בס"ד
מקורות לשיעור בכוזרי ,נבואת משה
 .1שמות פרק ג
ֻֽלי
בו ֵתיכֶ ֶ֖ם ְּשלָ ַ ִ֣ח ִני אֲ לֵ יכֶ ֶ֑ם ְּו ָ ּא ְּמרו ִ ִ֣
לֽב ֵ ִ֣ני יִ ְּש ָר ֵאל ְּו ָא ַמ ְּר ֻתִִ֣י לָ ֶ֔ ֶהם אֱ ל ֵֹה ֵ֥י אֲ ֹ
לֽהאֱ ל ִ ִֹ֗הים ִה ֹּ֨ ֵֻנה ָאנ ִ ִֹ֣כי בָ א ֶא ְּ ֻ
(יג) וַ ֻ ֹיֹּ֨אמֶ ר מ ֶׁ֜ ֶֹשה ֶא ָּ
הֽש ֶ֔מ ֹו ָמֵ֥ה א ַֹמֶ֖ר אֲ לֵ ֶּהם:
ַמ ֻ ְּ
יכם:
ֹאמר ִל ְּב ֵ ִ֣ני יִ ְּש ָר ֵֶ֔אל ֶ ּא ְּ ֶה ֶ֖יה ְּשלָ ַח ִֵ֥ני אֲ לֵ ֶ ּ
ִ֗אמר ֹֹֻּ֤כה ת ַ
אמר אֱ ל ִֹהים ֶאלֽמ ֶ֔ ֶֹשה ֶ ּא ְּ ֶה ֶ֖יה אֲ ֶשִ֣ר ֶ ּא ְּ ֶה ֶ֑יה וַ ֻ ֹי ֶ
(יד) וַ ֹֹּ֤ ֻי ֶ
יכם אֱ ל ֹּ֨ ֵֹהי ַא ְּב ָר ֶָׁ֜הם אֱ ל ֵֹה ֵ֥י יִ ְּצ ָ ָ֛חק וֵ אל ֵֹה ֵ֥י
לֽב ֵ ִ֣ני יִ ְּש ָר ֵאל יְּ קֹוָ ָ֞ק אֱ ל ִֵֹ֣הי אֲ ב ֵֹת ִ֗ ֶ
ֹאמר ֶא ְּ ֻ
(טו) וַ ֻיֹאמֶ ר ֹּ֨ע ֹוד אֱ ל ִ ֶֹׁ֜הים ֶאלֽמ ִ֗ ֶֹשה ּ ֻ ֹכהֽת ַ
ֶהֽש ִ ִ֣מי ְּלעֹלֶָ֔ ם ְּוֶזֵ֥ה זִ ְּכ ִ ֶ֖רי ְּל ֵ֥ ֹדר ּדֻ ֹר:
קב ְּשלָ ַ ִ֣ח ִני אֲ לֵ יכֶ ֶ֑ם ז ֻ ְּ
יַעֲ ֶ֖ ֹ
קב לֵ א ֶֹ֑מר
ת אֲ לֵ הֶ ם יְּ קֹוָ ָ֞ק אֱ ל ֵֹֹּ֤הי אֲ ּ ֹב ֵתיכֶ ם ִנ ְּר ָ ִ֣אה ֵאלֶַ֔ י אֱ ל ֵֵֹ֧הי ַא ְּב ָר ָָ֛הם יִ ְּצ ָחֵ֥ק ְּויַעֲ ֶ֖ ֹ
(טז) ֵ ִ֣ל ְּך ְּו ָ ּאסַ ְּפ ָֻ ָ֞ת ֶאתֽזִ ְּק ֵ ִ֣ני יִ ְּש ָר ִֵ֗אל ְּו ָא ַמ ְּר ֻ ָֹּ֤
קד ֻ ָפ ַק ְּד ִ ֻתי ֶא ְּת ֶ֔ ֶכם ְּו ֶאתֽהֶ ָע ֵ֥שוֻי לָ כֶ ֶ֖ם ְּ ֻב ִמ ְּצ ָ ּריִ ם:
ֻ ָפ ֹּ֤ ֹ
(יז) וָ א ִַֹ֗מר ַאעֲ ֶ ִ֣לה ֶא ְּתכֶ ם
ו ְֻּד ָ ּבש:

