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 על הנבואה -הקדמה ללימוד ישעיהו

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לח/א 

מן  -אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה. גבור

הדין קרא דכתיב ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם ותניא הלוחות ארכן ששה ורחבן 

הו חמשים שערי בינה רב ושמואל דאמרי תרויי -פסל לך פסולתן שלך יהא. חכם -ששה ועביין שלשה. עשיר

דכתיב והאיש משה עניו  -נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים. עניו

 מאד:

 

 

  ז פרק - ם"להרמב פרקים שמנה - ם"הרמב הקדמות

 שיראה מי הנביאים מן שיש, בגמרא מהן ויש, ובאגדות במדרשות ימצא הרבה, ועניניה במחיצה, שביעי פרק 

 יתברך השם אל קרבתם לפי, מועטות מחיצות מאחרי שיראהו מי ומהם, רבות המחיצות מאחרי יתברך השם

 מחיצה מאחרי יתברך השם ראה השלום עליו רבינו שמשה( ט"מ יבמות) שאמרו עד, בנבואה מעלתם ולפי

 הנעשה המראה שם" אספקלריא"ו" המאירה באספקלריא הסתכל, "אמרם הוא, מזהירה כלומר, בהירה אחת

 שהמעלות, שני בפרק בארנו שאנחנו והוא, לך שאומר מה הענין בזה והכונה. וזכוכית כשהם המזהיר מגוף

 ודוחק ההבנה ומעוט בסכלות שכליות פחיתיות מהן הפחיתיות וכן, המדות מעלות ומהן שכליות מעלות מהן

 והן, להם והדומה הממון ואהבת, העזות, הכעס, הרוגז, הגאוה, התאוה כרוב המדות פחיתיות ומהן התבונה

 האדם בין המבדילות מחיצות הן כולן הפחיתיות ואלו, הרביעי בפרק בידיעתם הסדר זכרנו וכבר, מאד רבות

" אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם אם כי'( "ב ט"נ ישעיה) זה מבאר הנביא מאמר, יתברך השם ובין

 לא נביא שכל, עדו, יתברך ובינו בינינו המבדילות המחיצות הן, שזכרנו כמו, הרעות אלו והם שעונותינו, יאמר

 שבת) אמרם והוא, שבהן והחזקות, המדות מעלות ורוב השכליות המעלות כל לו שתהיינה אחר אלא נתנבא

 וגו'. "ועשיר גבור חכם על אלא שורה הנבואה אין(, "ח"ל נדרים. ב"צ

 

  ב/מח דף סוטה מסכת בבלי תלמוד

 קול בבת משתמשים היו כן פי על ואף מישראל הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי משמתו רבנן תנו

 אחד אדם בכם יש ואמרה השמים מן קול בת עליהן נתנה ביריחו גוריא בית בעליית מסובין היו אחת שפעם

 הי חסיד הי הספידוהו וכשמת הזקן בהלל עיניהם נתנו לכך ראוי דורו שאין אלא עליו שכינה שתשרה שראוי

 להן ואמרה השמים מן קול בת להן נתנה ביבנה בעלייה מסובין היו אחרת פעם ושוב עזרא של תלמידו עניו

 וכשמת הקטן בשמואל עיניהם נתנו לכך זכאין דורו שאין אלא עליו שכינה שתשרה שראוי' א אדם בכם יש

 וחברוהי לחרבא וישמעאל שמעון מיתתו בשעת אמר הוא ואף הלל של תלמידו חסיד הי עניו הי הספידוהו

 הי חסיד הי לומר בקשו בבא בן יהודה' ר על ואף עמא על למיתי עתידין סגיאין ועקן לביזא עמא ושאר לקטלא

 :מלכות הרוגי על מספידין שאין שעה שנטרפה אלא עניו

 

  שני מאמר - הכוזרי ספר

 :אדם בני שאר על יתרון ישראל ארץ לאנשי יש כי שמעתי לא אני אולם: הכוזרי אמר( יא)

 ועושים הגפנים את בו נוטעים היו לולא בו מצליח הכרם כי אומרים שאתם זה הרכם גם כך: החבר אמר( יב)

 ראשונה באה המיחדת המעלה והנה ענבים עושה היה לא לגדולם הדרושה הכרם עבודת מלאכת כל את

 וכן הזאת במעלה חלק לארץ גם יש זה ואחרי( למעלה שהזכרתי כמו) והגרעין הסגלה הוא אשר לעם

 במקום גם ענבים העושה ככרם שלא אולם לכרם הכרם עבודת מעין שהם בארץ התלויים ולמצוות למעשים

 :הזאת בארץ אם כי האלוהי בענין להדבק יכול הסגלה עם אין אחר



 במקומות רבים נבאו( הנבואה סוף ועד וממשה) משה ועד הראשון מאדם והלא האמנם: הכוזרי אמר( יג)

 :במצרים נבא הלא וירמיהו נבאו בבבל ודניאל יחזקאל וגם כשדים באור אברהם אחרים

 לנבואתו אברהם זכה כך בעבורה או הזאת בארץ אם כי נתנבא לא שנתנבא מי כל: החבר אמר( יד)

 הבית את עוד ראו שניהם אכן נבאו בעבורה ודניאל ויחזקאל הזאת הארץ אל ללכת צוה כאשר הראשונה

 מגיע הסגלה מצד לכך המוכן אדם כל היה ההוא בבית שורה היותה ימי כל אשר השכינה כבוד ואת הראשון

 סיני כי ומרים ואהרן משה כנבואת כמוה ובעבורה בארץ היתה הלא במצרים ירמיהו לנבואת אשר לנבואה

