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 אים מתנבאים בסגנון אחד י אין שני נב 

 ד ה' להשכילמיהכל  –  מלבי"ם ירמיהו הקדמה

תתם מבלי יצוייר אצלו שום שגיאה או סכלות  ירשי הנבואה שהנביא השיג את דברי ה' על אמוולא לבד שמש

כתב    םמלות שבספק כלל, כי גם הלשון שבו דבר מלאכת הנבואה אל העם, ויופי השיר והמליצה, וגם פרטי ה   או

הוא שם דבריו על לשונו    -   את הדברים על ספר, לא המציא משכלו וחכמתו, רק הושמו בפיו ובעטו ברוח ה' עליו

ב כי יצוייר טעות ושגיאה אל הנביא  שאם תחשו  ...  ויאמר כה תדבר וכה תכתוב בעט קדש לא תגרע ולא תוסיף

דש כפי מה שידמה בעיניו לתקן המליצה  הק  י בכתב  בדבריו או בספרו, הלא אז יזיד איש ואיש להוסיף ולגרוע

חנו מוזהרים שלא לשנות אף אות אחת,  ואנ...    ולישר עוות הלשון, ויהיו ספרי הקדש כעיר פרוצה אין חומה

 ...  הכל בכתב מיד ה' עליה השכיל והמסורה עשתה סייג וגדר סביב כתבי הקדש, חומה בצורה סביב,

ום דבריו בפיו בסגנון  ו ומליצותיו, כן היה רצון ה' המנבא אותו לשלשונ  בסגנוןואם תראה שינוי בין נביא לנביא  

אים בסגנון אחד, באשר ההשפעה החלה על הנביאים יש לה גבולות ומדרגות הזה, כי אין שני נביאים מתנב

  וסדרים ידועים אצל ה' הדובר בם. ורשות בידך לאמר שהם נערכים לפי הכנת הנביא, או שהם משתנים לפי 

ואם ידמה לך שבמאמר אחד  ...  אבל לא לאמר שהם חסרים או בלתי שלמים ומתוקנים נבא אותם,' המהרצון 

ממאמרי הנביאים יש שם חסרון מלות או דברים הבלתי מיושרים לפי חוקי המליצה, עליך לתלות הדברים  

 1.קשיתמימים אשר אין בם נפתל ועבחסרון הבנתך, לא בדברי אלהים חיים השלמים וה

 ברמת גלעד  עם ארםמלחמת יהורם ואחאב  - פרק כב א מלכים

ה   מָׁ חָׁ ין ִמלְׁ ִנים אֵּ ֹלש שָׁ בּו שָׁ ם ּוין א  בֵּ ַויֵּשְׁ ל: פרָׁ אֵּ רָׁ ין ִישְׁ ִהי בַ   2בֵּ ה ַהשְׁ ַויְׁ נָׁ השָׁ ַויֵֶּרד יְׁ ה ֶאל  ִליִשית  הּודָׁ ט ֶמֶלְך יְׁ פָׁ ֹושָׁ

לֶמֶלְך ִישְׁ  אֵּ ְך  אֶמר ֶאל י  וַ ...    :רָׁ לֵּ תֵּ ט ה  פָׁ הֹושָׁ מ ת גִ ִת ִא   יְׁ ה רָׁ מָׁ חָׁ ד ַוי אמֶ י ַלִמלְׁ עָׁ מֹוִני  לְׁ ל כָׁ אֵּ רָׁ ט ֶאל ֶמֶלְך ִישְׁ פָׁ הֹושָׁ מֹוָך  ר יְׁ כָׁ

סּוסֶ  סּוַסי כְׁ ַעֶמָך כְׁ ַעִמי כְׁ   יָך:כְׁ

א כַ וַ  ש נָׁ רָׁ ל דְׁ אֵּ רָׁ ט ֶאל ֶמֶלְך ִישְׁ פָׁ הֹושָׁ ַבר ה  יֹום ֶאתי אֶמר יְׁ רָׁ קְׁ יִ וַ   ':דְׁ ל ֶאת הַ ב ץ ֶמֶלְך ִישְׁ אֹות ִאיש  ִביִא נְׁ אֵּ ַבע מֵּ ַארְׁ ים כְׁ

רּו ל ַוי אמְׁ דָׁ ה ִאם ֶאחְׁ מָׁ חָׁ ד ַלִמלְׁ עָׁ מ ת ִגלְׁ ְך ַעל רָׁ לֵּ ֶהם ַהאֵּ לֵּ ַיד ַהֶמֶלְך:  ַוי אֶמר א  י בְׁ ד נָׁ ן א  ִיתֵּ ה וְׁ ין  אמֶ ַוי  ע לֵּ ט ַהאֵּ פָׁ הֹושָׁ ר יְׁ

ע ַלה'  ִביא  נָׁ שָׁ ֹופ ה  רְׁ ִנדְׁ וְׁ אֹותֹו:  הד  ִישְׁ ַוי אֶמר    מֵּ ל  רָׁ ֶמֶלְך  ִני אֵּ ַוא  א תֹו  מֵּ ה'  ֶאת  ר ש  ִלדְׁ ד  ֶאחָׁ ִאיש  עֹוד  ט  פָׁ הֹושָׁ יְׁ ֶאל 

ַלי טֹוב ִכי  א עָׁ ַנבֵּ אִתיו ִכי ל א ִיתְׁ נֵּ הֹושְׁ ה ַוי אֶמר יְׁ לָׁ הּו ֶבן ִימְׁ יְׁ ע ִמיכָׁ ן:ִאם רָׁ ט ַאל י אַמר ַהֶמֶלְך כֵּ פָׁ   3שָׁ

א מֶ ַוִיקְׁ  ִריס ֶאחָׁ ֶלְך ִישְׁ רָׁ ל ֶאל סָׁ אֵּ יְׁ מַ   רד ַוי אמֶ רָׁ ה ִמיכָׁ רָׁ הה  לָׁ ַנע נָׁה קַ ש לֹוַוַיעַ   ...  :הּו ֶבן ִימְׁ ִקיָׁה ֶבן כְׁ ֶזל ַוי אֶמר   ִצדְׁ י ַברְׁ נֵּ רְׁ

ַמר ה' בְׁ  ם:כ ה אָׁ ם ַעד ַכֹּלתָׁ רָׁ ַנַגח ֶאת א  ֶלה תְׁ ה  אֵּ אמ ר ע לֵּ ן לֵּ ִאים כֵּ ִבִאים ִנבְׁ ל ַהנְׁ כָׁ ד  וְׁ עָׁ מ ת ִגלְׁ נָׁ   רָׁ ַלח וְׁ ַהצְׁ ַיד  וְׁ ַתן ה' בְׁ

