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 תאמין   - חכמה יש בגויים  

העסיק ומעסיק רבים וטובים משלומי אמוני ישראל אשר מחזיקים ביד אחת בתורת    נושא 'תורה ומדע'  מים ראשונים: 

בנושא 'תורה  אמרים שנכתבו ועדיין נכתבים מהוונה בדף זה להתחרות בעשרות הספרים ואין הכ. ישראל ובשנייה במדע

 .ת אנוש הכלליתכמושל הכרה בח,  ות חז"ל וחכמי ישראל לדורותיהםיות מתוך מקור"הצר" של עדו  ענתמקד בקט  1. ומדע'

 יש בגויים)מדע( חוכמה   – סימן יג איכה רבה פרשה ב

  : ן, הדא הוא דכתיבייש חכמה בגוים תאמ  :, אם יאמר לך אדם(ב ט" )איכה  מלכה ושריה בגוים אין תורה"

מלכה ושריה  "  :ן, דכתיבי אל תאמ  -יש תורה בגוים    ;( א  )עובדיה"  והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו "

 2". וים אין תורהבג

 שעוסק בתורה גוי מעלת  – ספרא אחרי מות פרשה ח פרק יג אות יג

מנין אפילו גוי ועושה את התורה הרי    ,אתה אומר  :היה רבי ירמיה אומר  - " )ויקרא יח ה(  אשר יעשה אותם"

 3. "אותם האדם וחי בהםה עשאשר י" :תלמוד לומר הן גדול? הוא ככ

 תורה לחכמהבין   –  א פרק ח הוספה ב לנוסח אבות דרבי נתן

 4. )תהלים קה ה( "זכר לעולם בריתויב: "קודם בריית העולם התורה גנוזה בגנזי החכמה, דכת

 כמתו לבשר ודם ומח שחלק – מסכת ברכות דף נח עמוד א

אומר ברוך שנתן    -אומות העולם  יראיו, חכמי  תנו רבנן: הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ל 

  5מחכמתו לבשר ודם. 

 
 על תורה ומדע.   הרב יהודה הלויפרופ'   יו שללמשל את ספר ראו ברשת 1
  , גוייםה  לביןושריה גלו  ה  משעה שמלכ  .עם ישראל ל   חסיימת"  ן תורה, ש"אימפרשני המקרא שםגם  כפי שעולה    פסוק הואפשט ה  2

  יכה פרק ב פסוק ט פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( א", ו אהאין בהם מורה הור  -אין תורה  שם: "  ראו פירוש רש"י.  פסקה גם התורה
ראיתי עבדים    לאם, אהגין בהנו  ריםאין תורת מלכות ותורת ש  -  בגוים אין תורה  ושריהמלכה  : "נהגה ואיבוד הריבונותמבאר על הה

ירושים אלה  פ  לאב  ".ושריה משרתים למלך אשור  יה בבית האסוריםיה היכנ  , שהריל הארץבדים עע כים ושרים הולכים  על סוס
: "מלכה ושריה, בגויים ת הפסוק כךארוא  ולק  מקום שמתאים לרעיון שהוא מבקש להביעם את הפסיק בן לשילדרש  יםמפריע  ינםא

"מ  אין תורה". בגויים משמשתאולי המושריה" אם כך?  לכה  ומה פשר  גלו לבי: מלכה ושר הכיווניםלשני    ילה  ן הגויים, ושם  יה 
  .(. )ומה זה אומר על תורה שבגלות?שראל לא יכול לתפקד מדינית ורוחנית"בגויים" אין תורה ועם י

את  )מקיים(    ה"עוש"גוי שלה יש הסבר לבשם רבי מאיר. בגמרות א  זרה ג ע"א  ועבודהע"א  דרין נט  מרא סנהה זו בגרת דרשוחוז  3
י  והגו   אם משום שגדול מי שמצווה ועושה,  יים שבע מצוות בני נחמקגוי שר רק על  ה שמדובאם בהגבל  וסק בתורה,או ערה,  התו
ו כאן,  לעניינינבפרשת אחרי מות.    אותם האדם וחי בהם  יעשהאשר  דברינו  בדרשה זו  , ראו  בבחינת מי שאינו מצווה ועושה  הוא

רק    חסוא מתייואפשר שה  עליה,וחולק    תאמין"אל    –ים  תורה יש בגוי":  לעיל  רההאמיחצי  אינו מסכים עם  קור זה  אפשר שמ
את  נשאיר איפוא    נעשו גדולי תורה.  עם ישראלשהצטרפו לגרים  יש חסידי אומות העולם וסוף סוף  ,  וחדים דירים ומילמקרים נ

שים מגמתנו  ונ,  בו ודשו  כבר דרשו  נו שמן הסתם  איתלגדולים וטובים מו  תם אחר ע פל  הדן בתורה ובגויים של המשפט  החצי הראשון  
 .  ין"תאמ  – מה יש בגויים : "חכאמירהני של הבחצי הש וניעניינו

בי  אבות דר  בזה, ראו ם היטב זה  חכמה קשורי התורה והדרשה. ככלל, ה  ענייןשהוא מ חושב,  "  בר ציוה לאלף דורוהמשך הפסוק: "ד  4
טלו זרועי תורה  עקיבה במשמת ר'  טו ג: "  א מסכת סוטהתוספתוב;  "ה חכמהכל המרבה תורה מרב: "א פרק ה  וסחוספה ב לנ נתן ה
ן, על אביו ועל אמו, ועל רבו  מתאחי  ין שאין אלו קרע : "יט  טת  מסכת שמחו עים,  מי קור   בלות עלאדיני  בו ;  "ו מעינות חכמהופסק

כל  ":  ז ה  מסכת דרך ארץ וב,  כו' " ו  ענוה  –  חכמה. הדר חכמה  -   רהתו  הדר: "דד  רץ  דרך אמסכת  ב. עוד  "שלימדו תורה וחכמה
התורה   אשר קושרים את  להרבים כמות אעוד  ו  ."כם עודחיחכם ותן ל  :כמתו, שנאמרוסיפין לו חכמה על חה מתור  המתחכם בדברי

מאית' שאינה  חכמה 'עצ  םג אם תיתכן  רתו, אבל הוכמה מוסיפה על תוחוודאי שמי שלומד תורה רוכש גם חכמה והמה.  ם החכע
?  ו גם לנחשיבות    ערך ה  בשיש  כזו    –  'כללית'   מהלהיות איש בעל חכ  סק בתורה יכולישירות בתורה? האם גוי שאינו עוקשורה  

וידעהרואות שיש חכמת  וודאי שכן. עינינו   ור  לפיכך, דווקא המק   !הםועם ישראל בוודאי שנהנה מ   באומות העולם  כללי  טבע 
'למעלה' מקור התוניימע  שהבאנו  במיוחד.  'גנזי החכמה'    רה ממנהן  יסוד  תית שמקורה בותשבסיס  ת  חכמ אותה    –נחצבה הם 

אומות העולם,  כל  ראשית ובאי ב לפני כל  הכללית' שפתוחה    ת העולם חכמ 'ה.  תה שלל עם חכמשרא תורת ינחצבה  ! משם  הבריאה
 רה תיתכן?, אבל חכמה בלא תואין תורה בלי חכמההן.  חצובות אסימטריותאחיות .  נחצבה גם היא משם

.  פרעה, אליהו מול אחאב(שת וארא )משה מול  פרב   לחלוק כבוד למלכותדברינו    ראות העולם,  ושם בהמשך גם הכבוד למלכי אומו  5
הברכות    שכל  וכבר ביארנו" :  ת פרק טמסכת ברכו  (12-13מאות  ה  איטלי,  נידטר  ר' ישעיה)פסקי ריא"ז  מלא? ראו  ומה נוסח הברכה ה

