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ת דברי לשמוע נבהל אדם ?יא׳’״ א פ״ח הנבואה דברי להבין רבינו משה של בדעתו כה היה כך חבי
̂־יס גפפי מת על והוא^עומד הפיי אינו רבינו משה שירצו עת בכל מתנבאים אץ הנביאים כל .שלם עו

דעתו לכוין צריך ואינו עליו שורה ונבואה לובשתו הקודש רוח שיחפוץ זמן כל אלא כן :רטט דברי
שרת. כמלאכי ועומד ומזומן מכוון הוא שהרי לה ולהזדמן ינאכי  עת בכל מתנבא לפיכך ה

 שובו להם אמור לך שנאמר האל הבטיחו ובזה .לכם ה' יצוה מה ואשמעה עמדו שנאמר
 צרכי שהוא לאהלם חוזרים מהם מסתלקת כשהנבואה הנביאים שכל למדת הא .%עמדי עמוד פה ואתה לאהליכם לכם

 לעולם האשד. מן פירש לפיכך הראשון לאהלו חזר לא רבינו ומשה מנשותיהם. פורשין אין לפיכך העם. כשאר כלם ועוף
 הנביא ז : כמלאכים ונתקדש פניו עור וקרן לעולם ההוד מעליו נסתלק ולא העולמים לצור דעתו ונקשרה לו הדומה ומן

 ואפשר הגדולים. הדברים מאותן יודע היה שלא מה שידע עד דעתו ולד,וסיף לבו להרחיב בלבד לעצמו נבואתו שתד.יד. אפשר
 . שבידיהם הרעים ממעשים למונעם או יעשו מה ולתדיעם אותם לכונן ממלכה או עיר לאנשי או הארץ מעמי לעם שישולח

 לו מאמינים ומופת אות העושה כל ולא .באמת שלחו שד.אל העם שידעו כדי ומופת אות לו נותנין אותו וכשמשלחים
 וד.יה גילו בני כל על בהן שנתעלד! ובמעשיו בחכמתו לנבואד. ראוי שתא מתחלתו בו יודעים שהיינו אדם אלא נביא. שתא
 שנאמר ממנו לשמוע מצוה שלחו שהאל ואמר ומופת אות ועשה בא ואח״ב ובפרישותה בקדושתד. הנבואה בדרכי מהלך

 ואדם הואיל לו לשמוע מצוד. ואעפ״ב בגו. דברים לו יש האות וזד. נביא ואינו ומופת אות שיעשה ואפשר תשמעון. אליו -
א] לנבואה וראוי וחכם גדול ת  כשרים עדים שני ע״פ הדין את לחתוך שנצטוינו כמו נצטוינו שבכך חזקתו. על אותו מעמידים [

תן. אותן מעמידין אצלינו הם וכשרים תאיל בשקר שד.עידו שאפשר ואע״פ שרו  נאמר בד.ן וכיוצא האלו ובדברים עלכ
תרות ללבב: יראה וד.׳ לעינים יראה האדם כי ונאמר ולבנינו. לנו וד.נגלות אלד.ינו לד.׳ תס

שמיני פרק
ה א ש  שיעשה שאפשר דופי בלבו יש •האותות פי על שהמאמין .שעשה האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו מ

אה. על ראיד. לד.ביא לא .עשאם הצורך לפי במדבר משה שעשה האותות כל אלא וכשוף. בלט האות הנבו
 את להן בקע צמאו .המן את לנו הוריד למזון צרכנו .בתוכו והצלילן הים את קרע המצריים את להשקיע צריך היד.

 ולא ראו שעינינו סיני הר במעמד בו האמינו ובמד. .האותות כל שאר ובן .הארץ אותן בלעד. קרח עדת בו כפרו .האבן
 לך משד. משה שומעים ואנו אליו מדבר והקול הערפל אל נגש והוא וד.לפידים ודקולות האש אחר ולא שמעו ואזנינו זר

בך. כך להן אמור  ומנין הזאת. הברית את ה׳ כרת אבותינו את לא ונאמר עמכם. ה׳ דבר בפנים פנים אומר הוא ובן ו
 ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה שנאמר דופי בו שאין אמת שהיא לנבואתו הראיה היא לבדו סיני הר שמעמד

 נאמנות אלא לעולם עומדת שהיא נאמנות בו האמינו לא זה דבר שקודם מכלל .לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם
 אות להן לעשות צריך ואינו אמת שד.יא נבואתו על העדים הם להן ששולח אלו נמצאו •ב :ומחשבך. הרהור אחריד. שיש
 אחד ואין אמת אומר שד.וא לחבירו עד מד.ן אחד שכל ביחד אחד דבר שראו עדים כשני בדבר עדים והוא שד.ם . אחר
ת. להם לעשות צריך ואינו סיני הר מעמד אחר לו עדים ישראל כל רבינו משד. כך לחבירו. ראיה להביא צריך מד.ן  או
 רבינו משה ידע .לקולך ושמעו לו ואמר במצרים לעשותן האותות לו שנתן בעת נבואתו בתחילת הקב״ד. לו שאמר וזד.ו