   4... ְך: לֶ ַהמֶ 

ל ַוי אֶמר דָׁ ה ִאם ֶנחְׁ מָׁ חָׁ ד ַלִמלְׁ עָׁ מ ת ִגלְׁ ְך ֶאל רָׁ לֵּ נֵּ הּו ה  יְׁ יו ִמיכָׁ לָׁ הַ   ַויָׁבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי אֶמר ַהֶמֶלְך אֵּ ה וְׁ יו ע לֵּ לָׁ ַתן  אֵּ נָׁ ַלח וְׁ צְׁ

ַיד ַהֶמֶלְך: יו  ה' בְׁ לָׁ ִבעֶ ַהֶמֶלְך ַעד כַ ַוי אֶמר אֵּ ִני ַמשְׁ ִמים א  עָׁ ם ה':שֶ א   ָךֶמה פְׁ שֵּ ַלי ַרק ֱאֶמת בְׁ ר אֵּ ַדבֵּ    5ר ל א תְׁ
 

סייג וגדר"  יבה "סב  התשהמסורת עש ותב נאמנות ואמונה מוחלטת במהימנות ספרות הנביאים שהיא חלק מרכזי בכתבי הקודש  זה כ  1
ם  בפיו ובעטו ברוח ה' עליו, הוא ש   לא המציא משכלו וחכמתו, רק הושמו"הנביא    ם שלהמיליפרטי  את  ו"חומה בצורה". אפילו  

שינויים בין נביא לנביא, אין אלה    אנו רואיםאם  ו".  תכתוב בעט קדש לא תגרע ולא תוסיף  דבריו על לשונו ויאמר כה תדבר וכה
"אין שני נביאים מתנבאים    -  והשמרנית  ירההמחמישה  פק הג, ללא סיא" ו"לפי רצון ה' המנבא אותם". זות הנבכנ"ה  אלא תוצאה של

על    גז  ברכות  מי  ומה נעשה למשל עם דברי הירושל.  כולל פרטי המילים""לכל אחד הוכתב מלמעלה סגנון משלו,  סגנון אחד", כי  ב
  הן אלוים שנביאהן ה  יודעין"משם ש ,  ממטבע הלשון שהתקין משהור"  "גיב   את  טיט את התואר "נורא" ודניאל שהשמירמיהו שהשמי

 בחז"ל. שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד"  ןהאמרה "איר נפנה למקו"? אמיתי ואינן מחניפין לו
נבות    םרכ  רסיפוממשיך את  שהוא    ת "פ"(, נראהו פי סימון הפרשות )האלו וינלפי עניא, אך    יםבמלכב  זה פותח את פרק כפסוק    2

צא אחאב את  מחד גיסא והמלחמה עם ארם בה מ  ם שם: כרם נבותריפוהסישני  בין  אית  עצמ  שבפרק הקודם, או עומד כפיסקה
אב מפני השם האריך לו השם מה  מפני שנכנע אח  - שלש שנים אין מלחמה  וישבו  סא. ראו פירוש רלב"ג על הפסוק: "מאידך גי  מותו

 המיוחדים.   בדפים כרם נבותינו ראו דבר ".לחמו עמו שלש שניםיד בההד ןבשו תחת נפשו מהיה נפשאמר לו שת
ארבע מאות הנביאים שקיבץ אחאב  ליהושפט. האם    אבאחין  יח ב ל השבהם מתנהפיסקה מיוחדת לארבעה פסוקים אלה,    ורניצ  3

ַהֵאין  וספת: "(? מה גרם ליהושפט לחזור ולבקש פעם נרו נביאי אמת )או לפחות לא רשעים שמראש נבאו שקלבקשת יהושפט הי 
ה ָנִביא ַלה' עוֹּ  תוֹּ ְרשָ ד ְוִנדְ פֹּ  להלן.  מוסברש  כפי באיםמקורות ה להבנת ה ים אלה חשובהיח בפסוקנת השבה "? ה ֵמאוֹּ

טחה  בבה  ר שאר הנביאיםשקראו למיכיהו( וחוזר ומחזק את דבמע  יה בן כנענה )אולי שעד שהסריס מביא את מיכיהו, ממהר צדק  4
  ַחי ה' ִכי ֶאת"  , הוא אומר:טובים   יםברבא לקרוא ושביקש שיאמר דלשליח ש, אשר כבר  יכיהומנתיים מגיע  ". בילה והצלחלטוב: "

אמַ ֲאֶשר  תוֹּ אֲ  ילַ ' אֵ ר היֹּ  ". ַדֵבראֹּ
שמנהל את הדיאלוג עם מיכיהו. הוא מבין שתשובת מיכיהו  הוא    –  ת מקרא ופרשנים אחרים(דע עפ"י  "המלך" כאן הוא אחאב )  5

שיח זה ללמדנו  -אמת. נראה שיש בדוהו את  ל ר  לומצותו ודוחק בו  לר   בשם ה', אינה תשובה כנה ובאה רק  מרההראשונה, הגם שנא
 דברי מיכיהו. אלה . מי כאן ואילך, מי מתחנף אליו ומי לא  תר לבו להבחין שידע בס אבחא  של רכבתהמו דמותועל 

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%9b%d7%a8%d7%9d-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%97%d7%aa-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%a9%d7%aa#gsc.tab=0
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ל ִישְׁ  ִאיִתי ֶאת כָׁ ִרים ַכצ  רָׁ ַוי אֶמר רָׁ פ ִצים ֶאל ֶההָׁ ל נְׁ ֶהם ר ֶעה ַוי אאֵּ ין לָׁ ֶשר אֵּ ֶלה יָׁשּובּו ִאיש  אן א  אֵּ ד ִנים לָׁ ֶמר ה' ל א א 

בְׁ  יתֹו  בֵּ לֹום:  לְׁ בַ וַ ...  שָׁ דְׁ ַמע  ן שְׁ כֵּ לָׁ ֶאתִא רָׁ ה'    ר י אֶמר  עַ   יִתי  ב  י שֵּ ִמיִמינֹו  ה'  יו  לָׁ עָׁ ד  ע מֵּ ַמִים  ַהשָׁ א  בָׁ צְׁ ל  כָׁ וְׁ אֹו  ִכסְׁ ל 

מ אלֹו:ּו פַ   ִמשְׁ יַ ַוי אֶמר ה' ִמי יְׁ ב וְׁ אָׁ כ  ֶתה ֶאת ַאחְׁ ר בְׁ ֶזה א מֵּ כ ה וְׁ ד ַוי אֶמר ֶזה בְׁ עָׁ מ ת ִגלְׁ רָׁ ִיפ ל בְׁ א הָׁ   ה:ַעל וְׁ ע מ ד רּוַח ַויַ ַויֵּצֵּ

