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המהר"ל המבואר 'קול חי'

ביאורים
"חכָ ם ָע ִדיף ִמּנָ ִביא" .אילו היו שואלים אותנו ,בודאי היינו אומרים
חכמינו אומרים דבר מפתיע – ָ
שנביא עדיף – הרי הוא מדבר עם ה' .גם בדברי חז"ל רואים שכדי להיות נביא יש צורך בדרגות
מיוחדות ,הן רוחניות והן גשמיות .זהו גם דבר שלא מצוי בינינו היום ,והוא אינו טבעי לנו .אם-
כן ,מדוע חז"ל אומרים שדווקא החכם עדיף?
המהר"ל מסביר שיתרונו של החכם הוא העיסוק ברבדים שאינם נמצאים בעולם שלנו ,למשל
העולם הבא והישארות הנפש לאחר המוות .השכל אינו מוגבל לחושים .הראייה ,למשל ,מוגבלת
למה שהעין רואה ,ואינה מסוגלת לראות מעבר לכך .לעומת זאת המחשבה יכולה לשוטט בכל
רחבי תבל ולעסוק ברבדים מופשטים .בכך עדיפים השכל והמחשבה על פני הנביא ,שאמנם
ראייתו אינה כראיית העין ,אך בכל זאת השגתו מוגבלת למה שאדם מסוגל לתפוס.
אמנם ,יתרון זה של החכם הוא גם חסרונו – החכם מסוגל לעסוק ברבדים שאינם נוגעים לחייו,
וממילא ייתכן שרבדים אלה לא ישנו אותו .הוא עלול להישאר אותו אדם שהיה .לעומת זאת
הנביא ,אשר חי את נבואתו – כל חייו משתנים מהקצה אל הקצה .חייו של החכם הינם חיוורים
הדבקות והחיות של הנביא .הוא עוסק בעולם הבא בתאוריה ,לעומת הנביא שחי
לעומת הלהטֵ ,
דבקות-אלוהית בעולם הזה ,ממש כמו שהעין רואה דבר מוחשי .לכן החכם חייב לשים לב לכך
שחכמתו לא תהיה "מן השפה ולחוץ" ,חלילה ,מה שלנביא אין צורך לחשוש ,שהרי במצב רוחני
פגום לא תשרה עליו הנבואה בכל אופן.
ּדֹומה לַ ְּפרֹוזְ דֹור ִּב ְפנֵ י ָהעֹולָ ם
"העֹולָ ם ַהּזֶ ה ֶ
אמנם ,ישנו קשר מסוים בין העולם הזה לעולם הבאָ :
ַה ָּבא" [אבות ד ,טז] .העולם הזה מוביל אל העולם הבא ,העולם הנצחי ,ובכך זוכה גם הוא למעט
אור מהעולם הבא .התורה מבטיחה לנו אריכות ימים ,לא רק כעתיד נעלם ,אלא כהתמשכות
הטוב והקיום שיש לנו בעולם הזה .מנקודה זו יכול גם כוח הנבואה לראות את העתיד ,כיוון
שהוא המשך הקיום שיש לנו בעולם הזה.