אומות    מיחכמ   , היינו שמברכים על חכםנו מלך העולם" אלוהיה ה'  את  רוךן בהם הזכרת השם ומלכות שמים, כגו ב  צריך שיזכיר 
המספיק  'הרמב"ם    בן  של אברהם  וכך גם בספרו  !שר ודםו לבחכמת ן מנתש  לך העולםרוך אתה ה' אלוהינו מב  :ומלכותהעולם בשם  

ר' יוחנן הוה "  : אדף לג עמוד    קידושין  , ראו גמראאומות העולםי  חכמים לזקנוד שחלקו  הכבעוד על  .  , ראו שםרק ל פ'  השםדי  לעוב
דארמאי,   סבי  מקמי  עלייהו  אקאי  עדו  הרפתקי  כמה  היה  ר'  –"  דהנימר:  לכבוד  יוחנן  גכמח  קם  אמר:  ים  כמהכרים,  יודע   מי 

  - ו לו חכמיו וזרש אשתו  רמ ויא: "במגילת אסתר  ק"א, על הפסוטז ע  מגילה  דורש בגמרא  ר' יוחנן  וואות  .עליהם"   והרפתקאות עבר 
אה רחבה של ישראל  וה ז בהשוה ויקרא רבבגויים, ראו  ל חכמהעוד ע . "נקרא חכם -ולם  פילו באומות הע מר דבר חכמה, אכל האו

,  קראו אביריםוישראל נ  ... רים  העולם נקראו אבי  תומ וא ...    ,ל נקראו עדה ראיש...  העולם נקראו עדה  ות  אומ : "ות העולם אומ עם  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%99%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA#gsc.tab=0
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   6ברוך שמסר עולמו לשומרים  - עבודה זרה מ ע"ב

פניו  תר? אמר לסור או מוובדי כוכבים א פעם אחת חש רבי במעיו, אמר: כלום יש אדם שיודע, יין תפוחים של ע

ע' שנה, ושתה  עובדי כוכבים של  וחים של  ן תפ ו יי ר' ישמעאל ב"ר יוסי: פעם אחת חש אבא במעיו, והביאו ל

בדקו ומצאו עובד כוכבים אחד שהיה לו שלש מאות גרבי    7כך היה בידך ואתה מצערני! ונתרפא; אמר לו: כל  

 8.ו לשומריםשמסר עולמוך המקום תרפא. אמר: בריין של תפוחים של ע' שנה, ושתה ונ

 וניתא הסודית של המטרהמרקחת  – עבודה זרה דף כח עמוד א

מר  א  .יפוי( ביום חמישי ובערב שבתר שתה לו )ע  10מטרוניתא,הלך אצל אותה    9: רבי יוחנן חש בצפדינא, עא שמת

והי  ללאה:  תגלה. נשבע ללא  ש  בע לי שהאמרה:  אצטרך, מה?  ואם    –  11ריך. אינך צ:  ו? אמרה ל ה: למחר מלה

ם  , אבל לעאיני מגלהישראל  י  הולאל   -   לה!  הרי נשבעו   12דרשה בפירקא; יצא ומחר  ל   אגלה. גלתה לו.אל לא  ישר

 13לה מתחילה. שגילה  –; והאיכא חילול השם! אני מגלהישראל 

 הכנענים ביישוב הארץחכמת  – א  ה עמודמסכת שבת דף פ

 :י דכתיבחנן: מא יו"ר  ר אבא אדאמר רבי חייא ב  -  15...? מנלן    14שא בשיתא לא ינקי מהדדי. לרבנן דחמ  וקים להו

בלו ראשונים?  מאי ג  16גבול שגבלו ראשונים לא תסיג. - )דברים יט יד(  "גבלו ראשונים  ראשלא תסיג גבול רעך  "

שבי  יו  למא ולי ע; אטו כ "שבי הארץ וי   רי ואלה בני שעיר הח"  :דכתיב:  ר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנןאמ

מלא    גפנים,לזה    לזית, מלא קנה  יו אומרים: מלא קנה זההשארץ  יו בקיאין בישובה של  אלא שה   ?יע נינהורק

 
יה א( והאבדתי חכמים מאדום,  אומות העולם נקראו חכמים )עובד , ...  םאל נקראו אדיריוישר...  מות העולם נקראו אדירים  או...  

 " וכו'. ", "אישים, "צדיקיםל "תמימים"ד שם ע". ועום יצפנו דעתל נקראו חכמים )משלי י( חכמיישרא 
 רחב. האנושי הבידע   –שראל בחכמה שבגויים חכמי י הכרתשל מקורות המור מספר דוגמאות  סקלנושא עצמו ונ פנהנ 6
( וגם מבעיות  גג ל רבה )ראו בבראשיתרבי אגב סבל גם מכאב שיניים  ת שאני סובל. למה חיכית שאשאל ולא אמרת לי מיד כשראי  7

 , ראו שם(.שריפא אותו  שמואל ירחינאההיה לו רופא טוב יהודי בשם , ושם "ב פה עבבא מציעא  בעיניים )
ה:  חיבור נאה לציווי התורה  נראה שז !  םמסר עולמו לשומרי המקום ש  ברוך   -י  נושפלאה על כוחו של המדע והידע האה נברכ  איזו  8

בשר  שמים ומעשה  מעשה  ראו גם דברינו    .צאיוצאכולם מאשון שהר  אדםשניתן ל  )דברינו בפרשת בראשית(  "לעבדה ולשומרה"
ראו    למעט.  בא  "המקום"במילה  שימוש  ה, או שמא  ומלכות   שמברכים בשם(  הקודמתערה  הסקים )בפוה  אמרון יכא  האם גם.  ודם

יין של  ומצאו גוי שהיה לו שלש מאות גרבי  : "ך א רפואה הארוך דרספר אהל מועד שער הכבסיס להלכה,  פט זה  איך משמש מש
ז"ל שאין ם, כתב הרב רבי משה ב"ר נחמן  למו לשומרי ור עשמסמקום  ך הברו ר:  ו ונתרפא ואמשבעים שנה ושתה ממנ  ם שלתפוחי 

שגדול  ק נפשות במקום  דהיאך יורה בספ  ,והוראות שבתורה  דינין   קל וחומר משאר  ,ול ממנוני רופא גדבפת  ו אי לרפרשאפא  הרו
ד אה זו, מלבנרה אמיספים של ציטוטים נו א מצאנו". אך לפא שלא ברשותיכי ר... ים הוא כלל שופך דמבואם נתעסק בהם  ?ממנו

 ?יש כאן התעלמות מכוונת האם ם נמצאו.לימי שנעלמו ותורה   גון בדברימושאלים כשרים  בהקשימוש בה 
 . מי יבין, הן שלנו( שגיאותזלץ )רת פירוש שטיינבעזך נביא את נוסח הגמרא בעברית ן ואיל י. מכארש" – חלת שיניים מ 9

ם  ע"י רופאיפוי  על ריגמרא  שם ב   ןהדיו   . ראויםוכבמדגיש שהייתה עובדת כ  ומחיותה ברפואה. ורש"יה כנראה ידועה במשהיית  10
 ממון אבל לא רפוי נפשות". רפוי   מהם "מתרפאיןב משנה ב: פרק  עבודה זרהב  על המשנהבודה זרה, עובדי ע

