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היכ

מצוי האושר? מהי שלימות?
על פי הרמב"

הקדמת הרמב" לפרק חלק
הוי יודע כי בעלי התורה ]=חכמי התורה[
נחלקו דעותיה

בטובה שתגיע לאד

בעשיית המצות שציונו בה ה' יתבר על
יד משה רבינו עליו השלו וברעה שתמצא

פרק ' ֵחלֶק' הוא פרק ]לפני[ אחרון במסכת סנהדרין ]המתחיל במילים':כל
ישראל יש להם חלק לעולם הבא . [...הפרק עוסק בעולם הבו ובאלו שזכאים
לו ואלו שלו .הרמב"ם ,במבואו לפרק ,סוקר בהרחבה את עמדתו ביחס

אותו ,כשיעבור עליה מחלוקת רבות מאד

לאמונות העומדים ביסוד התורה .שם הוא גם מנסח את 'שלושה עשר עיקרי

לפי השתנות שכליה  ,ונשתבשו בה

האמונה' המפורסמים.

הסברות שיבוש גדול עד שכמעט לא תמצא בשו פני אד שנתבאר לו דבר זה ,ולא תמצא בו דבר מוחלט לשו אד אלא
בשיבוש גדול:
כת ראשונה סוברת כי הטובה הוא ג" עד" וכי הוא מקו שאוכלי ושותי בו מבלי עמל הגו! ובלי יגיעה ,ושיש לה בתי
מאבני טובות ומטות מוצעות במשי ,ונהרות מושכות יי" ושמני מבושמי והרבה דברי מזה המי" ....והכת הזאת הביא ראיה
על סברת מדברי רבותינו ז"ל וממקראות הכתב שפשט נאותי למה שה אומרי לכולו או לרובו:
וכת שניה תסבור ותחשוב שהטובה המיוחלת הוא ימות המשיח ,מהרה יגלה ,וכי באותו הזמ" יהיו בני אד כול מלאכי כול
חיי וקיימי

לעד ויגביהו בקומת וירבו ויעצמו עד שיושיבו כל העול

לעד לעול ...וכי באות" הימי

תוציא האר $בגדי

ארוגי ולח אפוי ודברי הרבה כאלה שה מ" הנמנעות .וכי הרעה היא שלא יהיה האד מצוי באות" הימי ולא יזכה לראותו,
ומביאי" ראיה בדברי רבי מצויי לחכמי ובכתובי במקרא יסכי פשט למה שה אומרי או לקצתו:
וכת שלישית תחשוב כי הטובה שנקוה תחיית המתי  ,והוא שיחיה האד אחר מותו ויחזור ע קרוביו ובני ביתו ויאכל וישתה
ולא ימות עוד ,וכי הרעה היא שלא יחיה אחר מותו ע

אות

שיחיו ,ומביאי

ראיה על זה במאמרי

רבי

מצויי

בדברי

החכמי ובפסוקי מ" המקרא ,שפשוט יורה על מה שה אומרי או על קצתו:
וכת רביעית תחשוב כי הכוונה שתגיע לנו בעשיית המצות היא מנוחת הגו! והשגת התאוות העולמיות בעוה"ז ,כמו שומ" הארצות
ונכסי

