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  МОШЕ-РАБЕЙНУ – ПРОРОК – פרשת בהעלות�
 

Значительная часть нашей недельной главы посвящена рассмотрению сложной 

роли Моше-рабейну как вождя еврейского народа и, в частности, описанию 

уникального уровня его пророческого дара. Иеошуа сетует, что Эльдад и Мейдад 
пророчествуют, не имея на то права, и должны быть преданы смерти1

, Моше жалуется 
Всевышнему, что не может сам справиться с народом и ему легче умереть, чем 

продолжать миссию вождя2
, Мирьям и Аарон осуждают Моше за отдаление от жены, в 

котором, по их мнению, его пророческая деятельность отнюдь не нуждалась3
.  

Моше-рабейну скончался и похоронен в тайном месте, чтобы избежать какого 
бы то ни было культового поклонения этому великому человеку4

. При жизни он 

олицетворял собой противоположность царской власти. Свои полномочия он 

стремился – в отличие от всех фараонов и наполеонов истории – разделить с другими и 

поощрял их подняться выше него. Это правда, что он представлял собой  �מדת הדי.
5
 Но 

это потому, что он не выносил неправду и несправедливость6
, а не потому, что особо 

тяготел к этому качеству. Стих говорит: 

 .והאיש משה ענו מאד מכל איש על פני האדמה: יב גבמדבר 

А этот муж Моше был самым скромным из всех людей на земле. 

Действительно, его жалоба – полная противоположность недовольству Иеошуа: 
И сказал Моше Г-споду: «Зачем Ты сделал зло Твоему рабу, и отчего не нашел я 

милости в Твоих глазах, что возлагаешь бремя всего этого народа на меня?»
7
 Моше-

рабейну не просто руководил Клаль Исраэль. Он страдал каждой болью народа. Когда 
евреи вышли на войну, он долгие часы держал руки вознесенными кверху, так что 
пульсирующая боль в руках позволила ему полнее отождествить себя с теми, кто 
непосредственно сражался8

.  

                                                           
1

וישארו שני אנשי� במחנה ש� האחד אלדד וש� השני מידד ותנח עלה� הרוח והמה בכתבי� ולא יצאו האהלה ויתנבאו   :כו יא 
ויע� יהושע ב� נו� משרת משה מבחריו ויאמר  ) כח : (ויר� הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאי� במחנה) כז: (במחנה

 :את רוחו עליה�' ד נביאי� כי ית� 'דויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי ית� כל ע� ) כט : (י משה כלא�אדנ

2
האנכי הריתי את  ) יב : ( למה הרעת לעבד� ולמה לא מצתי ח� בעיני� לשו� את משא כל הע� הזה עלי ' ויאמר משה אל ה: יא  יא

)  יג : ( ישא האמ� את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיוכל הע� הזה א� אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיק� כאשר 
לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל הע� הזה כי  ) יד : ( מאי� לי בשר לתת לכל הע� הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה

 : וא� ככה את עשה לי הרגני נא הרג א� מצאתי ח� בעיני� ואל אראה ברעתי ) טו : (כבד ממני

3
'  ויאמרו הרק א� במשה דבר ה ) ב : (רי� ואהר� במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקחותדבר מ) א ( יב 

 : 'הלא ג� בנו דבר וישמע ה 

4
Рав Шимшон Рефаэль Гирш 

5
 . רו� שהיה לפני שריב היה מגיע לבית די� ומדת משה ה ב שמחלק בי� מדת שלו� של א'  עיי� מסכת סנהדרי� ד! ו עמ

6
על כ� היו� הראשו� , כי לא יוכל להביט אל עול, כא� נראה מהותו של משה רבינו ג� בתחילת ענינו : פרשת שמות,  חת� סופר 

והביט אל עמל  , וא! כי היו מושלי� על העברי� גבה לבו בדרכי האמת . בצאתו אל אחיו ראה כי המצרי עושה לו עול ויהרגוהו 
והוא  ,  ולבסו! אפילו ברועי העיר שעשו עוול לבנות הכה� . מישור אפילו מאחיו זה נגד זהונוס! לזה ביו� השני הוכיח ב.  לא יוכל 

.  כי הל� לו עד שקראו לאכול לח�, ולא בקש תשלו� תגמול, מתנדנד ובורח על נפשו מכל מקו� ויק� משה ויושיע�   ,גר ומתגורר 
 . ורק האמת והיושר אהובי� עליו מ� הכל

7
 :  למה הרעת לעבד� ולמה לא מצתי ח� בעיני� לשו� את משא כל הע� הזה עלי' דויאמר משה אל ) יא ( במדבר יא  

8
יצער אד� ע� הצבור שכ� מצינו במשה רבינו שציער עצמו ע� הצבור שנאמר וידי משה כבדי�  : א ' עמ  מסכת תענית ד! יא 

לא כ� אמר משה הואיל וישראל  ויקחו אב� וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה א
 שרויי� בצער א! אני אהיה עמה� בצער



 

 

   

 

Page 2 of 

10  

Несмотря на то, что изначально ему совсем не хотелось быть лидером, вождем 

Моше был великим и напористым. Он не говорил  פרעה: «Пожалуйста, может быть, не 
кажется ли тебе, что было бы хорошо обсудить положение евреев…» Если определять 
власть как способность влиять на ход событий, добиваться перемен, то Моше был 
самой влиятельной фигурой в истории. 

Тем не менее известно, что по натуре своей он не обладал качеством 

властности. Известно, что он не был красноречивым оратором1
 и до такой степени не 

желал лидерства, что Всевышнему потребовалась целая неделя, чтобы убедить Моше, 
что просто нет никого другого, кто мог бы выполнить эту работу2

. 

