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המהר"ל המבואר 'קול חי'

ביאורים
חכמינו אומרים דבר מפתיע – "ָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא". אילו היו שואלים אותנו, בודאי היינו אומרים 
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 
לעומת הלהט, הדֵבקות והחיות של הנביא. הוא עוסק בעולם הבא בתאוריה, לעומת הנביא שחי 
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.

אמנם, ישנו קשר מסוים בין העולם הזה לעולם הבא: "ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ַלְּפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם 
ַהָּבא" ]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 
זו יכול גם כוח הנבואה לראות את העתיד, כיוון  הטוב והקיום שיש לנו בעולם הזה. מנקודה 

שהוא המשך הקיום שיש לנו בעולם הזה.

הרחבות
ההבדל בין ימות המשיח לעולם הבא	 

יוסף  רבי  זּוָלְתָך.  ָרָאָתה  ֹלא  ַעִין  ַהָּבא,  עֹוָלם  ֲאָבל  ַהָּמִׁשיַח,  ִלימֹות  ֶאָּלא  ִנְתַנְּבאּו  ֹלא  ַהְּנִביִאים  ָּכל 
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 
רוחני  יהיה  בעולם הבא השכר  אולם  הזה.  בעולם  והחומר  הרוח  בדומה לשילוב  ולנפש  לגוף 
בלבד, ואין לאדם יכולת לחזות מציאות זו. )עיין בעין איה שם, שהרב קוק מסביר את ההבדל בין 

ימות המשיח לעולם הבא באופן שונה(.

ְכלֹו  ד ׂשִ יג ִמּצַ הּוא ַיּשִׂ יָון ׁשֶ ְכלֹו, ּוִמּכֵ ד ׂשִ יג ִמּצַ י ֶהָחָכם ַיּשִׂ בּוָאה, ּכִ ין ַהָחְכָמה ּוֵבין ַהּנְ י ֶהְפֵרׁש ֵיׁש ּבֵ ּכִ
ֵרא חֹוֶזה )עמוס ז, יב(, אֹו רֹוֶאה  ִיּקָ ִביא  יֹוֵתר, ֲאָבל ַהּנָ ּבְ ִרים  ְסּתָ ְוַהּנִ ֱעָלִמים  ָבִרים ַהּנֶ יג ַהּדְ יּוַכל ְלַהּשִׂ
קּות  ּבְ 1ִהְתּדַ ָנִביא  ְלָכל  ָצִריְך  ְלָכְך  חּוץ,  ִמּבַ ָבר  ַהּדָ הּוא רֹוֶאה  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְך רֹוֶאה  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ )שמואל א' ט, ט(, 

ֵני ְנבּוָאתֹו, ּוְלִפיָכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים  ָבִרים ָהֵהם ְויֹוְדָעם ִמּפְ ּדְ ק ּבַ ּבֵ ר ְנבּוָאתֹו ּבֹו ְוהּוא ִמְתּדַ ָבר ַלֲאׁשֶ ּדָ ּבַ
יׁש ַהּמּוָחׁש  ְרּגִ ּיַ ָדָבר ְלחּוׁש ַעִין ׁשֶ בּוָאה ּדֹוָמה ּבְ י ַהּנְ ִביא. ּוֵבאּור ֶזה, ּכִ )בבא בתרא יב, א(: ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ

ּמּוָחׁש,  ֵבק ּבַ ַהחּוׁש ּדָ מֹו ׁשֶ ל ָמקֹום ּכְ ִמי, ִמּכָ ׁשְ ַגת ַהחּוׁש ַהּגַ בּוָאה ַעל ְיֵדי ַהּשָׂ י ֵאין ַהּנְ חּוץ. ְוַאף ּכִ 2ִמּבַ