רבי

ורוב הבני

ובריאות הגו! והשלו

שתשיגנו כשנכפור על התורה היפ הענייני

והבטחו" ,והיות המל מישראל והיותנו שולטי

האלה ,כמו מה שאנחנו פה היו

על מי שהצר לנו ,והרעה

בזמ" הגלות ,ויביאו ראיה כפי סברת

מכל

המקראות שבתורה והקללות וזולת ומכל אות הסיפורי הכתובי במקרא:
וכת חמישית וה הרבה מחברי הענייני האלה ,כול ואומרי כי התוחלת הוא שיבא המשיח ויחיו המתי ויכנסו לג" עד"
ויאכלו ש וישתו ויהיו בריאי כל ימות עול :
אבל זו הנקודה הנפלאת ,רצוני לומר :העול הבא ,מעט תמצא בשו פני שיעלה על לבו ,הוא שיחשוב או שיקח זה העיקר או
שיאמר זה הש על איזה דבר הוא נופל ,א הוא תכלית הטובה או אחת מ" הדעות הקודמות הוא התכלית ,או שיבדיל בי"
התכלית ובי" הסיבה המביאה אל התכלית ,אבל מה ששואלי הע כולו ההמו" והמביני היא יקומו המתי ערומי או לבושי ,
וא יעמדו באות" תכריכי" עצמ" שנקברו בה ברקמת ובציור ויפוי תפירת או במלבוש שיכסה גופ בלבד וכשיבוא המשיח
א יהיו ש העשיר והדל או א יהיו בימיו חזק וחלש ,והרבה שאלות כאלו בכל עת.
סקירתו הממצה של הרמב"ם לעמדות הרווחות ביהדות זמנו ביחס לגמול מקיפות ומשקפות .מהו הצד השווה
אותו מדגיש הרמב"ם בעמדות השונות ]צד שלילי וצד חיובי[? למה הוא חותר? מה עשויה להיות עמדתו שלו? –
למה להמר – הבה נקרא:
המש דברי הרמב" בהקדמתו ש
ועתה אחל לדבר במה שכוונתי לו ,הוי יודע כי כמו שלא ישיג הסומא עי" הצבעי ואי" החרש משיג שמע הקולות ולא הסריס
תאות המשגל ,כ" לא ישיגו הגופות התענוגי הנפשיות ...כ" אינו נודע בזה העול הגופני תענוג העול הרוחני ,אבל אי" אצלינו
בשו פני תענוג זולתי תענוג הגו! בלבד והשגת החושי מ" המאכל והמשתה והמשגל ,וכל מה שזולתו אלה הוא אצלינו בלי
מצוי ואי" אנו מכירי" אותו ולא נשיג אותו בתחילת המחשבה אלא אחר חקירה גדולה .וראוי להיות כ" לפי שאנחנו בעול הגופני
ולפיכ אי" אנו משיגי אלא תענוגיו הגרועי הנפסקי  ,אבל התענוגי הנפשיי ה תמידי עומדי לעד אינ נפסקי ואי"
ביניה ובי" אלו התענוגי יחס ולא קורבה בשו פני  ,ואי" ראוי אצלינו בעלי התורה ולא אצל האלהיי מ" הפילוסופי שנאמר
שהמלאכי והכוכבי והגלגלי אי" לה תענוג ,אבל באמת שיש לה תענוג גדול במה שה יודעי" ומשיגי" באמיתת הבורא
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יתבר ובזה ה בתענוג תמידי שאינו נפסק ואי" תענוג גופני אצל  ,ואינ משיגי" אותו ,לפי שאי" לה חושי כמונו שישיגו בה
מה שאנו משיגי" אותו ,וכמו כ" אנחנו כשיזדכה ממנו מי שיזדכה ויעלה לאות מעלה אחר מותו אינו משיג התענוגי הגופני
ואינו רוצה בה  ,אלא כעי" שירצה המל שהוא גדול הממשלה שיתפשט מלכותו וממשלתו ויחזור מלשחק ע הנערי בכדור
כשהיה עושה לפני

מ" המלכות וזה בקטנות שנותיו כשלא היה מבחי" בי" מעלת שני הענייני  ,כמו שאנחנו היו

משבחי"

