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Exodus Chapter 21 

1. And these are the judgments which you shall set before them. 2. If you buy a Hebrew servant, six years 
he shall serve; and in the seventh he shall go out free, for nothing….5. And if the servant shall plainly say, 
I love my master, my wife, and my children; I will not go out free; 6. Then his master shall bring him to 
the judges; he shall also bring him to the door, or to the door post; and his master shall bore his ear 
through with an awl; and he shall serve him forever. 

ים ִלְפֵניֶהם: ב   ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד ּוַבְּׁשִבִעת יֵ  -ִחָּנם: ...ה   ְוִאם ֵצא ַלָחְפִׁשיא   ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתֹשִ
ַהֶּדֶלת אֹו -ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל ָהֱא�ִהים-ְוִהִּגיׁשֹו ֲאֹדָניו ֶאלָּבָני לֹא ֵאֵצא ָחְפִׁשי: ו   -ִאְׁשִּתי ְוֶאת-ֲאֹדִני ֶאת-ָאֹמר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת

 ָלם:ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעֹ -ַהְּמזּוָזה ְוָרַצע ֲאֹדָניו ֶאת-ֶאל

 :דין לבית. האלהים אל)   ו(רש"י: 

Devarim 19:17 

17. Then both the men, between whom the controversy is, shall stand before the Lord, before the priests 
and the judges, who shall be in those days; 

 ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ְיי ִלְפֵני ַהֹּכֲהִנים ְוַהֹּׁשְפִטים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהם:-ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ְוָעְמדּו ְׁשֵני   יז

 הים ישפוט (תהלים פב, א.):לאלפני ה׳. יהיה דומה להם כאלו עומדין לפני המקום, שנאמר בקרב 

 

 ספרא פרשת קדושים פרק ד 

ול במשפטי בדין. מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול שנאוי משוקץ חרם ותועבה. וגורם לחמשה (א) לא תעשו ע
 דברים מטמא את הארץ ומחלל את השם ומסלק את *השכינה* ומפיל את ישראל בחרב ומגלה אותו מארצו:

The Oral Torah blames all the hardships of the Jewish people on their corrupt judges. “A judge who 
perverts justice is called an evildoer, hated, detestable, untouchable, and an abomination. He causes five 
calamities: He impurifies the land, desecrates Hashem, causes the Shekhina to withdraw, causes Israelites 
to die by violent means, and causes the people of Israel to exiled from their land.” Sifra, Parshat Kedoshim 
4; Sifri, Parshat Shoftim 1. (See Rashi on Lev. 19:35 and Deut. 16:20). 

ובדוק בדייני ישראל. שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני אם ראית דור שצרות רבות באות עליו ־ צא 
רשעים הן, אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם. לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא עליהן שלש פורעניות כנגד ...ישראל,

ת לבמות יער. ואין הקדוש ות שבידם. שנאמר (מיכה ג) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבירשלש עבי
 ...ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, 

 “If you see a generation which is overwhelmed by many types of suffering, go and examine the 
judges. Because they are the reason that all calamities come into the world . . . They are wicked though 
they have bitachon [trust in God], yet their bitachon deludes them into thinking that Jerusalem will not 
be destroyed [despite their wicked ways]. Therefore HaShem brings three curses upon them (Micha 
3:12): “Therefore, because of you, Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps 
of rubble, and the mountain of the house like the high places of the forest.”  And HaShem will not rest 
his Shekhina upon Israel until they rid themselves of corrupt judges. TB Shabbat 139a. 

 

Rambam—Hilchot Melachim u’Milchamot, chapt 6 

1 War, neither a milchemet hareshut or a milchemet mitzvah, should not be waged against anyone until 
they are offered the opportunity of peace as Deuteronomy 20:10 states: 'When you approach a city to 
wage war against it, you should propose a peaceful settlement.' 

If the enemy accepts the offer of peace and commits itself to the fulfillment of the seven mitzvot that 
were commanded to Noah's descendents, none of them should be killed. Rather, they should be 
subjugated as ibid.:11 states: 'They shall be your subjects and serve you.' 

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188350/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-6.htm#v1
https://www.chabad.org/9984#v10
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If they agree to tribute, but do not accept subjugation or if they accept subjugation, but do not agree 
to tribute, their offer should not be heeded. They must accept both. 

The subjugation they must accept consists of being on a lower level, scorned and humble. They must 
never raise their heads against Israel, but must remain subjugated under their rule. They may never be 
appointed over a Jew in any matter whatsoever. 

The tribute they must accept consists of being prepared to support the king's service with their money 
and with their persons; for example, the building of walls, strengthening the fortresses, building the 
king's palace, and the like as I Kings 9:15-22) relates: "This is the tribute which Solomon raised to build 
the House of God, his own palace, the Milo, the wall of Jerusalem,... and all the store-cities which 
Solomon had... All the people that remained from the Amorites... upon them did Solomon lay a tribute 
of bondservice until this day." 

In contrast, Solomon did not make bondsmen out of the children of Israel. They were men of war, his 
personal servants, his princes, his captains, the officers of his chariots, and his horsemen. 

