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 :MOSHE RABBEINU’S PROPHECY - פרשת בהעלות�
 

A great deal of this week's Parsha deals with issues challenging Moshe Rabbeinu’s 

leadership role, and, in particular, his unique level of prophecy. Yehoshua complains that 

Eldad and Meidad are prophesying without authority and should be killed
1
, Moshe complains 

to G-d that he cannot handle the nation on his own and would rather die than continue
2
, and 

Miriam and Aharon criticize Moshe for separating from his wife as this was, according to 

them, an unnecessary step in his preparation for prophecy
3
.  

Moshe Rabbeinu dies and is buried in a secret place to avoid any cult of worship of 

this great man
4
. In his life, he was the anti-King. He had total authority over the people but – 

in stark contrast to the Pharaohs and Napoleons of history – he searched to share this with 

others and encouraged them to be greater than himself. It is true that he represented  �מדת הדי.
5
  But this was because he could not stand any injustice, or untruth

6
, not because of any 

lauding it over others. The verse testifies: 

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

And Moshe was the most humble man of any on the face of the earth. 

In fact, his complaint is the exact opposite: Moses said to HaSh-m: “Why have You 

done evil to Your servant; why have I not found favor in Your eyes, that You place the burden 

of this entire people upon me?”
7
 Moshe Rabbeinu did not simply deal with Klal Yisrael. He 

suffered their every pain. When they went to war he famously kept his hands up for hours -  

so that the throbbing pain in his arms allowed him to better identify with their fighting
8
.    

Despite his original reluctance, Moshe was a great and assertive leader. He did not go 

to פרעה and say, "Please, maybe it would be a good idea to discuss the Jewish situation."  If 

we define power as the ability to affect change, then Moshe Rabbeinu was the most powerful 

                                                           
1

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

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

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 : (ו כי תאמר אלי שאהו בחיק� כאשר ישא האמ� את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיוכל הע� הזה א� אנכי ילדתיה 
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

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

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

 : 'הלא ג� בנו דבר וישמע ה 

4
Rav Shimshon Rephael Hirsch 

5
 . בית די� ומדת משה רו� שהיה לפני שריב היה מגיע לה 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� . ה ביו� השני הוכיח במישור אפילו מאחיו זה נגד זהונוס! לז.  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 

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

Yet, we know that he did not have the natural attributes of forcefulness. As we know, 

he was not a good speaker
1
 and was so reluctant to lead that it took G-d a full week to 

persuade him that there is simply no one else who can do the job
2
. 

Moshe’s greatness, we know, lay in his great spiritual level and commitment to HaSh-

m. In contrast to contemporary definitions, his humility lay in his understanding his smallness 

in contrast to the greatness of both his potential and especially in contrast to the Almighty.   

But just therein lay his great courage in undertaking his enormous role. By defining himself 

spiritually he was able to define himself internally – spiritually - without reference to anyone 

else or any external presence. And so his humility had nothing to do with poor self-image. In 

fact, one cannot be truly humble if one has a poor self-image or if one is not accomplished
3
. 

(A person with a poor self-image will just reinforce that if he tries to work on humility.)  The 

 the courage not to allow the environment ,עז  for having :עוז והדר לבושה is praised for אשת חיל

to define herself but rather to be inwardly defined.  

Hence, when it came time for a successor, he suppresses his natural desire that he 

should leave the legacy of a dynasty in favor of objective criteria that favored Yehoshua
4
. 

Moshe gives over to Yehoshua not only all of his Torah, but his הוד as well
5
.  

As for Yehoshua’s complaint to Moshe about Eldad and Meidad prophesying in the 

camp, Moshe responds by stating that he would love nothing more than that the whole nation 

following in their footsteps
6
. He is not fazed but in fact delighted by the challenge. Together 

with his humility
7
, he suffers no insecurities due to his great faith in G-d. 

