בס"ד

Session 3 – Prophecy part 2: Telling the future
In the previous session we discussed four types of prophets: 1) Prophecy in the name of an
idol. 2) Prophecy in the name of G-d to serve an idol. 3) prophecy in the name of G-d to
change the Torah. 4) Prophecy in the name of G-d to keep the Torah, or to do anything else
which the Torah did not tell us to do. This is the only true prophet.
We also discussed how to know if someone is a true prophet. When someone comes and
claims to be a prophet, we ask him to tell us what will happen in the future. Only after
proving himself many times can we be rest assured that he is a true prophet.
Now we must discuss: To what extent does the prophet need to be correct about the
?future; Is there any instance where the prophet can tell the future and it won’t happen

Telling the future
יהם ,וְ לּולֵּ י ֶזה ֹלא ָבא ָׁשאּול
יאים ְבכָ ל ִענְ יְ נֵּ ֶ
ׁשֹואלִ ים ָעלָ יו לַ נְ ִב ִ
ֲ
וְ ֹלא ָהיָ ה ִמ ְת ַח ֵּדׁש ֶא ְצלָ ם ָד ָבר ֶׁשֹּלא ָהיּו
(ׁשם ט) ְב ַעד ֲא ֵּב ָדה ֶׁש ָא ְב ָדה ִמ ֶמנּו ְב ַה ְת ָחלַ ת ִענְ יָ נֹו.
מּואל ָ
לִ ְׁשאֹל לִ ְׁש ֵּ
ּקֹוס ִמים ,כְ ֵּדי
הֹוב ֵּרי ָש ִמים וְ ַה ְמעֹונְ נִ ים וְ ַה ְ
ְ
יאים ֵּחלֶ ף
וְ ֵּאין ָס ֵּפק ֶׁש ַה ָד ָבר כָ ְך ,כִ י הקב"ה ֵּה ִקים לָ נּו נְ ִב ִ
ּקֹוס ִמים ַה ֵּהם
יֹודיעּונּו ְבכָ ל ַה ְד ָב ִרים ַהנֶ ֱא ָמנִ ים ֵּמ ָה ֵּאל ,כְ מֹו ֶׁשיַ ִגידּו ַה ְ
ּוב ְפ ָר ִטים וְ ִ
ֶׁשנִ ְׁש ָאלָ ם ַבכְ לָ לִ ים ִ
אֹותם
ָ
יֹורׁש
ְד ָב ִרים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשיִ ְת ַקיְ מּו וְ ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשֹּלא יִ ְת ַקיְ מּו ,כְ מֹו ֶׁשנֶ ֱא ַמר "כִ י ַהגֹויִ ם ַה ֵּהם ֲא ֶׁשר ַא ָתה ֵּ
ּוב ְׁש ִביל ִענְ יָ נִ ים
ֶאל ְמעֹנְ נִ ים וְ ֶאל ק ְֹס ִמים יִ ְׁש ָמעּו ,נָ ִביא ִמ ִּק ְר ְבָך ֵּמ ַא ֶחיָך כָ מֹנִ י" וגו' (דברים יח ,יד-טו)ִ ,
יֹותם ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר "כִ י לַ נָ ִביא ַהיֹום
רֹואה ָה ֲע ִתידֹות ק ֶֹדם ֱה ָ
רֹואה כִ י ָהיָ ה ֶ
קֹור ִאים ֵּׁשם ַהנָ ִביא ֶ
ֵּאּלּו ָהיּו ְ
מּואל א ט ,ט).
(ׁש ֵּ
רֹואה" ְ
יִ ָּק ֵּרא לְ ָפנִ ים ָה ֶ
The difference between a prophet and a fortuneteller
חֹוׁשב וְ י ַ
אֹותּהִ ,הנֵּ ה
ָ
טֹוען
בּואה לְ ֵּ
דּוׁשים וְ ָה ֲע ִתידֹות ִת ְת ַקיֵּ ם ַהנְ ָ
הֹוד ַעת ַה ִח ִ
ֹאמר ,כִ י ְב ִקיּום ָ
ֵּ
ּופן יַ ֲחׁשֹב
ֶ
הֹוב ֵּרי ָש ִמים ַ
אֹותם
ָ
בּואהֶׁ ,ש ָאנּו רֹו ִאים
ּוב ֲעלֵּ י ַהכֹוחֹות ַהנַ ְפ ִׁשיֹות יְ כֹולִ ים לִ ְטעֹן ַט ֲענַ ת נְ ָ
ּקֹוס ִמים וְ ְ
כָ ל ַה ְ
ַעיִ ן ְב ַעיִ ן כָ ל ַהיֹום ַמ ִג ִידים ָמה ֶׁש ָע ִתיד לִ ְהיֹות .וְ ֶזה ֵּחי נַ ְפ ִׁשי ֶפ ֶרק ָגדֹול וְ ָראּוי לְ ָב ֵּאר אֹותֹו כְ ֵּדי ֶׁשיִ ְת ָב ֵּאר
ֹלהים וְ ִד ְב ֵּרי ַב ֲעלֵּ י ַהכֹוחֹות.
