פרק ו' :האותות
רוח ה' בספר שופטים:

תרגום יונתן:

ג:י
ג:י -עתניאל בן קנז
יִש ָראֵ ל וַ טֵצֵ א וּׁש ָֹרת עֲלו ִֹהי רּוחַ נְ בּוָאה ִמן קֳ ָדם ה'
טִשפֹט אֶ ת ְּ
וַ ְּת ִהי עָ לָיו רּוחַ ה' וַ ְּ
ּכושן ִר ְּשעָ תַ יִם מֶ לְֶך
ל ִַמלְּ חָ מָ ה וַ ט ִֵתן ה' בְּ יָד ֹו אֶ ת ַ
ּכושן ִר ְּשעָ תָ יִם
אֲ ָרם וַ ָתעָ ז יָד ֹו עַ ל ַ
ו:לד  -גדעון
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ש
ָ
וְ רּוחַ ה' לָבְּ
יּׁשת יָת גִ דעוֹן
בּורא ִמן קֳ ָדם ה' לְּ בִ ַ
וְּ רוחַ גְ ָ
אֲ בִ יעֶ זֶ ר ַאחֲ ָריו
(רש"י שם :רוח ה'  -רוח גבורה)
יא:כט  -יפתח
יא:כט
בּורא ִמן קֳ ָדם ה'
ִפתח רוחַ גְ ָ
וַ ְּת ִהי עַ ל יִ פְּ ָתח רּוחַ ה' וַ ַט ֲעבֹר אֶ ת הַ גִ לְּ עָ ד וְּ אֶ ת וּׁש ָֹרת עַ ל י ָ
ומ ִמ ְּצפֵ ה גִ לְּ עָ ד
ְּמנ ֶַּׁשה וַ ַט ֲעבֹר אֶ ת ִמ ְּצפֵ ה גִ לְּ עָ ד ִ
עָ בַ ר בְּ נֵי עַ מוֹן:
יג:כה
יג:כה  -שמשון
בּורא ִמן קֳ ָדם ה' לְּ תַ ָקפותֵ יה
וְּ ָּׁש ִריַאת רוחַ גְ ָ
ּׁשרית ָדן...
וַ ָתחֶ ל רּוחַ ה' לְּ פַ עֲמ ֹו בְּ מַ חֲ נֵה ָדן בֵ ין צָ ְּרעָ ה ובֵ ין בְּ מַ ִ
אֶ ְּש ָתאֹל
יד:ו  -שמשון
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וַ ִת ְּצלַח עָ לָיו
בּורא ִמן קֳ ָדם ה'...
וּׁש ָֹרת עֲלו ִֹהי רוחַ גְ ָ
ומאומָ ה אֵ ין בְּ יָד ֹו וְּ ֹלא ִהגִ יד לְּ ָאבִ יו ולְּ ִאמ ֹו אֵ ת
ְּ
אֲ ֶשר עָ ָשה:
יד:יט
יד:יט  -שמשון
בּורא ִמן קֳ ָדם ה'...
וַ ִת ְּצלַח עָ לָיו רּוחַ ה' וַ ט ֵֶרד אַ ְּש ְּקלוֹן וַ טְַך מֵ הֶ ם וּׁש ָֹרת עֲלו ִֹהי רוחַ גְ ָ
טִתן הַ חֲ לִ יפוֹת
ֹלשים ִאיש וַ טִ ַקח אֶ ת חֲ לִ יצוֹתָ ם וַ ֵ
ְּש ִ
ידה וַ טִחַ ר אַ פ ֹו וַ טַעַ ל בֵ ית ָאבִ יהו:פ
ידי הַ ִח ָ
לְּ מַ גִ ֵ
טו:יד
טו:יד  -שמשון
בּורא ִמן קֳ ָדם ה'...
לִש ִתים הֵ ִריעו לִ ְּק ָראת ֹו וּׁש ָֹרת עֲלו ִֹהי רוחַ גְ ָ
הוא בָ א עַ ד ל ִֶחי ופְּ ְּ
(רש"י שם( :יד) רוח ה'  -רוח גבורה מן
וַ ִת ְּצלַח עָ לָיו רּוחַ ה' וַ ִת ְּהיֶינָה הָ ֲעב ִֹתים אֲ ֶשר עַ ל
קדם ה')
זְּ רוֹעוֹתָ יו ּכַ פִ ְּש ִתים אֲ ֶשר בָ עֲרו בָ אֵ ש וַ טִמַ סו
סוריו מֵ עַ ל י ָָדיו:
אֱ ָ

and the streams overflowed; can
he give bread also? Can he
provide meat for his people?

ונְּחָ לִ ים יִ ְּשטֹפו הֲ גַם לֶחֶ ם
יו ַכל ֵתת ִאם יָכִ ין ְּשאֵ ר
:לְּ עַ מ ֹו

Psalm 95
8. Do not harden your hearts,
like you did at Meribah, and like
you did in the day of Massah in
the wilderness; 9. When your
fathers tempted me, and tested
me, even though they had seen
my deeds.

