My community 1-application versus change
הרמב"ם ,הלכות יסודי
התורה ,פרק ט' הלכה א'
דבר ברור ומפורש בתורה
שהיא מצוה עומדת לעולם
ולעולמי עולמים אין לה לא
שינוי ולא גרעון ולא תוספת
שנאמר את כל הדבר אשר
אנכי מצוה אתכם אותו
תשמרון לעשות לא תוסף
עליו ולא תגרע ממנו ,ונאמר
והנגלות לנו ולבנינו עד עולם
לעשות את כל דברי התורה
הזאת ,הא למדת שכל דברי
תורה מצווין אנו לעשותן עד
עולם ,וכן הוא אומר חוקת
עולם לדורותיכם ,ונאמר לא
בשמים היא ,הא למדת שאין
נביא רשאי לחדש דבר
מעתה ,לפיכך אם יעמוד איש
בין מן האומות בין מישראל
ויעשה אות ומופת ויאמר שה'
שלחו להוסיף מצוה או לגרוע
מצוה או לפרש במצוה מן
המצות פירוש שלא שמענו
ממשה ,או שאמר שאותן
המצות שנצטוו בהן ישראל
אינן לעולם ולדורי דורות אלא
מצות לפי זמן היו ,הרי זה
נביא שקר שהרי בא להכחיש
נבואתו של משה ,ומיתתו
בחנק על שהזיד לדבר בשם
ה' אשר לא צוהו ,שהוא ברוך
שמו צוה למשה שהמצוה
הזאת לנו ולבנינו עד עולם
ולא איש אל ויכזב.

ספר העיקרים ,מאמר שלישי פרק י"ד -כאשר חפשנו ענין הדתות האלהיות שהיו בעולם
נמצא אותן נוהגות זה הדרך ,שהיו משתנות מהאסור אל ההתר ומן ההתר אל האסור .וזה כי
בתחלה נצטווה אדם הראשון בקצת מצות שנהגו בהן האנשים לפי קבלת רבותינו ז"ל עד נח,
ולנח התיר אכילת הבעלי חיים שהיה אסור לאדם הראשון....והוסיף לו מצות אבר מן מן החי,
ולאברהם הוסיף מצות המילה ,ולמשה הוסיף מצות אחרות רבות ואסר קצת עריות היו
מותרות לבני נח והתיר להם דברים נאסרו לבני נח ,כי הבהמה לאחר שנשחטה מותרת
לישראל אף על פי שעדיין היא מפרכסת ,ובן נח נהרג עליה משום אבר מן החי עד שתמות
הבהמה ,וכן בן נח נהרג על הגזל ואפילו על פחות משוה פרוטה מה שאין כן בישראל ,ובן נח
הרואה את חבירו גוזל ואינו מוחה בידו נהרג עליו ,ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה
שראו את שכם גוזל ולא עשו בו דין....וגדולה מזו אמרו בספרי על ולא תקים לך מצבה אשר
שנא ה' אלהיך )דברים ט"ז כ"ב( ,אף על פי שהיתה אהובה בימי האבות ,כלומר ואפילו בימי
משה שבשעת מתן תורה בנה מזבח תחת ההר והקים שתים עשרה מצבות לשנים עשר שבטי
ישראל ,ונאסר זה בערבות מואב בשנת הארבעים ,ויעקב אמר לו השם אנכי האל בית אל אשר
משחת שם מצבה )בראשית ל"א י"ג(,....והרי קצת העריות שהותרו לבני נח נמצא הכתוב
בפירוש יאסור אותם ,וכל זה ממה שיורה שהדת האלהית היתה משתנה מן האסור אל
ההתר ומן ההתר אל האסור כפי השתנות הזמנים ,וכן היה נוהג זה הענין באדם ונח
ואברהם עד שבא משה ,ומשבא משה עד הנה לא נשתנית.

