
 

 

 בס"ד 

 נבואת משהמקורות לשיעור בכוזרי, 
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אֶמר( יג) ה ַוֻיֹֹּ֨ ים ֹמש ֶֶׁ֜ ֱאֹלִהִ֗ ה ֶאלָֽהּ י ִהֻנֵֹּ֨ י ָבא   ָאֹנִכִ֣ ֵנִ֣ ָרֵאל   ֶאלֻֽבְּ ֻתִִ֣י ִיש ְּ ָאַמרְּ ם וְּ ִני ֲאבֹוֵתיֶכֶ֖ם ֱאֹלֵהֵ֥י ָלֶהֶ֔ ָלַחִ֣ י ֲאֵליֶכֶ֑ם ש ְּ רֻוִֽלִ֣ מְּ ָאּ  וְּ
וֹ  מֶ֔ ְּ ם ֹאַמֶ֖ר ָמֵ֥ה ַמהֽש ֻ  :ֲאֵלֶהּ

אֶמר( יד) ה ֱאֹלִהים   ַוֻיֹֹּ֤ ה ֶאלֹֽמש ֶֶ֔ ֶ֖ יֶ הְּ ִ֣ר ֶאּ ה ֲאש ֶ ֶ֑ יֶ הְּ אֶמר ֶאּ ה ַוֻיִֹ֗ י ֹתאַמר   ֻכֹֹּ֤ ֵנִ֣ ל ִלבְּ ָרֵאֶ֔ ה ִיש ְּ ֶ֖ יֶ הְּ ִני ֶאּ ָלַחֵ֥ ם ש ְּ  :ֲאֵליֶכּ

ֹוד ַוֻיֹאֶמר  ( טו) ים עֹּ֨ ה ֱאֹלִהֶׁ֜ הֹֽתאַמר   ֶאלֹֽמש ִֶ֗ י ֻכֹּ ֵנִ֣ ָרֵאל   ֶאלֻֽבְּ ֹקָוָ֞ק ִיש ְּ י יְּ ם ֱאֹלֵהִ֣ י ֲאֹבֵתיֶכִ֗ ם ֱאֹלֵהֹּ֨ ָרָהֶׁ֜ ק ֱאֹלֵהֵ֥י ַאבְּ ָחָ֛  ֵואֹלֵהֵ֥י ִיצְּ
ב ִני ַיֲעֹקֶ֖ ָלַחִ֣ י ֲאֵליֶכֶ֑ם ש ְּ ִמִ֣ ְּ ם ֶזהֽש ֻ ֹעָלֶ֔ ה לְּ ֶזֵ֥ י וְּ ִרֶ֖ ר ִזכְּ ֹדֵ֥ ר לְּ  :ֻדֹּ

ךְּ ( טז) ָ֞  ֵלִ֣ ֻתָ ַספְּ ָאּ י וְּ ֵנִ֣ ל ֶאתִֽזקְּ ָרֵאִ֗ ֻתָֹּ֤  ִיש ְּ ָאַמרְּ ֹקָוָ֞ק ֲאֵלֶהם   וְּ י יְּ ֵתיֶכם   ֱאֹלֵהֹּ֤ ה ֲאֹבּ ָאִ֣ יאֵ  ִנרְּ י ַלֶ֔ ם ֱאֹלֵהֵ֧ ָרָהָ֛ ק ַאבְּ ָחֵ֥ ב ִיצְּ ַיֲעֹקֶ֖ ר וְּ  ֵלאֹמֶ֑
ד ֹקֹּ֤ י   ֻפָ ֻתִ דְּ ַק  ם ֻפָ ֶכֶ֔ ֻוי ֶאתְּ ֶאתֶֽהָעש ֵ֥ ִים ָלֶכֶ֖ם וְּ ָרּ ִמצְּ  :ֻבְּ

