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The shiur will go on break next week and resume for Parshat Shoftim – Wednesday, September 7
רש"י
דברים פרק א

(ה) הואיל  -התחיל כמו (בראשית יח ,כז) הנה נא הואלתי:
ּתֹורה
הֹואיל מֹשֶ ה בֵ ֵאר ֶאת הַ ָ
מֹואב ִ
(ה) בְּ עֵ בֶ ר הַ י ְַּרדֵ ן בְּ ֶא ֶרץ ָ
באר את התורה  -בשבעים לשון פירשה להם( :ו) רב לכם
ֹלהינּו ִדבֶ ר ֵאלֵ ינּו בְּ ח ֵֹרב ֵלאמֹר ַרב
הַ ז ֹאת לֵאמֹר( :ו) יְֹּק ָֹוֹק אֱ ֵ
שבת  -כפשוטו .ויש מדרש אגדה הרבה לכם גדולה ושכר על
ּוסעּו ָלכֶם ּובֹאּו הַ ר הָ אֱ מ ִֹרי וְּ ֶאל
לָכֶ ם שֶ בֶ ת בָ הָ ר הַ זֶ ה( :ז) פְּ נּו ְּ
כָל ְּשכֵ נָיו בָ ע ֲָרבָ ה בָ הָ ר ּובַ ְּש ֵפלָ ה ּובַ ֶנגֶב ּובְּ חֹוף ַהיָם ֶא ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲענִי ישיבתכם בהר הזה ,עשיתם משכן מנורה וכליםֹ ,קבלתם
וְּ הַ לְּבָ נֹון עַ ד ַהנָהָ ר הַ ָגדֹל נְּהַ ר פְּ ָרת( :ח) ְּר ֵאה נ ַָת ִּתי לִפְּ נֵיכֶם ֶאת תורה ,מניתם לכם סנהדרין ,שרי אלפים ושרי מאות( :ז) פנו
וסעו לכם  -זו דרך ערד וחרמה :ובאו הר האמרי  -כמשמעו:
הָ ָא ֶרץ בֹאּו ְּּורשּו ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע ְּיֹקֹוָֹק לַאֲ ב ֵֹתיכֶם
ואל כל שכניו  -עמון ומואב והר שעיר :בערבה  -זה מישור
לְּאבְּ ָרהָ ם לְּ ִיצְּ חָ ֹק ּו ְּל ַי ֲעֹקֹב ָל ֵתת לָהֶ ם ּו ְּלז ְַּרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶ ם:
ַ
של יער :בהר  -זה הר המלך :ובשפלה  -זו שפלת דרום:
(ט) וָ אֹמַ ר אֲ ֵלכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵ אמֹר ל ֹא אּוכַ ל לְּבַ ִדי ְּש ֵאת
ובנגב ובחוף הים  -אשֹקלון ועזה וֹקסרי וכו' כדאיתא
ֹלהיכֶם ִה ְּרבָ ה ֶא ְּתכֶם וְּ ִה ְּנכֶם ַהיֹום כְּ כֹוכְּ בֵ י
ֶא ְּתכֶ ם( :י) יְֹּק ָֹוֹק אֱ ֵ
בֹותכֶם יֹסֵ ף ֲעלֵי ֶכם ָככֶם ֶאלֶף בספרי :עד הנהר הגדול  -מפני שנזכר עם ארץ ישראלֹ ,קראו
ֹלהי אֲ ֵ
הַ שָ מַ יִ ם לָ רֹב( :יא) יְֹּק ָֹוֹק אֱ ֵ
גדול .משל הדיוט אומר עבד מלך מלך ,הדבֹק לשחוור
פְּ עָ ִמים וִ יבָ ֵרְך ֶא ְּתכֶם כַ אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ָל ֶכם( :יב) ֵאי ָכה ֶאשָ א ְּלבַ ִדי
וישתחוו לךֹ ,קרב לגבי דהינא ואידהן( :ח) ראה נתתי -
טָ ְּרחֲ כֶם ּומַ שַ אֲ כֶם וְּ ִריבְּ ֶכם( :יג) הָ בּו ָלכֶם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים
ּונְּ בֹנִ ים וִ ידֻעִ ים ל ְִּשבְּ טֵ יכֶם ַואֲ ִשימֵ ם בְּ ָראשֵ י ֶכם( :יד) וַ ַּתעֲנּו א ִֹתי בעיניכם אתם רואים .איני אומר לכם מאומד ומשמועה:
אמרּו טֹוב הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר ִדבַ ְּר ָּת ַלעֲשֹות( :טו) ו ֶָא ַקח ֶאת ָראשֵ י באו ורשו  -אין מערער בדבר ואינכם צריכים למלחמה ,אלו
וַּת ֹ ְּ
לא שלחו מרגלים לא היו צריכים לכלי זיין :לאבתיכם -
אשים עֲלֵ יכֶ ם
אֹותם ָר ִ
ִשבְּ טֵ יכֶם אֲ נ ִָשים חֲ כ ִָמים וִ י ֻדעִ ים ו ֶָא ֵּתן ָ
למה הזכיר שוב לאברהם ליצחֹק וליעֹקב ,אלא אברהם כדאי
שָ ֵרי אֲ לָ פִ ים וְּ שָ ֵרי מֵ אֹות וְּ שָ ֵרי חֲ ִמ ִשים וְּ שָ ֵרי עֲשָ רֹת וְּ ש ְֹּט ִרים
לעצמו ,יצחֹק כדאי לעצמו ,יעֹקב כדאי לעצמו( :ט) ואמר
לְּ ִשבְּ טֵ יכֶ ם( :טז) וָאֲ צַ ּוֶ ה ֶאת שֹפְּ טֵ יכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹר שָ מֹעַ
אליכם בעת ההוא לאמר  -מהו לאמר ,אמר להם משה ,לא
ּושפַ ְּט ֶּתם צֶ דֶ ֹק בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ָא ִחיו ּובֵ ין גֵרֹו:
בֵ ין אֲ ֵחיכֶ ם ְּ
מעצמי אני אומר לכם ,אלא מפי הֹקדוש ברוך הוא :לא אוכל
(יז) ל ֹא ַתכִ ירּו פָ נִים בַ ִמ ְּשפָ ט כ ַָקטֹן ַכ ָגדֹל ִּת ְּשמָ עּון ל ֹא ָתגּורּו
לבדי וגו'  -אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל ,אדם
ִמפְּ נֵי ִאיש כִ י הַ ִמ ְּשפָט לֵאֹל ִהים הּוא וְּ הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר י ְִֹּקשֶ ה ִמכֶ ם
ּושמַ עְּ ִּתיו( :יח) וָ אֲ צַ ּוֶה ֶא ְּתכֶם בָ עֵ ת הַ ִהוא ֵאת כָל שהוציאם ממצרים וֹקרע להם את הים והוריד את המן
ַּת ְֹּק ִרבּון ֵאלַי ְּ
והגיז את השליו לא היה יכול לדונם ,אלא כך אמר להם ,ה'
הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶ ר ַּתעֲשּון:
אלהיכם הרבה אתכם ,הגדיל והרים אתכם על דייניכם נטל
את העונש מכם ונתנו על הדיינין .וכן אמר שלמה (מלכים א' ג ,ט) כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה ,אפשר מי שכתוב
בו (שם ה ,יא) ויחכם מכל האדם ,אומר מי יוכל לשפוט ,אלא כך אמר שלמה אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות ,שאם
דן והורג ומכה וחונֹק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום ,אני אם חייבתי ממון שלא כדין נפשות אני נתבע ,שנאמר (משלי
כב ,כג) וֹקבע את ֹקובעיהם נפש( :י) והנכם היום ככוכבי השמים  -וכי ככוכבי השמים היו באותו היום ,והלא לא היו אלא
שישים רבוא ,מהו והנכם היום ,הנכם משולים כיוםֹ ,קיימים כחמה וכלבנה וככוכבים( :יא) יוסף עליכם ככם אלף פעמים -