Величие Моше, как мы знаем, заключается в высоком духовном уровне и 

преданности Б-гу. В отличие от современного понимания, его смиренность имеет 
источником сознание своей малости в сравнении как с собственным потенциалом, так 
и – особенно – с всемогуществом Всевышнего. Но этим же сознанием питается его 
мужество и стойкость в осуществлении его сложнейшей роли. В духовной оценке 
самого себя он был совершенно самостоятелен и ни на кого не оглядывался. Так что 
его скромность не имела ничего общего с низкой самооценкой, с самоуничижением. 

На самом деле человек с низкой самооценкой, с внутренней ущербностью и не может 
быть скромным3

. (Человек с низкой самооценкой должен ее преодолеть, если хочет 
развить в себе чувство скромности.)  אשת חיל восхваляют за то, что  עוז והדר לבושה: за то, 
что она обладает  עז, мужеством, которое делает ее независимой от внешних оценок и 

позволяет ей самоопределиться внутренне.  

Поэтому, когда приходит время выбрать преемника, Моше подавляет в себе 
естественное желание продолжить династию и считается только с объективными 

критериями, которые указывают на Иеошуа4
. Моше передает Иеошуа не только всю 

свою Тору, но и весь свой  5הוד
.  

На недовольство Иеошуа по поводу Эльдада и Мейдада Моше отвечает, что 
ничего так не желает, как чтобы весь народ пошел по их стопам 

6
. И это не безразличие 

– Моше действительно радуется тому, что произошло. При всей своей скромности7
 он 

                                                           
1

 בי אדני לא איש דברי� אנכי ג� מתמול ג� משלש� ג� מאז דבר� אל עבד� כי כבד פה וכבד  'דויאמר משה אל  ) י ( שמות ד  
 לשו� אנכי 

2
ליל� בשליחותו מתמול שלשו�  ה מפתה את משה בסנה "למדנו שכל שבעה ימי� היה הקב : ג� מתמול ג� שלשו�: י ד י "רש

 ' כשאמר לו וגו'  מאז דבר� הרי שלושה ושלושה גמי� רבויי� ה� הרי ששה והוא היה עומד ביו� הז

 וא� אי� אתה לא יהיה אחר זולת� , דוקא ל�… : ועתה לכה ואשלח� אל פרעה:  העמק דבר ג י 

3
 א ' ד מש"רוח החיי� פ

העניו האמתי  . ... תואר בש� עניו כי במה נחשב הוא שאי� לו במה להתגאות והנה מי שאי� לו מעלות א! א� ישפיל עצמו לא י 
 . א יחשוב שעדיי� הוא מתגאה יותר מדאי " ע שהוא מקיי� מצות ענוה כ"אי� מחזיק א

4
אשר יצא  )  יז : (הרוחת לכל בשר איש על העדהאלקי  ’דיפקד )  טז : ( לאמר ’דוידבר משה אל )  טו ) (פרשת פינחס ( במדבר כז  

 אל משה קח  ’ דויאמר )  יח: ( כצא� אשר אי� לה� רעה ’דואשר יבא לפניה� ואשר יוציא� ואשר יביא� ולא תהיה עדת לפניה� 
והעמדת אתו לפני אלעזר הכה� ולפני כל העדה וצויתה אתו  )  יט: (ל� את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בו וסמכת את יד� עליו

ולפני אלעזר הכה� יעמד ושאל לו במשפט האורי� לפני  ) כא: ( דת בני ישראלונתתה מהוד� עליו למע� ישמעו כל ע ) כ (  :לעיניה�
 אתו ויקח את יהושע ויעמדהו  ’דויעש משה כאשר צוה ) כב(  : על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה’ד

 :  משה ביד ’דויסמ� את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר ) כג: (לפני אלעזר הכה� ולפני כל העדה

5
 : ונתתה מהוד� עליו למע� ישמעו כל עדת בני ישראל:  במדבר כז כ

6
 את רוחו עליה� ' נביאי� כי ית� ה ' ומי ית� כל ע� ה

7
 בחיי ' ר , � "רמב
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не страдает неуверенностью в себе – благодаря своей великой вере в Б-га. 

В конце главы рассказывается, как Мирьям и Аарон критикуют Моше-рабейну 
за женитьбу на якобы эфиопке1

, причем мудрецы объясняют, что главное для них здесь 
– отдаление Моше от жены2

. Они говорят Моше, что он не единственный пророк, 
достигший столь высокого уровня, что они тоже пророки такого уровня, что Б-г 
говорит с ними непосредственно3

, но при этом они ведут нормальную семейную 

жизнь4
. Б-г отвечает на этот вызов превосходству Моше тем, что внезапно призывает 

всех троих к пророческой беседе5
. Брат и сестра Моше, застигнутые в состоянии 

нечистоты6
, понимают теперь, что значит всегда пребывать в состоянии святости, в 

любой момент готовым к получению пророчества. Они понимают, что Моше-рабейну 
вынужден вести такую жизнь и дело вовсе не в его личном выборе.  

Моше способен выслушать упреки родных, не испытывая никакого желания 
возразить, просто потому, что он чувствует: никто другой не справится с ролью лидера 
лучше, чем он7

.  