ר( יז) ה ָוֹאַמִ֗ ֶכם    ַאֲעֶלִ֣ י ֶאתְּ ַרִים    ֵמֳעִנִ֣ ֶרץ ִמצְּ ַנֲעִני   ֶאלֶֽאֹּ֤ ֻכְּ י ַהּ ֶ֔ ִחֻתִ ַהִ֣ ֱאֹמִרי   וְּ ָהּ י וְּ ִרֻזִֶ֔ ַהֻפְּ י וְּ ֶ֖ ַהִחֻוִ י וְּ בֻוִסֶ֑ ַהיְּ ֶרץ וְּ ב ָזַבֵ֥ת ֶאלֶֽאָ֛  ָחָלֶ֖
ש   ָבּ  :ֻודְּ

וֻ ( יח) עֶ֖ מְּ ש ָ ךָ  וְּ ֹקֶלֶ֑ ה   ֻוָבאָתָ֡ לְּ י ַאֻתָ ֵנֹּ֨ ִזקְּ ל וְּ ָרֵאֶׁ֜ ֶלךְּ  ִיש ְּ ִים ֶאלֶֽמִ֣ ַרִ֗ ֻתֶֹּ֤ם ִמצְּ ֹקָוָ֞ק ֵאָליו   ַוֲאַמרְּ י יְּ ים   ֱאֹלֵהֹּ֤ ִרֻיִ ִעבְּ ה ָהּ ָרִ֣ ינוֻ  ִנקְּ ה ָעֵלֶ֔ ַעֻתִָ֗  וְּ
א ֲלָכהֻֽנָָ֞ ֶרךְּ  ֵנֶ֖ ִ֣ ש ֶ  ֻדֶ ֹלֹּ֤ ר ָיִמים   תש ְּ ֻבֶָ֔ דְּ ֻמִ ה ֻבַ ָחֶ֖ ֻבְּ ִנזְּ יֹקָוֵ֥ק וְּ ינוֻ  ַלּ  :ֱאֹלֵהּ
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ר( א) ַאַחִ֗ אוֻ  וְּ ִ֣ה ֻבָָּ֚ ן ֹמש ֶ ַאֲהֹרֶ֔ וֻ  וְּ רֶ֖ ה ַוֻיֹאמְּ ֹעֶ֑ רְּ ר ֶאלֻֽפַ הָֽאַמֹּ֤ ֹקָוק   ֻכֹּ י יְּ ל ֱאֹלֵהִ֣ ָרֵאֶ֔ ח   ִיש ְּ ֻלַ י ש ַ ֻגוֻ  ֶאתַֽעֻמִֶ֔ ָיֹחֵ֥ י וְּ ר ִלֶ֖ ּ ֻבָ דְּ ֻמִ  :ֻבַ

אֶמר( ב) ה ַוֻיִֹ֣ ֹעֶ֔ רְּ י ֻפַ ֹקָוק   ִמֹּ֤ ִ֣ר יְּ ע ֲאש ֶ ַמִ֣ וֹ  ֶאש ְּ ֹקלֶ֔ ח ֻבְּ ֶ֖ ֻלַ ש ַ ָרֵאֶ֑ל לְּ א ֶאתִֽיש ְּ י   ֹלֹּ֤ ֻתִ עְּ ק ָיַד  ֹקָוֶ֔ ם ֶאתֽיְּ ַגֵ֥ ָרֵאֶ֖ל וְּ א ֶאתִֽיש ְּ חַ  ֹלֵ֥ ּ ֻלֵ  :ֲאש ַ
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ֶדש  ( א) ֹח  י ֻבַ ִליש ִֶ֔ ְּ את ַהש ֻ ֵצֵ֥ ָרֵאֶ֖ל לְּ ֵניִֽיש ְּ ֶרץ ֻבְּ ִים ֵמֶאִ֣ ָרֶ֑ ֹום ִמצְּ ֻיִ֣ ה ֻבַ ֶ֖אוֻ  ַהֻזֶֶ֔ ֵ֥ר ֻבָ ֻבַ י ִמדְּ  :ִסיָנּ