הרחבות
•ההבדל בין ימות המשיח לעולם הבא

יחֲ ,א ָבל עֹולָ ם ַה ָּבאַ ,עיִ ן ֹלא ָר ָא ָתה זּולָ ְתָך .רבי יוסף
יאים ֹלא נִ ְתנַ ְּבאּו ֶאּלָ א לִ ימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ּכָ ל ַהּנְ ִב ִ
אלבו ,בעל ספר העיקרים ,מבאר שההבדל המציאותי בין ימות המשיח לעולם הבא הוא בשכר
שייתן ה'" :התענוגים שבימות המשיח יהיו לגוף ולנפש יחד ...אבל העולם הבא שהוא דבר רוחני
פשוט לא יושג דמיונו[ "...ספר העיקרים מאמר ד ,לג] .הנבואה היא השפעה אלוהית על חושיו
ועל כוח דמיונו של הנביא ,החי בעולם החומרי [על פי עין איה שבת ב ו ,מז] .לכן הנביא יכול
להתנבא רק על דברים שמציאותם דומה לחיי העולם הזה .האדם בעולם הזה מורכב מחומר
ורוח ,וכן תענוגיו כוללים תענוגים חומריים ,כמו אכילת מאכל טעים ,ותענוגים נפשיים ,כמו
שמחה .על פי זה מובן שהנביא יכול לחזות רק את השכר שיגיע בימות המשיח ,הכולל תענוג
לגוף ולנפש בדומה לשילוב הרוח והחומר בעולם הזה .אולם בעולם הבא השכר יהיה רוחני
בלבד ,ואין לאדם יכולת לחזות מציאות זו( .עיין בעין איה שם ,שהרב קוק מסביר את ההבדל בין
ימות המשיח לעולם הבא באופן שונה).

 -גבורות השם

יש הבדל בין חכם לנביא .החכם משיג דברים בכח השכל ,לכן הוא יכול להבין דברים נעלמים ונסתרים,
ואילו הנביא משיג דברים כאדם הצופה מבחוץ על דבר ומתבונן בו ,ומשום כך נקרא חוזה או רואה,
ולכן הנביא משיג רק 1בדברים שיש לו קשר אליהם .מסיבה זו אמרו חכמים :חכם עדיף מנביא .ביאור
דבריהם :הנבואה דומה לראיית העין ,כלומר היא כעין 2הבטה על דבר חיצוני מהמתבונן .אמנם אין
הנבואה כחוש הראייה הגשמי ,אבל כשם שחוש הראייה מתחבר אל הנראה המוחשי ,כך כוח הנבואה,
שהוא הכח המדמה ,או כוח אחר המקבל את הנבואה ,מתחבר אל הדבר עליו הוא מתנבא .מסיבה
זו יש עדיפות לחכם המוציא את הדברים מכוח שכלו ,שהוא יכול להגיע גם אל דברים נעלמים .לכן
הנביא נקרא רואה או חוזה ,מה שאין כן החכם .מבואר לפי זה כי לא יוכל הנביא לראות את העולם
הבא ,או את השארות הנפש ,כי דברים אלו נעלמים מהאדם ואי אפשר להתחבר אליהם ,וכבר התבאר
כי הנביא צריך להתחבר עם נשוא הנבואה .עולם הבא והשארות הנפש יתבארו לחכם ,היכול להשיג
את הדברים הנעלמים בשכלו ,ולא לנביא .על כן חכם עדיף מנביא .כאמור כוח הנבואה מדומה לחוש
הראייה ,לכן אי אפשר לכתוב בתורה על העולם הבא ,לפי שאינו נראה לנביא .היודע את ההבדל בין
חכמה לנבואה ,ידע את הסיבה מדוע לא נכתבו בתורה היעודים הרוחניים.

השגת הנביאים
רק את ימות
המשיח שבעולם
הזה ,ואינם
משיגים את
העולם הבא

הקדמה ראשונה ח' סיון

לאור מה שבארנו יובנו דברי חכמים שאמרו :כל הנביאים לא התנבאו אלא לימות המשיח ,אבל עולם
הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך .מכיון שבנבואה יש חיבור בין הנביא לדבר עליו הוא מתנבא ,אין
בכוחה של הנבואה להשיג אלא את ימות המשיח השייכים לעולם הזה ולכן אינם נעלמים לגמרי
מהנביא ,אבל את העולם הבא שאינו קשור כלל לעולם הזה ,אין הנבואה משיגה ,כי עין לא ראתה
אותו ,והנבואה צריכה ראייה .אולם בתורה יש רמז לעולם הבא ,שנאמר :והארכת ימים ,ופירשו:
לעולם שכולו ארוך .דבר זה יכולה הנבואה להשיג ,כי הבטחה זו אינה הבטחה רק לעולם הבא3 ,אלא
הבטחה לאדם הנמצא בעולם הזה שיהיה לו קיום ואריכות ימים ולא יאבד באופן מוחלט .גם אם
האדם מת מיתה טבעית אין זה נחשב אבדון גמור כי יחזור לחיות ,ולכן הבטחה זו לא מופקעת
מהראייה הנבואית ,כיון שזו הבטחה לאדם שחי בעולם הזה שקיומו יתמשך ולא יאבד אובדן נצחי.
אבל השגת העולם הבא עצמו ,שאינו קשור לעולם הזה כלל ,דבר זה לא יכולה הנבואה להשיג ,כי
לעולם הבא אין חיבור כלל לעולם הזה ,ולכן אין יכולת לנביא להינבא עליו .זהו הפירוש האמיתי
מדוע לא נזכר העולם הבא בתורה.

