בס"ד
מוסר המתפתח
ר' מ .נבון
ספר החינוך מנין המצוות בפרשת כי תצא
כי תצא יש בה עשרים ושבע מצוות עשה וארבעים ושבע מצוות לא תעשה.
במדבר רבה )וילנא( פרשת שלח פרשה יז סימן ו
" ...ועשיתם את כל מצותי"  -משל לאחד מוּשלך לתוך המים הושיט הקברניט את החבל ואמר לו
תפוש חבל זה בידך ואל תניחהו שאם תניחהו אין לך חיים .אף כך אמר לו הקדוש ברוך הוא
לישראל כל זמן שאתם מדובקין במצות )דברים ד( "ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם
ֶיך" ,והייתם קדושים
מּוּסר אַל ֶתּ ֶרף נִ ְצּ ֶר ָה ִכּי ִהיא ַחיּ ָ
היום" ,וכן הוא אומר )משלי ד:יג( " ַה ֲחזֵק ַבּ ָ
בזמן שאתם עושים את המצות אתם מקודשים ואימתכם מוטלת על העובדי כוכבים פרשתם מן
המצות נעשיתם מחוללים אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בעולם הזה על ידי יצר הרע אתם
פורשים מן המצות לעתיד לבא אני עוקרו מכם שנאמר )יחזקאל לו( ואת רוחי אתן בקרבכם וגו'.
חזון איש" ,אמונה וביטחון" ,פרק ג
חובות המוסריות המה לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה ,וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר
של תורת המוסר.
דברים פרק כא
ית ַבּ ִשּׁ ְביָה ֵא ֶשׁת יְ ַפת
ית ִשׁ ְביוֹ) :יא( וְ ָר ִא ָ
ָד ָך וְ ָשׁ ִב ָ
יך ְבּי ֶ
יך וּנְ ָתנוֹ יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)י( ִכּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֶב ָ
ֹאשׁהּ וְ ָע ְשׂ ָתה ֶאת
ית ָך וְ ִג ְלּ ָחה ֶאת ר ָ
תּוֹך ֵבּ ֶ
אתהּ ֶאל ְ
ַה ֵב ָ
תֹּאַר וְ ָח ַשׁ ְק ָתּ ָבהּ וְ ָל ַק ְח ָתּ ְל ָך ְל ִא ָשּׁה) :יב( ו ֲ
ָמים
ֶרח י ִ
יה וְ ֶאת ִא ָמּהּ י ַ
אָב ָ
וּב ְכ ָתה ֶאת ִ
ית ָך ָ
ָשׁ ָבה ְבּ ֵב ֶ
יה וְ י ְ
ירה ֶאת ִשׂ ְמ ַלת ִשׁ ְביָהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ֶיה) :יג( וְ ֵה ִס ָ
ִצ ָפּ ְרנ ָ
וּמכֹר
ַפ ָשׁהּ ָ
וּב ַע ְל ָתּהּ וְ ָהיְ ָתה ְל ָך ְל ִא ָשּׁה) :יד( וְ ָהיָה ִאם לֹא ָח ַפ ְצ ָתּ ָבּהּ וְ ִשׁ ַלּ ְח ָתּהּ ְלנ ְ
יה ְ
אַחר ֵכּן ָתּבוֹא ֵא ֶל ָ
וְ ַ
יתהּ :ס
לֹא ִת ְמ ְכּ ֶרנָּה ַבּ ָכּ ֶסף לֹא ִת ְת ַע ֵמּר ָבּהּ ַתּ ַחת ֲא ֶשׁר ִענִּ ָ
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כא עמוד ב
יפת תואר  -לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ,מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל
יאכלו בשר תמותות נבילות ...
רש"י מסכת קידושין דף כא עמוד ב
יפת תואר  -משמע מתוך שמתגרה בה יצרו מחמת יופיה התירה לו ובקושי אלא דמוטב
שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטה בשר מסוכנת שחוטה ואף על פי שהיא מאוסה
כדכתיב ביחזקאל ולא בא בפי בשר פגול.
דברים פרק כא
יהם:
וּבקוֹל ִאמּוֹ וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ וְ לֹא יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶ
אָביו ְ
