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למה חכם עדיף מנביא
החוסעות החברתייף הדיקרייף בדואחה שא התורה נחניף בפרשה: 
בתי חשפט, שופטיף, שוטריף, חא יף,  והניף, אוייף ונביליף. דא 

הנביל לוחר ה' אחשה: 

ר  ִפיו ְוִעֶבּ י ְעָבַרי ְבּ חֹוָך, ְוָנַתִתּ ֶרב ֲלֵחיֶהף ָ ּ ָנִביל ָלִקיף ָאֶהף ִחֶקּ
ּנּו )עבריף יח, יח(.  ר ֲלַצֶוּ א ֲלֶשׁ ֲלֵאיֶהף ֵלת ָ ּ

ָך  ְרְבּ הביטוי "נביל...  חוך" )וקועף א ן, בפי חשה, " חוני": "ָנִביל ִחִקּ
אהתפרש  י וא  לינו  טו(  שף  ֱל־אֶֹהיָך";  ה'  ְאָך  ָיִקיף  חִֹני  ּ ָ ֵחַלֶחיָך 
התקשורת  שא  ובבהירות  בלי ות  בחינו  יחיע  היה  חשה   פשוטו. 
יעו.  יחיע בחינו בניסיף שהתחואאו דא  שאו דף לאוהיף. הול היה 
היה  הול  התורה:  לת  אחסור  הסח ות  ניתנה  או  רק  ח וא,  חשוב 
חחוקקו היחיע שא דף ישרלא. אחאך ואסנהערין ניתנה הסח ות אתקן 
תקנות דרלי אצורך הסער החברתי. אנביליף ניתנה הסח ות אצוות 
דא חדשיף חע פדחייף, החיודעיף אזחנף באבע. לבא לם לחע לינו 
רשלי אהוסים דא תרי"ג החצוות שנתן ה' ביע חשה, לו אגרוד חהן. 

א ן, הרחב"ף חסביר לת הפסוק שאנו  ך:

ֶרב ֲלֵחיֶהף"? אל  אחה נלחר בתורה "ָנִביל ָלִקיף ָאֶהף ִחֶקּ
אדשות עת הול בל, לאל אצוות דא עברי התורה, ואהזהיר 

הדף שאל ידברו דאיה,  חו שלחר הלחרון שבהף " ִזְ רּו 
י" )חאל י ג,  ב(.1 ה ַדְבּעִ ּתֹוַרת חֹׁשֶ

בחיאיף לחרות: הנביליף שלחרי חשה, חלאיהו דע חאל י, אל היו 
חהפ ניף. הף אל הת וונו איצור עבר חעש, לאל אשחזר עבר ישן. 
חשיחתף הייתה אהז יר אלנשיף לת השאיחות שחשה איחעף: אשחור 

לחוניף אה', ואבנות חברה צועקת וחוחאת.

אלחר  לו  שני  בית  ביחי  אהתקייף  חעאו  האאו  החוסעות  רוב 
היו  והניף  י  אל  ריבונות.  הייתה  אל  חא יף,  י  היו  אל  חורבנו. 
אל היה חקעש. לבא גף נביליף חעאו אהיות. אחה נדאחה הנבולה? 
 יצע השפיד חסרונה? הגחרל חצידה שתי תשובות חנוגעות ת אית 

ניגוע. הלחת: 

לחר רבי יוחנן, חיוף שחרב בית החקעש ניטאה נבולה חן 
הנביליף וניתנה אשוטיף ואתינוקות.2

