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נביא אקים להם נביא אקים להם נביא אקים להם נביא אקים להם 

 

חלוקת הפרקים, שכידוע איננה ממסורת ישראל, צירפה את חמשת הפסוקים הראשונים של 
פרשת "שופטים" אל הפרשה הקודמת - פרשת "ראה". ברור, שמחלק הפרקים לא התחשב כלל 
בחלוקת הפרשיות ואפשר שלא הכיר אותה. כמו גם במקומות אחרים, חלוקה זו מחוסרת הגיון, 
אולם דומה שניתן לעמוד על הנימוק (המוטעה) שגרם לחלוקה זו, וללמוד ממנו עקרון חשוב 
בהבנת המקרא: יש, שהפרשיות הסמוכות זו לזו דומות לא רק בתוכנם, אלא גם בלשונותיהן, 
ויש שפרשה אחת פותחת בלשון שסיימה בו הפרשה הקודמת, כמו כאן: פרשת "ראה" מסיימת 
"כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך", ופרשת שופטים פותחת "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך 

אשר ה' אלקיך ֹנתן לך". 
הקורא את הדברים בשטף עשוי לחשוב שיש כאן המשך רצוף (ומכאן חלוקת הפרקים). אבל 
באמת יש כאן מעין טבעת המצרפת חוליות נפרדות לשרשרת אחת. ואכן, אנו מוצאים את 
הלשון הזאת מכאן ולהבא בהרבה ראשי פסקאות (יז ב; יז יד; יט א ועוד). לשון זו משמשת כאן 
כעין "לשון מנחה" לחוקים שבספר דברים, שנאמרו לישראל סמוך לכניסתם לארץ על מנת 
שהנכנסים לארץ יקיימו אותם ויארגנו לפיהם את חיי העם. על כן חוזרת ההטעמה, כי ה' אלקי 
ישראל הוא שנתן את הארץ לעמו ישראל, ועם ישראל חייב לחיות בארץ על פי החוקים שה' נתן 

להם. 
 

פרשת "שופטים" דנה בארבע רשויות הממלאות תפקידי שלטון והדרכה: שופטים ושוטרים (טז 
יח), מלך (יז יד ואילך), כהנים לוויים (יח א ואילך), ונביא (יח טו ואילך). וודאי הוא שהיו 
בישראל נביאים שעסקו כל ימיהם בעניינים רוחניים בלבד, אך רוב הנביאים שהמקרא מספר 
עליהם היו מתערבים תכופות בעניינים מדיניים וחברתיים, ואף נחשבו כשייכים לממסד  
השלטוני, אם כי לעיתים תכופות היו באופוזיציה חריפה נגדו. מציאות הנבואה נחשבה כאחד 
התנאים לסדרים חברתיים מתוקנים, ועדות לכך נמצא בפתגם החכמה שבספר משלי: "באין 
חזון ִיָּפ ַרע ָעם, וׂש מר תורה אשרהו" (מש' כט יח). "חזון" – הכוונה כאן לדבר ה' בפי הנביא, 

כמו שעולה מן הכתוב: "ודבר ה' היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ" (שמ"א ג א).  
הלשון "יפרע עם" מעלה בזכרוננו את דברי התורה על מצב בני ישראל בזמן חטא העגל: "וירא 
משה את העם כי ָפֻרַע הוא" (שמ' לב כה), ואפשר שְמַמֵשל המשל הזה במשלי אמר אותו על 
יסוד התיאור שבספר שמות: משה נעלם, ולא היה מי שיגיד 'חזון' – דבר ה' – לעם, מה שגרם 
לעם שיפרע. המשל אומר, שאכן זו תופעה החוזרת על עצמה בזמנים רבים: כאשר אין לעם 

דברי חזון, דברי הדרכה מפי ה', סדרי החברה מתקלקלים.  
הנבואה נתפסת כצורך של העם. זאת אנו לומדים מפרשתנו, המעמידה את הנבואה בישראל 
לעומת הקסם והכישוף אצל הגויים (יח י-יח), וראוי לשים לב לקשר ולניגוד שבין הדברים על 
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אודות המלך ובין הדברים על אודות הנבואה. היזמה של העם למנות עליהם מלך מתעוררת, 
עפ"י הכתוב, מתוך רצון לחקות את דרכי הגויים: "ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר 
סביֹבָתי" (יז יד), וכפי פשוטם של מקראות, אין דעת התורה נוחה מדברי העם, אבל היא מוותרת 
לעם ואומרת: "שום תשים עליך מלך" (יז טו). והנה מלכי הגויים היו מעסיקים בחצרותיהם 
קוסמים למיניהם, שנתנו להם עצות וגילו להם נסתרות וכן את הדברים העתידים לבוא על המלך 
וארצו. על רקע זה מזהירה התורה: אמנם הותר לישראל למנות עליהם מלך כדוגמת הגויים, 
אבל אסור להם בתכלית האיסור לעסוק בקסם ובכישוף כמעשי הגויים: "לא תלמד לעשות 