ומנשאי" תענוגי הגו! ולא תענוגי הנפש.
מהי מעלת התענוג הנפשי-הרוחני על התענוג הגופני? מהי ההוכחה מן המלאכים? שימו לב לזיווג שמציע
הרמב"ם בין בעלי התורה לבין הפילוסופים .מהו החיסרון במשל המלך ומשחק הכדור? האם יש הוכחה מן השטח
מעולם החיים הגשמי למעלת הענין הנפשי? הרמב"ם מספק את ההוכחה:
וכשתתבונ" בעני" שני אלה התענוגי תמצא פחיתות האחת ומעלת השנית ואפילו בעול הזה .וזה כי אתה מוצא רוב בני האד
כול מיגעי נפשותיה וגופותיה בעמל ויגיעה שאי" למעלה מה כדי שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאוהו בני אד והנאה זו
אינה הנאת מאכל ומשתה ,וכמו כ" הרבה מבני אד בוחר להנק מאויביו יותר מהשיג הרבה מתענוגי הגו! ,והרבה מבני אד
מתרחקי מ" הגדול שבתענוגי הגו! מיראתו שישיגהו מזה חרפה ובושת מבני אד או לפי שמבקש שיהא לו ש טוב
מהי הראיה מן הנוהל של ההתנהגות האנושית? האם נימוק זה משכנע?
וא עניינו כ" בעוה"ז הגופני כ"ש בעול הרוחני והוא העוה"ב שנפשותינו משכילות ש מידיעת הבורא יתבר כמו שמשכילות
הגופני העליוני או יותר ,ואותו תענוג לא יחלק לחלקי ולא יסופר ולא ימצא משל למשול בו אותו התענוג ,אלא כמו שאמר
הנביא ע"ה כשנפלאו בעיניו גדולת הטוב ההוא ומעלתו ,אמר מה רב טוב אשר צפנת ליראי ,וכ" אמרו ע"ה )ברכות יז (:העוה"ב
אי" בו לא אכילה ולא שתיה ולא רחיצה ולא סיכה ולא תשמיש ,אלא צדיקי יושבי ועטרותיה בראשיה ונהני מזיו שכינה.
רוצה לומר באמרו ועטרותיה

בראשיה  ,השארות הנפש בקיו

המושכל והוא דבר אחד כמו שזכרוהו גדולי הפילוסופי בדרכי

המושכל לה
יאר ביאור

והוא הבורא יתבר ,והיות הוא רוצה לומר
בכא" .ואמרו ונהני

מזיו שכינה ,רצונו לומר

שאות" הנשמות מתענגות במה שמשיגות ויודעות מאמיתת הבורא יתבר ,כמו שמתענגות חיות הקודש ושאר מדרגות המלאכי
במה שה משיגי ויודעי ממציאותו .הנה כי הטובה והתכלית האחרו" הוא להגיע אל החברה העליונה הזאת ,ולהיות בכבוד הזה
ובמעלה הנזכרת וקיו הנפש כמו שביארנו עד אי" סו! בקיו הבורא יתבר שהוא סיבת קיומה ,לפי שהשיגה אותו כמו שנתבאר
בפילוסופי הראשוני  ,וזה הוא הטוב הגדול אשר אי" טוב להקיש לו ואי" תענוג שידמה לו כי אי ידמה התמיד אשר אי" לו סו!
וק $בדבר הנפסק ,וזה שאמר )קידושי" לט :חולי" קמב (.למע" ייטב ל והארכת ימי לעול שכולו ארו .והרעה השלמה והנקמה
הגדולה הוא שתכרת הנפש ותאבד ושלא תהיה חיה וקיימת ,והוא הכרת הכתוב בתורה כמו הכרת תכרת הנפש ההיא ,ואמרו ז"ל
)סנהדרי" סד :צ (.הכרת בעוה"ז ,תכרת בעול הבא ,ונאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיי  ,הנה כל מה שבחר והרגיל
בתענוגי הגו! ומאס באמת ואהב השקר נכרת מאותה מעלה וישאר חומר נכרת וכבר ביאר הנביא ע"ה שהעול הבא אינו מושג
בחושי הגופניי וזהו שנאמר עי" לא ראתה אלהי זולת.
מה לפי דעת הרמב"ם אופיו של העולם הבא? שימו לב לזיקה החוזרת לדברי הפילוסופים ..האם יש בכך רמז
מדוע מבאר הרמב"ם ביאור מקורי-חריג-שונה מן הפרשנים האחרים?
מהו אושר לפי עמדת הרמב"ם?
קראו את המקור הבא .שימו לב לרמז ]העולה ממחלוקתו של הראב"ד[ למחיר ]המסורתי[ שמשלם הרמב"ם בשל
פירושו:
רמב" הלכות תשובה פרק ח
)ב( העול הבא אי" בו גו! וגויה אלא נפשות הצדיקי בלבד בלא גו! כמלאכי השרת הואיל ואי" בו גויות אי" בו לא אכילה ולא
שתייה ולא דבר מכל הדברי שגופות בני אד צריכי" לה" בעול הזה ולא יארע דבר בו מ" הדברי שמארעי" לגופות בעול הזה
כגו" ישיבה ועמידה ושינה ומיתה ועצב ושחוק וכיוצא בה" כ אמרו חכמי הראשוני העול הבא אי" בו לא אכילה ולא שתיה
ולא תשמיש אלא צדיקי יושבי ועטרותיה בראשיה" ונהני" מזיו השכינה הרי נתברר ל שאי" ש גו! לפי שאי" ש אכילה
ושתיה וזה שאמרו צדיקי יושבי" דר חידה אמרו כלומר הצדיקי מצויי" ש בלא עמל ובלא יגיעה וכ" זה שאמרו עטרותיה"
בראשיה" כלומר דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העול הבא מצויה עמה" והיא העטרה שלה" כעני" שאמר שלמה בעטרה שעטרה לו
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אמו והרי הוא אומר ושמחת עול על ראש ואי" השמחה גו! כדי שתנוח על הראש כ עטרה שאמרו חכמי כא" היא הידיעה
ומהו זהו שאמרו נהני" מזיו שכינה שיודעי ומשיגי" מאמתת הקב"ה מה שאינ יודעי וה בגו! האפל השפל.
]השגת הראב"ד ' העוה"ב אי" בו גו! א"א
דברי האיש הזה בעיני קרובי למי שאומר
אי" תחיית המתי