י ה נֵּ ִני  מֶ אַוי  '  ִלפְׁ ַפֶתנּו ַוי אֶמר הר א  ה:א  יו ַבמָׁ לָׁ יו וַ   ' אֵּ ִביאָׁ ל נְׁ ִפי כָׁ ִייִתי רּוַח ֶשֶקר בְׁ הָׁ א וְׁ צֵּ ַפתֶ ַוי אֶמר אֵּ ַגם  י אֶמר תְׁ ה וְׁ

ן: ה כֵּ א ַוע שֵּ ל צֵּ ַנע נָׁה  ...  תּוכָׁ ִקיָׁהּו ֶבן כְׁ הּו ַעל ַהֶלִחי ַוי אמֶ ַוַיֶכה ֶאת    ַוִיַגש ִצדְׁ יְׁ ַבר רּוחַ אֵּ ר  ִמיכָׁ ר   י ֶזה עָׁ ַדבֵּ ִאִתי לְׁ ה' מֵּ

ְך: ב א ֶחֶדר בְׁ  אֹותָׁ ֶשר תָׁ ָך ר ֶאה ַביֹום ַההּוא א  הּו ִהנְׁ יְׁ ה:ַוי אֶמר ִמיכָׁ בֵּ חָׁ הֵּ  6ֶחֶדר לְׁ

 אמינות הנביאמבחן  – סכת סנהדרין דף פט עמוד אמ

)מלכים א כב    "רני ברזל נה ק נע כ  ויעש לו צדקיהו בן"   :יבכנענה, דכת צדקיה בן    כגון   7המתנבא מה שלא שמע. 

ל ברמת גלעד...  וה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפ מר  ויא"  :מאי הוה ליה למעבד? רוח נבות אטעיתיה, דכתיב  .יא(

  . אמר רב כב(-כם  שם ש" )ני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר... תפתה וגם תוכל צא ועשה כןויצא הרוח ויעמד לפ

  8מר רבי יוחנן: רוחו של נבות היזרעאלי. א - ? וחר  י. מאיצא ממחיצת -מאי צא יהודה: 

נביאים מתנבאין  יצחק: סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני  כדרבי יצחק. דאמר רבי    9הוה ליה למידק,  -

אמרבסיג עובדיה  אחד.  בְ "  : נון  שְֹׁכִני  ִהִשיֶאָך  ִלְבָך  ֶסַלע  ְזדֹון  ִשְבּתֹוַחְגֵוי  ג(עובד)  " ְמרֹום  א  אמרמייר,  יה    : ה 

 10(.טזמט ירמיהו ) "ְפַלְצְּתָך ִהִשיא אָֹׁתְך ְזדֹון ִלֶבָך שְֹׁכִני ְבַחְגֵוי ַהֶסַלע ּתְֹׁפִשי ְמרֹום ִגְבָעה ִּת "

 11כלום קאמרי. מינה לא שמע -והני, מדקאמרי כולהו כהדדי 

 שקר היו נביאי  – רד"ק מלכים א פרק כב פסוק ז

כי הכיר יהושפט כי נביאי הבעל או האשרה הם ולא אמר    ,ה לה'ין אלא  כי  כלומר  –האין פה נביא לה' עוד  

  12"?  ביא לה'האין פה עוד נ"  :אבל אמר .אב כי נשא את פניוכי נביאי שקר הם מפני כבוד אח רושבפי
 

יהושפט    ביאים שם, יוצא למלחמה וניגף. ואיפהאות הנכל זאת את נבואת צדקיהו ושאר ארבע ממעדיף ב  אחאבשוהמשך הפרק    6
בסס על הפסוקים שהבאנו  שלנו שמת  שא נוקד ברא ונתמבעלי המקתרת הסיפור שם ל"? נניח את י א לה'ד נביע "עומו שביקש לש

 כל זה קשור לכלל "אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד"?איך עד כאן. 
תו  ו מית אמר לנ  שלא שמע ומה שלא  נביא השקר המתנבא על מה: "יא משנה המסכת סנהדרין פרק  ב שם דנה על המשנה    אגמרה  7

 לו. נאמר מה שלא  א שהתנבא אתבימא במקרא לנן או דוגוכו' ", ומחפשת סימוכי  די אדםבי
נש לאחאב על מעשה הנבלה של כרם נבות, מה חטאו  , וכל זה כעוטעתה את צדקיההה ממחיצתו של הקב"ה  אם רוח שקר שיצא  8

  ל, מצויה , שמיוסדת על הפסוקים לעירוח נבות   דרשה זו של  .מה שלא שמע"תנבא  אין כאן ראיה לדין "המיה בן כנענה?  של צדק
מלכות משום שכיבד את  "וותרן בממונו היה", זכה לכ"ב שנות  )"שקול היה, של אחאב במעלותיוהדנה   ין קב ע"בדרנהסגם בגמרא 

ראל  לם בארץ ישלם ותת  "אין לך כל  חאב כחמורות שעשה ירבעם", לות שעשה א)"קוחסרונותיו    (וכו'  התורה שניתנה בכ"ב אותיות 
קמט  שבת    גמראבדרשה זו  . כמו כן ראו  חלק לעולם הבא שאין להם  ם  כי במל  מהדיון  "(, כחלקמיד עליו אחאב עבודה זרהשלא הע

אך  )  הקב"ה  ישלפיכך יצאה הרוח מלפנ  ,"ה"הקבתו של  תו במחיצ ומכניסין א  אין  -על ידו  ענש  נ  רוכל שחביהכלל: "ן על  ובדי  ב"ע
   .(רה כי הפכה לרוח שקהרוח נדחתבטענה ש וז  שם נדחית ראיה

 . קיילדלצדקיהו( )היה לו  9
ם: "די  י )דוגמת חצאי מאמרים דומ  , הוא חצי המאמר ""אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד:  כאן יש לנו "הפתעה" קטנה. הביטוי  10

: הוא  של ר' יצחקהמאמר השלם  .  ד(ם" ועווטילש"אם אין אני לי מי לי", "מיום שחרב בית המקדש ניתנה נבואה  מא ברמיזא",  לחכי
בגמרא רש רש"י מפהאין זו סתירה מיניה וביה? ! הכיצד? נון אחדנביאים מתנבאין בסיגואין שני   ביאים,סיגנון אחד עולה לכמה נ"