Затем Всевышний объясняет Мирьям и Аарону разницу между пророком Моше 
и всеми другими пророками: 

И сошел Г-сподь в облачном столпе, и стал у входа в шатер, и позвал 

Аарона и Мирьям, и вышли они оба. И сказал Он: слушайте Мои слова: 

если и есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в видении открываюсь ему, во 

сне говорю Я с ним; не так с рабом Моим Моше; доверенный он во всем 

Моем доме. Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не загадками, и 

лик Г-спода он видит. Как же не убоялись вы говорить против Моего 

раба Моше?»
8
 

Эпизод кончается тем, что Б-г, так сказать, отворачивается от Аарона и Мирьям, 

Мирьям заболевает проказой, еврейский стан остается на месте ждать ее 

                                                           
1

 ותדבר מרי� ואהר� במשה על אדת האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח : יב א 

2
 נת� אומר מרי� היתה בצד צפורה בשעה  ' ר. משה מ� האשהומני� היתה מרי� יודעת שפירש ...   : ה ותדבר מרי�"י ד"רש

א� ה� נזקקי� לנבואה שיהיו  . שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאי� במחנה כיו� ששמעה צפורה אמרה אוי לנשותיה� של אלו
 פורשי� מנשותיה� כדר� שפירש בעלי ממני ומש� ידעה מרי� והגידה לאהרו�  

3
בו ממש הלא   ... " ולכ� אמרו הרק א� במשה דבר"בגרונ� ' חשבו שג� בה� דבר ד  אהרו�  וכתב שמרי� ו'רוח החיי� אבות א א  

הנבואה בכ�    ל א� לפרקי� יהיה"ר...  כלומר ש� העצ� ברו� הוא  ' נביאכ� ד ה א� יהיה "והשיב לה� הקב... ג� בנו דבר  
פ אדבר בו היינו  "לא כ� עבדי משה פא... בו  ובחלו� אדבר ...   מראה של זכוכית  כעי� ... אתודע  '  מש� העצ� אז יהיה שבמראה ד

ל כה כמו ודמות עני� הזה אמר ולא היו יכולי� לומר זה  "ר' ש שהיו הנביאי� מתנבאי� בכה אמר ד"וז ... בקולו של משה ש "כמ
 ה " בלי שינוי שמעו מפי הקבהדיבור בעצמו שזהו   הדבר שמשמע

4
 ' וישמע ד)  י" רש–ולא פירשנו מדר� אר�  (הלא ג� בנו דבר  ' ויאמרו הרק א� במשה דבר ד: יא ב 

5
 פתא� אל משה ואל אהרו� ואל מרי� צאו שלשתכ� אל אהל מועד ויצאו שלשת� ' ויאמר ד : יב ד

6
 צועקי� מי� מי� להודיע� שיפה עשה משה שפירש מ�  ונגלה עליה� פתא� וה� טמאי� בדר� אר� והי: ה פתא� "י יב ד ד"רש

 ' האשה וגו 

7
א מפרש  " כי הוא לא יענה על ריב לעול� א! א� ידע ור, אד להגיד כי הש� קנא לו בעבור ענותנותווטע� והאיש משה ענו מ

וה� חוטאי� שמדברי� עליו חנ�  , ולא יתגאה במעלתו כלל א! כי על אחיו , ואמר כי הוא לא היה מבקש גדולה על שו� אד�
אלא שכבש משה על  ,  והאיש משה עניו מאד'   וישמע הרבי נת� אומר א! בפניו של משה דברו בו שנאמר)  בהעלת� ק( אבל בספרי 

 והש� קנא לו ,  הדבר יזכיר ענותנותו שסבל ולא ענ�

8
ויאמר שמעו נא דברי א� יהיה  ) ו : (בעמוד ענ� ויעמד פתח האהל ויקרא אהר� ומרי� ויצאו שניה�' וירד ה) ה ( במדבר יב  

פה אל פה אדבר בו ומראה ולא  ) ח : (י משה בכל ביתי נאמ� הואלא כ� עבד) ז: (במראה אליו אתודע בחלו� אדבר בו' נביאכ� ה
 : יביט ומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשה' בחידת ותמנת ה 
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выздоровления. Но Моше отнюдь не торжествует победу – он встает на молитву за 
исцеление сестры: נא לה אקל נא רפ .

1
 

Тем не менее урок о значении и точности пророчества Моше-рабейну как 
основе иудаизма хорошо нами усвоен2

. Без веры в пророчество Моше мы не можем 

знать, что Тора – это истина, у нас нет другого способа узнать, верны ли все 
последующие пророчества3

, у нас нет другого надежного способа выявить цель, с 
которой Б-г изначально создал человека. 

Поэтому Всевышний заявляет, что пророческий дар Моше качественно 
отличается от дара других пророков. Моше-рабейну пророчествует днем (а не во сне и 

не ночью). Он никогда не получает пророчество в виде загадки или образа4
, а всегда с 

предельной ясностью5
. Тора называет это пророчество – «лицом к лицу» с Б-гом6

. Что-

то меньшее могло бы оставить мучительные сомнения, но Моше получал аутентичные 
пророчества (хотя и они нуждались в разъяснении), потому что иначе мы не могли бы 

знать со всей определенностью, не понял ли невольно Моше сообщение Всевышнего 

неправильно. И вдобавок для того, чтобы мы знали, что все понято совершенно ясно и 

что в передаче нет никаких нарушений, мы также должны достичь такого уровня, по 

крайней мере, в момент Синайского откровения7
.  

Здесь нет превознесения человека. Имя Моше отсутствует в Пасхальной Агаде, 
чтобы подчеркнуть этот факт. Моше представлял собой одно только служение 
Всевышнему, он был рупором, через который Всевышний передавал Свое слово. 

То, чем Моше заслужил такой уровень пророческого дара, в двух словах можно 

обозначить как гармонию тела и души. У него не было пристрастий, личных 

                                                           
1

 לאמר קל נא רפא נא לה ' ויצעק משה אל ד :  במדבר יב יג

2
 : 'היסוד הז , � יג עיקרי�"רמב

 ד� שנמצא או שימצא שהשיג או שישיג שו� א... והוא שנאמי� כי הוא אביה� של כל הנביאי�  ... 