At the end of the Parsha we find Miriam and Aharon criticizing Moshe Rabbeinu, 

ostensibly for taking a Cushite woman
8
, though Chazal tell us that the focus is on his 

separating from her
9
. They tell him that he is not the only prophet around to reach high levels 

                                                           
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
ה מפתה את משה בסנה ליל� בשליחותו מתמול שלשו�  "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  . ... ! א� ישפיל עצמו לא יתואר בש� עניו כי במה נחשב הוא שאי� לו במה להתגאות והנה מי שאי� לו מעלות א
 . 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 ’דלפניה� ואשר יבא לפניה� ואשר יוציא� ואשר יביא� ולא תהיה עדת 
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: (  עליו למע� ישמעו כל עדת בני ישראלונתתה מהוד�) 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

 :  ביד משה’דויצוהו כאשר דבר ויסמ� את ידיו עליו ) 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

8
 ותדבר מרי� ואהר� במשה על אדת האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח : יב א 

9
 נת� אומר מרי� היתה בצד צפורה בשעה  'ר.   היתה מרי� יודעת שפירש משה מ� האשהומני�:  ... 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�  
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of prophecy; they are also prophets at the level of G-d speaking through them directly
1
, and 

they manage to have a normal family life
2
. G-d responds to this challenge of Moshe’s 

supremacy by suddenly engaging all three in prophecy
3
. Moshe’s siblings, caught in a state of 

impurity
4
, are thereby able to see what it is like to be in a state of constant holiness, ready to 

receive prophecy at any time. This is the life that is thrust on Moshe Rabbeinu, and not 

because of any choice of his own.    

Moshe is able to hear the claims of his siblings and feels no need to respond, for he 

simply feels absolutely no better than anyone else in lieu of his leadership role
5
.   

G-d then tells Miriam and Aaron what the difference is between the prophecy of 

Moshe and that of any other prophet:    

G�d descended in a pillar of cloud and stood at the Tent’s entrance. He 

summoned Aaron and Miriam, and both of them went forth. G-d said, “Listen 

carefully to my words. If someone among you experiences Divine prophecy, 

then when I make myself  known to him, I will speak to him in a dream. This is 

not true of My servant Moses, who is like a trusted servant throughout My 

house. With him I speak face to face, in a vision not containing allegory, so 

that he sees a true picture of G-d. How can you not be afraid to speak against 

My servant Moses?”
6
 

Our story ends with G-d turning away from Aharon and Miriam, so to speak, and 

leaving. Miriam is left leprous, the whole camp is delayed. But Moshe’s reaction is not to feel 

vindicated – he plunges into a prayer for her healing – נא לה אקל נא רפ .
7
 

Nevertheless, the lesson in the authority and accuracy of Moshe Rabbeinu’s prophecy 

as a bedrock of Judaism is well learned
8
. Without believing in Moshe’s prophecy, we have no 

way of knowing that the Torah is true, no way of verifying future prophecies
9
, and no reliable 

                                                           
1

בו ממש הלא   ... " ולכ� אמרו הרק א� במשה דבר"בגרונ� ' חשבו שג� בה� דבר ד   וכתב שמרי� ואהרו� 'אבות א א  רוח החיי� 
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... ובחלו� אדבר בו  ... זכוכית  מראה של  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 בעצמוהדבר שמשמע  שזהו 

2
 ' וישמע ד)  י" רש–ולא פירשנו מדר� אר�  (הלא ג� בנו דבר  ' ה דבר דויאמרו הרק א� במש: יא ב 

3
 פתא� אל משה ואל אהרו� ואל מרי� צאו שלשתכ� אל אהל מועד ויצאו שלשת� ' ויאמר ד : יב ד

4
 צועקי� מי� מי� להודיע� שיפה עשה משה שפירש מ�  ונגלה עליה� פתא� וה� טמאי� בדר� אר� והי: ה פתא� "י יב ד ד"רש

