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 כ"ב-דברים פרק י"ח פסוקים ט' גבולות היחידה: 

 איסור קסמים וידיעת העתידותחוק הנביא בישראל,  : נושא היחידה 

 נדב טחובר שם הכותב:

 1: מספר שיעורים

  

פרשת שופטים עוסקת במנהיגי ישראל. יחידה זו מתמקדת בנביא, אך היא הסבר כללי:  

שאינם נביאים, אך כאלו המנסים להורות לעם הוראות. פותחת בשלילה חמורה של אנשים 

בימי קדם, אנשים רבים שמעו לאנשים הללו, ונהו אחר המכשפים ומגידי העתידות. הכניסה 

לארץ כרוכה בהתבדלות מוחלטת ממנהגים אלו. אלו הן דרכים פסולות לחקירה אחר העתיד. 

 נביא ה'. -ישנה דרך אחת בלבד המותרת על ידי התורה 

  

 פתיחה:  

נגיע לכיתה עם לבוש מוזר ועם מעין כדור בדולח, ונספר לתלמידים כי אנחנו מגידי עתידות. 

נשאל: מי רוצה לדעת משהו על עתידו? נציג תשובות דמיוניות, ונשמע את התייחסות 

 התלמידים.

 לאחר מכן, 

 נדון קצת בשאלה: מדוע אנשים הולכים לחפש אחר מי שיגלה להם את העתיד? 

 ונשאל גם: האם מותר בכלל לנסות לדעת את העתידות? האם מותר ללכת למגדת עתידות?

אפשר לתת לתלמידים ללבוש את "גלימת העתידות", כדי לנסות ולהדגים פרטים שעוד נראה 

 בהמשך. 

  

 עיון בפסוקים: 

 י"ג, ונבקש מהתלמידים שיחפשו: אילו דברים אסורים לפי התורה?-נקרא את פסוקים ט'

א ֶאל ט ה ב ָּ ָּ י ַאת  ֶרץ כ ִּ אָּ ר הָּ ֶ ך   ה' ֲאש  ֵהם לֹא ֱאלֶֹהיךָּ ֹנֵתן לָּ ם הָּ ֹויִּ תֹוֲעֹבת ַהג  ַמד ַלֲעׂשֹות כ   ל   לֹא י  : תִּ

ךָּ  ֵצא ב  ָּ מ  נוֹ  יִּ יר ב   ֵאש   ַמֲעבִּ ֹו ב ָּ ת  ף, ו בִּ ֵ ַכש   ַנֵחש  ו מ  עֹוֵנן ו מ  ים מ  מִּ סָּ ֵֹאל אֹוב  יא  : קֵֹסם ק  ש  ֶבר ו  חֵֹבר חָּ ו 

דֵֹרש  ֶאל י ו  עֹנִּ ד   יִּ ים ו  תִּ ֵ י יב  ַהמ  ל ה'תֹוֲעַבת  כ ִּ ה  כ ָּ ֶ ֵאל  ֹוֵעֹבת הָּ ַלל ַהת  ג  ה ו בִּ ֶ ה ֵאל  ֱאלֶֹהיךָּ  ה'עֹׂשֵ



ֶניךָּ  ָּ פ  ם מִּ יש  אֹותָּ ם  יג  : מֹורִּ ֶיה עִּ ה  ים ת ִּ מִּ ָּ  ":ֱאלֶֹהיךה' ת 

 

את הדברים שהתלמידים איתרו, ונבקש מהם לחפש את הפירוש ברש"י  נרשום על הלוח

 לחלק מהם. 

 נעמיק בשני הפירושים למילה "מעונן".

  

 איסורי קסמים והגדת עתידות

 מעבירים את הבנים בין מדורות אש. -עבודת המולך  –"מעביר בנו ובתו באש" 

 מגיד עתידות על פי נפילת מקל או בחפצים אחרים, כפי שמסביר רש"י: –"קוסם קסמים" 

)על פי הצורה שבה נאחז המקל ואומר אם אלך אם לא אלך  ,האוחז את מקלו ?איזהו קוסם - קסם קסמים

 "עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו"וכן הוא אומר )הושע ד( בידו( 

החלטות על מין "גורל" בצורה לא רציונלית. מסייע להגדיר מהו ה"קוסם". זוהי קבלת רש"י 

אדם צריך לקבל החלטות לפי ההקשר, המוסר, ההיגיון, אך לא על פי ניחושים משונים! אלו 

 מנהגים שהיו פעם של עבודה זרה. אתה תחליט! לא המקל שלך!

