
 

ּתֹוָרֶתָך" ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ בִּ י ְואַּ ל ֵעינַּ  "גַּ
 הלוי-דיר דחוחמאת א

י בחיבור התלמוד: א( ביאור המשנה; ב(  לדעת הרמב"ם, ארבע מטרות היו לרב ַאשֵׁ
חידשו דינים מן המשנה בכל דור ודור, פסיקת ההלכה; ג( ביאור הכללים והראיות שבהם 

וציון הגזירות והתקנות שנעשו מימי ר' יהודה הנשיא ועד חתימת התלמוד; ד( עיון 
 בדרשות חכמים.

הרמב"ם בהקדמתו לפירושו למשנה בעמ' יט, מאריך בביאור מטרת חכמים בדרשותיהם. 
"קל חשיבות או הוא מזהיר אותנו לבל נטעה לסבור שעניין הדרש שהובא בתלמוד הוא 

שתועלתו מעטה", אלא הוא "לתכלית גדולה מאד", הואיל והוא "כולל מן הרמזים 
העמוקים והעניינים הנפלאים, לפי שאם יעיינו עיון מעמיק באותן הדרשות, יובן מהם 
מהטוב המוחלט מה שאין למעלה ממנו". ברם, אם נתבונן בדרשות חכמים במבט שטחי, 

 נגד המוׂשכל מה שאין למעלה ממנו". כלומר "בפשוטם, תמצא בהם

 מדוע הסתירו את החכמה?

הרמב"ם מוסיף ומסביר שם, שחכמים הסתירו את החכמה מכמה סיבות: "האחת לעורר 
הבנת הלומדים, וגם ָלשֹוַע עיני הכסילים אשר לא יּוָארּו ליבותיהם לעולם, ולּו תּוצע 

כלם שלם עד כדי לפניהם האמת היו סוטים מעליה כפי חסרון טבעם ].. .[, לפי שאין ׂשִׂ
ְך'  לקבל את האמת על ּבּוְרָיה ]...[, ּולמד על ענין זה ממאמר שלמה 'ְדַבש ְוָחָלב ַתַחת ְלשֹונֵׁ
בים, שהנפש מתענגת בהם כעונג  ]שיר השירים ד, יא[, ופירשוהו ]...[ שהמושגים הערֵׁ

 'ַתַחת ְלשֹונְֵׁך'".חוש הטעם בדבש וחלב, ראוי שלא ייאמרו ]...[ וזהו אמרו 

ּתֹוָרֶתָך" ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ בִּ י ְואַּ ל ֵעינַּ  "גַּ

בהמשך דבריו, הרמב"ם מלמדנו שראוי לאיש האמת לשאוף תמיד להבנת המושגים 
ב מי שרצוי לפניו, אחרי שהכשיר עצמו  בים הללו: "ואם הסיר ה' המסך מעל לֵׁ הערֵׁ

ֶסק בלמודים, יבין מהם לפי כוח שכלו. ואין לאדם ל עשות עם הלימוד וההשתדלות ְּבעֵׁ
הּו, ויגלה לו  התורה, אלא לכוון את לבו לה', ויתפלל לפניו ויתחנן ֶשְיָחנֵׁהּו דעת ְוַיְעְזרֵׁ

י הקודש, כמו שמצאנו דוד ע"ה עשה כן והוא אמרו -הסודות הכמוסים בכתבי ל ֵעינַּ 'גַּ
ּתֹוָרֶתָך ְפָלאֹות מִּ יָטה נִּ בִּ  ' ]תהלים קיט[".ְואַּ

 ָסר הרמב"ם לדרשניםמּו

ֶלק בעמ' קלו מגלה את דעתו ביחס לדרשני ימיו, ונראה  הרמב"ם בהקדמתו לפרק חֵׁ
שכדאי שדרשני ימינו יתנו דעתם על דבריו המאלפים: "וממה שאתה צריך לדעת, שדברי 
חכמים ע"ה ]בדרשותיהם[ נחלקו בהם בני אדם לשלוש כיתות: הכת הראשונה ]...[ 

ְש  כלותם בחכמות וריחוקם מן מבינים אותם ְכפִׂ ָטם ]...[, ולא עשו כן אלא מחמת סִׂ
פי שיש בפשטי מקצת דבריהם מן ַהָזרּות, עד כדי שאם תספרנו -על-המדעים ]...[, ואף

ְשטֹו להמון העם, כל שכן ליחידיהם, היו נדהמים בכך ואומרים 'היאך אפשר שיהא  ְכפִׂ
 ם נכונים?'".בעולם אדם שמדמה דברים אלו וחושב שהם דברי



 

 מחשיכים את זוהר התורה

כלותם, לפי שהם רוממו את החכמים לפי  והרמב"ם ממשיך: "והכת הזו רחמנות על סִׂ
פלות ]...[, ְוַחי השם כי הכת הזו  מחשבתם ואינם אלא משפילים אותם בתכלית השִׂ
מאּבדים הדר התורה ומחשיכים זהרה ]...[, ודורשים ]...[ דברים אשר אם ישמעום העמים 

ֵּתן ]...[, ומי ייתן ושתקו כיון שאינם מבינים, זה רק עם סכל ונבל הגוי הקטן היאמרו  י יִּ 'מִּ
י ָלֶכם ְלָחְכָמה' יׁשּון ּוְתהִּ ֲחרִּ ֲחֵרׁש ּתַּ ]איוב יג, ה[. ודורשים בפני ההמון בדרשות ברכות  הַּ

 ופרק חלק וזולתם כפשוטם מלה במלה".

 תפיסת הדרשות בימינו

ד לעם את דרשות ברכות ופרק חלק  מן המפורסמות כי מנהג הדרשנים בימינו, ללמֵׁ
וזולתם כפשוטם. ולא אחת אנו נתקלים בדרשן בעל חזות רבנית מהודרת, שמתבקש 
לומר "דברי תורה" באירועים שונים, ובמקום דברי תורה אנו שומעים הזיות והבלים 

ם, מגדולי רבני ארץלמכביר. ולא רק דרשנים, לא אחת שמעתי רבני ישראל, -ם בעלי שֵׁ
אלה שאומרים עליהם שאינם טועים לעולם, שמסבירים לעם את דרשות חכמים 
כפשוטם! אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה! האין מחשבה בעם ישראל? האין 

"ְוֹתְפֵשי חכמה ודעת בקרב נוׂשאי הדת? הייתכן שגם בדורנו קמה וניצבה נבואת ירמיה 
י"?הַּ  לא  "ְבֵׁשם ה' ֵאל עֹוָלם"ומדוע קריאתו המהדהדת של אברהם אבינו  ּתֹוָרה לֹא ְיָדעּונִּ

 המדרשות של עולם התורה?-נשמעת בבתי

יהי רצון מלפני ה' יתברך שנזכה לראות בימינו את הדר התורה וזהרה במלֹא הוד יפעתה 
ים ָשָפה בְ וכלילות שלמותה,  מִּ י ָאז ֶאְהֹפְך ֶאל עַּ ְקרֹא ֻכָלם ְבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם "כִּ רּוָרה לִּ

 )צפניה ג, ט(. ֶאָחד"


