעין לו ואפילו לפי שעה ואפילו עשה
מוסיף

אותות ומופתים גדולים ואמר שה׳ צוהו שתעבד עבודת
כוכבים היום בלבד או בשעה זו בלבד הרי זה דבר סרה על ה׳ ועל זה צוה הכתוב ואמר ובא האות והמופת לא תשמע
אל דברי הנביא ההוא כי דבר סרה על ה׳ אלהיכם שהרי בא להכחיש נבואתו של משה  .ולפיכך נדע בודאי שהוא נביא שקר
וכל מה שעשה בלט וכשוף עשה ויחנק :

פרק עשירי
א כ ל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה׳ שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות משה רבינו או כאותות אליהו ואלישע
שיש בהם שינוי מנהגו של עולם  .אלא האות שלו שיאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו שנאמר וכי
תאמר בלבבך איכה נדע הדבר וגו׳  .לפיכך כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא
לעבוד את ה׳ במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך  .אלא אומרים
לו אם נביא אתה אמור דברים העתידים להיות והוא אומר ואנו מחכים לראות היבואו דבריו אם לא יבואו  .ואפילו נפל
דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר  .ואם באו דבריו כולן יהיה בעינינו נאמן ♦ ב ובודקין אותו פעמים הרבה אם נמצאו
דבריו לנאמנים כולן הרי זה נביא אמת כמו שנאמר בשמואל וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא
לה'♦ ג והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות ומה הפרש יש בין הנביא ובינם  .אלא שהמעוננים והקוסמים
וכיוצא בהן מקצת דבריהם מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין  .כענין שנאמר יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמים החוזים
בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך  .מאשר ולא כל אשר  .ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום אלא יטעו בכל
כענץ שנאמר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל  .אבל הנביא כל דבריו קיימין שנאמר כי לא יפול מדבר ה׳ ארצה  .וכן
הוא אומר הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם ה׳  .כלומר שדברי
הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר ודבר ה׳ כבר שאין בו תבן כ ל ל .ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר
שאותן הדברים שמודיעין המעוננים והקוסמים לאומות ומכזבין הנביא יודיע לכם דברי אמת ואין אתם צריכין למעונן וקוסם
וכיוצא בו שנאמר לא ימצא בך מעביר בנו.ו ב תו באש וגו׳ כי הנוים האלה וגו׳ ואמר נביא מקרבך מאחיך וגו׳  .הא
למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם משובע ורעב'מלחמה ושלום וכיוצא בהן .
ואפילו צרכי יחיד מודיע לו  .כשאול שאבדה לו אבדה והלך לנביא להודיעו מקומה  .וכיוצא באלו הדברים הוא שיאמר
הנביא לא שיעשה דת אחרת או יוסיף מצוה או יגדע ♦ ף דברי הפורענות■ שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות או
שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו אם לא עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו  .ואין אומרים הנה דבר
ולא ב א  .שהקב״ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינו ה .או שתלה להם
כחזקיה  .אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך ולא באה הטובה שאמר בידוע שהוא נביא שקר .שכל דבר טובה
שיגזור האל אפילו על תנאי אינו חוזר .ולא מצינו שחזר בדבר טובה אלא בחרבן ראשון כשהבטיח לצדיקים שלא ימותו עם
הרשעים וחזר בדבריו  .וזה מפורש במסכת שבת  .הא למדת שבדברי הטובה בלבד יבחן הנביא .הוא שירמיהו אמר בתשובתו
לחנניה בן עזור ’ כשהיה ירמיה מתנבא לרעה וחנניה לטובה  .אמר לו לחנניה אם לא יעמדו דברי אין בזה ראיה שאני נביא
שקר אבל אם לא יעמדו דבריך יודע שאתה נביא שקר .שנאמר אך שמע נא את הדבר הזה וגו׳ הנביא אשר ידבר שלום
נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא ואץ
בבוא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו ה׳ באמת :
זה השני צריך חקירה  .שהרי משה רבינו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה או ת .וכן לדורות .נביא שנודעו/
נבואתו והאמינו בדבריו פעם אחר פעם או שהעיד לו נביא והיה הולך בדרכי הנבואה אסור לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו
שמא אינה א מ ת .ואסור לנסותו יותר מדאי ולא נהיה הולכים ומנסים לעולם ^שנאמר לא תנסו את ה׳ אלהיכם כאשר נסיתם
במסה שאמרו היש ה׳ בקרבנו אם אין  .אלא מאחר שנודע שזה נביא יאמינו וידעו כי ה׳ בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו
אחריו  .כענץ שנאמר וידעו כי נביא היה בתוכם :

ה

א ס מ׳ג לאדן צג :

ב ס מ׳ ג ע ש ץו;

ג ס מ׳ ג ל או ץ ד;

לחם משנה
ע״פ הדבור היהולא מדעחו וכחד חירוצא דחוס' בס׳ אלו הן הנלזנקין)דף פ״מ(  .וכן הצדיקים לרשעים ומהך מטמא אמר ר׳ זירא לר״ש דלוכחיגהו להנהו דבי ריש גלותא
משום דעוגש חוכמה גדול וא״כ אפשר דמשוס פוגש חוכחה יצחס הקב״ה ולא יהיה
ביבמות פרק האשה רבה )דף צ׳( :
אוחו פעמים הרבה ואם נמצאו דבריו נאמנים כלם הרי זה נביא בזה הכזבת נביא מ״מ מילחא דלא שכיחא דלא היה הדבר הזה כי אם פעם אחת
פ ״ י בובודסים
בעולם  .והרב מהר״ר אליה מזרחי בפרשת וישלח בביאורו לרש״י גבי ויירא שמא יהרג
^ א מ ת .כלומר עד שיתאמת אבל לא יוסר מדאי כדכחב לקמן דאיכא
ה א ד ך שם בסתירת המאמרים דיעקב נתיירא שמא יחזור בו האל יתברך שמא יגרום
איסורא דלא תנסו ו כו׳:
החטא ובהא דבפ׳ במה בהמה נראה איפכא וכן מדברי רבינו שכתב שבחינת הנביא
מצינו שחזר בדבר טובה וכו׳  .הך מילתא במס׳ שבת ס׳ נ מ ה בהמה )דף
ך
הוא בדבר זה משמע דלא חיישיק לשמא יגרום החמא  .ותירן שם דשאני היכא
נ״ה( ואע״ג דאמרינן התם דהזר בו משום עונש תוכחה שלא הוכיחו
דההבטחה

מגדל עוז
פ״י רוב הלכוחיו ס' הגחנקין)דףפ׳ט( אמורין נננצי ושגדין נירושלמי ,והשאר מיממתו :