ואין שני    ל אחד.הכנכנס בלבם, לזה בלשון זה ולזה בלשון זה, ו  -כמה נביאים  עולה ל  דבר מליצות של רוח הקודש.  -סיגנון  ":  שם
אחד עולה לכמה נביאים, רוצה לומר ענין  סגנון  : "יקרים מאמר ג פרק טספר העוב".  בלשון אחד  -ד  נון אחן בסיגנביאים מתנבאי

כאן בשני משמשת  שהמילה סגנון    נאמרובלשוננו היום    ".אחד, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כלומר בדברים אחדים
תוכן    ,מעו אשר שר  הדיבו  –   ה' שניתן לנביאים, החיזיון אשר חזו  ברד  – הות  וא המהראשון ה  'סגנון 'נים: הוש   ובנים קרובים אךמ

היום, היינו כיצד הנביא  שפתנו  בכמקובל    תחבירי-ניבמובן הלשוסגנון    –  בור והצגת המהותאופן הדיב  ני הוא סגנון. והשהדברים
נוס,  סיגנום, או סיגמילה סגנון,  הנות של  המשמעויות השואו  ר.  שלו   לשונווב, בסגנונו  ת "הסגנון" שחזהא קהל שומעיו  למעביר  

   .'סטרובמילון ג ורה, קבמ יוונית שהיא מילה
יתתה )את אחאב דרכו(. וזאת,  שפבנבואה שקרית, למרות רוח נבות    לדקדק ולהבין שמדובר  צדקיה בן כנענה: היה צריךסוף דבר,    11

שהם לא   שמעמ , כולם מדברים באותה לשון , וכאשרח""עלה והצלמרו כולם כמקהלה לאחאב א  מאות הנביאיםשכל ארבע משום 
איך    – דיעבד"  הסבר של "ב'כתב הגנה' וד", איננו  נביאים מתנבאים בסגנון אחשני  אין  "  הביטוי שמקור    והרי לנו ם.ולא כלו  אומרים 

  אחד"ם בסגנון  נביאים מתנבאי שני  אין  "!  באבין דברי נביא זה לאחר אם שניהם שמעו מפי הגבורה, אלא אדר  הבדלייתכן שיש  
היה נביא   נענהביעה פשוטה שצדקיה בן כק  רין יא הדסנה  ירושלמיבבספרי דברים קעז ואגב  )ראו    !, כך צריך להיותלכתחילההוא  

אמינות הנביא  ,  ולסיכום  (.בירושלמי   "את הביטוי "אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד  אמת, לא מצאנווב  .שקר בלי שום דיון
שהוא  ן ות החיזיועיד שהוא הפנים אשמ מה    –שקיבל, בסגנונו ובלשונו הוא  בואה  את הנלעם  ר  ישהוא מעב  נמדדת דווקא בכך

  , סופרים אקדמאים, רבניםיאים )אנשי רוח,  של נב  'מקהלה'ואם תשמע    שהם מבינים.משכיל להעביר אותו לקהל שומעיו בשפה  
לחפש קול נוסף כמו    ךעליהם.  אמינות דבריבלבדוק ולדקדק  עליך    –   "למידק  ליה  ה הו, "אותה שפה וסגנון בוכו'( שמדברים כולם  

. ומה  פרשיםם מרבית המכנענה אומרימי צריך היה לבדוק ולדקדק? צדקיה בן    ".  לה'  עוד נביאהאין פה  לאחאב: "  יהושפטשאמר  
 עם יהושפט )שלא לדבר על אחאב(?

זו של יהושפט כלפיי אחאב, עפ"י  ות  רגיש  ?ףסלה', נביא נו א  שהואין כאן אולי עוד נביא    בסדר, אבלהם  ה  לבדגש על המילה עוד. א  12
ט  בפש  נינו,ולעניי  .תו ה בהשפעת אששכל עבודת הבעל היית  טמע עליו  ולסנגר  ל אופיו של אחאב  ללמד עהיא  רד"ק, יכולה גם  

 כנענה.ומן הסתם כך גם צדקיה בן  ביאי שקרשקבץ אחאב היו נע מאות הנביאים הפסוק, ברור לרד"ק שארב
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 5מתוך    3עמ'  

 

  13. לה' הם  םכל אלה הנביאי  :אמר לו אחאב  ,"האין פה נביא לה' עוד: "שפטהומר יכשא  ,לובדברי רבותינו ז"

סגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון    :אבאכך מקובלני מבית אבי    : שפטהוי   אמר לו 

מרו  א  םלוואלה כ  -  14"השיא אותך זדון לבך  צתךלתפ"   :ירמיהו אמר  ", זדון לבך השיאך"  :עובדיה אמר  .אחד

 15.נמצא שאין בדבריהם ממש  -" ביד המלךלה ויתן ה' ע" :ר אחדדב

 16אמת היו נביאי  – ה פרק יח פסוק ב יםרש"י דברי הימ

  כן   17. ל ממנו יהושפט קבץ לוכי מה ששא  ,נביאי אמת היו  םוכול  - ראל את הנביאים ד' מאות  מלך ישויקבץ  

מר להם לאמר  ו אש  ",נביאיו  שקר בפי כלתי לרוח  והיי"   :דע  ,"  ויאמר אני אפתנו וגו'צא הרוח  יו : "כיח בסמוךמו

שאם היו נביאי    . מכלל שהיו נביאי ה' שלא היו מתנבאים אלא דבר ה'  ,ךלמ הלאחאב עלה ויתן האלהים ביד  

האין  "  :פט שוביהוש  רשאמ  ,ועוד  .םמלב  יםמה שהיו בוד   שלא היו מתנבאים אלא  ,תוי נופל עליהםיאין הפ   ,שקר

ם  אי קובלני מבית אבי אבא שאין שני נביאים מתנבאלא מ   ,י ה'ני שהם נביא יודע א  ודאי   -  18" לה' עוד  אפה נבי

 19.והללו כולם מתנבאים עלה והצלחחד,  ולשון א  חדבסגנון א

 ם עדות מכוונת עהשוואה  –"א פט עסנהדרין מהרש"א חידושי אגדות 

  . ד לומר שקרנו לכך ביחובוודאי שכיו חד,  א והענין כשמכוונין לסגנון  ...  סגנון אחד  ואין ב' נביאים מתנבאים ב 

הוה   חמי הכן וכד הוה .הוה חקרכד הוה חמי סהדי מכוונין נא הו  בר :וכהאי גוונא איתא בירושלמי לענין עדות

  20ימן כח. ס". ועיין בטור חושן משפט מכווין

 
אֶמר  : "פסוקים לעילעצמו, ב  במקרא  נראהמצויה כ  של רד"קזו  פרשנות  '  'תוספתהסמך ל.  בגמרא לעילנה  אב, אינחאמירה זו של א  13 ַויֹּ

