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1ָחכמתכם וִבינתֶכם  

 
ושמרתם ועשיתם ּכי ִהוא חכמתכם ובינתכם לעיני העּמים אשר ישמעּון את כל הֻחקים האלה 

- א'הלֹהים ְקרֹבים אליו כ-כי מי גוי גדול אשר לו א: ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
 ).ז-ו, 'ד' דב (ולהינו בכל קראנו אלי

שמירה "האם שה? "היא" מהו הקודמן של –השאלה הראשונה שהפסוק מכריחנו לשאול היא 
דהיינו שההתפעלות של העמים מחכמתם ובינתם של ישראל , "היא"הם הקודמן של " והעשייה

המצוות

                                                          

מסכת עבודה זרה ל בדרשתם ב"זו כוונתם של חז. באה בעקבות השמירה והעשייה של 
 : )ב" ע,ד(

באות וטורפות אותם , כל מצות שישראל עושין בעולם הזה:  יהושע בן לויואמר רבי
ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ': שנאמר, לעולם הבא על פניהםאומות העולם ל

מלמד , "לעיני העמים" לא נאמר אלא "נגד העמים", )ו', ד' דב(' ובינתכם לעיני העמים
 .ב"שבאות וטורפות לעובדי כוכבים על פניהם לעוה

בשמירת התורה , יתרונם של בני ישראל על אומות העולם בא בעקבות דבקותם בתורה
ושמרתם : "במעשה המצוות, אלא בעשייה, תיאורטיים-לא בתחומים עיוניים. ועשייתה
 ".ועשיתם

אינו " היא"הקודמן של , לפי פירוש זה. והוא הפירוש היותר ידוע,       פירוש אחר יש לפסוק
, כיוון שהדבר אינו מוזכר בפסוק.  אלא דבר נסתר שאינו מוזכר בפסוק,"ושמרתם ועשיתם"

זאת אומרת תחום שיש בו ממד , "לעיני העמים"הדרשן חייב לחפש תחום שממלא את התנאי 
והוא חישוב , רבי יוחנן מצא תחום כזה. שגם מי שלא למד תורה יכול להעריכו, אוניברסלי

 במסכת .או היסודות האסטרונומיים של הלוח העברי, "סוד העיבור"דהיינו , תקופות ומזלות
 2:א נאמר" ע,שבת עה

מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות : אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן
איזו חכמה ובינה ,  שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים–

 . ומזלות הוי אומר זה חישוב תקופות-שהיא לעיני העמים 
ם שיבץ פסוק זה בשני הקשרים שונים ובשיבוץ זה הוא מגלה את דעתו על שני נושאים "הרמב

 3.מרכזיים בהיסטוריה האינטלקטואלית של עם ישראל
ם הקדיש הקדמה ארוכה וחשובה "הרמב.       ההקשר הראשון הוא דיונו בהקדמה לפרק חלק

 :משנהב הפותח, )א"ע, צ(לפרק האחרון של מסכת סנהדרין 
ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר  שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

האומר אין תחיית המתים : ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מטעי מעשה ידי להתפאר
  .ואפיקורוס, מן התורה ואין תורה מן השמים

 
משנה תורה מבוא לעיין ספרו . ל"ר הרב פרופסור יצחק טברסקי ז"דברים אלו מבוססים על דברי מו  1

 . 291-286' עמ, א"מאגנס תשנ: ירושלים, ם"לרמב
 . זהו סוד העיבור- כי היא חכמתכם ובינתכם  כדאמרינן,העיבור שלא יגלו סוד: א" ע,  תוספות כתובות קיא 2
 Isadoreר "לרשימה של נושאים מרכזיים בהיסטוריה האינטלקטואלית של עם ישראל עיין מאמרו של מו  3

Twersky, "Joseph ibn Kaspi - Portrait of a Medieval Jewish Intellectual" בתוך 

Studies in Medieval Jewish History and Literature, Cambridge: Harvard 
University Press, 1979 234-233 ' עמ. 
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הרבים שבתלמוד הגדרתו של עולם הבא לאור המאמרים : ם"שני נושאים הטרידו את הרמב
 הגדרת -והנושא השני ; חסים לעולם הבא כאילו יש שם קיום פיזי גם לגופו של אדםיהמתי

 .את הנושא השני נניח לעת עתה ונתרכז בראשון. המונח אפיקורוס
ל יש להבהיר תחילה מה "      כדי שניתן יהיה להבין את מהותו של עולם הבא על פי מקורות חז

ל הוא אחד "היחס לאגדות חז. ל"להבין ולפרש מדרשי אגדה של חז, אהיא הדרך הנכונה לקרו
, מעמדה של האגדה. מהנושאים המרכזיים בהיסטוריה האינטלקטואלית של עם ישראל