מהו שוב ויברך אתכם כאשר דבר לכם ,אלא אמרו לו משה אתה נותן ֹקצבה לברכתינו ,כבר הבטיח הֹקדוש ברוך הוא את
אברהם (בראשית יג ,טז) אשר אם יוכל איש למנות וגו' ,אמר להם זו משלי היא ,אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם:
(יב) איכה אשא לבדי  -אם אומר לֹקבל שכר לא אוכל ,זו היא שאמרתי לכם לא מעצמי אני אומר לכם ,אלא מפי הֹקדוש
ברוך הוא :טרחכם  -מלמד שהיו ישראל טרחנין .היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין ,אומר יש לי עדים להביא ,יש
לי ראיות להביא ,מוסיף אני עליכם דיינין :ומשאכם  -מלמד שהיו אפיֹקורסין .הֹקדים משה לצאת ,אמרו ,מה ראה בן
עמרם לצאת ,שמא אינו שפוי בתוך ביתו .איחר לצאת ,אמרו ,מה ראה בן עמרם שלא לצאת ,מה אתם סבורים ,יושב ויועץ
עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות :וריבכם  -מלמד שהיו רוגנים( :יג) הבו לכם  -הזמינו עצמכם לדבר :אנשים  -וכי
תעלה על דעתך נשים ,מה תלמוד לומר אנשים ,צדיֹקים [כסופים] :חכמים ( -כסופים) :נבונים  -מבינים דבר מתוך דבר .זו
היא ששאל אריוס את רבי יוסי ,מה בין חכמים לנבונים .חכם דומה לשולחני עשיר ,כשמביאין לו דינרין לראות רואה,
וכשאין מביאין לו יושב ותוהא .נבון דומה לשולחני תגר ,כשמביאין לו מעות לראות רואה ,וכשאין מביאין לו הוא מחזר
ומביא משלו :וידועים לשבטיכם  -שהם ניכרים לכם ,שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא
ואם הגון הוא ,אבל אתם מכירין בו ,שאתם גידלתם אותו ,לכך נאמר וידועים לשבטיכם :בראשיכם  -ראשים ומכובדים
עליכם שתהיו נוהגין בהם כבוד ויראה :ואשמם  -חסר יו"ד ,למד שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי דייניהם ,שהיה
להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה( :יד) ותענו אותי וגו'  -החלטתם את הדבר להנאתכם ,היה לכם להשיב ,רבינו משה
ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך לא ממך שנצטערת עליה .אלא ידעתי מחשבותיכם .הייתם אומרים ,עכשיו יתמנו עלינו
דיינין הרבה ,אם אין מכירנו אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים :לעשות  -אם הייתי מתעצל ,אתם אומרים עשה
מהרה( :טו) ואקח את ראשי שבטיכם  -משכתים בדברים ,אשריכם ,על מי באתם להתמנות ,על בני אברהם יצחֹק ויעֹקב,
על בני אדם שנֹקראו אחים ורעים ,חלֹק ונחלה וכל לשון חבה :אנשים חכמים וידועים  -אבל נבונים לא מצאתי .זו אחת
משבע מדות שאמר יתרו למשה ולא מצא אלא שלש ,אנשים צדיֹקים ,חכמים וידועים :ראשים עליכם  -שתנהגו בהם כבוד.