לגופות אלא לנשמות

בלבד וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה
שהרי אמרו כתובות )ד! קי"א( עתידי"

מּפֹוש ְקיֶרָה )ראב"ד ,(1197 ~-1120 ,רב ,ראש ישיבה
ְ
רבי אברהם בן דוד
ּפֹוס ְקיֶיר ) ,(Posquièresשבחבל פרובנס שבצרפת ,פרשן תלמוד
ְ
בעיר
ומקובל .כונה גם "....בעל ההשגות" .היה ...אביו של ר' יצחק סגי נהור.
נולד בעיר נרבונא )באוקסיטנית  ,Narbonaבצרפתית נרבון .(Narbonne -

צדיקי שיעמדו בלבושיה" ק"ו מחטה וכו'

הראב"ד היה בנו של רבי דוד שיש מהמקובלים המאוחרים המחשיבים אותו

)שבת קי"ד( אל

בין גדולי המקובלים של אותו דור ,ומספרים שהוא מסר את תורת הקבלה

תקברוני בכלי לבני ולא בשחורי שמא

לבנו ....בין בניו של הראב"ד נזכרים שנים מגדולי אותו דור ,והם :רבי דוד,

אזכה וכ" אמרו )סנהדרי" צ"ב( שלא ישובו

אביו של רבי אשר בעל ספר היחוד ,ורבי יצחק סגי נהור שהיה מקובל נודע,

וכ" היו מצוי" לבניה

הצדיקי
אמרו )ש

לעפר אלא עומדי" בגויית
סנהדרי" צ"א( במומ

וכ"

עומדי"

ומתרפאי" וכל אלה מוכיחי כי בגויית ה"

רבם של רבי עזרא ורבי עזריאל מגרונה שהמשיכו את שלשלת הקבלה לפי
דברי רבי חיים ויטאל.