 וונת עבריו דחוחה. לואי הת וון ששוטיף ויאעיף רוליף אפדחיף חה 
שהגעואיף והנבוניף לינף רוליף ) חו בסיפור 'בגעי החאך החעשיף'(. 
לך שחל  וונתו עווקל אוחר שהנבולה היערערה בשאהי יחי בית שני. 
לרץ ישרלא רחשה לז נביליף חטדף דצחף, חבשרי חורבן, חיסטיקניף 
ורולי קץ־ א־בשר, ש ואף חזו בביטחון לת קץ ההיסטוריה ולת הואעתו 
חי ו  הליסייף  עתיות־חיסטיות שגשגו.  דואחי חעש.  תות  סער  שא 
אהופדת "חורה הצעק". חורעיף נגע רוחל הלחינו שגיבורף הצבלי יביל 
חופש ולם יביל לת יחי החשיח. זו הייתה תקופה קעחתנית והרסנית, 
ורבי יוחנן לואי רצה אשיף אה סום: אשאוא לת הלחינות ח א חי שיציג 
דצחו  חוזה נסתרות ויועד דתיעות. חי שיתייחר חדתה אהתנבל, לין 

עבריו לאל  פטפוט יאעיף ו רהב שוטיף.

פרשת
שופטים

אדיאוי נשחת: פינחס בן ידקב לשר לייז, דזרילא בן לריה אייב שרטר
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הבנת "נביל" בפסוק הזה  שף דצף היל חשחק חיאיף הדוקר לת 
החיאה חחובנה בפסוק.  אוחר, הפסוק י וא אשחש פסוק־סחך רק 

בלחצדות השדיית החוש הביקורתי שאנו. 

עבר חוזר חלוע קורה  לן. הרי ח חיף עגאו בדנווה; ויעדו  י 
דיען הנבולה נגחר ביחי חגי, ז ריה וחאל י, חחש חלות שנה אפני 
חורבן בית שני; והלחינו  י החרב שלנו י ואיף אשחוד חן השחייף 
רק  אל  לוחריף  לן  י  לאה  והנה ח חיף  רחוק.  הע  קוא,  בת  הול 
שהף נביליף )ש ן אנביל יש אב חו חה(, הף לם געואיף חהנביליף. 

סבורני ש וונתף א ך שהף אקחו לת הליעילאיף שא הנביליף, 
הנה  חדשיות.  אתו ניות  לותף  הפ ו  ש ן  חהף  דשות  הגעיאו  לך 
עוגחה לחת: נושל התו חה. הטפת חוסר אדף וגדרה בו דא חטליו 

הן חאק באתי נפרע חחשיחת הנביל.  ך תילר לותה יחזקלא: 

ָרֵלא, ֶלא  ֵני ִיְשׂ ן ָלָעף, ׁשֹוֵאַח ֲלִני לֹוְתָך ֶלא ְבּ לֶחר ֵלַאי: ֶבּ ַוֹיּ
ה ָלַחר  ר ָחְרעּו ִבי... ְוָלַחְרָתּ ֲלֵאיֶהף, " ֹּ ּגֹוִיף ַהּחֹוְרִעיף ֲלֶשׁ
ְחִרי  ית  ֵבּ י  ּ ִ אּו —  ֶיְחָעּ ְוִלף  ְחדּו  ִיְשׁ ה, ִלף  ְוֵהָחּ ֲל־עָֹני ה'". 

י ָנִביל ָהָיה ְבתֹוָ ף )יחזקלא ב, ג-ה(. ה — ְוָיְעדּו ִ ּ ֵהָחּ

יחזקלא צריך אהתייצב בפני הציבור ואעבר לאיו בשף ה'. חשדשה 
זלת, חיאל לת חובתו. הדף הוזהר, ולף אל יפדא בהתלף אלזהרה 

זו  בר תהיה לשחתו.

אח חיף הייתה גישה שונה אגחרי. רלשית, הף רלו לת התו חה 
 חשיחה החוטאת דא  ואף, אל רק דא הנביליף.  ך הף הבינו לת 
ָדָאיו ֵחְטל" )ויקרל יט,  ל  ׂ ִתָשּ ְואֹל  ֲדִחיֶתָך  ּתֹוִ יַח ֶלת  הפסוק "הֹוֵ ַח 
יוצליף יעי חובה בתו חה לחת; לף אל  יז(. שנית, הף סברו שלין 
ואגדור  יש אשוב  ואהו יח לפיאו חלה פדחיף.5  יש אשוב  הצאיחה 

לך שורות לחעות קועף א ן הגחרל חצידה עדה הפו ה:

החקעש  בית  חיוף שחרב  חיפה,  עחן  לבעיחי  רבי  לחר 
ניטאה נבולה חן הנביליף וניתנה אח חיף... לחר לחיחר, 
וח ף דעים חנביל, שנלחר "ְוָנִבל ְאַבב ָחְ ָחה" )תהיאיף צ, 

יב(. חי נתאה בחי? הֵוי לוחר, קטן נתאה בגעוא.3

 אוחר, לף אנביל יש אב שא חו חה, הנה הח ף, ש ואו גיאוחה שא 
החו חה, געוא חחנו. 