ראשים במֹקח ,ראשים בממכר ,ראשים במשא ומתן ,נכנס (מביתו לב"ה) אחרון ויוצא ראשון :שרי אלפים  -אחד ממונה על
אלף :שרי מאות  -אחד ממונה על מאה :ושטרים  -מניתי עליכם לשבטיכם .אלו הכופתין והמכין ברצועה על פי הדיינין:
(טז) ואצוה את שפטיכם  -אמרתי להם הוו מתונים בדין ,אם בא דין לפניך פעם אחת שתים ושלש אל תאמר כבר בא דין זה
לפני פעמים הרבה אלא היו נושאים ונותנים בו :בעת ההוא  -משמניתים אמרתי להם ,אין עכשיו כלשעבר ,לשעבר הייתם
ברשות עצמכם ,עכשיו הרי אתם משועבדים לצבור :שמוע  -לשון הווה אודנ"ט בלע"ז [בהאזינכם] כמו (שמות כ ,ח) זכור,
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רש"י לדברים פרק א (המשך)

(דברים ה ,יב) שמור :ובין גרו  -זה בעל דינו ,שאוגר עליו דברים .דבר אחר ובין גרו ,אף על עסֹקי דירה בין חלוֹקת אחים
אפילו בין תנור לכירים( :יז) לא תכירו פנים במשפט  -זה הממונה להושיב הדיינין ,שלא יאמר איש פלוני נאה או גבור,
אושיבנו דיין ,איש פלוני ֹקרובי ,אושיבנו דיין בעיר ,והוא אינו בֹקי בדינין נמצא מחייב את הזכאי ומזכה את החייב .מעלה
אני על מי שמנהו כאילו הכיר פנים בדין :כקטן כגדול תשמעון  -שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה ,שאם
ֹקדם ובא לפניך לא תסלֹקנו לאחרון .דבר אחר כֹקטן כגדול תשמעון ,כתרגומו ,שלא תאמר ,זה עני הוא וחבירו עשיר ומצוה
לפרנסו אזכה את העני ונמצא מתפרנס בנֹקיות .דבר אחר שלא תאמר היאך אני פוגם כבודו של עשיר זה בשביל דינר ,אזכנו
עכשיו ,וכשיצא לחוץ אומר אני לו ,תן לו שאתה חייב לו :לא תגורו מפני איש  -לא תיראו .דבר אחר לא תגורו ,לא תכניס
דבריך מפני איש .לשון (משלי י ,ה) אוגר בֹקיץ :כי המשפט לאלהים הוא  -מה שאתה נוטל מזה שלא כדין ,אתה מזֹקיֹקני
להחזיר לו ,נמצא שהטית (על) [עלי] המשפט :תקרבון אלי  -על דבר זה נסתלֹק ממנו משפט בנות צלפחד ,וכן שמואל אמר
לשאול (שמואל א' ט ,יט) אנכי הרואה ,אמר לו הֹקדוש ברוך הוא ,חייך שאני מודיעך שאין אתה רואה .ואימתי הודיעו,
כשבא למשוח את דוד (שם טז ,ו) וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה' משיחו ,אמר לו הֹקדוש ברוך הוא ,ולא אמרת אנכי
הרואה (שם טז ,ז) אל תבט אל מראהו( :יח) את כל הדברים אשר תעשון  -אלו עשרת הדברים שבין דיני ממונות לדיני
נפשות:
רמב"ן לדברים פרק א

(יב) וטעם טרחכם ומשאכם וריבכם  -על דרך הפשט רמז משה רבינו להם שלשת הדברים שאמר ליתרו שהיה הוא עושה
לעם כמו שפירשתי שם (שמות יח טו) .והזכירן לישראל ברמז ,אמר "טרחכם" כנגד והודעתי את חוֹקי האלהים ואת
תורותיו (שם שם טז) ,כי טורח גדול היה ללמד ליוצאי מצרים החוֹקים והתורות ופירושם וביאורם וסודם .והזכיר
"משאכם" כנגד לדרוש אלהים (שם פסוֹק טו) ,שהוא ענין תפלה שמתפלל עליהם ,והוא מלשון ונשאת תפלה (מ"ב יט ד) ,ואל
תשא בעדם רנה ותפלה (ירמיה ז טז)" .וריבכם" ,כפשוטו עניני המשפטים .ואמר "הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים"
על הדיינין בלבד ,אבל אמר סתם "ואשימם בראשיכם" דרך ענוה:
רש"י

דברים פרק ג

(כג) ואתחנן  -אין חנון בכל מֹקום אלא לשון מתנת חנם .אף
וָא ְּת ַחנַן ֶאל ְּיֹקֹוָֹק בָ עֵ ת ַה ִהוא לֵאמֹר( :כד) אֲ ֹדנָי יְֹּקֹוִ ֹק
(כג) ֶ
על פי שיש להם לצדיֹקים לתלות במעשיהם הטובים ,אין
לֹות לְּהַ ְּראֹות ֶאת עַ ְּב ְּדָך ֶאת ג ְָּדלְָּך וְּ ֶאת י ְָּדָך הַ חֲ ָז ָֹקה
ַא ָּתה הַ ִח ָ
מבֹקשים מאת המֹקום אלא מתנת חנם .לפי שאמר לו
אֲ שֶ ר ִמי ֵאל בַ שָ ַמיִם ּובָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה כְּ ַמעֲשֶ יָך וְּ כִ גְּ בּור ֶֹתָך:
(שמות לג יט) וחנותי את אשר אחון ,אמר לו בלשון ואתחנן.