3
 На всех последующих пророков пророчество  משה רבינו влияло в двух отношениях: 

а)  Они не могли изменять ничего в том, что было сказано им (см. ниже);   

б) Доказательство истинности их миссии – производное от проверенной всеми нами истинности 

пророчества משה, который в своем пророчестве (т.е. в Торе) дал нам критерий истинности будущих 

пророков.  

4
 : במדבר יב

 במראה אליו אתודע בחלו� אדבר בו ' א� יהיה נביאכ� ד )  ו (

 לא כ� עבדי משה בכל ביתי נאמ� הוא ) ז(

 ומראה ולא בחידת ) ... ח (

מ מסכי� שלפעמי� מקבלי� נבואה בחלו� ולפעמי� "חולקו מ)  ריש פרשת וירא ( �  "והרמב)  מ " ר (במראה בחלו� ו '  שאר נביאי� 
 י מלא� " בהקי� ע

  ב עני� החלו� 'ה'ג ' עיי� דר� ה

5
 ) ה'ה'ג : 'דר� ד (  באספקלריה מצוחצחת

6
  פה אל פה אדבר בו ) ח (

7
 ): בסו! (ח 'ספר העיקרי� ג 

שלא יהיה לכח  באופ� ) 'של משה ר (קה מבלי ספק רצה שתתעלה מדרגתו י משה מנו "י לתת תורה ע"וזה כי למה שרצה הש
וכ� נתעלה מדרגת ישראל המקבלי� התורה למדרגת פני� בפני� במעמד  ,  כדי שלא יכנס בה שו� חשד וספקהמדמה מבוא בה

   ההוא מהטע� הזה
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намерений, чувственных влечений, которые тянули бы его в разные стороны1
. Были 

люди – наши праотцы, например, – которые достигали определенного шлимута. Но эта 
цельность достигалась за счет конкретного присущего каждому из них качества. Моше 
оказался способен получить цельную, универсальную Тору потому, что его 

преданность Всевышнему не зависела от какого-то одного аспекта его характера. Все в 
нем было равно устремлено к Б-гу2

.  

Пророчество, получаемое, когда человек бодрствует и полностью контролирует 
свои чувства, – явление феноменальное, явление невероятно высокого уровня. При 

обычном пророчестве пророк теряет ощущения и чувства3
. Такое пророчество, как 

правило, проходит через систему множества отражений, пока пророк как-то не 
«разглядит» его4

. Но при этом пророк действительно получает нечто из другого мира и 

потому не может естественным путем (в полном сознании, без потери чувств) создать 
мост между миром, откуда приходит пророчество, и миром, куда оно должно придти5

. 

Вот почему он получает пророчество в виде некоей загадки или образа6
, каждый в 

соответствии со своим уровнем, а затем передает это пророчество своими словами7
.  

В отличие от Моше такой пророк не может попросить о пророчестве, задать 
вопрос Всевышнему и тут же получить ответ8

. А когда Всевышний пожелает послать 
                                                           

1
 ):  א "אבות א(רוח חיי�  

א  יה וא הנפש בשרשה בעול� העליו� ובי� אברה� השני כשל בי� אברה� דלעילא שה" רהאברה� אברה� פסיק טעמיה בגוי
  פסיק טעמיהאאבל משה משה ל ... מלובשת בגו!  

2
...  זה מתקשר באהבה וזה ביראה  , הכנת הנביא היא בפרט במדותיו): ... שמות א ד! עז (ד "ש� משמואל פרשת וארא שנת תרע

אלא המצוות שאי� נביא רשאי לחדש  :)  מגילה ב(ל  "הא אמרו זובזה יש לית� טע�  . אלא בפרטות )  נבואה ( לכ� אינו שורה עליו 
כ אי� לנביא שנבואתו רק בפרטות עני� לתורה אלא לחדש מצוה לשעתה בלבד  "ע... כללית  ...  דהנה התורה היא,  דבר מעתה 

ל  "ודומה במהר(  . והיה לו דבקות כללית בכל פרטי חושיו ומדותיו ביחד ... ' ונביא התורה היה רק משה ר , שהוא עני� פרטי 
 ) טו ועוד, כד, מד '  פ' גבורות ה

נכללה  )  ויהושעמשהאצל ...(  שחכ� עדי! מנביא והיינו מסת� נביא אבל) פ "אע: (א'  א מש" ל דר� החיי� על אבות פ"מהר
  מצד עלוי מדריגת נבואת� החכמה

3
  ) ג'ה'ג' דר� ה(לא תגיעהו הנבואה אלא אחר היותו חו� מחושיו  

 ) מלבי� שמות ג ב  (כל כחות הגו!ובטלו נפל פחד ורעדה  

  ) 'רמ ( מתנבא והוא ער ועומד  ''  משה ר

  ) ה'ה'ג ' דר� ה) (פה אל פה אדבר בו(שלא היה צרי� לצאת מחושיו והרגשותיו  

4
  ) ד'ה'ג ' דר� ה  ( אספקלריות רבות  רואי� מתו�  '  שאר נביאי� 

  )ש�( אי� מביטי� אליו באורח מישור  

  ) ה'ה'ג '  ש�(   באספקלריה מצוחצחת''  משה ר

5
ונמסר על יד� דיבורו  ...  ממציאות אשר בעצמות� לית תפיסה בה  '  שאר נביאי� מורידי� דיבורו ית: עני� ז, פסח ,  אפיקי י� 

 .   האי עלמא שביסודה מופקעת ממנה�ות דיבורו יתבר� 

6
   בחידות '  שאר הנביאי�

  ) ו'ה'ג ' דר� ה (י חידות  'בבירור ולא ע  ''  משה ר

 ) ש�'כבוד מתגלה כפי מה שאפשר לו לקבל  אול� ג� לו היה ה(

7
  בלשו� עצמ�  'שאר הנביאי�  

  מתו� גרונו '  'משה ר

  קבלת נבואה ואז הגדה לפי הבנת� 'שאר הנביאי�  

8
   בכל שעה היה ביד� להנבא לא 'שאר הנביאי�  

   )ו'ה'ג ' דר� ד(   היה הדבר תלוי ברצונו''  משה ר
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ему пророчество, оно обычно касается какой-то частной проблемы и в нем отсутствует 
глубокое видение всего творения в целом, как было у Моше1

.  