מֵ עֳ ִ ִ֣ני ִמ ְּצ ַריִ ם

לֽא ֶרץ זָ בַ ֵ֥ת חָ ָ ֶ֖לב
לֽא ֶרץ ַּה ְּ ֻכנַ עֲ ִני ְּו ִַ֣ה ִח ִ ֶֻ֔תי ְּו ָּהאֱ מ ִֹרי ְּוהַ ֻ ְּפ ִר ִֶ֔ ֻזי ְּוהַ ִח ִֻוֶ֖י ְּוהַ יְּ בו ִ ֶֻ֑סי ֶא ֶ ָ֛
ֶא ֶ ֹּ֤

תֹּ֤ם ֵאלָ יו יְּ קֹוָ ָ֞ק אֱ ל ֵֹֹּ֤הי ָּה ִע ְּב ִר ִֻיים נִ ְּק ָ ִ֣רה ָעלֵֶ֔ ינ ֻו ְּו ַע ִָֻ֗תה
לֽמלֶ ְּך ִמ ְּצ ַ ִ֗ריִ ם וַ אֲ ַמ ְּר ֻ ֶ
את ַא ָֻתה ְּוזִ ְּק ֹּ֨ ֵני יִ ְּש ָר ֵֶׁ֜אל ֶא ֶ ִ֣
(יח) ְּו ָש ְּמ ֶ֖ע ֻו ְּלק ֶ ֶֹ֑ל ָך וֻבָ ָ ָ֡
הֽנא ֶ ִ֣דֻ ֶר ְּך ְּש ֹֹּ֤ל ֶשת יָ ִמים ַֻב ִֻמ ְּד ֶָֻ֔בר ְּו ִנזְּ ְּ ֻב ָ ֶ֖חה ַ ּליק ָֹוֵ֥ק אֱ ל ֵֹּהינ ֻו:
ֵ ֶ֖נלֲכָ ָָֻ֞
 .2שמות פרק ה
תֽע ִֶֻ֔מי ְּויָ ֵֹ֥חגֻ ֻו ִ ֶ֖לי ַֻב ִֻמ ְּד ָֻ ּבר:
הֽא ַ ֹּ֤מר יְּ קֹוָ ק אֱ ל ִֵֹ֣הי יִ ְּש ָר ֵֶ֔אל ַש ֻ ַלח ֶא ַ
עה ּכֻ ֹ ָ
לֽפ ְּר ֶ֑ ֹ
ֹאמ ֶ֖ר ֻו ֶא ֻ ַ
(א) ְּו ַא ִ֗ ַחר ָָּ֚ ֻבא ֻו מ ֶֹשִ֣ה ְּו ַאהֲ ֶ֔ ֹרן וַ ֻי ְּ
עה ִ ֹּ֤מי יְּ קֹוָ ק אֲ ֶשִ֣ר ֶא ְּש ַ ִ֣מע ְּ ֻבק ֶֹ֔ל ֹו ְּל ַש ַֻ ֶ֖לח ֶאתֽיִ ְּש ָר ֵאֶ֑ל ֹֹּ֤לא יָ ַד ְּע ִ ֻתי ֶאתֽיְּ ק ָ ֶֹ֔וק ְּו ַגֵ֥ם ֶאתֽיִ ְּש ָר ֵאֶ֖ל ֵֹ֥לא אֲ ַש ֵ ּ ֻלחַ :
(ב) וַ ִֹ֣ ֻיאמֶ ר ֻ ַפ ְּר ֶ֔ ֹ
 .3שמות פרק יט
ישי ְּל ֵ ֵ֥צאת ְּ ֻבנֵ יֽיִ ְּש ָר ֵאֶ֖ל מֵ ֶ ִ֣א ֶרץ ִמ ְּצ ָ ֶ֑ריִ ם ַֻב ִ֣ ֻי ֹום הַ ֶ֔ ֶ ֻזה ָֻב ֶ֖א ֻו ִמ ְּד ַֻב ֵ֥ר ִס ָ ּיני:
(א) ַֻב ֹח ֶדש הַ ֻ ְּש ִל ִֶ֔
ןֽש ֵ֥ם יִ ְּש ָר ֵאֶ֖ל ֶנֵ֥גֶ ד ָה ָּהר:
יני ַ ּו ַ ֻיחֲנֶ֖ ֻו ַֻב ִֻמ ְּד ָֻב ֶ֑ר וַ ִ ּ ֻיחַ ָ
ידים וַ ָ ֻי ֹבא ֻו ִמ ְּד ַֻ ִ֣בר ִס ֶ֔ ַ