(כה) ֶאעְּ בְּ ָרה נָא וְּ ֶא ְּר ֶאה ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ ּטֹובָ ה אֲ שֶ ר ְּבעֵ בֶ ר ַהי ְַּרדֵ ן
דבר אחר זה אחד מעשרה לשונות שנֹקראת תפלה ,כדאיתא
הָ הָ ר הַ ּטֹוב הַ ֶזה וְּ ַהלְּבָ נֹן:
בספרי :בעת ההיא  -לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי
שמא הותר הנדר :לאמר  -זה אחד משלש מֹקומות שאמר משה לפני המֹקום איני מניחך עד שתודיעני אם תעשה שאלתי אם
לאו( :כד) ה' אלהים  -רחום בדין :אתה החלות להראות את עבדך  -פתח להיות עומד ומתפלל ,אף על פי שנגזרה גזירה.
אמר לו ממך למדתי ,שאמרת לי (שמות לב י) ועתה הניחה לי ,וכי תופס הייתי בך ,אלא לפתוח פתח ,שבי תלוי להתפלל
עליהם ,כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו :את גדלך  -זו מדת טובך וכן הוא אומר (במדבר יד יז) ועתה יגדל נא כח ה' :ואת
ידך  -זו ימינך ,שהיא פשוטה לכל באי עולם :החזקה  -שאתה כובש ברחמים את מדת הדין החזֹקה :אשר מי אל וגו'  -אינך
דומה למלך בשר ודם ,שיש לו יועצין וסנֹקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו ,אתה אין מי ימחה
בידך אם תמחול לי נתבטל גזירתך .ולפי פשוטו אתה החלות להראות את עבדך מלחמת סיחון ועוג ,כדכתיב (דברים ב לא)
ראה החלותי תת לפניך ,הראני מלחמת שלושים ואחד מלכים( :כה) אעברה נא  -אין נא אלא לשון בֹקשה :ההר הטוב הזה -
זו ירושלים :והלבנון  -זה בית המֹקדש:
שמות פרק יח

רש"י שמות פרק יח

(יג) וַ יְּ ִהי ִמ ָמחֳ ָרת וַ יֵשֶ ב מֹשֶ ה ל ְִּשפֹט ֶאת ָהעָ ם וַ ַי ֲעמֹד ָהעָ ם עַ ל
מֹשֶ ה ִמן הַ ב ֶֹֹקר עַ ד ָהעָ ֶרב( :יד) ַוי ְַּרא ח ֵֹתן מֹשֶ ה ֵאת כָל אֲ שֶ ר
הּוא עֹשֶ ה לָעָ ם וַי ֹאמֶ ר מָ ה הַ ָדבָ ר הַ זֶה אֲ שֶ ר ַא ָּתה עֹשֶ ה לָעָ ם
מַ דּועַ ַא ָּתה יֹושֵ ב לְּבַ דֶ ָך וְּ כָ ל ָהעָ ם ִנצָ ב עָ לֶ יָך ִמן ב ֶֹֹקר עַ ד עָ ֶרב:
ֹלהים:
(טו) וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה לְּ ח ְֹּתנֹו כִ י יָב ֹא ֵאלַי הָ עָ ם ל ְִּדרֹש אֱ ִ
(טז) כִ י יִ ְּהיֶה לָהֶ ם דָ בָ ר בָ א ֵאלַי וְּ שָ פַ ְּט ִּתי בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו
ֹלהים וְּ ֶאת ּתֹור ָֹתיו( :יז) וַ י ֹאמֶ ר ח ֵֹתן
וְּ הֹודַ עְּ ִּתי ֶאת חֻ ֵקי הָ אֱ ִ
מֹשֶ ה ֵאלָ יו ל ֹא טֹוב הַ דָ בָ ר אֲ ֶשר ַא ָּתה עֹשֶ ה( :יח) ָנבֹל ִּתבֹל גַם
ַא ָּתה גַם ָהעָ ם הַ זֶה אֲ שֶ ר עִ מָ ְך כִ י כָבֵ ד ִמ ְּמָך הַ ָדבָ ר ל ֹא תּוכַל
ֹלהים עִ ָמְך
יהי אֱ ִ
ֹקלִי ִאיעָ צְּ ָך וִ ִ
ֲעשֹהּו לְּבַ דֶ ָך( :יט) עַ ָּתה ְּשמַ ע בְּ ֹ