ָשָפט אֶ  ץ ֶמֶלְך ִיְשָראֵ   :ש ָנא ַכיוֹּם ֶאת ְדַבר ה'ְדרָ ְשָרֵאל  ל ֶמֶלְך יִ ְיהוֹּ ת ִאיַוִיְקבֹּ   פרש ר אמנם לאפש.  וכו' "ש  ל ֶאת ַהְנִביִאים ְכַאְרַבע ֵמאוֹּ
לא  שיהושפט  עובדה    –  ו ואת עצמו שולל ובאמת הם נביאי שקרומוליך אות  שפטושאחאב משקר כאן ליההיינו  לרעה,  זו  ה  אמיר

לַ "בקשתו:  ר על  בואתם וחוזמתרשם מנ ָנִביא  ה  פֹּ ֵמאוֹּתוֹּ ַהֵאין  ְוִנְדְרָשה  ד  רד"ק בחלק זה היא לטובהה' עוֹּ  "; אבל נראה שכוונת 
בדעתם  ונטה לקבל את דברי אחאב שכולם נביאים לה'. אז מדוע חוזר יהושפט לבקש עוד נביא לה'? ומתי ואיך חל שינוי    )לכתחילה(

 .להלןשוב  נחזור על כך ולעיל הגמרא סבירה ? את זאת הנביאיםאותם של 
ִים ָבזּוי ַאָתה : "אדוםבנבואת עובדיה על  קים  הכוונה לפסו.  רחיב נואנו    לעילהגמרא  ם  רד"ק קיצר כאן וכך ג  14 ן ְנַתִתיָך ַבּגוֹּ ִהֵנה ָקטֹּ

ד: ְכִני ְבַחְגֵוי ֶסַלע מְ   ְמאֹּ ן ִלְבָך ִהִשיֶאָך שֹּ ֵמר ְבִלבוֹּ ִמי יוֹּ ְזדוֹּ ָכִבים ִשים ִקֶנָךִאם ַתְגִבי  ִרֵדִני ָאֶרץ:רוֹּם ִשְבתוֹּ אֹּ ִמָשם    ַה ַכֶנֶשר ְוִאם ֵבין כוֹּ
ִריְדָך ִים ָבזּוי ָבָאָדם:: "על אדוםירמיהו  בואת  בנמול הפסוקים    (;ד-א בעובדיה  ")  ֻאם ה'  נְ אוֹּ ן ְנַתִתיָך ַבּגוֹּ ִתְפַלְצְתָך ִהִשיא    ִכי ִהֵנה ָקטֹּ

ָתְך ְזדוֹּ  ְכִני ְבַחְגֵויאֹּ ְפִשי ְמרוֹּם ִּגְבָעה ִכי ַתְגִביהַ  ן ִלֶבָך שֹּ ִריְדָך ְנֻאם ה' ַכֶנֶשר ִקֶנָך ַהֶסַלע תֹּ  (. טז-טומט ירמיהו  ) " ִמָשם אוֹּ
"רבותינו", , ע"ס  לסיכום   15 הגמרא    דרשת  הנ"ל,  בסשזו  רד"ק  נהדרין  פירוש אחר מהפשט  הש  בחלקמציע  פירושו,  ק  בחלשני של 

או נביאי הבעל  לא היו נביאי שקר וח, ה בו הרלפני שנכנסבן כנענה ץ אחאב, אולי גם צדקיה קיבהנביאים ש ארבע מאותהראשון. 
ב"ה היה  הקנלהבים לסייע למלך. עובדה ש  לי היו פשוטתואר זה בפי אחאב(, או)רד"ק לא מכנה אותם "נביאי ה' " ומעדיף לשים  

רּוַח ֶשֶקר ְבִפי ַתן ה'  ה ִהֵנה נָ ְוַעתָ "כיהו:  ראו דבריו של מי  ב(.את אחא  שיפתומנת שתפתה אותם ) ל נבות עלצריך לשלוח את רוחו ש
"ב וגמרא שבת  קב ע  סנהדריןא  קבילות בגמרמב)ראו  שהקב"ה ישלח להם רוח שקר!  ". נביאי שקר אינם צריכים  ל ְנִביֶאיָך ֵאֶלהכָ 

דבר    :י, שכן כתיב? אמר רבינא: צא ממחיצתצא  מאי רש את רוח השקר ממחיצתו: "גשהקב"ה מ  לעיל,   8ט ע"ב, שהזכרנו בהערה  קמ
עלה  "  נבואותהוא יציר בני האדם! אז מה הביא את יהושפט לבקש עוד נביא לה' ולחשוד שכל    ". השקר יכון לנגד עינירים לא  שק

  את  . ובלשון רד"ק המסכםעל אותם דברים   מנטרהבה וחזרו  שכולם דברו במקהל  העובדה?  הן שקריות )או לפחות נבובות(והצלח"  
סגנון אחד" ". "אין שני נביאים מתנבאים בריהם ממשנמצא שאין בדב  -  המלך  בידה'    לה ויתןע  :ר אחדו דבלם אמרוכ"  :הגמרא לעיל

זו  אלה  מדוע הצטרף יהושפט למלחמה? ש  ך,אם כנביאי אמת.  אינם    –אחד    כולם בסגנון שמתנבאים    ם ההפוך: נביאיוהמשפט    –
 כב במלכים א כדבעי. רק לימוד פלצמו וכבר נוגעת לסיפור ע

, תלמיד של אחד  דיהככל הנראה רב סע  ואות   ברי"י". ח"י והוא "מיוחס לרששל רשם אינו כל הנראה  רי הימי ירוש "רש"י" לספר דבפ  16
וכן    א זהבנוש  ראמר קצר של אשר וייזמולא שמשו בו". ראו  "   רוש תוספות בגמרא יומא ט ע"אי שנזכר בפימבעלי התוספות, כפ

 . בהוצאת מגנס בהוצאת  ימיםלרש"י לספר דברי ה הפירוש המיוחסן וייזר ערו של ספר
אֶמר יְ "כצמד הפסוקים שכבר הזכרנו לעיל:    17 ָשָפט ֶאל ֶמֶלְך ִיְש ַויֹּ ץ ֶמֶלְך ִיְשָראֵ   ְדַבר ה':  ֵאל ְדָרש ָנא ַכיוֹּם ֶאתרָ הוֹּ ל ֶאת ַהְנִביִאים  ַוִיְקבֹּ

 . וכו' " שְרַבע ֵמאוֹּת ִאיְכַא
יאים שם  באמת היו כל הנבעל פירוש רד"ק, אבל לא מתוך התחשבות בכבודו של אחאב, אלא מתוך ש לעיל    21  יוק כמו בהערהבד  18