וֻ ( ב) עִ֣ סְּ ים ַוֻיִ ִפיִדִ֗ אֻו   ֵמרְּ ֹב  ר ַוֻיָ ִ֣ ֻבַ י ִמדְּ וֻ  ִסיַנֶ֔ ֲחנֶ֖ ֻיַ ֶ֑ר ַוּ ֻבָ דְּ ֻמִ ֵ֥ם ֻבַ ַחןֽש ָ ּ ָרֵאֶ֖ל ַוֻיִ ֶגד ִיש ְּ ר ֶנֵ֥  :ָהָהּ

ֵ֥ה( ג) ה ֻוֹמש ֶ א ֶאלָֽהֱאֹלִהֶ֑ים ָעָלֶ֖ ָרֹּ֨ קְּ יו ַוֻיִ ֹקָוק   ֵאָלֹּ֤ ר יְּ ר ִמןָֽהָהִ֣ ה ֵלאֹמֶ֔ ית ֹתאַמר   ֻכֹֹּ֤ ֵבִ֣ ב לְּ יד ַיֲעֹקֶ֔ ֶ֖ ַתֻגֵ י וְּ ֵנֵ֥ ל ִלבְּ ָרֵאּ  :ִיש ְּ

ם ַאֻתִֶ֣ם( ד) ִאיֶתֶ֔ ֵ֥ר רְּ ֶ֖יִתי ֲאש ֶ ִים ָעש ִ ָרֶ֑ ִמצְּ א לְּ ָֹּ֤ ֶכם   ָוֶאש ֻ י ֶאתְּ ֵפִ֣ נְּ ים ַעלֻֽכַ ִרֶ֔ ש ָ ֶכֶ֖ם ָוָאִבֵ֥א נְּ י ֶאתְּ  :ֵאָלּ

ה( ה) ַעֻתִָ֗ ֹועַ  וְּ מֹּ֤ עֻו   ִאםֽש ָ מְּ ש ְּ י ֻתִ ֹקִלֶ֔ ֶ֖ם ֻבְּ ֻתֶ ַמרְּ ֶ֑י ֻוש ְּ ִריִת יֶתם ֶאתֻֽבְּ ִיֹּ֨ י ִוהְּ ה   ִלֹּ֤ ֺגֻלָ ים סְּ ַעֻמִֶ֔ לָֽהִ֣ י ִמֻכָ יִֽלֶ֖ ֶרץ ֻכִ לָֽהָאּ  :ֻכָ

ַאֻתֵֶ֧ם( ו) י וְּ יֻוִֽלָ֛ הְּ ֶכת ֻתִ ֶלֵ֥ ים ַממְּ ֹוי ֻכֲֹהִנֶ֖ גִ֣ ֹוש   וְּ ה ָקדֶ֑ ֻלֶ ים ֵאָּ֚ ָבִרֶ֔ ֵ֥ר ַהֻדְּ ֶ֖ר ֲאש ֶ ַדֻבֵ י ֻתְּ ֵנֵ֥ ל ֶאלֻֽבְּ ָרֵאּ  :ִיש ְּ

א( ז) ֹבִ֣ ה ַוֻיָ א ֹמש ֶֶ֔ ָרֶ֖ קְּ זִ  ַוֻיִ ילְּ ֵנִ֣ ם קְּ ם ָהָעֶ֑ ש ֶ ִ֣ ם ַוֻיָ ֵניֶהִ֗ ת ִלפְּ ים ֵאָּ֚ ָבִרִ֣ לַֽהֻדְּ ה ֻכָ ֻלֶ ֵ֥ר ָהֵאֶ֔ הוֻ  ֲאש ֶ ֶ֖ ק ִצֻוָ ֹקָוּ  :יְּ

וֻ ( ח) ֲענֹּ֨ ם ַוֻיַ ו   ָכלָֽהָעֹּ֤ ֻדָ וֻ  ַיחְּ רֶ֔ אמְּ ל ַוֻיִֹ֣ ֵ֥ר ֻכָֹ֛ ֻבֶ רֻֽדִ ֹקָוֶ֖ק ֲאש ֶ ֶ֑ה יְּ ב ַנֲעש ֶ ש ֶ ֵ֧ ָ֛ה ַוֻיָ י ֹמש ֶ ֵרֵ֥ בְּ ם ֶאתֻֽדִ ק ָהָעֶ֖ ֹקָוּ  :ֶאלֽיְּ

