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  "לא יהיה לך אלקים אחרים על פני""לא יהיה לך אלקים אחרים על פני"
 

 שלילת אפשרות של 'לט וכישוף' במעמד הר סיני
 

 
 

 שמות כ, א.

ר ֱאֹלִהים]א[  ה  ַוְיַדבֵּ לֶּ אֵּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ אֵּ
אִתיָך  ר הֹוצֵּ יָך ֲאשֶּ ֹנִכי ְיֹדוָּד ֱאֹלהֶּ אֹמר:)ב( אָּ לֵּ

ית ץ ִמְצַרִים ִמבֵּ רֶּ אֶּ :)ג( לֹא ִיְהיֶּה ְלָך עבדים מֵּ

ִרים נָּ  ֱאֹלִהים ֲאחֵּ  יַעל פָּ
 

 רש"י על שמות פרק כ פסוק ג

שאני קיים שלא שאני קיים שלא   כל זמןכל זמן  --על פני על פני 

תאמר לא נצטוו על ע"א אלא אותו תאמר לא נצטוו על ע"א אלא אותו 

  הדור )מכילתא(:הדור )מכילתא(:
 

 רש"י על דברים פרק ה פסוק ז

אשר אני שם אשר אני שם   בכל מקוםבכל מקום  --)ז( על פני )ז( על פני 

שאני שאני   כל זמןכל זמןוזהו כל העולם. ד"א וזהו כל העולם. ד"א 

  קיים:קיים:
  

 
 והדברים תמוהים: 

 –והלא הוא קיים בכל מקום ובכל זמן 
, שהאיסור לא חל בא לשלולאם כן ומה 

 ?פני'אלא 'על 
  

 
 החיים הקדוש:-פירושו של אור

ואומרו על פני, יתבאר על פי מה שכתב 
הרמב"ם בפ"ט מהל' יסוה"ת ה"ג, כי ייאמן 
נביא בדבריו, אם יאמר לעבור על אחת 

על פי ה', ודווקא  לפי שעהממצוות התורה 
בשאר מצוות, חוץ מעבודה זרה, שאפילו 

 לפי שעה, הרי זה נביא שקר ובן מות הוא.
 

-בכל פרטיוזהו אומרו על פני, פירוש 
כי כבר הקדים הודעתו יתברך  הזמנים,

בהזכרת שמו, כי הוא היה, הווה ויהיה, 
באין הפסק, ומעתה הרי זה הכניס בכלל 

 רגעים,כל הימים והשעות וההאיסור 
 שכולם בכלל איסור "לא יהיה":

  

 אימות מעמד הר סיני
 ביחס לדתות אחרות:

 
 הדת היחידה 

 שמיליונים ראו ישירות את ההתגלות 
 ה'התגלות' ליחידים –שאר הדתות 

 ללא עדות היסטורית תומכת!
 

 כיצד א"כ הצליחו יחידים אלו
 לשכנע מיליונים להאמין בהם?!

 

 ומופתים מדהימיםהם חוללו אותות 
  ברם, היה זה בלט וכישוף

 ולא התגלות אלוקית מקורית
 

 מתעוררת השאלה הבוערת:
 שמא גם מעמד הר סיני ונפלאותיו

 עשה משה בלט וכישוף?!
 

 
 רמב"ם הל' יסודי התורה פרק ח.

לא האמינו בו ישראל מפני  -משה רבנו ]א[ 
 האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות, יש 

 
 שאפשר שייעשה האות בלט וכישוף,בליבו דופי, 

אלא כל האותות שעשה במדבר, לפי הצורך עשאן 
 ...לא להביא ראיה על הנבואה.  -

שעינינו )ב( ובמה האמינו בו, במעמד הר סיני, 
האש  ראו, ולא זר; ואוזנינו שמעו, ולא אחר,

והלפידים. והוא ניגש אל הערפל, והקול   והקולות
מדבר אליו; ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור 
להן כך וכך. וכן הוא אומר "פנים בפנים דיבר ה' 
 עמכם" )דברים ה, ד(, ונאמר "לא את אבותינו,

 כרת ה' את הברית הזאת" )דברים ה, ג(:
 

 לבדו היא הראיה)ג( ומניין שמעמד הר סיני 
  לנבואתו, שהיא אמת שאין בו דופי?

 
שנאמר "הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור 

" וגם בך יאמינו לעולםישמע העם בדברי עמך 
מכלל שקודם דבר זה, לא האמינו  -, ט( )שמות יט

שיש בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות 
 עכ"ל אחריה הרהור ומחשבה.

