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דברים ד ,ה-ח:
ּומ ְשפ ִָּטים כַּאֲ שֶ ר צִ ּוַּ נִי ה' אֹ-לקי ַּלעֲׂשֹות כֵ ן ְב ֶק ֶרב ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר ַּא ֶתם בָּ ִאים ָּש ָּמה
ְר ֵאה לִמַּ ְד ִתי ֶא ְתכֶם חֻ ִקים ִ
יתם כִ י ִהוא חָּ כְ מַּ ְתכֶם ּובִ ינ ְַּתכֶם ְלעֵ ינֵי ָּהעַּ ִמים אֲ ֶשר י ְִש ְמעּון ֵאת כָּ ל ַּהחֻ ִקים ָּה ֵאלֶ ה וְ ָּא ְמרּו
ּושמַּ ְר ֶתם וַּ ע ֲִׂש ֶ
לְר ְש ָּתּהְ :
ִ
ַּרק עַּ ם חָּ כָּם וְ נָּבֹון הַּ ּגֹוי הַּ ּגָּדֹול הַּ זֶה :כִ י ִמי גֹוי ּגָּדֹול אֲ שֶ ר לֹו אֹ-לקים ְקר ִֹבים ֵאלָּ יו ַּכה' אֹ-לקינּו ְבכָּל ָּק ְר ֵאנּו ֵאלָּ יו:
תֹורה הַּ ז ֹאת אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ פְ נֵיכֶ ם ַּהּיֹום:
יקם כְ כֹל הַּ ָּ
ּומ ְשפ ִָּטים צַּ ִד ִ
ּומי ּגֹוי ּגָּדֹול אֲ שֶ ר לֹו חֻ ִקים ִ
ִ
רש"י:
כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו'  -בזאת תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים:
בבלי ,שבת עה ע"א:
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב -
עליו הכתוב אומר ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו .אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן :מנין
שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות  -שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים
איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים  -הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות.
ספר האמונה הרמה לראב"ד הקדמה
והוא נבוך על מה שמצד הקבלה לבד הגיעהו ולא הגיעה מעלתו אל שיתאמת לו מה שנשתבש בו ,הנה זה הספר
מועיל לו מאוד ,כי כבר הקרבנו לו הרבה מאופני החכמה ,ובנינו על יסודותיה הדת .והאל ית' וית' אומר
בתורתו החכמה :ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים
האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה [דברים ד' ו'] .ולא אמר זה על המצוות השמעיות ,כי אין בהם
דבר יהיה נפלא בעיני מי שאינו מאומתנו ,ולא אמר זה על הנהגות המדיניות ומעלות המידות ,כי אותם ג"כ
כל בעל שכל יופל לשומם הנהגה לעצמו ולסרים למשמעתו ואם לא יהיה בעל דת ,ואמנם אמר זה על הפלה
האומות בחקרם על שרשי האמונה הישראלית...
ספר יסוד מורא לראב"ע שער ח
רק הנכון שיאכל תמיד וכאשר יגדל ישאל מעט עד שידע כל השאלות וככה המשכיל יוכל לדעת טעמים רבים
בתורה אשר הם מבוארים באר היטב ויש שהם מבוארים לאדם אחד מאלף .ומשה אדוננו ע"ה אמר על כל
המצות +דברים ד' +רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה ואם אין להם טעמים שנוכל לדעת מה טיבם איך
יאמרו העמים שהם חקים צדיקים ואנחנו השומרים אותם חכמים?
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק י
וממה שאתה צריך לדעת שדברי חכמים עליהם השלום נחלקו בהם בני אדם לשלש כתות.
