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 היינו, 
1

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחה פירש: "שיהיו משפטי ה' קודם ִחיּו ת האדם",
לפניהם במובן של קדימּו ת. פירוש מחוכם זה, אוצר בתוכו היגד עמוק, אשר בא לשלול את הערך של משפטי ה' כסידור חברתי-טכני 
בלבד. כלומר,  אין כאן השקפה לפיה קודם נברא האדם, ומתוך שהוא חי במרחב חברתי, שיש בו ממילא יחסי גומלין בתחומים רבים 
וברבדים מגוונים, הציע לו בוראו גם מסגרת ראויה לעיצוב החיים. אלא מטרת הכתוב להודיע שיש בין משפטי ה' ובין האדם 
מישראל, יחס פנימי מהותי - משפטי ה' הם כלי ביטוי לאישיותו האלקית של האדם ונותנים לו את כושר חיותו ותפקודו על פי מעמדו 

כבן א קים.  
שורש העניין עולה מתוך אגדת הספרי (פרשת וזאת הברכה, ב),שחיזר הקב"ה אחרי כל האומות לתת להם את התורה ולא קבלוה, עד 
שבאו לישראל ואמרו "נעשה ונשמע" וקבלוה. ברור שאין מדובר כאן על תגרנות שוק, אלא על בחינה פנימית של הא קים, איזו אומה 
תואמת במהותה לתורה. טענת האומות על "אומנותו של אבא" כיסוד לסירוב לקבל את התורה, זו הצגת המהות שאינה תואמת 
לתורה. מתוך כך, גם אם למעשה יגושר הפער בין הרצוי – ציווי התורה, לבין המצוי - "אומנותו של אבא", תהא לזה משמעות של 
עשייה טכנית, כי בירורי מהות עולים רק מתוך התאמה נפשית, וזו נתונה לישראל בלבד. בירורי מהות אינם מיוחדים למצוות האלקיות 
בלבד אלא גם למשפטים החברתיים, שכן, אגדת הספרי ובעקבותיה הפרשנות הפשיסחאית הנזכרת, באים להדגיש שגם למשפטי ה' 

ערך רוחני ראשוני כזה, מעבר לסידור הטכני של חיי האדם והחברה. 

 לבין אלה 
2

חזרתו של הקב"ה אצל כל האומות, העמידה לבחינה את כוח הרצון. היא מצאה את ההבדל בין אלה ש"לא רצו לקבלה"
שאמרו "נעשה ונשמע". הרצון הוא הביטוי של השייכות הפנימית - "עשה רצונך כרצונו". בחינת הרצון הייתה חסרה לאומות העולם. 
הם עמדו מול ריבונו של עולם וטענו: "כלום כפית עלינו הר כגיגית כשם שעשית לישראל, שאילולי כן לא קבלוה" (תנחומא, שם). 
כלומר, התורה נתפסת בפרספקטיבה של כפיה בלבד, מתוך שאין להם שייכות פנימית אליה. תשובת ה' הייתה: "והלא ישראל אמרו 
מתחילה "נעשה ונשמע" (שם). כלומר, אצל ישראל קדם הרצון שהוא בעל ערך מהותי בקבלת התורה. אכן, הגורם "המשפטי" 
המחייב את ישראל לקיים את התורה, הוא הכפייה האלקית, כי לא יתכן שהרצון האלקי יהיה תלוי ברצון האנושי, אבל את איכות 

 הקדמת נעשה לנשמע, היא ביטוי רצוני מוחלט, הסכמה 
3

ההתחייבות כמהות שמעבר לסידור החיים, קובעת אמירת "נעשה ונשמע".
ללא כל התניה של ההבנה הסובייקטיבית: "אמירה שהיא רז שמלאכי השרת משתמשים בו" (שם). כי המלאך, הוא ומהותו גנוזים 

 
4

בתפקידו על פי הציווי שקיבל, וכאלה הם גם ישראל, אשר מעמידים את המשפטים לפניהם וזוכים לבחינה מלאכית.
נוסחת היחס הזה באה לכלל ביטוי במה שפרשו עוד:  

 
'אשר תשים לפניהם' אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק או ההלכה ב' או ג' פעמים עד 
שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכן נאמר 'אשר תשים לפניהם', כשלחן 

 ותמוה, וכי משה רבנו אשר מסר עצמו בעבור ישראל, לא היה חפץ להבין לבני ישראל 
5

הערוך ומוכן לאכול לפני האדם.