ַה ֶה ְפ ֵּרׁש ֵּבין ִד ְב ֵּרי ַה ִמ ְתנַ ֵּבא ְב ֵּׁשם ֱא ִ
בּורה ַה ִהיא יַ ִגידּו ָה ֲע ִתידֹות ַההֹויֹותֲ ,א ָבל יִ ְצ ַדק
הֹוב ֵּרי ָש ִמים וְ ַאנְ ֵּׁשי ַה ֲח ָ
ּקֹוס ִמים וְ ְ
וַ ֲאנִ י אֹו ֵּמרֶׁ ,ש ַה ְ
ְק ָצ ָתם וִ ַ
רֹואים אֹותֹו ָת ִמיד ,וְ יַ ְסכִ ימּו ָעלָ יו ַגם כֵּ ן ַאנְ ֵּׁשי ַה ְמלָ אכָ ה
יׁש ֵּּקר ְק ָצ ָתם ְב ֶהכְ ֵּר ַח ,וְ ֶזה ַה ָד ָבר ָאנּו ִ

אֹותֹותיו ֹלא יְ נַ כְ רּוֲ .א ָבל יִ ְתרֹון כָ ל ִאיׁש ֵּמ ֶהם ַעל ֲח ֵּברֹו ֶב ֱהיֹות כָ ל ִׁש ְק ֵּרי ִאיׁש ֶא ָחד ָפחֹות
ָ
ַה ִהיא וְ
דּוקי ָה ֲע ִתידֹות ֶזה ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְהיֹותַ ,
ּוב ֲעלֵּ י ַהכֹוחֹות ָה ֵּאּלּו ֹלא יְ כַ נּו
ִמ ִׁש ְק ֵּרי זּולָ תֹוַ ,אְך ֶׁשיִ ְצ ְדקּו ְבכָ ל ִד ְק ֵּ
אֹומ ִרים ֶׁשזֹאת ַה ָׁשנָ ה יִ ְהיֶ ה ַבצ ֶֹרת וְ ֶׁשֹּלא יֵּ ֵּרד
ְ
נַ ְפ ָׁשם וְ ֹלא יִ ְת ַהּלְ לּו ֶׁשיִ ְצ ְדקּו ְבכָ ל ֶחלְ ֵּקי ַה ְד ָב ִריםֲ ,א ָבל
ֶג ֶׁשם כְ לָ ל ,וְ נִ ְמ ָצא ֶׁשיִ ְהיֶ ה ָבּה ֶג ֶׁשם ְמ ַעט .אֹו י ַ
דֹומה
יׁשי ,וְ כַ ֶ
ֹאמר ֶׁש ָמ ָחר יֵּ ֵּרד ֶג ֶׁשם וְ נִ ְמ ָצא ֶׁשיָ ַרד לְ יֹום ְׁשלִ ִ
יהם ִב ְס ָפ ִרים ,וְ ֶזה ִענְ יַ ן
דּועים ְב ֵּׁשם ֲא ֶׁשר ִד ְברּו ֲעלֵּ ֶ
לֹו .וְ ֶזה ַה ָד ָבר יִ ְק ֶרה לֹו כְ ֶׁשיִ ְהיֶ ה ָב ִקי ְמאֹד ִמן ַהיְ ִ
יעם לֶ ֳח ָד ִׁשים" וגו' (ישעיה
מֹוד ִ
יעְך ה ְֹב ֵּרי ָׁש ַמיִ ם ַהחֹ ִזים ַבכֹוכָ ִבים ִ
יֹוׁש ֻ
ִד ְב ֵּרי יְ ַׁש ְעיָ הּו לְ ָב ֶבל "יַ ַע ְמדּו נָ א וְ ִ
בֹותינּו ַז"ל ֵּמ ֲא ֶׁשר וְ ֹלא כָ ל ֲא ֶׁשר.