 וגו'. סוף ים יד על הם הלא ישראל ארץ בגבול שניהם ופארן

 

 רמח"ל / והנבואה ק"הרוה בענין - ג פרק ג חלק -' ה דרך ספר

 הנבואה ענין

 ויתדבק ש"ית בבורא ויתקשר האדם שיגיע, וענינה. הנבואה והיא, אחרת מעלה יש זה מכל למעלה ואמנם. ד

 שנבאר הדרך על', ית כבודו דהיינו, בו מתדבק שהוא מה וישיג ההתדבקות שירגיש באופן, ממש דביקות בו

. בחושיו שירגישהו גשמי בדבר יסתפק שלא כדרך, כלל ספק בלי ממנו ומורגש אצלו ברור הדבר ויהיה, לפנים

 לזה יתלוה ואולם. ודאי גדול שלימות שזה, בחיים עודו, הזה והקשר הדביקות השיג הוא הנבואה עיקר והנה

 בבירור וישיגם', ית סודותיו מסתרי מאד ונכבדים אמיתים ענינים זה ידי על ישיג אמנם כי, והשכלות ידיעות

 :ד"בס עוד ש"וכמ, הקדש רוח מבעל כח וביותר, שזכרנו הנשפעת ההשכלה בדרך

 

 הנביא השגת דרך

 כמי' ית כבודו את ישיג ולא האדם יתדבק שלא, אמצעיים ידי על שתהיה, הוא הזאת ההשגה דרך אך. ה

. הכבוד יושג ידם שעל, לעין הזכוכית שימוש להשגה ישמשו, משרתים ידי על אלא, לפניו חבירו את שרואה

. באספקלריות כראיה, האמצעיים שינוי כפי ההשגה שתשתנה אלא, אחר ולא הכבוד יהיה באמת המושג אך

 :ועכירותה האספקלריא ובהירות והקירוב הריחוק, מדריגות בזה ויבחן

 

 ההנבא אופן

 יזדעזעו גופו איברי וכל חומרו ומיד, גדול תגבורת עליו יגבר, הנביא על שפעו ובהשפע' ית בהגלותו והנה. ו

 הרגשותיו והנה'. ית כבודו גילוי שכן כל, הרוחניות גילוי לסבול שלא החומר מחק זה כי, להתהפך ויחשבו

 . הנשפע ובשפעו' ית בו תלויות כלן תשארנה אבל, מעצמן כלל יפעלו לא הנפשיות פעולותיו וגם, יבטלו

 האנושית ההשכלה כל מגדר חוץ השכלה מציאות בה יתוסף, מתדבקת שנשמתו ההתדבקות מצד והנה

 מה ואז, בה מתקשר העליון השרש היות מצד אלא, בעצמה שהיא מה מצד לא בה השכלה תהיה כי, לגמרי

 . עצמה מצד ממנה המושג שהוא ממה נשגב יותר בדרך יהיה שתשיג

 מכל עליונה בהשכלה משכיל הוא הרי כי, הידיעות בהשגת אפילו הקדש רוח מבעל הנביא של כחו יפה ובזה

 . בבוראו קשור היותו בבחינת השכלה והיא, לאדם שאפשר השכלה

 שבנפש הדמיון בכח ימשך ממנו והנה. בנבואתו לנביא שימשך מה בכל הפועל יהיה הוא' ית כבודו גילוי והנה

 . כלל עצמו מצד ולא העליון הגילוי מכח בו שיוכרח מה ענינים בו ויצויירו, הנביא

 הענין וישאר המתגלה הכבוד מכח  תהיה שחקיקתם, והשכלה מחשבה בו תמשך ההם הדמיונות ומתוך

 . בבירורה בו הידיעה תמצא האנושי למצבו ישיב כאשר שגם, בשכלו קבוע

 משה של מדריגתו הכל ועל. ד"בס ל"וכמש, רבים המדריגות פרטי אך, הנביאים לכל הנבואה ענין כלל זה

 :פנים אל פנים' ה ידעו אשר כמשה בישראל נביא עוד קם ולא, התורה עליו שהעידה, ה"ע רבינו

 

 פרק כו  -ספר מסילת ישרים 

ם רֹוְממּותֹו, ַיְפִר  ֵרְך ְוֹעצֶּ תֹו ִיְתבָּ ַלת ְגֻדלָּ כָּ ה ְבַהֹשְ ם ַהִיְראָּ ה ְוֹעצֶּ ַאֲהבָּ ף הָּ ֵבק ְבֹתקֶּ ה ִלדָּ ֵמִעְנְיֵני יד ַעְצמֹו ִאם ַיְרבֶּ

ֲאִמִתי, ל ַמְצפּוֵני ַהִהְתַדְבקּות הָּ בֹו אֶּ יו ְיַכֵּון ְלבָּ ל ְתנּועֹותָּ יו ּוְבכָּ ל ְפֻעלֹותָּ ר ְמַעט ְמַעט ּוְבכָּ יו רּוַח  ַהֹחמֶּ לָּ ה עָּ ַיֲערֶּ ַעד שֶּ

ל ְק  ה ְלכָּ עֹוֹשֶּ יו ְכמֹו שֶּ לָּ ת ְשמֹו עָּ ֵרְך אֶּ רֹום, ְוַיְשִכין ַהבֹוֵרא ִיְתבָּ יו, ִממָּ ל ַמֲעֹשָּ ש ְוכָּ ז ִיְהיֶּה ְכַמְלַאְך ה' ַממָּ יו ְואָּ דֹושָּ

נֹות ַוֲעבֹודֹות: ְרבָּ ִלים ְוַהַגְשִמִיים, ְכקָּ  ֲאִפלּו ַהְשפָּ