 ' גו האשה ו

5
א מפרש  " כי הוא לא יענה על ריב לעול� א! א� ידע ור, וטע� והאיש משה ענו מאד להגיד כי הש� קנא לו בעבור ענותנותו

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'  פניו של משה דברו בו שנאמר וישמע הרבי נת� אומר א! ב)  בהעלת� ק( אבל בספרי 

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

6
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 : (לא כ� עבדי משה בכל ביתי נאמ� הוא) ז: (ו� אדבר בובמראה אליו אתודע בחל' נביאכ� ה
 : יביט ומדוע לא יראת� לדבר בעבדי במשה' בחידת ותמנת ה 

7
 לאמר קל נא רפא נא לה ' ויצעק משה אל ד :  במדבר יב יג

8
 : 'היסוד הז , � יג עיקרי�"רמב

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

9
 All subsequent prophets are affected by  משה רבינו's prophecy in 2 ways: 
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way of G-d revealing the purpose for which man was created to begin with.  

G-d therefore declares that Moshe’s prophecy was qualitatively different from other 

prophets. Moshe Rabbeinu prophesized in the day (never as a dream or at night).  He never 

prophesized in a riddle or with images
1
, and always with the utmost clarity

2
. The Torah calls 

this ‘face to face’ prophecy with G-d
3
.  Anything less could have left lingering doubts, not so 

much as to whether Moshe had an authentic prophecy (though that also had to be clarified), 

but because we would not know with certainty that Moshe did not, perchance, misunderstand 

G-d. In addition, in order for us to know that we understand G-d just as clearly and that there 

are no breakdowns in the transmission, we, too, had to reach such a level at least for the Sinai 

experience
4
.  

This is no glorification of a man. Moshe is famously left out of the Hagada of Pesach, 

just to emphasize this fact. Moshe was all about serving G-d, and merely being the instrument 

through which G-d delivered His word.  

Moshe’s qualification for meriting such prophecy was, in a nutshell, the complete 

harmony of his body with his soul. There were no biases, no agendas, and no sensual drives 

pulling him in different directions
5
. Others - the Avos for example - had reached some kind 

of Shleimus. But even then, it was achieved through a specific midah. Moshe could receive 

the universal Torah because his cleaving to G-d was not through the portal of any aspect of 

his character. All of him was equally connected to G-d
6
.  

                                                                                                                                                                                     

i - They cannot change anything he said, see vi below 

ii -Their verification is a function of all of us having verified  משה's prophecy who gave us the criteria in his 

prophecy (i.e. in the  תורה) of how to verify future prophets 

1
 : 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)  יש פרשת וירא ר( �  "והרמב)  מ " ר (בחלו� ובמראה  '  שאר נביאי� 
 י מלא� " בהקי� ע

  ב עני� החלו� 'ה'ג ' עיי� דר� ה

2
 ) ה'ה'ג: 'דר� ד( באספקלריה מצוחצחת  

3
  פה אל פה אדבר בו ) ח (

4
 ): בסו! (ח 'ספר העיקרי� ג 

שלא יהיה לכח  באופ� ) 'של משה ר (י משה מנוקה מבלי ספק רצה שתתעלה מדרגתו "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 

5
 ):  א "אבות א(רוח חיי�  

א  יה ל בי� אברה� דלעילא שהוא הנפש בשרשה בעול� העליו� ובי� אברה� השני כש" רה� פסיק טעמיה בגויאברה� אברה
  פסיק טעמיהאאבל משה משה ל ... מלובשת בגו!  