 כל אלה  מלווים לומדי תורה מקדמת, דרך פרשנותה וההגנה עליה מהתקפות מן החוץ, סמכותה
שרבים מהם קשים , כונה במדרשי אגדהם ראה בהבנה וקריאה נ"הרמב. דנא ועד ימינו אנו

והוא חוזר אליו בהקשרים ,  נושא מרכזי ועקרוני ביותר,ותמוהים בקריאה ראשונה ופשטנית
 4.רבים

ם את בני האדם לסוגים שונים על פי יחסם למדרשי "ממיין הרמב.       בהקדמה לפרק חלק
 :דבריו על הקבוצה הראשונהעיין בנ. אגדות

הראשונה : ל נחלקו בם בני אדם לשלשה כתות"ת כי דברי חכמים זוממה שאתה צריך לדע
כפשטם

                                                          

ולא , והוא רוב מה שראיתי ואשר ראיתי חיבוריו ומה ששמעתי עליו קבל אותם 
ואמנם יעשו , ויהיו אצלה הנמנעות כולן מחוייבות המציאות, תפרשם פירוש נסתר בשום פנים

 מן השלמות כדי שיתעוררו מאליהם ולא כן לסכלותם בחכמות וריחוקם מן המדעים ואין בהם
ל בכל דבריהם הישרים והמתוקנים "סוברין שלא כוונו החכמים ז, מצאו מעורר שיעורר אותם

פ שהנראה מקצת דבריהם יש בהם מן "ואע, אלא מה שהבינו לפי דעתם מהם ושהם על פשוטם
היו , לחכמיםפר על פשוטו לעמי הארץ כל שכן עד שאילו סּו, הדיבה והריחוק מן השכל

תמהים בהתבוננותם בהם והם אומרים היאך יתכן שיהיה בעולם אדם שיחשוב כזה או שיאמין 
 וזו הכת עניי הדעת יש להצטער עליהם לסכלותם לפי .ו שייטיב בעיניו"שהיא אמונה נכונה ק

שהם מכבדין ומנשאין החכמים כפי דעתם והם משפילים אותם בתכלית השפלות והם אינם 
וחי השם יתברך כי הכת הזה מאבדים הדרת התורה ומאפילים זהרה ומשימים תורת , המבינין ז

אשר ישמעון את כל החוקים  לפי שהשם יתברך אמר בתורה התמימה .בהיפך המכוון בה' ה
 והכת הזאת מספרים משפטי דברי החכמים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

ורוב מה , רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזהאומרים ות ל מה שכששומעין אותו שאר האומ"ז
ומי יתן אחר שלא , שעושין זה הדרשנים שהן מפרשין ומודיעין להמון העם מה שאינם יודעין

או שיהיו , כמו שאמר מי יתן החרש תחרישון ותהי להם לחכמה, ידעו ולא הבינו שיהיו שותקין
אבל הם מחשבים שהם ,  ולא היאך יתפרשאומרים אין אנו מבינים כוונת החכמים בזה המאמר

מבינים אותו ומשתדלים להודיעו לפרש לעם מה שהבינו הם עצמם כפי דעתם החלושה לא 
ודורשין בראשי העם דרשות ממסכת ברכות ופרק חלק וזולתם על פשטם , מה שאמרו חכמים

 .מלה במלה
הוא מייחס תפקיד חשוב ומרכזי לפרשנות , ם בפסוק לעיל"נעיר בקצרה שבשימושו של הרמב

 וציינו את ,ל חיפשו בפירושם לפסוק תחום שיש לו משמעות אוניברסלית"כמו שחז. האגדה
, פרשנות פילוסופית מעמיקה. ם מייחס לפרשנות האגדה תפקיד דומה"גם הרמב, חישוב הלוח

מאפשרת לגלות את הצד , הפילוסופיות של האגדה-ויות המופשטותפרשנות המגלה את המשמע
בראותם את עומק המחשבה הטמונה באגדות , הצד שגם אומות העולם, האוניברסלי של התורה

ליטרלית משיגה את ההפך -פרשנות פשטנית. 'רק עם חכם ונבון הגוי הגודל הזה'יגיבו ויאמרו 
אנו ,  שאין דרך הגיונית לפרשן כמשמען של אגדותעל ידי פענוח רציונלי. וגורמת לחילול השם
 5.מקדשים שם שמים

מהדורת רבי (לא , ם אותו פסוק הוא במורה נבוכים ג"המקום השני שבו מצטט הרמב      
 :)שמואל אבן תיבון

והטוב אצלם שלא יושכל , מבני אדם אנשים שיכבד עליהם נתינת סבה למצוה מן המצות
ואשר יביאם אל זה הוא חלי שימצאוהו בנפשם לא יוכלו להגות בו , למצוה ולאזהרה ענין כלל

שהם יחשבו שאם יהיו אלו התורות מועילות בזה המציאות ומפני , והוא, ולא ידעו לומר אותו
אמנם כאשר יהיה דבר שלא , יהיו כאלו באו ממחשבות והשתכלות בעל שכל, כך נצטוינו בהם