 .נראה להלןש לקבל את המרשם כפי שא אליה בשבת, ביקומכיוון שלא יכול היה לבו ששר' יוחנן חוים מספיק. אבל יומי 11
י  א "מפנ יהיה בשבת  אללבוא  יוחנן  ר'  ש"י שהסיבה שלא היה יכול  בשבת. ראו ר  יבור בדרשתווד המרשם לצנן את ס גילה ר' יוח  12

 לה בדרשתו בשבת את סודה של המטרוניתא! וכעת הוא מג,  לדרוש לפניהםה", היינו בני הישיבה שהוא צריך כל תלמידי בני
עם ישראל,  ל, אבל הוא יגלה  אלוהי ישראל"עה הייתה שאינו מגלה "לר לה שהשבו מטרוניתא, אמנן לו, שלאחר שנשבע ר' יוחהיינ  13

ברפואה לחולי  ם הפע  –סף לחכמת הרפואה של הגויים  ומקור נ ומצאנונינו, בקשנו  יינלע  כאן.  השם אין  לילוגם חאז    ציבור.להיינו  
עצמו  סיפור אבל ה  .(נים ההםומן הסתם רבים אחרים בזמ לעיל ה הנשיארבי יהודשוב )ראו ההוא בזמן השיניים שהיה נפוץ למדי 

וא אינו מגלה של ר' יוחנן כאן? מה פשר התירוץ שהשבועה הייתה שה  ותונהגמה פשר הת  שות. נשמע תמוה למדי ומעלה שאלות ק
סודה,    את  היגלניתא שהוא  למטרומראש  חנן  ואם אמר ר' יופה לאלוהי ישראל? וכי "אלוהי ישראל" זקוק לתרופה זו?  את סוד התרו 

צים, לאן נעלם חילול השם?  ירו והתרי כל ההסברים  ואח?  , מדוע הגמרא לא מציינת זאתה וויתרהמדוע לא מחתה? ואם הסכימ
ידוע והשאיר לכל אחד ואחת מאיתנו    סיפורתלמוד לא צינזר ולא העלים  שלוש אפשרויות נראות להבנת סיפור זה. אחת, עורך ה

שמצאנו בלא מעט מדרשים שנראים 'תמוהים'. ראו דברינו    לי כחל ושרק, תתמודדו איתו, כפיהוא לפניכם בהרי    –   חוות את דעתו ל
מטרה  ב  סיפור זה בגמרא  תילתיד 'מחבלים' שונאי ישראל הייתה כאן בשש,  שנייהבדפים המיוחדים. אפשרות    ציםהמדרש המע

בעלות    לאף אחד  ידע רפואי הוא 'נחלת הכלל' ואין, ר' יוחנן סבר שישראל יובל('  ופפר )מפי    השלישיתל. וישראתורת  הכפיש את  ל
,  ידע זה בא מהחכמה האנושית הכללית . )ועוד יותר אם ירש אותה מאבותיו(  םיא תרופה או טיפול מסוימי , גם לא למי שהמצעליו

ידע שלה מעבר שהמטרוניתא ניצלה כספית את הגם    אפשר(. ו4הערה    ו גם)רא  ם 'גנזי החכמה' שנזכרו באבות דרבי נתן לעילמאות 
מת והדברים  חברו לסביר.  הגדול עם  הציבורי  ולוויכוח  ימינו  של  התרופות  לעולם  התרופותחברים  לקורונה.  ת  החיסונים  כגון   ,

ורפוא  ברינו  . ראו ד)בדיעבד(  מול רפואה בידי שמיםכתחילה(  )ל רפואה בידי בשר ודם  ה גדולה על היחס ללאפשרות זו יש גם השלכ
שיסודה    מהחכמה האנושית הכלליתנחצב  כידע הרפואי  ההסתכלות על  הבפרשת בשלח.    פאךאני ה' רובפרשת משפטים וכן    ירפא

 תמוך בגישה של 'רפואה לכתחילה'. , יכולה לב'גנזי החכמה'
 משנה היים. ראו  אאין בכך דין כל  לפיכךיונקים זה מזה ול שישה על שישה טפחים, לא  גה שבערוממינים שונים  ים  שחמישה זרע  14

ארבעה  חמשה זרעונין ורעין בתוכה על ששה טפחים שז ין לערוגה שהיא ששהמנ: "מסכת שבת פרק ט משנה ב זה,דיון  עליה נסוב
   וכו' ".בארבע רוחות הערוגה ואחד באמצע  

   ?ון הוא, אכן נכזרעים בשישה טפחים ישה חמ דין זה שלשלחכמים מנין  15
 ים. בפרשת שופט ךיג גבול רעלא תסינו ראו דבר. השדות מון גבולות זה נראה שהכוונה לסי בקטע 16

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%93%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%95%D7%93%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%A8%D7%A4%D7%90#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%A8%D7%A4%D7%90#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%9A#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C#gsc.tab=0
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  רב אחא   17שהיו טועמין את הארץ כחויא. אמר רב פפא:    -  שמריחים את הארץ, וחוי   -וחורי  .לתאניםקנה זה  

 18חורין מנכסיהן. שנעשו בני  -בר יעקב אמר: חורי 

 חכמי אומות העולם צדקו  – מסכת פסחים דף צד עמוד ב

ולם  לה למעלה מן הרקיע. וחכמי אומות העיום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובליאומרים: ב  ישראלחכמי  

אומרים: ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הקרקע. אמר רבי: ונראין דבריהן מדברינו,  

  19שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין. 

 ה בגיאומטרידיוקים  – ע"אח  –ז ע"ב מסכת סוכה 

לאו  כשרה, ואם    - כדי לישב בה עשרים וארבעה בני אדם    אמר רבי יוחנן: סוכה העשויה ככבשן, אם יש בהקיפה

...    רביע  – מכדי, כמה מרובע יותר על העיגול  ...    כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח...    פסולה  –

 20.מכדי, כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשא באלכסונא

 ניתוחים - ד פרק ד משנה מסכת בכורות

רבי טרפון לכלביםמעשה בפרה שנטלה האם שלה   והתירוה  והאכילה  לפני חכמים  אמר תודוס    .ובא מעשה 

 21. תלד אין פרה וחזירה יוצאה מאלכסנדריא עד שהם חותכין את האם שלה בשביל שלא :הרופא

 רוחחיים וני יימלמד את רבי בענאנטונינוס   –גמרא סנהדרין צא ע"ע 

 
 כנחש. 17
:  או להם ות נקרשמשבעה   –   ההם  םבארץ בימי   לים היו יהנפ: "זכו    הבראשית רבלמדרש  ה מפנה  בראשית רב ואר על  יפה ת   ופירוש  18

ראים לחויא  . בגליל היו קום בעפרות כנחשים שהיו בקיאי...    עוים ...    ים, נפילים, אימים זמזומים, ענקים, עום, רפאים, גבורים,  אימי
ל  בני ישרא  יםלעץ לשם חיותו, לומד  איים והרחקה מעץדיני כלכמו גם  ך,  ול רעביג גסת  לאההגדרה המעשית של  את  .  עויא"   –
  )וגםלא להתחבר אליהם.    נצטוו בני ישראל  ש  הםי האדמה השונים.  וגוס  ת הארץי שהכירו יפה את צמחים  הקדומי תושבי הארץ  מ

פרק ד ם  י כלאייירושלממקבילה בב  ו אמנםרא(.  שובו של עולםילי  יש תרומהמסתבר שעפר תאכל כל ימי חייך"  ולנחש שקולל "
אריך  וה  ,שלמי מול הבבלי ה ואחרים( ליישב את עמדת הירומש)פני    מפרשי הירושלמי הרחיבו  כבר  , אך  דעות לכאן ולכאן  הלכה ד

