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ִביִעי ְ ֶרק ׁשּ  ּפֶ

ִחּצֹות ְוִעְנָיָנן ּמְ   ּבַ
  

פרק שביעי עוסק ביחס שבין מידות האדם והנבואה. הרמב"ם מבאר שהמחיצות 

המבדילות בין הנביא והשגת ה' הן שכל הנביא ומידותיו. הוא מביא מספר דוגמאות 

לכך שהנביא לא נדרש להגיע לשלמות בכל המידות, אך ככל שמידות רבות יותר 

. בסיום הפרק מתייחס תהיינה בלתי מאזנות השגתו של הנביא תהיה פחות בהירה

  הרמב"ם למדרגת הנבואה של משה רבנו, ולשאלתו: "הראיני נא את כבודך". 

  

ַהְרֵּבה ִיָּמֵצא ַּבִּמְדָרׁשֹות ּוַבַהָּגדֹות, ְוֵיׁש ִמֶּזה ַּבַּתְלמּוד, ִּכי ִמן ַהְּנִביִאים ִמי ֶׁשִּיְרֶאה ֵאת ה' 

ְרֵאהּו ֵמֲאחֹוֵרי ְמִחּצֹות ְמַעּטֹות, ְלִפי ֵעֶרך ִקְרָבָתם ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ְמִחּצֹות ַרּבֹות, ּוֵמֶהם ִמי ֶׁשּיִ 

ה', ְוִעּלּוי ַמְדֵרָגָתם ַּבְּנבּוָאה. ַעד ֶׁשָאְמרּו, ֶׁשּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָרָאה ֵאת ה' ֵמֲאחֹוֵרי ְמִחָּצה ַאַחת 

ֶּפְקֵלְרָיא ַהְמִאיָרה ֵעיַנִים". ְמֻלֶּטֶׁשת, ְרצֹוִני לֹוַמר: ְׁשקּוָפה, ְוהּוא ָאְמָרם: "ִהְסַּתֵּכל ִּבְס 

ּו'ְסֶּפְקֵלְרָיא' ֵׁשם ַהַּמְרָאה ָהֲעׂשּוָיה ִמֶּגֶׁשם ָׁשקּוף, ַּכָּגִביׁש ְוַכְּזכּוִכית, ְּכמֹו ֶׁשְּנָבֵאר ְּבסֹוף 

  ֵּכִלים.

ֵמֶהן  - ֶרק ַהֵּׁשִני, ִּכי ַהַּמֲעלֹות ְוַהַּכָּוָנה ְּבֶזה ָהִעְנָין, ַמה ֶּׁשֹאַמר ְל. ְוהּוא, ֶׁשָאנּו ְּכָבר ֵּבַאְרנּו ַּבּפֶ 

ֵמֶהן ְּפִחיֻתּיֹות ִׂשְכִלּיֹות, ַּכִּסְכלּות,  -ַמֲעלֹות ִׂשְכִלּיֹות ּוֵמֶהן ַמֲעלֹות ִמּדֹות. ְוֵכן ַהְּפִחיֻתּיֹות 

ֲאָוה, ְוַהַּכַעס, ְוַהִּקְנָאה, ְוַהִּטְּפׁשּות, ּוְקִׁשי ַהֲהָבָנה; ּוֵמֶהן ְּפִחיֻתּיֹות ִמּדֹות, ְּכֹרב ַהַּתֲאָוה, ְוַהּגַ 

ְוָהַעּזּות, ְוַאֲהַבת ַהָּממֹון, ּוַמה ֶּׁשּדֹוֶמה ָלֶהן, ְוֵהן ַרּבֹות ְמֹאד. ּוְכָבר ָזַכְרנּו ַהֹחק ִּביִדיָעָתן 

ּוֵבין ה' ִיְתַעֶּלה. ַּבֶּפֶרק ָהְרִביִעי. ְוֵאּלּו ַהְּפִחיֻתּיֹות ִּבְכָלָלן, ֵהן ַהְּמִחּצֹות ַהַּמְבִּדילֹות ֵּבין ָהָאָדם 

ָאַמר ַהָּנִביא, ְמָבֵאר ֶזה: "ִּכי ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֵהיֶכם" (ישעיה נט, 

נֹו ב). ֹיאַמר, ִּכי ֲחָטֵאינּו, ְוֵהן ֵאּלּו ָהָרעֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּזַכְרנּו, ֵהן ַהְּמִחּצֹות ַהַּמְבִּדילֹות ֵּביֵנינּו ּוֵבי

  ִיְתַעֶּלה.