 אי אמת לה'. נבי
נשאיר למחקר( ולא : רד"ק או הפירוש המיוחס לרש"י "ק )מי קדם למיטת רדשישל  חלק השנית מה שהסברנו בא תואםפירוש זה  19

אמת". הסבר הגמרא בסנהדרין נראה לו  כנענה, בתואר "נביאי    דקיה בן נשים, כנראה גם את צהסס לכנות את ארבע מאות הא מ
". או  כלום קאמרי  ינה לאמ   שמע"  –אים כולם בסגנון אחד  ב הנביאים מתנאם    :בסוףהברורה  יין, ורק חסרה האמירה  פשט הענ

ין מאד את משמעות  מקצמת"  מוש בביטוי "נביאי אור שזו כוונתו ואי לכך השיאבל בר  ".נמצא שאין בדבריהם ממש: "רד"ק  בלשון
גם  מר נבואה שקרית.  תגרום לו לו"אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד". גם נביא אמת לה', יכול לקבל רוח לא טובה ש   הכלל
ה או שמע,  ר ולהתבונן שוב מה בדיוק ראהופך להיות חלק ממקהלה, הוא צריך לעצו  וכשהוא רואה שהוא  ,דקדק ולדייקל  צריך  הוא

פטים.  בפרשת שו  נביא אמתאיך נכיר  שומעים כאן מבחן נוסף לאמינות הנביא? ראו דברינו    יזיון נוסף. האם אנחנותפלל לחואולי לה
ת גם חכם  למצער שנביא חייב להיו או    –(  א  יב  אבתרבבא  ? )"עקיפין גם את הכלל "חכם עדיף מנביאבאן  כ   שומעיםאם אנחנו  ה
עפ"י  ', הוא ש הוא ששאל פעמיים אם יש נביא לה  יהושפט. ים של חכמה? והערה אחרונה, על  למול כלשקול את נבואתו שלו אל  ול

ימות של מיכיהו בן ימלה עם צדקיה בן כנענה, מדוע  הוא שראה את העם אמת,  ם דובריבע אות הנביאים אינהמדרש חשד שאר
 "?יו הכלל "הוה ליה למידקחל גם עללא ב למלחמה? האם עם אחא  צאתהמשיך ל

רא הנ"ל  צאנו(. פירוש מהרש"א על הגמי )אנו לא מלא מצוי בירושלמין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד" ארנו לעיל שהכלל "אמ 20
נביאים שמדברים בקול  סנהדרין על  בבלי  סקנת הגמרא בממשווה את  א  מסוים לחסר זה בכך שהו   נותן "פיצוי"ין בבלי,  בסנהדר
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 חירות המשורר  –פרשת וארא טו -ט ידפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות 

  יא הש" )עובדיה א ג(,  "זדון לבך השיאך", כמו "בעבור תדע"  )שם ח ו(,  " למען תדע" ף  חלשון מתאמנם כי הל  ...  

ה נביאים, ואין  נון אחד עולה לכמ והרצון אחד, שהרי סג   ון חלפין הלשמ  יא)ירמיה מט טז(, וכן בלשון הנב   "אותך

ן  אין לשו  ודד  רות ותשבחות שליא בעצמו משנה הלשון, שכן כל שיואפילו הנב   בסגנון אחד,ני נביאים מתנבאין  ש

ג"זה,    זה כלשון ר ")תהלים נג ד(,    "ה טֹוב ֵאין ַגם ֶאָחדשֵ עֹׁ ַיְחָדו ֶנֱאָלחּו ֵאין    כֻּלֹו סָׁ ַיְחָדו ֶנֱאָלחּו ֵאין עֵֹׁשה טֹוב    ַהכ ל סָׁ

ֶאָחד ַגם  ג(,    " ֵאין  יד  ִיבֹׁלּו  ")שם  ֵנָכר  רּו  ְבֵני  גְׁ ַיחְׁ ב שמוא)  "ִמִמְסְגרֹוָתםוְׁ מו(,    ל  ִיבֹׁלּו  "כב  ֵנָכר  גּו  ְבֵני  רְׁ ַיחְׁ וְׁ

 21.(מו)תהלים יח  "ִמִמְסְגרֹוֵתיֶהם

 בנבואת משהלא   – אברבנאל ירמיהו פרק מט

שהנביאים לא היו    , הנה הוא  .לא יתנבאו שניהם בסגנון אחדאמרו חז"ל שאין סגנון אחד עולה לשני נביאים ו ...  

אבל גם הדברים    ,יניםי כי הוא היה מנבא מאת ה' לא לבד הענ  ,"האופן שהיה מנבא משה רבינו עמנבאים באותו  

אמנם שאר הנביאים היו    .ספר התורה באותם המלות אשר שמע   ע אותם היה כותבם על ומ ש  והמלות כמו שהיה 

בנבואו הקרואים  שיודיעם  הענינים  כללות  וכוב"ה  תיהם  מספרים  היו  עצמם,  והנביאים  בלשון  אותם  תבים 

נביאים  אותם  שנבאו  וידעו  והדברים שראו  המלות  באותם  פעמים  אותו  יליצו  ענין אחד  בראותם  זה    ומפני 

 22. יםחרא

 בין נבואה למלוכה –דרשות הר"ן דרוש ח 

ההנהגה והעילה אל ראש אחד מיוחד. ומפני זה נצטוו  ... ידוע שתועלת הנהגת הכלל וטוב סידורו הוא, כשתשוב  

להקים עליהם מלך, כדי שתסודר ותמשך ההנהגה ממנו, ולא תפסד בריבוי הראשים ... ולזה מסר השם    ישראל

אחרים.  עד שנלאה משה מזה, וביקש שיצטרפו עמו בהנהגת ישראל אנשים    23למשה,ה  וליתברך הנהגת ישראל כ

וימשך מזה   יסכימו דעותיהם בהנהגה,  והוא שאפשר שלא  והשם יתברך חשש להפסד שאפשר שיקרה מזה, 

בלבול סדר, שעם היות שתבוא נבואה אחת לכולם, אם לא יהיה רוחם אחד, יהיה בענין נבואתם איזה התחלפות,  

  24גנון אחד. שאין שני נביאים מתנבאים בסהודיעונו רבותינו ז"ל  ר כבש
 

זה פני משה לקטע  פירוש  ראו הסבר  .  מובא להלכה בטור(שדין  )  ת' שבירושלמית מכוונ ין 'עדו עם ד  ,מדויק שאיננו שומעים להם
קור ביותר אחרי  דעתו לח  היה נותןחוקר,  היה    –  זה  לשון זה כך לשוןדותן ככשהיה רואה שהן מכוונין ממש בעבירושלמי: "רב הונא  