וד  מדע וטבע, יש מה ללמ  ענייניבשהביא מקורות נוספים לחיזוק העמדה  שד ד    כלאייםד פירוש עלי תמר בירושלמי  על כך במיוח
תיהן המתועבים בנוגע  בחוקו  שאסור ללכת...    בה של הארץב הקרקע ויניקתה בישונים הבקיאים בטי הארץ לפנענים יושבי  מהכ"גם  

  ...   בנוגע לארכיטקטורא אגרונומיה ובוטניקהל אין בכלל הזה לעשות כמעשיהם באמנות ומדע  אב  , עות מדות ומוסרלאמונות וד
ר  בהרחבה במקוראו דבריו  ".  י אמוריין בזה משום דרכי בוטניקה תקבל מנהגם ודעתם ואאף אתה תלמוד בזה שגם בנוגע לחוק

 ים. בפרשת שופט  ךיג גבול רעלא תסובדברינו 
 שגם זה לא להבין  ת העולם  ובינתיים השכילו חכמי אומוץ לבארות.  בלילה מחו  לנו-מים שהמצות על    ולפיכך מקפידים באפיית  19

 ר הארץ והשמשמערכת השמש שלנו והיחס בין כדורי על  בט אחר לגמו משהקרקע" וגבמהרקיע" או "למטה מן    ן "למעלהינכון וא
שחכמי  הסבר 'בדיעבד'  רבי  של    יש בהודאה זוולי  או  .אלהגליות  תומעניין מה היה אומר רבי לנוכח    כולוחקר היקום  חקר  בבו  הרחיו

ההליוצנטרית )השמש    התפיסה  ץ במרכז( מולהארהגיאוצנטרית )כדור  התפיסה  י  לגבעם המדענים    ותהיו נכנסים לעימ  אישראל ל
התלויים    ים החקלאייםו בהמשך הסוגיה שם את ההסברן כך ובין כך, ראהקתולית וגלילאו. ביהכנסיה  בין  במרכז(, כפי שאירע  

מות  בילם כולו רותח ומעינות צוננין.  ות בגובה של רקיע, לפיכך כל הע הלכרבי נתן אומר: בימות החמה חמה מנה: "בעונות הש
מהלכת. ניסן    ארבעה שבילין חמהרותחין. תנו רבנן: במעינות  נן ובשיפולי רקיע, לפיכך כל העולם כולו צו  מהלכת  הגשמים חמה

הפירות. תשרי מרחשון וכסליו    את  תמוז אב ואלול מהלכת בישוב כדי לבשל  לכת בהרים כדי לפשר את השלגין.וסיון מה  אייר
 . "מדבר שלא ליבש את הזרעיםהלכת בטבת שבט ואדר מ.  הלכת בימים כדי ליבש את הנהרותמ

ים  ראו להלכה בשולחן ערוך אורח חי)  מסוים  שהיא כשרה בתנאי שתהיה בגודל  )"עשויה ככבשן"(  וכה עגולהבדין ס דנה    ןאהגמרא כ  20
יבוע  כל אמתא בר"ת:  פו חישוב משוער. וכבר העירו שם תוסב  πולמספר פיי    2מים למספר שורש  ואגב הדיון נזקקים חכ   ,סימן תרלד(

  קוטר הסוכה להיקפה אינו גם החישוב של הפיכת . "ק דאיכא טפי פורתאמכוון ולא דאין החשבון    -מתא ותרי חומשי באלכסונה א
  ינם מדויקים? א עו שויד  הכירו מספרים אלההאם חז"ל    .נלייםו רצי -גם ששני מספרים אלה הם אי  מהו –פי שלוש כידוע אלא יותר  

 ירוב )שמקל מעט על גודל הסוכהועשו כאן ק  ק.יוון ורומא שבנו בניינים באופן מדוי  ,ת בבלקשריהם עם תרבועקב  סביר שהכירו  
'עיונים'  אגב באו  רזמנם.  הידע הגיאומטרי של  על  ן הסתם  מנשען  ,  דיוק זה-אית שמעיר על  תוספונראה שגם פירוש  ו  .(העגולה

 . דיוק זה-בעניין אי ידף שמביא את שיטת הרמב"ם והמאירבשטיינזלץ על ה
  על מנת לשמור על התמחותם  רותה ידע מיוחד כיצד לעקר חזירים ופשלמצרים הי  ופאהר  תודוס  ות טריפה, מעידאגב דיון בהלכ  21

סנהדרין לג ע"א בגמרא  רש"י ושטיינזלץ  ני המשנה ופרש)ראו  והמסחר בהם    בחים מסוגים אלהל בעלי חיים משוהבלעדית בגידו
לדמותו  ראו , (וטרינריה) רפואהבקי ב גםומסתבר שהיה  היהודית ברומאהקהילה תקיף של מנהיג היה  תודוס.  (שמצטטת משנה זו

של היום מכיר  המדע  האם    -יותר  י )וטרינרי( מתקדם ברפואלמצרים ידע    היהי מקור זה  ביך כך ובין כך, עפ".  נגפסחים  גמרא  ב
יש רצים  חמשים אויעש לו רכב ופרשים ועל הרצים לבית דוד: "  ף כא עמוד בדסנהדרין    ראו עניין דומה בגמראניתוחים מעין אלה?  

ועל ידי שני  שם: "  לץשטיינזפרש  מ   ."יוה  כפות רגלים  וחקוקילי טחול,  כולן נטואמר רב:  יהודה  מר רב  א  -מאי רבותא?  לפניו,  
לקחו מלכי בית דוד דבר  ומן הסתם יותר. רבה". ראו פירוש רש"י שם שמפרט חד, יכלו לרוץ בכל מקום במהירות הניתוחים הללו י

 ות העולם. מאומ  זה

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C#gsc.tab=0
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. יצירה  משעת:  לו  אמר  -?  יצירה   משעת  או  דהפקי  עתמש,  באדם  ניתנה  מאימתי  נשמה:  לרבי  אנטונינוס  לו  ואמר

:  רבי  אמר.  פקידה  משעת,  אלא?  מסרחת  ואינה  מלח  בלא  ימים  שהושל   תעומד  בשר  של  חתיכה  אפשר:  לו  אמר  -

  22.יב(  י  איוב" )רוחי שמרה דתךו ופק: "שנאמר, מסייעו ומקרא, אנטונינוס למדני זה דבר

  משעת :  לו  אמר  -?  יציאה  משעת  או  ירהצי  משעת,  באדם  שולט  הרע  יצר  מאימתי:  לרבי  אנטונינוס  לו  ואמר

,  אנטונינוס   ניד  מ  ל    זה  דבר:  רבי  אמר.  יציאה  משעת:  אלא!  ויוצא  אמו  במעי  בועט  כן  אם:  לו  אמר  -.  יצירה

 23ז(. ד  בראשית" )בץור  חטאת לפתח: " שנאמר ,מסייעו ומקרא

 המותבמרועי הלימוד  – א ן דף ה עמודמסכת סנהדרי 

ידין. יתיר    -יורה. ידין?   -אמר ליה רבי חייא לרבי: בן אחי יורד לבבל, יורה?   24ל,בה בר חנה לבבנחית רכי הוה  

  - ידין?    -יורה.   -בל, יורה? כי הוה נחית רב לבבל, אמר ליה רבי חייא לרבי: בן אחותי יורד לב  25יתיר.   -בכורות? 

  - ן דחכים טובא!  הא קא אמרינ   -דלא חכים    א משוםאילימ  -מאי טעמא?  ....    אל יתיר.  -בכורות?    יתיר  -ידין.  