ְוַדע, ִּכי ֹּכל ָנִביא א ִיְתַנֵּבא ֶאָּלא ַאַחר ֶׁשִּיָּקנּו לֹו ַהַּמֲעלֹות ַהִּׂשְכִלּיֹות ֻּכָּלן, ְוֹרב ַמֲעלֹות 

ְוַהֲחָזקֹות ֶׁשָּבֶהן, ְוהּוא ָאְמָרם: "ֵאין ַהְּנבּוָאה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ַעל ָחָכם ִּגּבֹור ְוָעִׁשיר"  2ַהִּמּדֹות

. ָאְמָנם 'ָחָכם' הּוא ּכֹוֵלל ַהַּמֲעלֹות ַהִּׂשְכִלּיֹות ְּבא ָסֵפק. *צב ע"ב; נדרים לח ע"א) (שבת

ְו'ָעִׁשיר' ִהיא ִמַּמֲעלֹות ַהִּמּדֹות, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַהִהְסַּתְּפקּות, ְלִפי ֶׁשֵהם ִיְקְראּו ַהִּמְסַּתֵּפק 

ֶהָעִׁשיר: "ֵאי ֶזה הּוא ָעִׁשיר? ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו", ְּכלֹוַמר ְּבֶחְלקֹו 'ָעִׁשיר', ְוהּוא ָאְמָרם ְּבֶגֶדר 

ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּפק ְּבַמה ֶׁשִהְמִציא לֹו ַהְּזָמן, ְוֵאינֹו ִמְצָטֵער ַעל ַמה ֶׁשא ִהְמִציא לֹו. ְוֵכן 'ִּגּבֹור' 

יג ֹּכחֹוָתיו ְלִפי ַהַּדַעת, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ִהיא ַּגם ֵּכן ִמַּמֲעלֹות ַהִּמּדֹות, ְרצֹוִני לֹוַמר, ֶׁשהּוא ַיְנִה 

  (אבות ד, א). 3ַּבֶּפֶרק ַהֲחִמיִׁשי, ְוהּוא ָאְמָרם: "ֵאי ֶזה הּוא ִּגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו"

  

___________________________________________   
  

  

  כללי ההגדרות של המידות. – החק בידיעתןהחק בידיעתןהחק בידיעתןהחק בידיעתן
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  ביאורים 
 הפרק השביעי בהקדמת הרמב"ם מזניק אותנו לתכלית הגבוהה של עבודת תיקון המידות. במבט
ראשוני נראה שעבודת תיקון המידות מתמצה ביצירת חברה מתוקנת. חברה שכל השותפים בה 
הינם בעלי מידות טובות ונאצלות תהיה ללא ספק חברה שנעים יותר לחיות בה. אלא שזוהי רק 

עבר לשאיפה ליצור חברה מתוקנת יותר, מביאה עבודת המידות את האדם הקומה הבסיסית. מ
לקשר ודבקות בבורא. קשר שמגיע בשיאו להשגת הנבואה. הנביא יוצר קשר בלתי אמצעי עם 
הבורא. הנבואה, שלא כפי שנתפס בדרך כלל, איננה הגדת עתידות או ראיית נסתרות. אמנם 

כל אלה אינם אלא פועל יוצא של דבקות בבורא. הנבואה יכולה לכלול את ההשגות הללו אך 
בגלל הדבקות הזו מסוגל הנביא לקבל מן הבורא מידע אודות העתיד להתרחש וכדו'. מה אם כן 
מאפשר לנביא להעפיל להשגה הנבואית? מהי העבודה הנפשית המאפשרת את הקשר הזה 

ומידות. מדרגות לרבונו של עולם? התשובה לכך, מלמד הרמב"ם, מתחלקת לשניים: שכל 
בתחום ההשגה השכלית ובתחום תיקון  –הנבואה השונות נובעות מהבדלים בין הנביאים 

המידות. קושי בהבנה המעיד על חולשה שכלית או הבנה חלקית וכדו' יקשו על האדם בתפיסת 
מהות המעשים הטובים, האמת, הצדק ועוד. כמו שלא נצפה מילד קטן להגיע להשגה מוסרית 