כעת, "מגיד העתידות", שבכיתה יכול לנסות להמציא דוגמה חדשה ל"קוסם קסמים" לפי 

 ש"י.פירוש ר

 .שאומרים עונה פלונית יפה להתחילנותני עונות אלו  :אומר בי עקיבאר  מעונן

 .אוחזי העיניםאלו  מים אומרים:וחכ         

נבקש מהתלמידים להבחין מי אומר כל פירוש ומהו הפירוש. לשם כך, צריך לשים לב לאיזו מילה מתקשר 

 עיניים(. –עונות, חכמים  –הפירוש )רבי עקיבא 

", "נצא לדרך כשלא יהיו רבי עקיבא: מה הבעיה בלומר "טוב לזרוע כשעובר הסתיולפי 

יש קשר הגיוני בין  - רציונליתבזה אין כל בעיה, כי זוהי פעולה התשובה היא כמובן שעננים"? 

ה"עונה" לבין ההחלטה. הבעיה היא כשאדם יאמר: "רק כשמעונן, מותר לעשות עסקאות". 

  כלומר, מסירת החיים בידי גורל, ולא התנהגות לפי המוסר והשכל. 

 לפי חכמים, תעלה השאלה: הרי יש הרבה הופעות של קוסמים?

הציבור, או לגרום לו להתנהג בצורה מסוימת אכן, בימינו אין מטרת אוחזי העיניים להונות את 

בעזרת מעשים מוזרים ומפחידים שיכולים לטעת את הרושם כי בפניהם עומד אדם עם כוחות 

טבעיים. בימינו, הקהל יודע שאלו הם להטוטים, ואכן קוסם ירא שמים מציין זאת בתחילת -על

 ההופעה!



 .מידו מקלו נפל ,צבי הפסיקו בדרך ,פתו נפלה מפיו  - מנחש

כוחות מסתוריים לתופעות טבעיות, ומסביר אותן בדרך של: "אם קרה כך, ה"מנחש" מייחס 

מה שאינו נכון. מה שקורה לאדם, תלוי בהתנהגותו, בהשגחת ה'  -סימן שיקרה לי כך וכך" 

שה' ברא בעולמו. הפירושים המשונים של דברים בדרך מיסטית אינם נכונים. הם היו  ובטבעים

 -מקובלים ונפוצים מאוד )!( בימי קדם, "כי הגוים ההם..אל מעננים ואל קסמים ישמעו. ואתה  

 לא כן"! התורה אסרה אותם.

 "מגיד העתידות" יכול לנסות להמציא עוד דוגמה ל"מנחש".

 

 טבעיים, כאיסוף בעלי חיים מזיקים למקום אחד על ידי קסם.-עושה מעשים על –"חובר חבר" 

 העלאת מת ושמיעת קולו מבית השחי. –"אוב" 

 ָשם עצם של חיה בשם: "ידוע" בפיו, ומדבר ממנה. –"ידעוני" 

 מדבר עם המת דרך גולגולת או איברים שונים. –"דורש אל המתים" 

 

 מה הסיבה לאיסור?

י " ל ה'ת תֹוֲעב   כ ִּ ָּ ה כ  ֶּ ל  ה אֵׂ ה ֹעש ֵׂ ֶּ ל  אֵׂ ֹבת הָּ ֹועֵׂ ת  ל, ה  ְגל  יךָּ  ה'  ו בִּ נֶּ ָּ פ  ם מִּ יׁש אֹותָּ יךָּ מֹורִּ  ."ֱאלֹהֶּ

נסביר כי פעולות אלה הן תועבה בעיני ה', כי הן מרחיקות את האדם מהאמונה בה' ומהפנייה 

מצווה  אליו )ניתן להרחיב במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן המופיעה במתווה המפורט(. ועל כן, ה'

ְהיֶּהאותנו: " ים ת ִּ מִּ ָּ ם  ת  יךָּ ה' עִּ התהלך בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר  –" .ֱאלֹהֶּ

 העתידות..." )רש"י(

 

האם אין את מי לשאול? האם לא היו מקרים  -אם יש לנו התלבטות מה יהיה וכיצד לפעול 

 מה יהיה? שבהם ביררובעבר 

 שואלים בה' אם ינצחו במלחמה וכד'...()ניתן להזכיר מקומות שונים במקרא שבהם 

 

 כ':-נמשיך בקריאה של פסוקים י"ד

םיד " ׁש אֹותָּ ה יֹורֵׂ ָּ ת  ר א  ה, ֲאׁשֶּ ֶּ ל  אֵׂ ם הָּ ֹויִּ ג  י ה  ל--כ ִּ ל-אֶּ ים ְואֶּ ה-ְמֹעְננִּ ָּ ת  ; ְוא  עו  מָּ ׁשְ ים, יִּ לֹא --ֹקְסמִּ

