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 (2102/אוגוסט/22 .ה"תשעז אלול   ,ה"שנת תשע 44גליון ) "שופטים"גליון 

 ה"ב

 

 הנבואהבסוד   - "שופטים"לפרשת  "נקודה טובה"

שמוליק : לחן, חיים חפר: מילים" )יחזקאל"עם השיר  "החלונות הגבוהים"הופיעה להקת  7691בשנת 
 :והנה הבית הראשון. (קראוס

ַעד ָאנּו ִביא בְּ ֶחזְּ  ַהנָּ   ֵקאליְּ

יו ֵנֵלְך ִמיל ִעם ַאֲחרָּ   ּוֵמֵקל ַתרְּ

ל ַאל קוֹם כָּ נּו מָּ ִביא ֶשאוֹתָּ   יָּ

ֵקאל ַהנִָּביא ֶחזְּ ה הּוא יְּ בָּ ִביא ֶשל בוֹמְּ  ...נָּ

ה" יוהכינו) ללא שמץ של כבוד או קדושה, "ה'אחד מן החבר"השיר המתייחס לנביא כאל  בָּ ִביא ֶשל בוֹמְּ , "נָּ
 .  עד שהשמעתו ברדיו נאסרה במשך כמה שנים, ר את כעסם של רביםעור,  ..(הוא רק ההתחלה

 ".סוד הנבואה"עוסקת  ב, שופטיםפרשת  - פרשתנו

 אולם המפגש הישיר הזה היה . ה במעמד הר סיני וקיבל ממנו תורה ומצוות"עם ישראל פגש את הקב
ֹמע   ֹאֵסף ֹלא: "הם בקשומדי בשביל העם ו" מפחיד"ו" חזק" ֶאת ָהיוֱאֹל 'ה לקוֹ  ֶאת ִלשְׁ ֹדָלה ָהֵאש וְׁ גְׁ ֹזאת ה   ה 

ֶאה ֹלא ֹלא עֹוד ֶארְׁ  (.טז, דברים יח" )ָאמּות וְׁ

מוָֹך ֲאֵחיֶהם ִמֶקֶרב ָלֶהם ָאִקים ָנִביא"? ה את דבריו הלאה אל העם"כיצד יעביר הקב? מה הפתרון, אם כך  כָּ
ִתי ָנת  י וְׁ ָבר  ִפיו דְׁ ִדֶבר בְׁ ֶּוּנּו רֲאשֶ  ָכל ֵאת ֲאֵליֶהם וְׁ  (.יח, שם" )ֲאצ 

ואם !!! מדבר עם אדם ילוד אשה, א והמנהיגהבור, יוצר העולם, הרוחני והנעלה, ה האל האינסופי"הקב
שבכל דור ודור , מלמדת אותנו התורה, באימהות ובמשה רבנו, זה שייך רק באבותכ" גדול"חשבנו שדבר 

 . לכךראוי אדם הה "ימצא הקב

ָך יאָנבִ : "ואומר משה אל העם בְׁ ֹמִני ֵמַאֶחיָך ִמִקרְׁ ָך ָיִקים כָּ ָמעּון ֵאָליו ,ֶהיָךוֱאֹל 'ה לְׁ ילוד  - אדם (.טו, שם" )ִתשְׁ
ֹמִני ,ֵמַאֶחיָך" ,אשה  ".כָּ

 מתוך ויגיע". עמך"יהיו בבחינת  הם. מן השכבות החברתיות הגבוהות בעם - מן האליטה ולא יגיע יםהנביא
 אביהם את תכירו ואתם בחייהם לכם ידועים יהיו, ביניכם יגדלו, וככםבת יוולדו הם. קרבכםב והעם ויחי

ָך" יהיו הם -, וקרוביהם אחיהם את, ואמם בְּ  לא הםאו מכשפים ו" קוסמים"הם לא יהיו ". ֵמַאֶחיָך ִמִקרְּ
 (.שם, ר הירש"על פי רש) אליכם 'ה דבר שליחירק  יהיואלא , אנושיות - על בדרישות אליכם יפנו

 

 ? אהנבו מהי

 בני אל מסרים מעביר או מדבר והאינסופי יכול הכל עולם של ריבונו בו מצב היא נבואה, כפי שאמרנו
 .ומופלאה מיוחדת שהינה תופעה. האדם

