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1. R' Yuval Cherlow [1957 - , Israel], On Differentiating Between Religious Reform And Religious Renewal, Akdamut 7
Once R’ Yehudah Amital z”l attended a Gesher Shabbaton and, after Shabbat, was asked by an attendee how to begin becoming religious.
R’ Amital answered that the story of Marah provides an approach. Basing himself on Rashi’s comment to the words, שם שם לו חק ומשפט, R’
Amital explained that she should start by accepting three mitzvot, each with it’s own characteristic.

• Shabbat – The first mitzvah should be one resonates deeply with her personality.
• Parah Adumah – The second mitzvah should be the opposite of the first; it should be a mitzvah that challenges her worldview. 
• Dinim – The third mitzvah should be an interpersonal mitzvah.

2. R' Yaakov ben Asher [c. 1269 - c. 1343, France, Spain], Tur, Orach Chaim 281

פי' ישמח משה כשהיו אבותינו במצרים וראה משה כובד השיעבוד שהכבידו עליהם בקש מפרעה שיתן להם יום אחד בשבוע שינוחו

בו ונתנו לו ובחר ביום השביעי וכאשר נצטוו על יום השבת שמח משה שבחר בו וזהו ישמח משה במתנת חלקו ויש מפרשים משום

הא דכתיב לדעת כי אני ד' מקדשכם )וכדאיתא שבת י ע״ב, ביצה טז ע״א( אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת

שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם ועל כן תקנו ישמח משה באותה מתנה

The explanation of “Yismach Moshe” - When our forefathers were in Egypt and Moshe saw the weight of the enslavement that had been
placed upon them, he petitioned Pharaoh to give them one day a week to rest. Pharaoh gave [this request] to him and he chose the seventh
day.  When the commandment to observe Shabbat was given, Moshe was overjoyed that he chose Shabbat[in Egypt]. This is the explanation of
“Moshe was overjoyed with the gift of his portion.” There are some who explain that [Moshe was overjoyed] is related to what is written, “to
know that I am Hashem, the one who has sanctified you” (Shemot 31:13). [It is taught in Gem. Shabbat 10b and Beitzah 16a that] “The Holy
One Blessed be He said to Moshe, ‘I have a good gift in my vault, its name is Shabbat and I want to give it to Israel. Go and tell them.’”
Therefore, “Moshe was overjoyed” with that gift was established. 

 3. Ramban [1194 - 1270, Spain, Israel], Shemot 15:25

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 ד', 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, ותוכחות 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(:

4. Yehoshua 24:22-26

)כב( וַיֹאמםר ְיהושֹֻעל אםל ה:ע:ם עֵדים אלְֶםם ב:כםם ִכי אלְֶםם בְחלתְֶםם ל:כםם אםת ד ד ללעֲבֹד אותו ַויֹאמְרו  ֵעדים:

)כג( וְעלְֶ:ה ה:סִירו  אםת אֱלקהֵי הלנֵֵכ:ר אֲשֹםר בְקרתבְכםם וְהלטוו  אםת לְבלבְכםם אםל ד ד אֱלקֹיי יִשְרְאאֵל:

)כד( וַיֹאמְרו  ה:ע:ם אםל יְהושֹֻעל אםת ד ד ֱאלקֹיינו  נַעֲבֹד ו בְקולו נִשְֹמ:ע:

)כה( וַיִכְתת יְהושֹֻעל בְיית ל:ע:ם בליום הלהו א וַי:שְםם לו חֹק ו מִשְָֹ:ט בִשְֹכםם:

)כו( וַיִכְְֶֹב יְהושֹֻעל אםת הלְַב:יים ה:אֵָםה בְסֵפםר ְֶורת אֱלקקרים וַיִִלח אםבםן ְגדול:ה וַיְקרימםה: שָ:ם ְֶלחלת ה:אלָ:ה אֲשֹםר בְמִדְַלשֹ ד ד: 