 
 וביאורו תמוה ביותר:

 מה יועיל הטיעון ש'עינינו ראו' את התופעה
 התופעה'?מחולל הלא השאלה היתה 'מיהו 

•  
 חש וודאות! –ושמא תאמר: מי שזכה לנבואה 



 ואיננה הוכחה! –בקרי"ס זכו לנבואה הלא גם 
•  

ושמא תאמר: שניסי מ"ת גדולים מידי מיכולת 
הכישוף? מי קבע זאת? ומדוע לא נוכיח 
מ'כינים'? והעיקר: הרמב"ם איננו מדגיש שום 

 'פלאיות מיוחדת' שהתרחשה במתן תורה!
 

הרמב"ם מנסה להוכיח גם לפקפקן העתידי 
 !כזו שאין אחריה הרהור ומחשבההוכחה 

 
  
 

 שקר:-ויובן בהקדם פס"ד הרמב"ם אודות נביא
 

 
 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ח

אותות לפיכך אם עמד הנביא ועשה 
, וביקש להכחיש נבואתו ומופתים גדולים

 של משה רבנו 
 

שאותן אין שומעין לו, ואנו יודעין בייחוד  -
לפי שנבואת  האותות בלאט וכישוף הן,

משה רבנו אינה על פי האותות כדי שנערוך 
אותות זה לאותות זה, אלא בעינינו ראינוה 

 ובאוזנינו שמענוה, כמו ששמע הוא:
 

 

והטעם : "כי מנסה ה' אלוקיכם 
 אתכם"

 
 הא למדת

שתי   –כישוף איננו כח עצמאי אשר 
 רשויות?! 

כשהתכלית אלא נתינת כח מהקב"ה 
 היא : נסיון !

 

 נמצא
המכשף איננו מביא  -שכאשר מופת

 לתכלית הנסיון
 הקב"ה לא יתן לו כח לחולל זאת

 

 משל למה הדבר דומה?
 

 שליט דיקטטור
 יתכן שינסה את אזרחיו

 בשליחת גנרל עטור מדליות
שיאמר להם שקיבל הוראה 

 מהמנהיג
 

 שעליהם להפר חוק קודם 
 ששמעו ממנו אישית

 

 והנסיון בזה:
דברי מי  דברי הרב ודברי התלמיד

 שומעין?
 

 ברם, האם יתכן שדיקטטור
 יאשר הופעת כפיל שלו

 בטלויזיה
 בה ימסור מסר לאומה

 הבטוחים שהוא עצמו הדובר אליהם
 

 ולאחר שיבצעו פקודתו הישירה
 במסירות נפש

 יבוא המנהיג המקורי
 ויאמר להם: מה לכם לעשות

 פשר כאלו?-חסרימעשים 
 

 וכשיענו לו:
 הלא אתה נגלית עלינו וציוותנו?

 יאמר:
 לא היה ולא נברא

 מעולם לא התגליתי אליכם
 היה זה הכפיל

 . . וכי לא הבנתם שזה לא אני?.

 

 זה איננו 'נסיון'
 זו 'התעללות' חסרת טעם!

 
שהמורה עצמו כמו 'מבחן אמריקאי' 

 כותב לא רק התשובה הנכונה
 'תשובות הסחה' שקריותאלא גם 

 
 כיצד א"כ יוכלו התלמידים

 לבחור את התשובה הנכונה?
 
 
 אלא

 מאחר ובמשך כל הקורס
 שמעו מפי המורה אישית 

 את השיטה הנכונה
 
 

 הרי כל תשובה בטופס המבחן
שאיננה תואמת את מה ששמעו מהמורה 

 תידחה כ'נסיון' –עצמו 
 
  
 

 מה יהיה 
 הקורסאם מורה ילמד כל משך 

 תיאוריה מוטעית ושקרית
 תוך שהוא משכנע אותם 

 שזו דעתו המדעית
 

וכישפרוש לפניהם את ארבעת התשובות 
 לבחירתם

 יכניס ביניהם 
 גם את התיאוריה השקרית

 
 כמובן שכל התלמידים

 יציינו תיאוריה זו כתשובה הנכונה



 ואז יפסול המורה את כל המבחנים
 בטענה

 וכי לא הבנתם מעצמכם
 שזו תיאוריה שקרית?!

 

 זה איננו מבחן
 זו התעללות בלתי הוגנת

 
 

 וזהו דיוק לשון הרמב"ם:
"שעינינו ראו, ולא זר;  ואוזנינו שמעו, "שעינינו ראו, ולא זר;  ואוזנינו שמעו, 

  ולא אחר"ולא אחר"

בכל האותות לא ראינו 'התגלות 
 'אישית

 שמענו 'אחר'.... –.... ראינו 'זר' 
   במ"ת 'המורה בעצמו'

 

 זו ההבטחה האלוקית:

"לא יהיה לך אלקים אחרים 
 על פני"

 מעולם לא חוללו מכשפים הופעה
 אישית


