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. המלך והנביא, השופטים: המקרא מציג דגם תיאורטי של הנהגה לאומית המבוסס על שלושה עמודים

הגומלין נוכחותם ופעילותם של כל אחד מבעלי התפקידים הללו ניכר לכל אורך תקופת המקרא כאשר יחסי 

  1.בין בעלי התפקידים משתנה מזמן לזמן

עסק רבות בכתביו בבעלי , בו מקובל לראות גדול ההוגים הפוליטיים היהודיים הקלאסיים, ם"הרמב

משולש 'למרות שאינו מתבטא בפירוש אודות . תפקידי ההנהגה השונים בעם וביחסי הגומלין שביניהם

שהוא מקבל דגם עקרוני זה של  –ההלכתיים והן העיוניים הן  –ניכר ממספר מקומות בכתביו ', הנהגה

 .שלושה בעלי סמכות בהנהגת העם

ם בו הוא עוסק באופן נרחב בכתביו ההלכתיים "הנבואה הינה אחד מנושאי היסוד במשנתו של הרמב

ניו ם לנביא ולנבואה נידונה רבות בהקשר של עיו"גישת הרמב: "בלשונו של יעקב בלידשטיין. והפילוסופיים

הנביא ( זיקת-או אי)עמדתו של רבינו ביחס לזיקת . הפילוסופיים בהם הנושא תופס מקום חשוב ובולט

עם זאת תפקידו ותיפקודו ". בהקשרים אידיאולוגיים והסטוריים... לתהליך ההלכתי נידונה אף היא לא מעט

  2.של הנביא כחלק מההנהגה הפוליטית של העם כמעט ולא זכה להתייחסות במחקר

', ציבורי'לבין נביא , שנבואתו משמשת אותו בלבד', פרטי'ם בין נביא "במספר מקומות מבדיל הרמב

עניינו של מחקר זה הוא לבחון את תפקידו של הנביא  3.שנשלח על ידי אלוהים אל בני האדם עם מסר

מהו . ם ואת חלקו בהנהגה המעשית של הציבור כחלק ממשולש ההנהגה בישראל"השלוח במשנת הרמב

מתוך עיון בשאלות אלו נוכל ? אלו פונקציות ציבוריות הוא ממלא? מקומו של הנביא במערכת השלטונית

 . לעמוד על דמותו של הנביא ומקומו הנורמטיבי בחיים הציבוריים

 

 

ם אודות הנהגת העם ואראה כי הוא מקבל את "בפרק הראשון אסקור התייחסויות עקרוניות של הרמב

 .  כשאחד ממרכיביו החשובים הוא הנביא השלוח' נהגהמשולש ה'הדגם של 

אבחן את מגוון התפקידים הציבוריים אותם מייעד , תוך עיון בכתביו ההלכתיים והפילוסופיים, בפרק השני

 .ם לנביא השלוח ואסווג אותם לשני סוגים"הרמב

                                                 
 ראה בעניין זה סטיוארט כהן. "מושג שלושת הכתרים: מקומו במחשבה המדינית היהודית והשלכותיו על חקר  1

  היהודית והשלכותיה לימנו,עם ועדה המסורת המדינית  ההיסטוריה החוקתית היהודית", בתוך ד' אלעזר )עורך(, 

  55-75, עמ' 1991ירושלים  

ילקוט מאמרים  –בלידשטיין. "מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם", בתוך מ' חלמיש )עורך( דעת הרמב"ם יעקב   2

רמב"ם. הקדמת הרמב"ם למשנה, מהדורת י' שילת, מעלה אדומים התשנ"ז, עמ' . 28, עמ' 1994ן בחקר משנת הרמב"ם, רמת ג

  Howard Kreisel. Maimonide’s Political Thought, pp. 24-25. 15פג הערה 

 :ז, עמ' סא הלכות יסודי התורה ז, בני ברק תשמ"ו, התשנ"ט-מהדורת ש' פרנקל, ירושליםרמב"ם. משנה תורה,  3

 , עמ' רנג לט:ב, עמ' קה, סג:, מהדורת י' קאפח, ירושלים התשל"ז. אנבוכיםהרמב"ם. מורה  



טי הנוטל חלק ממשי בפרק השלישי  אציע תמונה שלמה ומחודשת לדמותו של הנביא ולמעמדו כמוסד פולי

 .  בהנהגת הציבור והחברה

 

 הנביא כחלק ממשולש שלטוני. 1

 

מונה בזה אחר זה את בעלי התפקידים השונים בהנהגת העם ובכך מציג את , בפרשת שופטים, המקרא

, לאחר מכן את המלך, מציג המקרא את השופטים, ראשונה. סדרי השלטון הרצויים על פי משפט התורה

 :מעניין במיוחד ההקשר שבו המקרא מציג את הנביא. את הנביא, והלויים ולבסוף אחריו הכהנים

 

כי הגוים ... אלהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם' כי אתה בא אל הארץ אשר ה"

נביא . אלהיך' האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך ה

נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי :.. אלהיך אליו תשמעון' יקים לך ה מקרבך מאחיך כמני

    4".דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו

 

התורה חוששת מנהיית . נראה שהנביא משמש אך מענה לתופעת המעוננים והקסמים, במבט ראשון

בכדי למנוע . ה זרה של ממשהעם אחר כוהני עבודה זרה העוסקים בהגדת עתידות ומתוך כך גם לעבוד

סיוע לעמדה זו ניתן למצוא בהלכות יסודי התורה . למילוי צורך זה' כשר'מספקת התורה אפיק , זאת

הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות : "האומר בפרק י הלכה ג, ם"ברמב

הנה התבאר והתאמת שזה הנביא היעוד בו : "באופן מפורש עוד יותר הוא כותב באיגרת תימן". בעולם

אינו נביא שיביא דת ולא שיתן תורה ואמנם יהיה איש שיסיר מעלינו צורך הקסם ומשפטי הכוכבים ונשאלהו 

בכל מה שיקרה לנו כמו שישאלו האומות המעוננים והקוסמים כמו שמצינו שאול ששאל שמואל על אבדה 

  5".שאבדה לו

 . ם את הנביא באור שונה מאד"מציג הרמב, בספר המצוות, לעומת שני מקורות אלו

 

ב היא שצונו לשמוע לכל נביא מהנביאים ולעשות כל מה שיצוה ואפילו צוה בהפך מצוה "והמצוה הקע"

או כלל מצות מהמצות האלו ובתנאי שיהיה זה לפי שעה לא שיצוה להתמיד תוספת או חסרון כמו 

  6".אליו תשמעון' והכתוב שבה בו הציווי הזה הוא אמרו ית. שבארנו בפתיחת חבורנו בפרוש המשנה

 

                                                 
 יט-ט:יח, דברים  4

 ז, עמ' קלז"רמב"ם. איגרות הרמב"ם, מהדורת י' שילת, מעלה אדומים התשמ 5

 , עמ' רסטבני ברק התשנ"ה, מצות עשה קעב-רמב"ם. ספר המצוות, מהדורת ש' פרנקל, ירושלים 6



שכן מיד לאחר מצווה זו , ם מתייחס אל הנביא כחלק ממערך הנהגתי משולש"גם הרמב, בדומה למקרא

לשמוע , "ד"ומצוה קע" למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו, "ג"הוא מביא את מצווה קע