מז ,יג) ,וְ ָא ְמרּו ַר ֵּ
יהם ֹלא
יאים וְ ַה ְב ָט ָח ָתם כֵּ ןֲ ,א ָבל יִ ְצ ַדק ַהכֹל ַעד ִמּלָ ה ַא ֲחרֹונָ ה ,וְ ֹלא יִ פֹל ָד ָבר ִמ ִד ְב ֵּר ֶ
מֹוע ֵּדי ַהנְ ִב ִ
ֲ
וְ ֵּאין
יקם ָד ָבר ִמ ְד ָב ָריו נֵּ ַדע
ָק ָטן וְ ֹלא ָגדֹול כָ ל יְ ֵּמי עֹולָ ם ְבכָ ל ֲא ֶׁשר יְ ַד ְברּו בֹו ְב ֵּׁשם ָה ֵּאל .וְ ַעל כֵּ ן כְ ֶׁשיָ ׁשּוב ֵּר ָ
(מלָ כִ ים ב י ,י).
ִש ְּקרֹו ,וְ הּוא ָמה ֶׁש ָא ַמר "כִ י ֹלא יִ פֹל ִמ ְד ַבר ה' ַא ְר ָצה" ְ
יעים ָמה ֶׁשיַ ְראּו לָ ֶהם ַה ֲחלֹומֹות ַעל
מֹוד ִ
ִ
אֹותם ֶׁש ָהיּו
ּולְ ִענְ יָ ן ֶזה ָר ַמז יִ ְר ְמיָ הּו ַבחֹולָ ִמים ֶׁשיִ ְצ ְדקּו ְב ָמ ְר ָ
נֹותםְ ,ב ָא ְמרֹו ַ
יחם ַ
"הנָ ִביא ֲא ֶׁשר ִאתֹו ֲחלֹום יְ ַד ֵּבר ֲחלֹום ,וַ ֲא ֶׁשר
ּומ ְׁש ִחית ַט ֲע ָ
בּואה ,וְ ָהיָ ה מֹוכִ ָ
ֶד ֶרְך נְ ָ
ּופ ְרׁשּו ַה ֲחכָ ִמים ָה ִענְ יָ ן ַה ֶזה,
ְד ָב ִרי ִאתֹו יְ ַד ֵּבר ְד ָב ִרי ֱא ֶמתַ ,מה לַ ֶת ֶבן ֶאת ַה ָבר נְ ֻאם ה'" (יִ ְר ְמיָ ה כג ,כח)ֵּ ,
ֹוצא ָב ֶהם
רּורה וְ ֵּאין ָבּה ַת ֲער ֶֹבת ִמן ַהכָ ָזב כְ מֹו ַה ַבר ַה ְמב ָֹרר ִמן ַה ֶת ֶבן ,וְ ַה ֲחלֹומֹות וְ כַ י ֵּ
בּואה ִהיא ְב ָ
ֶׁש ַהנְ ָ
(ב ָרכֹות פ"ט ַדף נה) כְ ֵּׁשם ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַבר
ִמן ַהיִ ְדעֹונִ ים ֻר ָבם כָ ָזב כַ ֶת ֶבן ֶׁשיֵּ ׁש בֹו ַג ְר ִג ֵּירי ִח ָטה ,וְ ָא ְמרּו ְ
ְבֹלא ֶת ֶבן כָ ְך ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲחלֹום ְבֹלא ְד ָב ִרים ַב ַטּלִ ים.