ך גם לא נצפה זאת מאדם בעל קושי שכלי בתפיסה. בתחום הזה אין פשרות. הנביא גבוהה, כ
צריך להיות בעל תפיסה שכלית בהירה מאד. בתחום תיקון המידות לעומת זאת, עליו לחתור ככל 
יכולתו לשפר ולהעלות את הנטיות גסות, האגואיסטיות: תאוותנות מוגזמת, גאווה, כעס, תאוות 

ת היא קשה מאד ונמשכת כל החיים. על כן, בתחום תיקון המידות, איננו בצע ועוד. עבודה זא
  מצפים מן האדם להגיע לתכלית השלמות. דרישה זו היא פשוט לא מציאותית.

  הרחבות
        . מהם התנאים לנבואה?. מהם התנאים לנבואה?. מהם התנאים לנבואה?. מהם התנאים לנבואה?1111

בדעות ובמידות. במורה נבוכים (ב לו)  שלמות רוחניתשלמות רוחניתשלמות רוחניתשלמות רוחניתכאן הזכיר הרמב"ם שני תנאים לנבואה: 
מסתבר שההבדל נובע ממטרת . של הכח המדמה שלימות גופניתשלימות גופניתשלימות גופניתשלימות גופניתהזכיר הרמב"ם תנאי נוסף, והוא 

, שם הוא מרחיב בענין הנבואה כנושא ביסודות האמונהביסודות האמונהביסודות האמונהביסודות האמונה    הרמב"ם עוסקבמורה נבוכים במורה נבוכים במורה נבוכים במורה נבוכים הספר: 
מב"ם הזכיר את הנבואה הר ב'שמונה פרקים'ב'שמונה פרקים'ב'שמונה פרקים'ב'שמונה פרקים'בפני עצמו, ולכן פירט את כל התנאים הנדרשים. 

. לכן ציין את התנאים הרוחניים הנתונים בשלימות המוסרית של האדםבשלימות המוסרית של האדםבשלימות המוסרית של האדםבשלימות המוסרית של האדם    במסגרת העיסוק
  לבחירתו של האדם, בניגוד לשלימות הכח המדמה שהוא יתרון מולד, ואיננו ניתן לשינוי.

  
        . האם נביא צריך להיות גבור ועשיר?. האם נביא צריך להיות גבור ועשיר?. האם נביא צריך להיות גבור ועשיר?. האם נביא צריך להיות גבור ועשיר?2222

אותם סביר ל הנביא להיות גבור ועשיר, ומהרמב"ם מצטט את לשון הגמ' במס' נדרים (לח.), שע
כמעלות מדותיות, על פי המשנה במס' אבות (ד א). אולם פירוש הרמב"ם דחוק בפשט הגמ', כיון 

את  הר"ןהר"ןהר"ןהר"ןלכן דוחה  ועושרו הכלכלי של משה.שהגמ' מביאה מקור לדבריה, מגבורתו הפיזית 
 הנביא יצטרך ר ממון: "שאםפירוש הרמב"ם, ומסביר כפשוטו, שהנביא צריך להיות חזק ועתי

 תושלם אשר השלמויות בו שימצאו מי שינבא ראוי היה, זולתו לאל לבד לעצמו להשלים הנבואה
, יתברך השם שצוהו מה ומודיע להמון שינבא הנביא אבל חסר. או שלם הגוף יהיה בם, הנפש
 הגבורה...ולזה ואוהבי העושר ואוהבי החכמה מאוהבי, הכתות מכל ונרצה נבחר שיהיה יצטרך
  . (דרשות הר"ן, הדרוש החמישי)וההמוניות"  השכליות המעלות לו שישלימו הנביא צריך

  לדיון שאלות
האם וכיצד בעולם בלי נבואה ניתן להרגיש שהעוונות יוצרות מחיצות בינינו ובין ה', במה זה בא 

  לידי ביטוי?
הבנה' אינו יכול  האדם צדיק אך 'קשלמה בשביל להיות נביא צריך חכמה (מעלות שכליות), האם 

   מדוע? להיות נביא?
האם אנו שמחים בחלקנו? האם וכיצד ניתן להיות 'שמח בחלקו' יחד עם חוסר השלמה עם 

  החסרונות במציאות ובקשת השלמתם?