שיג ִמ ַ ּצד ִשׂ כְ לוֹ
שיג ִמ ַ ּצד ִשׂ כְ לוֹ  ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשהוּא יַ ּ ִ ׂ
ִּכי ֶה ְפ ֵר ׁש יֵ ׁש ֵ ּבין ַה ָחכְ ָמה ו ֵּבין ַה ְּנבו ָּאהִּ ,כי ֶה ָחכָ ם יַ ּ ִ ׂ
יוּכַ ל לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג ַהדְּ ָב ִרים ַה ֶּנ ֱעלָ ִמים וְ ַה ִּנ ְס ָּת ִרים ְ ּביוֹ ֵתרֲ ,א ָבל ַה ָּנ ִביא יִ ָּק ֵרא חוֹ זֶ ה (עמוס ז ,יב) ,אוֹ רוֹ ֶאה
(שמואל א' ט ,ט)ֶ ׁ ,ש ׁ ּ ַש ָ ּי ְך רוֹ ֶאה ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶשהוּא רוֹ ֶאה ַהדָּ ָבר ִמ ַ ּבחוּץ ,לְ כָ ְך ָצ ִר ְיך לְ כָ ל נָ ִביא ִ 1ה ְתדַּ ְ ּבקוּת
ַ ּבדָּ ָבר לַ ֲא ׁ ֶשר נְ בו ָּאתוֹ בּ וֹ וְ הוּא ִמ ְתדַּ ֵ ּבק ַ ּבדְּ ָב ִרים ָה ֵהם וְ יוֹ ְד ָעם ִמ ּ ְפנֵ י נְ בו ָּאתוֹ  ,וּלְ ִפיכָ ְך ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים
(בבא בתרא יב ,א)ָ :חכָ ם ָע ִדיף ִמ ָּנ ִביא .ו ֵּבאוּר זֶ הִּ ,כי ַה ְּנבו ָּאה דּ וֹ ָמה ְ ּב ָד ָבר לְ חו ּׁש ַעיִ ן ׁ ֶש ַ ּי ְר ִ ּג ׁיש ַה ּמו ָּח ׁש
ִ 2מ ַ ּבחוּץ .וְ ַאף ִּכי ֵאין ַה ְּנבו ָּאה ַעל יְ ֵדי ַה ּ ָ ׂ
שגַ ת ַהחו ּׁש ַה ַ ּג ׁ ְש ִמיִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ַהחו ּׁש דָּ ֵבק ַ ּב ּמו ָּח ׁש,
ָּכ ְך יֵ ׁש ִה ְתדַּ ְ ּבקוּת כּ ַֹח ַה ְּנבו ָּאה ׁ ֶשל ַה ָּנ ִביא ֶ ׁ -שהוּא כּ ַֹח ַה ְמ ַד ּ ֶמה ,אוֹ ַמה ׁ ּ ֶשהוּא ַהכּ ַֹח ַה ְמ ַק ֵ ּבל
שיג
ַה ְּנבו ָּאה ֶ ׁ -שהוּא ִמ ְתדַּ ֵ ּבק ַ ּבדָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ִמ ְתנַ ֵ ּבא ָעלָ יו .ו ִּמ ּ ְפנֵ י זֶ ה יוֹ ֵתר ָע ִדיף ֶה ָחכָ םֲ ,א ׁ ֶשר הוּא ַמ ּ ִ ׂ
וְ יוֹ ֵד ַע ַהדְּ ָב ִרים ַה ֶּנ ֱעלָ ִמים וּמוֹ ִציא אוֹ ָתם ִמ ּ ִ ׂ
שכְ לוֹ ֵמ ַע ְצמוֹ  ,ו ִּמ ּ ְפנֵ י ַה ֶה ְבדֵּ ל ַה ֶּזה יִ ָּק ֵרא ַה ָּנ ִביא חוֹ זֶ ה אוֹ
רוֹ ֶאהַ ,מה ׁ ּ ֶש ֵאין ָּכ ְך ֶ ּב ָחכָ ם .וּלְ ִפיכָ ְך ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ָ ּיבֹא ְּכלָ ל ִענְ יַ ן עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא וְ ַה ׁ ְש ָא ַרת נֶ ֶפ ׁש ַ ּב ְּנבו ָּאה,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ַש ָ ּי ְך ָ ּבזֶ ה רוֹ ֶאה אוֹ חוֹ זֶ הִּ ,כי דָּ ָבר זֶ ה נִ ְבדָּ ל ִמן ָה ָא ָדם ,וּלְ ִפי ׁ ֶשהוּא נִ ְבדָּ ל לְ גַ ְמ ֵרי ִמן ָה ָא ָדם