Only a good prophecy must happen
ּומא ָֹרעֹות לְ ַעם ֶׁש ֵּהם
וְ נִ ְׁש ַאר ְבכָ אן ֶפ ֶרק ָגדֹול ָראּוי לָ נּו לְ ָב ֲארֹו .וְ הּואֶׁ ,ש ַהנָ ִביא כְ ֶׁשיִ ְתנַ ֵּבא ְב ָצרֹות ְ
ֹומה לֹו,
יהם ַא ְבנֵּ י ֶאלְ ָג ִביׁש וְ כַ ד ֶ
ַחיָ ִבים ,כְ גֹון ֶׁשיַ ְז ִה ֵּירם ְב ָר ָעב אֹו ֶח ֶרב אֹו ֶׁש ֵּת ָה ֵּפְך ַא ְר ָצם אֹו יֵּ ְרדּו ֲעלֵּ ֶ
ּוב ַׁשלְ וָ הֹ ,לא יִ ּו ַָדע בֹו
יהם ְב ָׁשלֹום ְ
וְ ַא ַחר כֵּ ן ֹלא יִ ְת ַקיֵּ ם ָד ָבר ִמן ָה ִענְ יָ ן וְ ֻר ֲחמּו ִמן ַה ָׁש ַמיִ ם וְ ָע ְמדּו כָ ל ִענְ יְ נֵּ ֶ
ַ
יתהִ ,מ ְפנֵּ י שהקב"ה נִ ַחם ַעל ָה ָר ָעה,
לֹומר ֶׁשהּוא נְ ִביא ֶׁש ֶקר וְ ֶׁשיִ ְהיֶ ה ַחיָ ב ִמ ָ
כְ ַזב ַהנָ ִביא וְ ֵּאין ָראּוי
צֹותם ,אֹו יְ ַא ֵּחר ְגמּולָ ם הקב"ה ְב ֶח ְמלָ תֹו וְ ֶה ֱא ִריְך ַאפֹו לָ ֶהם ַעד ְז ַמן
ׁשּובה וְ ָסרּו ְמנָ ֲא ָ
וְ ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ָעשּו ְת ָ
ימי ְבנֹו ָא ִביא ָה ָר ָעה"
ַא ֵּחר ,כְ מֹו ֶׁש ָע ָשה לְ ַא ְח ָאב ְב ָא ְמרֹו ַעל יְ ֵּדי ֵּאלִ יָ הּו "ֹלא ָא ִביא ָה ָר ָעה ְביָ ָמיו ִב ֵּ
יהם לְ ַמ ַען ְזכּויֹת ֶׁש ָּק ְדמּו לָ ֶהם ,וְ ֹלא ָא ַמר הקב"ה ַעל ָד ָבר כָ ֶזה ֹלא
(מלָ כִ ים א כא ,כט) ,אֹו יְ ַר ֵּחם ֲעלֵּ ֶ
ְ
יִ ְהיֶ ה ַה ָד ָבר וְ ֹלא יָ בֹוא.
יח ִב ְבשֹורֹות טֹובֹות ֶׁשיִ ְת ַח ְדׁשּו לִ ְז ַמן ָקצּוב וְ י ַ
ֲא ָבל ִאם ִה ְב ִט ַ
ֹאמר ְב ָׁשנָ ה זֹו יִ ְהיֶ ה ַה ֶׁש ֶקט וְ ָׁשלְ וָ ה וְ ָהיּו ָבּה
ּוברּוכָ ה וְ ָהיּו ָבּה ָר ָעב ַ
ִמלְ ָחמֹות ,אֹו י ַ
ּובצ ֶֹרת וְ כַ ְמ ֻד ֶמה לֹו ,נֵּ ַדע ֶׁשהּוא נְ ִביא
ׁשּומה ְ
ֹאמר ָׁשנָ ה זֹו ִת ְהיֶ ה ְג ָ
(ד ָב ִרים
"ב ָזדֹון ִד ְברֹו ַהנָ ִביא ֹלא ָתגּור ִמ ֶמנּו" ְ
ֶׁש ֶקר וְ ִה ְת ַקיֵּ ם ִבטּול ַט ֲענָ תֹו וְ ִׁש ְקרֹו ,וְ ַעל ֶזה ָא ַמר ַהכָ תּוב ְ
יח ,כב)ְ ,רצֹונֹו ַ
לֹומר ַאל יַ ְפ ִח ְידָך וְ ַאל יַ ְב ִהילְ ָך ִמּלַ ֲהרֹג אֹותֹו ֱאמּונָ תֹו וְ יִ ְׁשרֹו וְ ָחכְ ָמתֹוַ ,א ֲח ֵּרי ֲא ֶׁשר ְמלָ אֹו
לִ בֹו לְ ָה ִעיד ָד ָבר ָגדֹול כָ ֶזה ,וְ ִד ֶבר ָס ָרה ַעל ה' יִ ְת ָב ֵּרְך ,שהקב"ה כְ ֶׁשיַ ְב ִט ַ
יח ֻא ָמה ִב ְבשֹורֹות טֹובֹות ַעל
יהם ַה ָׁשלֹום
בּואתֹו לִ ְבנֵּ י ָא ָדם ,וְ הּוא ָמה ֶׁש ָא ְמרּו ֲעלֵּ ֶ
יְ ֵּדי נָ ִביא ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶשה כְ ֵּדי ֶׁש ִת ְת ַקיֵּ ם נְ ָ
חֹוזר בֹו.