והאמר רב: שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום קבוע    - אלא משום דלא בקיע במומי  

 26אלא: לחלק לו כבוד לרבה בר חנה.  - ום עובר! ואיזה מ

 לאמונה? מגיעים ממדע לא  מדוע –א טו  ( שיר השירים )בובר -מדרש זוטא 

ם  נו החדשי ים והתקילבנה והמזלות, מה חמה יתרה על הלבנה וחלקו אותה על החדשכירו חמה ושהאדם  בני  

קנה הגדולה הזאת, לידע  קין תם להתה  ם חכמי  -  27יותר  לא חסר ולא   התקינות החמה נוהגות כמו שעל תקופ

ופלכים  ות  דינת מהם לבנו חכמים    .לווולם כ שבראם וגם את הע  ולא ידעו להכיר מי  ,להים ברקיעמעשה הא 

ולא חכמו    ,םל פני המים כרוח עיל מהלכילא דרך ולא שב  -  28תים, לעשות כלי זיין ולכבוש את המים בלפדנים וב

חכמים הם    .ונפשםלאחרים ולא מתחכמים לתקן עצמם  ן תק חכמים המה ל  !הרוח אותו ומי משיב את מי עשה  

 29.להיםאת הא א הכירושל מאבדים חכמתם פשים ובאחת הםיהם ט  בכל ובדבר אחד

 
ונינוס הרומי  נטי אפוקבלנו דווקא מ   ח ונשמה.בשר חי" שיש בו רווא "אימו הר ברחם ב  עו  דק: כברוודה לאנטונינוס שהוא צ מ רבי 22

 הפקידה. מרגע  –דמים הכי מוק פסקת היריון כבר מהשלביםמורה על איסור ההקפדה ח
אולי  העולם,    דה, בשעת יציאתו של העובר לאוויר נוצר ברגע הלידה רבי לאנטונינוס שלעובר אין יצר הרע. יצר הרע  גם פה מו  23

  את   אנטונינוס   שאל: "י  לד  רבה  בראשית זה גם במדרש    ורא.  נושם את אוויר העולם שונה ורח את צריחתו הראוצוא  הרגע שמ
  מעי מ  יצא  שלא  עד  :מר לו )רבי(א  ?אמו  ממעי  יצא  שלא  עד  או   אמו  ממעי  משיצא,  באדם   נתון  הרע  יצר  ימתימא  :לור  מא,  רבינו
  מקראה  לדעת  והשהש  רבי  לו  והודה  .ויוצא  עיהמ  בני  את  חוטט  היה,  מוא   במעי  שהוא  עד  בו  וןנת   היה  שאילו  ,לאו   :ל"א  .אמו

גם    ראו  .וישלח  פרשתב  אנטונינוס ורביו  ינברדואנטונינוס בשרי רבי  וכבר הרחבנו לדון בק  ."מנעוריו  ער   האדם  לב  יצר  כי  :שנאמר
 בפרשת תזריע.  יראש עלינרו   בהילודברינו 

ייא מגדולי תלמידי רבי יהודה הנשיא, שניהם יורדים  שניהם בני אחותו של רבי ח  .להלן, וכך גם רב  ירד רבה בר חנה לבבלכאשר    24
 ראה.יתר הולהם ה ןבי שייתמבקש מרדודם לם התורה שם ורבי חייא לייסד )לחזק( את עו מארץ ישראל 

א וכן בהלכות סנהדרין רמב"ם הלכות בכורות פרק ג הלכה  ראו חיות מיוחדת.בבכור בהמה היא מומ בדיקת מומיםמכאן משמע ש 25
 ה ח.פרק ד הלכ

וד לרבה בר חנה )שילכו אליו בדינים  כב לחלוקרצה רבי בכורות, אבל יני מומים בהיה בקיא היטב בד)המכונה גם אבא אריכא( רב  26
'ידע  מן הסתם מהבהמות ידע זה?    לרועי  צי בה שהה אצל רועה בהמה! ומנייןה וחבמשך שנת זו?  מומחיולמד רב    כןאלה(. ומהי

מום  בהם חכמים הסתפקו מהו  ושאינם יהודים. האם נוכל אגב ללמוד מכאן שבמקרים  יהודים    –ות  כללי' הנפוץ אצל רועי הבהמ
עקיבא היה רועה צאן הכשירו אותו    בהם ר'  השנים  תם? האם ארבעים דעלדין בכור ומה לא, קראו לרועי בהמות ושאלו לחוות  

 י בהמות ללמוד מהם? ולא היה צריך לילך אצל רועשא זה  בנו
מתואר למשל ברמב"ם בתחילת  עיר, שבניגוד לעל חכמה זו של הגויים. וכאן נראה לה  להלןקידוש החודש    בהלכות  רמב"םראו    27

ת התמיהה זק א גרמי המים לעבודה זרה. מה שמחאת  הפכו  בידע המדעי והמתמטי ולא    הלכות עבודה זרה, חכמים אלה התמקדו
 . עו גם לאמונהתכן שמתוך חכמה מדעית זו לא הגישל המדרש להלן, כיצד יי

 ר המילה. וספינות. ולא מצאנו מקושהכוונה לאוניות  נראה  28
במדע    םם להישגים גדוליייע שבני אדם שמג  תכןיי  ן כיצדילא מב  ,( פרשת תולדות  גם במדרש רבתי לר' משה הדרשן  דרשן זה )מובא  29

  ה ספינות מפרש לא למה מי שבונחכמה זו?   בליבםשברא את העולם ונתן  ם במי  מיניהופכים למא, לא  וטכנולוגיה  הדסנה,  ובבנייה
מי  י, למהק העילואת חו ללא חושב על הטבע שמכי בימינו גורם לספינה שתשוט? )למה מי שבונה מטוס חושב על 'משיב הרוח' ש

ז"ל  מחורות  מק ך בסוף  ר במדע ואמונה, אנראה שכאן מדובר יותם?(.  נה באטוטמולא חושב על האנרגיה הבימינו  עיני  רכור ג  שבונה
ע  מתלהבים מהיד   כולם לא    . חרתשמציגה נקודת מבט א  שה זוהדורות, מצאנו לשלב דר  רשני המקרא וחכמית המעבר לפולקרא

עות הטבע שחכמו וגילו,  תופשמאחורי  למחשבה    – רא את העולם  שב  יאותם לאמונה במ  א מביאדע זה לי  אםם.  המדעי של הגויי 
ידע זה לא  אז    –  ן ספרות החכמה והמוסרשוועילת העילות" כלסיבת הסיבות  "שהוא    ן'עליו  עומד 'שכל,  בנויה על גביהןהוההנדסה  

ואולי    לחוד.מדעית  כמה  ד וחולח. תורה  פתחנו   בו  רבהאיכה  ש  תן מדרנכבר  )לפער זה(  . אך נראה שאת התשובה לפליאה זו  נחשב
רשה זו  כנגד דואגב, ת וענווה כלפי פלאי העולם.  צניעו נו אם הוא מביא את המדען ל , ודי להמדע לא מביא לעבודה זרה די לנו אם

  ,לגופה של תורתך   ל מגיעיםיעה והשכלם מכירין בחכמה ובבינה ובדאפילו אומות העוג ז: "וויקרא רבה  מדרש    אפשר להעמיד את
מדובר  שוב  ר ששם  בל אפשא".  למות אהבוךע  :לכך נאמר  .ב בין כשהוא רע להםאוהבים אותך אהבה גמורה בין כשהוא טוהיו  
 בפרשת שמיני.  עלמות אהבוך על כןנו ראו דבריידי אומות העולם. בחס