עומדי" חיי אבל אפשר שהבורא ישי גויית חזקות ובריאות כגוית המלאכי וכגוית אליהו זכור לטוב ויהיו העטרות כמשמע"
וכפשוט" ולא יהיה משל[:
עמדתו זו של הרמב"ם נסמכת להיררכיית השלמויות שהוא מתאר בסוף ספרו מורה נבוכים .מדרג זה מציב
שאלה ערכית נוקבת שכדאי לעיין בה.
מורה נבוכי ח"ג פרק נד
...כבר בארו הפילוסופי הקדומי והאחרוני  ,שהשלמויות הנמצאות לאד ארבעה מיני :
הראשו" ' והוא הפחות שבה  ,והוא אשר עליו יכלו ימיה אנשי העול ' הוא שלמות הקני" ' רצוני לומר ,מה שימצא לאד
מממו" ובגדי  ,וכלי ועבדי וקרקעות ,וכיוצא באלו; ושיהיה האד מל גדול ' הוא מזה המי" ' ושלמות שאי" דבקות בינו ובי"
האיש ההוא כלל ,אבל הוא יחס אחד ,רוב הנאתו ' דמיו" גמור ' רצוני לומר ,שזה ביתי ,וזה עבדי ,וזה הממו" שלי ,ואלו ה גדודי
וצבאי ' וכשיבחו" גופו ,ימצא הכל חוצה לו ,וכל אחד מאלו הקניני הוא מה שהוא נמצא בפני עצמו; ומפני זה ,כשיעדר היחס
ההוא ,ישכי האיש ההוא אשר היה מל גדול ' אי" הפרש בינו ובי" הפחות שבבני אד  ,מבלתי שישתנה דבר מהדברי הה אשר
היו מיוחסי אליו .ובארו הפילוסופי כי מי שישי השתדלותו וטרחו לזה המי" מ" השלמות ' לא טרח רק לדמיו" גמור ,והוא דבר
שאי" לו קימא; ואפילו יתקי בידו הקני" ההוא כל ימי חייו ' לא יהיה לו בעצמו שו שלמות:
מה הסיבה לזלזול הגמור בסוג זה של שלמות?
והמי" השני יש לו התלות בטבע האד יותר מ" הראשו" ,והוא ' שלמות תבנית הגו! ותכונתו וצורתו ' רצוני לומר ,שיהיה מזג
האיש ההוא בתכלית השווי ,ואבריו נערכי חזקי כראוי .וזה המי" ג כ" מ" השלמות אי" לעשותו תכלית כונה ' מפני שהוא
שלמות גופני ואי" הוא לאד מאשר הוא אד  ,אבל מאשר הוא בעל חיי  ,וישתת! בזה ע הפחות שבבעלי חיי ג כ" .ואילו
הגיע כח אחד מבני האד עד התכלית האחרו" ' לא ישיג לכח פרד אחד חזק ,כל שכ" כח אריה או כח פיל .ותכלית זה השלמות
)כמו שזכרנו( ' שישא משא כבד ,או ישבור עצ עב ,וכיוצא בזה ממה שאי" תועלת גופנית גדולה בו ,א תועלת נפשית נעדרת
מזה המי":
מה החיסרון בשלמות זו? מה עמדת תרבות העולם היום ביחס לשלמות זו?
והמי" השלישי הוא שלמות בטבע האד יותר מ" השני ,והוא ' שלמות מעלות המדות ,והוא ,שיהיו מדות האיש ההוא על תכלית
מעלת  .ורוב ה'מצוות' אינ רק להגיע אל זה המי" מ" השלמות .וזה המי" מ" השלמות ג כ" איננו רק הצעה לזולתו ,ואינו תכלית
כונה בעצמו .כי המדות כול אינ רק בי" האד ובי" זולתו ,וכאילו זה השלמות במידותיו הוכ" בו לתועלת בני אד ושב כלי
לזולתו .שא תעלה בלב שאחד מבני אד עומד לבדו ואי" לו עסק ע אד ' נמצאו כל מדותיו הטובות עומדות בטלות ,אי"
צרי לה  ,ולא ישלימוהו בדבר ,ואמנ יצטר אליה ויקבל תועלת ע זולתו:
והמי" הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי ,והוא ' הגיע לאד המעלות השכליות ' רצוני לומר ,ציור המושכלות ,ללמוד מה
דעות אמתיות באלוהיות .וזאת היא התכלית האחרונה ,והיא משלמת האד שלמות אמיתי ,והיא לו לבדו ,ובעבורה יזכה לקיו
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הנצחי ,ובה האד אד  .ובחו" כל שלמות מ" השלש שלמויות הקודמות ' תמצא לזולת ,לא ל; וא אי אפשר ,לפי המפורס ,
מבלעדי היות ג כ ,ה ל ולזולת; ' אבל זה השלמות האחרו" הוא ל לבד ,אי" לאחר עמ בו שיתו! כלל" ,יהיו ל לבד
וגו'" .ומפני זה ראוי ל שתהיה השתדלות להגיע אל זה הנשאר ל ,ולא תטרח ולא תיגע לאחרי
מהי ההשלכה הערכית לכך שערך החכמה ניצב למעלה מן המוסר?
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