ל ֹא ִת ּפֹל ַה ְּנבו ָּאה בּ וֹ ֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ָא ַמ ְרנ ּו ִּכי ַה ְּנבו ָּאה ָצ ִר ְיך לְ ִה ְתדַּ ְ ּבקוּת ִמ ַ ּבחוּץ ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶשהוּא ִמ ְתנַ ֵ ּבא ָעלָ יו.
לְ כָ ְך עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא וְ ַה ׁ ְש ָא ַרת ַה ֶּנ ֶפ ׁש יִ ְת ָ ּב ֵאר יוֹ ֵתר ַ ּב ָחכְ ָמהֶ ׁ ,ש ֶה ָחכָ ם ַמ ּ ִ ׂ
שיג ַהדְּ ָב ִרים ַה ֶּנ ֱעלָ ִמים יוֹ ֵתר
ִמ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ִ ּי ְת ָ ּב ֵאר ַ ּב ְּנבו ָּאה ,לְ כָ ְך ָחכָ ם ָע ִדיף ִמ ָּנ ִביאַ ,מה ׁ ּ ֶשהוּא יָ כוֹ ל לְ ַה ּ ִ ׂ
שיג דָּ ָבר ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ַ ּב ְּנבו ָּאה,
ׁ ֶשכּ ַֹח ַה ְּנבו ָּאה ִמ ְתדַּ ּ ֶמה לְ חו ּׁש ָה ַעיִ ן ַה ְמ ַק ֵ ּבל מו ָּח ׁ ָשיו ִמ ַ ּבחוּץ ,וְ ֵא ְיך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְהיוֹ ת נִ כְ ָּתב ַ ּב ּתוֹ ָרה ִענְ יַ ן
עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,ש ֵאין זֶ ה ֵמ ִענְ יַ ן ַה ְּנבו ָּאהִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ַה ִחלּ וּק ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁש ֵ ּבין ֶה ָחכָ ם ו ֵּבין ַה ָּנ ִביא ,יֵ ַדע ִּכי
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר דָּ ָבר זֶ הִּ ,כי ַה ְּנ ִב ִיאים ָהי ּו ִמ ְתדַּ ְ ּב ִקים ַ ּבדָּ ָבר ׁ ֶש ֵהם ִמ ְתנַ ְ ּב ִאים ָעלָ יו.
וּלְ ִפיכָ ְך ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים (ברכות לד ,ב)ָּ :כל ַה ְּנ ִב ִיאים ל ֹא נִ ְתנַ ְ ּבא ּו ֶא ָּלא לִ ימוֹ ת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַיחֲ ,א ָבל עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא,
ַעיִ ן ל ֹא ָר ָא ָתה זוּלָ ֶת ָך•ּ ֵ .באוּר ִענְ יָ ן זֶ הִּ ,כי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך לַ ְּנבו ָּאה ְר ִא ָ ּיה ,וְ ִהיא ִה ְתדַּ ְ ּבקוּת ִמ ַ ּבחוּץ
ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ֵ ּי ַדע ִמן ַה ְּנבו ָּאה ,ל ֹא ָהי ּו יְ כוֹ לִ ים לְ ִה ְתנַ ְ ּבאוֹ ת ַרק לִ ימוֹ ת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַיחּ ְ ,ב ַמה ׁ ּ ֶש ִענְ יַ ן ַה ּ ָמ ׁ ִש ַיח הוּא