(ב) וַ ִֻי ְּס ִ֣ע ֻו מֵ ְּר ִפ ִ ִ֗
קב ְּו ַת ֵגֻ ֶ֖ יד ִל ְּב ֵנֵ֥י יִ ְּש ָר ֵ ּאל:
ֹאמר ְּל ֵ ִ֣בית יַעֲ ֶ֔ ֹ
מר ֹֹּ֤כֻ ה ת ַ
ןֽה ִָ֣הר לֵ א ֶ֔ ֹ
(ג) ֻומ ֶֹש ֵ֥ה ָע ָ ֶ֖לה ֶאלֽהָ אֱ לֹהִ ֶ֑ים וַ ִֻי ְּק ָ ֹּ֨רא ֵא ָ ֹּ֤ליו יְּ קֹוָ ק ִמ ָ
לֽכנְּ ֵ ִ֣פי נְּ ָש ִ ֶ֔רים וָ ָאבִ ֵ֥א ֶא ְּתכֶ ֶ֖ם ֵא ָ ּלי:
יתם אֲ ֶש ֵ֥ר ָע ִש ִֶ֖יתי ְּל ִמ ְּצ ָ ֶ֑ריִ ם וָ ֶא ֻ ָֹּ֤שא ֶא ְּתכֶ ם ַע ַֻ
(ד) ַא ֻתִֶ֣ם ְּר ִא ֶֶ֔
יֽלי ָֻכלֽהָ ָ ּא ֶרץ:
לֽה ַע ִֶֻ֔מים ִ ֻכ ִ ֶ֖
ֹּ֨יתם ִ ֹּ֤לי ְּסגֺ ֻ ָלה ִמ ָֻכ ִָ֣
ת ֶ֑י ִו ְּה ִי ֶ
תֽב ִרי ִ
ת ֶ֖ם ֶא ְּ ֻ
םֽש ֹּ֤מ ֹו ַע ִ ֻת ְּש ְּמע ֻו ְּ ֻבק ֶ֔ ִֹלי ו ְֻּש ַמ ְּר ֻ ֶ
(ה) ְּו ַע ִָֻ֗תה ִא ָ
לֽב ֵנֵ֥י יִ ְּש ָר ֵ ּאל:
ֻֽלי ַמ ְּמ ֶלֵ֥כֶ ת כֻ ֹהֲ ִנֶ֖ים ְּוגִ֣ ֹוי ָק ֶ֑ד ֹוש ָּ֚ ֵא ֻ ֶלה הַ דְֻּ בָ ִ ֶ֔רים אֲ ֶש ֵ֥ר ְּ ֻת ַד ֵֻבֶ֖ר ֶא ְּ ֻ
(ו) ְּו ַא ֻתֵֶ֧ם ִ ֻת ְּהיו ִ ָ֛
יהם ָּ֚ ֵאת ָֻכלֽהַ דְֻּ בָ ִ ִ֣רים הָ ֵֶ֔א ֻ ֶלה אֲ ֶש ֵ֥ר ִצ ָֻוֶ֖ה ֻו יְּ ק ָ ֹּוק:
(ז) וַ ָ ֻי ִֹ֣בא מ ֶ֔ ֶֹשה וַ ִֻי ְּק ָ ֶ֖רא ְּלזִ ְּק ֵ ִ֣ני הָ ָעֶ֑ם וַ ָ ִ֣ ֻי ֶשם ִל ְּפנֵ ִ֗ ֶ
אמ ֶ֔ר ֻו ָֹֻ֛כל אֲ ֶשרֽדִֻ ֶֻב ֵ֥ר יְּ ק ָֹוֶ֖ק נַ עֲ ֶש ֶ֑ה וַ ָ ֵ֧ ֻי ֶשב מ ֶֹשָ֛ה ֶאתֽדִֻ ְּב ֵ ֵ֥רי הָ ָ ֶ֖עם ֶאלֽיְּ ק ָ ֹּוק:
(ח) וַ ֻיַעֲ נֹּ֨ ֻו ָכלֽהָ ָ ֹּ֤עם יַ ְּחדָֻ ו וַ ִֹ֣ ֻי ְּ
עו ָלֶ֑ם
םֽבךָ ֶ֖ ַיאֲ ִ ִ֣מינ ֻו ְּל ֹ
ַֻבעֲ בָ֞ וֻר יִ ְּש ַ ֹּ֤מע הָ ָעם ְּ ֻב ַד ְּ ֻב ִ ִ֣רי ִע ֶֻ֔ ָמ ְּך ְּוגַ ְּ ֻ