Это объясняется абсолютной привязанностью Моше к Торе, ибо только Тора 
может соединить здешний, нижний мир с тамошним, верхним миром. Моше был тем, 

кто принес в этот мир Тору, и одновременно тем, кто принес в нижний мир свет   אסתכל

) и, следовательно, воссоединил сотворенный мир ,באורייתא " ברא עלמא"ה ) с его 
источником2

.  

Это означает также, что чудеса, которые совершал Моше-рабейну, были 

принципиально другого порядка и служили принципиально другим целям, чем те, 
которые совершали другие пророки. Другие пророки делали это, просто чтобы 

подтвердить истинность своих пророчеств, тогда как Моше делал это для установления 
связи между верхними мирами и нижним миром3

. Потому что Моше был способен 

жить в обоих мирах: он мог взойти на гору и не есть и не пить сорок дней и 

именоваться  יש אלקי�, а потом снова спуститься, есть и пить и называться  איש.
4
 

Моше достиг этого уровня не в одно мгновение5
. Чтобы стать тем, кем он стал, 

Моше должен был пройти долгий и трудный процесс роста. До того, как Моше и 

Аарон вступили в конфронтацию с фараоном, Аарон, по сути, был больше Моше6
. 

Моше не был идеален, он совершал ошибки. Но он никогда не ошибался в 
пророчестве7

.  

Рассказывая о рассечении Красного моря, Тора говорит о евреях, что они   ויאמינו

8בד'  ובמשה עבדו 
. Получается, что до этого момента такой веры, во всяком случае, на 

таком уровне, не было. Потому что знамения, данные до этого, предназначались только 
для актуального в тот момент подтверждения миссии Моше9

. Испытанное народом на 

                                                           
1

   � פרטיי�עניני לא היו משיגי� אלא 'שאר הנביאי�  

 ) ו 'ה'ג : 'דר� ד (  זכה שיגלו לו כל סדרי הבריאה  ''  משה ר

 . שמביא כמה חילוקי� נוספי� ) ה וטע� לכל האותות"ד(� דברי� לד יא  "ועיי� רמב

2
חזרה לשורש " ברא עלמא"תו� העול� וממילא ה"  כל באורייתאאסת" שמשה הוריד לעול� אורה של ה :עני� ז , פסח,  אפיקי י� 

 .  מציאותה

3
נואת� אבל ליכא חיבור    שעל ידי הנביאי� הרי גו! האות והמופת באי� רק לאמת לגבי הנסי�: עני� ז , פסח, פיקי י�  א

 ליונה בתחתוני� בדר� שנעשי� אחד לעליוני� מצד פעולת הנס! אבל המופתי� שנגלו על ידי משה רבינו מגלי� מציאות הע

4
שעלה וראה שאי� אוכלי� ושותי� וג� הוא לא אכל ושתה נקרא איש  א כ"ד' תפלה למשה איש האלקי� כו :   מדרשי שוחר טוב 

 .  אלקי� וכשירד ואכל ושתה נקרא איש

5
כתב שבמעשה הסנה במדי� עדיי� לא הגיע משה למעלתו הגדולה  ) שמות ג ה וכ� המלבי� ש� באריכות( �  "לדוגמה הרמב

   )� ש� פסוק יג"אבל עיי� הרמב. (בנבואה

פרעה  ה� המדברי� אל )  כז (� על צבאות�  לה� הוציאו את בני ישראל מאר� מצרי' אשר אמר ד ומשה אהרו�  הוא ): וארא ( ו כו 6
 מל� ישראל להוציא את בני ישראל ממצרי� הוא משה ואהרו� 

עתה מעת  '  ה�) כז . (נבא לישראל קוד� בא משההקדי� אהרו� למשה כי הוא גדול בשני� ועוד כי הוא הת :  וכתב באב� עזרא
שלא יקדי� משה לאהרו�    על כ� לא תמצא בכל התורה מתחלת זה הפסוק … ה הקדי� משה בעבור גודל מעלתו שדברו אל פרע

 ' וככה בנביאי� וככה בכתובי� וגו

7
בנבואתו  ' את הסלע טרח הש� משמואל להסביר את החטא באופ� שלא היה טועה משה ר ' ולכ� אצל מי מריבה כשהכה משה ר

 ) ה הקשו"ש פרשת חקת ד! צחר ד"ע(

8
 שמות יד טו 

9
ה בתחילת נבואתו בעת שנות� לו האותות לעשות� במצרי� ואמר לו  "וזה שאמר לו הקב : ב ' ח הל "יסודי התורה פ'  � הל " רמב

ושמעו לקול� ידע משה רבינו שהמאמי� על פי האותות יש בלבבו דופי ומהרהר ומחשב והיה נשמט מליל� ואמר וה� לא יאמינו  

 ... האותות אינ� אלא עד שיצאו ממצרי� ה שאלו "לי עד שהודיעו הקב
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Синае высокое пророческое состояние позволило ему убедиться в истинности 

пророчества Моше1
. Процесс проверки при  מעמד הר סיני был важен не только для 

осознания, что  תורה дана Б-гом на горе Синай, но и для понимания, что она никогда не 
будет изменена2

. Поэтому даже Машиах не будет более великим пророком, чем был 
Моше-рабейну3

. 