אך ישנם שני הבדלים בולטים בין האופן בו מציג ". כל מה שיצוו בו מאיסור והיתרלבית דין הגדול ולעשות 

הראשון הוא סדר הופעת בעלי התפקידים והשני הוא . ם מצוות אלו לבין אופן הצגתם במקרא"הרמב

 . ההקשר בו מובא הנביא

, ראשונים לנביאוגם אז בהפרדה מסוימת בין השניים ה, נביא –מלך  –שופטים : אם במקרא הסדר הוא  

אחר כך את המלך ובאחרונה את , ם מציג ראשונה את הנביא"הרי שבספר המצות הסדר שונה והרמב

היא שאלה שנידונה במספר ', ספר המצוות'עד כמה ניתן ליחס משמעות לסדר הופעת המצוות ב. השופטים

    7 .אך קשה שלא ליחס משמעות לשינוי הסדר הברור ביחידה מצומצמת זו, במות

בספר המצוות אין כל אזכור לנביא כתחליף למעוננים . הוא אופן הצגת הנביא, ומשמעותי יותר, הבדל שני

אשר לו סמכות , הנביא מופיע כראשון מבין שלושת מנהיגי העם, אלא, וקוסמים שתפקידו הגדת עתידות

בדומה לזה . ידי שמיםשהעובר על דבריו מתחייב מיתה ב( בתנאים מסוימים)ציווי אף כנגד דברי תורה 

 :ם במקום אחר בהלכות יסודי התורה"כותב הרמב

 

אם כן למה נאמר בתורה נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך לא לעשות דת הוא בא אלא לצוות על "

דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליה כמו שאמר האחרון שבהן זכרו תורת משה עבדי וכן אם 

  8".צונו בדברי הרשות

 

אלא הנביא מתואר כבעל תפקיד חינוכי והנהגתי של העם , כאן אין כל אזכור לנביא כמגיד עתידות גם

כמגיד עתידות או כמנהיג ? ם את היחס בין הנביא לעם"רואה הרמב, אם כן, איך. שאף כולל סמכויות ציווי

 ?ציבור המוכיח ומצווה

לאחר דיון בתפקידו . על שלל צדדיה ם רצף פרקים לנבואה"בחלק השני של מורה נבוכים מקדיש הרמב

 9.ם לחלוקת האנשים עליהם מושפע שפע נבואי לשלושה סוגים"של הכוח המדמה בנבואה עובר הרמב

השפע הוא על כוחו . הוא אדם בעל יכולות הגיוניות מפותחות אך כוח מדמה מוגבל מטבע יצירתו, הראשון

מדענים , פילוסופים, לאמור", של חכמים בעלי העיוןזה הוא סוג ."ההגיוני בלבד וכלל לא על הכוח המדמה

עליהם שופע השפע , הוא אדם בעל יכולות הגיוניות מפותחות וכוח מדמה ללא מגרעת, הסוג השני'. וכד

                                                 
 לעניין הניסיון למצוא סדר במניין המצוות של הרמב"ם ראה חיים טשרנוביץ. ספר המצוות להרמב"ם, בתוך ח'  7

 , 1945יורק -. וכן יעקב מוינשטר. סדר המצוות להרמב"ם ניו346-354, עמ' 1943יורק -טשרנוביץ )עורך( בצרון, ניו 

 הקדמה.  

 מ' סגמשנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, ט:ב, ע 8

 ב:לז, עמ' רמט. וכן כל הציטוטים בפסקא זונבוכים, המורה  9



הסוג השלישי הוא אדם בעל יכולות הגיוניות מוגבלות אך כוח מדמה ". הנה זה הוא סוג הנביאים, "יחדיו

מייסדי , מנהיגי המדינות"ם את "כדוגמה לאנשים השייכים לסוג זה מונה הרמב. חזק שעליו שופע השפע

החוקים והקוסמים והמנחשים ובעלי החלומות הצודקים וכן עושי הפלאות על ידי התחבולות המופלאות 

 10".ומעשי הלהטים

מלך בדברים אלו ניתן לראות תשובה לשאלתנו הראשונה אודות שינוי סדר התפקידים והקדמת הנביא ל

ביכולת לחבר  –הנביא ניחן במעלות החכם כמו גם במעלות השליט וחשוב מכך . ולשופט בספר המצוות

 .  11ביניהם באישיות אחת

ם מתאר את סוגי האנשים באופן "הרמב, אומנם יש לשים לב שבשלב זה של דיונו בנבואה במורה נבוכים

ם מציין שיש אפשרות שהשפע המגיע "שהרמבלמרות , כמו כן. ללא זיקה משותפת כלשהי, עצמאי זה מזה

שלושה פרקים , לעומת זאת. ז הינו מעלתם האישית"מוקד הדיון בפרק ל, גם לאחרים' יגלוש'אליהם 

ם דן בשלושת בעלי התפקידים בזיקה משותפת ומוכוונת מטרה של הנהגת החברה "הרמב, מאוחר יותר

י אדם לחיות כחברה אך שאישיו שונים כל כך ם מסביר שמפאת נטייתם הטבעית של בנ"הרמב. האנושית

, על כן 12".לא יתכן בשום אופן שתצלח חברתו כי אם על ידי מנהיג בהחלט יאזן את פעולותיהם, "זה מזה

מהם מי שהוא עצמו אשר הודע באותה ."חוכמת הבורא נתנה בטבע המין האנושי שיהיה לאישיו כוח הנהגה

ומהם מי שיש בידו הכוח לחייב בעשיית מה שקבעו ההם והנהייה , ההנהגה והוא הנביא או מחוקק החוקים

 13".וטוען הנבואה המחזיק בתורת הנביא, והם המלך המחזיק באותם החוקים, אחריו והוצאתו אל הפעל

לא רק בעלי סגולות אישיות  –ובכללם הנביא  –ם רואה באנשים אלו "מדברים אלו ניכר כי הרמב 

חלק מתמונה רחבה יותר של , אלא, ז אותם ראינו לעיל"יק מדבריו בפרק למיוחדות כפי שהיה ניתן להס

כל אחד מבעלי התפקידים עושה זאת . קיום והצלחת המין האנושי על ידי הנהגת החברה והמדינה

 –המלך , בחקיקת חוקים לסידור החברה –החכמים או הנביאים : באמצעות תכונותיו והשפע השופע עליו

אל כפילות . ושוב מופיע הנביא כבעל יכולת לעורר מוטיבציה לקיום החוקים, ם אלובכפייה להישמע לחוקי

, חקיקת החוקים מזה וגרימה לנהייה לקיים אותם מזה, ם בפרק זה לנביא"התפקידים שמייעד הרמב

 . נתייחס להלן

                                                 
 את חיבורם של מנהיגי ומייסדי החוקים עם הקוסמים ועושי הלהטים ניתן להבין בכך שאצל אלו כמו אלו השכל מופעל  10

בשכלם שהם  מדמיםבשכלם שהוא נכון, או מתוך מה שהם  מדמיםעל ידי הכוח המדמה. לשון אחר, הם פועלים מתוך מה שהם 

רואים, ואינם פועלים על סמך מסקנות הגיוניות של מה שהוא אמיתי ונכון. ישעיהו לייבוביץ. שיחות על תורת הנבואה, ירושלים 

