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 צייפנא לא מאומיה מן בן יהושע לי אמר אילו קכ״ד.) (מולין מקומות בכמה חו״ל ואמרו
 רצה לא משה של אבלו בימי שנשתכמו הלכות אותם על וע״ש) .נו״ז אמרו(חמורה גם .ליה

 תורה בדבר מתנבא כשזה א״כ דבר לחדש רשאי נביא אין וא״ל ליהושע ללמדם הקב״ה
ל בת דיצתה דיבמוח ש״ק דאמרו לי קשה אבל ,סרה שדבר לנו נתברר  דהלכה לומר ^

 שם והחום׳ דוכחא בכל הכי וקיי״ל כב״ה
 כפי עולה ואימ לדבר מעם נתנו הזהב ובפרק

ת ׳ :וצ״ע רבינו דע
 צוה שה׳ התורה מדיני בדין שאמר או ד

 שנראה וא״ת .וכו׳ כך שהדין לו
 לממא ההלכה אח כיון שאפילו כאן מדבריו

 ומדבריו ימנק הטהור את ולטהר הממא את
 או להוסיף כשבא דדוקא נראה הפרק בראש
 הא ויחנק שקר נביא זה הרי לשמה או לגרוע
 שאינו כיון פלוני כדברי הלכה לומר כשבא

מוסיף

 להוציא אלא נחכוין לא הסרק דבראש ונ״ל .שקר נביא אימ משנה ולא גורע ולא מוסיף
 ולשמת לגרוע שבא אומרים וקצתם להוסיף שבא אומרים קצתם אשר הכתות בעלי של מלבן
 פלוני: כדברי שהלכה במחנבא הנופל הדין אמר הפרק ובסוף נצחית ההורה שאין לפי

ה ה מ הנביא לך יאמר אם כשאמר למעלה .וכו׳ אבל מצות בשאר אמורים דברים ב
 מעבודת חון לו שמע מורה דברי על עבור

 דשאר אגב כוכבים עבודת שם הזכיר כוכבים
 מצות דבשאר לומר היאה שם שכוונתו מצות

 בעטדח לדבר נתכוון וכאן לנביא שומעים
 לפי אפילו לו שומעין דאין בייחוד כוכבים

 לך יאמר אם שאמרו ממה כן ולמד שעה
 לפי דוקא והיינו שמע ד״ת על עבור הנביא

 מעמדת חון וקאמר למעלה שכתבתי וכסו שעה
 לפי אפילו כוכבים דבעבודח אלמא כוכבים

: שומעין אין שעה לו

 מדבריים דבר עקר אם וכן ד נ עולם עד ולבנינו לנו אמרה
שה׳ תורה מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנו

 זה הרי פלוני כדברי והלכה הוא כך שהדין לו צוה
 בא שהרי .אות שעשה אע״פ .ויחנק השקר נביא

 שעה לפי אבל היא. בשמים לא שאמרה התורה להכחיש
 בעבודת“ אבל מצות בשאר בד״א ה :בכל לו שומעין
 עשה ואפילו שעה לפי ואפילו לו שומעין אין כוכבים
 עבודת שתעבד צוהו שה׳ ואמר גדולים ומופתים אותות

 תשמע לא והמופת האות ובא ואמר הכתוב צוה זה ועל ה׳ על סרה דבר זה הרי בלבד זו בשעה או בלבד היום כוכבים
שקר נביא שהוא בודאי נדע ולפיכך .משה של נבואתו להכחיש בא שהרי אלהיכם ה׳ על סרה דבר כי ההוא הנביא דברי אל

:ויחנק עשה וכשוף בלט שעשה מה וכל

עשירי פרק
ל א  ואלישע אליהו כאותות או רבינו משה מאותות כאחד אות לעשות צריך אינו שלחו שה׳ ויאמר לנו שיעמוד נביא כ

 וכי שנאמר דבריו ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים שיאמר שלו האות אלא .עולם של מנהגו שינוי בהם שיש
 אלא לגרוע ולא להוסיף יבוא ולא השם במלאכות לנבואה הראוי אדם כשיבוא לפיכך .וגו׳ הדבר נדע איכה בלבבך תאמר
 אומרים אלא .בך נאמין כך ואחר באלו וכיוצא מת החיה או הים לנו קרע לו אומרין אין התורה במצות ה׳ את לעבוד

 נפל ואפילו .יבואו לא אם דבריו היבואו לראות מחכים ואנו אומר והוא להיות העתידים דברים אמור אתה נביא אם לו
 נמצאו אם הרבה פעמים אותו ובודקין ב ♦ נאמן בעינינו יהיה כולן דבריו באו ואם . שקר נביא שהוא בידוע קטן דבר

 לנביא שמואל נאמן כי שבע באר ועד מדן ישראל כל וידע בשמואל שנאמר כמו אמת נביא זה הרי כולן לנאמנים דבריו
 והקוסמים שהמעוננים אלא .ובינם הנביא בין יש הפרש ומה להיות שעתיד מה אומרים והקוסמים המעוננים והלא ג לה'♦

 החוזים שמים הוברי ויושיעוך נא יעמדו שנאמר כענין .מתקיימין אין ומקצתן מתקיימין דבריהם מקצת בהן וכיוצא
 בכל יטעו אלא כלום מדבריהם יתקיים שלא ואפשר . אשר כל ולא מאשר . עליך יבאו מאשר לחדשים מודיעים בכוכבים