Тем не менее рецидивы сомнений случались. Упреки Мирьям и Аарона не были 

ни первыми, ни последними. Далее в книге «Бемидбар» мы столкнемся с прямой 

агрессией Кораха против Моше. Выдающаяся фигура, человек большого ума, он 

выдвинул против Моше и Аарона самые тяжелые обвинения, заявив, что они возвели 

себя в статус властной элиты, которую интересуют только почести и богатство4
. Это 

обвинение как будто бы не касается пророчества Моше, но только качества его 
руководства и распределения общественных ролей. Однако это неизбежно привело бы 

и к нападкам на Моше как на пророка5
.  

Евреи никогда не скупились на вопросы, люди они были с головой и, как они 

это понимали, не собирались оказаться в дураках из-за Моше-рабейну6
. Каждый раз, 

                                                           
1

ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש  : ...א' ח הל"יסודי התורה פ' � הל " רמב

ומני� שמעמד הר   והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעי� משה משה ל� אמור לה� כ� וכ�  ...  והקולות והלפידי�
סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאי� בו דופי שנאמר הנה אנכי בא אלי� בעב הענ� בעבור ישמע הע� בדברי עמ� וג�  

.  ב� יאמינו לעול� מכלל שקוד� דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעול� אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה

 נו צרי� לעשות לה� אות ואי... כל ישראל עדי� לו  … נמצאו ) ב ' הל(

פני� בפני�  � המנ� אדבר עמא י כ היה פני� אל פני� יאמינו אפשרות נבואת� שת: וג� ב� יאמינו לעול�: שמות יט ט, ספורנו
יאמינו  עתה עמכ� והוא היות האד� מתנבא בעודו משתמש בחושו וזה חשבו לנמנע ' ני� דבר ד פ ני� בפ בלתי שו� חלו� כאמרו 

קי� את האד�   אמרו היו� הזה ראינו כי ידבר אללכ� ו אל משה פני� אל פני� ' � באופ� זה כאמרו ודבר דג� ב� שתהיה נבואת
וחי כי אמנ� לא היה ספק אצל� על אפשרות הנבואה והיו יודעי� שהאבות ומשה ואהרו� ומרי� כבר התנבאו אבל לא היתה  

   ' נבואת שו� נביא עד הנה כי א� במראה ובחלו� וגו

2
  ) נוסח הסדורי�(באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתבר� שמו   אני מאמי�  

והוא אמרו  ...   שלא נשכח את הר סיני ולא נסיר אותו מדעתנו  ענונשנמ המצוה השניה : ת ב"� השמטות לספר המצוות ל "רמב
� אשר ראו עיני� ופ� יסורו מלבב� כל ימי חיי� והודעת�  השמר ל� ושמור נפש� מאד פ� תשכח את הדברי) י :ואתחנ� ד (יתעלה  

והכונה בזה גדולה מאד שא� היו דברי תורה באי� אלינו מפי הנביא 'אלוקי� בחורב וגו '  לבני� ולבני בני� יו� אשר עמדת לפני ה
חלו� בזמ� מ� הזמני�  פ שנתאמת אצלנו עני� נבואתו באותות ומופתי� א� יקו� בקרבנו נביא או חול� "עליו השלו� בלבד אע

אבל כשהגיענו  , ויצונו בשו� הפ� מ� התורה ונת� אלינו אות ומופת תהיה התורה נסוחה על יד השני או יכנס בלבנו ספק על זה
ביאור התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו רואות אי� שו� אמצעי נכחיש כל חולק וכל מספק ונשקר אותו ולא יועילהו אות ולא  

וג� ב� יאמינו  ) יתרו יט (שאנחנו היודעי� ועדי� בשקרותו ובחפזותו שהוא מה שנאמר במעמד ההוא  . נו מופת יצילהו מידי 
 וע� כל הדורות ידבר שלא ישכחו עני� המעמד ... לעול� 

3
 שהמשיח נביא גדול מאד וגדול מכל הנביאי� מלבד משה רבינו עליו השלו� : אגרת תימ�

4
שמינהו משה נשיא על בני קהת  ) תנחומא (משה נתקנא על נשיאותו של אליצפ� ב� עוזיאל  ומה ראה קרח לחלוק ע�  : י טז א"רש

עמר� הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מל� ואחד  ' ובני קהת וגו )  שמות ו ('  אמר קרח אחי אבא ארבעה היו שנא . על פי הדבור 
הוא מנה נשיא את ב� אחיו הקט� מכול� הריני  כה� גדול מי ראוי ליטול את השניה לא אני שאני ב� יצהר שהוא שני לעמר� ו

 . חולק עליו ומבטל את דבריו 

זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורי� ונבדלו הלוי� כי חשבו ישראל שמשה אדונינו עשה  ): ש� (ל האב� עזרא  "וז
 קשרו עליו בעבור היות� נתוני�  מדעתו לתת גדולה לאחיו ג� לבני קהת שה� קרובי� אליו ולכל בני לוי שה� ממשפחתו והלוי�

לאהר� ולבניו וקשר דת� ואביר� בעבור שהסיר הבכורה מראוב� אביה� ונתנה ליוס! אולי חשדוהו בעבור יהושע משרתו ג� 
 . קרח בכור היה כי כ� כתוב

וקנא ג�  , ) רח א תנחומא ק(שכעס קרח על נשיאות אלצפ� כמאמר רבותינו  , והנכו� בדרש): טז א (ל  "� גישה אחרת וז"אבל ברמב
כי יעקב אביה� הוא אשר נטלה  , ולא על הבכורה, ונמשכו דת� ואביר� עמו ) פסוק י(באהר� כמו שנאמר ובקשת� ג� כהונה  

 . מראוב� ונתנה ליוס!