 539-540, עמ' 1997

  18להלן הערה בעניין זה ראה   11

 :מ, עמ' רנדב ,נבוכיםהמורה  12

 שםמורה הנבוכים,  13



ענייני או הצעה טכנית בלבד לניהול , ם סובר שקיומו של משולש הנהגה אינו מקרי"שהרמב, יוצא איפה

פועל יוצא של הטבע האנושי כפי שהתוותה ההשגחה האלוהית החפצה בקיומו , אלא, החברה והמדינה

 .והצלחתו של המין האנושי

 

ם רואה בנביא מוסד מקביל לאחרים ניתן למצוא בדמיון בו הוא מבסס את  "ביטוי למידה שבה הרמב

השתית את הסמכות "ם "הרמב, בלידשטיין בלשונו של. סמכות הנביא לבין אופן ביסוס סמבות בית הדין

 14".לדפוסים עליהם השתית את הסמכות ההלכתית, ובמובן מה אף מקבילים, הנבואית על דפוסים דומים

אותם שני אלמנטים נמצאים בבסיס הסמכות המוסדית של שני , ם"בלידשטיין ממשיך ומוכיח כי לפי הרמב

, לנביאים' שרשרת נבואה'לעומת , לחכמים" הסמיכהשרשרת הקבלה המונח ביסוד רעיון : "הגורמים

   15.של שתי המוסדות" הבלטת התשתית הנורמטיבית הכוללת שמספקת התורה לסמכותם"ו

הנביא : "ם לנביא כאחד ממנהיגי העם יש להוסיף נדבך נוסף"להשלמת התמונה של יחסו של הרמב

ד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד להרחיב לבו ולהוסיף דעתו ע

הגדולים ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו או 

לבין הנביא ' פרטי'ם בין הנביא ה"בדברים אלו מבדיל הרמב 16".למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם

לבין מי שהגיע אליו ", בכדי להשלימו לא יותר"אליו השפע  או כלשונו במורה נבוכים בין מי שהגיע'. שלוח'ה

נראה שבחלוקה זו טמונה התשובה לשאלתנו השנייה  17".בכדי שיעדף על שלמותו מה שישלים בו זולתו"

 . בדבר היחס שבין תפקידו של הנביא כמגיד עתידות לבין מעמדו הבכיר בהנהגת העם

אך שלא במנותק מהכוח , הנפעל על ידי שפע שכלי הנביא הוא בעל כוח מדמה מפותח, כפי שראינו

ללא חשש עירוב עבודה זרה ' הגדת עתידות'יכולת בתחום זה של , בין השאר, דבר זה מקנה לו. ההגיוני

' פרטיים'לעם אין צורך לנהות אחר מעוננים וקוסמים מכיוון שגם בעם ישראל ישנם נביאים . כלשהי

משלב באישיותו הכרת אלוהים שכלית עם , 'בתפקידו הציבורי לעומת זאת, הנביא השלוח. המוכשרים לכך

אמנם גם  18'.כריזמה פוליטית המאפשרת לו לתקשר עם הבריות באופן שישפיע על החברה והמדינה

ם משאול "כפי שניתן לראות מהדוגמה שהביא הרמב, הנביא השלוח יכול להיות כתובת למחפשי עתידות

ניתן אף לדייק זאת מדבריו של . ו חלק מתפקידו הציבורי של הנביא השלוחאך אין נראה שזה, ושמואל

                                                 
 26בלידשטיין, עמ'   14

בלידשטיין, שם. לאחר ביסוס דבריו כותב בלידשטיין, "נמצינו למדים כי חכמת התורה וכשרון הנבואה ירדו כרוכים בישראל   15

בתור תופעה המבקשת סמכות  –ושתי המסורות יונקות ממשה שמסר ליהושע... רואים אנחנו כי הרמב"ם עיצב את הנבואה 

  מוסדי" כפי שהוא עיצב את ההלכה, לפי אותו דגם –וציות 

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, ז:ז, עמ' סא 16

 מורה הנבוכים, ב:לז, עמ' רמט 17

 60-59, ע' 1999אביעזר רביצקי. חירות על הלוחות, פתח תקוה  18



 19".הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם: "ם שהובאו לעיל"הרמב

אין הוא , 'אלא', אלינו אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם נשלחשאין הנביא 'ם אומר "אין הרמב

 . זה השימוש של העם בנביא אך בהחלט לא כל מטרתו, בבחינת', לנו עומד

 

מחכם ומנביא , ם מקבל מבנה שלטוני המבוסס על משולש הנהגה המורכב משליט"שהרמב, אם כן, ראינו

מבחינת . שלושת הפונקציות שהם ממלאים הם פועל יוצא של האופי החברתי של המין האנושי 20.שלוח

לנביא תפקיד , ראינו כי ביחס לתפקידו הציבורי, כמו כן 21.יתרון על החכם והשליטלנביא , מדרגתם האישית

 .       של הגדת עתידות' נמוך'כמו גם תפקיד , של חינוך העם וסמכות ציווי' גבוה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפקידיו הציבוריים של הנביא . 2

 

ות יסודי התורה הוא בהלכ. ם את תפקידיו הרשמיים של הנביא"בשני מקומות בכתביו מגדיר הרמב

לצוות על דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליה כמו ?... למה נאמר בתורה נביא אקים להם"אומר 

                                                 
 משנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, י:ג, עמ' סד  19

אחת ראה מנחם לורברבוים. פוליטיקה וגבולות ההלכה, על השאלה האם שלושת הפונקציות יכולות להתממש אצל אישיות  20

 ,Miriam Galstone. "Philosopher King Verses Prophet" Israel Oriental Studies 8, 1978 91-96עמ'  2005ירושלים 

pp. 204-218Leo Strauss. "The Philosophic Foundation of the Law: Maimonides's Doctrine of Philosophy and it's 

Sources", in Eve Adler (trans.) Philosophy and Law; Contributions to the understanding of Maimonides and his 

predecessors, Albany 1995, pp. 120-127 

Daniel Breslauer., "Philosophy and Imaginations: The Politics of Prophesy in the View of  Mosesראה  21

Maimonides", Jewish Quarterly Review 70:3 1980, pp 167-168. "The prophet is political and philosophical. He 

is the perfect leader because he combines the knowledge of truth with an ability to construct concrete images of 

that truth. He has mastered imagination and uses it in a constructive and creative way. He receives the divine 

influx by means of his intellect and then converts what he has received into true images by means of his 

imagination כמו כן אצל ."Strauss בהערה לעיל 



וביתר פירוט בהקדמה למשנה  22".שאמר האחרון שבהן זכרו תורת משה עבדי וכן אם צונו בדברי הרשות

כמו שאמר חותמם זכרו תורת ... רהויזרז על תורתו ויצוה בני אדם לקים התו' שיקרא אל ה, "שם כותב

ויצוה בציוויים ויזהיר באזהרות בדברים ... וייעד טובות למי שיקימנה וענש למי שיעבור עליה... משה עבדי

. שני תפקידי הנביא הם הזירוז לקיים את מצוות התורה והוראות בדברי רשות, אם כן 23".שאינם מן התורה

בעיקר תוך , ם"קידים אחרים של הנביא אותם מציין הרמבאנו מוצאים שלל תפ, לעומת מקורות אלו