כתועֹבת הגוים ההם" (יח ט).  
הצורך בגילוי נסתרות ובידיעת העתיד קיים בישראל, ובמיוחד אצל מלך ישראל, כמו אצל 
הגויים ומלכיהם. אבל אצל הגויים מספקים הקוסמים את הצורך הזה, ואילו אצל ישראל – 
הנביאים. גם המלך אינו אמור להעסיק קוסמים מן הגויים, וכשם שהמלך הוא בן ישראל ולא 
נכרי, "מקרב אחיך תשים עליך מלך" (יז טו), כך הנביא יהיה רק מקרב ישראל: "נביא 
מקרבך מאחיך" (יח טו). מעמדו של הנביא בישראל מקביל מבחינה מסוימת למעמדו של 
הקוסם אצל הגויים: "הגוים…אל מֹעננים ואל ֹקסמים ישמעו" (יח יד), ובישראל - "נביא 

מקרבך… אליו תשמעון" (שם טו). 
 

בסיפור על שאול המלך השואל בבעלת האוב, אנו רואים מקרה מוחשי שהנבואה והעם עומדים 
בניגוד זה לזה, אבל תכליתם אחת: להודיע למלך את סיכוייו לנצח במלחמה (שמ"א כח). שאול 
המלך, נאמן לעבודת ה' ולמצוותיו, "הסיר הֹאבות ואת הִיְדֹענים מהארץ" (שם ג), אבל הוא 
ביקש לדעת מה יעלה בגורל המלחמה שהוא חייב לצאת אליה. הוא שאל תחילה בשלושה 
אמצעים מותרים: בחלומות, באורים ובנביאים. משמע ש"שאלת חלום" (כינוי שנתקבל בדורות 
המאוחרים) נחשבה למותרת וגם הייתה אמינה, ומסתבר ששלושת אלה: חלומות, אורים, 
ונביאים מסודרים כאן בטור עולה, לפי דרגת חשיבותם ואמינותם. "חלומות" - של כל אדם הם, 
ואולי של שאול בעצמו המבקש לחלום על גורלו. "אורים" - של הכוהנים. שאול הרג בכוהנים 

"שֹמנים וחִמשה איש ֹנשא אפוד בד",1 ועתה בצר לו הוא פונה אליהם, ולבסוף "בנביאים".  
המענה של כל אחד משלושה אלה אמור להיות מענה מאת ה', אך "ולא ענהו ה' גם בחֹלמות גם 
באורים גם בנביִאם" (שמ"א כח ו). משתיקה רועמת זו, אמור היה שאול להסיק את המסקנה 
שגורלו נחרץ, אבל הוא ביקש, כנראה מתוך דכדוך נפשי, להוציא בכפיה את המענה מפי 
הנביאים. את הנביאים שחיו בזמנו2 לא יכול היה לכפות לענות לו, אבל את הנביא המת, את 

שמואל, יכול היה לכפות באמצעות האוב.  
יש לשים לב לנקודה, שכמדומה שלא הושם אליה לב במדה מספיקה, שבאמת גם עתה שואל 
שאול בנביאבנביאבנביאבנביא כמצוות התורה, והאוב משמש לו רק אמצעי כפיה לפגוש את הנביא ולהוציא  את 
המענה מפיו. ברור שגם כך נחשב לו הדבר לחטא, אך לפי מגמתנו בסקירה זו אין לנו צורך 

להאריך יותר בעניין זה.  
 

סיפור נוסף שיש לו יחס לפרשתנו, הוא הסיפור על נבואתו של מיכיהו בן ימלה (מל"א כב). גם 
שם שואלים בנביאים לפני היציאה למלחמה, וכל ארבע מאות הנביאים, העומדים לשרת את 
מלך ישראל, מתנבאים לנצחון מוחץ. לפי מהלך הכתובים מסתבר, שהנבואהשהנבואהשהנבואהשהנבואה לניצחון אינה 
נתפשת כצפיית עתידות אוביקטיבית, אלא כאמצעי להשיג על ידו את הניצחון, בחינת "נבואה 
המגשימה את עצמה". יהושפט מלך יהודה אין דעתו נוחה מן הנביאים האלה, והוא מבקש 
לדרוש בנביא אשר אינו נמנה על משרתי החצר של מלך ישראל. תשובת מלך ישראל: "עוד איש 
אחד לדֹרש את ה' מֹאתו, ואני שנאתיו כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע" (שם כב ח). אין מלך 

ישראל מאשים את מיכיהו בנבואת שקר, אלא ביחס רע כלפיו. 
מכאן נקודה חשובה מאוד בהבנת דרכי הנבואה (על כל פנים, לפי התפישה של הדוברים 
במקרא). הנבואה שבפי הנביא היא מבחינה אחת דבר ה', אבל מבחינה אחרת מושפעת מנטיית 
ליבו של הנביא. משום כך יכול השליח שהביא את מיכיהו בן ימלה לבקש ממנו, שיתאים את 
נבואתו לדברי הנביאים האחרים, ויתנבא גם הוא טובות למלך. אבל מיכהו בן ימלה  דוחה את 

                                                           
1 שמ"א כב יח. מסתבר ש"אֹפד בד" היה קשור לאורים, שדרכם צפו הכהנים נסתרות. 