והיא מדה רעה ומכה שאי� לה  ,  האחת שהתלבש במדת הקנאה, והסבה לקרח במחלוקת הזה שני דברי� : ל רבינו בחיי "וז
 שטעה בשלשלת העתידה לצאת ממנו והשנית ,  רפואה 

5
א� כמות כל  "לולא זאת לא היה משה מסכ� כל התורה באומרו . כתב המש� חכמה שמחלוקת קרח היתה כפירה ברורה בתורה 

 ) בהגות (ולעשות את התורה קרדו� לחפור בו  ,  לכבוד עצמו לא היה אומר דבר כזה" שלחני' לא ד' האד� ימותו וכו 

6
 ) בסו! (א תקמח "א ח"ת הרשב"שו
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когда что-то, казалось, идет не так, они обвиняли Моше в стремлении обвести их 

вокруг пальца и вообще в самых недобрых намерениях. Когда против Моше поднялись 
эти крайние мятежники,  ועדתו קרח , следствием чего стала их ужасная гибель, народ 

обвинил Моше и Аарона в убийстве1
. Реакция Всевышнего на это – намерение 

уничтожить народ2
; реакция Моше на это – намерение решительно отстаивать 

благополучие евреев3
.  

Б-г в Своей мудрости пожелал, чтобы дело именно так и шло. Он хотел, чтобы 

народ, проводя сорок лет в пустыне, избавленный от необходимости заботиться о 
пище, одежде и удовлетворении других физических нужд, полностью сосредоточился 
на понимании Торы и подлинности ее источника. Чем полнее будут развеяны его 
сомнения, чем вернее избавится он от скептицизма, тем прочнее будет вера у грядущих 

поколений4
. 

Столь высокий уровень пророчества был установлен потому, что для народа 
было жизненно необходимо полное доверие к авторитету Моше. Хотя обычно 

истинность пророка определяется проверкой объективного уровня его поведения и 

мудрости, а также его предсказаниями5
, в случае  משה רבינו этого было недостаточно. 

Мы верим в Моше-рабейну не из-за чудес, которые он совершал. Чудеса эти 

требовались по конкретным причинам, имевшим место в то время6
.  

С момента, когда תורה пришла в этот мир и роль  נביא ограничилась 
определенными рамками в контексте Торы, стал приемлем более низкий уровень 
проверки. Но для того, чтобы привести в мир תורה, этого было недостаточно. В этом 

случае доказательство должно было быть представлено всему еврейскому народу в 
пророческом переживании7

. Весь народ получил пророчество лицом к лицу с Б-гом – 

עמכ�' פני� בפני� דבר ה  – чтобы быть в состоянии подтвердить истинность пророчества 

                                                                                                                                                                                     
 נוח לה� לסבול עול גלות ומה שיגיע� מהאמי� בדבר עד שיחקרו 'וישראל נוחלי דת האמת בני יעקב איש אמת כולו זרע אמת  

מהדברי� הנאמרי� לה� ואפילו מה שיראה לה�   ) последнюю мелочь( להסיר כל סיג  , חקירה אחר חקירה, חקירה רבה 

 ... ) они сомневались даже в подлинности Моше(  א! המסופק עני� משה ...  שהוא אות ומופת 

וזה אות אמת   .והוצר� לכמה אותות ) שמות ד " (ה� לא יאמינו לי"שהיו פרוכי עבודה קשה ונצטוה משה לבשר� וע� כל זה אמר 
 שלא להפתות בדבר עד עמד� על האמת בחקירה רבה חקירה גמורה ' על עמנו ע� ה

(пока они не предприняли полное обстоятельное исследование) 

1
 :’דוילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהר� לאמר את� המת� את ע� )  ו ) (פרשת קרח ( במדבר יז  

 . � ובאב� עזרא ש� על מה קאי" עיי� ברמב

2
 : הרמו מתו� העדה הזאת ואכלה את� כרגע ויפלו על פניה�) י : (  אל משה לאמר’דוידבר )  ט ( במדבר יז  

3
ויעמד  ) יג ( : ויקח אהר� כאשר דבר משה ויר� אל תו� הקהל והנה החל הנג! בע� וית� את הקטרת ויכפר על הע�)  יב( דבר יז  במ

 :בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר המגפה

4
ת משה ואהר� לנביאי� ומנהיגי� לבל יפול ספק  "  הנה העמיד השי'ואלה ראשי בית אבות�   :שמות פרק ו פסוק יד  מש� חכמה 

בני ישראל ופקפוק בשליחות� לכ� בחר בה� שה� זקני� והזק� בל יעשה תחבולות רמיה לרמות אחרי� ובפרט להוציא  בלבב 
ת באופ� כי יהיה  "כ� בחר השי, ע� של� בלתי מסודר ולהניח� כצא� אחרי כי זק� האיש ופחד המות נגדו וחו� רוחו כבר אבדה

 לרעה כדי שלא יהיה שו� פקפוק בנבואתו לדורות הבאי� אחריו והיו  מבקרי� אחרי פעולות משה ומהרהרי� אחריו בכל נטיה
 ' וגו, ארבעי� שנה פנוי� משדה וכר� ולבב� טרוד רק במושכלות והיו מביטי� אחריו בכל פרט ופרט 

5
 סו! פרק ז ,  יסודי התורה ' הל , � " רמב

6
פ האותות יש בלבו דופי  "ה שהמאמי� עמשה רבינו לא האמינו בו מפני האותות שעש: א' ח הל"יסודי התורה פ' � הל"רמב

  ... הנבואה  שאפשר שיעשה האות בלט וכשו! אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצור� עשא� לא להביא ראיה על

7
ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש  ...   :א ' ח הל "יסודי התורה פ' � הל"רמב

 ... ידי� והקולות והלפ
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Моше1
.  