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%991#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D6%BC%D6%B0%D7%94%D6%B4%D7%9C%D6%BC%D7%95%D6%B9-%D7%A0%D6%B5%D7%A8%D7%95%D6%B9-%D7%A2%D6%B2%D7%9C%D6%B5%D7%99-%D7%A8%D6%B9%D7%90%D7%A9%D7%81%D6%B4%D7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%9F-%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%95%D7%9A#gsc.tab=0


 ם מחלקי המי,  יםדפים מיוחד מיןיש בגויים תאחכמה 
 

 7מתוך    5'  עמ

 

   הקשתתופעת  – יב פסוק ט פרק בראשית ן"רמב

  ביום   בשמים  קשת  לעשות  חדשה'  ה  ברא  ועתה,  בראשית  ממעשה  בענן  קשת   היה  שלא   הזה  האות  מן  המשמע

  ם מי  בכלי  כי ,  בתולדה  תהקש   יהיה  הלח  באויר   השמש  שמלהט  היונים  לדברי   נאמין  רחנווכ   על  ואנחנו...    ענן 

,  בענן "  נתתי"  קשתי  את  אמר  כי,  כן  נבין  הכתוב  בלשון  דוע   נסתכל  וכאשר  .שתהק  כמראה  יראה  השמש  לפני

 30". נותן אני " אשר  הברית אות  זאת אמר כאשר, בענן" נותן אני"  אמר ולא

 המדעית האמת  – כד הלכה יז קרפ ש ודהח קידוש  תכוהל ם"מבר

,  הדברים מאלו ודבר דבר  ל כ עדנו אךוהי,  יןע רגו מה יומפנ  זה מנין מוסיפים  מה  ניומפ  נות החשבו  אלו   כל טעםו

  הנמצאים   והם  הרבה  ספרים  יון   חכמי   בה  שחברו   והגימטריות  ת התקופו  חכמת   אהי ,  ודבר  דבר   כל   על  והראיה

 31. אלינו  והגיע  לא  יששכר  מבני  הנביאים  בימי  שהיו  ישראל   חכמי  שחברו  הספרים  אבל  .החכמים  ביד  עכשיו

  ששין וח  אין,  אחריהם  להרהר  לאדם  אפשר  ואי  פיוד  םהב  יןאש  הם  רותברו  ותאיבר   הדברים  אלו   שכל   ומאחר

  יןאש בראיות  תתוי אמ ונודעה  טעמו שנתגלה דבר שכל  . גוים  אותם שחברו  בין נביאים  ואות ובר שח יןב למחבר

 32. שנודע והטעם  תהשנתגל הראייה  על אלא ,שלמדו או שאמרו שהאי ה ז על  סומכין ןאי  ,דופי בהם

 דרכי הרפואה למרות  –ות יב, יג לכרמב"ם הלכות שחיטה פרק י ה

חוץ מאלו שמנו חכמי דורות הראשונים    ,שכל שאירע לבהמה או לחיה או לעוף  .ואין להוסיף על טריפות אלו כלל

וכן אלו    ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות.  . אפשר שתחיה  -והסכימו עליהן בבתי דיני ישראל  

  , ו שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שתחיה מהןבדרכי הרפואה שבידיני שיראה אף על פ ,שמנו ואמרו שהן טריפה

  33". על פי התורה אשר יורוך " :שנאמר ,אין לך אלא מה שמנו חכמים

 ולמד מהשכלת יתרו צא  –פרשת יתרו  כא יחם שמות אור החיי

 
ס, ובין הידע  שלום ופיולמל  וכס  –ב בתורה שהקשת נבראה לראשונה בעקבות המבול  מהכתו  המשתמע כאן בין    טב"ן מתחברמ  30

רן האור הרגילה הט השמש באוויר הלח", משבירת קהמדעי שפיתחו היוונים, שהקשת היא תופעה פשוטה בטבע שנוצרת "מל
י  סס על לשון הפסוק: "יע מבוהוא מצהפתרון שכפריזמה.    ותש מרכיביה ע"י טיפות הגשם שמשמ  ספקטרוםהנראית כלבן ל תִּ ֶאת ַקשְׁ

י   ַתתִּ ת  נ  יְׁ ה  ן וְׁ נ  ָאֶרץֶבע  ין ה  י ובֵּ ינִּ ית בֵּ רִּ אֹות בְׁ עולם ורק  ניתנה הקשת בבריאת השכבר    –  תי (, בדגש על המילה נתיגט  אשית  " )ברה לְׁ
תלמידי  שהם    ואבן עזרא   ו רס"גב שסלל מב"ן צועד כאן בנתירברית, הוא החידוש שלאחר המבול.  הברית, היינו הקשת כסמל של  

קשת  ראו דברינו    .שיש לה הסבר פשוט ידועה  שהיא תופעת טבע    בבעיית הקשת חבטו  הת ואשר  י מדע,  ם אנשחכמים גדולים אבל ג
בי צרעת הבית והבגד, שבעצם אין מציאות  ת דברי רמב"ן לגונראה שאפשר לחבר כאן גם א  .ם הרחבנו בנושא זה, שחפרשת נב  ענןב

  נגעי   וכן,  עולם ב  הווה  ולא  כלל  בטבע  איננו  זה  -  צרעת  נגע  בו  יהיה  כי  והבגדפסוק מז: "  יג  קפר  ויקראוכדבריו בפירושו ל .בטבע  כזו
  לקח ומוסר.   עם ישראל   ד את ה ללמברעת הבית לא הייתה ולא עתידה להיות ונכתשצז"ל  לפיכך קל לו להתחבר לדברי חו,  "הבתים

 . ראהבפרשת   ותלא היה ולא עתיד להיוכן   בפרשת מצורע  צרעת הביתראו דברינו  
כי היא חכמתכם  "א: "עה עשבת  גמרא    ן,כגו  והמדרשים על פסוק זה  העמים"ם לעיני  ינתכ "כי היא חכמתכם וב:  וי התורהציו  ראו גם   31

ע לחשב  היוד   כל":  שם  ". עודתקופות ומזלות  ומר זה חישובהוי א  -ני העמים  ו חכמה ובינה שהיא לעיאיז  ,עמיםם לעיני הובינתכ
ה  דע זרע ליתאירע מה שאי". אבל  ראוידיו לא  עשה  על ה' לא יביטו ומ פ   אומר ואתתוב  עליו הכ  -ות ואינו חושב  בתקופות ומזל

ת רבות  דרשו הימים א יב לג, ובאו על פסוק זה    דבריאו ב, רלעתים"  נהבייודעי  כר "הבני יששעל  ו  . וחבל על דאבדין  במרוצת הדורות 
 . ראלקו מניח שמוכרות מב"םשהר

כור בני  אז.  עתה על ההלכהטיבית והשפ אובייק-של האמת המדעית  אשר למעמדהית בה חד משמע"ם היא לכאורקביעת הרמב  32
תנו  חזירים או ילמדונו דיוקים בלוח השנה, הם בעצם מ  ייםיה הגומז לכך שכאשר חכמי האסטרונומרמים"  נה לעתבייודעי  כר "הישש

ם ואיננו סומכים על  סוי מ  דם ה עם אחלת הכלל" ולא מזוה"נא  הי המדעית    מת שהאאך סוף דבר  יששכר שלנו.    לחכמתם של בני
ילמדונו  הברורחתונה  תהשורה הת.  ית הכלליושהאנ  מאן דהוא, אלא על ההסכמה   חמה שנת הש  למשל,  חכמי המדע  מאד: אם 

