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 אנושי והתורהמוסר 

 

 רמב"ם משנה תורה הלכות מלכים פרק י 

 שנאמר ישמעאל של זרעו יצא, אחריך וזרעך אתה שנאמר, בלבד וזרעו אברהם בה נצטוה המילה -ז  הלכה

 מכלל, ולזרעך לך אברהם ברכת את לך ויתן ליעקב אמר יצחק שהרי עשו ויצא, זרע לך יקרא ביצחק כי

 .  במילה המחוייבין והם, הישרה ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו לבדו שהוא

, במילה חייבין ויצחק ישמעאל אחר שבא אברהם של זרעו שהם קטורה שבני חכמים אמרו -ח  הלכה    

 .עליה נהרגין ואין, בשמיני במילה הכל יתחייבו קטורה בבני ישמעאל בני היום ונתערבו והואיל

 
 572עמ'  / דוד זהרהמודרנה אל ויחסו הירשנזון חיים הרב:  מודרני בעולם יהודית מחויבות
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 שכל טוב )בובר( בראשית פרק לח ד"ה ח( ויאמר יהודה  .1

ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אותה. שהרי בביאה אתה קונה אותה לך: והקם זרע לאחיך. 

ממצות הדעת, מכאן תשובה כלומר על  אחיך, למדנו שהיו נוהגין במצות יבום  קודם   מתן   תורה  

למינים האומרים שאין יבום  תלוי אלא בנחלה, שהרי עדיין לא היתה נחלה בישראל, שנאמר וישב יעקב 

בארץ מגורי אביו  )בראשית לז א(  , ואמר  ודור רביעי ישובו הנה  )שם טו טז(  , ותשובה לאומרים כי 

ממש,  שהרי ער ואונן אחים ממש היו בני אב אחד ישבו אחים יחדיו  )דברים כה ה(  , קרובים ולא אחים 

 ואם אחת, ולמדנו יבום מיבום, מה כאן אחיה ממש אף להלן אחיה  ממש:  

 

 בראשית רבה )וילנא( פרשה ק ד"ה ז ויספדו שם  .2

  ? ומנין לאבל שהוא שבעה -ויספדו שם וגו', 

, ולמדין דבר  קודם    )בראשית נ י( ימיםויעש לאביו אבל שבעת )מביא ראייה מכאן( ר' אבא מייתי לה מהכא 

 מתן   תורה , 

ריש לקיש בשם בר קפרא מייתי לה מהכא  )ויקרא ח(   ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים וגו', מה  

 אתם נמשחתם בשמן המשחה שבעה ימים אף אתם שמרו לאחיכם שבעה ימים, 

ועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, מה הקב"ה רבי הושעיא מייתי לה מהכא  )ויקרא  ח(   ופתח אהל מ

שימר לעולמו שבעה ימים אף אתם שמרו לאחיכם  שבעה ימים, דא"ר יהושע בן לוי שבעה ימים נתאבל 

 הקב"ה על עולמו, 

ר' יוחנן מייתי לה מהכא  )במדבר יב(   אל נא  תהי כמת אלא תסגר, מה ימי הסגר שבעה אף ימי אבל 

 שבעה  
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 שמות רבה )שנאן( פרשה ה ד"ה ה, יח תכבד  .3

תכבד העבדה על האנשים ויעשו ]בה ואל ישעו  בדברי   שקר [  )/שמות/ ה'(  . והיו בידם מגילות שהיו 

משתעשעים  בהם משבת לשבת לומר שהקב"ה גואלם לפי שהיו נוחין בשבת. אמר להם פרעה: תכבד 

 יהו נפישין ביום השבת.  העבדה ]על האנשים[, ואל  יהו משתעשעים, ואל 

 בראשית פרק כו פסוק ה  .4

י:    ם ְבֹקִלי ַוִיְשֹמר ִמְשַמְרִתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרתָׁ הָׁ ַמע ַאְברָׁ  ֵעֶקב ֲאֶשר שָׁ

 

 שםרשב"ם 

והכנסת אורחים,  לפי עיקר פשוטו כל המצות הניכרות כגון גזל ועריות וחימוד ודינין  -חוקותי ותורותי  

 כלם היו  נוהגין  קודם   מתן   תורה  אלא שנתחדשו ונתפרש]ו[ לישראל וכרתו ברית לקיימן: 

 מה משמעות מתן תורה לגביהן? מהן המצוות 'הניכרות'?  -

 

 שמות פרק יח פסוק יג  .5

ם ַעל ֹמשֶ   עָׁ ם ַוַיֲעֹמד הָׁ עָׁ ת ַוֵיֶשב ֹמֶשה ִלְשֹפט ֶאת הָׁ ֳחרָׁ ֶרב:  ַוְיִהי ִממָׁ עָׁ  ה ִמן ַהֹבֶקר ַעד הָׁ

  שם רשב"ם

אפילו אם בא יתרו  קודם   מתן   תורה , דיני ממונות היה להם מעולם, אף כי   -)יג(   לשפוט את העם   

 אמרו רבותינו כי  במרה ניתנו להם דינים כדכת' שם שם לו חק ומשפט.  

 

 כיצד התפתחה התורה לפי הרמב"ם?  .6

 הלכה א  רמב"ם הלכות מלכים פרק ט 

על ששה דברים נצטווה אדם הראשון: על ע"ז, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל 

הגזל, ועל  הדינים, אע"פ שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבינו, והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה יראה 

נאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו שבע מצות, וכן שעל אלו נצטוה, הוסיף  לנח אבר מן החי ש

היה הדבר בכל העולם עד אברהם,  בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק 

הפריש מעשר והוסיף תפלה אחרת לפנות היום,  ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית, ובמצרים נצטוה 

משה רבינו ונשלמה תורה  על ידו.  +/השגת הראב"ד/ וכן היה הדבר בכל עמרם במצות יתירות, עד שבא 

)ויצחק  העולם וכו' והוסיף תפלה לפנות היום. א"א כן היה ראוי לומר והוא התפלל שחרית והפריש מעשר 

  הוסיף תפלה אחרת( עכ"ל.

 מכילתא משפטים

 והשוגג המזיד אף יכול', וגו אדם נפש כל יכה כי ואיש, אומר שהוא לפי, זו פרשה' נאמ למה. איש יזיד וכי

 את להוציא, ]יזיד וכי ל"ת, במשמע ובתלמידו בבנו והרודה דין בית ברשות והמכה שהמית והמרפא ואחרים

 את להוציא, רעהו; הקטן את להביא, רעהו; האחרים את להביא, איש; הקטן את להוציא, איש[, השוגג

 תחת תורה מתן לאחר, דמים שפיכות על מוזהרים היינו, תורה מתן קודם, אומר עקיבא בן איסי -. אחרים

 .לשמים מסור ודינו, ודם בשר מדיני פטור, אמרו באמת; הוקלו שהוחמרו

 


