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פרשת משפטים תש"פ
בעניין מתן תורה ,כמה פעמים?
 by his loving familyז"ל In memory of David Wichs
שמות פרק כא פסוק א

וְ ֵאלֶּה הַ ִּמ ְשפ ִָּּטים אֲ שֶּ ר ָּת ִּשים לִּפְ נֵיהֶּ ם:
רש"י

רמב"ן

טעם ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם  -כי רצה
(א) ואלה המשפטים  -כל מקום שנאמר אלה פסל את
להקדים להם המשפטים ,כי כאשר היה בעשרת הדברות
הראשונים ,ואלה מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים
הדבור הראשון בידיעת ה' ,והשני באיסור ע"ז ,חזר וצוה את
מסיני ,אף אלו מסיני .ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת
משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים
מזבח ,לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש [המזבח]:
דברתי עמכם (לעיל כ יט) ,שתזהירם אתה עוד שיתנו לבם
אשר תשים לפניהם  -אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לא
למה שראו ויזהרו במצות האלו שצויתים ,כי אתם ראיתם,
תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג'
כנגד דבור אנכי ,ולא תעשון אתי כנגד לא יהיה לך ,להשלים
פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח
ענין ע"ז ,ואלה המשפטים כנגד לא תחמוד ,כי אם לא ידע
עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו ,לכך נאמר אשר תשים
האדם משפט הבית או השדה ושאר הממון יחשוב שהוא שלו
לפניהם ,כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם :לפניהם -
ולא לפני גוים ,ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ויחמדהו ויקחהו לעצמו ,לפיכך אמר תשים לפניהם,
משפטים ישרים ינהיגו אותם ביניהם ,ולא יחמדו מה שאינו
ישראל ,אל תביאהו בערכאות שלהם ,שהמביא דיני ישראל
לפני גוים מחלל את השם ומיקר שם עבודה זרה להחשיבה ,שלהם מן הדין .וכן אמרו במדרש רבה (שמות ל טו) כל
שנאמר (דברים לב לא) כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים ,התורה כלה תלויה במשפט ,לכן נתן הקדוש ברוך הוא דינין
אחר עשרת הדברות .וכן יפרש באלה המשפטים המשפט
כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם:
בעבודה זרה (להלן כב יט) ,ובכבוד האב (שם כא טו יז),
והרציחה (שם כא יב יד) ,והניאוף (שם כב יח) ,הנזכרים בעשרת הדברות :ודרשו לפניהם ולא לפני כנענים (תנחומא א ,גיטין
פח ב) ,מפני שהיה ראוי לומר אשר תשים להם ,כמו שאמר (לעיל טו כה) שם שם לו חק ומשפט ,ואמר לפניהם ,שהם יהיו
הדיינין ,כי על השופט יבא הלשון הזה ,ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' לפני הכהנים והשופטים (דברים יט יז),
עד עמדו לפני העדה למשפט (במדבר לה יב) ,לפני כל יודעי דת ודין (אסתר א יג) .ודרשו עוד (שם) לפניהם ,ולא לפני
הדיוטות ,מפני שכתב במשפטים והגישו אדוניו אל האלהים (להלן פסוק ו) ,עד האלהים יבא דבר שניהם (להלן כב ח) ,וכתוב
גם כן ונתן בפלילים (להלן פסוק כב) ,שהם הדיינין המומחין הסמוכים עד משה רבינו :ולכך אמר בכאן שהמשפטים האלה
ישימו אותם לפני האלהים שיזכיר ,ולא לפני גוים ,ולא לפני מי שאינו שופט על פי התורה ,והוא הדיוט לזה ,שאסור לבא
בפניו כשם שאסור לבא לפני הגוים .ואף על פי שידוע שההדיוט הזה יודע שורת הדין וידין לו כהוגן ,אבל הוא אסור לשומו
דיין ולצעוק לו שיכוף את בעל דינו לדון לפניו ,וההדיוט עצמו אסור לדון להם .ואף על פי שהזכירו חכמים שתי הכתות
האלה כאחת ,יש הפרש ביניהם ,שאם רצו שני בעלי הדין לבא לפני ההדיוט שבישראל מותר הוא ,ובדקבלום עילויהו דינו
דין ,אבל לפני הגוים אסורין הם לבא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם ,ואפילו היו דיניהם כדיננו באותו ענין:
שמות פרק טו פסוק כה

ּומ ְשפָּט וְ שָּ ם נִּ ָּסהּו:
יֹורהּו ה' עֵ ץ וַ י ְַש ֵלְך ֶּאל ַה ַמיִּ ם וַ י ְִּמ ְתקּו ַה ָּמ ִּים ָּשם שָּ ם לֹו חֹק ִּ
וַ ִּיצְ עַ ק ֶּאל ה' ַו ֵ
רש"י