ן ְלךָּ  ת  ן, נָּ י ה'כֵׂ ֹמנִּ ָּ יךָּ כ  חֶּ א  ךָּ מֵׂ ְרב ְ ק ִּ יא מִּ בִּ .  טו נָּ יךָּ ים ְלךָּ ֱאלֹהֶּ קִּ ן.  טז  ה', יָּ עו  מָּ ׁשְ יו, ת ִּ לָּ :  אֵׂ יךָּ ֱאלֹהֶּ



                                                           
לקבל בתמימות, ללכת בטבעיות על פי שיקול הדעת שנתן לנו ריבונו של עולם. ורק  אלאהטוב ביותר הוא לא לשאול,  1

 אם יש צורך מיוחד, הולכים לנביא.

ר ֹכל ֲאׁשֶּ ם -כ ְ עִּ ָּ מֵׂ ְלת  א  ת ה'ׁשָּ ֹמע  אֶּ ׁשְ ף, לִּ אֹמר:  לֹא ֹאסֵׂ ל, לֵׂ הָּ ק ָּ יֹום ה  ב, ב ְ ֹחרֵׂ , ב ְ יךָּ  ה'קֹול -ֱאלֹהֶּ

ת י, ְואֶּ ז ֹאת לֹא-ֱאלֹהָּ ה ה  ֹדלָּ ג ְ ׁש ה  אֵׂ ר-הָּ י ֹאמֶּ מו ת.  יז ו  ה עֹוד, ְולֹא אָּ ְראֶּ , ה' אֶּ יבו  יטִּ י:  הֵׂ לָּ , אֵׂ

יא  בִּ .  יח נָּ רו  ֵׂ ב  ר ד ִּ םֲאׁשֶּ יהֶּ ב ֲאחֵׂ רֶּ ק ֶּ ם מִּ הֶּ ים לָּ קִּ יו אָּ פִּ י ב ְ ר  י ְדבָּ ת ִּ ת  מֹוךָּ ְונָּ ָּ ת  כ  ם אֵׂ יהֶּ ר ֲאלֵׂ ֶּ ב  ְודִּ

ל ָּ ר לֹא-כ  יׁש ֲאׁשֶּ אִּ ה הָּ יָּ .  יט ְוהָּ ו  נ  ו ֶּ ר ֲאצ  ל ֲאׁשֶּ ע אֶּ מ  ׁשְ י יִּ ר  בָּ י ד ְ מִּ ׁשְ ר, ב ִּ ֵׂ ב  ר ְיד  י,  ֲאׁשֶּ ֹנכִּ ְדֹרׁש אָּ אֶּ

ר לֹא ת ֲאׁשֶּ י, אֵׂ מִּ ׁשְ ר ב ִּ בָּ ר ד ָּ ֵׂ ב  יד ְלד  זִּ ר יָּ יא ֲאׁשֶּ בִּ ָּ נ  ְך ה  ֹו.  כ א  מ  עִּ ר,  מֵׂ ֵׂ ב  ר ְיד  ֲאׁשֶּ ר, ו  ֵׂ ב  יו ְלד  יתִּ ו ִּ צִּ

ים רִּ ים ֲאחֵׂ ם ֱאלֹהִּ ׁשֵׂ הו א. ב ְ יא ה  בִּ ָּ נ  ת ה   "ו מֵׂ

 

 , אז בזמנם היו שואלים נביא.1אם שואליםנסביר ש

סתמית, של גורל, אלא אומר דברים על ידי ה', ובו בזמן מתייחס הנביא איננו משיב תשובה 

 להתנהגות של האדם, ומה עליו לעשות כדי לשפר אותה.

 בצורה זו, ניתן לדעת מה לעשות ומה יהיה בעתיד. 

שעם ישראל ביקש שיהיה להם נביא שידבר אליהם את  -נספר על שאירע במעמד הר סיני

. וכך על פי בקשתם, ניתנו להם הנביאים להנחות אותם דברי ה', ולא שישמעו אותו בעצמו

 לקראת העתיד. 

 במהרה בימינו. ואנו מצפים שתשוביש חשיבות גדולה לנבואה, 

 

 לאיזה נביא בכל זאת אסור לשמוע? 