 תהלים צה.5
(ח) ַאל ַת ְּקשו לְּ בַ בְּ ֶכם
:ּכִ ְּמ ִריבָ ה ּכְּ יוֹם מַ ָּסה בַ ִמ ְּדבָ ר
(ט) אֲ ֶשר נִ ּסּונִ י אֲ בוֹתֵ י ֶכם
:בְ חָ נּונִ י גַם ָראו פָ עֳלִ י

 רמב"ן דברים פרק ו פסוק טז.6
. פירוש כאשר נסיתם במסה- (טז) לא תנסו את ה' אלהיכם
 או שנצליח, אם יש ה' בקרבנו לעשות לנו נסים,שלא תאמר
 נשמור,בהיותנו עובדים לפניו ונשבע לחם ונהיה טובים
 שאם יראו שהשם יתן להם, כי הכוונה שם כך היתה,תורתו
. ואם לא יעזבוהו,מים בנס מאתו ילכו אחריו במדבר
 כי אחרי שנתאמת אצלם באותות,ונחשב להם לעון גדול
 אין,ובמופתים כי משה נביא השם ודבר ה' בפיהו אמת
 והעושה כן איננו מנסה,ראוי לעשות עוד שום דבר לנסיון
.הנביא רק השם יתברך הוא מנסה לדעת היד ה' תקצר
 כי אין ראוי,ולכך אסר לדורות לנסות התורה או הנביאים
 כי אין,לעבוד השם על דרך הסתפק או שאלת מופת ונסיון
 ואין ראוי לעבדו,רצון השם לעשות נסים לכל אדם ובכל עת
 אלא אולי ימצא בעבודתו ולכתו בדרכי,על מנת לקבל פרס
 ולא,התורה צער ואסון וראוי שיקבל הכל במשפט צדק
כאשר אמרו אוילי עמנו (מלאכי ג יד) וכי הלכנו קדורנית
:'מפני ה
Rambam Foundations 10:5
Once a prophet has made known
his prophecy, and his words have
proven true time after time, or
another prophet has proclaimed
him a prophet, if he continues in
the path of prophecy, it is
forbidden to doubt him or to
question the truth of his prophecy,
and it is forbidden to test him more
than necessary. We may not
continue to test him forever, as
[Deuteronomy 6:15] states: "Do not test
God, your Lord, as you tested him
in Marah," when [the Jews] said
[Exodus 17:7]: "Is God in our midst or
not?" Rather, once an individual is
established as a prophet, we should
believe in him and know that God
is in our midst. We should not
doubt or question him, as implied
by [Ezekiel 2:5]: "They shall know
that a prophet was in their midst."

ה: רמב"ם יסה"ת י.7
נביא שנודעה נבואתו...
והאמינו בדבריו פעם אחר
פעם או שהעיד לו נביא והיה
הולך בדרכי הנבואה אסור
לחשב אחריו ולהרהר
,בנבואתו שמא אינה אמת
ואסור לנסותו יותר מדאי
ולא נהיה הולכים ומנסים
לעולם שנאמר לא תנסו את
ה' אלקיכם כאשר נסיתם
'במסה שאמרו היש ה
 אלא מאחר,בקרבנו אם אין
שנודע שזה נביא יאמינו
וידעו כי ה' בקרבם ולא
,יהרהרו ולא יחשבו אחריו
כענין שנאמר וידעו כי נביא
.היה בתוכם

 ספר החינוך מצוה תכד.8
וכמו כן בכלל האזהרה שלא לעשות מצוות ה' ברוך הוא על
 כלומר שיעשה אדם מצוה לנסות אם יגמלהו,דרך הנסיון
.ל ויראתו אותו- לא לאהבת הא,ה' כצדקו

Rambam Teshuva 3:4
Even though the sounding of the
shofar on Rosh HaShanah is a
decree, it contains an allusion. It
is as if [the shofar's call] is
saying: Wake up you sleepy ones
from your sleep and you who
slumber, arise. Inspect your
deeds, repent, remember your
Creator. Those who forget the
truth in the vanities of time and
throughout the entire year,
devote their energies to vanity
and emptiness which will not
benefit or save: Look to your
souls. Improve your ways and
your deeds and let every one of
you abandon his evil path and
thoughts.

ד: רמב"ם תשובה ג.1
אף על פי שתקיעת שופר
בראש השנה גזירת הכתוב
רמז יש בו כלומר עורו
ישינים משנתכם ונרדמים
הקיצו מתרדמתכם וחפשו
במעשיכם וחזרו בתשובה
אלו
,בוראכם
וזכרו
השוכחים את האמת בהבלי
הזמן ושוגים כל שנתם
בהבל וריק אשר לא יועיל
ולא יציל הביטו לנפשותיכם
והטיבו דרכיכם ומעלליכם
ויעזוב כל אחד מכם דרכו
הרעה ומחשבתו אשר לא
...טובה

Deut 6:16
You shall not test (tempt) the
Lord your God, as you tested
(tempted) him in Massah.