הטעמים? – אך כי באמת העיקר לקיים מצוות ה' בלי טעמים, רק שה' יתברך אמר שבני ישראל זכו על ידי הקדמת נעשה 
לנשמע, שיבינו גם הטעמים ("שפת אמת" שם).  

 
פרוש הדברים הוא, שבאמת יסוד החיוב לקיום המשפטים, זו הכפייה האלקית הר כגיגית, שמשמעותה העמדת הערך האובייקטיבי של 
הרצון האלקי אשר במשפטים, בראש, ללא תנאי סובייקטיבי של ידיעה או תחושה, כי כל עירוב סובייקטיבי מחליש, לכאורה, את 
היכולת לממש את הרצון האלקי ממש, ממנו נגזר הבירור המהותי המוסרי של האישיות. מפני שהסובייקטיבי מושך מטבעו יותר אל 
הצורך האנושי לסידור החיים על פי תועלת האדם, שהיא המטרה הטכנית של המשפטים. בא ריבונו של עולם וגילה למשה רבנו, 
שקריאת "נעשה ונשמע", שהיא, כאמור, כפיפות הרצון ושעבודו באופן מוחלט לא קים, קבעה את איכות קבלת התורה על ידי 
ישראל, באופן שידיעת הטעמים לא תהווה חציצה, אינטלקטואלית או רגשית, בינם לבין הרצון האלקי. אדרבא, הידיעה הזו עשויה 

להביא את שלימות הפעולה המבוקשת. 
ועוד אמרו: "לפניהם – ולא לפני הדיוטות" (גיטין, פח, ע"ב). למשפט העברי, צריך שיהיו דיינים מומחים וסמוכים איש מפי איש עד 
סיני, כאילו נסמכו מפי משה רבנו ומפי הגבורה. תוקף הפסיקה היום, אחרי שבטלה הסמיכה, הוא מכׂח שליחות הסמוכים שהיו 
בשעתו בארץ ישראל. הסמיכה מפקיעה את כושר הפסיקה מן העניין האינטלקטואלי. היא קובעת שאין הידע התורני עומד בפני עצמו, 
אלא ערוך על מרחב רוחני מיוחד, אשר קשור בהשתלשלות לעוצמה של סיני, לעוצמה של קריאת "נעשה ונשמע", לחיבור המהותי 

                                                           
  שפת אמת פרשת משפטים שנת תרל"ד, ד"ה ואלה. 

1

  לשון התנחומא שופטים ט, וזאת הברכה ד. 
2

  עיין מסכת שבת פח, א פרשנות מגוונת על היחס שבין כפיית הר כגיגית לאמירת "נעשה ונשמע". 
3

  עיין ספר קול שמחה, פרשת משפטים ד"ה ואלה. 
4

  רש"י, וכעין זה במכילתא על אתר, ובעירובין נד ע"ב. 
5



 2

שבין האדם מישראל לבין א קי המשפט. טול את הסמיכה מן המשפט ופגעת במהות; החלשת את המעמד הרוחני שמבטא את 
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האחדות השלימה שבין אלקי הארץ ותבניות החיים שבה, לבין אלקי המשפט. כך כותב הראי"ה קוק זצ"ל:
 

כל שאיפות החיים וכל חפץ החיים… ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קׂדש קׂדשים בישראל, ועל כן 
הסמיכה שהיא נושאת שם א קים עליה, היא כל כך אופיינית לנו, היא כל כך נחוצה לנו לתוכן לאומנו, והרשעה 
היונית-הסורית הרגישה בחוש… שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על הסמיכה. ור' יהודה בן בבא מסר נפשו 

עליה, ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תוכן החיים…  המיוחדים של קׂדש ישראל לה'…. 
 