6
...  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  "ובזה יש לית� טע� הא אמרו ז. אלא בפרטות )  נבואה ( עליו לכ� אינו שורה 
כ אי� לנביא שנבואתו רק בפרטות עני� לתורה אלא לחדש מצוה לשעתה בלבד  "ע... כללית  ...  דהנה התורה היא,  דבר מעתה 

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

נכללה  )  ויהושעמשה אצל ...(שחכ� עדי! מנביא והיינו מסת� נביא אבל   ) פ "אע: (א' א מש"ל דר� החיי� על אבות פ"מהר
  מצד עלוי מדריגת נבואת� החכמה
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Such prophecy - wide awake and in complete control of one’s senses - is a 

phenomenal achievement. Normal prophecy completely takes over the body as well as the 

senses
1
. Such prophecy is usually filtered through many layers before the prophet can 

understand it
2
.  Even so, the prophet is really receiving something beyond himself, and 

therefore he cannot provide naturally (without losing his senses) the bridge between where 

the prophecy came from to the world where it needs to go
3
. This is why he receives the 

prophecy as a kind of riddle or imagery
4
, each according to his level, and he then speaks out 

the prophecy in his own words
5
.  

Unlike Moshe, another prophet cannot request a prophecy, ask G-d a question and 

receive the answer on the spot
6
.  And when he does finally get his prophecy, it is about a 

specific issue, lacking Moshe’s deep vision of how the whole creation is put together
7
.  

This was because of Moshe’s total connection to Torah; for it is only the Torah that 

can join the world down here with the world up there. Since Moshe was the one to bring the 

Torah down into the world, he was also the one to bring down the light of אסתכל באורייתא 

into the world and hence to reconnect the world which was created ( " ברא עלמא"ה ) back to its 

source
8
.   

This also meant that the miracles that Moshe Rabbeinu did were of a fundamental 

different order and served a different purpose to those of other prophets. Those of other 

prophets simply came to confirm the veracity of their prophecy; whereas those of Moshe 

                                                           
1

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

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

2
  ) ד'ה'ג ' דר� ה  ( אספקלריות רבות  רואי� מתו�  '  שאר נביאי� 

  )ש�(  מישור  אי� מביטי� אליו באורח 

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

3
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� 

4
                                      בחידות  '  שאר הנביאי�

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

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

5
  בלשו� עצמ�  'שאר הנביאי�  

  מתו� גרונו '  'משה ר

  קבלת נבואה ואז הגדה לפי הבנת� 'שאר הנביאי�  

6
   בכל שעה היה ביד� להנבא לא 'שאר הנביאי�  

 )   ו 'ה'ג ' דר� ד ( היה הדבר תלוי ברצונו   ''  רמשה 

7
   עניני� פרטיי� 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

8
חזרה לשורש " ברא עלמא"תו� העול� וממילא ה"  כל באורייתאאסת"ל� אורה של ה  שמשה הוריד לעו:עני� ז , פסח,  אפיקי י� 

 .  מציאותה
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came to connect the higher worlds with the lower ones
1
. For Moshe was able to live in both 

worlds – he was able to go up the mountain and not eat and drink for forty days and be called 

.איש  and then he was able to come down again, eat and drink and be called ;איש אלקי� 
2
 

Moshe did not reach this level overnight
3
. There was a long, hard growth process for 

Moshe to become what he became. Until he and Aharon confronted Pharaoh, Aharon was, in 

fact, greater than him
4
. Moshe was not perfect; he made errors. However, he never erred in 

his prophecy
5
.  

With the crossing of the Red Sea we are told about the Jews that  ויאמינו בד' ובמשה

6עבדו 
. Apparently until then, such belief, at least at that level, was lacking.  For the signs 

given until then were only meant to provide a temporary validation of Moshe’s mission.
7
 At 

Sinai, the nation experienced a prophecy so high that they could authenticate Moshe’s 

prophecy
8
.  The process of verification of  מעמד הר סיני is not only essential to know that the 

.was given by G-d at Sinai but also to know that it won’t be changed תורה
9
  For this reason, 

                                                           
1

שעל ידי הנביאי� הרי גו! האות והמופת באי� רק לאמת  נואת� אבל ליכא חיבור   לגבי הנסי�: עני� ז, פסח ,  אפיקי י� 
 ליונה בתחתוני� בדר� שנעשי� אחד ת העלעליוני� מצד פעולת הנס! אבל המופתי� שנגלו על ידי משה רבינו מגלי� מציאו