, הפצת דעות נכונות, תוכחה: תפקידים אלו כוללים, כפי שנראה להלן. התייחסות לעניינים אחרים בכתביו

כיבוש ארצות וכן ציווי , הרחבת גבולות ירושלים ועזרות המקדש, מינוי מלך, תיקון תקנות, הגדת עתידות

למה תפקידים אלו מופיעים רק אגב אורחא במקומות אחרים . במקרים מסוימיםלעבור על דברי תורה 

ם לא ציינם כחלק מתפקידי הנביא בהלכות יסודי התורה ובהקדמתו לפירוש המשנה "למה הרמב? בכתביו

אם נבחן תפקידים נוספים אלו אחת לאחת ונעמוד על טיבם ? כאשר הוא עוסק בהגדרת תפקידי הנביא

 .    ם לנביא"תפקידים הראשיים אותן ייעד הרמבנגלה מימד חדש ב

 

 תוכחה 

לאחר אזהרה שלא להוכיח את חבירו . ם במצוות התוכחה"דן הרמב, בהלכות דעות פרק ו הלכה ח

הוא מסייג את דבריו באמרו שדין זה שייך רק ביחס לחטאים , בלשון קשה או בפומבי בכדי שלא לביישו

ם אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין אבל בדברי שמי. "שבין אדם לחבירו

ם מתייחס אל "הרמב". אותו בפניו ומבזין ומקללין עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים לישראל

כמו שעשו כל "מלשונו , כמו כן. לתוכחה מהם יש ללמוד את אופן התוכחה הרצוי' אב טיפוס'הנביאים כ

מרכיב החורז את פעילותם , אלא, ראה שהתוכחה אינה עניין מקרי של נביא זה או אחרנ" הנביאים לישראל

 . באשר הם נביאים –של כל הנביאים 

 

 

 

 

 הפצת דעות נכונות 

. ם ארוכות על הדעות האמיתיות הטמונות בדברי ומשלי הנביאים"בפתיחת מורה נבוכים מדבר הרמב

מכללם תיקון מצבי החברה , חכמה מועילה בעניינים רביםפשטיהם , וכך הם משלי הנביאים עליהם השלום"

ם "מציין הרמב, בהמשך לכך".ותוכן חכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן... האנושית

                                                 
 די התורה, ט:ב, עמ' סגמשנה תורה לרמב"ם, הלכות יסו  22

 הקדמת הרמב"ם למשנה, עמ' לא  23



בהתייחסו לשפע הנבואי העודף . במקומות נוספים במורה מימד זה כחלק אינטגרלי מפעילותו של הנביא

לא קראו הנביאים לבני אדם אל מדעי ... אלמלא שלמות עודפת זו"ם ש"כותב הרמב, על החכמים והנביאים

הנה נתבאר לך "הוא כותב ש, בדמות משה והאבות, בהציגו מודל אידיאלי של הנביא, כמו כן    24".האמת

 25...".כי כל סעייתם היתה תכליתה מופנית כלפי הפצת יחוד השם בעולם והנחית בני אדם לאהבתו יתעלה

 . וחינוך לדעות נכונות הם בודאי חלק מתפקידו של הנביאהוראה , אם כן

 

 הגדת עתידות

כתפקיד , לכאורה, ם כאחד מתפקידיו של הנביא ואף"מוצג על ידי הרמב, כפי שראינו, הגדת עתידות

ראינו כי מימד זה בפעילותו של הנביא אינו בהכרח חלק . מרכזי כגדר מנהייה אחר מעוננים וקוסמים

בחינה נוספת , עם זאת. חלק מיכולותיו של הנביא המשמש מענה לצורך עממי, אלא, מתפקידו הציבורי

    :   ם חושפת מימד נוסף"של דברי הרמב

 

הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם משובע ורעב מלחמה "

  26".אבדה והלך לנביא להודיעו מקומהואפילו צרכי יחיד מודיע לו כשאול שאבדה לו . ושלום וכיוצא בהן

 

על פי אותו , ובין הגדת עתידות למה שניתן לכנות' צרכי יחיד'ם מחלק בדבריו בין הגדת עתידות ל"הרמב

. על פי חלוקה זו נראה לומר שמטרות הגדת העתידות בשני מצבים אלו שונה גם הוא'. צרכי ציבור, 'משקל

הגדת עתידות , אך, הרחקה ממעוננים וקוסמים -כפי שראינו -ומטרת' צרכי יחיד'עתידות להגדת , לאמור

כחלק מתפקידו של ', משובע ורעב מלחמה ושלום'להודיע לציבור  –מטרתו גבוהה יותר ', צרכי ציבור'ל

הרחקה מאיסורים  –הן ליחיד והן לציבור מטרתם שווה , יוצא איפה שהגדת עתידות. הנביא כמורה ומוכיח

 . רת המצוותאו עידוד לשמי/ו

 

הובאו כל אחד  –' הגדת עתידות'ו' הוראת האמת', 'תוכחה' –למרות שבמבט ראשון שלושת הפונקציות 

ם מציין את שלושתם יחדיו בפסקה הבאה במורה "הרמב, באופן נפרד ואינם נראים כקשורים זה לזה

 :נבוכים

 

הלמוד וההדרכה אל האמת מי שגבר עליו אותו השפע כגון אברהם קבץ בני אדם וקראם על דרך "

... שהשיג כמו שהיה אברהם מלמד לבני אדם ומבאר להם בראיות עיוניות שיש לעולם אלוה אחד

                                                 
 מורה הנבוכים, ב:לז, עמ' רנ  24

 מורה הנבוכים, ג:נא, עמ' תז  25

 משנה תורה, הלכות יסודי התורה, י:ג, עמ' סד  26



כל נביא ממנו שבא אחרי משה רבנו כבר ידעת לשון משאות כולם ... ומושכם בדברי הטפה נעימים

הנוטה ממנה ומבטיחים ושהם היו במעמד מוכיחים לבני אדם וקוראין אותם לתורת משה מאיימין על 

 27"מי שהתמיד אחריה

 

 זירוז לקיום התורה

ם במורה יחדיו בהציגו את "שלושת התפקידים אותם זיהינו באופן מפורד נמנים על ידי הרמב, אם כן

ם לנביא בהלכות יסודי "אם נחזור ונתבונן בתפקיד הראשון אותו מייעד הרמב, ובאמת. תפקידו של הנביא

מזרז אל 'נמצא את אותם שלושה אלמנטים כלולים בתיאורו את הנביא כ התורה ובהקדמה למשנה

ייעד טובות למקיים ( 'תוכחה' )יזהיר העם שלא יעברו עליה(, 'לימוד דעות נכונות' )שיקרא אל ה': 'המצוות

 ... ".זכרו תורת משה עבדי"וכל זאת על מנת לקיים (, הגדת עתידות' )התורה ועונש לעובר עליה

חיזוק קיום  –סוגה לשלל תפקידים שמטרתם " מזרז אל המצוות"ניתן לראות בתפקיד , ו אלועל פי דברינ

 .מצוות התורה

 

מורה בדברי ' –ם "ברצוני להציע מהלך דומה ביחס שבין תפקידו השני של הנביא בדברי הרמב

לבין שלל התפקידים הנוספים אותם הוא מזכיר באופן  29',מורה בדברים שאינם מן התורה, 'או 28',הרשות

נחל בסקירת תפקידים אלו וההקשר בו הם מופיעים ולאחר מכן נראה איך הם משתלבים יחדיו תחת . אגבי

 . כותרת התפקיד השני

 

 מינוי מלך

בהלכות מלכים ומלחמות פרק א הלכה ג כותב הרמב"ם "אין מעמידין מלך תחלה אלא על פי בית דין 

ל שבעים זקנים ועל פי נביא כיהושע שמינהו משה רבנו ובית דינו וכשאול ודוד שמינה אותם שמואל ש

שני פירושים אפשריים נתנו למילה 'תחילה' בדברי הרמב"ם. אפשרות ראשונה היא  30הרמתי ובית דינו".