רמב"ן

שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו  -במרה נתן להם מקצת
שם שם לו  -במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה
שיתעסקו בהם ,שבת ופרה אדומה ודינין :ושם נסהו  -לעם ,פרשיות של תורה שיתעסקו בהם ,שבת פרה אדומה ודינין.
ושם נסהו ,לעם ,לשון רש"י .והיא דעת רבותינו (סנהדרין נו
וראה קשי ערפן שלא נמלכו במשה בלשון יפה ,בקש עלינו
ב) .ואני תמה ,למה לא פירש כאן החקים האלה והמשפטים
רחמים שיהיה לנו מים לשתות ,אלא נתלוננו:
ויאמר "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" כאשר אמר
בפרשיות הנזכרות למעלה דברו אל כל עדת בני ישראל וגו' (לעיל יב ג) ,וכן יעשה בכל המצות באהל מועד ,בערבות מואב,
ופסח מדבר (במדבר ט ב) .ולשון רש"י שאמר פרשיות שיתעסקו בהם ,משמע שהודיעם החקים ההם ולימד אותם עתיד
הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם בכך ,על הדרך שלמד אברהם אבינו את התורה ,והיה זה להרגילם במצות ולדעת אם יקבלו
אותם בשמחה ובטוב לבב ,והוא הנסיון שאמר ושם נסהו ,והודיעם שעוד יצוום במצות ,זהו שאמר אם שמוע תשמע לקול ה'
אלהיך והאזנת למצותיו אשר יצוה אותך בהם :ועל דרך הפשט ,כאשר החלו לבא במדבר הגדול והנורא וצמאון אשר אין
מים שם להם במחייתם וצרכיהם מנהגים אשר ינהגו בהם עד בואם אל ארץ נושבת ,כי המנהג יקרא "חק" ,כענין הטריפני
לחם חקי (משלי ל ח) ,חקות שמים וארץ (ירמיה לג כה) ,ויקרא "משפט" בהיותו משוער כהוגן ,וכן כה עשה דוד וכה משפטו
כל הימים (ש"א כז יא) ,כמשפט הראשון אשר היית משקהו (בראשית מ יג) ,וארמון על משפטו ישב (ירמיה ל יח) ,על מדתו.
או שייסרם בחקי המדבר ,לסבול הרעב והצמא ,לקרוא בהם אל ה' ,לא דרך תלונה .ומשפטים ,שיחיו בהם ,לאהוב איש את
רעהו ,ולהתנהג בעצת הזקנים ,והצנע לכת באהליהם בענין הנשים והילדים ,ושינהגו שלום עם הבאים במחנה למכור להם
דבר ,ותוכ חות מוסר שלא יהיו כמחנות השוללים אשר יעשו כל תועבה ולא יתבוששו ,וכענין שצוה בתורה (דברים כג י) כי
תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע :וכן ביהושע נאמר ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט
בשכם (יהושע כד כה) ,אינם חקי התורה והמשפטים ,אבל הנהגות ויישוב המדינות ,כגון תנאים שהתנה יהושע שהזכירו
חכמים (ב"ק פ ב) ,וכיוצא בהם .ואמר ושם נסהו ,להודיע כי אשר הוליכם בדרך הזה שאין שם מים והביאם אל מקום המים
המרים ,לנסיון ,כמו שאמר ויענך וירעיבך ולמען נסותך להטיבך באחריתך (דברים ח טז):
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שמות פרק כד פסוק ג

ֹאמרּו ָּכל ַה ְדבָּ ִּרים אֲ ֶּשר ִּדֶֶּ ר ה' ַנע ֲֶּשה:
וַ יָּב ֹא מֹשֶּ ה ַויְ סַ פֵר לָּ עָּ ם ֵאת ָּכל ִּדבְ ֵרי ה' וְ ֵאת ָּכל הַ ִּמ ְש ָּפ ִּטים וַ יַעַ ן כָּ ל הָּ עָּ ם קֹול ֶּא ָּחד וַ י ְ
רש"י

(ג) ויבא משה ויספר לעם  -בו ביום :את כל דברי ה'  -מצות פרישה והגבלה :ואת כל המשפטים  -שבע מצות שנצטוו בני
נח .ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שניתנו להם במרה:
דברים פרק ה פסוק טז

ִּיטב לְָּך עַ ל ָּהאֲ ָּד ָּמה אֲ ֶּשר ה' אֱ ֹל ֶּהיָך נ ֵֹתן לָּ ְך:
כֵֶַ ד ֶּאת ָּאבִּ יָך וְ ֶּאת ִּאמֶּ ָך כַ אֲ שֶּ ר צִּ ּוְ ָך ה' אֱ ֹלהֶּ יָך לְמַ עַ ן יַאֲ ִּריכֻן י ֶָּּמיָך ּו ְל ַמעַ ן י ַ
רש"י

כאשר צוך  -אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה שנאמר (שמות טו כה) שם שם לו חוק ומשפט:
שמות רבה פרשה א

[כח] ד"א וירא בסבלותם ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת,
ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם מתים ,אמר לו לך ועשה להן כמו שתאמר ,הלך משה ותקן להם את
יום השבת לנוח.
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