אדם בעולם עד שקוראין לו שלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה שנאמר כי תקרב אל אין עושין מלחמה עם 
עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן 

ות ולא קבלו המס אין שומעין למס שנאמר יהיו לך למס ועבדוך קבלו עליהן המס ולא קבלו העבדות או שקבלו העבד
להם עד שיקבלו שניהם והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים 
תחת ידם ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם והמס שיקבלו שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם כגון בנין 

ארמון המלך וכיוצא בו שנאמר וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית ה'  החומות וחוזק המצודות ובנין
ואת ביתו ואת המלוא ואת חומת ירושלים ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה כל העם הנותר מן האמורי ויעלם 

ו ושלישיו ושרי רכבו שלמה למס עובד עד היום הזה ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושרי
 ופרשיו:

2 In the settlement he offers, the king may propose that he is entitled to take half their financial 
resources. Or he may propose to take all their landed property and leave them their movable property; 
or to take all their movable property and leave their land. 

ויש למלך להתנות עמהם שיקח חצי ממונם או הקרקעות ויניח כל המטלטלין או המטלטלים ויניח הקרקעות כפי מה 
נה:שית  

3 It is forbidden to lie when making such a covenant or to be untruthful to them after they have made 
peace and accepted the seven mitzvot. 

 ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם אחר שהשלימו וקבלו שבע מצות:

4 If they do not agree to a peaceful settlement, or if they agree to a peaceful settlement, but refuse to 
accept the seven mitzvot, war should be waged against them. 

 

 

 אות ג -ספר תקנת השבין --ר צדוק הכהן

ובעיקר קבלת התשובה אמרו בירושלמי (פרק ב' דמכות הלכה ו' עיין שם ביפה מראה הגירסא) שאלו לחכמה וכו' לתורה 
לקודשא בריך הוא אמר יעשה תשובה, ושלושה אלו על דרך שאמרו (ברכות ג' ע"ב) יועצין באחיתופל וכו' לנבואה וכו' עד 

ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים שהם חכמה תורה ונבואה כמבואר, ושלוש עצות אלו צריך לכל דבר, ואמר 
ונמלך לפני שלושה יועצים אלו איך  שאלו ולא אמר מי השואל רק רצה לומר כי התחילת כל דבר על כרחך הוא נשאל

יעשה שישנם בכלל ישראל, וכן הם בכל נפש פרטית גם כן שלוש דרכי התבוננות הללו בכל דבר מצד חכמה אנושית 
 :...וחכמת התורה ורוח הקודש 

 תלמוד ירושלמי מסכת מכות דף ז/א 

חוטא מהו עונשו אמרה להן הנפש החוטאת  נבואהחוטא מהו עונשו אמרו להם חטאים תרדף רעה שאלו ל לחכמה שאלו
 אמרה יביא קרבן ויתכפר שאלו להקב"ה אמר יעשה תשובה ויתודה ויתכפר לו.  לתורה שאלו היא תמות

 

 

https://www.chabad.org/15893#v15
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188350/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-6.htm#v2
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188350/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-6.htm#v3
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188350/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-6.htm#v4
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From “Daughters of Tslafchad” 

…These days we cannot simply turn to G-d and request a heavenly verdict direct from the 
Source.   

The Talmud provides a possible solution.  The Talmud describes a halakhic master as one who 
can formulate forty-nine perfectly logical and compelling reasons to permit and forty-nine to forbid.1 
Significantly, it does not present this as an intellectual exercise, but rather as a heart-centered one.  

Seek to acquire an understanding heart that hears the words that prove unclean and the words 
that prove clean, those that prohibit and those that permit, those that disqualify and those that 
declare fit (BT Hagigah 3b).  Maharsha adds: 

 פוסלין דברי את מתירין דברי ואת אוסרין דברי את מטהרים דברי ואת מטמאים דברי את לשמוע מבין לב לך וקנה
 מכשירין דברי ואת

And then, with your discerning heart, find the ruling that is best suited to serve as practical 
halakhah.  

 מדעות להבחין לב לו יקנה אבל המטהרין ובין המטמאין בין כולן דברי הרבה לשמוע לאזנו שיכניס לעניינו משל והוא
 :י"כפרש כמותו הלכה לו ויקבענו יכשר איזה החלוקות

A person who fulfills the spirit of this advice, even if not to its letter (i.e., not necessarily forty-
nine on each side) must reach a point where he truly doesn’t know which path holds G-d’s truth.  It is 
there, in the place of not-knowing, that bias melts and purification occurs.  Until that point, even with a 
long list of pros and cons, one is still “deciding on one’s own."  By touching the place of not-knowing 
there is at least the possibility of “bringing the matter before G-d” on whatever level we are capable in 
this generation.   And then, from the place of true not-knowing, one selects the most spiritually 
productive solution for these circumstances and these times.   

When are the words of Torah heard as they were intended?   When the one who speaks them 
formulates his ruling after having integrated the opinions of both sides. (Maharsha on BT 
Hagiga 3a, ח“ מ אלו תדה" ) 

 ליה דריש אסיפה ולא רבים בלשון אסופות ומדכתיב באסופות אותן שומעין שבעליהן בזמן כתקנן נשמעין ת"ד אימתי
 .:מטהרין והללו מטמאין הללו מחולפין אסופות' לב

                                                
1 “…R. Akiva had a distinguished disciple who knew how to interpret the Torah in forty-nine aspects of uncleanness and forty-nine aspects of 
cleanness, not one reason being the same as another…Whence did he learn all these?  He was learned in the Scriptures, expert in the Mishnah, 
distinguished in Talmud and brilliant in aggadah” (BT Sofrim 16:7). 