2
א כשעלה וראה שאי� אוכלי� ושותי� וג� הוא לא אכל ושתה נקרא איש  "ד' תפלה למשה איש האלקי� כו :   מדרשי שוחר טוב 

 .  אלקי� וכשירד ואכל ושתה נקרא איש

3
יע משה למעלתו הגדולה  כתב שבמעשה הסנה במדי� עדיי� לא הג) 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 אהרו� ומשה הוא ): וארא ( ו כו 4
 מל� ישראל להוציא את בני ישראל ממצרי� הוא משה ואהרו� 

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

 ' וככה בנביאי� וככה בכתובי� וגו

5
בנבואתו  '  טרח הש� משמואל להסביר את החטא באופ� שלא היה טועה משה ר את הסלע' ולכ� אצל מי מריבה כשהכה משה ר

 ) ה הקשו"ש פרשת חקת ד! צחר ד"ע(

6
 שמות יד טו 

7
ה בתחילת נבואתו בעת שנות� לו האותות לעשות� במצרי� ואמר לו  "וזה שאמר לו הקב : ב ' ח הל "יסודי התורה פ'  � הל " רמב

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

 ... ה שאלו האותות אינ� אלא עד שיצאו ממצרי� "לי עד שהודיעו הקב

8
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�  ...  י� והקולות והלפיד 
סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאי� בו דופי שנאמר הנה אנכי בא אלי� בעב הענ� בעבור ישמע הע� בדברי עמ� וג�  

.  מנות שהיא עומדת לעול� אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבהב� יאמינו לעול� מכלל שקוד� דבר זה לא האמינו בו נא

 ואינו צרי� לעשות לה� אות ... 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 ' � דבר ד ני פ ני� בפ בלתי שו� חלו� כאמרו 

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

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

9
  ) נוסח הסדורי�( אני מאמי� באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתבר� שמו  

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

י הנביא והכונה בזה גדולה מאד שא� היו דברי תורה באי� אלינו מפ'אלוקי� בחורב וגו '  לבני� ולבני בני� יו� אשר עמדת לפני ה
פ שנתאמת אצלנו עני� נבואתו באותות ומופתי� א� יקו� בקרבנו נביא או חול� חלו� בזמ� מ� הזמני�  "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
ינו ועינינו רואות אי� שו� אמצעי נכחיש כל חולק וכל מספק ונשקר אותו ולא יועילהו אות ולא  ביאור התורה מפי הגבורה לאזנ

וג� ב� יאמינו  ) יתרו יט (שאנחנו היודעי� ועדי� בשקרותו ובחפזותו שהוא מה שנאמר במעמד ההוא  . יצילהו מידינו מופת 
 וע� כל הדורות ידבר שלא ישכחו עני� המעמד ... לעול� 
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even the Moshiach will not be as great a prophet as Moshe Rabbeinu was
1
. 

But there were relapses.  Miriam and Aharon’s challenge was neither the first nor the 

last. Later in Sefer Bamidbar we will find Korach’s aggressive and frontal attack on Moshe.  

A man of enormous stature and wisdom, he painted Moshe and Aharon with the most 

damning of accusations, stating that they had set themselves up as a power elite which 

provided themselves selfishly with both honor and wealth
2
. This was seemingly not about his 

prophecy but only about the wisdom of his leadership and delegation of roles. Inevitably, 

however, this would lead to attacking his prophecy as well
3
.    

The Jews have always been a questioning, sharp people and, as they saw it, they 

weren’t about to be fooled by Moshe Rabbeinu
4
. Every time something seemed to go wrong, 

Moshe is blamed for fooling them and of having the worst intentions. When the ultimate 

challengers,  ועדתו קרח , rise up, and the consequence is their horrible death, the nation accuses 

Moshe and Aharon of being murderers
5
. G-d’s reaction is to plan the people’s destruction

6
; 

Moshe’s reaction is to act vigorously to ensure their well-being
7
.  