ל  ַהְמַקּבֵ ַהּכַֹח  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  אֹו  ה,  ַהְמַדּמֶ ּכַֹח  הּוא  ׁשֶ  - ִביא  ַהּנָ ל  ׁשֶ בּוָאה  ַהּנְ ּכַֹח  קּות  ּבְ ִהְתּדַ ֵיׁש  ְך  ּכָ
יג  ר הּוא ַמּשִׂ ֵני ֶזה יֹוֵתר ָעִדיף ֶהָחָכם, ֲאׁשֶ א ָעָליו. ּוִמּפְ הּוא ִמְתַנּבֵ ָבר ׁשֶ ּדָ ק ּבַ ּבֵ הּוא ִמְתּדַ בּוָאה - ׁשֶ ַהּנְ
ִביא חֹוֶזה אֹו  ֵרא ַהּנָ ה ִיּקָ ל ַהּזֶ ֵני ַהֶהְבּדֵ ְכלֹו ֵמַעְצמֹו, ּוִמּפְ ֱעָלִמים ּומֹוִציא אֹוָתם ִמּשִׂ ָבִרים ַהּנֶ ְויֹוֵדַע ַהּדְ
בּוָאה,  ּנְ ָאַרת ֶנֶפׁש ּבַ א ְוַהׁשְ ָלל ִעְנַין עֹוָלם ַהּבָ בֹא ּכְ ּיָ ר ׁשֶ ָחָכם. ּוְלִפיָכְך ִאי ֶאְפׁשָ ְך ּבֶ ֵאין ּכָ ֶ רֹוֶאה, ַמה ּשׁ
ל ְלַגְמֵרי ִמן ָהָאָדם  הּוא ִנְבּדָ ל ִמן ָהָאָדם, ּוְלִפי ׁשֶ ָבר ֶזה ִנְבּדָ י ּדָ ֶזה רֹוֶאה אֹו חֹוֶזה, ּכִ ְך ּבָ ּיָ ּלֹא ׁשַ יָון ׁשֶ ּכֵ
א ָעָליו.  הּוא ִמְתַנּבֵ ֶ ַמה ּשׁ חּוץ ּבְ קּות ִמּבַ ּבְ בּוָאה ָצִריְך ְלִהְתּדַ י ַהּנְ ָבר ָאַמְרנּו ּכִ ּכְ בּוָאה ּבֹו, ׁשֶ לֹא ִתּפֹל ַהּנְ
ֱעָלִמים יֹוֵתר  ַהּנֶ ָבִרים  יג ַהּדְ ֶהָחָכם ַמּשִׂ ָחְכָמה, ׁשֶ ּבַ ֵאר יֹוֵתר  ִיְתּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ ָאַרת  ְוַהׁשְ א  ְלָכְך עֹוָלם ַהּבָ
בּוָאה,  ּנְ ר ּבַ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ יג ּדָ הּוא ָיכֹול ְלַהּשִׂ ֶ ִביא, ַמה ּשׁ בּוָאה, ְלָכְך ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ּנְ ֵאר ּבַ ְתּבָ ּיִ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ
ּתֹוָרה ִעְנַין  ב ּבַ ר ִלְהיֹות ִנְכּתָ חּוץ, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ יו ִמּבַ ל מּוָחׁשָ ה ְלחּוׁש ָהַעִין ַהְמַקּבֵ ּמֶ בּוָאה ִמְתּדַ ּכַֹח ַהּנְ ׁשֶ
י  ִביא, ֵיַדע ּכִ ין ֶהָחָכם ּוֵבין ַהּנָ ר ֵיׁש ּבֵ ַדע ַהִחּלּוק ֲאׁשֶ ּיֵ י ִמי ׁשֶ בּוָאה, ּכִ ֵאין ֶזה ֵמִעְנַין ַהּנְ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ

ִאים ָעָליו.  ֵהם ִמְתַנּבְ ָבר ׁשֶ ּדָ ִקים ּבַ ּבְ ִביִאים ָהיּו ִמְתּדַ י ַהּנְ ָבר ֶזה, ּכִ ר ּדָ ִאי ֶאְפׁשָ