יא " בִּ ָּ נ  ְך ה  יא  מִּ ׁשְ ר ב ִּ בָּ ר ד ָּ ֵׂ ב  יד ְלד  זִּ ר יָּ ר לֹא, ֲאׁשֶּ ת ֲאׁשֶּ ר אֵׂ ֵׂ ב  יו ְלד  יתִּ ו ִּ ר צִּ ֲאׁשֶּ ם ְיד  , ו  ׁשֵׂ ר ב ְ ֵׂ ב 

ים רִּ ים ֲאחֵׂ הו א ֱאלֹהִּ יא ה  בִּ ָּ נ  ת ה   "ו מֵׂ

 נביא שאומר דברים בשם ה', שלא נצטווה לומר. .א

 נביא שמדבר בשם עבודה זרה. .ב

  ד': -ניתן לשאול את התלמידים האם הם זוכרים נביא שקר נוסף שנלמד בפרק י"ג )פס' ג'

י" ם ֲחלֹום;  כ ִּ יא אֹו ֹחלֵׂ בִּ ךָּ נָּ ְרב ְ קִּ קו ם ב ְ תיָּ יךָּ אֹות, אֹו מֹופֵׂ לֶּ ן אֵׂ ת  ת,  ג.  ְונָּ ֹופֵׂ מ  אֹות ְוה  א הָּ ו בָּ

ר אֹמר:-ֲאׁשֶּ יךָּ לֵׂ לֶּ ר אֵׂ ֶּ ב  ר לֹא  ד ִּ ים ֲאׁשֶּ רִּ ים ֲאחֵׂ י ֱאלֹהִּ ֲחרֵׂ ה א  ְלכָּ ם נֵׂ ָּ ְעת  ם ְיד  ְבדֵׂ עָּ לֹא  ד  .ְונָּ

ל ע, אֶּ מ  ׁשְ ל תִּ הו א, אֹו אֶּ יא ה  בִּ ָּ נ  י ה  ְברֵׂ הו א ד ִּ ֲחלֹום, ה  ם ה   (.":חֹולֵׂ

 שאומר לעבוד עבודה זרה.נביא  .ג



   

לגבי שני הנביאים האחרונים, ברור שנדע שלא לשמוע אליהם, שהרי אומרים במפורש שהם 

מדברים בשם עבודה זרה או שקוראים לעובדּה. נשאל את התלמידים: מה הבעיה בנביא 

 הראשון, שאומר דברים שה' לא ציווה?

 מאת ה'? תשובה: כיצד נדע אם הוא נביא אמת ושדבריו נאמרו

 כ"ב:-נקרא את פסוקים כ"א

ךָּ  כא" בֶּ ְלבָּ ר ב ִּ י ֹתאמ  ת ְוכִּ ע אֶּ ד  ה נֵׂ יכָּ ר לֹא אֵׂ ר, ֲאׁשֶּ בָּ ד ָּ רֹו  ה  ב ְ ם  כב  ה'.דִּ ׁשֵׂ יא ב ְ בִּ ָּ נ  ר ה  ֵׂ ב  ר ְיד  ֲאׁשֶּ

ֹבא ְולֹא ה' ר ְולֹא יָּ בָּ ד ָּ ְהיֶּה ה  ר לֹא יִּ ר ֲאׁשֶּ בָּ ד ָּ רֹו  הו א ה  ב ְ יא ה'דִּ בִּ ָּ נ  רֹו ה  ב ְ זָּדֹון ד ִּ ו   ב ְ נ  ֶּ מ  גו ר מִּ  ".לֹא תָּ

 נשאל: כיצד, אם כן, נדע מי הוא נביא אמת?

 הנביא נבחן דווקא על ידי ידיעת העתידות.

 

כעת נוכל להזמין ילדים לשבת אצל "מגיד העתידות". הם יצטרכו להסביר לו על פי התורה, 

 מדוע הוא צריך להתפטר ולחפש עבודה אחרת..

 

 

 הצעות להמחשה: 

 השיעור ובסופו.הצגה בתחילת 

 

 

 מסרים והפנמה: 

 עלינו להתנהג עם הקב"ה בתמימות ולהאמין בו ולקבל באהבה את מה שבא עלינו. .א

 פייה שהנבואה תחזור ותהיה לנו דרך לדעת יותר כיצד לפעול ומהו רצון ה'. יהצ .ב

 

 

 סיכום: 

ביחידה זו, למדנו על האיסור להשתמש בכל מיני מגידי עתידות וכישופים, כשבמקום זאת, 

מוטל עלינו להאמין בה' ובהנהגתו הטובה ולקבל את הבא עלינו בתמימות. אולם, בגלל הצורך 

לדעת לפעמים מה יהיה וכיצד לפעול, הקב"ה שלח לנו את הנביאים שיורו לנו את הדרך 

 את העתיד לבוא, בשעת הצורך. הנכונה ושיגידו לנו 



 

 


