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  ?זכר בתורהנמדוע עולם הבא אינו 
  

  ):טו-יג:יא(בפרשתנו נאמר 
 ...ְלַבְבֶכם ללֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבכָ -אֱ ' ה ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאתִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי  ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ְוָהָיה ִאם

  .ָבְעּתָ  ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂש .ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ  ְוָנַתִּתי ְמַטר
בהמשך ו ,מובטח לעם ישראל שכר חומרי כגמול לשמירת התורה והמצוות, כמו במקומות אחרים בתורה, כאן

 מובאות רבות המתארות את הגמול הרוחני הסופי  ישל" במסורת חזאבל , יפר אותןאםעונש חומרי לו מובטח 
   :)א"ברכות יז ע (למשל', לעושי רצון ה

, ולא שנאה ולא תחרות ולא משא ומתן ולא קנאה ה ולא פריה ורבייהלה ולא שתייהעולם הבא אין בו לא אכי
  .אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

1  חשוב ה כ להזכיר נושאכוןלנ התורהראתה מדוע לא : אם כן נשאלת השאלהו ,עניין זההראשונים הרחיבו ב
 של מסורת באותנטיות שפקפקו בשל כך היו 2. מפורש לנושאזכורא לא נמצא ספרי המקראשאר גם ב? ויסודי

תורה שבעל פה בכלל ואת המסורת בדבר עולם השהכחישו את (פולמוס בנושא זה עם הצדוקים לוהדים , זו
האומר אין תחיית המתים : אלו שאין להם חלק לעולם הבא): " א,סנהדרין י( במשנה אנו מוצאים 3)הבא בפרט
כאשר אין הבחנה ברורה בין תחיית ,  בקיום העולם הבאן מאמיו שאינמילכאן ל מתכוונים " חז4".מן התורה
 של ושכל מידותי, הוא כפר בתחיית המתים לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים: "עולם הבאבין המתים ל

לם הבא המסורת בעניין עוש חוקרים רבים סבורים ).א"סנהדרין צ ע ("ה כנגד מידההקדוש ברוך הוא מיד
 שונים  נימוקים5.חורבן בית שניבעיקר אחרי  , בתולדות האמונה הישראליתלמדיי בתקופה מאוחרת תגבשהנ

  :ולהלן סקירה קצרה של הדעות, לכךנאמרו 
 אין להבין שהלוא,  מקדים ואומר שגדולי האומה ידעו על חיי עולם הבא6)882-942 (סעדיה גאון' ר

 עזריה , מישאל,חנניה,  כך עם יצחק אבינו.כר שמחכה להם בעולם הבאמכו על הששמסרו את נפשם אם לא ס
זכר בפירוש נולמה שכר זה אינו ". כי הגמול איננו בעולם הזה, הנבראים מסכימים"לכן הוא מסיק כי . ודניאל
  :ג שתי סיבות"רסלכך מביא ? אלא רק נרמז עליו, בתורה

  .יתן להסתפק ברמזים בלבדונ, מפני שאין להאריך בתיאור דבר שהשכל מחייב .1

                                                 
  . א,הלכות תשובה ח, משנה תורה, ם" רמב:למשל  1 
ַיַחד ֲאִסיִרים ַׁשֲאָננּו לֹא ָׁשְמעּו . ִעים ָחְדלּו רֶֹגז ְוָׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כֹחַ ָׁשם ְרָׁש : "רמז לעולם הבאבאים יש שרוצים לראות בפסוקים ה 2 

 .)יט-יז:איוב ג( "ָקטֹן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפִׁשי ֵמֲאדָֹניו. קֹול נֵֹגׂש
 3  Jean Le Moyne¸ Les Sadducéens¸ Paris 1972¸ §283¸ pp. 365-366   
אבל ידוע ממקורות . ל הוויכוח הוא אם יש מקור בתורה לאמונה בעולם הבא ולא על עצם האמונה בולכאורה משמע שכ   4

  . הפולמוס ניטש על קיום הגמול מעבר לעולם הזהש)  שםורא(אחרים 
  .אנציקלופדיה העבריתה, "הימים-אחרית"ערך ראו    5
  .פרק ב, מאמר תשיעי, אמונות ודעות   6



2 
 

אין , לארץ ישראל להיכנסאל עומד כאשר עם ישר. מה שיתרחש בזמן הקרוב להזכירמנהג הנביאים הוא  .2
 .מאורעות רחוקיםלהזכיר משה רבנו רואה 

ל אחת כמה עו, אין האדם מסוגל לדמיין נשמה נטולת גוף חומרי, )1050-1120 (בחיי אבן פקודה' לפי ר
 םאם מפאת קבלתם מהנביאים אם מהבנת,  העולם הבא היה מוכר על ידי העםקיום. ו גשמיוכמה שכר שאינ