טז: דברים ו.2
ֹלא ְּתנַסו אֶ ת ה' אֱ _ֹלהֵ י ֶכם
:נִסיתֶ ם בַ מַ סָ ה
ִ ּכַאֲ שֶ ר

Exodus 17
Therefore the people complained
to Moses, and said, Give us water
that we may drink. And Moses
said to them, Why do you strive
with me? why do you tempt the
Lord? 3. And the people thirsted
there for water; and the people
murmured against Moses, and said,
Why have you brought us up out
of Egypt, to kill us and our
children and our cattle with thirst?
4. And Moses cried to the Lord,
saying, What shall I do to this
people? they be almost ready to
stone me. 5. And the Lord said to
Moses, Go on before the people,
and take with you of the elders of
Israel; and your rod, with which
you struck the river, take in your
hand, and go. 6. Behold, I will
stand before you there upon the
rock in Horeb; and you shall strike
the rock, and water shall come out
of it, that the people may drink.
And Moses did so in the sight of
the elders of Israel. 7. And he
called the name of the place
Massah, and Meribah, because of
the chiding of the people of Israel,
and because they tempted the
Lord, saying, Is the Lord among
us, or not?

 שמות יז.3
(ב) וַ ט ֶָרב הָ עָ ם עִ ם מֹשֶ ה
ֹאמרו ְּתנו לָנו מַ יִ ם וְּ נ ְִּש ֶתה
ְּ וַ ט
וַ טֹאמֶ ר לָהֶ ם מ ֶֹשה מַ ה ְּת ִריבון
) (ג:'עִ מָ ִדי מַ ה ְתנַּסּון אֶ ת ה
וַ טִ ְּצמָ א שָ ם הָ עָ ם לַמַ יִ ם וַ ָטלֶן
הָ עָ ם עַ ל מֹשֶ ה וַ טֹאמֶ ר לָמָ ה
זֶ ה הֶ עֱלִ יתָ נו ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם לְּ הָ ִמית
א ִֹתי וְּ אֶ ת בָ נַי וְּ אֶ ת ִמ ְּקנַי
 (ד) וַ טִ ְּצעַ ק מֹשֶ ה אֶ ל:בַ צָ מָ א
ה' לֵאמֹר מָ ה אֶ עֱשֶ ה לָעָ ם
) (ה:וס ָק ֺלנִי
ְּ הַ זֶ ה עוֹד ְּמעַ ט
וַ טֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹשֶ ה ֲעבֹר לִ פְּ נֵי
הָ עָ ם וְּ ַקח ִא ְּתָך ִמזִ ְּקנֵי
יִ ְּש ָראֵ ל ומַ ְּחָך אֲ שֶ ר ִהּכִ יתָ ב ֹו
:אֶ ת הַ יְּ אֹר ַקח בְּ י ְָּדָך וְּ הָ לָכְּ ָת
(ו) ִהנְּ נִ י עֹמֵ ד לְּ פָ נֶיָך ּׁשָ ם עַ ל
הַ צור בְּ ח ֵֹרב וְּ ִהּכִ יתָ בַ צור
וְּ י ְָּצאו ִממֶ ּנו מַ יִ ם וְּ שָ תָ ה הָ עָ ם
וַ טַעַ ש ּכֵ ן מֹשֶ ה לְּ עֵ ינֵי זִ ְּקנֵי
 (ז) וַ טִ ְּק ָרא שֵ ם:יִ ְּש ָראֵ ל
ּומ ִריבָ ה עַ ל
ְ הַ מָ קוֹם מַ ּסָ ה
ִריב בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל וְ עַ ל ַנּסֹתָ ם
'אֶ ת ה' לֵאמֹר הֲ יֵׁש ה
:בְ ִק ְרבֵ נּו ִאם ָאיִ ן

Psalm 78
17. And they sinned yet more
against him, rebelling against the
most High in the wilderness. 18.
And they tempted God in their
heart by asking food for their
craving. 19. And they spoke
against God; they said, Can God
spread a table in the wilderness?
20. Behold, he struck the rock,
so that the waters gushed out,

 תהלים עח.4
(יז) וַ טו ִֹסיפו עוֹד לַחֲ טֹא ל ֹו
:ל ְַּמרוֹת עֶ לְּ יוֹן בַ ִצטָה
(יח) וַיְ נַּסּו אֵ _ל בִ לְּ בָ בָ ם
:לִ ְּשָאל אֹכֶל לְּ נַפְּ שָ ם
ָאמרו
ְּ ֹלהים
ִ _(יט) וַ יְּ ַדבְּ רו בֵ א
הֲ יוכַ ל אֵ _ל ַל ֲערְֹך שֺ לְּ חָ ן
:בַ ִמ ְּדבָ ר
(כ) הֵ ן ִהּכָה צור וַ טָזובו מַ יִ ם