G-d, in His Wisdom, wanted it to be that way. He wanted the nation to spend 40 years 

in the desert, undistracted by the need to produce food, clothing or any physical need, totally 

focused on understanding the Torah and the authenticity of its source. The more they would 

                                                           
1

 המשיח נביא גדול מאד וגדול מכל הנביאי� מלבד משה רבינו עליו השלו� ש: אגרת תימ�

2
שמינהו משה נשיא על בני קהת  ) תנחומא (ומה ראה קרח לחלוק ע� משה נתקנא על נשיאותו של אליצפ� ב� עוזיאל  : י טז א"רש

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

 . חולק עליו ומבטל את דבריו 

משה אדונינו עשה  זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורי� ונבדלו הלוי� כי חשבו ישראל ש): ש� (ל האב� עזרא  "וז
מדעתו לתת גדולה לאחיו ג� לבני קהת שה� קרובי� אליו ולכל בני לוי שה� ממשפחתו והלוי� קשרו עליו בעבור היות� נתוני�  
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�  , ) תנחומא קרח א (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, הסבה לקרח במחלוקת הזה שני דברי� ו: ל רבינו בחיי "וז
 והשנית שטעה בשלשלת העתידה לצאת ממנו ,  רפואה 

3
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" ישלחנ' לא ד' האד� ימותו וכו 

4
 ) בסו! (א תקמח "א ח"ת הרשב"שו

 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� שהוא אות ומופת   ) dross( להסיר כל סיג ,  חקירה אחר חקירה , חקירה רבה 

 ... ) they even doubted the authenticity of Moshe(  א! המסופק עני� משה 

וזה אות  .  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 ' האמת על עמנו ע� 

(until  they preside over a massive, complete investigation) 

5
 :’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

6
 : הרמו מתו� העדה הזאת ואכלה את� כרגע ויפלו על פניה�) י : (  אל משה לאמר’דוידבר )  ט (בר יז   במד

7
ויעמד  ) יג ( : ויקח אהר� כאשר דבר משה ויר� אל תו� הקהל והנה החל הנג! בע� וית� את הקטרת ויכפר על הע�)  יב(  במדבר יז 

 :בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר המגפה
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satisfy their skepticism, the greater the strength of belief of all future generations
1
. 

Because it was so vital that Moshe's authority be absolutely validated, a much higher 

standard was set. Although normal validation of prophecy comprises an objective level of 

behavior and wisdom plus predictions of the future
2
, this was not good enough in the case of 

 We do not believe in Moshe Rabbeinu because of the miracles he wrought. These .משה רבינו 

were all for a specific need which arose at that time
3
.     

Once the תורה was brought into the world and the role of the  נביא was limited to 

operating within its context, a lower standard of verification became acceptable. This was not 

enough for the actual bringing of the תורה into the world, however. On that occasion, the 

proof had to be provided by the whole Jewish nation sharing in the prophetic experience
4
. 

The whole nation had a prophetic experience face-to-face with G-d - עמכ� ' פני� בפני� דבר ה  - 

which was in order to be able to confirm the veracity of his prophecy
5
.                   

Our parsha comes after Har Sinai. It seems incredible that after everything that took 

place there could still be any doubts left about that greatest of all men, Moshe Rabbeinu. Yet, 

if we look carefully, we see that the doubts, as surprising as they are, have changed. Moshe's 

prophecy is no longer questioned. Miriam and Aharon question the extreme steps he took to 

get there. Eldad and Meidad do not challenge Moshe’s prophecy as much as they attempt to 

duplicate it.  For this, Moshe is not only delighted, but, by asking from G-d to share his load, 

he was actually demanding that others share in his prophetic greatness. He has reached a new 

level of leadership, that of fully empowering others. Hence, the idea of the Sanhedrin is born 

in our Parsha
6
. 