העבריף תחוהיף, א לורה. הלוחנף הח חיף שאלחר החורבן 
הף יורשי הנביליף? השופטיף הרלשוניף בישרלא היו ה והניף )רלו 
עבריף יז, ט(.  לשר חשה בירך לת הדף בלחרית יחיו לחר דא שבט 
ָרֵלא" )עבריף אג, י(.  שדזרל  ֶטיָך ְאַיֲדקֹב ְותֹוָרְתָך ְאִיְשׂ ָפּ אוי, "יֹורּו ִחְשׁ
הסופר קרל בלוזני בני ישרלא חן התורה, הול פיזר בקהא אוייף  עי 
שיסבירו לת הנלחר. ח א זה דואה ש לשר הח חיף — הרבניף חורי 
ההא ה — התחקו לחר שורשיהף האחענייף והרוחנייף, היה דאיהף 
ארלות לת דצחף  חחשי י ה והניף והאוייף. לך אל  ן דשו. יעודיף 

עבריהף בחשנה הפותחת לת פרקי לבות: 

חשה קיבא תורה חסיני, וחסרה איהושד, ויהושד אזקניף, 
וזקניף לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.4

בליזה חובן ירשו הח חיף לת הנביליף? וליך החאו ארלות דצחף 
ודוע קשה: הפסוק  גדולים מהם?  לם  הנביליף לאל  יורשי  רק  אל 
חנביל"  דעים  ש"ח ף  אקבידתו  בגחרל  תיחו ין  חצטט  שלחיחר 
 אא לינו חעבר דא  ך. "נביל", בפסוק החקורי, הול פודא, לנחנו 
נביל )שורש בו"ל, הפדיא, גום רלשון רביף דתיע(, ואל שף דצף, 
ן הֹוַעד ְוָנִבל ְאַבב ָחְ ָחה".  נביל־חוזה: האול זו אשונו: "ִאְחנֹות ָיֵחינּו ֵ ּ
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גף  לן ההבעא חזעהר. חה שלצא הנביליף הול חזון חהחף 
אדתיע אבול, לצא חז"א הול  אאיף חדשייף בעבר יחסי ש נות טובה, 
אש ניה  היהועית  הקהיאה  בין  בשאוף  העו־קיוף  ער יף אשחירת 

הגוייף. היו ב ך רוחב חחשבה, נעיבות וחדשיות.

ישנן דוע עוגחלות רבות. חז"א השיגו עבר באתי־רגיא. עווקל 
לחוניף  אשחור  אדף  גרחו  ובחדשיות  בקטנות  ההאי ה  בלחצדות 
ושוב אדבועה  ישרלא התפתו שוב  בני  אלאוהיו. בתקופת החקרל, 
זרה ואחדשיף זריף. הנביליף לם הגידו אל־פדף א אא יילוש. וליאו 
בתקופת חז"א היהועיף נדשו אדף החוגער דא יעי עת, חצוות, איחוע 
ותפיאה — החתקייחיף בלופן וואונטרי ונשחריף בחירום נפש אחרות 
האחציף ה בעיף שהפדיאו דאיהף עתות־הרוב אהחיר לת עתף. זלת 
חפני שהח חיף אל התחקעו בחזונות רחוקיף. הף פיתחו תו ניות 
פדואה חדשיות. לואי חסרה בהן ערחה, לבא הן השיגו לת חטרתן.

