
 

 

 

 

 

 

TTfT 0010- Brachos 10- Mitzvos after Har Sinai 

Our Sages tell us that the Jews before the Torah was given also kept the mitzvos of the Torah, 

even though torah had not yet been commanded to them. What is the significance of their 

observance? And how does our observance differ from theirs? 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד א 

מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה ? מי כהחכם ומי יודע פשר דבר+ 'קהלת ח: +מאי דכתיב: אמר רב המנונא

  .בין חזקיהו לישעיהו, בין שני צדיקים

  

וילך אליהו + ח"י' מלכים א: +שנאמר(י אחאב דהכי אשכחן באליהו דאזל לגב, ליתי ישעיהו גבאי: חזקיהו אמר

  .דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע, ליתי חזקיהו גבאי: ישעיהו אמר). להראות אל אחאב

  

' מלכים ב: +שנאמר: לך ובקר את החולה: ואמר לו לישעיהו, הביא יסורים על חזקיהו - מה עשה הקדוש ברוך הוא 

' כה אמר ה: הם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליובימים ה+ ח"ישעיהו ל+, +'כ

לעולם  - ולא תחיה , בעולם הזה -מת אתה  -מאי כי מת אתה ולא תחיה . 'צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו) צבאות(

  . הבא

  

דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי משום : אמר ליה. משום דלא עסקת בפריה ורביה: אמר ליה? מאי כולי האי: אמר ליה

ומה דניחא קמיה , מאי דמפקדת איבעי לך למעבד? בהדי כבשי דרחמנא למה לך: אמר ליה. מינאי בנין דלא מעלו

  .לעביד -קודשא בריך הוא 

  

כבר נגזרה עליך : אמר ליה. אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו, השתא הב לי ברתך: אמר ליה

  .גזירה

  

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל  -כך מקובלני מבית אבי אבא ! כלה נבואתך וצא, בן אמוץ: אמר ליה

אפילו חרב : דאמרי תרוייהו]+ אלעזר: [ס"מסורת הש) +אליעזר(רבי יוחנן ורבי , אתמר נמי. ימנע עצמו מן הרחמים

  . הן יקטלני לו איחל+ ג"איוב י: +שנאמר, חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים

  

  

Review Questions: 

What did Chizkiyahu do wrong? What was his reasoning? 

In what way did Yeshaya overstep the boundaries of prophecy? 

What is the difference between the role of mitzvos before the Torah was given at Har Sinai, to 

the relationship after the Torah was given? 

 