התורה נהגה כלפי עם ישראל כמו אב . ולכן לא היה צורך להזכירו מפורשות בתורה,  החכמיםשלהמעמיקה 
 ולכן היא, שמחנך את בנו הקטן שאיננו מסוגל להעריך כדבעי את המעלות של תוכן החינוך שהוא מקבל

כאשר יגדל יבין את רק  . גמול חומרי אם יתנהג טוב ועונש חומרי אם יסור מהדרך הטובהבהבטחתמסתפקת 
 7.הערך העצמי של תוכן החינוך

עולם בשכר ה אין צורך להזכיר את ה לפי,מביא את דעת רב האי גאון) 1089-1164 (אבן עזראאברהם ' ר
את כלל להבין יכול ואין העם , התורה ניתנה לכל ישראלש אך הוא מוסיף. הבא מפני שהוא ידוע על פי המסורת

   8 :על הישגיו הרוחנייםבעיקר מדובר בשכר רוחני שבא לגמול לאדם היות ש, עולם הבא על בוריובשכר ה
והנה הוא חלף . הבא תלוי בדבר הנשמהכר העולם וש. עמוק הואכי , לם הבא לא יבינו אחד מני אלףודבר העו
  .שהוא העיקר, כי הם הסולם לעלות בו אל מעלה דעת השם, ונן מעשה השם להתב...עבודת הלב

  :אלא לגמול של רוב העםבתיאור השכר החומרי  כוונתשאין התורה מ) יג: יא'דב(כותב ) 1270 -1194 (ן"הרמב
 ... ולהוסיף בדגן ובתירוש וביצהר ולהרבות גם העשב...לתת מטר הארץ בכל עת, כי השם לא יעשה הנסים תמיד

  .אבל היחיד הוא בזכותו יחיה והוא בעוונו ימות, רק על מעשה רוב העם, לבהמה או שיעצור השמים וייבשו
נעלם הוא כי  ",ין האדם הגשמי מסוגל להעריך שכר רוחנישא ,ע"אבטוען כמו ר) 1340-נפטר ב (רבנו בחיי

הוא כאן  .)ט:כו' פירושו לויק ("ואפילו הנביאים לא נתנבאו עליו, ועמוק מהשגת היחידים בעוד שהם מחומר
, אבל לעולם הבא, אלא לימות המשיח לא נתנבאו כל הנביאים" :)א"שבת סג ע (ל"למאמר הידוע של חזרומז 

 .")ג: סד'יש(' לִֹהים זּוָלְתךָ -ַעִין לֹא ָרָאָתה אֱ '
יבי ולא גמול התורה איננה מזכירה אלא גמול קולקטשן "סבור כמו הרמב) 1380-1444 (אלבויוסף ' ר       
מה שאין כן , אחדלאחד מנה תשמהוא  שמפני, יתכן שהתורה תזכיר את הגמול הרוחניילא , ךאם כ. פרטי
  9.שנקבע על פי רמת רוב העם, גמול הקולקטיבי החומריה

באו בתורה יעודי הדבקות : "יש רמזים בתורה לחיי עולם הבאשסבור ) 1437-1508 (אברבנאלדון יצחק       
שבע תשובות הוא מביא  "קותיבחֻ " בתחילת פירושו לפרשת ."להית שהם מהצלחת הנפש- אוהקרבה ה
הוא  )א, הלכות תשובה ט (ם"בעקבות הרמב.  קודמיוו הוא חוזר על מה שאמרבדרך כללכאשר , לשאלתנו

 אלו ה10 .ם המצוותוזכרות בתורה אינן בגדר שכר ועונש אלא אמצעים לצדיקים לקינהטובות והרעות השמחדש 
  . את בוראו לשם שמיםיעבוד  שהאדם דיכ, התורה לא רצתה להזכיר את שכר המצוות

לא רק ניתן ליישב את הקושי מדוע אין ש ניתן לסכם ולהרחיב בהשראת הדברים שנאמרו מפי הראשונים11
יש לשים . תו אוזכירלא יעלה על הדעת שהתורה תשאלא אף לטעון , התורה מזכירה את השכר שבעולם הבא

אלא בעיקר , וגם לא מסה תיאולוגית, להי ספר חוקים במובן הרגיל של המה אינ) כולומקראואף ה(התורה שלב 
, אמנם יש מצוות רבות בתורה. ספר תולדות עם ישראל מאז בריאת העולם עד סמוך לכניסתם לארץ ישראל

אם כן . ם ואת צאצאיהםמחייבות אותן הו, ג המצוות נאמרו לבני ישראל במדבר"תרי: אלא שהן חלק מהסיפור
רמה המוסרית והשכלית של עם ישראל ב חשבבהת,  בנסיבות האלה;זכר בה אלא גמול חומרינמובן מדוע לא 

