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 ?הכיצד :התורה כל את קיימו האבות
 חליוה פינחס

 

 שהיא תבשילין עירוב מצוות אפילו, התורה כל את האבות קיימו ולפיהם מקומותכמה ב ל"חז של דבריהם ידועים
 ֵעֶקב: "ליצחק' ה בדברי נמצא זו לעמדה אאסמכת המשמש הפסוק:(. כח יומא) בגמרא אשי רב כדעת, בנןמדר
ַמע ֲאֶשר ם שָׁ הָׁ י ֻחּקֹוַתי ִמְצֹוַתי ִמְשַמְרִתי ַוִיְשֹמר ְבֹקִלי ַאְברָׁ  המושגים בין התורה שמציגה ההבחנה(. ה:כו" )ְותֹוֹרתָׁ

 תורה אפילו שמר אברהם כי למסקנה מחכמינוכמה  הובילה סיני הר דמעמ לפני "תורות"ו "חוקים", "מצוות"
ן ִעם: "'יעקב דברי את י"רש פירש זו עמדה על בהתבססו ,פה-שבעל בָׁ  מצוות ג"תריו( ה:לב' בר' )ַגְרִתי לָׁ
 שלמד מה שכל ן"הרמב פירש(, ג:לז' בר" )הוא חכים בר" –" זקונים בן" לביטוי אונקלוס םתרגו את ;"שמרתי

 יוסף ששלח מצרים ארץ טוב כל המלאות העגלות את ;תורה וסתרי חכמות כולל, ליוסף מסר וֵעבר מֵשם עקבי
 קיים יהודה ;יחד שלמדו האחרונה ההלכתית הסוגיה שהייתה' ערופה עגלה' לפרשת כרמז ל"חז פירשו לאביו
 הרי? הכיצד :והמקרא ס"הש ופרשני חכמים שאלו וכבר 1.ועוד במצרים שבת שמר ויוסף ,תמר עם ייבום מצוות
; בתורה כתובכ שלא מצבה והקים נשים שתי נשא יעקב; שהצטווה לאחר ורק 99 גיל עד עצמו את מל לא אברהם
 בכל רבותינו בהן ועסקו ,רבות התשובות! ל"חז בדברי המופיעות דוגמאות ועוד ,דודתו את לאישה לקח עמרם

  .המקרא פרשני רוב על המקובלת העמדה את להבהיר כדי ן"הרמב תשובתנתחיל ב. הזמנים
 בארץ שמירתה עיקר זה במצב. ועושה ווהמצֻ  שאינו כמי אותה ושמר ,הקודש ברוח תורה למד אברהם

 דודתו נשא עמרם וכן, לארץ בחוץ נשאן הוא כי ,אחיות שתי לשאת תורה איסור על יעקב עבר לא ולכן, ישראל
 על חביבה שהייתה לאחר ,איסור ונעשתה התחדשה זו מצווה יכ ן"הרמב טוען מֵצבה לאיסור אשרו. במצרים
 אחר פירושיש  במדרש וכבר ,הכלל נחלת אינה כולה התורה את האבות קיימו לפיהש הדעה ,זאת עם. האבות

 :יתָׁ ותורֹ  תיקֹ חֻ , תיוֹ מצְ , משמרתי: למושגים
, למשמרתי משמרת עשה ",רתימשמ וישמר". "וממולדתך מארצך לך לך" לו שאמרתי ",בקולי ...שמע אשר עקב"

 ושמרו ...בניו את יצוה אשר למען" ...דכתיב ",מצותי" .אביו צלמי את ביטל והוא, ז"ע על הראשון לאדם שצויתי
 מילה של בריתות ג"י אלו – "חקותי".. נח בני שנצטוו מצות' ז אלו - "מצותי" א"ד. "ומשפט צדקה לעשות' ה דרך
 שנאמר, בדרך חטאים מורה שהיה – "תורותי"ו... בית יליד ברית וחוק, כסף קנתמ ברית וחוק, ימים' ח ברית חוק

 2(.כו, ט:לא) באיוב' שנא ...הדעת ותורת הציווים תורת – ותורותי א"ד". עולם אל' ה בשם אברהם ויקרא"
 (: ה:כו) בדרכו המושגים את ופירש המדרש בעקבות הלך ע"הראב

 את נא קח גם. לך לך המצוה ויתכן. ותורות וחוקים ממצות לשמור יבחי שהוא מה כל כלל שם משמרתי וישמור
, בלב נטועות החוקות ואלה 3,שעטנז בפסוק אפרש כאשר מעשיו אחרי האדם שילך השם חוקות הם והחוקים. בנך

 .ועבדיו ובניו, עצמו שמל - והתורה
 : והוסיף דומה בכיוון הלך ם"הרשב גם

 היו כולם, אורחים והכנסת ודינין וחימוד ועריות גזל כגון הניכרות המצוות כל פשוטו עיקר לפי – ותורותי חוקותי
 .לקיימן ברית וכרתו לישראל[ ו]ונתפרש שנתחדשו אלא תורה מתן קודם נוהגין