טֹובה ֲא ִפּלּו ַעל ְתנַ אי ֵּאינֹו ֵּ
(ב ָרכֹות ַדף ז) כָ ל ָד ָבר ֶׁשיָ ָצא ִמ ִפי הקב"ה לְ ָ
ְ

?Can sin cause a good prophecy not to happen
ֲא ָבל ִענְ יַ ן ַפ ַחד יַ ֲעקֹב ַא ַחר ֶׁש ִה ְב ִטיחּו הקב"ה ִב ְבשֹורֹות טֹובֹות כְ מֹו ֶׁשנֶ ֱא ַמר "וְ ִהנֵּ ה ָאנֹכִ י ִע ָמְך
אׁשית כח ,טו) ,וְ ָהיָ ה ְמ ַפ ֵּחד ֶפן יָ מּות כְ מֹו ֶׁשנֶ ֱא ַמר "וַ יִ ָירא יַ ֲעקֹב ְמאֹד
(ב ֵּר ִ
ּוׁש ַמ ְר ִתיָך ְבכֹל ֲא ֶׁשר ֵּתלֵּ ְך" ְ
ְ
גֹורם לֹו
אׁשית לב ,ח)ָ ,א ְמרּו ֲחכָ ִמים ַז"ל ָב ִענְ יָ ן ַההּוא ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַפ ֵּחד ֵּמ ָעוֹון ֶׁש ָמא יִ ְהיֶ ה ֵּ
(ב ֵּר ִ
וַ יֵּ ֶצר לֹו" ְ
יֹורה ֶזה שהקב"ה יַ ְב ִט ַ
טֹובה
יח ְב ָ
(ב ָרכֹות ַדף ד) ַק ֳס ַבר ֶׁש ָמא יִ ְגרֹם ַה ֵּח ְטאֶ ,
יתה ,וְ הּוא ָמה ֶׁש ָא ְמרּו ְ
ִמ ָ
וְ יִ ְג ְברּו ָה ֲעוֹונֹות וְ ֹלא יִ ְת ַקיֵּ ם ַהטֹוב ַההּוא.
ֹאמר הקב"ה לַ נָ ִביא לְ ַה ְב ִט ַ
ּובין ַהנָ ִביאֲ ,א ָבל ֶׁשי ַ
יח לִ ְבנֵּ י
וְ יֵּ ׁש לָ ַד ַעת ֶׁש ִענְ יָ ן ֶזה ֵּאינֹו ֶאּלָ א ֵּבין הקב"ה ֵּ
טֹובה ְב ַמ ֲא ָמר ֻמ ְחלָ ט ְבֹלא ְתנַ אי וְ ַא ַחר כֵּ ן ֹלא יִ ְת ַקיֵּ ם ַהטֹוב ַההּואֶ ,זה ָב ֵּטל וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר
שֹורה ָ
ָא ָדם ִב ְב ָ
תֹורתֹו ִע ַּקר
בּואה ,והקב"ה נָ ַתן לָ נּו ְב ָ
לִ ְהיֹותִ ,ב ְׁש ִביל ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה נִ ְׁש ַאר לֹו ָמקֹום לְ ַקיֵּ ם בֹו ֱאמּונַ ת ַהנְ ָ
ֶׁש ַהנָ ִביא נִ ְב ַחן כְ ֶׁשיֵּ ָא ְמנּו ַה ְב ָטחֹו ָתיו,
וְ ֶאל ָה ִע ָּקר ַה ָגדֹול ַה ֶזה ָר ַמז יִ ְר ְמיָ הּו ְב ַמ ְחלָ ְקתֹו ִעם ֲחנַ נְ יָ ה ֶבן ַעזּורִ ,מ ְפנֵּ י ֶׁשיִ ְר ְמיָ הּו ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵּבא לְ ָר ָעה
אֹומר ֶׁשנְ בּוכַ ְדנֶ ַצר יִ ְג ַבר וְ יַ ְצלִ ַ
טֹובה
יח וְ יַ ְח ִריב ֵּבית ַה ִמ ְק ָדׁש ,וַ ֲחנַ נְ יָ ה ֶבן ַעזּור ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵּבא לְ ָ
וְ לַ ָמוֶ ת וְ ֵּ
מּוב ִאים ָב ֶבלָ ה ,וְ ָא ַמר לֹו יִ ְר ְמיָ הּו כְ ֶׁשנִ ְתוַ כֵּ ַח ִעמֹו ַעל ֶד ֶרְך ָה ִע ָּק ִרים
ירּוׁשלַ יִ ם ַה ָ
ָ