עקרונות תיאולוגיים נמסרו שיש להניח , את עם ז12.לא היה שייך לדבר על שכר רוחני, עתה יצא ממצריםזה ש
למוד ופותחו על ידי ההוגים היהודים שבכל עד שהועלו בכתב בת ,בעל פה מדור לדור בקרב המשכילים

  :)מאמר א אות קטו" (הכוזרי" כפי שכותב בעל ספר 13, שהתפרסמו בעם כולועדו, הדורות
                                                 

  . פרק ד,חוןשער הביט, חובות הלבבות    7
  . א,סנהדרין י, ם"פירוש המשניות לרמבב דברים דומים ו ורא.לט:דברים לבפירושו ל  8 
  .פרק מ, מאמר רביעי, ספר העיקרים, יוסף אלבו9  
.  אלא תוצאה טבעית של השגת דרגה שכלית,אלא שלדעתו חיי עולם הבא אינם גמול במובן הרגיל, ם"רעיון זה מקורו ברמב  10

  . את עקרון הגמול במובנו הפשוטם שולל"הרמב
  ".חובת הלבבות" מחבר אצל בעיקר מה שנאמר 11
הכוונה כנראה שיש  אולם, "זה דור המדבר שכולו דעה, ודרדע): "א:ויקרא רבה ט(אמנם המדרש משבח את דור המדבר   12

ם "כפי שמאריך הרמב, בר אין להתעלם מהרמה הנמוכה של דור המדאתעם ז. ולמתן תורתו 'להוקיר דור שזכה להתגלות ה
  ). לב, גמורה הנבוכים(בהסברו הידוע על תורת הקרבנות 

חלק : "(Fustel de Coulanges, La Cité Antique, Paris 1984, pp. 2-3) :'כך מתבטא למשל פוסטל דה קולאנג  13
ובגללה מוסדותינו , דמתכמעט תמיד מתק, היא בתנועה תמידית. התובנה שלנו: והוא, מישותנו אמנם משתנה לאורך הזמן

 צורת השלטון היום שונה מצורת לכןו,  שנה2500אין האדם חושב היום מה שהוא חשב מלפני . וחוקינו אמורים להשתנות
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הוא מורה כי היו העם , רצוני לומר הדרישה אל המתים, אסור בתורתנו] שאול[אם היה מעשה המלך ההוא 
   .הגופות ועל כן היו שואלים המתיםת כי הנפשות נשארות אחר כלֹו, מאמינים בימי הנביאים

ממעמד הר שיש להניח  .'כמו שלילת הגשמת ה, אחריםאין בתורה אזכור של יסודות תיאולוגיים בדומה לכך 
 אזכורו בתורה את עם ז14.אין הגמול מתמצה בעולם הזה בלבדשסיני היה קיים באמונה הישראלית העיקרון 

הוגי כל ל להשאיר  התורה לנכוןהתרא לכן 15.לא לדורות הבאים שתתאים לדור המדבר ובדרךהיה מקבע אותו 
  . ולבססו במידת האפשר"עולם הבא" בעניין להעמיקאת המטלה הזמנים 

  ר אלכסנדר קליין"ד
  המחלקה למתמטיקה

 
  

 
אלא שהתפתחות התובנה האנושית מסתמכת בכל שלב , אין אנו מתיימרים להיות חכמים מקדמונינו, כמובן". השלטון של אז

  ".כתפי ענק נס העולה עלנ"בגדר , על הישגי הקודמים
גם , שדברים סתומים הם אצל הנביאים, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, ב"וכיו ":ם כותב בעניין ימות המשיח"הרמב, ברם  14

  ). ב,הלכות מלכים יב" (ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, החכמים אין להם קבלה בדברים אלו
 "ספר הקוראן"ב!  אלפי שנים אחרי מתן תורה–גס במיוחד  תיאורכאשר הוא מתאר את העולם הבא ,  בזהם נכשלאהאסל  15

ושם יהיו : "וכך כתוב. גשמייםבעיקר  מתואר גן העדן השמור ליראים כחלק מן העולם הבא כאשר החיים שם )ל"ירושלים תש(
ושמשים יסובבום ויגישו להם ... קושטים באצעדות כסףומ כאשר הם לבושים בגדי משי רקומים... מסובים על ספות רקומות

עם ֵפרות לפי בחירתם ובשר עוף כפי שיתאוו בחברת בעלות עיניים הדומות ... כסף וכדי זכוכית ובדולח... כוסות משקה
   .)76 ,56שורה ( " גמול על מעשיהם–לפנינים חבויות 

 