5. Gem. Bava Kamma 80b [Sefaria/Koren translation]

The Sages taught in a baraita: Joshua stipulated ten conditions when he apportioned Eretz Yisrael among the tribes: The conditions are 1]
that people shall have the right to graze their animals in forests, even on private property; 2] and that they shall have the right to gather
wood from each other’s fields, to be used as animal fodder; 3] and that they shall have the right to gather wild vegetation for animal fodder
in any place except for a field of fenugreek;  4] and that they shall have the right to pluck off a shoot anywhere for propagation and



planting, except for olive shoots; 5] and that the people of the city shall have the right to take supplies of water from a spring on private
property, even from a spring that emerges for the first time; 6] and that they shall have the right to fish in the Sea of Tiberias, i.e., the Sea of
Galilee, provided that the fisherman does not build an underwater fence to catch fish, thereby causing an impediment to boats.  7] And
people shall have the right to relieve themselves outdoors behind a fence, even in a field that is full of saffron [karkom]; 8] and they shall
have the right to walk in permitted paths, i.e., those paths that cut through a private field, throughout the summer until the second rainfall,
when crops begin to sprout;  9] and they shall have the right to veer off to the sides of the roads onto private property because of hard
protrusions [yeteidot] of the road; and one who becomes lost among the vineyards shall have the right to cut down branches and enter an
area of the vineyard, or cut down branches and exit an area of the vineyard, until he finds his way back to the road; 10] and that a corpse
with no one to bury it [met mitzva] acquires its place and is buried where it was found.

6. R' Eliezer Waldenberg [1915-2006, Israel], Shu”t Tzitz Eliezer 16 Hakdamah

ולא רק שהתורה הרשתה על כך, אלא גם חייבת מזה שלא מצאה לנחוץ לפרט בפרטות כל מנהגי האדם והליכותיו עם משנהו ועם

הכלל, וכדמצינו בשו"ת הרשב"א מובא בב"י בטור חו"מ סימן ב' שהשיב וז"ל: רואה אני שאם העדים נאמנים אצל הברורים רשאים

הם לקנוס ממון או לענוש עונש הגוף כפי אשר יראה להם וזה מקיום העולם, שאם אתם מעמידים הכל על הדינים הקצובים בתורה

ושלא לעשות אלא במה שענשה תורה בחבלות וכיוצא בהם נמצא העולם חרב שהיינו צריכים עדים והתראה וכמ"ש ז"ל לא חרבה

ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה עכ"ל.

The Torah didn’t just grant permission to do this, rather it required it [as is made clear] by the fact that it didn’t find necessary to present all
the minute details of a person’s behavior with others and with the community. This is found in a response of the Rashba brought by the Beit
Yosef in Choshen Mishpat 2, “I see [fit] that if the witnesses are trusted by those clarifying the case, then they are permitted to wage fines or
punishments as they see fit – this is [a part] of sustaining the world. For if you would follow just those laws delineated in the Torah and only
punish in cases of injury and the like, one will find the world will be destroyed as we will need witnesses and warning [in every case]. This is
the meaning of the teaching that Jerusalem was only destroyed as a result of following Torah law alone.”

7. R' Yaakov Ariel [1937 - , Israel], Halachah BaYameinu, pg 352

קדימת דרך ארץ לתורה היא רק קדימה בזמן, אך לא קדימה במעלה. היא מעידה על חשיבותה של דרך ארץ, ועל הצורך להקדים

את הבסיס האנושי לצד האלקי. אך כמו כל בסיס, ללא הבנין שמעליו, אין לו ערך וסופו שיתפורר. כשם ש"דרך ארץ קדמה

לתורה", כך "לימדה תורה דרך ארץ"

The fact that Derech Eretz precedes Torah is only meant chronologically, it doesn’t mean that it has greater importance. This [statement]
testifies to the greatness of Derech Eretz and on the necessity of setting up the “human” foundation before the Divine. However, as with any
foundation, if there is no building atop it, it has no value and will eventually disintegrate. Just as “Derech Eretz precedes Torah,” so too “the
torah teaches Derech Eretz.” 