 :אברהם שקיים לציווים ולא טבעי ומשפט צדק של לעקרונות הללו המושגים את מייחס ספורנו
  לגמול שהיא לי המיוחדת המשמרת תמיד עשה – משמרתי וישמר, ויתיוצ אשר בכל, בקולי אברהם שמע אשר עקב

                                                           
   חליוה הוא מנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון. בקרוב יצא ספרו "ערך השלום במשפט העברי".פ' ד"ר עו"ד 
 :.שלמי קידושין פרק ד, בבלי קידושין פבוכן בירו ,צה ,אלבק( ויגש-בראשית רבה )תיאודור עיינו  1
 .פרשת תולדות פרק כו, סימן ה ,פסיקתא זוטרתא )לקח טוב(  2
פירש להזהיר אחר היותך קדוש, שלא תעשה חמס לבן אדם כמוך, גם לא תעשה לבהמה לשנות מעשה ה', על כן יט שם :יקרא יטו  3

 יתערב מין עם מין.לשמור כל מין שלא  –" ֻחֹּקַתי ִתְשֹמרּו-"ֶאת כתוב
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  ובכן נח בני שנצטוו ותורתי חקותי מצותי כן גם ושמר' ה בשם קרא כאשר עשה וזה בדרך חטאים ולהורות... חסד
 .לרבים כמופת מקיים ונאה דורש נאה היה

 :ם"הרמב בן אברהם' ר בדברי מצאנו התורה את האבות קיימו כיצד לשאלה ישיר אזכור
 את והרחקתם הבורא באחדות אמונתם עם התורה למצות ה"ע האבות ידי על אלה מצות מעשי שהתאימו ולפי

 כל קיימו הם כי( ל"בחז) בהם אמרו, ושורשיה בתורה האמונה עיקרי שהן והאהבה והיראה והעבודה השיתוף
  4.הדעת על שיעלה כמו בפסח מצה אכלו או השבת את ששמרו לא. כולה התורה

 ומטרות האדם תכלית על ם"הרמב של הכללית עמדתו על שמתבסס הסבר להציע אבקש זו פרשנות רקע על
 : שתייםהן  התורה מטרות כי קובע הוא( כז, ג חלק) נבוכים מורהב. התורה
 יעשה שלא והוא, מביניהם החמס להסיר מהם האחד... הגוף ותיקון, הנפש תיקון והם, דברים שני התורה כלל ונתוכ

 ענין שיסודר עד בהכרח מועילות מדות... איש כל ללמד והשני... וביכלתו וברצונו בעיניו הישר אדם מבני איש כל
 הדעות נתינת ל"ר, הנפש תיקון והוא במעלה קודמת ספק בלא מהן האחת ...הכוונות ששתי ודע. המדינה

 .אליהם להגיע היא כולם התורות אלו יתשתכל ...והגידה השלמויות שני התורה כתבה וכבר... האמתיות
 הכרחי הגוף צורכי ותיקון, לנפש הגוף בין והרמוניה לשלמות מובילות ומטרותיה התורה מצוות, ם"הרמב פי על

 לנפש יאפשר שהגוף כדי חומריים צרכים וסיפוק טובה בריאות כוללים הגוף צורכי. תקינה נפש של לקיומה
 תקינים לחיים האדם את מובילה בגוף ובנפש שלמותאך  יותר, נעלות הנפש של מטרותיה. יעדיה להשגת לפעול
 (: ח פרק) פרקים בשמונה מסביר ם"הרמב? הנפש של נעלה מטרה אותה מהי. הבא בעולם נצח וחיי הזה בעולם

, ומםויתר יתפאר' ה השגת: והיא אחת תכלית עיניו לנגד ולשים... הדעת לפי כולם נפשו כוחות להעביד לאדם ראוי
, התכלית זאת אל מביאים, דיבוריו וכל ומנוחותיו תנועותיו, כולן פעולותיו וישים. ידיעתו: ל"ר. האדם יכולת כפי
 .התכלית זאת אל יביא שלא פועל: לומר רצוני, ההבל מפועל דבר פנים בשום בפעולותיו יהיה שלא עד

 שהובילו כמי וחכמתו תכונותיו את ארמת הוא', בה לאמונה אבינו אברהם של דרכו את מתאר ם"הרמב כאשר
 תכונותיו את. עולםב הנהגתו דרכי והכרת העולם כבורא' בה ההכרה ,כאמור שהן ,התורה של העל-למטרות אותו
 את בניו וקיבלו ,במצרים אבדה כמעט האמונה אך, ליעקב הורישם ויצחק ,ליצחק אברהם הוריש' ה ידיעת ואת
 : פרק א( ,)הלכות עבודה זרה בלבד סגולה יחידי בידי ומהקי את להותיר לאש כדי התורה צווי