אֶמר( ט) ק ַוֻיֹֹּ֨ ֹקָוֶׁ֜ ה יְּ ה ֶאלֹֽמש ִֶ֗ י ִהֻנֵֹּ֨ א ָאֹנִכֶׁ֜ ִ֣ ב ֵאֶליָך   ֻבָ ַעִ֣ ָעָנן    ֻבְּ ֻור ֶהּ ֲעבָ֞ ע ֻבַ ַמֹּ֤ י ָהָעם   ִיש ְּ ִרִ֣ ַדֻבְּ ךְּ  ֻבְּ ָךֶ֖  ִעֻמֶָ֔ ַגםֻֽבְּ ינוֻ  וְּ ם ַיֲאִמִ֣ עֹוָלֶ֑  לְּ
ד ֵ֥ ֻגֵ ָ֛ה ַוֻיַ י ֹמש ֶ ֵרֵ֥ בְּ ם ֶאתֻֽדִ ק ָהָעֶ֖ ֹקָוּ  :ֶאלֽיְּ
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 :ערפל וזהו הענן במעבה - הענן בעב( ט)

 :אחריך הבאים בנביאים גם - בך וגם



 

 

 השומע דומה אינו ממך לשמוע שרצונם מהם שמעתי זה דבר על תשובה -' וגו העם דברי את
 :מלכנו את לראות רצוננו ל,המלך מפי לשומע השליח מפי

 :העם אל לך, עמם לדבר שמזקיקין, כן אם - משה אל' ה ויאמר( י)

 :ומחר היום עצמם שיכינו, וזימנתם - וקדשתם

 א , הלכה ח פרק התורה יסודי הלכות ם". רמב5

 בלבו יש האותות פי על שהמאמין, שעשה האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו משה
 הצורך לפי במדבר משה שעשה האותות כל אלא, וכשוף בלט האות שיעשה שאפשר דופי

 הים את קרע המצריים את להשקיע צריך היה, הנבואה על ראיה להביא לא, עשאם
 עדת בו כפרו, האבן את להן בקע צמאו, המן את לנו הוריד למזון צרכנו, בתוכו והצלילן

 ראו שעינינו סיני הר במעמד בו האמינו ובמה, האותות כל שאר וכן, הארץ אותן בלעה קרח
 מדבר והקול הערפל אל נגש והוא והלפידים והקולות האש אחר ולא שמעו ואזנינו זר ולא

' ה דבר בפנים פנים אומר הוא וכן, וכך כך להן אמור לך משה משה שומעים ואנו אליו
 היא לבדו סיני הר שמעמד ומנין, הזאת הברית את' ה כרת אבותינו את לא ונאמר, עמכם

 ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה שנאמר דופי בו שאין אמת שהיא לנבואתו הראיה
 שהיא נאמנות בו האמינו לא זה דבר שקודם מכלל, לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם

 .ומחשבה הרהור אחריה שיש נאמנות אלא לעולם עומדת

  כ פרק שמות י". רש6

 אחר דבר. לי משועבדים שתהיו ההוצאה היא כדאי - מצרים מארץ הוצאתיך אשר( ג - ב)
 ויראו( י כד שמות) שנאמר, רחמים מלא כזקן כאן ונגלה ל,מלחמה כגבור בים שנגלה לפי
( שם, )השעבוד בשעת לפניו היתה זו, הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלוהי את

 אנכי, הן רשויות שתי תאמרו אל במראות משתנה ואני הואיל, משנגאלו, השמים וכעצם
 נאמנות אלא לעולם עומדת שהיא נאמנות בו מינו. הים ועל ממצרים הוצאתיך אשר הוא
 .ומחשבה הרהור אחריה שיש

 

 