וְ לָ ׁשּוב כְ לֵּ י ֵּבית ַה ֵּׁשם לִ
אֹומרֵּ ,אין
בּואתֹו וְ ֹלא יִ ְג ַבר נְ בּוכַ ְדנֶ ַצר וְ יָ ׁשּובּו כְ לִ י ֵּבית ַה ֵּׁשם כְ מֹו ֶׁש ַא ָתה ֵּ
מּוריםֶׁ ,ש ִאם ֹלא ִת ְת ַקיֵּ ם נְ ָ
ַה ְׁש ִ
יהםֲ ,א ָבל ִאם ֹלא יִ ְת ַקיֵּ ם ְד ָב ֶריָך וְ ֹלא יָ ׁשּובּו כְ לִ י
בּוא ִתי ,אּולַ י הקב"ה יְ ַר ֵּחם ֲעלֵּ ֶ
ֶזה ַה ָד ָבר ַמכְ ִחיׁש לִ נְ ָ
טֹובים
מֹוע ִדים ַה ִ
בּואה ַעד יִ ְת ַקיְ מּו ַה ֲ
בּוא ְתָך ֶׁש ֶקר ,וְ ֹלא ִת ְת ַקיֵּ ם לְ ָך נְ ָ
ֵּבית ַה ֵּׁשםָ ,ב ֶזה יִ ְת ָב ֵּרר ֶׁשנְ ָ
ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָת ָב ֶהם ,וְ הּוא ָמה ֶׁש ָא ַמר ַ
ּוב ָא ְזנֵּ י כָ ל
"אְך ָׁש ַמע נָ א ֶאת ַה ָד ָבר ַה ֶזה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ד ֵֹּבר ְב ָא ְזנֶ יָך ְ
יאים ֲא ֶׁשר ָהיּו לְ ָפנַ י ּולְ ָפנֶ יָך ִמן ָהעֹולָ ם וַ יִ נָ ְבאּו ֶאל ֲא ָרצֹות ַרבֹות וְ ַעל ַמ ְמלָ כֹות ְגדֹלֹות
ָה ָעםַ ,הנְ ִב ִ
לְ ִמלְ ָח ָמה לְ ָר ָעב וְ לַ ָד ֶברַ ,הנָ ִביא ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר לְ ָׁשלֹום ְבבֹוא ְד ַבר ַהנָ ִביא יִ ּו ַָדע ַהנָ ִביא ֲא ֶׁשר ְׁשלָ חֹו ה'
באמת"(ירמיה כח ,ז-ט)ָ .ר ָצה ַ
יאים ַה ֵּהם ַה ִמ ְתנַ ְב ִאים לְ טֹובּ ,ולְ ַרע ֹלא נּוכַ ל
לֹומר ַב ָד ָבר ַה ֶזה ֶׁש ַהנְ ִב ִ
יהם
דּותם אֹו כִ ְזבּוֲ ,א ָבל יִ ּו ַָדע ֱאמּונַ ת ִד ְב ֵּר ֶ
לָ ַד ַעת ִמכָ ל ַה ְד ָב ִרים ֶׁש ִה ְתנַ ְבאּו לְ ַרע ִאם ָצ ְדקּו ְב ֵּע ָ
טֹובה וְ ִת ְת ַקיֵּ ם.
כְ ֶׁשיַ ְב ִטיחּו ְב ָ
The Bottom Line
The way to test if someone is a true prophet is by asking him to tell us the future. Only a
prophet can tell us the future and be right about every detail. If even one detail of a
prophecy fails, we can be sure that he is a false prophet.
There are two exceptions to this rule:
1) When a prophet tells us that something bad will happen and it does not happen, he
may still be a true prophet, because G-d can have mercy and change his mind.
2) If the prophecy was a personal message to the prophet, G-d may change his mind
due to the prophet’s sins.