 כשדים באּור מושקע אלא דבר מודיע ולא מלמד לו היה ולא... קטן והוא בדעתו לשוטט התחיל זה איתן שנגמל כיון
 שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם עובד והוא כוכבים עובדי העם וכל ואמו ואביו הטפשים כוכבים עובדי בין
 הנלוים כל... ללמד ומינהו ליעקב הודיע ויצחק ...בנו ליצחק והודיעו. הנכונה מתבונתו הצדק קו והבין אמתה דרך
 כיון'... ה את יודעת שהיא אומה בעולם ונעשית עליהם ובנלווים יעקב בבני ומתגבר הולך הדבר והיה... אליו

 .עבודתו דרך והודיעם במצוות הכתירן, לנחלה בישראל' ה ובחר רבינו משה שנתנבא
 בן לוט את להציל נחלץ אברהם. ונפשית גופנית שלמות על מעידה בפרשתנו אבינו אברהם של התנהגותו בחינת
 עליהם גבר הוא. שנה 31 במשך האזור תושבי כל על אימה והטילו חסות סיִמ  שגבו מלכים ארבעה מידי אחיו

 אדון מוכרז המנצחלפיו  ,הקדמון בעולם נצחיםהמ כמנהג נהג ולא לאוהלו שב אך, אחיו בן את ושחרר במלחמה
ֵענּו: "לאברהם חת בני דברי. לבעליו אותו והשיב המלחמה בשלל להתכבד רביס הוא. הארץ -א   ְנִשיא ֲאֹדִני ְשמָׁ
ה ֹלִהים על , רוח-ענק כאיש והן הארץ כאדון הן המקום תושבי בעיני הרם מעמדו על מעידים(, ו:כג" )ְבתֹוֵכנו ַאתָׁ
ב ֵגר: "שאמראף  ֶכם ָאֹנִכי ְותֹושָׁ  נועדו החומריים שצרכיו ברורה ידיעה מתוך במועט הסתפק אברהם(. ד:שם" )ִעמָׁ

 היה שיכול אף, זו מטרההשגת ל מעברש ותחומרי הצעות דחההוא  לכן .הרוחניים יעדיה את להשיג לנפש לאפשר
 של לרמאות נכנע אף אלא זה ממעמדו ליהנות ביקש שלא זו בלבד לאו. שהציל הארצות משאבי את לעצמו לנכס

 5.כלל לו משלם היה לא רצה אילוכן ש, פרוןעֶ 
 ליהנות לסרב, יכול-כל שליט להיות הזדמנות על לוותר - אבינו אברהם של לזו דומה למעלה להגיע כדי
 כל במשך תורה ללמוד אדם צריך - לו שהובטחה בארץ קבורה עבור מופקע מחיר לשלם ולהסכים מלחמה משלל
 בשלמותה תושג המטרה אם רב וספק ,התורה לעקרונות בהתאם תתעצב שאישיותו כדי מצוותיה את להפנים, חייו

 ומדעתם הנעלה אישיותם מתוך אלא וחיובים םיווייצ ללא התורה של האידיאות את קיימו האבות. הקצרים יויחב
 המשךאת ו האמונה את להבטיח באים התורה מצוות וקיום תורה מתן. העולם את הנהגתו ודרכי הבורא בהכרת

יומיים משמשים אמצעי בטוח ונגיש להשגת תכליתו של האדם, -ציוויי התורה היום 6.האבות דרכיההליכה ב
 ,שהם דרכי ה' ,משהושגה שלמות זו, מובטח קיומם של ערכי הצדק, היושר והשלוםושאינה אלא שלמות שכלית. 

לי שהוא נזקק לכפייה חיצונית. האבות השיגו שלמות זו ללא אמצעי והם נעשים נחלתו הטבעית של האדם ב
  כפייה כלשהם, ולכן הם נבחרו לכרות ברית עם הקב"ה.

                                                           
 המאירי בית הבחירה הקדמה על מסכת אבות.הדברי  נוד. ועיי:בראשית לה  4
 רךדל מר ראו החכמים ז"ל עוכובש את יצרו ומבטל טבע הח ...ולפי שהיה"אברהם באמונה:  ךכך מסביר אברבנאל את דר  5

  ".יםוקה יוכל ללכת אל המקום אשר אמר לו האלכי בז ...ויחבוש את חמורו שחבש והכניע את החומר והיצר :המליצה לדרוש
6

ות מודל לחיקוי ייכולה לה ינהיושרם האישי ורגישותם לצדק טבעי, אמתוך האבות התנהגותם של  )ע"ז כה.(, ר' אלעזר תדעל  
ראו  .מחייב לצאצאיהם לעתיד לבוא, ויש צורך במערכת משפטית המסדירה התנהגות ישרה באמצעות חוקים שניתן לאכוף אותם

שכל מה שאנו נזהרים "הרמב"ם בפירושו למשנה בחולין פרק ז: קבע לכן  (.969לפרשת בראשית תשס"ה )מס'  דף שבועימאמרי 
 ."לנביאים שקדמוהו ...' ציוהה' על ידי משה, לא מפני שהממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי 