בעים ואחד ישתתפו שפירושו 'לכתחילה', כלומר, האופן הנכון למינוי מלך הוא שהן נביא והן בית דין של ש

 31במינוי. עם זאת, יכול להיות מצב 'דיעבדי' שבו, בתנאים מסויימים, יתמנה מלך גם ללא אחד מהם.

                                                 
 , עמ' רנגלט:ב ,נבוכיםהמורה  27

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, ט:ב, עמ' סג  28

 הרמב"ם למשנה, עמ' לאקדמת ה  29

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמות א:ג, עמ' רמז    30

השאלה מתעוררת בעקבות דבריו של הרמב"ם בהלכות סנהדרין ה:א, עמ' יט, שם כותב "אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין   31

טכני, שכן הנושא שם הוא ציון אותם הדברים  של שבעים ואחד" ולא ציין את חלקו של הנביא. ניתן אמנם לפתור זאת כעניין

הנעשים דווקא בפורום בית דין הגדול ולכן לא היה צורך לציין את הנביא שכן אין זה ממין הנושא הנידון. הרב אברהם יצחק 

ין למנותו אי אפשר למנות מלך בלעדיו ורק כאשר אין נביא, ניתן עדי –הכהן קוק, לעומת זאת, למד מהלכה זו שכאשר ישנו נביא 



'התחלה', היינו, כשמתחילה שושלת מלוכה חדשה  –אפשרות שנייה היא שמשמעות המילה 'תחילה' היא 

  32יש צורך בשני הגורמים.

י לעומת זה של בית הדין אך ניתן למצוא לכך רמז מדבריו ם לא פירט מה תפקידו של הנביא במינו"הרמב

ג שבספר המצוות אותו הבאנו "הן בתחילת אותו הפרק במשנה תורה והן במצוה קע. במקומות אחרים

שום תשים עליך מלך אשר יבחר "ם את החובה למנות מלך ומצטט כמקור את הפסוק "מציין הרמב, לעיל

ממנה את , אליו מופנה החיוב, העם –בתוכו את שתי האלמנטים  נראה שהפסוק מכיל 33".אלוהיך בו' ה

על סמך  34.הנביא –באמצעות נציגו שלו , וזאת על סמך בחירת אלוהים, בית הדין –המלך באמצעות נציגו 

כשמעמידין המלך "ם בהמשך פרק א בהלכות מלכים שם מתאר ש"דברים אלו גם יובנו דבריו של הרמב

 . שנעשית על ידי הנביא דווקא, המינוי הפורמאלי הוא על ידי המשיחה. "מושחין אותו בשמן המשחה

, מעורבותו של הנביא בזיהוי המלך ובמינויו מעמידה אותו בעמדת השפעה קריטית על אופי השלטון

שם אומר , ם בהלכה ז שבאותו פרק"דוגמה לכך אנו מוצאים בדברי הרמב. תוך כדי ולאחר המינוי, לפני

לבית דוד למרות שדוד זכה במלכות לו ולזרעו כפי ' מתחרה'להעמיד מלך , פי ציווי אלוהי על, שהנביא יכול

 .    שאכן קרה עם ירבעם שנתמנה למלך על ישראל

   

 הרחבת העזרה

עזרות בית המקדש או צב בו יש צורך להרחיב את גבולות ם למ"בהלכות בית הבחירה מתייחס הרמב

ולות העזרה והעיר ישנם השלכות הלכתיות משמעותיות שכן ישנם לגב. את גבולות העיר ירושלים עצמה

כדוגמה ניתן לציין שקרבנות מסויימים מותרים . אך ורק בתוך גבולות אלו –או האסורים  –דברים המותרים 

ם את "תחילה מונה הרמב 35.באכילה אך ורק בעזרה לעומת אחרים הנאכלים בכל העיר ירושלים

לאחר מכן  36.אורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד, נביא, מלך –ות המשתתפים בטקס הרחבת הגבול

תהלוכה רבת משתתפים עד קו , ם את הטקס עצמו הכולל הכנת שתי חלות של קרבן תודה"מתאר הרמב

מיד  37".ואוכלין את זו, ועל פי הנביא שורפין את זו, "הגבול החדש שם תודה אחת נאכלית והשנייה נשרפת

                                                 
באמצעות בית הדין בלבד. כך, בין השאר הוא מתרץ את העובדה שהרמב"ם מתייחס ל'מלכות החשמונאים', למרות שבימיהם 

 שלז -, עמ' שלו1985כבר לא היו בנמצא נביאים. אברהם יצחק הכהן, קוק. משפט כהן, ירושלים 

, עמ' 1998מעמדו, בתוך א' דסברג )עורך(. תחומין יח, אלון שבות לפירוט שתי הגישות ראה: יהודה זולדן. בחירת מנהיג ציבור ו  32

. בהערותיו מובאת רשימה ארוכה של מקורות תורניים הדנים בשתי האפשרויות ובמשמעויות המסתעפות מהם. ראה 447 – 433

 7-ו 5, 2הערה 

 דברים יז, טו  33

 זולדן, שם  34

 ראה משנה, מסכת זבחים, פרק ה  35

 מב"ם, הלכות בית הבחירה ו:יא, עמ' כחמשנה תורה לר  36

 שם, הלכה יב  37



" לא נתקדש קידוש גמור –וכסדר הזה , בכל אלוכל מקום שלא נעשה "ם ש"הרמב מצייןלאחר דברים אלו 

, מלך ובית דין היו בנמצא. ומביא דוגמה ממאורע שהתרחש בימי עזרא הסופר שהרחיבו את גבולות העיר

 38".קידוש גמור"גבולות העיר לא התקדשו  –אך מכיוון שלא היתה יכולת לוודא את הדברים באופן החלטי 

שההזדקקות לנביא בהרחבת העזרות וגבולות העיר אינו סמלי או טקסי בלבד  מדברים אלו ניתן להסיק

גילוי דעתו של אלוהים איזה תודה לאכול ואיזה לשרוף ובכך  –אלא הוא ממלא פונקציה מהותית בטקס 

לשאלה " שובהת"לבית הדין אין יכולת לברר או ללמוד מן הכתובים . נותן גושפנקה אלוהית לעצם המהלך

הנביא משמש נציג לקולו של אלוהים בעניין שבו . וסמכותו של המלך אינה כוללת דיבור בשם אלוהים, זו

 .  לרשויות האחרות אין נגיעה

 

 כיבוש ארצות

בתחילת הלכות תרומות כותב הרמב"ם שתרומות ומעשרות הינם חובה מן התורה אך ורק בארץ 

בהגדירו בהלכה הבאה מה נחשב ארץ ישראל הוא כותב, "ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא  39ישראל.