רושם הסמיכה שנשאר, הוא היסוד לכׂח הפסיקה במעמד של "שליחותייהו קא עבדינן", בזמנים שלאחר ביטול הסמיכה. 
המעבר ממעמד של סמיכה בגלוי למצב של "רושם", העמיד את תוקף הפסיקה ללא הסמיכה על ההגדה של "מקל ורצועה לישראל" 
(נמוקי יוסף, גיטין שם), מה שנשמע יותר כמערכת של סידורי חיים הכרחיים לקיום החברתי בעניינים מצויים ושכיחים (גיטין, שם). 
אף על פי כן לדעת הראי"ה קוק זצ"ל, דווקא משום שמערכת המשפטים ביסודה, עומדת על הרצון האלקי לחשוף ביטוי רוחני שלם 
בעולם, מעבר לסדר החברתי ההכרחי, נמצא שהדיינים הם גם שלוחי דרחמנא: "הוו יודעים כי עמכם אני יושב בדין, עד הא קים יבא 
דבר שניהם" (מדרש תהילים ב). ואכן, הא קים הניצב בעדת א-ל, מכוחו מתבצעת השליחות, והדיינים הם שלוחי דרחמנא. ואם יחסר 

 כח זה אינו נגזר מן המציאות המשתנה, ועומד לעולם. 
7

בתנאי השליחות, הרי הניצב בעדת השופטים הוא הממלא את כל החסר".
השליחות האלקית הזו, היא אשר מעתירה בכל עת על מערכת המשפטים בישראל את היכולת להיות גם מבררת של ְטבעים רוחניים 

מוסריים, ולא רק סדרנית – טכנית.  
שורש העניין נעוץ בראשית הופעת מערכת המשפט בישראל על ידי משה רבנו, אשר "בתופסו אתו את כח המשפט בתחילת יסודו 
באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד לסוף כל הדורות, לאותו התוכן האלקי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת א קים באה יחד 

 זהו תוכן תשובתו ליתרו חותנו שלא הבין מדוע משה נטל על עצמו את כל מערכת המשפט בראשית 
8

עם המשפט הישראלי".
הופעתה: "ויאמר משה לׂחתנו כי יבא אלי העם לדרׂש א קים. כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את ֻחקי 
הא קים ואת תורׂתיו" (שמ' יח, טו-טז). אף שמשה קיבל את הצעתו של יתרו (ואין כאן המקום לברר מדוע וגם לא כיצד), אין בזה 
שינוי עקרוני במהות תפיסת המשפט, ולמה דווקא יתרו הֵגר עמד על התיקון הראוי. מכל מקום, אי הבנתו את ערך הדברים מראש, 
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נובע מהעובדה שיתרו עמד עד הנה על מערכת המשפט של האומות, וזו שונה במהותה מזו של ישראל.

 ההבדל בין דיני 
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זהו שהוסיפו לומר עוד: "לפניהם ולא לפני עכו"ם ואף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להזקק להם".
בני נׂח ומשפטיהם, לבין משפטי ישראל הוא תהומי; אין זה הבדל כמותי אלא הבדל איכותי. שבע מצוות בני נׂח, עניינם ביישובו של 
עולם, כדי שעולם התוהו תהיה לו עמידה וקיום, ואילו דיני ישראל, כולל מערכת המשפט, שרשם במה שלמעלה מן הטבע: "היה 

 משמעות הדברים כפשוטם היא, שמערכת המשפט באומות 
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הקב"ה מסתכל בתורה ובורא את העולם" (ספרא, סוף פרשת קדושים).
היא טכנית ונוגעת לסדר קיום החיים, ואילו מערכת המשפט הישראלית היא ביטוי למימוש הרצון האלקי, ונוגעת בערך האיכותי של 
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המציאות שתהא בנויה בקודש, על פי היסוד האלקי שגנוז בחיים ובאדם.
על הכתוב: "מגיד דבָרו ליעקב, ֻחקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" (תה' קמז יט), כבר נשאלה 
השאלה: היה צריך לומר - "חוקים לא ידעום", שהרי משפטים יש גם לגוי. וגם מצינו שיסוד משפטי כמצוות כיבוד אב ואם, למדנו 