 הקב״ד. שהודיעו עד לי. יאמינו לא והן ואמר מלילך נשמט וד.יה ומחשב ומד.רד.ר דופי בלבבו יש האותות פי על שהמאמין
 נותן שאני אחריך שמד.רד.רין הרהור יסתלק הזה ד.ד.ר על ויעמדו שיצאו ואחר ממצרים שיצאו עד אלא אינן האותות שאלו

 אנכי כי האות לך וזה אומר שד.כתוב וד.וא הרד.ור. בלבם ישאר ולא מתחילה באמת שלחתיך שאני שידעו אות כאן לך
 רבינו משה אחר שיעמוד נביא שכל נמצאת.אומר .הזד. ד.ד.ר על האלדדם את תעבדון ממצרים העם את בד.וציאך שלחתיך

 משה שצוה המצוה מפני אלא שיאמר. מה לבל לו נשמע אות יעשה אם שנאמר כדי לבדו האות מפני בו מאמינים אנו אין
 העידו אם יודעין אנו שאין ואע״פ עדים שנים פי על הדבר לחתוך שצונו כמו .תשמעון אליו אות נתן אם ואמר בתורה

 עמד אם לפיכך ג :ולט בכישוף או אמת האות אם יודעים אנו שאין אע״פ הנביא מזה לשמוע מצוד. כך .שקר אם אמת
 שאותן בבאור יודעין ואנו לו שומעין אין רבינו משד. של נבואתו לד.כחיש ובקש גדולים ומופתים אותות ועשר. הנביא

 בעינינו אלא .זה לאותית זה אותות שנערוך בדי האותות פי על אינה רבינו משה שנבואת לפי הן. וכשוף בלט האותות
 במו שאינו בעיניו שראד. דבר על לאדם שהעידו לעדים דומד. הדבר למד. הא הוא. ששמע כמו שמענוה ובאזנינו ראינוה
 אל תשמע לא וד.מופת האות בא שאם תורה אמרר. לפיכך שקר. עדי שד.ן בודאי יודע אלא לד.ן שומע שאינו שראד.
 מפני אלא במופת מאמינים אנו ואין והואיל בעיניך שראית מד. להכחיש ומופת באות אליך בא זה שהרי .ד.ד>וא הנביא דברי

: וששמענו שראינו משד. של נבואתו לד.כחיש שבא זד. מאות נקבל היאך משד. שצונו המצות

תשיעי פרק
לעולם עומדת מצוד. שהיא בתורד. ומפורש ברור **דבר א

«׳ג א : שסה שסד לאוץ ס
לחם

 הנה ,ונו׳ הקב״ה שהודיעו עד וכו׳ נבואתו בחמילח הקב״ה לו שאמר וזהו ב פ״ח
 לך _ וזה דפסוק בהורה הפונים הס דהפסוקים מבוארת קושיא בכאן

 עוד שנעורר מה עס דבריו לפרש ונ״ל .לי יאמינו לא והן לפסוק מוקדם הוא האוח
האמנה יאמינו לא שהם הקב״ה לו שאמר במה משה של דעהו נתקררה דאיך בדבריו

מגדל
הו. ומשם עינים וגלוי נופל לגבי ז׳ל הרמנ׳ן הזכירו וכבי השולחני משל נהגדח  הנניא וענין תכינ
תשמעון דאליו עשה והמצוח . השקר נביא בענין פ׳ע) (דף סנהדרין במס׳ הנחנקין פ׳ עיקרו ,מוחזק

: ספרי לשון הוא שכחב
ח ״ ס פ הפניי ושאר לו שומעין אין להכחיש בא שאם ומ״ש .השביעי פ׳ בעגין מעורב זה ענין ג

תוספת ולא גרעון ולא שינוי לא לד. אין עולמים ולעולמי
שנאמר

משנד.
 לו יאמינו לא שעתו דלפי אדוכהא קיימא קושיא עדיין והלא סיני הר מעמד עד שלמה

 שלמה האמנה בו שיאמינו יודע דלבסוף כמן דמ״מ לדתות ויש .בדבריו ישגיחו ולא
 אומרו וזהו שלמה האמנה בו יאמינו לא שלעולם הוא לו קשה שהיה דמה דעהו נחקררה

דבריו משמעות אין שהודיעו עד שכתב דמה הכל לתרן נראה אבל .לי יאמינו לא והן
עד

עוז
 אליו מדכתיב האשה פרק וכדדרשינן פ׳ע) (דף הנחנקין פרק שעה, והוראת מוחזק אינו אס

 לחדש רשאי נניא שאין שהוסיף מה אמנם .פ״ע שביאר וכמו הכרמל בהר אליהו וכענין תשמעון
:מפורסם התלמוד ברוב לה מייתי מגילה במס׳ עוד לרז״ל הוא מעתה דבר