את ַא ָּתה ֶאת הַ ְּדבָ ִרים ֶאל
ֹלהים וְּ הֵ בֵ ָ
הֱ יֵה ַא ָּתה לָעָ ם מּול הָ אֱ ִ
ֹלהים( :כ) וְּ ִהזְּ הַ ְּר ָּתה ֶא ְּת ֶהם ֶאת הַ חֻ ִקים וְּ ֶאת הַ ּתֹורֹת
הָ אֱ ִ
וְּ הֹודַ עְּ ָּת לָהֶ ם ֶאת הַ דֶ ֶרְך ֵילְּכּו בָ ּה וְּ ֶאת הַ מַ עֲשֶ ה אֲ שֶ ר ַיעֲשּון:
ֹלהים ַאנְּשֵ י
(כא) וְּ ַא ָּתה ֶתחֱ זֶה ִמ ָכל הָ עָ ם ַאנְּשֵ י ַחיִל י ְִּר ֵאי אֱ ִ
ֹנְּאי בָ צַ ע וְּ שַ ְּמ ָּת ֲעלֵהֶ ם שָ ֵרי אֲ ָלפִ ים שָ ֵרי מֵ אֹות שָ ֵרי
אֱ מֶ ת ש ֵ
חֲ ִמ ִשים וְּ שָ ֵרי עֲשָ רֹת( :כב) וְּ ָשפְּ טּו ֶאת הָ עָ ם בְּ כָל עֵ ת וְּ הָ יָה כָ ל
הַ דָ בָ ר הַ ָגדֹל יָבִ י אּו ֵאלֶ יָך וְּ כָ ל הַ דָ בָ ר הַ ָקטֹן י ְִּשפְּ טּו הֵ ם וְּ הָ ֵֹקל
מֵ עָ לֶיָך וְּ נ ְָּשאּו ִא ָּתְך:

(יג) ויהי ממחרת  -מוצאי יום הכיפורים היה ,כך שנינו
בספרי ,ומהו ממחרת ,למחרת רדתו מן ההר .ועל כרחך אי
אפשר לומר אלא ממחרת יום הכיפורים ,שהרי ֹקודם מתן
תורה אי אפשר לומר (פסוֹק טז) והודעתי את חֹקי וגו',
ומשנתנה תורה עד יום הכיפורים לא ישב משה לשפוט את
העם ,שהרי בשבעה עשר בתמוז ירד ושבר את הלוחות,
ולמחר עלה בהשכמה ושהה שמונים יום וירד ביום
הכיפורים .ואין פרשה זו כתובה כסדר ,שלא נאמר ויהי
ממחרת עד שנה שניה ,אף לדברי האומר יתרו ֹקודם מתן
תורה בא ,שילוחו אל ארצו לא היה אלא עד שנה שניה,
שהרי נאמר כאן (פסוֹק כז) וישלח משה את חותנו ומצינו
במסע הדגלים שאמר לו משה (במדבר י כט) נוסעים אנחנו
אל המֹקום וגו'( ,שם לא) אל נא תעזוב אותנו ,ואם זו ֹקודם
מתן תורה ,מששלחו והלך היכן מצינו שחזר ואם תאמר שם
לא נאמר יתרו אלא חובב ,ובנו של יתרו היה ,הוא חובב הוא
יתרו ,שהרי כתיב (שופטים ד יא) מבני חובב חותן משה:
וישב משה וגו' ויעמד העם  -יושב כמלך וכולן עומדים,
>>>
והוֹקשה הדבר ליתרו שהיה מזלזל בכבודן של ישראל
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רש"י לשמות פרק יח (המשך)

והוכיחו על כך ,שנאמר (פסוֹק יד) מדוע אתה יושב לבדך וכלם נצבים :מן הבקר עד הערב  -אפשר לומר כן ,אלא כל דיין שדן
דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת ,מעלה עליו הכתוב כאילו עוסֹק בתורה כל היום ,וכאלו נעשה שותף להֹקב"ה במעשה
בראשית ,שנאמר בו (בראשית א ה) ויהי ערב ויהי בֹקר יום אחד( :טו) כי יבא  -כמו כי בא ,לשון הווה :לדרש אלהים -
כתרגומו למתבע אולפן ,לשאול תלמוד מפי הגבורה( :טז) כי יהיה להם דבר בא  -מי שיהיה לו דבר בא אלי( :יז) ויאמר חתן
משה  -דרך כבוד ֹקוראו הכתוב חותנו של מלך( :יח) נבל תבל  -כתרגומו .ולשונו לשון כמישה פליישטרי"ר בלעז [לכמוש].