דווקא מן הגוי: 
  

צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו. בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים רבוא 
שכר… והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו. לשנה האחרת, נתן הקב"ה שכרו, שנולדה לו פרה אדומה 
בעדרו. נכנסו אצלו חכמי ישראל, אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל הון שבעולם, אתם נותנים לי, אלא אין אני 

מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבודו של אבא (קדושין לא, ע"א). 
 

 הציע במעשה זה פרשנות שונה מהפשט. לדעתו המעשה אינו עוסק בשבחו של דמא בן נתינה, 
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אדמו"ר בעל "חדושי הרים" מגור,

אלא דווקא בשבחם של חכמי ישראל. שכן דמא בן נתינה היה מוכן שלא להרוויח ממון הרבה עבור מצווה שכלית–משפטית, ואילו 
חכמי ישראל היו מוכנים להוציא ממון הרבה עבור קיום חוק של פרה אדומה. סיפור המעשה באופן זה בא להודיע, שאף שאת הצד 
הטכני של המצווה ניתן ללמוד מהגוי, הצד האיכותי שלה שונה במהותו, והוא שייך לישראל בלבד. כי אצל ישראל המשפטים הם 
בעלי ערך של חוקים. קריאת "נעשה ונשמע" העמידה, כמוסבר לעיל, גם את מערכת המשפט בכפיפות לרצון הא קי וביטויֹו  הרוחני, 
והעלתה אותה מהצֹו רך האנושי ההכרחי. האמירה "ומשפטים בל ידעום" משמעותה, שמי שיש לו חוק א קי יש לו גם את משפטי ה', 
אשר מעבר לסידור החיים גם מטהרים את החיים בקודש. אבל מי שאין לו חוק א קי, אין לו את משפטי ה', אלא משפטים אנושיים 
בלבד, אשר מסדרים את החיים בסדר ראוי, אבל לא בהכרח מטהרים את האישיות. דמא בן נתינה זה, אמנם קיים מצוות כיבוד אב ואם, 
וזהו הסדר הראוי, אבל באישיותו המשיך לפעפע ארס תאוות הממון, גם אחרי שנה שלימה, ולכן נאמר: "אין אני מבקש אלא אותו 

ממון שהפסדתי".14 
טעם האיסור לכך שישראל יזדקק לבית דין נכרי, מפורש בשולחן ערוך (שם), שהעושה כן "הרי זה רשע וכאלו חרף וגדף והרים יד 
בתורת משה רבנו עליו השלום". הפרשנות המקובלת לטעם זה היא חילול השם, כלשונו של רש"י כאן: "מחלל את השם ומייקר את 
שם האלילים להחשיבם, שנאמר 'כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים" (דב' לב לא). בכך מראה כאילו תורת משה ומשפטו אינו 
אמת".15 אלא שלכאורה טעם זה טוב כאשר הוא הולך לבית דין נכרי שבו פוסקים שלא על פי תורת משה, כי אם אכן פוסקים שם 
כתורת משה אינו מראה שמשפט התורה אינו אמת. יתכן לומר שהאמור "כאילו חרף וגדף", הוא טעם נוסף ולפחות נותן משמעות 
רחבה יותר, ואליו מתייחס הפסוק "כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים". החרוף והגידוף אינו רק במשמעות מופשטת של העדפת 

                                                           
 ספר אורות, חלק ישראל ותחיתו, פיסקה ג' עמ' כא. 

6

 שמועות ראי"ה, הוצאת המחלקה לתרבות תורנית של הסוכנות היהודית, פרשת יתרו שנה תרפ"ט, עמ 6. 
7

  ספר אורות, חלק ישראל ותחיתו, פיסקה ג' עמ' כא. 
8

  שמועות רא"יה, שם. 
9

 גיטין שם, שו"ע חו"מ כו, א. וכבר קבעו שאיו הכוונה דווקא לעובדי ע"ז ממש, אלא לכל מערכת משפטית  אחרת. עיין שו"ת 
10

התשב"ץ חלק ד, סימן ס"ו בקשר לדיני הישמעלים, שאף שאינם עובדי ע"ז מכל מקום אסור לדון לפניהם. 
 שמועות ראי"ה, שם. 