ֹּ֨אמר יְּ ק ָֹוֶׁ֜ק ֶאלֽמ ִ֗ ֶֹשה ִה ֹּ֨ ֵֻנה ָאנ ִ ֶֹׁ֜כי ָֻ ִ֣בא ֵאלֶ ָ
יך ְּ ֻב ַ ִ֣עב ֶּה ָענָ ן
(ט) וַ ֻ ֹי ֶ
וַ ַ ֻי ֵגֻ ֵ֥ד מ ֶֹשָ֛ה ֶאתֽדִֻ ְּב ֵ ֵ֥רי הָ ָעֶ֖ם ֶאלֽיְּ ק ָ ֹּוק:

 .4רש"י שמות פרק יט
(ט) בעב הענן  -במעבה הענן וזהו ערפל:
וגם בך  -גם בנביאים הבאים אחריך:
ϭ

את דברי העם וגו'  -תשובה על דבר זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע
מפי השליח לשומע מפי המלך,ל רצוננו לראות את מלכנו:
(י) ויאמר ה' אל משה  -אם כן ,שמזקיקין לדבר עמם ,לך אל העם:
וקדשתם  -וזימנתם ,שיכינו עצמם היום ומחר:
 .5רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ח  ,הלכה א
משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה ,שהמאמין על פי האותות יש בלבו
דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף ,אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך
עשאם ,לא להביא ראיה על הנבואה ,היה צריך להשקיע את המצריים קרע את הים
והצלילן בתוכו ,צרכנו למזון הוריד לנו את המן ,צמאו בקע להן את האבן ,כפרו בו עדת
קרח בלעה אותן הארץ ,וכן שאר כל האותות ,ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו
ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר
אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך וכך ,וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה'
עמכם ,ונאמר לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת ,ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא
הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע
העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ,מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא
עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה.
 .6רש"י שמות פרק כ
(ב  -ג) אשר הוצאתיך מארץ מצרים  -כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי .דבר אחר
לפי שנגלה בים כגבור מלחמה,ל ונגלה כאן כזקן מלא רחמים ,שנאמר (שמות כד י) ויראו
את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ,זו היתה לפניו בשעת השעבוד( ,שם)
וכעצם השמים ,משנגאלו ,הואיל ואני משתנה במראות אל תאמרו שתי רשויות הן ,אנכי
הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים .מינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות
שיש אחריה הרהור ומחשבה.

Ϯ

