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  בס"ד

  לשכת רב הקמפוס                                                הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  "עתש ,פטיםפרשת שֹ                                                              מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  874 מספר                                                                                     ע"ש הלנה ופאול שולמן            

  
  

  *ונבואת שליחות בואת דרישהנ
  

כיצד ניתן לדעת בבירור שאדם שטוען שה' שלחו ובתשובה שאלה ב נוווה בפרשתהמצווה לשמוע בקול נביא ה' מלֻ 
   :כב)- (יח: כא אכן דובר אמת
ר ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְולֹא ָיבֹא הּוא ַהָּדבָ -ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ה' ְולֹא .ִדְּברֹו ה'-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר לֹא-אַמר ִּבְלָבֶבָך ֵאיָכה ֵנַדע ֶאתְוִכי תֹ

  .ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו ,ִדְּברֹו ה'-ֲאֶׁשר לֹא
זאת נבואת שזאת נבואה לטובה בין שה, בין תודבר הנבואה הוא ההוכחה לאמית קיום ;פסקניתוחותכת  התשובה
  1.מרגיעה את השומע במקרה של נבואה רעה שקרית: "לא תגור ממנו"התורה ו פורענות,

חוטאים מפני פורענות את הדברי התורה האלה צריכים הסבר נוכח המציאות הנבואית, שבה נביאים מזהירים       
דברי את אמים ואינם תהדברים בייחוד  2.שאין כוונתם לומר שהפורענות חייבת להתקיים בכל אופן עתידה, כשברור

   3:)י-יח:ז( ה כברנמסרשמציג אפשרות תמידית לשינוי בדבר ה', דבר שמונע קיום נבואה ש ,ירמיהו
ר ָהָרָעה ֲאֶׁש -ַעל ַחְמִּתיב ַהּגֹוי ַההּוא ֵמָרָעתֹו ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעָליו ְונִ ְוָׁש  .ַמְמָלָכה ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד-ּגֹוי ְוַעל-ֲאַדֵּבר ַעל ֶרַגע

ַחְמִּתי ְוָעָׂשה ָהַרעה ָהַרע ְּבֵעיַני ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ְּבקֹוִלי ְונִ  .ַמְמָלָכה ִלְבנֹות ְוִלְנטֹועַ -ּגֹוי ְוַעל-ְוֶרַגע ֲאַדֵּבר ַעל .ָחַׁשְבִּתי ַלֲעׂשֹות לֹו
 .ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלֵהיִטיב אֹותו-ַעל

ירמיה מדגיש ם ש .אינם עולים בקנה אחד עם האמור בדברים דבריו של ירמיהו בוויכוחו עם חנניה בן עזור גם
   :ט)- (כח: ח ואינו טוען כך כלפי נבואה לרעה ,שנבואה לטובה היא שאמורה להתקיים

ַהָּנִביא  .ּוְלָדֶבר ָרָעהַמְמָלכֹות ְּגדֹלֹות ְלִמְלָחָמה ּולְ -ֲאָרצֹות ַרּבֹות ְוַעל-ָהעֹוָלם ַוִּיָּנְבאּו ֶאל-ֶניָך ִמןַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפַני ּוְלפָ 
  .ְׁשָלחֹו ה' ֶּבֱאֶמת-ֲאֶׁשר ִיָּנֵבא ְלָׁשלֹום ְּבבֹא ְּדַבר ַהָּנִביא ִיָּוַדע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר

מבהיר ח. המשל "למסקנה של ירמיהו כ אף הואמביא ) ג"בה בפרק לכא, ובהרח-ג:טז( משל הצופה ביחזקאל
. המתריע מפני אויב מתקרב, כדי שהשומעים ינקטו אמצעים לקדם את פני הרעה וכך למנעה צופהדומה לשהנביא 
   .באה פורענות אבלרק כאשר אינו חוזה את הסכנה, היינו כשהוא מנבא לטובה  נכשל הצופה- הנביא

 פרק זהשבו הוצגה בהקשר בהמקורות מצויה  שארלח "סר ההתאמה בין דברי התורה בדברים יהתשובה לחו      
(מה שמכונה בלעז  באמצעים שונים הנסתר חיפושעוסק הקטע הוא  הנושא העיקרי שבוהשיטה לבחינת נביא האמת. 