הכת הראשונה והם רוב אשר נפגשתי עמהם ואשר ראיתי חיבוריהם ואשר שמעתי עליהם ,מבינים אותם
כפשטם ואינם מסבירים אותם כלל ,ונעשו אצלם כל הנמנעות מחויבי המציאות ,ולא עשו כן אלא מחמת
סכלותם בחכמות וריחוקם מן המדעים ,ואין בהם מן השלמות עד כדי שיתעוררו על כך מעצמם ,ולא מצאו
מעורר שיעוררם ,ולכן חושבים הם שאין כוונת חכמים בכל מאמריהם המחוכמים אלא מה שהבינו הם מהם,
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ושהם כפשוטם ,ואף על פי שיש בפשטי מקצת דבריהם מן הזרות עד כדי שאם תספרנו כפשטו להמון העם כל
שכן ליחידיהם היו נדהמים בכך ואומרים היאך אפשר שיהא בעולם אדם שמדמה דברים אלו וחושב שהם
דברים נכונים ,וכל שכן שימצאו חן בעיניו .והכת הזו המסכנה רחמנות על סכלותם לפי שהם רוממו את
החכמים לפי מחשבתם ואינם אלא משפילים אותם בתכלית השפלות ואינם מרגישים בכך ,וחי ה' כי הכת
הזו מאבדים הדר התורה ומחשיכים זהרה ,ועושים תורת השם בהפך המכוון בה ,לפי שה' אמר על חכמת
תורתו אשר ישמעון את כל החוקים האלה וכו' ,והכת הזו דורשין מפשטי דברי חכמים דברים אשר אם
ישמעום העמים יאמרו רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה .והרבה שעושין כן הדרשנין המבינים לעם מה
שאינם מבינים הם עצמם ,ומי יתן ושתקו כיון שאינם מבינים מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה ,או
היה להם לומר אין אנו יודעים מה רצו חכמים בדברים אלו ולא היאך פירושו ,אלא חושבים שהבינו,
ומעמידים את עצמם להבין לעם מה שהבינו הם עצמם לא מה שאמרו חכמים ,ודורשין בפני ההמון בדרשות
ברכות ופרק חלק וזולתם כפשוטם מלה במלה.

והכת השניה גם הם רבים והם אותם שראו דברי חכמים או שמעוהו והבינוהו כפשטו ,וחשבו שאין כוונת
חכמים בכך אלא משמעות פשטי הדברים ,ולכן זלזלו בו וגנוהו וחשבו למוזר מה שאינו מוזר ,וילעיגו על דברי
חכמים לעתים קרובות ,וחושבים שהם יותר נבונים מהם ויותר זכי רעיון ,ושהם עליהם השלום פתיים חסרי
דעת סכלים בכל המציאות ,ואינם משיגים שום דבר כלל ,ורוב מי שנפל במחשבה זו אותם הטוענים שהם
רופאים ,וההוזים במשפטי המזלות ,לפי שהם לפי דמיונם פקחים חכמים פילוסופים וכמה רחוקים הם מן
האנושות אצל הפילוסופים האמתיים .והם יותר סכלים מן הכת הראשונה ויותר פתים ,והם כת ארורה
שהתפרצו כלפי אנשים רמי המעלה שכבר נודעה חכמתם אצל החכמים .ואלו הכשירו את עצמם במדעים עד
שידעו איך כותבים את הדברים בענינים האלהיים וכיוצא בהם מן המדעים להמון ולחכמים ,ויסגלו לעצמם
את החלק המעשי של הפילוסופיא ,כי אז היו מבינים אם החכמים חכמים או לאו ,והיו מובנים להם עניני
דבריהם.
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק לא
מבני אדם אנשים שיכבד עליהם נתינת סבה למצווה מן המצות ,והטוב אצלם שלא יושכל למצווה ולאזהרה
ענין כלל ,ואשר יביאם אל זה הוא חלי שימצאוהו בנפשם לא יוכלו להגות בו ולא ידעו לומר אותו ,והוא ,שהם
יחשבו שאם יהיו אלו התורות מועילות בזה המציאות ומפני כך נצטווינו בהם ,יהיו כאלו באו ממחשבות
והשתכלות בעל שכל ,אמנם כאשר יהיה דבר שלא יושכל לו ענין כלל ולא יביא לתועלת ,יהיה בלא ספק מאת
השם כי לא יביא מחשבת אדם לדבר מזה ,כאילו אלו חלושי הדעת היה האדם אצלם יותר שלם מעושהו ,כי
האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית אחת ,והשם לא יעשה כן אבל יצוונו לעשות מה שלא יועילנו
עשותו ויזהירנו מעשות מה שלא יזיקנו עשותו ,חלילה לו חלילה ,אבל העניין בהפך זה ,והכונה כלה להועילנהו
כמו שביארנו מאמרו לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה ,ואמר אשר ישמעון את כל החוקים האלה
ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה ,כבר באר שאפילו החוקים כלם יורו אל כל הגויים שהם בחכמה
ובתבונה ,ואם יהיה ענין שלא יודע לו סבה ולא יביא תועלת ולא ידחה נזק ,למה יאמר במאמינו או בעושהו
שהוא חכם ונבון וגדול המעלה ויפלאו מזה האומות...
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