( ויעקב יצחק, אברהם) האומה אבות את, (הראשון אדם) העולם אבות את פוגש ה"הקב את מצינו אכן וכך
 "ביד יד" הדרך במהלך אותם ומלווה ושליחות תפקיד, ייעוד םלה נותן, (ושלמה דוד, משה) מנהיגיה ואת

 .והציבוריים הפרטים חייהם במעגלי, "צמוד"ו אישי באופן
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: הנביאים הם וחותמיה השני המקדש בית חורבן עם הסתיימה, הראשון אדם עם שהחלה הנבואה תקופת
 (.ב"ע, יד בתרא בבא) ומלאכי זכריה חגי

 מנביאי, ועוד) ונחום הושע, עמוס את, ויחזקאל ירמיהו, ישעיהו, שמואל את גם מוצאים אנו הנביאים בין
 לא שנבואותיהם נביאים ועוד שמם את הנושאים בספרים תועדו מנבואותיהם שחלק"( עשר תרי" ספר

 רבים נביאים, ובנוסף"(. הימים דברי)" עידו, (דוד בימי שניהם) הנביא נתן, החוזה גד: כגון לדורות נכתבו
 ...בדורם רק מוכרים שהיו

, הנביא שמואל של אמו - חנה, דבורה,  משה אחות מרים, שרה: ובהם לישראל להם עמדו נביאות גם
 . ועוד ואסתר חולדה

 שזכו ויש ה"הקב מן ישירות אלוקית ההכוונה את - הנבואה את לקבל שזכו יש, הנבואה תקופת במהלך
 ".תומיםוה האורים" בעזרת - הגדול הכהן ידי על להכוונה

 

 ? האם כל אחד יכול להיות נביא

ובעל מידות אישיות נדרש הנביא להיות אדם הגון ערכי , ה בעולם"של הקב" דוברו"ו" שגרירו"כדי להיות 
רוחנית כדי " עבודה"אנשים שהקדישו את כל חייהם ל -" בני הנביאים"מצינו קבוצות של , ואכן. ראויות

 ...להיות ראויים ומוכנים לנבואה

 

 ?וליישם אותם' להקשיב לדבר ה, אם עם ישראל תמיד ידע לשמוע לנביאיוה

 ...מתברר שלא

גם כאשר היה ברור . לא תמיד היו אהודים על העם ועל מנהיגיו, מתברר כי נביאי ישראל ונבואותיהם
 "... קבלות"עם , ומוכח" וודאי"שמדובר בנביא אמת , לכולם

 כדי"שנה בנה את התיבה ברשות הרבים  721שבמשך ה נח הימראשוני הנביאים שעמדו לאנושות אחד 
 עתיד להם אומר והוא, לך זאת מה אותו ושואלין שנה ועשרים מאה בה עוסק המבול דור אנשי שיראוהו

 (.יד פסוק ו פרק בראשית י"רש" )ישובו אולי, לעולם מבול להביא הוא ברוך הקדוש

 ...הם לא שבו מדרכם, כידוע לנו

תוכחות ואיומי ' בעוד שנביאי האמת ניבאו בשם ה. מצאותם בשטח של נביאי שקריה, בעיה נוספת היתה
הבטיחו נביאי השקר הבטחות שווא וסרק על נצחונות , חורבן אם עם ישראל לא ישוב מדרכיו הרעות

 ...היו כאלה שהלכו אחרי ההבטחות הטובות, ובדרך הטבע .ושלווה

הואות השקר של כך הלך אחאב שבי אחרי נב ִקיָּ ַנֲענָּה ֶבן ִצדְּ הּוולא שעה לנבואות האמת של  כְּ יְּ  ֶבן ִמיכָּ
לָּה  (.מלכים א כב)יצא לקרב נגד מלך ארם ומצא את מותו , ִימְּ

יָּה לנבואות השקר של וכך שעה המלך צדקיהו יָּהּווהתעלם מזעקותיו של  ַעּזּור ֶבן ֲחַננְּ מְּ נביא האמת בסוף  ִירְּ
 (.ירמיהו כב)א מרד בנבוכדנצאר ושילם על כך בחייו והעם יצא לגלות הו. ימי בית ראשון