שאחרי שחקר אחריהן ולישא וליתן   ,ון באמתכך היה מכו ,תו וכמו שראה בדע כיוונו ולמדו לשונם לשקר:חת בעצה א שמא ,עדותן 
יסא  א שמחד גוהעדות אמת  ל כפול    משפטי  ןמבח  ".הוא שלמדו לשונם לכוין בדבריהם ושקר היהמצא שכדבריו כן    ,בדברים עמם

דך גיסא שלא ידברו  (, אבל מאי)בדיקותהמשניים  )חקירות(, גם לא בפרטים    פרטים המרכזייםם זה את זה בכמובן שלא יסתרו העדי
סגנון אחד עולה לכמה נביאים  "בבלי:  בט המלא שאותה לשון מדויקת שנראה כאילו תאמו את עדותם. והרי זה באמת דומה למשפב

, ראו העדים את אותו הדבר, אבל  עיקרייםובפרטים ה  " וכפי שהסברנו לעיל. במהות האירוען אחדנביאים מתנבאים בסגנו  ואין שני
 . א כל אחד בלשונוהו הםהתיאור של

תא משירות ותשבחות דוד בספרים תהלים ושמואל  ופירוש פסיקתא זוטרמירמיהו ועובדיה    דוגמארין לעיל הביאה  דהגמרא בסנה  21
היכן(. כאן, ההבדלים הם מתונים יותר ואפשר להכלילם תחת 'חירות המשורר'    אּו צְ מִ מיים בשנה,  ע דוד' שאנחנו קוראים פב )'שירת  

ישעיהו. ראו  דוגמא נוספת, אולי ידועה מכולם, היא נבואת אחרית הימים של מיכה ושל    של המעתיקים(.יד נעלמה  )אם לא נניח  
ן ִיְהֶיה  ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהיָ ג: "-בב  ישעיהו   ת ְוָנֲהרּו ֵאָליִמים ָנכוֹּ ַרִבים  ַעִמים    ּוְוָהְלכ  :םיִ ו ָכל ַהּגוֹּ ַהר ֵבית ה' ְברֹּאש ֶהָהִרים ְוִנָשא ִמְּגָבעוֹּ

ֵרנּו   ֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵביתרּו ְלכּו ְונַ ְוָאמְ  ב ְויֹּ ָתיו ִכי ִמִציוֹּ   ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹּ ְרחֹּ ָרה ּוְדבַ ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבאֹּ םן ֵתֵצא תוֹּ ; ולעומתו,  "ר ה' ִמירּוָשָלִ
ן ְברֹּאש ֶהָהִרינָ '  ר ֵבית ההַ ה  ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ִיְהיֶ ב: "-ד אמיכה   ִים ַרִבים ְוָאְמרּו  ְוָהְלכּו ּג  ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִמים:  ּוא ִמְּגָבעוֹּתם ְוִנָשא הכוֹּ וֹּ

ן ֵתֵצא תוֹּ ֵהי  ְוֶאל ֵבית ֱאֹל  ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ָתיו ִכי ִמִציוֹּ ְרחֹּ ֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבאֹּ ב ְויוֹּ ם  ה'ּוְדַבר    הרָ ַיֲעקֹּ לא מצאנו    ". ובאמת,ִמירּוָשָלִ
 דוגמאות נוספות וכל היודע, אנא יחיש שמועתו הטובה אלינו. 

נוכל להביא את כולם. פירוש אברבנאל מבקש  "אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד", ולא    לכלללא מעט  פרשני המקרא נזקקו    22
אם מצאנו שדוד אומר בתהלים  ר שהוא ממשיך שם ומסביה. ואמר בדיוק מה שראלהחריג את משה מכלל זה. הוא הנביא היחידי ש

כי  : "שאומר  ב(  יב)  , וישעיהו )דברים לב לו(   האזינושירת  משה רבינו במר  וק כפי שאובדי  "תנחםכי ידין ה' עמו ועל עבדיו י: "יד  קלה
הם פשוט שאלו  יש לומר שב(,   )שמות טו שירת היםפסוק בל" שהוא בדומה )בהבדל של מילה אחת(  ויהי לי לישועהזי וזמרת יה ע

לראיית משה  מהתורה  את הפסוקים ויקרא רבה שהוא המקור  סיוע טוב ממדרש  לו  נראה שיש  ולעצם הרעיון של אברבנאל,   .
כל הנביאים ראו מתוך איספקלריא  ? ...  מה בין משה לכל הנביאים: "סימן יד  פרשה אויקרא רבה  ון  ש. וזה ל"באספקלריה המאירה"

ה ישירות  רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז במעלת נבואת משה שהיית  ראו".  ומשה ראה מתוך איספקלריא מצוחצחת...  מלוכלכת  
גישה זו מעצם קיומו של ספר דברים    ת עלמנגד, אפשר להקשוחלום.  בממלאך או  נבואתם  לו  בקוד ששאר הנביאים  ע מפי הקב"ה, ב

  – ספר דברים  קדשנו את הדף  , ועל זה ה)"מפי עצמו", או לא(  ובמדבר  ארשבו משה מוסר דברים בלשון שונה מחומשי שמות, ויק
 ראו שם.  ל עצמו בפירושו לתחילת ספר דברים., כולל דברי אברבנאתורהמשנה 

 ולמשה עצמו היה דין של מלך )רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה יא( 23
שהנבואה זו    –כאן היא ההנהגה המדינית  (  14)רבי ניסים בן ראובן גירונדי, בברצלונה ספרד מאה  נראה שעיקר עניינו של הר"ן    24

הייתה בהנהגה   בדי""לא אוכל לשאת את העם הזה להעלותך  בו שאמירת משה בפרשת  התנגשה איתה לא מעט. הר"ן מזכיר לנ
ק  "ן נזקיומית ולא דווקא בענייני רוח ותורה. אבל בפרשה מוזכר עניין רוח הנבואה שניתנה לזקנים שבאו לסייע למשה והר-היום

שהוא גם תופס כלל זה כדבר מסוכן. כל עוד משה    נראה  לכלל בו אנו עוסקים "אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד".  ובסוף דברי 
המלך בישראל ממשיך את משה לא פחות מהנביאים ותלמידי החכמים )וזה  ,  גם לשיטתו  ו  ניחא.  –כמנהיג יחיד מנהיג את העם  

ולות  את ריבוי הק!  הנבואה קשורה בהנהגה  ? רצוי וחשוב יאמר הר"ן(.רצוי או בדיעבד  :יך על פרשת המלךחידוש מעניין שמשל
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 בספרות השו"ת השימוש   – דף על הדף מסכת גיטין דף עד עמוד ב

)בהגהותיו על השו"ע במגן אברהם או"ח  : הגאון ר' עקיבא איגר  ומצאנו שלשה נביאים מתנבאים בסגנון אחד

י'( שהשיגו על ראייתו של  ן סימן  שן משפ סופר )שו"ת חו  תםהח סי' ק"ח שם( והקצות החושן )סי' נ"ה ס"ק א'( ו

 25. האגודה הנ"ל ספר

 ת בחסידו -דרך פקודיך מצות לא תעשה טו 

ן לגרוע מעלת צדיק האחר  וכל צדיק יאחז דרכו דרך הקודש וגם כל תלמידיו אחריו ימשכו, אבל בשביל זה אי...  