וּמוֹרה ֵאינֶנּוּ שׁ ֵֹמ ַע ְבּקוֹל ִ
ֶ
סוֹרר
)יח( ִכּי יִ ְהיֶה ְל ִאישׁ ֵבּן ֵ
אָמרוּ ֶאל ִז ְקנֵי ִעירוֹ ְבּנֵנוּ
הוֹציאוּ אֹתוֹ ֶאל ִז ְקנֵי ִעירוֹ וְ ֶאל ַשׁ ַער ְמקֹמוֹ) :כ( וְ ְ
אָביו וְ ִאמּוֹ וְ ִ
)יט( וְ ָת ְפשׂוּ בוֹ ִ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע
ָמת ִ
ָמהוּ ָכּל אַנְ ֵשׁי ִעירוֹ ָב ֲא ָבנִ ים ו ֵ
וּרג ֻ
זוֹלל וְ ס ֵֹבא) :כא( ְ
סוֹרר וּמ ֶֹרה ֵאינֶנּוּ שׁ ֵֹמ ַע ְבּק ֵֹלנוּ ֵ
זֶה ֵ
ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ :ס
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עא עמוד א
בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ,ולמה נכתב  -דרוש וקבל שכר
דברים פרק יג
ַעל
ָשׁים ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
ָצאוּ ֲאנ ִ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם ֵלאמֹר) :יד( י ְ
יך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַחת ָע ֶר ָ
)יג( ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּ ַ
ַע ְב ָדה ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ֶתּם) :טו( וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ
ֵל ָכה וְ נ ַ
ירם ֵלאמֹר נ ְ
ַדּיחוּ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ִע ָ
ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך ַויּ ִ
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך) :טז( ַה ֵכּה ַת ֶכּה ֶאת
ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵ
יטב וְ ִהנֵּה ֱא ֶמת נָכוֹן ַה ָדּ ָבר נ ֶ
אַל ָתּ ֵה ֵ
וְ ָח ַק ְר ָתּ וְ ָשׁ ְ
י ְֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ַה ִהוא ְל ִפי ָח ֶרב ַה ֲח ֵרם א ָֹתהּ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּהּ וְ ֶאת ְבּ ֶה ְמ ָתּהּ ְל ִפי ָח ֶרב) :יז( וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ
עוֹלם לֹא
יך וְ ָהיְ ָתה ֵתּל ָ
תּוֹך ְרח ָֹבהּ וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ ָב ֵאשׁ ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ָכּ ִליל ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ִתּ ְקבֹּץ ֶאל ְ
ָתן ְל ָך ַר ֲח ִמים
אוּמה ִמן ַה ֵח ֶרם ְל ַמ ַען יָשׁוּב יְ קֹוָק ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ וְ נ ַ
ָד ָך ְמ ָ
ִת ָבּנֶה עוֹד) :יח( וְ לֹא יִ ְד ַבּק ְבּי ְ
וֹתיו ֲא ֶשׁר
יך ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
יך) :יט( ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וְ ִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ֶבּ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך :ס
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עא עמוד א
עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה  -דרוש וקבל שכר.