, והיא הנבואה. יש תלעשות זאשיש רק דרך אחת שפתוחה בפני בני ישראל  תמשמעי-תורה קובעת חדה, ו'מאנטיקה')
   :יב)- (ט "תועבה" ודגש לפנות למעוננים ולקוסמים למיניהם, והאיסור מתחזק מכוח הגדרת פנייה זוומ חלטואיסור מ
  ּוִבּתֹו-ְּבנֹו ִבירִיָּמֵצא ְבָך ַמעֲ -לֹא .ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם-לֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך לֹא-ה' אֱ -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָּבא ֶאל ִּכי

                                              
 נתבקש למרום בי"ד באלול התשס"ג. הרב ראובן הכהן בן הרב עודד וסעידה (ידידה) ז"ל. ,לעילוי נשמת כבוד אבי  *
שהכלל  ,)94-104' מ, תל אביב תשמ"ג, עעיון בארבעה סיפורים ביוגרפיים בנבואה ו:הנביא במאבקיבצדק הבין ג' ברין (בספרו   1

' מ, ע2004, ניו יורק ABכרך ב בסדרת  מיהולונדבום (בפירושו ליר שלא כדעתעל הנבואה לרעה, הן על הנבואה לטובה הן הזה חל 
  אה לטובה.ח הרחיבו גם על הנבו"הוא חל רק על הנבואה לרעה, וירמיהו כש) שפירש 335

ד), ואינו מזכיר אפשרות :בצורתה הקיצונית: אף שיונה פוסק: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" (ג ווה מייצגת אמת זונבואת יונה לנינ  2
 וה. וחל שינוי לטובה בהתנהגות אנשי נינש ווןלחזרה בתשובה, לא נתקיימה נבואתו, כי

, גרנד רפידס NICOT ) וקרייג (בפירושו לספר דברים בסדרה230, ע' 1895נבורג אדי ,ICC דרייבר (בפירושו לספר דברים בסדרה  3
 ) מתחבטים בשאלה הזאת, אך תשובותיהם אינן נותנות מענה מספק.263 'מ, ע1981
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עֵֹׂשה ֵאֶּלה -תֹוֲעַבת ה' ָּכל-ַהֵּמִתים: ִּכי-ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל .ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּשף
   .יךָ לֶֹהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפנֶ -ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ה' אֱ 

   :טו)-(יד זאת אל הנביא תחתמדגישה התורה את האיסור, והפעם מצמידה אותו להוראה לפנות ושוב 
ָנִביא ִמִּקְרְּבָך  .לֶֹהיךָ -קְֹסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ה' אֱ -ְמעֲֹנִנים ְוֶאל-ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל 

   .ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון לֶֹהיךָ -י ָיִקים ְלָך ה' אֱ ֵמַאֶחיָך ָּכמֹנִ 
 ולשם כך ננקטוהכמיהה להסיר את הלוט מעל פני העתיד או כל דבר שנעלם מעיני האדם היא עתיקה כימי האנושות, 

 זו בלבד. אין התורה מתעלמת מן הכמיהה הזאת אלא מנתבת אותה בנתיב אחד ברור, שלא ומגוונים אמצעים שונים
  :כפי שסיכם זאת רמב"ם היעיל ביותר, אף קי, אלא לפי דברי התורה הואשהוא חו

והלוא המעוננים והקוסמים אומרין מה עתיד להיות, ומה הפרש בין הנביא ובינם? אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא 
אבל  כול...ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום, אלא יטעו ב בהן, מקצת דבריהן מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין...

, הלכות יסודי תורה פרק י משנה תורה; י:ב י"" (מלִּכי לֹא ִיּפֹל ִמְּדַבר ְיהָוה ַאְרָצהכל דבריו קיימין, שנאמר " –הנביא 
  ).ה-הלכה ד
נבואה כנבואת יונה או שאר האזהרות ואילו  4,'ח מדברת על נבואת דרישה בה"התורה בדברים י הווה אומר:

 , ודומה הואהוא דאגתו לבריותיו המקורו ,הוא ה' היוזמשנבואת שליחות,  ; סוג שלג אחרסומ ןשאומרים הנביאים ה
  :אם לא ישפר מעשיו אב אוהב שאינו חפץ להעניש את בנו ולכן חוזר ומזהיר אותו מפני עונש שצפוי לובה ל
 .בצורה המדויקת ביותרתר והנסשירות חיזוי העתיד גם כן על חסד ה', אך זהו מדובר בנבואת דרישה לעומת זאת       

   .ואינה ניתנת לשינוי מוחלטת בעניין זה היאהיוזם הוא האדם הפונה אל הנביא, הלה פונה אל ה', ותשובתו 
בדברים כאמור  היה גם הבוחן הבדוק ביותר להיותו נביא ה' באמת,ת נבואת דרישה במקרים שלתשובת הנביא       
   5צד מוודאים את אמינות הנביא:, ובכיוון הזה הלך רמב"ם כשקבע כיי"ח