ודעת הרמב"ם ז"ל שלא תשתנה לעולם לא כולה ולא מקצתה ...ודבריו בזה
צריכין עיון גדול מהיכן יצא לו לרבינו ז"ל השורש הזה ,כי אף
על פי שהשורש הזה יקר הערך מאד ,אם קבלה היא נקבל אותה בסבר פנים יפות ואם לדין יש
תשובה ,כי מה שנאמר בתורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו לא בא להזהיר על כלל מצות
התורה אלא על תכונת עשייתן בלבד ,ובא להזהיר שלא נבדה מלבנו ולא נלמוד מעובדי עבודה
זרה לעשות תוספת או גרעון בתואר עשית המצוה בהיותנו חושבים שזה הגדלה לשם
יתברך...ואם כן אין מכאן ראיה למה שכתב הרמב"ם ז"ל .ועוד יקשה לדבריו שאם היה הכתוב
מזהיר שלא להוסיף על מנין המצות ושלא לגרוע מהן ,איך אמרו בית דין מתנין לעקור דבר מן
התורה בשב ואל תעשה ,וכי בית דין עוברין על לא תגרעו ממנו ,וכן שלמה שתקן ערובין וידים
עבר על לא תוסף עליו .סוף דבר איני רואה שום ראיה מן הפסוקים שהביא הרמב"ם ז"ל אל
שיהיה זה שורש לתורת משה כלל כמו שכתב הוא ז"ל.
ואומר עוד שאף אם תהיה הבנת הפסוקים כמו שכתב הוא ז"ל ,אין משם ראיה לדבריו כלל אל
שלא תנוסח התורה ולא תשתנה לעולם ,כי הכתוב לא יזהיר אלא שאנחנו לא נוסיף ולא נגרע
מדעתנו על המצות ,אבל מה המונע שלא יהיה הוא יתברך מוסיף או גורע כשתגזור חכמתו
יתברך....וכן ישתנו המצות האלהיות בהשתנות הזמנים ,כמו שנשתנה אסור
הבשר ,שנאסר לאדם והותר לנח ובניו ...אלא שמכאן ראיה כי הדתות האלהיות אף אם לא
ינוסחו בכל דבר כבר ישתנו בחלוף מן האסור אל ההתר ומן ההתר אל האסור כפי השתנות
הכנות המקבלים:

שם מאמר ט"ז.... -וכן מצינו בימי עזרא שבטלו מנין החדשים מניסן ,שהיו מונין כן כפי
משפטי התורה ,לפי שכתוב החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
)שמות י"ב ב'( ,והיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל....ואין לחדשים שמות במשפטי התורה,
אבל ראוי שיהיה שמם שני שלישי רביעי חמישי ששי שביעי לניסן זכר ליציאת
מצרים,....וכאשר עלו מבבל ראו לעשות זכר לגאולה השנית ועשו זה בשני דברים ,האחד
שהניחו כתב עברי ובחרו להם כתב אשורי זכר שגלו אל אשור ונגאלו משם...ונראה מזה כי הם
הבינו שצווי מנין החדשים היה זמניי ,רוצה לומר כל עוד שתתמיד הגאולה ההיא ,אבל אחר
שגלו שנית ונגאלו משם ונצטוו על ידי ירמיה לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל
מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון וגו' )ירמיהו
כ"ג ז'( ,ראו להניח המנין הראשון שהיה זכר ליציאת מצרים וחזרו למנות מנין אחר מתשרי
לשנות העולם ,והשאירו שמות החדשים שעלו עמהם מאשור זכר לגאולה השנית ,כי הבינו
שצווי מנין החדשים מניסן היה זמניי ולא צווי נצחי אף על פי שלא נזכר בו זמן...קנצי למלין
איני רואה שום ראיה ולא שום הכרח אל שיהיה שורש בפני עצמו לתורה אלהית בכלל ולא
לתורת משה בפרט שלא תנוסח התורה ושלא תשתנה ,מן הראיות שכתב הרמב"ם ז"ל.
ברכות ל"א עמוד א'
אמר רבי חייא בר אבא :לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות ,שנאמר+ :דניאל ו' +וכוין פתיחן ליה
וגו'.
שולחן ערוך ,או"ח סימן צ/ד
צריך לפתוח פתחים או חלונות כנגד ירושלים ,כדי להתפלל כנגדן ,וטוב שיהיו בבהכ"נ י"ב חלונות.
הסבר הבית יוסף ,או"ח ,צ'/ד -וצריך שיהיו חלונות פתוחים....
ופירש רש"י שהחלונות גורמין לו
שיכוין לבו שהוא מסתכל כלפי
שמים ולבו נכנע ולפי זה צריך שיהיו
פתוחין לאותו רוח שיתפלל

וכן כתב הרמב"ם בפ"ה
מהלכות תפילה )ה"ו( וצריך
לפתוח פתחים או חלונות כנגד
ירושלים כדי להתפלל כנגדן,

ותלמידי ה"ר יונה )כד :ד"ה
בבית( כתבו אפשר לומר
שהטעם הוא מפני שעל ידי
ראיית האור תתיישב דעתו

יותר ויוכל לכוין
כראוי