י נביאים מתנבאים בסגנון אחד ואין ב' צדיקים  שנן  ותלמידיו המתנהגים באופן אחר בדרכי עבודתם, כי אי

אשר עשה כולם בחכמה וכל אחד יש לו    ברך שמו הגה אחת כי כן גזר היוצר, ומה רבו מעשיו יתהולכים בהנ

 26אחיזה בתורה. 

 מחלקי המים 

 
מדינית שמטרתה לשמר עם  - אבל מה עם ההנהגה המעשיתו.  חיוכי תולדות עם ישראל  ו   בדרך זו או אחרתבבית המדרש, נפתור  

ימו דעותיהם בהנהגה וימשך מזה בלבול  הייתה בעיקרה בפן הזה! מפירוד זה עד "שלא יסכאחד ריבון בארצו? והרי תלונת משה  
שך דברי הר"ן שם שמזה גם חשש יהושע כאשר ראה את אלדד ומידד ממשיכים להתנבא:  סדר", חשש כביכול אפילו הקב"ה! ראו המ

ם". הפתרון, שהר"ן מציע בהמשך דבריו שם, שהקב"ה  "שהיה נראה מדעת אלו השנים, שהיו בוחרים יותר שיהיה רוח מיוחד לעצמ
מיוחד, אבל עשאם כולם  ג "כמנהג הרופא החכם" ונתן לכולם מרוחו של משה, ובלשונו: "שלא השפיע לכל אנה חד מהם רוח 

לה  וזה יהיה סיבה להשוואת דעותיהם, ושתהיה הנהגתם מתאחדת ועו  .כענפים יונקים משורש אחד נבחר, והוא משה רבינו ע"ה
ולפלא מדוע הר"ן אינו מצטט את מאמר חז"ל  גם סביב "הנהגת משה".    לראש אחד". לא רק התלכדות סביב "תורת משה", אלא

שבפירוש זה מביע הר"ן ונראה עוד להעיר כאן    ." נון אחדנביאים מתנבאין בסיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני  סיג"השלם:  
 כיסופים וגעגועים לחידוש ריבונות עם ישראל המדינית, לצד התורנית. 

סיגנון אחד עולה  ":  ין לעילשל ר' יצחק בגמרא סנהדר  ת השו"ת נראה שחכמי הדורות לקחו את שני חלקי המשפטיון קצר בספרומע  25
כאן, ובמקורות רבים אחרים,  לסניגוריה אם לא להערכה והתפעלות.  תמיד    –"  נון אחדנביאים מתנבאין בסיגלכמה נביאים, ואין שני  

)אבל לא בלשון הגמרא: "סגנון אחד   פסקו אותו הדברה חכמי הדור  שלושה שתן תוקף לעובדנו  החצי הראשון של מאמר ר' יצחק
שו"ת  ב  כגון,  ה כזו ע"י שינוי החצי השני של אמרת ר' יצחקהערכ. ולא עוד, אלא שבמקורות אחרים מצאנו  "(לכמה נביאיםעולה  

".  ספות והריטב"א, היפך דעת מהרימ"טתינו בעלי התוהן שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, רבו: "משה ידבר הלכות אבל סימן א
לא נפקד כמובן השימוש בחצי השני של אמרת ר' יצחק, לומר שלמרות  והושמט האין לגמרי(.  )ובמקור לעיל, אולי  ה"אין" הפך ל"הן".  

ימא  הא דקי: "ב סימן רמא  שו"ת פעולת צדיק חלקלים, כגון בי באותם מ  גם אם לאהבדלי סגנון ולשון, שתי הדעות מכוונות להלכה,  
אבל לעולם אשכחן הרבה דמתנבאין על דבר אחד בהסכמה    ,ווןבלשון אחד מכ   , רוצה לומראין שני נביאים מתנבאין בסגנון אחדלן:  

ופחות על החצי    תירה על החצי השני של דברי ר' יצחק, אבל נראה שבהסתמכות י סכמהלחיוב ולה". תמיד  אחת בלשון מחולף
ורבים נביאים"ביטו ב גם  נוקטים    הראשון.  י ה בקשר ל)בי   י "חבל  כחיזוק לדעה    "("הגם שאול בנביאיםטוי שמקורו בשמואל א 

ביאים נבאו בסגנון אחד וסוברים  אבל /אם/ חבל נ: "שו"ת מהר"ם גלאנטי סימן נ, ראו כדוגמא,  מסוימת שחכמים רבים הסכימו לה
 ". קימא לן כמוהו ,כוותיה 

  חסידות ה תורת הלות, באפגע ביכולת המשיריבוי קולות בהנהגה ויאל מול החשש של הר"ן לעיל שריבוי קולות בנבואה יביא גם ל  26
  חצרות אדמו"רים וחסידים )גם המתנגדים?( הוא דבר מבורך אומרת, אדרבא. ריבוי  ו  (18-19מדינוב, מאות    צבי אלימלך שפירא רבי)

,  ורבנים)  ולהסביר הבדלים בין נביאים  שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד", לא בדיעבד ולא כדבר שיש לחשוש ממנו  ן: "איומפרה
ש  לכל אחד יבחכמה עשית.  כולם    –מעיד על "מה רבו מעשיך ה'  . ריבוי קולות זה  כדבר רצוי לכתחילה ו , אלא  וכו'(  רים "וואדמ

בפרשת מינוי הזקנים בספר במדבר פרשת בהעלותך. ראו גם כל המדרשים על   קול אחד וקולות רביםאחיזה בתורה! ראו דברינו  
שכבר הערנו לעיל,    אך כפי .  ("ואחד  אחד כל    של   חוובכ...    קול ה' בכחה ט: "  שמות רבה )  ריבוי הקולות והכוחות בשעת מתן תורה 

נון  נביאים מתנבאין בסיגסיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני  "ת מאמר חז"ל השלם:  מצטט אוא אינו  מדוע הגם כאן,  לפלא  
 ."אחד