 שיש ואלישע אליהו כאותות או רבינו משה מאותות כאחד אות לעשות צריך אינו שלחו' שה ויאמר לנו שיעמוד נביא כל
 תאמר וכי" שנאמר דבריו ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים שיאמר שלו האות אלא, עולם של מנהגו שינוי בהם

 אלא לגרוע ולא להוסיף יבוא ולא ,השם במלאכות לנבואה הראוי אדם כשיבוא לפיכך', וגו "הדבר נדע איכה בלבבך
 אלא - בך נאמין כך ואחר ,באלו וכיוצא ,מת החיה או ,הים לנו קרע :לו אומרין אין ,התורה במצות' ה את לעבוד
, יבואו לא אם דבריו בואוהי לראות מחכים ואנו אומר והוא .להיות העתידים דברים אמור ,אתה נביא אם :לו אומרים
   .נאמן בעינינו יהיה כולן דבריו באו ואם, שקר נביא שהוא בידוע קטן דבר נפל ואפילו

מטרה אחת עיקרית:  יםמשרתהאיסור לפנות למעוננים ולקוסמים והפניית כל המבקשים את ידיעת הנסתר אל הנביא 
שהנביא יכול לספק שירות כה נדרש ובדרך כה  הידיעה .לקרב את הנביא אל העם, וכך לקרב את העם אל אלוקים

לא יוכל להתעלם מנבואות  בנבואות הדרישה מוצלחת תגרום לעם לחפש את קרבת הנביא, ולכשיתקיימו דבריו
, היה העם מתרחק ממנו כהתרחק שרובם אזהרות ואיומים דברי שליחות,לרק  מקוראילו היה נביא האמת  השליחות.

  ממגפה.
ירבעם יודע  .של נבואת הדרישהד מדגים את ההשפעה המבורכת "בנו של ירבעם בן נבט במל"א יסיפור מחלת       

ה השילוני, שכן הלה בוודאי ינזוף ולכן אינו מעוניין כלל להיפגש עם אחּיָ  ,שהוא חוטא, אין בדעתו לחזור בו ממעשיו
חלטת מה יעלה בגורל בנו החולה. לכן ומ ויוכל לומר לו בוודאות ה הוא נביא אמתאחּיָ שאלא שהוא יודע  בו חמורות.

 בתחבולתובו בזמן בתוכחה הצפויה. מובן שהוא נכשל  "לזכות"הוא מחבל תחבולה איך להשיג את הידע הזה בלי 
על  )ממנה ניסה להתחמק(שהדוקות בנבואת שליחות  משולב, שבו הוא מעוניין מקבל את האבחון הרפואי המדויקו

בשל צמידותה לנבואת  נעשתה בלתי הפיכהשנבואת השליחות שילוב זה גורם הפורענות העתידה לשושלתו. 
  נבואות השליחות. כשאר שלא הדרישה,

-ִיְתַנֵּבא ָעַלי טֹוב ִּכי ִאם-ַוֲאִני ְׂשֵנאִתיו ִּכי לֹא" הו, ונימוקו עמו:ב איננו מעוניין לפגוש במיכיְ "גם אחאב במל"א כ      
וכך נאלץ  ,הביאומתעקש ל ,שרוצה חיזוי מדויק לתוצאות הקרב ברמות גלעדודה, מלך יהאבל יהושפט (פס' ח),  "ָרע

הוא יודע בבטחה שנבואה  ,לפי בקשת המלך הו נותן עכשיו נבואת דרישהאחאב לזמנו ולשמוע מה בפיו. כיון שמיכיְ 
ִדֶּבר ה' ִּבי ַוּיֹאֶמר - לֹום לֹאׁשֹוב ָּתׁשּוב ְּבָׁש -ִאם" :תדרמטיהצהרה תתקיים על כל פרטיה, ולכן הוא יכול להצהיר  וז

  .)פס' כח" (ִׁשְמעּו ַעִּמים ֻּכָּלם
  מעוז-יונה בר                                                                                                                                    

 המחלקה לתנ"ך

                                              
. 'הויה') להים' ולא רק בלשון-הביטויים השכיחים הם: דרש בה', דרש את ה', דרש בנביא את ה', שאל בה' (כל זה גם בלשון 'א  4

  הביטויים האלה משותפים גם לשאילה באורים ותומים. 
 .הלכה א י פרק התורה יסודי הלכות, משנה תורה   5