ח חיף, לואי אהפתדתף, הבינו זלת: בחקוף שהנביליף  שאּו, 
הף הצאיחו. לני חלחין שחוסעות חסוגה שא הנבולה י ואיף אשרוע 
חדשיות  פדואה  אתו ניות  לוטופייף  ליעילאיף  חתרגחיף   שהף 
ביוחיוף. געואתף שא ח חינו, שטרף ז תה אה רה הדואחית הרלויה 
אה, הייתה שהף ליחצו לת חזונות הנביליף — לך אלורף שרטטו 
חפות ער יף חדשיות, החאחעות  יצע אחתור לא הידע הנשגב צדע 

לחר צדע בחצילות הקייחת.

5

בחוטל  א דוע לין הול ח ה לותנו, חקאא לותנו לו נוזם בנו.6 לך 
 א זלת — רק לף יש סי וי סביר שהתו חה תיפוא אבסום דא לוזנייף 
קשובות. לחרת, חוטב אהיחנד חתו חה: " שף שחצווה אוחר עבר 

הנשחד,  ך חצווה שאל אוחר עבר שלינו נשחד".7 

רלו לת ההבעא בין שתי הגישות. הנביל נוקט דחעה הרולית, 
לך לינו אוקח לחריות: לף הדף אל הקשיב, זו הבדיה שאו. חז"א, 
שא  החורף־חדף  החדחע  דא  ההרוליות:  דא  ויתרו  זלת,  אדוחת 
החו יח, ודא החובה אעבר גף לא חי שאל רוצה אשחוד. אחדשה, 
הף גרסו עחוקרטיזציה שא הלחריות דא התו חה, והחיאו לותה דא 
 ואף. לך הף הפגינו רגישות דיאלית בלשר אידיאותה שא התו חה. 
יש סי וי אשנות לעף אטובה, חובה אנסות חלה פדחיף. לבא  לף 
לף לין שוף סי וי, חוטב אשתוק. גישה זו לינה רק ח חה, לאל גף 

לפקטיבית חלוע.

עוגחה נוספת היל חושג השאוף. נבולות השאוף הדואחי הן חן 
היפות שבפרקי הנבולה. הנה אחשא פסוקיו החפורסחיף שא ישדיהו:

ץ, ְוֵדֶגא ּוְ ִפיר ּוְחִריל  ִעי ִיְרָבּ ֶבׂש ְוָנֵחר ִדף ְגּ ְוָגר ְזֵלב ִדף ֶ ּ
ָ א ַהר  ִחיתּו ְבּ ף... אֹל ָיֵרדּו ְואֹל ַיְשׁ ו ְוַנַדר ָקטֹן נֵֹהג ָבּ ַיְחָעּ
יף  ְחַ ִסּ ף  ַאָיּ ִיף  ַחּ ּ ַ ה'  ֶלת  ָדה  ֵעּ ָהָלֶרץ  ָחְאָלה  י  ּ ִ י,  ָקְעִשׁ

)ישדיהו יל, ו-ט(.

הביטו ד שיו בעברי חז"א: "חחזיקין יעי גוייף בשבידית, לבא אל יעי 
ישרלא, ושולאין בשאוחן, חפני ער י שאוף"; "דיר שיש בה ישרלא 
ודובעי  ו ביף, הפרנסין גובין חישרלא וחדובעי  ו ביף חפני ער י 
שאוף וחפרנסין דניי דובעי  ו ביף ]ודניי[ ישרלא חפני ער י שאוף, 
]חספיעין[ וקוברין חתי דובעי  ו ביף חפני ער י שאוף ]חנחחין[ לבאי 

דובעי  ו ביף חפני ער י שאוף".8 

1  משנה תורה, הא ות יסועי התורה ט, ב.
2  בבל בתרל יב ד"ב.

3  שף ד"ל.
4  חשנה, לבות ל, ל.

5  בבל חצידל אל ד"ל.
6  דר ין טז ד"ב.

7  יבחות סה ד"ב.
8  חשנה, שבידית ע, ג; תוספתל גיטין ג, יח; גיטין נט ד"ל — סל ד"ל. 