יה בלא ספק מאת השם כי לא יביא מחשבת אדם יה, יושכל לו ענין כלל ולא יביא לתועלת
כי האדם הוא אשר , כאילו אלו חלושי הדעת היה האדם אצלם יותר שלם מעושהו, לדבר מזה

והשם לא יעשה כן אבל יצונו לעשות מה שלא יועילנו , יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית אחת
והכונה , בל הענין בהפך זהא, חלילה לו חלילה, עשותו ויזהירנו מעשות מה שלא יזיקנו עשותו

אשר ואמר , כלה להועילנהו כמו שביארנו מאמרו לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה

 
 .במורה נבוכים ובאגרותיו, עיין דבריו בהקדמה לפירוש המשנה 4
 בתוך ,"ידעיה הפניני ופירושו לאגדה' ר", ימי הביניים עיין יצחק טברסקיעל מגמות בפרשנות האגדה ב 5

Studies in Jewish Religious and Intellectual History Presented to Alexander 
Altmann, edited by Raphael Loewe and Siegfried Stein, Alabama: University of 

Alabama Press 1980 pp.63-82.. ל עיין "ואוסף של מקורות על היחס לאגדות חז, ה חשובהלסקיר
ירושלים , מבחר דברי מבוא לאגדה ולמדרש משל חכמי ימי הביניים: להבין דברי חכמים, יעקב אלבוים

 .Jewish Quarterly Reviewעיין גם סקירתי את הספר הזה העומדת להופיע ב . ובביבליוגרפיה שם, א"תשס
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כבר באר שאפילו , ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
 ולא ואם יהיה ענין שלא יודע לו סבה, החוקים כלם יורו אל כל הגוים שהם בחכמה ובתבונה

למה יאמר במאמינו או בעושהו שהוא חכם ונבון וגדול המעלה , יביא תועלת ולא ידחה נזק
 . אבל הענין כמו שזכרנו בלא ספק6,ויפלאו מזה האומות

. ם מציע בהמשך"פרק זה במורה נבוכים בא אחרי כמה פרקי הקדמה לטעמי המצוות שהרמב
לפיה לא , ם בפרקים קודמים"הרמבא אינו מוסיף לכאורה על עמדתו המוצהרת של "פרק ל

החידוש העיקרי שיש . יצווה דברים שאינם מיוסדים על החכמה, מקור החכמה, ל-ייתכן שהא
על יד שיבוצו של הפסוק . יחס לחוקיםיודווקא בגלל שהוא מת, בפרק זה הוא השימוש בפסוקנו

ניברסליים של שדרך גילויים של טעמי המצוות אנו מגלים את היסודות האו, ם"טוען הרמב
. אומות העולם לומדות להעריך את חכמת התורה וכך מתקדש שם שמים בעולם. המצוות

אנו גורמים , יש משמעות רציונלית" חוקים"אלא גם ל" משפטים"כשאנו מראים שלא רק ל
 7.לקידוש שם שמים והערכה חיובית  לתורתנו מצד העולם כולו

שהוא מחפש כמותם את הפן האוניברסלי של ל כ"ם בעקבות חז"בדרך זו הולך הרמב      
רק עם  -את האספקטים שדרכם יוכלו גם אומות העולם להכיר ולהוקיר את התורה , התורה

 .חכם ונבון הגוי הגדול הזה
 כרמי הורוביץ' הרב פרופ

 המדרשה לבנות
 

 
עיין במהדורה החדשה של יוסף ( בשער השמיני יסוד מוראע בספרו "ז לזה הראבר כבר רמ"כפי שהעיר מו 6 

 'עמ, ב" אוניברסיטת בר אילן תשס,רמת גן, יסוד מורא וסוד התורה, אברהם אבן עזרא' ר, כהן ואוריאל סימון
ם וככה המשכיל יוכל לדעת טעמים רבים בתורה אשר הם מבוארים באר היטב ויש שהם מבוארים לאד): "150

 ואם אין להם טעמים 'רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה'ה אמר על כל המצות "ומשה אדוננו ע. אחד מאלף
 ".שנוכל לדעת מה טיבם איך יאמרו העמים שהם חקים צדיקים ואנחנו השומרים אותם חכמים

עיין גם . ם"ב על טעמי המצוות במשנתו של הרמממצה פרק שישי לדיון) 1' לעיל הע(ר "עיין בספרו של מו 7
פרקים : בתוך, "ם" לפרשת טעמי המצוות לרמב-ם הלכות מעילה פרק ח הלכה ח "בירור דברי הרמב"מאמרו 

בעריכת עמנואל , ץ"בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוקדשים לפרופסור יעקב כ
 .לג-כד' עמ, ם"ירושלים תש ,אטקס ויוסף סלמון
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