Наша глава говорит о событиях после Ар Синай. Кажется невероятным, что 

после всего, что произошло, у кого-то еще могут оставаться сомнения по поводу 

величайшего из мужей, Моше-рабейну. Однако, если посмотреть внимательно, можно 

заметить, что сомнения (как ни удивительно, что они вообще были) изменились. 
Пророчества Моше сомнениям более не подвергаются. Сомнения у Мирьям и Аарона 
вызывают шаги, которые Моше предпринял ради этих пророчеств. Эльдад и Мейдад 

пытаются «дублировать» Моше, но не оспаривают его как пророка. Поэтому Моше не 
только радуется тому, что с ними произошло, но, прося у Всевышнего возможности 

разделить нагрузку с другими, в действительности просит, чтобы и другие люди 

получили долю его пророческой силы. Он достиг нового уровня лидерства, 
позволяющего наделять полномочиями других людей. Кстати, зарождение идеи 

Санедрина показано в нашей главе2
. 

Правда, теперь Санедрин был бы создан даже без просьбы Моше. Пророчество 
Моше представляло Письменный закон, а его душа впитала всю Тору, которую он 

получил на Синае, и усвоила ее во внутреннем единстве. При передаче людям 

требовалось, однако, Устное изложение. Устный закон – это внедрение Торы в 
сознание каждой из уникальных душ еврейского народа. Это установление связи с 
Торой для множества людей. Следовало создать какой-то орган, который перенял бы 

это единство понимания (Письменного закона), что заключалось в душе Моше, – для 
последующей передачи Торы каждому человеку. Вот для чего требовались семьдесят 
мудрецов. Семьдесят – число, выражающее единство, а здесь требовалось охватить все 
аспекты данной темы. В стихе сказано  שבעי� איש в единственном числе. Решения 
Санедрина поэтому вобрали в себя все, что только может касаться проблематики Торы. 

Это должно было стать Устным законом. Пророчества Моше не могли сделать для 
еврейского народа того, что могли сделать семьдесят великих мужей своим 

мышлением в свете Устного закона3
.  

                                                           
1

 והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעי� משה משה ל� אמור לה� כ� וכ�  ...: ש�

Пророческое состояние Клаль Исраэль описано в тех же терминах, что и пророчество Моше-рабейну, 

т.е.  פני� בפני�. Значит ли это, что евреи действительно находились на уровне Моше-рабейну, неясно. 

Согласно Кузари ( יא : מאמר ד  ), по крайней мере пророчество семидесяти  זקני� было на этом уровне: 

 . לימי� אס! עוד שבעי� זקני� ונאצל עליה� מאור הנבואה עד הגיע� למדרגתו

Сфорно говорит об этом так: 

אדבר עמה� פני� בפני� בלתי שו� חלו�   ינו אפשרות נבואת� שתהיה פני� אל פני� יאמ : וג� ב� יאמינו לעול�: שמות יט ט 
עמכ� והוא היות האד� מתנבא בעודו משתמש בחושו וזה חשבו לנמנע יאמינו ג� ב� שתהיה נבואת�  ' כאמרו פני� בפני� דבר ד
אלוקי� את האד� וחי כי אמנ� לא היה   אל משה פני� אל פני� לכ� אמרו היו� הזה ראינו כי ידבר 'באופ� זה כאמרו ודבר ד 

ספק אצל� על אפשרות הנבואה והיו יודעי� שהאבות ומשה ואהרו� ומרי� כבר התנבאו אבל לא היתה נבואת שו� נביא עד הנה  
   ' כי א� במראה ובחלו� וגו

2
ריו ולקחת את� אל   אל משה אספה לי שבעי� איש מזקני ישראל אשר ידעת כי ה� זקני הע� ושט’דויאמר ) טז ( במדבר יא  

וירדתי ודברתי עמ� ש� ואצלתי מ� הרוח אשר עלי� ושמתי עליה� ונשאו את� במשא הע�  ) יז : (אהל מועד והתיצבו ש� עמ�
 : ולא תשא אתה לבד�

3
דכתיב לא אוכל  . ' ד הבונה בשמי� מעלותיו ואגודתו על אר� יסדה כו" במדרש אספה לי שבעי� איש הה:] ח"תרל[  שפת אמת 
ש ויהי  "הנהגתו באחדות גמור וכמ' ה הי "אבל העני� הוא שמרע. ו "ה כדי להקל טורח עצמו ח"וכי אמר כ� מרע'  כואנכי לבדי

ה כי נפלו  "חטא בישראל נפרד האחדות ולכ� לא נמשכו אחר הנהגת מרע' וכשהי.  ' בישורו� מל� דקאי על משה בהתאס! כו 
אבל באמת  .  ה אמר רק לא אוכל לבדי ולמה הוצר� שבעי� איש"א! כי מרע.  ולכ� נאמר אספה לי שבעי� איש. ממדריגה זו 

ויש הנהגה על ידי קיבו� הפרטי� לעשות  . דיש הנהגה באחדות ממש. י עתה למדרגה אחרת והיא הנהגת שבעי� איש "נמסרו בנ
עני�  ' ה הי "שמרעפ "והוא עני� תורה שבע.  לכ� נאמר איש לשו� יחיד . וזה עני� שבעי� איש שנעשה מהריבוי אחדות.  מה� אחדות 

ואגודתו על אר�  . איש אלקי� והוריד תורה משמי� לאר�'  ה הי"שמרע. ' ז נרמז הבונה בשמי� כו "וע. תורה שבכתב אחדות ממש
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י להיות  "ועתה התחילו בנ.  ל"וזה שבעי� איש כנ. ל"פ התחברות הפרטי� לעשות מה� אחדות כנ"יסדה הוא תורה שבע

 : ל"פ כנ" שבעבמדריגת באי האר� שהוא עני� תורה

 