11

 עיין במשנתו של בעל משך חכמה (שמ' כד ג), שמעמיד את ההבדל העקרוני בין משפט האומות לדיני ישראל על כך, שבאומות זו 
12

מערכת טכנית ובישראל מערכת מהותית. ועיין גם במשנה גיטין , שם. 
 שיח שרפי קודש חלק ד, סימן ק"י. 
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האלילים על ריבונו של עולם, אלא במשמעות המעשית של סילוק הא קים ממרחב החיים, הפיכתו לכׂח עליון, אמוני. בכך חדלים 
לראותו כאלקי משפט הארץ. "כי לא כצורנו צורם", א קים צורנו, מציאותו גנוזה גם במשפטים שנתן - "בקרב אלקים ישפוט", 
ובקיום המשפט האלקי מתדמה האדם בעולמו המעשי לרצון האלקי. במישור המהותי הזה חייבת להיות התאמה בין האדם למערכת 

המשפט, גם מצד המשפטים עצמם - שלא ידון ישראל במשפטי גוי שאינם מתאימים לו.  
מאידך, מצאנו גם דעות, שלא יהא הגוי נדון בדיני ישראל: "אמרו עליו על עוקילס בן אחותו של אדריאנוס, שבא לחכמים, אמר להם 
נתאוותי לחוקים ומשפטים שלכם, אמרו לו אין אתה נימול. אמר להם למה, אמרו לו: לפי שכתוב בתורה 'אשר תשים לפניהם' ולא 
לפני גויים, וכתוב 'לא עשה כן לכל גוי".16 נוסף להתאמה זו נדרשת גם התאמה מצד הדיין, שצריך להיות שליח דרחמנא, כדי שהסדר 
המשפטי יפעל את פעולתו הרוחנית המבוקשת על האדם והחברה. בעניין זה תלוי הדין אם הוא פוסק על פי "דעת תחתון", הוא השכל 
האנושי אשר תופס את מהות החיים על פי המתגלה בטבע, ומשום כך הוא מעביר את המשפטים אל המישור של סידור החיים בלבד. 
אך אם הוא פוסק על פי "דעת עליון", הוא השכל הא קי אשר נוגע גם במציאות אשר למעלה מן השמש, משם יסוד ההשפעה 
הרוחנית. "מכאן הבנה בדרשת חז"ל 'אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"ם', איסור זה קיים גם אם מסקנת המשפט לפני דיינים נכרים 
תהא שווה לפסיקה הישראלית. כי פסק הדין הנכרי הניתן "בדעה תתאה", לעולם לא יתעלה ל"דעה עילאה" לעולם הוא ישאר בגדר 
אמצעי והכשר להסדרת ענייני החברה; יחסר לו שאר הרוח שבאמצעותו יתהפך מהכשרה למצווה שיהפכנו לתכלית"17 של בירורי 

מוסר א קים ודבקות באלקים חיים. 
 

הרב משה פטרון 
המדרשה לבנות 

 
 

  עיין במי השילוח לאדמור מאינבוצא, חלק א' פרשת משפטים ד"ה ואלה, על היחס שבין אישויותו הלא מטוהרת של האדם, 
14

וההשפעה שיש לזה על סדר חייו המשפטי כמו שנכסיו מזיקים לזולת. 
  ספר מאירת עינים על השו"ע שם, סק ד. 

15

16  עיין תורה שלימה פרשת משפטים, אות ל'. 

17  עיין בהרחבה בשמועות ראי"ה, פרשת משפטים, שנה תר"צ עמ' 13-11 . וראה גם דבריו של ר' יעקב מליסא במשפט כהנים, חו"מ 

שם, ס"ק ד.  
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