" כלשון  מת ממי שאמרההא)או שמע(  ו"קבל    נות את הלוח שלנו בהתאםלש  םלהאמין להשבידינו איננה מדויקת, אנחנו צריכים  
עצמו פרקים()ב  הרמב"ם  דוגמא  זו  . שמונה  איננה  אלתיאו  אגב  )הרטית  אמיתית  עובדה  החמה  מ  העברי  לוחא  שנת  על  בוסס 

 יקוד ויעשה מעשה. ת ופאחריו   ו מי שייטולואין בימינני( וליאנית ולא על הלוח הגרגוריא הי
אומר  ריפה(,  ועיל בה שחיטה והיא נחשבת כבר כעת לטולפיכך לא ת  הבהמה תמות מהםטריפות )מומים סופניים שכאן, בהלכות    33

אותם  סופניים נוספים בבהמה, אין לנו אלא   ש מומיםיוכיחו לנו שייבואו חכמי המדע ותרים. גם אם הרמב"ם, לכאורה, דברים סו 
זו בדברי הרמב"ם    כאן, מוזמנים שואבי המים לעצור ולהציע את פתרונםמומים שקבעו חז"ל.   יחס לחכמת  בלסתירה לכאורה 

חכמים  הרמב"ם. שם מציעים  מקור דברי  ם  נד ע"ב ש  אן על דברי כסף משנה שמפנה לגמרא בחוליןלנו נראה להסתמך כ.  הגויים
וכי להוסיף על הטרפות יש? אין לך אלא  "בלשון חדה וברורה:    והוא עונה להם  ,נוספות טריפות  להוסיף  דה בן בתירא  לפני ר' יהו

מהם נחצבו הן החכמה הכללית והן   (4)ראו גם הערה    ן לעיל'גנזי החכמה' שנזכרו באבות דרבי נת ל  אם נחזור".  מה שמנו חכמים
מאכלות  שהרי הוא חלק מבריאת העולם. דיני  ת  הבסיסי חכמה  חצוב בגנזי ה  ראה להסביר כך. מדע האסטרונומיה חכמת התורה, נ

וכי  א: "  מד  רבהבראשית  שלו. ראו  מחוקים  שיש לו כעת    הם משם, כמו התורה כולה, אבל יצרו 'עולם תורה'  אסורים נשאבו גם
ראו   ".תאלא לצרף בהם את הבריולא נתנו המצות  :הוי ?מן העורף , או מי ששוחטמה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר

האמת ההלכתית היא    אבלת מהן הבהמה לא תחיה,  האמת המדעית היא שיש עוד טריפו  ועוד.  טעם במאכלות אסוריםבדברינו  
שנראה עוד להלן:  ה יז  במשלי    על תורה זו נאמר הפסוקאו לצרף אותנו ואין להוסיף על כך.  שדי לנו במה שהקב"ה בחר לצרוף  

יו" הְׁ ַבדֶ יִּ ָך לְׁ רִּ  לְׁ ז  ין לְׁ אֵּ ְךָך וְׁ ת   . ם לעיני העמים" ינתכ וב"כי היא חכמתכם נה אמרה התורה: חישובי לוח הש . אבל על"ים אִּ
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בדו  רו שכשכ  והנהה'    דד משה עבב  והן אמת כי הוא כ    ?ה זורו שתכתב על ידו פרשית   ב איך זכהלתת לוראיתי  

ם כפחות ידיעה בעם ה' עד שבא כהן  ושלו אה חסירזה ש  ד אחר לא בדרךות לו דרך כבועש  יכולה ה'  הילא  ', אה

  34מדין והשכילם: 

  כי יש באומות גדולים בהבנה   ,ורוד  ל דורהדור ההוא וכ  ה' את בני ישראל   ונראה כי טעם הדבר הוא להראות

ולמד    .ובהשכלה יתוצא  ברמהשכלת  סדואו  עצתוו  בניפן  אשאד  ר  באומו  ,רבחר  ם  יש  מכירים  כי  דברים  ת 

אה הבחירה בישראל לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות, וזה  לא ב  זה כי והכונה ב  35. שריםוהמא

עליון ולאהבת  אל והשכלתם בחר ה' בהם אלא לחסד  ר ת ישי לא מרוב חכמהא למדת כ .ת יתרולך האות השכל

  36ות. האב

מתן    קודם  בא כי נתחכם ה' על זה  ן תורהודם מתים קט"ז א( יתרו קבח)ז  למאן דאמר   הז טעם  חיך  יערב ל תר  ויו

ה בפרט  ובחר בנו, ועל ז  תורה לומר שהגם שיש באומות יותר חכמים מישראל אף על פי כן אותנו הביא ה' אליו 

גם למאן  בחלשעלינו   בנו מצד חסדיו.  יש טדאמר אחר מתן    לאשר בחר  קודם    יאתודר בה שסעם במתורה 

 37. הנזכרת נגלית והבןהכונה אין   ,השזולת ז .נה הנזכרתווהכ  להראות

 38בצלםם שנברא ב אדחבי –משנה יח  פרק ג בותת אבועז מסכ -ל ראישת ארפת

ם  ומות העולאין א אדם וקרויין  אתם  : "התם  נןדאמרי  ל ביבמות ]שם[,מי נתקשיתי במאמר זה של חז"... מי

נחשב    רנו, שיהיה ם כפי שבירלם אלהילו צ  שיש "ם  על עכו  ל יאמרו ז" שחלקא דעתך  וכי ס שה,  דק  ."קרויין אדם

ואי כל העמים רק כבהמות   "?םהעמיוהייתם לי סגולה מכל : "קב"ה אמרה דקמה זם כן,  דא ,ותו ?כבהמהרק 

ונתם  בתמ   ומיןהקופים שד   בהמות ומכלכל הלה מלי סגו  ר והייתםרק כאומ  מאמר זה  ה ה, לא יהיהארץ המ 

ין ק"ה  רדסנה]כ  ק לעולם הבא יש להן חלולם  ת העומחסידי או מא לן: "ייסותר למה דק  זה   דבר  והרי...    !לאדם

פ"ח ממלכים[.ורמב" כ  ואנחנו  ...  ם  יוהן שמלבד  חסידי מ  מהרואים  ורה  מאמינין בתצר בראשית, ושמכירין 

החסיד  עולם, כביותר לכל באי  שהיטיבו    וכמה מהן  שראל,גם ליים  חסדות  מיל הית, ועושין גולא א שהיה  הקדוש

שהמצ האפאיענער  רבבות    39קקענאימפפונג, יא  כמה  ניצולים  ידה  וממ אד  בנישעל  מחולי  וממם    . ומין יתה 

וכמה  פוס.  המציא את הדוטענבערג שם הרעב. וגכב כמה פעמישמע  40אפא, לאיירעל  קארטאפפ ה  א שהביאקאדרו

כ נשתלמו  שלא  בע מהן  הזה,לו לל  רייכל   ם  למוכהחסיד  שהערה  להצין  ין  נפשו  הת  שנצטווה  שריפת  שסי"ן 

  ... 41רן קאער קסימיליאן בשנת רס"ב ע"י הסתת המומר פפעפפקיסר מא מה

 ק יג אות יא ספרא אחרי מות פרשה ח פר

  שלא תערב   ,שלא יהא משאך ומתנך אלא בהם  -"  ללכת בהם" קר ואל תעשם טפלה,  יעשם ע  -  42" ללכת בהם"

. תלמוד לומר:  ולםמת אומות העאלמוד חכ  ,למדתי חכמת ישראל  :אמרא תשל  .בהם דברים אחרים בעולם