www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

R. N.E.Rabinovitch, The Way of Torah, Edah 3:1 (from Abstract)
[T]he Torah's method is to be a catalyst for the evolution of moral values in history, i.e. from
polygamy to monogamy, from slavery to freedom, from war to peace, & from coercion to liberty.

ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק לב
 כן[ ההנהגה בעצמה מן המנהיג ההוא ית' באו, וכמו זאת ]שהשם מפתח ב"ח לעט לעט שלב שלב...
 ולזה א"א לפי טבע האדם, והוא שא"א לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום,דברים רבים בתורתנו
 ותשאלני בלבך ותאמר לי איך יבאו מצות ופעולות עצומות... .שיניח כל מה שהרגיל בו פתאום
 כאלו, והם כלם בלתי מכוונים לעצמם אבל הם מפני דבר אחר,מבוארות מאד והושם להם זמנים
 ואי זה מונע היה אצלו לצוות לנו כוונתו,הם תחבולה שעשה השם לנו להגיע אל כונתו הראשונה
 שמע.הראשונה ויתן בנו יכלת לקבלה ולא היה צריך לאלו אשר חשבת שהם על צד הכוונה השניה
 והוא שכבר בא בתורה,תשובתי אשר תסיר מלבך זה החלי ויגלה לך אמתת מה שעוררתיך עליו
 ויסב אלהים את העם,"'כמו זה הענין בשוה והוא אמרו "ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים וגו
, מכוונת תחלה. וכמו שהסב השם אותם מן הדרך הישרה אשר היתה,'דרך המדבר ים סוף וגו
 כן, אל דרך אחרת עד שתגיע הכוונה הראשונה,מפני יראת מה שלא היו יכולים לסבלו לפי הטבע
צוה בזאת המצוה אשר זכרנו מפני יראת מה שאין יכלת לנפש לקבלו לפי הטבע עד שיגיע הכונה
... , והיא השגתו יתעלה והנחת ע"ז,הראשונה
R. W.S.Wurzburger, Covenental Imperatives, p.71-2
Although unavoidably tainted by subjectivity, moral perceptions cannot be dismissed as utterly irrelevant
simply because they cannot be buttressed by explicit, formal rules of religious law. After all, the Torah
mandates “to do what is good and right in the eyes of the Lord”.

דברים פרק יב
עוֹלם ִכּי
ָ יך ַעד
ָ אַח ֶר
ֲ ֶיך
ָ וּל ָבנ
ְ יטב ְל ָך
ַ ִֶךּ ְל ַמ ַען י
ָ )כח( ְשׁמֹר וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ
 ס:יך
ָ ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה
ָ ֲשׂה ַהטּוֹב וְ ַהיּ
ֶ ַתע
תורה תמימה דברים פרק יב פסוק כח
:[ הטוב בעיני שמים והישר בעיני אדם ]סיפרי, רבי עקיבא אומר,מהו הטוב ומהו הישר
R. W.S.Wurzburger, Covenental Imperatives, p.71-2
[T]he law itself, …, must accommodate itself to the inevitable changing social, economic, and
cultural conditions…. But it is one thing to recognize the important function of conscience as
a supplement to purely legal elements, and another to treat it as on overriding authority. …
[subjective] conscience can never supersede the law, which … is regarded as the Will of God.
All that conscience can do is to supplement the law by 1) discerning Divine requirements
which are not explicitly formulated in the law and 2) helping determine the meaning and
range of applicability of laws when their formulation contains an element of ambiguity.

( תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ל עמוד ב1
- ? אלא דיני דמגיזתא לדיינו- . לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה:דאמר רבי יוחנן
. ולא עבדו לפנים משורת הדין, שהעמידו דיניהם על דין תורה:אלא אימא
( הרב קוק2
 שלפי מושגי המוסר יהיה נראה שצריך להיות מובן באופן,ואם תפול שאלה על איזה משפט שבתורה
 ודאי, אז אם באמת ע”פ ב”ד הגדול יוחלט שזה המשפט לא נאמר כ”א באותם התנאים שכבר אינם,אחר
.ימצא ע”ז מקור בתורה
R. Lamm, “A Developing (Halachic) Morality”
the concept of “developing morality” can prove acceptable and helpful if it is based upon
Torah laws and Torah morality. The moral reasoning for which we attempt to circumvent a
Biblical mandate must itself issue from or be compatible with Torah and mitzvot, a reasoning
based upon a profound belief that the Torah is the source and confirmation of moral
excellence, and … that Torah is viable and applicable to each individual generation. … It is
not a genuinely novel, historic moral conception that we pit against the Biblical moral
tradition, but it is the evolving contemporary consciousness that has encouraged us to
rediscover what was always there in the inner folds of the Biblical texts and halakhic
traditions. Our moral sensitivity leads us to find warrant in the Torah heritage. ....

 פנקסי הראי"ה,הרב קוק
 … כל לב יבין על.כל התורה הזאת של מלחמת רשות לא נאמרה כ”א לאנושיות שלא נגמרה בחינוך
 יהיה הכרח לדבר כנגד יצר הרע, או יחידים מהם,נקלה כי רק לאומה שלא באה לתכלית חינוך האנושי
 כן, ומזה נלמד שכשם שעלינו להתרומם מדין יפת תואר.ע”י לקיחת יפת תואר בשביה באופן המדובר
. ונכיר שכל כלי זיין אינו אלא לגנאי,נזכה להתרומם מעיקר החינוך של מלחמת רשות
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