2 שהיו כאלה, אנו יכולים ללמוד מן המסופר לעיל וכן ראה שמ"א יט כ ואילך. 
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ההצעה הזאת דחייה מוחלטת, ומשתמש בלשונו של בלעם לבלק: "חי ה', כי את אשר יאמר ה' 
אלי ֹאתו אדבר" (שם יד והשווה: במד' כב יח, לח; שם כג יב, כו). ואף על פי כן, כאשר בא 
מיכיהו בן ימלה לפני מלך ישראל, הוא אומר לו תחילה את דברי כל הנביאים: "עלה והצלח, 
ונתן ה' ביד המלך" (מל"א כב טו), אלא שמראה פניו והנעימה שבה אמר את הדברים, העידו 
שהוא אומר זאת בלעג, ולכן השביעו המלך לומר את האמת שבלבו. בתגובה אמר לו מיכיהו 

נבואת תבוסה ומיתה במלחמה. 
גם כאן יש לשים לב לנקודה חשובה: אין מיכיהו מאשים את הנביאים שניבאו טובה למלך, 
שהם נביאי שקר, שבכלל לא קיבלו חזון מאת ה'. הוא מאשר שרוח ה' דיברה בפיהם של נביאים 
אלה, אלא ש"רוח שקר" נתן ה' בפיהם. אנו סבורים שיש לשלול כאן פירוש אפולוגטי, לפיו - 
ה' שהוא מסבב כל הסיבות, גרם לכך שיהיו נביאי שקר וישקרו. פשוטם של הדברים הוא, וכן 
הבינו גם חז"ל במדרשיהם, שאכן ניתנה בפי הנביאים האלה רוח ה', ואף על פי כן הדברים הם 

דברי שקר.  
בהמשך העניין הושם מיכיהו בן ימלה בכלא, עד שיתברר אם נבואתו לרעה תתקיים, וזאת 

בהתאמה לדברי התורה בפרשתנו (יח כא-כב): 
                 

וכי תאמר בלבבך, איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה'? אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא 
יהיה הדבר ולא יֹבא, הוא הדבר אשר לא דברו ה'. 

 

ָא מנם ככל החוקים, גם חוק זה אינו יכול להתאים לכל הנסיבות. כבר בדוגמא שלנו, במעשה של 
מיכיהו בן ימלה, אנו נתקלים בשני קשיים: ראשית, מה דינם של הנביאים האלה שה' נתן בפיהם 
'רוח שקר'? ושנית, הרי ידוע לנו מן המעשה של יונה הנביא וממקורות אחרים, שנבואה לרעה 
עשויה שלא להתקיים, כי ה' "א-ל חנון ורחום… וִנחם על הרעה" (יונה ד ב). על פי זה, גם אם 
לא הייתה מתקיימת נבואתו הרעה של מיכיהו, לא ראוי היה לחרוץ את דינו כנביא שקר, אלא 
היינו אומרים שגברה מידת הרחמים ובוטלה הגזרה. אלא עלינו לומר, שלא בא הכתוב בתורה 
אלא ללמדנו עיקרון כללי, שִישומו למעשה עשוי להיות מסובך מאוד: תחזיותיו לעתיד של 
נביא אמת מתקיימות בדיוק, וכן מצאנו שנאמר על שמואל הנביא: "ויגדל שמואל וה' היה עמו, 
ולא הפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לה'" 
(שמ"א ג יט-כ). כך מעיד עליו גם נערו של שאול האומר: "הנה נא איש אלקים בעיר הזאת… 

כל אשר ידבר בוא יבוא" (שם ט ו).3 
עמוס חכם 
ירושלים 

 
 
 

2   ידוע לנו, כמובן, שבהלכות יסודי התורה של הרמב"ם יש למצוא פתרונות לבעיות שעוררנו כאן, בעניין דבר 

הנבואה לעתיד, שעשוי להתקיים או לא להתקיים. אבל אנו כאן ביקשנו לדון רק במה שעולה מפשוטם של 
המקראות, ואילו דיון בדברי הרמב"ם מצריך דיון בכל תפישת הנבואה של הרמב"ם, ואין הדברים יכולים 

להידון במסגרת זו. 
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