ִענְ יַ ן עוֹ לָ ם ַה ֶּזה וְ ֵאינוֹ נִ ְבדָּ ל ִמן ָה ָא ָדם לְ גַ ְמ ֵריֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי הוּא ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזהֲ .א ָבל עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,ש ִּנ ְבדָּ ל ִמן
ָהעוֹ לָ ם ַה ֶּזהֵ ,אין בּ וֹ נְ בו ָּאהִּ ,כי ַעיִ ן ל ֹא ָר ֲא ָתה אוֹ תוֹ  .וְ ֵאין ַה ָּנ ִביא ִמ ְתנַ ֵ ּבא ַרק ִ ּב ְר ִא ָ ּיה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִה ְת ָ ּב ֵאר.
ָא ְמנָ ם ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ִתיב לִ ְרמֹז ַעל עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ,דִּ כְ ִתיב (דברים כב ,ז) :וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמים  -לְ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ָאר ְֹך,
ִּכי ֲא ִריכַ ת יָ ִמים ֵאינוֹ ֵמ ִענְ יַ ן עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ִ ּבלְ ַבדַ ,רק ׁ ֶשהוּא ַ 3ה ְב ָט ָחה לַ ִּנ ְמ ָצאֶ ׁ ,שהוּא ָה ָא ָדם ַה ִּנ ְמ ָצא
ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזהֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֲא ִריכַ ת יָ ִמים ל ֹא יֻ ְפ ַסדֶ ׁ .ש ִאם ֵמת ִמ ָיתה ִט ְב ִעית ל ֹא נֶ ְח ׁ ָשב ִמ ָיתה ׁ ֶש ַ ּי ְחזֹר
לִ ְהיוֹ ת ַחי ,וְ ֵאין דָּ ָבר זֶ ה ֵמ ִענְ יַ ן עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ְ ּב ַע ְצמוֹ ַ ,רק ׁ ֶש ַ ּי ְב ִט ַיח ׁ ֶש ַה ִּנ ְמ ָצא ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה ל ֹא יֻ ְפ ַסד.
ֲא ָבל ׁ ֶש ִ ּיזְ כּ ֹר עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ  ,ל ֹא ִמ ַ ּצד ַה ִּנ ְמ ָצא ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה ,ל ֹא יִ ָּתכֵ ןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא
שגָ תוֹ ,
ִמ ַ ּצד ַע ְצמוֹ נִ ְבדָּ ל ִמן ָה ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה .וּכְ מוֹ ׁ ֶשהוּא נִ ְבדָּ ל ִמן ָה ָא ָדםָּ ,כ ְך נִ ְבדָּ ל ֵמ ַה ּ ָ ׂ
וְ ֵאין ִחבּ וּר לַ ָּנ ִביא לְ ׁ ָשם וְ ֵא ְיך יִ ְתנַ ֵ ּבא ָעלָ יו?! וְ זֶ ה ּו ַה ּ ֵפרו ּׁש ָה ֲא ִמ ִּתי ַמה ׁ ּ ֶשלּ ֹא נִ זְ ְּכר ּו דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו
ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ַּב ְּנ ִב ִיאים.

החכם משיג
בשכלו והנביא
במה שהוא
רואה ,על כן
ראייתו מוגבלת