 40".הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל וזה הוא הנקרא כיבוש רבים

מונה את המלך, את השופט ואת הנביא ללא חילוק כלשהו ומייחס להם את כיבוש הרבים, כל  הרמב"ם

הכיבוש הוא מדעת רוב ישראל. מדברים אלו עולה כי כל אחד משלושת הרשויות הוא בר סמכא להוביל עוד 

 כולל, כמובן, הנביא.  –את העם במלחמה 

עמידה בראש הצבא הינו תפקיד הנהגתי מובהק הכולל קבלת החלטות מורכבות בנוגע לריאליה 

שאלה האם הנביא מוביל את הצבא על המדינית, הצבאית והחברתית. לא מצאתי התייחסות ברמב"ם ל

את העם במלחמה, דבר  –ואף להוביל  –סמך נבואתו, אך מכל מקום אנו למדים שלנביא יכולת להשתלב 

 אשר מוסיף נופך משמעותי למקומו ומעמדו הציבוריים. 

 

 מורה בדברי הרשות

צווה בדברים שאינם שי"ם לנביא בהקדמתו למשנה הוא "התפקיד השני אותו מייעד הרמב, כפי שראינו

 :ם מביא לכך מספר דוגמאות"הרמב 41".מן התורה

 42הוראתו של שמואל לשאול שילחם בעמלק באותו זמן .1

                                                 
 שם, הלכה יד  38

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות תרומות א:א, עמ' קלה   39

 שם, א:ב, עמ' קלה  40

 הקדמת הרמב"ם למשנה, עמ' לא  41

 שמואל א, טו:ג  42



 43הוראתו של אלישע ליהורם שלא להרוג את חיל ארם שניתן בידו ונכנס לעיר שומרון .2

יו של הוראתו של ישעיהו לחזקיה שלא לבנות חומה על מנת להגן על מקורות המים מפחד חיילות .3

 44סנחריב מלך אשור

הוראתו של ירמיהו לנשארים לאחר חורבן בית המקדש להישאר בארץ ולא לרדת מצרימה לאחר  .4

 45רצח גדליה

נמצאם מקבילים להפליא לתפקידי המשנה אותם בחנו , אם נבחן את הדוגמאות באופן מפורט יותר

 . מוקדם יותר

, מתוקף תפקידו. לתפקידו של הנביא בתחום הצבאיהוראתו של שמואל לשאול להילחם בעמלק נוגעת 

מעניינת במיוחד הקדמתו של שמואל לשאול . מתי להילחם ונגד מי –' דיני מלחמה'יש לנביא מעורבות ב

למשחך למלך על עמו על ישראל ' ויאמר שמואל אל שאול אתי שלח ה: "לפני הוראתו להילחם בעמלק

כך אני מצווה אותך , מיניתי אותך למלך על פי הוראה אלוהיתכמו ש, לאמור 46'".ועתה שמע לקול דברי ה

 .  לצאת למלחמה על פי הוראה אלוהית

הוראתו של אלישע ליהורם שלא להשמיד את חיל ארם מבסס את מעורבותו של הנביא לא רק בעניינים 

אשר , המלךאלישע שימש במובן מסויים כיועץ אסטרטגי של . גם בתחום יחסים בינלאומיים, אלא, צבאיים

 47".ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל"כתוצאה מהישמעות לדברי הנביא 

הוראתו של ישעיהו שלא להרחיב את חומת ירושלים כאמצעי לשמירה על מקורות המים אמנם מופיעה 

דבר אותו ! בפועל היא משמשת תקדים למעורבות של הנביא בהגדרת גבולות העיר, אך ,בהקשר צבאי

 48. בהלכות בית הבחירה ביחס להרחבת גבולות העזרה והעיר ראינו

גם היא נוגעת בשיקולים חברתיים רחבים , הוראתו של ירמיהו לשארית הפליטה שלא לרדת מצריימה

העובדה שהעם פנה אל ירמיהו בנושא ושהוא ענה להם על סמך . המציאות במצרים ועוד, של ישוב הארץ

 . פולחני-ולא רק במובן הדתי, של הנביא כאחד ממנהיגי הציבורנבואה ממחישה את מידת מעורבותו 

אם צונו בדברי הרשות כגון , "ם מביא גם ביסודי התורה באופן מתומצת יותר"את אותם דוגמאות הרמב

 49...".לכו למקום פלוני או אל תלכו עשו מלחמה היום או אל תעשו בנו חומה זו או אל תבנוה מצוה לשמוע לו

                                                 
בפסוקים עצמם אין אנו מוצאים כל אמירה . מעניין לציין, שבשונה משאר הדוגמאות אותם מביא הרמב"ם, כב:וים ב, מלכ  43

 מוקדמת של אלוהים אל אלישע או אפילו מסירת הדברים על ידי אלישע משמו של אלוהים

 יא:כב ,ישעיהו  44

 ירמיהו, מב:ט  45

 שמואל א, טו:א  46

 מלכים ב, ו:כג  47

את החומה. נראה שהרמב"ם הבין שאם  מעניין לציין גם כאן, שאין אנו מוצאים הוראה מפורשת מאלוהים לצוות שלא לבנות  48

 הנביא מוכיח את העם על בניית החומה בשם ה' )"משא גיא חיזיון"( הייתה גם הוראה שלא לעשות כן.   

סג' עמ, ב:ט, הלכות יסודי התורה, ם"משנה תורה לרמב  49  



הוא כלל ' מורה בדברי הרשות'אנו עדים לכך שבהגדירו את תפקידו השני של הנביא כ גם כאן, אם כן

, מינוי מלך –בכך מגוון נושאים ותפקידים משניים אותם ראינו באופן מפוזר במקומות אחרים במשנה תורה 

 .  הובלת הצבא ומעורבות בקביעת גבולות ירושלים

בשולי הדברים אציין שמתוך הדברים עולה שאלת היחס שבין התחומים בהם אסור לנביא להתערב 

אינם מן 'לעומת דברים ש, ם למשנה"כפי שהם מופיעים באורך בהקדמת הרמב', לא בשמים היא'מתוקף 

, בשאלה האם יש לרדת למצרים מפחד מתקפה צבאית ניתן, לדוגמה, שכן'. דברי הרשות'ו' התורה

האם נאמר שלנביא מותר לענות '. מצות ישוב הארץ'ו' פקוח נפש'לדון בכלים הלכתיים של גדרי , רהלכאו

או ? בכל נושא טרם הגיעו לפתחם של חכמים אך לאחר שהחלו לדון בו אסור לו להתערב על סמך נבואתו

מצאתי התייחסות  לא? חכמים לדון בו, או יכולת, ישנם נושאים ציבוריים מסוג מסויים שאינו בסמכות, שמא

ונראה שיש מקום לבירור מקיף בשאלת גבולות  50.ם לשאלה זו ומעט מאד במחקר"מפורשת ברמב

 . הסמכות של הוראת חכמים לעומת גבולות הסמכות של הוראת הנביא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעת כיוון מאחד. 3

 

 . אלוהיתם קנה מידה להגדרת תורה "מציג הרמב, בפרק מ שבחלק השלישי במורה נבוכים

 