ְהיּו ְלָך ְלַבד  " :אומרוכן הוא   .וכןיפטר מת אינך רשאי ל  -" ת בהם ללכ" ר  י  ין ְלז  ְךָך ְוא  ת   43. (יזה   משלי" )ים א 

 
יציאת  ר בא אליהם למדבר לאחכאשר אל בני ישראת יבד את משה ושכעל ו  לכבדליתרו על מנת הדיינים   נוי ימ פרשת'ניתנה' אם  34

 . בודים אחרים פשר היה למצוא מיני כימצרים, א
 נים. במרוצת השהציבור ו על קבלדו והתייסו. נורמות שבני אדם אשרו  נכונים ומיושריםדברים  35
ֶכםח: "- זז  דברים  אתחנן  פרשת וב ברים  מזכיר את דברי משה בד  36 ֻרבְׁ ים ח    ֹלא מֵּ ַעמִּ ל ה  כ  ֶכם ַויִּ מִּ ֶכם  ַשק ה' ב  ַחר ב  ַאֲהַבת ה'  .  ..בְׁ י מֵּ כִּ

ש   ֶכם ומִּ יֶכםֶאתְׁ ַבע ַלֲאֹבתֵּ שְׁ ה ֲאֶשר נִּ ֻבע  רֹו ֶאת ַהשְׁ צִּ ט ה: "דברים פרשת עקב, וכו' ". וב מְׁ ָךֹלא בְׁ בְׁ ב  ֹיֶשר לְׁ ָך ובְׁ תְׁ ק  אדְׁ ה ב  ֶרשֶ   ַאת  ת ֶאת  ל 
שְׁ  רִּ י בְׁ ם כִּ צ  לֶ ַארְׁ אֵּ ם ה  נֶ ַעת ַהּגֹויִּ פ  ם מִּ יש  ר אֲ ה ה' ֱאֹלֶהיָך מֹורִּ ב  ים ֶאת ַהד  קִּ ַמַען ה  ַיֲעקֹ יָך ולְׁ ק ולְׁ ח  צְׁ יִּ ם לְׁ ה  ר  ַאבְׁ ַבע ה' ַלֲאֹבֶתיָך לְׁ שְׁ ".  בֶשר נִּ

כאן על    אבל  החיים  אור  להשמדבר  מתכוון  הוא  האם  הא'השכלה'.  במובן  היום ינטלקטכלה  כלשוננו  'הואלי  שמא  או  שכלה' , 
 . אישיות, אופי וכדומה  נותבמשמעות של תכו

לפי איזו  ואין לדעת  מערכת משפט מסודרת!  להקמת    –רת ישראל  של תו  ליבההיא לכאן  העולם הכללי    מת והשכלתתרומת חכ  37
לפי  מתן תורה וקדמה למעמד הר סיני, או שמא דווקא    באה ערבשל יתרו  שהצעתו  יטה  לפי השבולטת יותר.  ה זו  טה תרומשי
ת בני ישראל, כיצד  בא יתרו ומלמד את משה וא  -  ת משפטים(לאחר מעמד הר סיני )אולי גם לאחר פרשהצעה זו באה  שיטה שה

דמותו של  ועל  .  בפרשת יתרו  ם דיינינוי הימפרשת ינו ברד  ואר. ותורותיו"  שתיישם את "חוקי האלהים  להקים מערכת משפט נכונה
 . לותך עבה בפרשת  והיית לנו לעינייםגם דברינו   ראו יתרו

 ק(.)גדנס העיר דנציגש כרבה של שימ  1837. משנת  1860-1782, רמניה, גשיץיפאל ב"ר גדליה לרבי ישר 38
 ות. מחלת האבעבועות השחור  חיסון נגדאת ה אשר המציא רד ג'נראדוא הכוונה לחוקר/רופא האנגלי  39
 ל( מאמריקה לאירופה. קרטאפעו את הבאת תפוח האדמה ) חסים לשמיי  פרנסיס דרייקר כוונתו לס 40
 . ראו כאן  רייכלין, על יוהן  41
ֶאת ֻחֹקַתי תִּ יח ד: " קרא וי ,ראו הפסוק המלא  42 ַטי ַתֲעׂשו וְׁ פ  שְׁ י ה'מְׁ שְׁ ֶאת מִּ ֶהם ֲאנִּ ֶלֶכת ב  יֶכםֱאֹל רו ל   ". הֵּ
לשמור את משפטי   הוא  ראלעם יששל  הייעוד המיוחד פשרת. בהם, פעולה מתמדת ובלתי מת הליכה צמד המילים: הדרשן רואה ב 43

רת  האם דרשה זו סותופת המקרא וחז"ל(.  קת  של  דרך שונה ואחרת )בפרט בעולם האליליולעולם  לם  התורה וחוקיה ולסמן בעו
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 מחלקי המים 

י כל שואבי המים  שטוחה בפנתנו  . בקשהשא זבנו   לקטנו כל אשר מצאנו במקורות חז"ל וחכמת ישראל  מים אחרונים: 

 . מקורות הנ"ל שהבאנוהועל    פירושים נאים עליהםו  ,שלא איתרנוות למקורות  וספות והרחבלנו תשלחו    אנבאשר הינם, א

 
ש ספרא  של מדרדרשה זו  כמת העולם הכללית? לא בהכרח.  ו וקרירה לחהאם היא מייצגת גישה שונה    ת כל מה שהבאנו כאן?א

ייעוד זה איננו עצימת  הייעוד והתפקיד שלו.    , אלא שלעם ישראל יש את'חכמת אומות העולם'יש    –  םשיש חכמה בגויימסכימה  
ה בחכמת העולם, למן שיקויי  שראל היא תורת חיים ונעזרת יפוץ'. תורת יחש 'בח שמתר  ואטימת אזניים אל מול כל מה  עיניים

.  ועד לימוד הקמת מערכת משפט מסודרת ומתפקדת   ,ם יה ומומאיים, 'מים שלנו', הלכות טריפכלדיני  ,  ת סוכה רפואה, דרך הלכו 
מאון  ינראה שהצימינו והדורות האחרונים,    ועל רקעו בקי בשבעים לשון.  דה הוא הסנהדרין בה לא מושיבים מי שאיננודקת שקערכמ

ת חכמת ישראל  שילבו א וטובים  . ואמנם, רבים  היהודי'ת 'הראש  א   י וקשה מאד לתחום מוק בגניוס היהודלדעת ולמדע מושרשים ע
  מדעי הטבע והחיים בפרט    –המדע והידע הכלליים  של    ולותלא נותרו אדישים מול ההתפתחויות הגדעם חכמת אומות העולם ו

פעלות  הת אולי כאן גם המקום להזכיר את  .  ד אחד וחקר האטום ותת חלקיו מצד שני. וסודות הביולוגיה צמן חקר הקוסמוס מל
ֶנָך: "כי נפשימשורר תהלים בפרק קד בר י  נְׁ ָאֶרץ קִּ ָאה ה  לְׁ ית  מ  ׂשִּ ה ע  מ  כְׁ ח  ם בְׁ ֻכל  ַמֲעֶׂשיָך ה'  ה ַרבו  ". מי הוא שיכול לומר "בחכמה  מ 

משכיל להבין ולהכיל כל זאת.    הוא איך מח האדם  הלוא פלא עצום  . מדעפותח את ראשו ולבו לצפונות הידע והמי שעשית"? רק  
מלמדת התורה אותנו    תורהמתן    . ערביו הנמלצים של אור החיים לעילם עוד יותר דברה בולטיצמצם' ז'מאה גם שעל רקע מדרש  נר
 עולם. ל מחכמת הילמד וישכישמותר לעם ישראל ואף רצוי ש