א,  יַח, ֲאָבל עֹוָלם ַהּבָ ׁשִ א ִלימֹות ַהּמָ אּו ֶאּלָ ִביִאים לֹא ִנְתַנּבְ ל ַהּנְ ּוְלִפיָכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים )ברכות לד, ב(: ּכָ
חּוץ  קּות ִמּבַ ּבְ ְוִהיא ִהְתּדַ ה,  ְרִאּיָ בּוָאה  ַלּנְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ י ֵמַאַחר  ּכִ ִעְנָין ֶזה,  אּור  ּבֵ ַעִין לֹא ָרָאָתה זּוָלֶתָך•. 
יַח הּוא  ׁשִ ִעְנַין ַהּמָ ֶ ַמה ּשׁ יַח, ּבְ ׁשִ אֹות ַרק ִלימֹות ַהּמָ בּוָאה, לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַנּבְ ַדע ִמן ַהּנְ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ
ל ִמן  ְבּדָ ּנִ א, ׁשֶ ה. ֲאָבל עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ֲהֵרי הּוא ּבָ ל ִמן ָהָאָדם ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ה ְוֵאינֹו ִנְבּדָ ִעְנַין עֹוָלם ַהּזֶ
ֵאר.  ִהְתּבָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ְרִאּיָ א ַרק ּבִ ִביא ִמְתַנּבֵ י ַעִין לֹא ָרֲאָתה אֹותֹו. ְוֵאין ַהּנָ ה, ֵאין ּבֹו ְנבּוָאה, ּכִ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ּלֹו ָארְֹך,  ּכֻ ְכִתיב )דברים כב, ז(: ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים - ְלעֹוָלם ׁשֶ א, ּדִ ִתיב ִלְרמֹז ַעל עֹוָלם ַהּבָ ּתֹוָרה ּכְ ָאְמָנם ּבַ
ְמָצא  הּוא ָהָאָדם ַהּנִ ְמָצא, ׁשֶ הּוא 3ַהְבָטָחה ַלּנִ ְלַבד, ַרק ׁשֶ א ּבִ י ֲאִריַכת ָיִמים ֵאינֹו ֵמִעְנַין עֹוָלם ַהּבָ ּכִ
ְחזֹר  ּיַ ב ִמיָתה ׁשֶ ִאם ֵמת ִמיָתה ִטְבִעית לֹא ֶנְחׁשָ ְהֶיה לֹו ֲאִריַכת ָיִמים לֹא ֻיְפַסד. ׁשֶ ּיִ ה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ה לֹא ֻיְפַסד.  עֹוָלם ַהּזֶ ְמָצא ּבָ ַהּנִ ְבִטיַח ׁשֶ ּיַ ַעְצמֹו, ַרק ׁשֶ א ּבְ ָבר ֶזה ֵמִעְנַין עֹוָלם ַהּבָ ִלְהיֹות ַחי, ְוֵאין ּדָ
א  ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵני ׁשֶ ֵכן, ִמּפְ ה, לֹא ִיּתָ עֹוָלם ַהּזֶ ְמָצא ּבָ ד ַהּנִ ד ַעְצמֹו, לֹא ִמּצַ א ִמּצַ ְזּכֹר עֹוָלם ַהּבָ ּיִ ֲאָבל ׁשֶ
ָגתֹו,  ל ֵמַהּשָׂ ְך ִנְבּדָ ל ִמן ָהָאָדם, ּכָ הּוא ִנְבּדָ ה. ּוְכמֹו ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ הּוא ּבָ ל ִמן ָהָאָדם ׁשֶ ד ַעְצמֹו ִנְבּדָ ִמּצַ
ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ רּו  ִנְזּכְ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  י  ָהֲאִמּתִ רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזהּו  ָעָליו?!  א  ִיְתַנּבֵ ְוֵאיְך  ם  ְלׁשָ ִביא  ַלּנָ ִחּבּור  ְוֵאין 

ִביִאים. ּתֹוָרה ּוַבּנְ ּבַ

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.

החכם משיג 

בשכלו והנביא 

במה שהוא 

רואה, על כן 

ראייתו מוגבלת

השגת הנביאים 

רק את ימות 

המשיח שבעולם 

הזה, ואינם 

משיגים את 

העולם הבא
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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 
לגמרי  נעלמים  אינם  ולכן  הזה  ימות המשיח השייכים לעולם  בכוחה של הנבואה להשיג אלא את 
מהנביא, אבל את העולם הבא שאינו קשור כלל לעולם הזה, אין הנבואה משיגה, כי עין לא ראתה 
ופירשו:  ימים,  והארכת  שנאמר:  הבא,  לעולם  רמז  יש  בתורה  אולם  ראייה.  צריכה  והנבואה  אותו, 
לעולם שכולו ארוך. דבר זה יכולה הנבואה להשיג, כי הבטחה זו אינה הבטחה רק לעולם הבא, 3אלא 
גם אם  יאבד באופן מוחלט.  ולא  ימים  ואריכות  לו קיום  הבטחה לאדם הנמצא בעולם הזה שיהיה 
מופקעת  לא  זו  הבטחה  ולכן  לחיות,  יחזור  כי  גמור  אבדון  נחשב  זה  אין  טבעית  מיתה  מת  האדם 
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.