The truth is that the creation of the Sanhedrin would have had to have happened now 

                                                           
1

ת משה ואהר� לנביאי� ומנהיגי� לבל יפול ספק  " הנה העמיד השי' ואלה ראשי בית אבות�   :פסוק יד שמות פרק ו  מש� חכמה  
בלבב בני ישראל ופקפוק בשליחות� לכ� בחר בה� שה� זקני� והזק� בל יעשה תחבולות רמיה לרמות אחרי� ובפרט להוציא  

ת באופ� כי יהיה  "כ� בחר השי, וחו� רוחו כבר אבדהע� של� בלתי מסודר ולהניח� כצא� אחרי כי זק� האיש ופחד המות נגדו  
מבקרי� אחרי פעולות משה ומהרהרי� אחריו בכל נטיה לרעה כדי שלא יהיה שו� פקפוק בנבואתו לדורות הבאי� אחריו והיו  

 ' וגו, ארבעי� שנה פנוי� משדה וכר� ולבב� טרוד רק במושכלות והיו מביטי� אחריו בכל פרט ופרט 

2
 סו! פרק ז ,  ודי התורה יס' הל , � " רמב

3
פ האותות יש בלבו דופי  "משה רבינו לא האמינו בו מפני האותות שעשה שהמאמי� ע: א' ח הל"יסודי התורה פ' � הל"רמב

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

4
ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש   ...  : א' ל ח ה"יסודי התורה פ' � הל"רמב

 ... והקולות והלפידי� 

5
 והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעי� משה משה ל� אמור לה� כ� וכ�  ...: ש�

The prophetic experience of Klal Yisroel is described in the same terms as that of Moshe Rabbeinu, i.e.  פני�

 Whether this meant that they were actually at the level of Moshe Rabbeinu is not clear. According to .בפני� 

the Kuzari ( יא : מאמר ד  ) at least the prophecy of the 70  זקני� was at this level: 

 . אצל עליה� מאור הנבואה עד הגיע� למדרגתולימי� אס! עוד שבעי� זקני� ונ

The Seforno’s words on this are: 

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

6
 אל משה אספה לי שבעי� איש מזקני ישראל אשר ידעת כי ה� זקני הע� ושטריו ולקחת את� אל  ’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�
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even without Moshe’s appeal. Moshe’s prophecy represented the Written Law, as his soul 

encompassed the entire Torah he received at Sinai and therefore reflected an inherent unity. 

The moment this Torah had to reach the people, however, it required an Oral Transmission. 

The Oral Law is the bringing down of the Torah into the minds of each one of the unique 

souls of the Jewish people. It is the connection of the multitude of the people with that Torah. 

Some body had to be formed to create the same unity of Moshe’s soul (the Written Law) in 

its translation into a Torah for everyone. These are the 70 Sages. 70 is a number of unity, for 

it represents all the facets of an issue. In fact, the verse says  שבעי� איש in the singular. The 

decisions of the Sanhedrin therefore incorporated all that we could ever imagine about any 

issue. This had to be an Oral Law. Moshe’s prophecy could not do for the Jewish people what 

70 great men would do with their minds connecting to the Oral Law
1
.  

 

                                                           
1

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

ה כי נפלו  " בישראל נפרד האחדות ולכ� לא נמשכו אחר הנהגת מרעחטא ' 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 

הפרטי� לעשות  ויש הנהגה על ידי קיבו� . דיש הנהגה באחדות ממש. י עתה למדרגה אחרת והיא הנהגת שבעי� איש "נמסרו בנ
עני�  ' ה הי "פ שמרע"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
י להיות  "ועתה התחילו בנ.  ל"וזה שבעי� איש כנ. ל"חברות הפרטי� לעשות מה� אחדות כנפ הת "יסדה הוא תורה שבע

 : ל"פ כנ"במדריגת באי האר� שהוא עני� תורה שבע

 