                                                 
. פסיקת הלכה בשאלות מדיניות: נייר עמדה, המכון הישראלי שטרן ידידיהוכן , 25עמוד  Kreisler, 34ראה בלידשטיין עמ'   50

  46, הערה 1990לדמוקרטיה, ירושלים 



, וכאשר תמצא תורה שכל טכסיסיה להביט במצעה על תקינות המצבים הגופניים וגם בתקינות הדעות"

ורצונה להחכים את האדם , ובמלאכים, יתעלה תחילה' ונותנת הדגשתה למתן השקפות נכונות בה

יתעלה ולהבינו ולהעירו עד שידע את כל המציאות כפי הצורה האמיתית תדע שאותו הטכסיס מאתו 

 51."ושאותה התורה אלוהית

 

רק מערכת חוקים המכוונת הן לתיקון הדעות והן לתיקון מצב הגופות יכולה להיחשב , על פי דבריו אלו

אם נתבונן היטב בשני סוגי תפקידי הנביא . כאלוהית היות ורק מערכת כזו יכולה ליצור חברה אידיאלית

', זירוז אל המצוות'הסוגה הראשונה של . טרות אלואותם זיהינו בפרק הקודם נמצאם מקבילים לשתי מ

ייעוד טובות ואזהרה מרעות עתידיות משמשת את , תוכחה להתרחק מן הרע, הכוללת הוראת דעות נכונות

יזכרו 'אלא גם דאגתו לכך ש, לא רק הנביא כמחנך מכוון את החברה לכיוון זה. המטרה של תיקון הדעות

  52.ריו בהלכות יסודי התורהכדב, ויתמידו בשמירתה' תורת משה

מעורבות ". תיקון מצבי הגוף"מכוונת כלפי ", הוראה בדברי רשות, "הסוגה השנייה של תפקיד הנביא

הובלת הצבא ומעורבות (, הרחבת גבולות העיר והעזרות)ומבנה העיר ( מינוי מלך)בהרכב השלטון 

לבטחונו  –למצב הפיזי של החברה הם כולם עניינים הנוגעים בראש ובראשונה , בשיקולים בטחוניים

 .  והצלחתו החומריים

ם "אינו מצוי רק בכתביו ההלכתיים של הרמב –הדתי והמדיני  –שתפקיד כפול זה של הנביא , חשוב לציין

ויודיע לכם את אשר תעשו מלאך אשלחהו לנביאיכם ויודיע לכם מה שראוי לעשות . "אלא גם במורה נבוכים

המתייחס לדברי רשות ' יודיע לכם את אשר תעשו'ויש לדקדק בלשונו בין  53."ומה שראוי להתרחק ממנו

הקרוב יותר ' יודיע לכם מה שראוי לעשות ומה שראוי להתרחק ממנו'לבין , בהם מורה הנביא על פי נבואה

 54.להזכרת שמירה על המותר והאסור

 

התפקידים . במישור הנורמטיביאבחנה מעניינת נוספת בין שני סוגי התפקידים הוא במידת השפעתם 

תוכחות הנביאים והתנבאויות העתיד מכוונות . הכלולים בסוגה הראשונה אינם בעלי תוקף נורמטיבי מחייב

בודאי שלא במישור , אך אינם כוללים הוראות מעשיות' וכד, להיטיב מעשיהם', לזירוז העם להכיר במעשי ה

במישור הנורמטיבי והוראותיו של הנביא בתחומים אלו  היא כולה, לעומת זאת, הסוגה השנייה. הציבורי

חוסר נדידה לארץ /נדידה, מינוי מלך, יציאה או הימנעות ממלחמה –נושאים בקרבם מימד ציבורי מחייב 

 '.    אחרת וכד

                                                 
 הרמב"ם חוזר על עקרון זה במורה הנבוכים בחלק השלישי בפרק כו ובפרק כז כהקדמה לשיטתו בטעמי המצוות   51

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, ט:ב, עמ' סג  52

 :לד, עמ' רמד מורה הנבוכים, ב  53

 בלידשטיין, שם   54



איש  –אלא גם הנביא , לא רק התורה האלוהית מכוונת הן לתיקון הדעות והן לתיקון הגופות, הנה כי כן

 . פועל בשני צירים אלו ומאגד בהנהגתו את שניהם –האלוהים 

 

 . ציווים כנגד התורה ותיקון תקנות, והם, ישנם שתי פונקציות נוספות של הנביא אליהם טרם התייחסנו

  

 ציווי לעבור על דברי תורה

ביסודי התורה פרק ט הלכה ד כתב הרמב"ם שאם הנביא ציווה לעבור על דין תורה באופן זמני ואינו 

האם יש להחשיב זאת כתפקיד נוסף של הנביא? נראה שלא,  55נוגע בעניין עבודה זרה "שומעין לו בכל".

שכן הרמב"ם לא הזכיר עניין זה כשפירט את תפקידי הנביא, אלא רק מספר סעיפים מאוחר יותר. נראה 

הנביא.  כותסמהנביא, אלא חלק מ תפקידלומר שאין הרמב"ם רואה בציווי לעבור על דברי תורה חלק מ

דבר זה יתברר לנו כאשר נבחן את שתי הדוגמאות אותם מביא הרמב"ם בהקדמה למשנה לציוויי נביא 

 לעבור על דברי תורה. 

הדוגמה הראשונה, הוא סיפור אליהו בהר הכרמל שהעלה קרבנות על במה, דבר שנאסר מאז בניין בית 

הוא "לגלות בו שקרות נביאי הבעל ובטול המקדש. ההסבר שנותן הרמב"ם לכך שאליהו עבר על האיסור 

ביסודי התורה כתב באופן מפורש עוד יותר: "אבל אני אקריב היום בחוץ בדבר ה' כדי  56מה שבידיהם".

זהו ציווי לעבור על דברי התורה על מנת למלא את תפקידו כמזרז את העם  57להכחיש נביאי הבעל".

יה אותו מביא הרמב"ם בהקדמה למשנה, לעומת זאת, לאמונות נכונות, 'לתיקון הדעות'. הדוגמה השני

היא מאלישע שציווה שכחלק מהמאמץ המלחמתי נגד מואב יש לכרות עצי מאכל, דבר האסור באיסור 

אין בדברי הרמב"ם הסבר מפורש לסיבת הציווי כנגד התורה אך ניתן לשער שזה קשור  58מפורש בתורה.

 ל'תיקון הגופות' והעניינים החברתיים.  ליעילות והצלחת המאמץ המלחמתי, דבר הנוגע

 אם כן, אנו רואים שהכח לצוות נגד דברי תורה משמש את הנביא למילוי שני סוגי תפקידיו. 

 

 תקנת תקנות

                                                 
 Menachem Ratson. "Political Leadership and the Law in Maimonides' Thought:  Flexibilityזה ראה בהרחבהבענין   55

and Rigidity", Hebraic Political Studies, 2:4 2007, pp. 375-423 

מהגופים במבנה השלטוני בישראל במשנתו של הרמב"ם. בהתייחסו  רטסון בוחן את סמכויותיהם החוקיות/הלכתיות של כל אחד

ומוכרזת ככזאת, שתהיה מוכרחת מכוח מציאות של  -להוראת הנביא בענייני ציבור הוא מצביע על שלוש מגבלות: שתהיה זמנית

 סכנה פיזית או רוחנית של העם ושהיא איננה יכולה להיות בעניין עבודה זרה

 , עמ' לההקדמת הרמב"ם למשנה  56

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות יסודי התורה, ט:ג, עמ' סג  57

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים ו:ח, עמ' רסג   58



במספר מקומות מתייחס הרמב"ם ל'תקנות נביאים', אך גם הם אינם מופיעים כחלק מהגדרת תפקידי 

בבחינת כמה מהתייחסותיו העקרוניות לנושא נמצא שגם כאן, התקנות מתחלקות לשתי סוגים  59הנביא.