 וכן . ארצה ה׳ מדבר יפול לא כי שנאמר קיימין דבריו כל הנביא אבל .יהולל וקוסמים בדים אותות מפר שנאמר כענץ
 שדברי כלומר .ה׳ נאם הבר את לתבן מה אמת דברי ידבר אתו דברי ואשר חלום יספר חלום אתו אשר הנביא אומר הוא

ל. תבן בו שאין כבר ה׳ ודבר בר מעט בו שנתערב כתבן והחלומות הקוסמים ל  ואמר הבטיח הכתוב הזה ובדבר כ
 וקוסם למעונן צריכין אתם ואין אמת דברי לכם יודיע הנביא ומכזבין לאומות והקוסמים המעוננים שמודיעין הדברים שאותן
תו מעביר בך ימצא לא שנאמר בו וכיוצא ב  הא . וגו׳ מאחיך מקרבך נביא ואמר וגו׳ האלה הנוים כי וגו׳ באש בנו.ו
 .בהן וכיוצא ושלום ורעב'מלחמה משובע בעולם להיות העתידים דברים להודיענו אלא לנו עומד הנביא שאין למדת

 שיאמר הוא הדברים באלו וכיוצא .מקומה להודיעו לנביא והלך אבדה לו שאבדה כשאול .לו מודיע יחיד צרכי ואפילו
 או ימות פלוני שיאמר כגון אומר שהנביא הפורענות■ דברי ף ♦ יגדע או מצוה יוסיף או אחרת דת שיעשה לא הנביא

 דבר הנה אומרים ואין .לנבואתו הכחשה בזה אין דבריו עמדו לא אם אלו בדברים וכיוצא מלחמה או רעב פלונית שנה
א. ולא ה. כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה על ונחם חסד ורב אפים ארך שהקב״ה ב  להם שתלה או נינו

 טובה דבר שכל שקר. נביא שהוא בידוע שאמר הטובה באה ולא וכך כך שיהיה ואמר טובה על הבטיח אם אבל .כחזקיה
 עם ימותו שלא לצדיקים כשהבטיח ראשון בחרבן אלא טובה בדבר שחזר מצינו ולא חוזר. אינו תנאי על אפילו האל שיגזור

 בתשובתו אמר שירמיהו הוא הנביא. יבחן בלבד הטובה שבדברי למדת הא .שבת במסכת מפורש וזה .בדבריו וחזר הרשעים
 נביא שאני ראיה בזה אין דברי יעמדו לא אם לחנניה לו אמר .לטובה וחנניה לרעה מתנבא ירמיה כשהיה’עזור בן לחנניה

 שלום ידבר אשר הנביא וגו׳ הזה הדבר את נא שמע אך שנאמר שקר. נביא שאתה יודע דבריך יעמדו לא אם אבל שקר
 ואץ נביא בחזקת הוא הרי נביא שהוא אחר נביא לו שהעיד נביא ה : באמת ה׳ שלחו אשר הנביא יודע הנביא דבר בבוא

ת. שיעשה קודם ישראל כל בו והאמינו ליהושע העיד רבינו משה שהרי .חקירה צריך השני זה  שנודעו/ נביא לדורות. וכן או
 בנבואתו ולהרהר אחריו לחשב אסור הנבואה בדרכי הולך והיה נביא לו שהעיד או פעם אחר פעם בדבריו והאמינו נבואתו

ת. אינה שמא מ  נסיתם כאשר אלהיכם ה׳ את תנסו לא ^שנאמר לעולם ומנסים הולכים נהיה ולא מדאי יותר לנסותו ואסור א
יחשבו ולא יהרהרו ולא בקרבם ה׳ כי וידעו יאמינו נביא שזה שנודע מאחר אלא .אין אם בקרבנו ה׳ היש שאמרו במסה

:בתוכם היה נביא כי וידעו שנאמר כענץ .אחריו
ג :צג לאדן סמ׳ג א מ׳ ס ; ב ץו ש ; ע ד ץ ו א ל ג ׳ מ ס ג

משנה לחם
גלותא ריש דבי להנהו דלוכחיגהו לר״ש זירא ר׳ אמר מטמא ומהך לרשעים הצדיקים וכן .פ״מ) הנלזנקין(דף הן אלו בס׳ דחוס' חירוצא וכחד מדעחו ולא היה הדבור ע״פ

יהיה ולא הקב״ה יצחס חוכחה פוגש דמשוס אפשר וא״כ גדול חוכמה דעוגש משום :צ׳) (דף רבה האשה פרק ביבמות
י ״ אחת פעם אם כי הזה הדבר היה דלא שכיחא דלא מילחא מ״מ נביא הכזבת בזה נביא זה הרי כלם נאמנים דבריו נמצאו ואם הרבה פעמים אוחו ובודסים ב פ

ת.̂  יהרג שמא ויירא גבי לרש״י בביאורו וישלח בפרשת מזרחי אליה מהר״ר והרב . בעולם דאיכא לקמן כדכחב מדאי יוסר לא אבל שיתאמת עד כלומר אמ
כו׳: תנסו דלא איסורא ך ו אד יגרום שמא יתברך האל בו יחזור שמא נתיירא דיעקב המאמרים בסתירת שם ה

 הנביא שבחינת שכתב רבינו מדברי וכן איפכא נראה בהמה במה דבפ׳ ובהא החטא (דף בהמה נמה ס׳ שבת במס׳ מילתא הך .וכו׳ טובה בדבר שחזר מצינו ך
היכא דשאני שם ותירן .החמא יגרום לשמא חיישיק דלא משמע זה בדבר הוא הוכיחו שלא תוכחה עונש משום בו דהזר התם דאמרינן ואע״ג נ״ה)

דההבטחה
עוז מגדל

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