כמו (ירמיה ח יג) והעלה נבל( ,ישעיה לד ד) כנבול עלה מגפן וגו' ,שהוא כמוש על ידי חמה ועל ידי ֹקרח ,וכחו תש ונלאה :גם
אתה  -לרבות אהרן וחור ושבעים זֹקנים :כי כבד ממך  -כובדו רב יותר מכחך( :יט) איעצך ויהי אלהים עמך  -בעצה ,אמר
לו צא המלך בגבורה :היה אתה לעם מול האלהים  -שליח ומליץ בינותם למֹקום ,ושואל משפטים מאתו :את הדברים -
דברי ריבותם( :כא) ואתה תחזה  -ברוח הֹקודש שעליך :אנשי חיל  -עשירים ,שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים :אנשי אמת
 אלו בעלי הבטחה ,שהם כדאי לסמוך על דבריהם ,שעל ידי כן יהיו דבריהם נשמעין :שנאי בצע  -ששונאין את ממונם בדיןכההיא דאמרינן כל דיינא דמפֹקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הוא :שרי אלפים  -הם היו שש מאות שרים לשש מאות
אלף :שרי מאות  -ששת אלפים היו :שרי חמשים  -שנים עשר אלף :שרי עשרת  -ששים אלף( :כב) ושפטו  -וידונון ,לשון
צווי :והקל מעליך  -דבר זה להֹקל מעליך .והֹקל ,כמו (שמות ח יא) והכבד את לבו( ,מלכים ב ג כד) והכות את מואב ,לשון
הווה:
מהר"ל דרוש על התורה – הקדמה

והנה חשב [משה] בדמיונו שלא יאות אליו הוספת הדיינים מפני שדבר זה נחשב כאלו הוא יוצא מֹקו המשפט ומדתו ,כי כל
זה הוא בכלל (דברים ט"ז) צדֹק צדֹק תרדוף הלך אחר ב"ד יפה ,אשר אין לצאת ממנו אף כחוט השערה ומי יחוש וידון יותר
ממשה המיוחס לכך אין עוד מלבדו .אבל יתרו אשר שמו נאה לו והוא נאה לשמו כאשר זכרנו שיעור מספיֹק ,העלה בדעתו
כיון שלא יוכל משה לעמוד בזה שיהא דן כל היום מבֹקר עד ערב ,ראוי להוסיף דיינים ולהתלבש במדת יוצרו ,אשר ראינו כי
הוא ית' בשעה שעלה לפניו במחשבה לברוא את עולמו במדת הדין וראה שאין העולם יכול להתֹקיים בו ויתר ושיתף מדת
הרחמים עמו .וכבר שמענו גם ראינו ממאי דכתיב בענין (שמות י"ח) ויעמוד העם על משה מן הבֹקר עד הערב כי הדיין כאלו
נעשה שותף להֹקב"ה במעשה בראשית כידוע מאמרם ז"ל בשבת (דף י') כתיב הכא מן הבֹקר עד הערב וכתיב התם (בראשית
א') ויהי ערב ויהי בֹקר וכו' .ואמר יתרו כי ג"כ בזה כאשר אי אפשר למשה לעמוד בשורת הדין הראוי היותו יושב בדין לבדו
תמיד ,יתכן לשתף המדה שאינה ע"פ דין גמור דהיינו להוסיף דיינים ודבר זה הוא יתר על עיֹקר הדין ,ולכך נתייחסה עצה
זאת ליתרו בהחלט.