 אלו הנוגעים ל'תיקון הדעות' ואלו הנוגעים ל'תיקון מצבי הגוף' וענייני החברה.  –

בסוף ההקדמה למשנה תורה כתב הרמב"ם שהוספת תקנה על ידי בית דין ונביא אינם נחשבים הוספה 

ן שהם אינם טוענים שזהו ציווי מה', אלא, שזה נעשה ביוזמתם ועל דעתם, "וציוו לקרות על התורה מכיוו

המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות שעשה לנו והיה קרוב לשוועינו, כדי לברכו ולהללו 

שמקור  וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה". מניסוח הדברים 'וציוו', נראה ברור

הציווי הוא הם עצמם, לא הקב"ה. זוהי יוזמה אנושית של נביא ו/או בית הדין על מנת לבסס את האמונה 

 בה' ובחסדו. 

ם בהקדמה למשנה שם חילק את כלל המצוות והחיובים "דברים דומים עם דגש מעט שונה כתב הרמב

וננות והבאת התועלת בענינים הדינים אשר נתקנו על דרך ההתב" הקבוצה החמישית היא. לחמש קבוצות

ומהן תקנות מאותן , ומהן בענין הממונות... ממה שאין בו תוספת בתורה ולא חסרון, הנוהגים בין בני אדם

לעומת דבריו בהקדמה למשנה תורה הוא יותר על הסדרת ענייני החברה , הדגש פה 60".שתקנו הנביאים

 . והתנהלותה התקינה

הציווי נגד . א כלים נורמטיביים המאפשרים מילוי יעיל של תפקידיוההלכה נותנת בידי הנבי, אם כן

בית דין מפקידים בידיו סמכויות רחבות המאפשרים השפעה , ואף בלי, התורה והיכולת לתקן תקנות עם

 .חברתי-דתי והן במישור הגשמי-הן במישור הרוחני, ממשית על המרחב הציבורי

הינם סמכות ולא תפקיד, ניתן  –תקנות וביטול דברי תורה  תיקון –חיזוק לטענה ששתי פונקציות אלו 

ניתן למצוא סמכויות מקבילות. לעניין  –המלך ובית הדין  –למצוא בכך שגם במוסדות המקבילים לנביא 

סמכות בית הדין לבטל דבר מן התורה אנו מוצאים שבית הדין רשאי "לבטל מצוות עשה או לעבור על 

וכן בעניין תיקון תקנות ש"הרי הוא אומר על פי התורה אשר  61בים לדת",מצות לא תעשה כדי להחזיר ר

בדומה לכך אנו  62יורוך אלו הגזרות והתקנות והמנהגות שיורו בהן לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם".

מוצאים לגבי המלך, שמי "שאינן מחוייבים מיתת בית דין אם רצה מלך ישראל להרגם בדין מלכות ותקנת 

                                                 
מב. משנה תורה לרמב"ם, הלכות מגילה וחנוכה א:א, הלכות תרומות א:א, ובהקדמה למשנה -הקדמה לפרוש המשנה, עמוד מא  59

 תורה עמ' ג

 הקדמה לפרוש המשנה, שם  60

שנה תורה לרמב"ם, הלכות ממרים, ב:ד, עמ' קנח. הרמב"ם ממשיך שם ומדגיש שעקירת דבר מן התורה יכול להיות רק באופן מ  61

 זמני. דוגמאות נוספות ניתן למצוא בהלכות סנהדרין כד:ד, עמ' עט והלכות רוצח ושמירת הנפש ב:ד, עמ' קסד

אורך שני הפרקים הראשונים של הלכות ממרים התייחסויות למשנה תורה לרמב"ם, הלכות ממרים א:ב, עמ' קנד. וראה   62

 מב-מאעקרוניות נוספות לסמכות בית הדין לתקן תקנות. וכן בהקדמה למשנה, עמ' 



ובעניין תיקון תקנות אנו מוצאים כי "רשות  63שות בידו", למרות שאין דין התורה הנורמטיבי כן.העולם הר

 64יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות וקוצב לו מכס".

אצל בית הדין והמלך, כמו גם אצל הנביא, סמכויות אלו מוגבלות וגדורות על ידי ההלכה אך מכל מקום 

דברים אלו מחזירים אותנו לנקודת  65ם ניתנו 'כלי עבודה' דומים למילוי תפקידיהם.אנו רואים שלכול

 סנהדרין. -מלך-ההתחלה של מאמרנו ומוסיפים נדבך נוסף להבנת המבנה המנהיגותי המשולש של נביא

 

 

 סיכום

 

 המנותק מן המציאות החברתית, חולם-הוזה, מתבודד-פילוסוף, ם אינו נזיר"הנביא השלוח של הרמב

על פי דברינו מצטיירת תמונה שונה מאד של הנביא . הריאלית המבלה את ימיו בהטפה מראשי הרים

מינוי , יציאה למלחמה. מעורב ברבות מן התחומים הציבוריים של העם, ם"על פי הרמב, הנביא. בישראל

או  –ת עם הוראה ואף תקנו, עידוד, גבולות הבירה ודאגה למצבו הרוחני של העם באמצעות תוכחה, מלך

כולל זרועות השלטון  –כוחו הפוליטי של הנביא משמעותי עד כדי יכולת לחייב את כלל העם . בית דין –בלי 

בחיבור כל אלו יחדיו מצטיירת מול עינינו דמות . אף כנגד איסורי תורה, לנהוג על פי הוראתיו –האחרים 

במסדרונות , את המתרחש בציבור הרחב הנביא מכיר ומבין. המעורבת ביותר בהוויית החיים הציבוריים

הוא מהווה אחד מעמודי התווך של ההנהגה הציבורית ושותף לרבות . השלטון ובמרחב הבינלאומי

הוא משמש דמות מופת שהיא באחת נגישה ביותר אך גם , יחד עם זאת. מההחלטות הגורליות ביותר

הוודאות והמוחלטות ליחיד ולציבור בישראל מספק את , עם השראתו האלוהית, הנביא. מחנכת ומדריכה

אלא מאחר שנודע שזה נביא : "ה,ם בהלכות יסודי התורה י"וכדברי הרמב. שאין כל אמצעי אחר להשיגו

 ".בקרבם' יאמינו וידעו כי ה

 

 

 

                                                 
שם, הלכות רוצח ושמירת הנפש ב:ד, עמ' קסד. דוגמאות נוספות ניתן למצוא בהלכות מלכים ג:י, עמ' רנד והלכות סנהדרין יח:ו,   63

 עמ' סב

תורה לרמב"ם, הלכות מלכים, ד:א, עמ' רנד. דוגמאות נוספות ניתן למצוא בהלכות מלכים, ג:ח, עמ' רנב ובהלכות גזלה משנה   64
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