שליחיו של  -נהגו להשליך את הנביאים  ,למותר לציין כי המלכים שלא אהבו את נבואות האמת והזעם
 .בתנאי מאסר קשים, אל בור הכלא, ה"הקב

ו למחוזות רעים ובהם משיחי שקר שהובילו אות -סבל עם ישראל גם מנביאי שקר  ,בהמשך דברי הימים
 .יעקב פרנק ועוד, שלמה מולכו, שבתי צבי

 

 ?ומה כיום
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ימי מאז , אולם. ה ובהמשך לנבואה על ידי נביאים"בימי משה רבנו זכה עם ישראל להנהגה ישירה של הקב
" מישראל הקודש רוח נסתלקה ,ומלאכי זכריה חגי( האחרונים הנביאים) שמתומ", בית המקדש השני

  (.ב"עמח , סוטה)

, שלעתיד לבוא, כפי שאכן מתנבא יואל. רומז לכך שרוח הקודש יכולה גם לשוב, "נסתלקה"הביטוי 
ָהָיה: "באחרית הימים תשוב הנבואה לישראל ּפוְֹך ֵכן ַאֲחֵרי וְׁ ל ַעל רּוִחי ֶאת ֶאשְּ ר כָּ שָּ אּו בָּ ִנבְּ ֵניֶכם וְּ  בְׁ

נֹוֵתיֶכם  (.א, ג יואל..." )ּובְׁ

 

 ?רלבנטיות לנוהאם נבואות העבר 

 הנביאים בספרי ונכתבו תועדו שנבואותיהם, נביאים של רבות עשרות ישראל לעם עמדו השנים במשך
 שנצרכה נבואה: "הוא והכלל. ונמסרו נכתבו ולא תועדו שלא רבות נבואות אלה ובצד. ובמגילות והכתובים

 (.עו רמז, א שמואל ישמעונ ילקוט" )נכתבה לא - לדורות נצרכה שלא נבואה. נכתבה - לדורות

 יפות, דורן אל ודיברו לשעתן נכונות שהיו ככל, שבידינו הנבואות כי אותנו מלמדת זו חשובה אמירה
 .ועכשיו כאן וגם לדורותיו ישראל לעם גם וחיוניות ונכונות

 להמשיך וצריכות דור בכל רלבנטיות, לחלש ולעזרה להגינות, למשפט, לצדק ישראל נביאי של קריאותיהם
 .כיום גם, הישראלית בציבוריות להדהד

 

 ?ובנתיים

ולוואי ומנהיגינו ... כפי שאכן קורה לנו היום, ניתן לעמוד רק כאשר היא חסרה, על חשיבותה של הנבואה
 .בכל תחומי החיים, ההחלטות השלטוניות 'עשיית'בשעת , לעצה והכוונה אלוקית, היו זוכים גם בימינו

 ויתקנם ויועציהשריה , לראשי המדינה אורו ואמיתוה ישלח את "כך שהקבלא נותר אלא להתפלל ל, ולנו
 .שתיקנה הרבנות הראשית, "תפילה לשלום המדינה"כפי שאכן אנו מתפללים מידי שבת ב ,בעצה טובה

 ?ומה בכל זאת ניתן לעשות ללא הנבואה

והיא  'אל ה "תקשורת"עדיין נשאר בידינו חלק אחר מן ה, (בנתיים)למרות שהנבואה הישירה אבדה לנו 
, ל-לפני הא" עמידה"תפילה שהיא . ע שיח מעומק הלב"תפילה שבמהלכה אנו שופכים לפני רבש .התפילה

 .תפילה שהיא  בבחינת קשר ישיר בין אדם ובוראו

שתפילתם  סימן לכךכ, (נבואה מעין" )אות חוזר"תפילתם לקבל זכו במהלך אכן ש, יש מגדולי ישראל
 (.משנה ה, פרק ה, משנה ברכות, רבי חנינא בן דוסאמעשה ב... )התקבלה

נבואה העוסקת בתחייתו , "חזון העצמות היבשות" -שנבואתו של הנביא יחזקאל , ונסיים בתפילה לכך
 .על אדמתנו, למנוחהלגאולה שלימה ותומה ונזכה תתקיים עד , הגשמית והרוחנית של עם ישראל

 

 בברכת שבת שלום

 משה רוט  

 

 


